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Meer informatie en 
inschrijven: vula.nl

Herziening Aanbestedingswet is in aantocht.
Bent ú al op de hoogte? 
• Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers (maart 2016)

• Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen (maart 2016)

• Studiemiddagen Aanbestedingsrecht (4x per jaar)

Voor meer informatie over deze bijeenkomsten en aanmelding, ga naar  

www.ibr.nl/agenda. Hier treft u tevens het volledige onderwijsprogramma aan. 

Het onderwijsprogramma is tevens te raadplegen met de gratis app Bouwrecht Online, 

zie www.ibr.nl/app
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Smart cities! Smart law!
 – Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis1

O
p 2 november 2015 vond aan de TU Delft 
een congres plaats met als titel ‘Enginee-
ring smart cities of the future’. Wat zijn 
‘smart cities’? Emeritus hoogleraar/archi-
tect Mick Eekhout merkt in het congres 

programma boekje het volgende op: ‘There are 
various ways to define smart cities but in general 
they share common features: smart cities are cities 
populated by people living in an environment that 
is highly connected and driven by technology. The 
three basic ingredients are: City + People + Tech-
nology, each with its own pace of change and de-
velopment.’ Eekhout heeft het vervolgens over de 
hardware van de stad (de gebouwde omgeving en 
de infrastructuur) en de software van de stad (de 
toepassing van informatie en communicatie tech-
nologie). De ontwikkelingen op het laatste gebied 
gaan razendsnel en hij constateert: ‘This accelera-
tion of communication can cause almost anarchy 
and worries the local politicians and governance. 
(…….) It is clear that the increased efficiency in 
information and communication technology has to 
be guided wisely, not to cause uncomfortable chan-
ges to society’.

Op zoek op het internet (waar anders, zou ik bijna 
willen zeggen in deze context) naar publicaties 

over de juridische consequenties van de nieuwe 
ontwikkelingen stuit men vooral op ethische bena-
deringen, verhandelingen over privacy bedreigin-
gen en over productaansprakelijkheid.2 Verhande-
lingen in de privaatrechtelijke sfeer van het (bouw)
contractenrecht betreffen overwegend het werken 
met BIM. 

Tijdens de bijeenkomst bekroop mij, net als bij 
eerdere bijgewoonde bijeenkomsten over verge-

lijkbare onderwerpen, enig gevoel van onbehagen. 
Waarom horen we in het contractenrecht zo weinig 
over de juridische implicaties van al dit nieuwe ge-
weld? Is het contractenrecht zo soepel dat er niet 
nagedacht hoeft te worden over een contractuele 
reactie op wat gaat komen? 

1 Monika Chao-Duivis is directeur Instituut voor Bouwrecht en 
hoogleraar bouwrecht aan de TU Delft.
2 Een belangrijk werk in dit verband is de Delftse dissertatie uit 
2004 van de inmiddels aan de VU werkzame K. van Wees, Intelligente 
voertuigen, veiligheidsregulering en aansprakelijkheid.

Natuurlijk is het contractenrecht met zijn partij 
autonomie en in beginsel afwezigheid van dwin-

gend recht in staat om alle vragen, die opgeroepen 
worden door nieuwe technologische ontwikke-
lingen te beantwoorden. Maar het zou toch geen 
kwaad kunnen deze vragen onder de loep te nemen 
om passende antwoorden te formuleren voordat de 
praktijk ermee gaat worstelen of wellicht gelijktijdig 
met de praktische worsteling. Daarbij zou inspiratie 
ontleend kunnen worden aan ‘beginselen’, of the-
ma’s zo men wil, die in de wereld van het ‘smart 
denken’ voortdurend over tafel gaan: integratie, 
mobiliteit (flexibiliteit) en informatie uitwisseling. 
En voorts kunnen de ‘eisen’, die aan de nieuwe ont-
wikkelingen, volgens vele sprekers over de nieuwe 
technologieën, gesteld dienen te worden, meege-
nomen worden: de ontwikkelingen dienen efficiënt, 
consistent en ‘sufficient’ te zijn. Met dat laatste be-
grip lijkt op duurzaamheid gedoeld te worden.

Met deze beginselen kunnen het contractenrecht 
en het bouwcontractenrecht in het bijzonder 

opnieuw doordacht worden. Grootse, meeslepende 
nieuwe vindingen zoals, om maar iets te noemen, 
3d printen, liggen voor de jurist niet in het ver-
schiet, maar dat zijn wij toch niet gewend komend 
uit opleidingen, waarin het Romeinse recht nog 
steeds (en niet ten onrechte, laat dat duidelijk zijn) 
een vast deel van het curriculum is.

Pas ik die beginselen toe op het contractenrecht 
dan blijkt, dat deze beginselen best herkenbaar 

zijn. Het geïntegreerd denken heeft in het bouwcon-
tractenrecht een vertaling gekregen in de moderne 
algemene voorwaarden, zoals de UAV-GC 2005, 
en het moderne denken over ketensamenwerking 
en allianties. In het gewone privaatrecht is te wijzen 
op de ontwikkelingen die bekend staan onder de 
noemer schakeljurisprudentie en waarbij de oude 
scheidsmuur tussen de leerstukken overeenkomst 
en onrechtmatige daad minder solide is gebleken 
dan lange tijd gemeend. De gedachte aan mobiliteit 
(flexibiliteit) zien we terug in de toenemende wens 
om algemene voorwaarden flexibeler te maken en 
om daarin keuze menu’s op te nemen. De uitwis-
seling van informatie is lange tijd negatief benaderd 
in het recht: vanuit de leerstukken van dwaling en 
bedrog. Maar de positieve insteek, gericht op het 
stimuleren van informatie-uitwisseling, ons verder 
brengend in het zoeken naar betere juridische ver-
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houdingen, wordt vandaag de dag door menigeen 
schrijvend over het contractenrecht onderschreven. 

Het bouwcontractenrecht is vanouds her beïn-
vloed door externe drijfveren. Daarbij ging het 

meestal om de prikkel vanuit de economie en de 
organisatie van het bouwproces. De externe drijf-
veer komt nu uit de technische hoek en ook daar 
zal op gereageerd moeten en kunnen worden in het 
bouwcontractenrecht.

Kortom: er is eigenlijk geen reden voor mijn juri-
dische gevoelens van onbehagen luisterend naar 

de spannende wereld van de technologie: het tijd-
perk van de ‘smart law’ is ingetreden zonder dat we 
het in de gaten hadden. Nu is het zaak op dat pad 
verder te gaan en te onderzoeken welk moois er nog 
meer in het verschiet ligt.3

3 Het Instituut voor Bouwrecht heeft besloten rond het onderwerp 
van deze column een promotieplaats ten kantore van het Instituut in het 
leven te roepen. De lezer wordt opgeroepen om mogelijke kandidaten 
onder de aandacht van schrijver dezes te brengen.
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Onteigenen onder de Omgevingswet: een 
(r)evolutie
 – Mr. J.F. de Groot en mr. A. de Snoo1

1.  Inleiding

A
l vanaf de eerste berichten over de Omge-
vingswet wordt als één van de daarin op 
te nemen wetten de onteigeningswet ge-
noemd. Mede omdat dit onderdeel in het 
inmiddels door de Tweede Kamer aange-

nomen wetsvoorstel2 nog niet was ingevuld3, bleef 
nog onduidelijk op welke wijze de onteigeningswet 
zou worden geïntegreerd in de Omgevingswet. Op 
25 november 2015 zond de minister een brief aan 
de Tweede Kamer4 (hierna kortweg ook: ‘de brief ’) 
waarin voor onder meer de integratie van de ontei-
geningswet in de Omgevingswet een aantal princi-
piële keuzes wordt genoemd en toegelicht.

Het antwoord op de vraag of, en zo ja, onder welke 
voorwaarden, ten behoeve van de uitvoering van 

een project tot onteigening kan worden overgegaan, 
is vaak van grote invloed op de wijze waarop zowel 
publieke als private projecten worden vormgegeven 
en uitgevoerd. Het belang van het instrument van 
onteigening kan dan ook moeilijk worden over-
schat. Dit geldt nog temeer als wordt bedacht dat 
in de Omgevingswet toelatingsplanologie en een 
eerbiedigend overgangsrecht niet meer de vaste uit-
gangspunten zijn, maar er ook sprake kan zijn van 
gebodsbepalingen en een veel beperkter werkend 
overgangsrecht. Alle reden om de in de brief van de 
minister beschreven uitgangspunten met aandacht 
- maar waar nodig ook kritisch - te beschouwen. 
Wij citeren bij de te bespreken onderdelen steeds 
de meest relevante passages uit de brief. Voorts 
voegen wij een schematisch overzicht bij, waarin is 
getracht neer te leggen hoe het systeem zoals dat 
in de brief is geschetst, er grosso modo uit zou zien.

1 Jan Frans de Groot en Arjen de Snoo zijn advocaat bij Houthoff 
Buruma te Amsterdam.
2 Het wetsvoorstel is op 1 juli 2015 door de Tweede Kamer aange-
nomen en is daarna onder nummer EK 33962, A aan de Eerste Kamer 
voorgelegd.
3 In het wetsvoorstel is hoofdstuk 9 hiervoor gereserveerd.
4 Kamerstukken II 2014/15, 27 581, nr. 53.

2.  Het onteigeningsrecht in beweging

Hoewel de onteigeningswet één van de oudste 
wetten is die het land kent - de onteigenings-

wet stamt uit 1851 en is nog een echte ‘Thorbec-
ke-wet’5 - is het onteigeningsrecht zeker geen sta-
tisch en uitgekristalliseerd rechtsgebied. Zo blijft de 
rechtspraak omtrent de schadeloosstelling volop in 
beweging met steeds nieuwe en actuele vragen om-
trent bijvoorbeeld de afbakening van een onteige-
ningsrechtelijk complex6 of het al dan niet moeten 
elimineren van het bestemmingsplan als ‘plan voor 
het werk’.7 Ook op het gebied van het procesrecht 
is sprake van dynamiek. Met de Crisis- en herstel-
wet werd de administratieve procedure ingrijpend 
gewijzigd8, waarna sommige wijzigingen - waaron-
der de aanvankelijke loskoppeling van onteigening 
en planologie - buiten toepassing bleven en werden 
teruggedraaid.9

Hoewel enigszins buiten het terrein van de ‘nor-
male’ onteigeningen gelegen, is het dienstig 

kort stil te staan bij de in 2012 gecreëerde moge-
lijkheid van onteigening via de Interventiewet.10 
Deze mogelijkheid is vooral bekend geworden door 
de toepassing daarvan bij de onteigening van SNS 
REAAL en SNS Bank op 1 februari 2013. De Mi-
nister van Financiën kan, indien hij van oordeel is 
‘dat de stabiliteit van het financiële stelsel ernstig 
en onmiddellijk in gevaar komt door de situatie 
waarin een financiële onderneming met zetel in 
Nederland zich bevindt’ besluiten tot onteigening 
van vermogensbestanddelen of effecten van die 

5 Wet van 28 augustus 1851, Stb. 125.
6 Artikel 40d onteigeningswet.
7 Artikel 40c onteigeningswet. Zie daarover bijvoorbeeld zeer recent 
de conclusies van A-G Van Oven van 4 september 2015: ECLI: NL: PHR: 
2015: 1700 en ECLI: NL: PHR: 2015: 1701, in welke zaken de Hoge Raad op 
het punt staat arrest te wijzen.
8 Zie voor een uitvoerige beschouwing van die wijzigingen en de 
behandeling van de desbetreffende onderdelen van de Crisis- en 
herstelwet in de Tweede en Eerste Kamer: J.F. de Groot en A. de Snoo: 
‘Onteigening in crisis, De voorstellen tot versnelling van onteigening (I) 
en (II)’, BR 2009, p. 991-1004 en BR 2010, p. 490-499.
9 Zie voor meer daarover A. de Snoo, ‘Koppeling onteigening en 
planologie: terug bij af’, TBR 2010/174.
10 Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen, Stb. 
2012/241.
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onderneming.11 De onteigening vindt dus plaats bij 
besluit van de minister. Tegen dat besluit kan be-
stuursrechtelijk beroep worden ingesteld, zij het dat 
dit dan wel binnen tien dagen dient te geschieden 
en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State binnen veertien dagen na ontvangst van 
het laatste beroepschrift uitspraak dient te doen.12 
De schadeloosstelling wordt vervolgens vastgesteld 
door de ondernemingskamer van het Gerechts-
hof te Amsterdam.13 Deze procedure wijkt zeer 
aanzienlijk af van de procedure op grond van de 
onteigeningswet, maar lijkt wel een inspiratiebron 
te zijn geweest voor de wijzigingen die nu door de 
minister in de brief worden aangekondigd. 

3.  Integratie van het instrumentarium in de 
Omgevingswet

In de brief schrijft de minister omtrent de uitgangs-
punten die worden gehanteerd bij het integreren 

van onder meer de onteigeningswet in de Omge-
vingswet het volgende:

‘Hierbij ben ik uitgegaan van de volgende uitgangs-
punten:
• verruiming van de mogelijkheden voor het flexibel 

inzetten van het beschikbare grondbeleidinstru-
mentarium, zodat gemeenten sneller kunnen reage-
ren op ontwikkelingen in de markt;

• handhaving van een evenwichtige en gevarieerde 
gereedschapskist voor zowel actief- als faciliterend 
grondbeleid;

• versterking van de mogelijkheden voor een facilite-
rend grondbeleid, zodat gemeenten kunnen ontwik-
kelen zonder grote financiële risico’s te nemen en 
burgers en bedrijven de kans krijgen zelf initiatief 
te nemen;

• verbetering van transparantie, zodat gemeenteraden 
bij het vaststellen van plannen goed zijn geïnfor-
meerd over financiële consequenties en mogelijke 
risico’s.’

In deze uitgangspunten is onmiskenbaar te her-
kennen een verschuiving van het accent van het 

actieve grondbeleid, dat tot enkele jaren geleden 
populair was maar dat een aantal gemeenten als ge-
volg van de vastgoedcrisis financiële hoofdbrekens 
heeft opgeleverd, naar een faciliterend grondbeleid 
dat meer aansluit bij de aan de Omgevingswet ten 
grondslag liggende gedachte van een terugtreden-
de en faciliterende overheid. Let wel: de minister 
spreekt zich niet uit voor of tegen het voeren van 
een actieve grondpolitiek door gemeenten, maar 
beoogt het instrumentarium beter toe te rusten 
voor faciliterend grondbeleid. Dat lijkt een begrij-
pelijke keuze. Een verder uitgangspunt is de beoog-
de vereenvoudiging van (toepassing van de) ontei-

11 Aldus artikel 6:2 Wft.
12 Artikel 6:6 en 6:7 Wft. 
13 Artikel 6:10 Wft.

geningswet. Een recent onderzoek van de Radboud 
Universiteit had daarvoor gepleit.14  Voor het overi-
ge zijn de genoemde uitgangspunten slechts toe te 
juichen. Daarbij zal nog wel moeten worden bezien 
hoe de voorgestelde wijzigingen zich verhouden tot 
deze uitgangspunten.

Meer in het algemeen plaatsen wij wel vraagte-
kens bij de beslissing om de gewijzigde ontei-

geningswet geen zelfstandige wet meer te laten zijn, 
maar om deze te integreren in de Omgevingswet. 
Reeds in de memorie van toelichting voor de Om-
gevingswet werd vermeld dat de regering via de 
Omgevingswet een integraal instrumentarium wil 
bieden voor beheer en ontwikkeling van de fysie-
ke leefomgeving.15 Het streven kan op zich worden 
begrepen, maar niettemin achten wij dit voor wat 
betreft onder meer de onteigeningswet een minder 
voor de hand liggende keuze. Zoals we hierna nog 
zullen zien, is de onteigeningswet voor een groot 
deel civielrechtelijk van aard. Het gaat om de ge-
dwongen ontneming van eigendom, inschrijving 
van de onteigeningstitel werkt titelzuiverend ten 
opzichte van alle bestaande lasten en rechten, bij de 
onteigende eigendom zijn diverse privaatrechtelijke 
rechten - beperkte rechten, zakelijke rechten zowel 
als persoonlijke gebruiksrechten - betrokken, en de 
vaststelling van de schadeloosstelling vindt plaats 
in de sfeer van het civiele recht. De onteigenings-
wet zal in de overigens met name publiekrechtelijk 
georiënteerde Omgevingswet een vreemde eend 
in de bijt worden, ook als de besluitvormingspro-
cedure geheel naar de bestuursrechtelijke kolom 
wordt verplaatst. Bovendien zal voor thans in de 
onteigeningswet geregelde ‘exotische’ onteige-
ningstitels, zoals de onteigening ‘in geval van bui-
tengewone omstandigheden’ (brand, watersnood 
of bijv. oorlog)16 of de onteigening van rechten die 
voortvloeien uit een octrooiaanvraag17, een nieuwe 
plek gevonden moeten worden. Wat zou er op te-
gen zijn om de onteigeningswet, eventueel samen-
gevoegd met de eveneens primair privaatrechtelijk 
georiënteerde Wet voorkeursrecht gemeenten, Wet 
inrichting landelijk gebied, de nieuwe regeling van 
de vrijwillige stedelijke herverkaveling en bijvoor-
beeld de regeling van gedoogplichten, te bundelen 
in een separate wet?18 De inhoud van de Aanvul-
lingswet grondeigendom zou wat ons betreft een ei-
gen plaats, naast de Omgevingswet, rechtvaardigen. 
In het navolgende zal blijken dat het onteigenings-
recht, ook na toepassing van de verschillende voor-
gestelde wijzigingen, naar zijn aard niet geheel in de 

14 Radboud Universiteit Nijmegen, ten grond beschouwd: een 
onderzoek naar alternatieven en verbeteringen voor het juridische 
instrumentarium op het gebied van grondbeleid in het kader van de 
totstandkoming van de Omgevingswet en de evaluatie van de Onteige-
ningswet, oktober 2012, Kamerstukken II 2012/13, 33 118, nr. 7, bijlage.
15 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 322.
16 Onteigeningswet, titel III (artikelen 73 - 76fbis)
17 Onteigeningswet, titel Va (artikelen 104A en 104B). 
18 Bijvoorbeeld aan te duiden als de Wet grondeigendom.
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publiekrechtelijke jas van de Omgevingswet past. 
Voor de andere in de aanvullingswet te regelen on-
derwerpen is dit niet anders. Een zelfstandige ‘Wet 
grondeigendom’ zou hier een goede oplossing voor 
kunnen vormen. Het integreren van wetten ‘óm het 
integreren’ zien wij minder zitten indien dat de lo-
gische plaats binnen ons stelsel van wetgeving en 
daarmee de hanteerbaarheid en overzichtelijkheid 
niet  à priori ten goede komt of met zich brengt 
dat, omdat niet alles kan worden geïntegreerd, het 
onteigeningsrecht gedeeltelijk in de Omgevingswet 
en gedeeltelijk daarbuiten moet worden geregeld.

4.  Het zelfrealisatierecht

Eén van de onderwerpen die in de brief wordt be-
sproken, betreft de vraag of het recht van zelfre-

alisatie, tot op heden een zeer fundamenteel recht19, 
de concurrentie op de markt verstoort en voor 
problemen op de nieuwbouwmarkt zorgt. Deze 
suggestie is blijkens de brief onderzocht20, met als 
conclusie dat dit slechts van beperkte betekenis is. 
Daarmee is de kous echter nog niet af. In de brief 
wordt een uitgebreide beschouwing gegeven over 
de vraag of het zelfrealisatierecht zou kunnen wor-
den beperkt, kennelijk op basis van een impliciet 
gelaten wens om dat daadwerkelijk te doen. Deze 
vraag wordt, naar onze mening terecht, negatief be-
antwoord:

‘Afschaffing van dit verweer met een algemene maat-
regel is moeilijk denkbaar in het licht van het eigen-
domsrecht. Dit betekent dat ook inperking van zelf-
realisatie in deze situatie geen begaanbare weg is. De 
eigenaar dient bij zijn zelfrealisatieverweer overigens 
wel concrete, uitvoeringsgerichte plannen te overleg-
gen. Als deze plannen niet aansluiten bij het plan van 
de gemeente, kan alsnog worden onteigend.’

Daarmee lijkt voor wat betreft het onderwerp zelf-
realisatie geen sprake te zijn van een wijziging 

ten opzichte van het huidige recht. Wel zou het aan-
bevelenswaardig zijn om bij de nieuwe redactie van 
de onteigeningswet eenduidige, duidelijke en bruik-
bare criteria omtrent de toetsing van een beroep op 
zelfrealisatie, als onderdeel van het uit het karakter 
van ‘ultimum remedium’ voortvloeiende nood-

19 Zie L.C. Groen, Het zelfrealisatierecht; Ruimtelijk instrumentarium 
in verhouding tot het eigendomsrecht, diss. VU Amsterdam 2014, Den 
Haag: IBR 2014; E. Rentmeesters/W.J.E. van der Werf, Zelfrealisatie bij 
onteigening in Vlaanderen en Nederland, Antwerpen: Intersentia 2015.
20 Parlementair Onderzoek Huizenprijzen, Fase 1. Meta-analyse be-
staand onderzoek, Eindrapportage RIGO Research en Advies BV, Brink 
Management en Advies BV, 2013, p. 43 behorend bij Rapport Kosten 
Koper - Een reconstructie van 20 jaar stijgende huizenprijzen van de 
tijdelijk commissie Huizenprijzen, Kamestukken II 2012/13, 33 194, nr. 
2. Zie ook Rapport Concurrentie en keuze op de markt voor nieuwe 
koopwoningen, Vervolgmeting met update voor de jaren 2013 en 2014, 
OTB Onderzoek voor de gebouwde omgeving, Faculteit Bouwkunde/TU 
Delft, mei 2015.

zaakvereiste, vast te leggen.21 De lijn van de Kroon 
terzake is niet altijd consistent, en is regelmatig on-
derwerp van dispuut bij de onteigeningsrechter.22 

5.  Geen rol meer voor de Kroon

Over het verloop van de onteigeningsprocedu-
re volgens het thans geldende recht staat in de 

brief het volgende:

‘De onteigening heeft plaats bij Koninklijk Besluit, 
waarbij de Afdeling advisering van de Raad van Sta-
te wordt gehoord. Tegen dit besluit staat op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep 
open. Na het Koninklijk Besluit wordt de eigenaar of 
rechthebbende voor de rechtbank gedagvaard om de 
onteigening te horen uitspreken en het bedrag van de 
schadeloosstelling te horen bepalen. De civiele rech-
ter kan daarbij op verzoek het onteigeningsbesluit 
marginaal toetsen. Door inschrijving van het vonnis 
in de openbare registers gaat de eigendom over van 
de onteigende naar de onteigenende.’23

In de thans bestaande administratieve onteige-
ningsprocedure is het niet het centrale of decen-

trale bestuursorgaan zelf dat omtrent het kunnen 
inzetten van het instrumentarium van de onteige-
ningswet beslist, maar een ander bestuursorgaan, 
de Kroon. Door het gebruik van woorden als ‘de 
jurisprudentie van de Kroon’ wordt daarbij nogal 
eens de suggestie gewekt dat de Kroon als een qua-
si-rechter zou beslissen, terwijl juridisch en feitelijk 
slechts sprake is van het ene bestuursorgaan dat een 
besluit neemt op verzoek van het andere bestuurs-
orgaan.

Wat de minister betreft, wordt dit geheel anders 
onder de Omgevingswet: 

‘Een belangrijke vernieuwing die het kabinet voor-
staat met de Aanvullingswet is een scherper onder-
scheid tussen enerzijds het publiekrechtelijke spoor 
waarin een onteigeningsbesluit tot stand komt en 
anderzijds het civielrechtelijke spoor waarin de scha-
deloosstelling wordt vastgesteld. Dit maakt het ontei-
geningsrecht overzichtelijker.
Het kabinet zal een regeling uitwerken waarin de 
onteigeningsbeschikking wordt genomen én getoetst 
binnen de bestuursrechtelijke kolom. Het bestuurs-
orgaan dat in het algemeen belang tot onteigening 
over wil gaan, behoeft in de nieuwe regeling niet 

21 Zie J.F. de Groot, Noodzaak voor onteigening: actualiteiten zelfreali-
satie, O&A 2009, nr. 1, p. 38.
22 Zo werd bijvoorbeeld in het KB Hedwigepolder (Stcrt. 2014, 34042) 
geoordeeld dat geen sprake mag zijn van een voorwaardelijk zelfreali-
satieverweer, terwijl dit nog geen half jaar later in het KB Echt-Susteren 
(Stcrt. 2015, 12855) wel (weer) werd toegestaan.
23 De eerste zin in dit citaat is natuurlijk wat te kort door de bocht. 
De onteigening vindt niet plaats bij Koninklijk Besluit - daarmee wordt 
alleen de titel voor de onteigening verkregen - maar door middel van de 
inschrijving van het onteigeningsvonnis in de openbare registers. 
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langer de Kroon te verzoeken de onroerende za-
ken bij Koninklijk Besluit aan te wijzen. Gemeen-
ten, waterschappen, provincies en de ministers die 
het aangaan, krijgen in de Omgevingswet zelf de 
bevoegdheid om te besluiten tot onteigening. Dit 
sluit aan bij het uitgangspunt van de Omgevings-
wet dat elke overheid de beschikking krijgt over de 
benodigde instrumenten om haar eigen omgevings-
beleid uit te voeren. De motivering van de onteige-
ningsbeschikking, die volgens de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht zal worden voorbereid, 
zal berusten op de huidige criteria algemeen belang, 
noodzaak en urgentie die onverkort blijven gelden en 
wettelijk zullen worden vastgelegd. Als extra waar-
borg voor een zorgvuldige besluitvorming, zal ik een 
onafhankelijke commissie instellen die het bestuurs-
orgaan dat het aangaat formeel zal adviseren over het 
betreffende besluit.’

Het eerste dat bij dit citaat opvalt is dat er geen 
sprake meer zal zijn van een verzoekbesluit van 

het onteigenende bestuursorgaan aan de Kroon, 
waarna de Kroon in een Koninklijk Besluit de be-
treffende gronden ter onteigening aanwijst. Het be-
stuursorgaan dat de gronden voor uitvoering van 
een ruimtelijk plan nodig heeft, zal zelf tot onteige-
ning besluiten. Daarmee wordt teruggekeerd naar 
de situatie van vóór de Crisis- en herstelwet, toen 
deze wijze van besluitvorming reeds bestond, toen 
echter nog aangevuld met het goedkeuringsver-
eiste van de Kroon. In het nu voorgestelde stelsel 
behoudt de Kroon geen rol meer, niet als besluit-
vormend orgaan, maar evenmin als goedkeurend 
orgaan. Ofschoon de inbreng van de Kroon zeker 
ook goede kanten heeft gehad, menen wij dat op dit 
punt aansluiting bij de commune regels van de Al-
gemene wet bestuursrecht alleszins verdedigbaar is. 
Een bekend bezwaar van de tussenschakeling van 
de Kroon, in de ogen van de onteigende, is de als 
intransparant gevoelde procedure bij de corporate 
dienst van Rijkswaterstaat. Nu in de praktijk ook de 
advisering door de Raad van State, die ingevolge 
artikel 78 onteigeningswet over het verzoek wordt 
gehoord, zeer ‘dun’ blijkt te zijn - de Raad van State 
krijgt in de praktijk van de Kroon alleen het con-
cept-onteigeningsbesluit en niet het integrale dos-
sier toegezonden, zodat van een beoordeling nau-
welijks sprake kan zijn - kan ook die tussenschakel 
worden gemist. Wat overblijft is het nemen van het 
onteigeningsbesluit door het bestuursorgaan na het 
verplicht gevoerd zijn van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb.24 

24 Voor de toepassing van afdeling 3.4 Awb lijkt vooral te zijn gekozen 
omdat dit steeds meer gebruikelijk is voor ingrijpende besluiten in het 
omgevingsrecht en omdat de afstemming met de ruimtelijke procedure 
dan eenvoudiger is. Inhoudelijk lijkt hier echter geen noodzaak voor 
te bestaan omdat de kring van belanghebbenden bij het onteige-
ningsbesluit, anders dan bij de meeste andere omgevingsrechtelijke 
besluiten, van tevoren goed in kaart kan worden gebracht en duidelijk is 
afgebakend.

Die toepassing van de voorbereidingsprocedure 
zal dan ook weer door de bestuursrechter kunnen 
worden getoetst, zodat ook een einde komt aan de 
eigen draai - ten nadele van de partij die onteigend 
wordt - die de Kroon aan deze procedure heeft ge-
geven.25 Zeker wanneer in ogenschouw wordt ge-
nomen dat de huidige criteria (die toch vooral in 
de ‘jurisprudentie’ van de Kroon zijn ontwikkeld) 
wettelijk zouden kunnen worden vastgelegd, lijkt 
tegen dit voorstel weinig bezwaar te bestaan. Het 
terugbrengen van de bevoegdheid om te besluiten 
tot onteigening naar het niveau van de uitvoerende 
overheid past tenslotte beter in het uitgangspunt 
‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ dan de be-
staande gecentraliseerde onteigeningsbevoegdheid. 

6.  Verplichte advisering door een 
 adviescommissie

In het hiervoor weergegeven citaat uit de brief van 
de minister wordt gemeld dat een adviescommis-

sie zal worden ingesteld die het bestuursorgaan zal 
adviseren. De mededeling dat als extra waarborg 
het bestuursorgaan door een onafhankelijke com-
missie zal moeten worden geadviseerd, lijkt te ge-
tuigen van weinig vertrouwen op voorhand in de 
kwaliteit van de besluitvorming. Het wekt toch ook 
wel op het eerste gezicht de indruk dat de Kroon, 
althans de corporate dienst van Rijkswaterstaat, via 
deze omweg toch weer een rol krijgt toebedeeld in 
de procedure. Mogelijk is dat niet bedoeld - de ka-
merbrief laat zich niet uit over de bemensing van de 
onafhankelijke commissie - maar ook los daarvan 
plaatsen wij vraagtekens bij nut en noodzaak van 
verplichte advisering. Partijen die regelmatig ont-
eigenen zullen een dergelijke verplichte advisering 
ervaren als een hinderlijk en tijdrovend obstakel in 
de procedure, terwijl de partijen die vrijwel nooit 
onteigenen in de markt voldoende deskundig ad-
vies zullen kunnen inwinnen en zich ook door ter-
zake deskundige adviseurs kunnen laten begelei-
den. Het lijkt veeleer voor de hand te liggen alleen 
in de gevallen dat daadwerkelijk over het besluit tot 
onteigening wordt geprocedeerd een verplichte ad-
visering voor te schrijven. Dat betreft dan immers 
slechts een beperkt deel van de gevallen; veelal is 
namelijk niet de onteigening, maar de hoogte van 
de schadeloosstelling het probleem. En dan geen 
advisering van het bestuur, maar advisering van de 
onteigeningsrechter. Dit zou bijvoorbeeld kunnen 
door de Stichting advisering bestuursrechtspraak 
(StAB) toe te rusten met specialistische onteige-
ningsrechtelijke kennis. De bestuursrechter, die 

25 Zo placht de Kroon bijvoorbeeld geen echt ontwerp-besluit, maar 
alleen de aanvraag gevat in het format van een KB ter inzage te leggen. 
Zie voor verder voor kritische kanttekeningen vanuit de praktijk bij 
de werkwijze van de Kroon: mr. G.J.M. de Jager,  mr. J.J. Hoekstra, 
‘De Onteigeningswet in de praktijk, Verslag van het onderzoek en het 
seminar ter gelegenheid van het vierde lustrum van de Vereniging van 
Onteigeningsadvocaten’, TBR 2012/3.
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voor het eerst als onteigeningsrechter zal rechtspre-
ken, zal zeker in het begin een dergelijke ondersteu-
ning kunnen gebruiken.

In beide varianten zal er echter voor moeten wor-
den gewaakt dat de adviseur, net als de Kroon dat 

thans heeft gedaan, door middel van handreikingen, 
notities en quasi-jurisprudentie (weer) een geheel 
eigen stelsel van regels en voorwaarden naast het 
wettelijke systeem gaat creëren. Bovendien moet 
worden bedacht dat in alle gevallen het besluiten-
de bestuursorgaan exclusief bevoegd blijft om tot 
onteigening te besluiten; de advisering kan nimmer 
bindend zijn. Het bestuursorgaan zal elk advies 
derhalve toch - voorzien van voldoende deskundig-
heid - op eigen merites moeten beoordelen, en zal 
niet mogen afgaan op een onzorgvuldig tot stand 
gekomen of anderszins ondeugdelijk advies. Een 
vernietigd onteigeningsbesluit kan immers volgens 
de vaste bestuursrechtelijke jurisprudentie onrecht-
matigheid van het handelen van het bestuursorgaan 
c.q. de publiekrechtelijke rechtspersoon met zich 
brengen. Daarnaast zal ervoor moeten worden ge-
waakt dat de consultatie van de adviseur geen grote 
vertragende factor in het proces wordt. Op dit mo-
ment is de besluitvorming door de Kroon één van 
de meest tijdrovende onderdelen van de onteige-
ningsprocedure, en de met de Crisis- en herstelwet 
aangebrachte wijzigingen die een versnelling van 
die besluitvorming beoogden, hebben dat effect ze-
ker niet gehad.26 Met een verplichte advisering lijkt 
opnieuw een ongelukkige vertraging te worden in-
gebouwd in de procedure, hetgeen uiteraard niet de 
bedoeling kan zijn. Wij pleiten ervoor dit voorgeno-
men onderdeel van de besluitvormingsprocedure 
nog eens te heroverwegen, en het veeleer te zoeken 
in deskundige advisering van de bestuursrechter.

7.  Onteigening bij bestuursrechtelijke 
 onteigeningsbeschikking

Omtrent het verloop van de procedure en de 
rechtsbescherming tegen het besluit tot onteige-

ning - let wel: het besluit waarmee iemand zijn of 
haar eigendom rechtens wordt afgenomen - staat in 
de brief van de minister het volgende:

‘Door beroep tegen de onteigeningsbeschikking 
open te stellen bij de bestuursrechter wordt gewaar-
borgd dat een rechthebbende, door het instellen van 
beroep, rechtsbescherming verkrijgt die gelijkwaar-
dig is aan het huidige stelsel met de Kroon. De ver-
weermogelijkheden van de rechthebbende blijven 
gelijk. Met de uitspraak van de hoogste bestuurs-
rechter wordt de onteigening onherroepelijk en kan 
deze worden ingeschreven in de openbare registers. 
Indien de beroepstermijn verloopt, zonder dat de 
rechthebbende een beroepschrift heeft ingediend, 

26 Zie  C. Visser BBA,  ir. C.A.C. Frikkee RT, ‘De Crisis- en herstelwet en 
onteigening: versnelling of vertraging?’, TBR 2012/25.

wordt de onteigeningsbeschikking op dat moment 
reeds onherroepelijk.’

Hier lezen we één van de meest ingrijpende voor-
stellen tot verandering: voorgesteld wordt om 

de onteigening niet meer door middel van de in-
schrijving van een vonnis van de burgerlijke rech-
ter, maar door inschrijving van een onherroepelijk 
geworden beschikking van een bestuursorgaan te 
laten plaatsvinden.

De keuze voor titeltoetsing in de bestuursrech-
telijke kolom is zeker niet nieuw. Reeds aan 

het eind van de vorige eeuw heeft een ambtelijke 
MDW-werkgroep27 de onteigeningswet doorge-
licht, en heeft deze werkgroep bezien welke moge-
lijkheden er zijn om de onteigeningsprocedure te 
stroomlijnen, wat het gewenste beschermingsni-
veau zou moeten zijn en hoe de onteigeningswet 
meer in overeenstemming met de Awb zou kunnen 
worden gebracht. Het toenmalige kabinetsstand-
punt ging uit van een onteigeningsbesluit (titelbe-
sluit en schadebesluit) op decentraal niveau, met 
tegen het titelbesluit administratief beroep bij de 
minister.28 Nadien is ervoor gepleit om het titelbe-
sluit geheel bestuursrechtelijk te laten behandelen, 
de rol van de Kroon uit te sluiten, tegen het titelbe-
sluit beroep bij de bestuursrechter open te stellen, 
maar de civiele rechter een rol te laten houden ten 
aanzien van het uitspreken van een te vorderen ont-
eigening en het vaststellen van de schadeloosstel-
ling.29 De gedachte van administratief beroep komt 
- ons inziens terecht - niet meer terug.

De in de brief geuite gedachte dat de rechtsbe-
scherming gelijkwaardig is aan die welke thans 

aanwezig is ten aanzien van het besluit van de 
Kroon, is niet geheel terecht. Het besluit dat in het 
nieuwe stelsel wordt genomen, heeft immers een 
veel verdergaande strekking. Indien in de thans be-
staande procedure wordt verzuimd in de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure een zienswijze 
in te dienen bij de Kroon, is dat op zijn minst ui-
terst vervelend - dit beperkt de mogelijkheden om 
bij de burgerlijke rechter nog tegen het Kroonbe-
sluit tot onteigening op te komen - maar is daarmee 
de onteigening nog niet per definitie een feit. De 
civiele rechter kan thans immers in elk geval nog 
op algemene rechtmatigheidsaspecten toetsen.30 In 
het voorgestelde systeem zou het denkbaar zijn dat 

27 Werkgroep Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit.
28 MDW-Evaluatie Onteigeningswet, Kamerstukken II 1999/00, 24 
036, nr. 174; VROM-Advies 020, Het instrument geslepen, maart 2000, 
Nota Grondbeleid, Kamerstukken II 2000/01, 27 581, nr. 2, p. 69-70.
29 Aldus J.F. de Groot en A. de Snoo: ‘Onteigening in crisis, De 
voorstellen tot versnelling van onteigening (I)’, BR 2009, p. 1004, en 
zeer expliciet: J.F. de Groot, in: ‘Hoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet, de 
experimenteerfase voorbij? (Deel 2), Verslag van de jaarvergadering 
van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 1 december 2011 te 
Amersfoort (Beraadslagingen naar aanleiding van de preadviezen)’, 
TBR 2012/100, p. 559.
30 HR 29 november 2003, NJ 2004/198 (Strijpse kampen).
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bewust of onbewust zou worden verzuimd tegen 
het besluit tot onteigening op te komen. Daarmee 
zou, zonder enige rechterlijke tussenkomst, laat 
staan rechterlijke toetsing, de onteigening een feit 
worden in zoverre daarmee de weg vrij is voor de 
inschrijving van de onherroepelijk geworden ontei-
geningsbeschikking in de openbare registers. Dit is 
nog een extra groot risico als wordt bedacht dat in 
het bestuursrecht zonder verplichte rechtsbijstand 
mag worden geprocedeerd en aldus van de vrijwel 
zekere partijadvisering door een onteigeningsrech-
telijke geschoolde, die volgt op het ontvangen van 
dagvaarding, niet in alle gevallen meer sprake zal 
zijn. De bestuursrechtelijke procedure vergt ons in-
ziens een aantal duidelijke, en ten opzichte van de 
Awb aanvullende, waarborgen. Zo zal onomstotelijk 
moeten vaststaan dat de eigenaar, en alle relevante 
derden-belanghebbenden, de onteigeningsbeschik-
king met zekerheid en tijdig hebben ontvangen, en 
daarvan hebben kunnen kennisnemen. Een voor-
waarde voor het kunnen inschrijven van de ont-
eigeningsbeschikking zal daarom moeten zijn het 
bewijs van ontvangst van de beschikking door de 
eigenaar en de andere belanghebbenden, waarvoor 
op vergelijkbare wijze als in het nieuwe burgerlijk 
procesrecht voor het oproepingsbericht zal kunnen 
gelden dat de ontvangst slechts door het bij exploot 
laten betekenen door een deurwaarder kan worden 
bewezen. Op deze wijze kan tot een aanvaardbare 
wijze van zekerstellen van de kennisname van dit 
belangrijke besluit worden gekomen. Bovendien zal 
het voor de eigenaar en de derden-belanghebben-
den volstrekt duidelijk moeten zijn wat de betekenis 
is van die beschikking en van het belang om daarop 
indien gewenst ook daadwerkelijk en tijdig genoeg 
te reageren. Zeker in de gevallen dat gelijktijdig ook 
wordt onderhandeld en de eigenaar de overheid, in 
hoop tot een goede regeling te kunnen komen, niet 
tegen de haren in wil strijken, is deskundige advise-
ring omtrent de juridische en strategische aspecten, 
van groot belang.

De brief laat vooralsnog open hoe de rechtsbe-
scherming in de bestuursrechtelijke kolom zal 

verlopen. Een keuze voor rechtsbescherming in één 
of twee instanties is nog niet gemaakt. Wij menen 
dat het voor de hand zou liggen om het onteige-
ningsbesluit van het bestuursorgaan in eerste en 
enige instantie door de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State te laten toetsen. In-
dien de beslissing omtrent de rechtmatigheid van 
onteigening bij de civiele rechter wordt weggehaald 
- en daarmee ook bij de Hoge Raad als rechtseen-
heidsrechter - zouden zowel de snelheid van de 
onteigeningsprocedure, als de vereiste rechtseen-
heid, ermee zijn gediend om beroep in één instantie 
bij de Afdeling open te stellen. Zou in eerste aanleg 
beroep op de rechtbank open staan, dan zal de ont-
eigende partij die in beroep verliest, nagenoeg altijd 
hoger beroep instellen. De drempel daarvoor is niet 
hoog. Dat betekent dat over het onteigeningsbesluit 

dan in nagenoeg alle gevallen in twee instanties zal 
worden geprocedeerd. Dat is thans niet het geval. 
De zeefwerking zoals die thans bestaat voor het 
cassatieberoep, maakt dat tegen de meeste ontei-
geningsvonnissen geen cassatieberoep wordt inge-
steld. Waar dat toch gebeurt, worden veelal argu-
menten aangevoerd waar de Hoge Raad niets mee 
kan (onvoldoende minnelijke onderhandelingen 
etc.). Dat leidt dan tot niet-ontvankelijkheid op de 
voet van artikel 80a RO, of afdoening met verkorte 
motivering volgens artikel 81 RO. Het doen ver-
schuiven van de toetsing van de onteigeningstitel 
naar de bestuursrechtelijke kolom, zou dergelijke 
nodeloze en veelal slechts ‘tijd-frustrerende’ cas-
satieberoepen voorkomen. Maar dan zal er in die 
bestuursrechtelijke kolom wel een efficiënte proce-
dure moeten zijn, die bovendien de rechtseenheid 
waarborgt. Dat alles pleit voor de Afdeling als enige 
bestuursrechtelijke onteigeningsrechter. Bovendien 
kan op die wijze de onteigeningsbeschikking, in-
dien deze gecoördineerd wordt voorbereid met het 
planologische besluit, ook in samenhang door de 
Afdeling worden getoetst. 

Enkele andere aspecten die bij de verdere uitwer-
king de aandacht verdienen, zijn de volgende. 

Voor wat betreft de inhoud van de toetsing door 
de Afdeling geldt dat een marginale toetsing ge-

zien de aard van de onteigeningsbeschikking niet 
voor de hand ligt. Ook een toetsing ex tunc zou, 
zeker waar het betreft de noodzaak tot onteigening 
en derhalve de vragen of voldoende is onderhan-
deld, of een beroep op het recht van zelfrealisatie 
kan worden gedaan en of de verwerving voor de 
uitvoering van het werk nog wel nodig is, te beperkt 
zijn. Een duidelijke instructie hieromtrent om een 
te terughoudende opstelling van de Afdeling te 
voorkomen, zou daarom in de Omgevingswet ge-
wenst zijn.

De Algemene wet bestuursrecht kent niet een 
pendant van artikel 20 onteigeningswet, waar-

uit volgt dat indien de onteigende buiten het Ko-
ninkrijk woont, een onbekende woonplaats heeft, of 
overleden is, het geding tegen een gevolmachtigde 
of bewindvoerder wordt gevoerd, of bij gebreke 
daarvan tegen een door de rechtbank te benoemen 
derde. Wordt hiervoor geen voorziening getroffen, 
dan zal dit het bestuursorgaan bij de voorbereiding 
van de onteigeningsbeschikking voor de nodige 
problemen stellen. Gelet op de inmiddels bestaan-
de betekeningsmogelijkheden in den vreemde - die 
ten tijde van de totstandkoming van artikel 20 ont-
eigeningswet nog niet bestonden - zullen bovendien 
in voorkomend geval afwijkende termijnen moeten 
gelden.

De Awb kent evenmin een pendant van artikel 50 
onteigeningswet en de daarop gevormde juris-

prudentie. Thans is het zo dat de kosten van juri-
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dische en andere deskundige bijstand, zowel in de 
processuele fase als in de preprocessuele fase (de 
fase van minnelijke onderhandelingen en het be-
stuurlijke traject) in beginsel volledig voor rekening 
van de onteigenende partij komen, mits de opgave 
van de kosten voldoet aan de dubbele redelijkheid-
stoets. Dat systeem verdient handhaving; de ontei-
gende moet zich kunnen voorzien van juridische en 
andere deskundige bijstand teneinde zich adequaat 
te weer te stellen tegen enig voornemen tot onteige-
ning, althans teneinde dat voornemen op zijn me-
rites te kunnen beoordelen. Met alleen het Besluit 
proceskosten bestuursrecht en zonder nadere wet-
telijke borging zou sprake zijn van discontinuïteit 
ten opzichte van deze vaste jurisprudentie, die ze-
ker enige pendant heeft in de waarborgen die arti-
kel 6 EVRM en artikel 1 Eerste Protocol EVRM de 
onteigende bieden. Dit betekent dat in de Omge-
vingswet een regeling zal moeten worden opgeno-
men voor de vergoeding van de kosten, ook uit de 
fase van vóór de vaststelling van de beschikking.31 

8.  De bestuursrechter oordeelt exclusief 
over de onteigening

Een van de meest opvallende passages in de brief 
van de minister over het instrument van onteige-

ning is de volgende:

‘De toetsing door de civiele rechter van het onteige-
ningsbesluit van de Kroon is in dit stelsel niet langer 
nodig en vervalt. Voorwaarden voor inschrijving blij-
ven onverminderd dat de grondslag in bijvoorbeeld 
het omgevingsplan of het projectbesluit onherroepe-
lijk is, dat de plaatsopneming door de deskundigen 
gereed is en dat het voorschot op de schadeloosstel-
ling is betaald.’

Is het uit de procedure verdwijnen van de Kroon 
en het geheel bestuursrechtelijk afdoen van het ti-

telbesluit weliswaar ingrijpend te noemen maar in 
het licht van eerdere gedachten ook een logische 
stap, het elimineren van de rol van de civiele (ont-
eigenings)rechter ten aanzien van het beoordelen 
van een vordering tot onteigening is op zijn minst 
genomen revolutionair. Daar waar het in het thans 
geldende recht de civiele rechter is die, na het door-
lopen van de bestuursrechtelijke procedure waarin 
is besloten tot onteigening, de daadwerkelijke ont-
eigening uitspreekt en daarmee oordeelt over het 
ontnemen van het eigendomsrecht, wordt door de 
minister voorgesteld dat de civiele rechter daar niet 
meer aan te pas hoeft te komen en het bestuurs-
rechtelijke besluit, in het beste geval getoetst door 
de bestuursrechter, volstaat.

Deze keuze spreekt ons ook in het geheel niet aan, 
en ons inziens kleeft daaraan bovendien een 

31 HR 6 februari 2015, NJ 2015/253 (Beenders/Weert).

groot aantal nadelen. Het moet de minister worden 
toegegeven: de Grondwet noch enige Europees-
rechtelijke regel dwingen ertoe de onteigening door 
een civiele rechter te laten uitspreken in een geding 
op tegenspraak, zoals het recht sinds 1851 heeft ge-
golden. Toch is er veel voor te zeggen om de civiele 
rechter deze positie te laten behouden. De Hoge 
Raad heeft nog onlangs overwogen:32 

‘Het recht van eigendom is een door het EVRM ge-
waarborgd grondrecht (art. 1 Eerste Protocol bij het 
EVRM). Onteigening is een zeer ingrijpend instru-
ment dat de overheid ten dienste staat, hetgeen tot 
uitdrukking is gebracht in de genoemde bepaling van 
het Eerste Protocol en in art. 14 van de Grondwet.’

Een dergelijk zeer ingrijpend instrument, dat in-
grijpt in het meest sterke recht dat wij kennen, 

het eigendomsrecht, zou ons inziens niet haar wer-
king moeten hebben door middel van het eenvou-
dig onherroepelijk worden van een beschikking. 
Het uitspreken van de onteigening past bij uitstek 
bij de civiele rechter - die anders dan de bestuurs-
rechter gewoon is omtrent eigendomskwesties te 
oordelen - in een daartoe strekkend geding waarin 
de onteigende behoorlijk is opgeroepen. 

Bovendien veronderstelt het in de brief voorge-
stelde systeem ook een bepaalde taakopvatting 

van de instrumenterend notaris. Deze bewerk-
stelligt immers de inschrijving van de beschikking 
waarvan het bestuursorgaan hem meedeelt dat 
deze onherroepelijk is geworden. Moet de nota-
ris zich vervolgens bezighouden met kwesties als 
verschoonbare termijnoverschrijding, of de moge-
lijkheid van herziening van een uitspraak, of her-
roeping van een bestuursbesluit? Zal de notaris tot 
inschrijving overgaan als de onteigende hem - wij-
zend op issues in de bestuursrechtelijke procedure 
- aansprakelijk houdt voor de schadelijke gevolgen 
van inschrijving? Ervan uitgaande dat inschrijving 
in de openbare registers, evenals thans, titelzuive-
rende werking heeft33, betekent inschrijving immers 
nogal wat. Niet alleen voor de eigenaar, maar voor 
alle derden-belanghebbenden die door de inschrij-
ving hun rechten verliezen. 

Wij bepleiten een systeem waarin een in de be-
stuursrechtelijke kolom onherroepelijk gewor-

den onteigeningsbeschikking de rechtmatige basis 
is voor een gerechtelijke onteigeningsprocedure die 
twee aspecten kent: (1) de uitspraak van de ont-
eigening op vordering van de onteigenende partij, 
en (2) de zelfstandige vaststelling van de schade-
loosstelling door de onteigeningsrechter. Men kan 
tegenwerpen: wat voegt een uitspraak van de civie-
le rechter omtrent de onteigening nog toe aan de 
door een uitspraak van de Afdeling onherroepelijk 

32 HR 6 februari 2015, NJ 2015/253 (Beenders/Weert).
33 Artikel 59, lid 3 Ow.
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geworden onteigeningsbeschikking? Het antwoord 
is drieledig. 

In de eerste plaats zou het door ons bepleite systeem 
bewerkstelligen dat na het onherroepelijk worden 

van de onteigeningstitel en voor inschrijving van 
die beschikking (en daarmee eigendomsovergang) 
nog een ‘artikel 17 onteigeningswet-periode’ zou 
bestaan: een periode waarin nogmaals moet wor-
den getracht in der minne overeenstemming te 
bereiken. Niet zelden trekt in het huidige systeem 
een Kroonbesluit een eigenaar over de streep, en 
laat deze het niet op een procedure aankomen. De 
onherroepelijke onteigeningsbeschikking zou het-
zelfde effect kunnen hebben, hetgeen een lange en 
kostbare civiele procedure over de schadeloosstel-
ling zou kunnen voorkomen. De minister volgend, 
zou die ruimte er niet zijn: de onteigeningsakte 
en de inschrijving ervan volgen kort na het on-
herroepelijk worden. Dit klemt te meer, indien de 
bestuursrechter ex tunc zou oordelen, met andere 
woorden: naar het moment van het nemen van de 
onteigeningsbeschikking. Met ontwikkelingen se-
dert dat moment wordt dan in de procedure geen 
rekening meer gehouden. Het lijkt ongewenst dat 
de eigendom overgaat, terwijl er de 6 tot 9 maan-
den daarvoor geen enkele minnelijke verwervings-
poging meer hoeft te zijn geweest.

In de tweede plaats is de civiele onteigeningsrechter 
bij uitstek geëquipeerd om allerhande civielrechte-

lijke aspecten die met de onteigening verband hou-
den in zijn vonnis of beschikking het hoofd te bie-
den. Een voorbeeld is de toepassing van artikel 38 
onteigeningswet: de onteigende kan in bepaalde ge-
vallen vorderen dat de overheid een niet in de ontei-
gening betrokken deel van zijn eigendom toch mee 
overneemt. Een dergelijke vordering is niet eenvou-
dig in Awb-termen te gieten, nog daargelaten dat 
dit materieel wezensvreemd is aan het bestuurs-
recht. Datzelfde geldt voor het in de beschikking of 
het vonnis opnemen van erfdienstbaarheden die op 
de zaak gevestigd moeten blijven.34 

In de derde plaats menen wij dat het zowel recht-
statelijk als moreel een meerwaarde heeft om de 

civiele rechter een door een overheid gevorderde 
onteigening te laten uitspreken. De overheid die ten 
behoeve van het overheidsbelang de eigendom van 
een burger wenst af te nemen, zal dat altijd moeten 
laten plaatsvinden via een onafhankelijke rechter, 
die in deze per definitie ongelijke strijd van grote 
belangen oordeelt. Het is dan dezelfde rechter die 
de onteigening formeel uitspreekt, als die de daar-
uit voortvloeiende schadeloosstelling vaststelt. De 
speelruimte van de civiele rechter is uit de aard der 
zaak beperkt; hij zal de onherroepelijke onteige-
ningsbeschikking als uitgangspunt moeten nemen. 
Op aspecten van noodzaak en andere vormen van 

34 Artikel 59, lid 3 Ow.

belangenafweging is door de bestuursrechter on-
herroepelijk beslist. Daarover kan zelfs geen klacht 
bij de civiele rechter worden geformuleerd. Daar 
gaat dit deel van de civiele procedure dan ook niet 
over. De civiele rechter zal de op de onherroepelijke 
onteigeningsbeschikking gebaseerde civiele ontei-
geningsvordering beoordelen op algemene recht-
matigheidsaspecten - zoals: vindt onteigening nog 
wel plaats voor het doel waarvoor de beschikking is 
gegeven; is aan alle wettelijke formaliteiten voldaan; 
is sprake van ‘aperte onrechtmatigheid’ etc. - als-
mede op de vraag of het bestuursorgaan ook na de 
onteigeningsbeschikking nog een voldoende poging 
tot minnelijke verwerving heeft gedaan. Aangezien, 
anders dan thans, de civiele onteigeningsrechter 
niet de eerste rechter is die over de onteigening 
oordeelt - ervan uitgaande dat de Afdeling de be-
schikking in stand heeft gelaten - zal weliswaar for-
meel het rechtsmiddel van cassatie openstaan, maar 
slechts voor het zeer beperkte (maar ons inziens 
wel onmisbare) gedeelte waarover de civiele rechter 
nog kan oordelen. Een enkele uitzondering daarge-
laten zal daartegen niet of nauwelijks met succes in 
cassatie zijn te klagen - hier ligt het tussenschuiven 
van een appelmogelijkheid zeker niet voor de hand 
- zodat voor het vertragende effect dat thans uitgaat 
van cassatieberoepen die gaan over het noodzaak-
vereiste (zelfrealisatie etc.) niet behoeft te worden 
gevreesd. De Hoge Raad zal in dergelijke gevallen 
niet schromen om, zoals hij eerder heeft gedaan35, 
daarvoor de niet-ontvankelijkheidsbepaling van ar-
tikel 80a Wet RO in te zetten.

Alles bijeen genomen waarderen wij het voorge-
stelde systeem dat de bestuursrechter exclusief 

over de onteigening oordeelt en dat met onmiddel-
lijke inschrijving van een onherroepelijk geworden 
onteigeningsbeschikking de kous af is, negatief. De 
civiele rechter zal een grotere rol dienen te hebben 
dan alleen de vaststelling van de schadeloosstelling, 
ook als die rol materieel correct is ingeperkt door 
een onherroepelijke uitspraak van de Afdeling. Mits 
die procedure - met name voor wat betreft de op-
roeping van alle belanghebbenden - met voldoende 
waarborgen is omgeven, leidt dat ons inziens tot 
een sluitend en acceptabel geheel.

Het voorgaande overziend blijkt hier heel duide-
lijk dat de wens het onteigeningsrecht onder te 

brengen in de publiekrechtelijke jas van de Omge-
vingswet, tot een slecht passend geheel leidt. Waar 
de besluitvorming tot onteigening wel publiekrech-
telijk is, is de onteigening zelf dat niet en laat deze 
zich daarom ook niet goed publiekrechtelijk af-
doen. De beoogde vergaande vereenvoudiging die 
heel begrijpelijk is - als een stap in een procedure 
kan worden geschrapt, moet dat ook zeker gebeu-
ren - slaat hier door en levert een moeizaam en ge-
wrongen geheel op. Bij wijze van vingeroefening en 

35 HR 9 januari 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 43.
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als illustratie van de onverenigbaarheid van de be-
stuursrechtelijke en privaatrechtelijke elementen in 
één procedure, kan worden bedacht hoe het geheel 
eruit zou zien als voor de andere variant van ver-
eenvoudiging zou zijn gekozen: uitsluiting van de 
rechtsmiddelen tegen de onteigeningsbeschikking 
en volledige toetsing daarvan door de civiele ont-
eigeningsrechter. Die variant is spiegelbeeldig aan 
de door de minister voorgestelde route: nu wordt 
de bestuursrechter in plaats van de civiele rechter 
geschrapt. Evenzoveel (spiegelbeeldige) bezwaren 
bestaan hiertegen: ontstaat er zo wel een nieuwe 
periode waarin moet worden onderhandeld, is de 
civiele rechter wel in staat een publiekrechtelijk 
besluit te beoordelen en hoort dat oordeel wel bij 
deze rechter thuis, etcetera. Duidelijk is dat ontei-
gening een kwestie is waarin altijd twee beoorde-
lingen noodzakelijk zijn: van de bestuursrechtelijke 
aspecten door de bestuursrechter en van de civiele 
aspecten door de civiele rechter. 

9.  Schadeloosstelling bij onteigening 
 procedureel gewijzigd, niet materieel

Voor wat betreft de schadeloosstelling wegens 
onteigening lijken minder ingrijpende aan-

passingen op stapel te staan. In elk geval blijft de 
vaststelling van de schadeloosstelling voorbehou-
den aan de civiele rechter, die de schadeloosstel-
ling zelfstandig zal moeten vaststellen. De minister 
schrijft hierover:

‘De schadeloosstellingsprocedure zal vorm krijgen 
volgens de nieuwe civielrechtelijke procedureregels 
zoals die zijn voorgesteld in het kader van het pro-
gramma Kwaliteit en Innovatie. Doordat er in die 
nieuwe procedure meer nadruk wordt gelegd op 
vroegtijdig contact met de rechter en het verbeteren 
van de mogelijkheden voor de rechter om regie en 
maatwerk te voeren, ontstaat een vereenvoudigde 
schadeloosstellingsprocedure die recht doet aan de 
belangen en posities van de betrokken partijen. On-
gewijzigd blijft dat de rechter de schadeloosstelling 
zelfstandig dient vast te stellen, ongeacht de aange-
boden schadeloosstelling.’

In de eerste plaats zou uit deze tekst kunnen wor-
den afgeleid - maar geheel duidelijk is het niet - dat 

de minister niet voornemens is voorstellen te doen 
voor wat betreft het (materiële) recht op schade-
loosstelling zelf. Op het moment van afronding van 
deze bijdrage36 is nog onbekend hoe de Hoge Raad 
zal oordelen in de thans actuele discussie omtrent 
de eliminatie voor de waardebepaling van bestem-

36 Deze bijdrage is afgesloten op 21 december 2015.

mingsplannen37, in welk kader met enige regelmaat 
wordt opgemerkt dat het niet de rechter maar de 
wetgever is die daaromtrent de beslissende keuzes 
dient te maken.38 Indien de Hoge Raad de conclu-
sies van de advocaat-generaal in de eliminatiedis-
cussie zal volgen, en de verkeerswaarde naar het 
peilmoment als uitgangspunt voor de waardebepa-
ling nog fier overeind zou staan, zal de wetgever 
geen aanleiding zien om in te grijpen. Dat zou mo-
gelijk anders komen te liggen, indien uit de recht-
spraak van de Hoge Raad zou komen te volgen dat 
de facto een draai naar vergoeding van de gebruiks-
waarde is gemaakt. 

Ook zonder inhoudelijke wijzigingen zou het 
voor de praktijk nuttig zijn als de gelegenheid 

van integratie in de Omgevingswet te baat wordt 
genomen om in ieder geval de bepalingen omtrent 
de schadeloosstelling in een logisch verband, opge-
frist, en helder opnieuw te formuleren. Daarin zal 
dan ook de bestaande jurisprudentie moeten wor-
den verwerkt, met name die jurisprudentie die be-
palingen van de onteigeningswet wegens strijd met 
het Europese recht opzij heeft gezet.39 Gezien de 
huidige zeer gedateerde redactie van de betreffende 
bepalingen, is het welhaast ondenkbaar dat de wet-
gever dit hoofdstuk ongemoeid zal laten.

Daarnaast is het zeker wenselijk om de procedure 
van vaststelling van de schadeloosstelling te mo-

derniseren. Aansluiting bij het commune systeem 
van civiele schadeprocedures, met de benoeming 
van en advisering door deskundigen, lijkt daarbij 
weliswaar voor de hand te liggen, maar wij moe-
ten in dit verband pleiten voor aandacht voor de 
eigenheid van de rol van de deskundigen in de 
onteigeningsprocedure.40 De wijze van totstandko-
ming van de door de rechtbank te benoemen com-
missie van onteigeningsdeskundigen, en de door 
deze commissie te hanteren termijnen, zullen in 
dat kader aandacht verdienen. Voorts moet worden 
bepleit dat de rol van de rechter(-commissaris) in 
onteigeningszaken actiever wordt. In het thans be-

37 Na de bekende ‘9-juli-arresten’ (HR 9 juli 2010, NJ 2010/631, m.nt. 
P.C.E. van Wijmen, BR 2011/11, m.nt. E.W.J. de Groot, TBR 2010/204, 
m.nt. E. van der Schans (Van der Eijk/Zuid Holland; Maasstede e.a /Zuid 
Holland; Verburg/Zuid Holland)) is een stroom uiteenlopende lagere 
rechtspraak ontstaan, waaronder als meest bekende Rb. Rotterdam 
21 mei 2014, ECLI: NL: RBROT: 2014: 4822 (Keizer/Gorinchem), Rb. Zee-
land-West-Brabant 16 juli 2014, 85397/HAZA 12-353 (ongepubliceerd) 
en zijn de nodige artikelen geschreven en bijeenkomsten gehouden, 
waaronder J.R. Vermeulen en J.S. Procee, ‘Weg is weg: eliminatie 
van bestemmingen bij de waardebepaling van het onteigende’,  O&A 
2013/61 en F.A. Mulder en S.G.A. de Boer, ‘Wel of niet het bestem-
mingsplan elimineren? Verslag van het seminar van de Vereniging voor 
Onteigeningsrecht en de Vereniging van Onteigenings-Advocaten over 
het eliminatiebeginsel’, TBR 2015/4.
38 Zie de conclusies van A-G Van Oven van 4 september 2015: ECLI: 
NL: PHR: 2015: 1700 en ECLI: NL: PHR: 2015: 1701.
39 Zie bijvoorbeeld: HR 30 november 1994, NJ 1995,668 m.nt. MB 
inzake artikel 42, lid 2 onteigeningswet.
40 Zie voor meer daarover J.A.M.A. Sluysmans, ‘Verleden en toekomst 
van de deskundige in het onteigeningsrecht’, O&A 2015/89
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staande systeem lijkt het primaat tot het moment 
van deponeren van het definitieve rapport bij de 
deskundigen te liggen, zonder veel sturing ten aan-
zien van de te onderzoeken onderwerpen. Een voor 
de praktijk belangrijk voordeel zou kunnen zijn dat 
de deskundigen door de rechtbank, met input van 
de partijen, daartoe geïnstrueerd aan de hand van 
duidelijke en concrete vragen hun taak kunnen ver-
vullen. In veel gevallen bestaat slechts behoefte aan 
een deskundigenoordeel over een gedeelte van het 
totale palet aan schadebestanddelen. 

Ook aan de thans bestaande volgordelijkheid - 
eerst de administratieve procedure, pas daarna 

de gerechtelijke procedure en de schadeloosstel-
ling - zou aandacht mogen worden besteed. In een 
aanzienlijk deel van de gevallen bestaat tussen de 
partijen immers niet zozeer een verschil van in-
zicht omtrent de onteigening zelf, als wel omtrent 
de hoogte van de schadeloosstelling. In die geval-
len kunnen de partijen er zeker bij gebaat zijn als al 
in een veel eerder stadium een oordeel omtrent de 
hoogte van de schadeloosstelling kan worden ver-
kregen. In theorie is dit thans ook mogelijk door al 
vóór het slaan van het KB de vervroegde plaatsop-
neming41 te vragen, maar in de praktijk duurt het 
zodanig lang voordat een voorlopig oordeel van de 
deskundigen is verkregen, dat dit in de onderhan-
delingen voorafgaand aan de start van de gerechte-
lijke procedure zelden nog een rol zal kunnen spe-
len. Met een snel en vroegtijdig (voorlopig) oordeel 
over de schadeloosstelling zouden vele procedures 
over de onteigening zelf kunnen worden vermeden. 
De brief geeft nog geen duidelijkheid over de vraag 
of en op welke wijze een vervroegde plaatsopne-
ming, met dit doel, in de procedure kan worden 
ingepast.

Ten slotte ligt nog open de vraag hoe de rechts-
bescherming tegen een vonnis (straks mogelijk: 

beschikking) van de rechtbank houdende de vast-
stelling van de schadeloosstelling is geregeld. Op 
dit moment staat daarvan alleen beroep in cassa-
tie open. Ons inziens is er alles voor te zeggen om 
hier aansluiting te zoeken bij regels van Burgerlijke 
rechtsvordering, en om hoger beroep van de eerste 
aanleg mogelijk te maken, met cassatie als sluitstuk 
van de procedure. In de praktijk neemt de proce-
dure strekkende tot vaststelling van de schadeloos-
stelling reeds veel tijd in beslag zodat ‘snelheid’ als 
argument om alleen cassatieberoep open te stellen, 
niet overtuigt. Bovendien hangt de vaststelling van 
de schadeloosstelling wegens onteigening uit de 
aard der zaak sterk samen met waarderingen van 
feitelijke aard. De beslechting van deze geschillen 
past beter in een systeem met twee feitelijke in-
stanties, waarbij de cassatieprocedure dan, meer 
dan thans, beperkt zal blijven tot de zaken waarin 
daadwerkelijk rechtsvragen aan de orde zijn. In de 

41 Op basis van artikel 54a onteigeningswet.

slipstream van deze aanpassing kunnen dan tevens 
de termijnen van de rechtsmiddelen in onteige-
ningsprocedures tot normale proporties worden 
gebracht, kan het bezwaarschrift tegen het deskun-
digenadvies worden geschrapt42, en kan in de wet 
worden vastgelegd dat ook de kosten van het voe-
ren van een cassatieprocedure in een onteigenings-
geding voor vergoeding volgens de hoofdregel van 
(thans) artikel 50 onteigeningswet voor vergoeding 
in aanmerking komen.43

10.  Conclusie

De brief van 25 november 2015 is interessante 
kost. Niet alleen wordt duidelijk dat na bijna 

twintig jaar praten en filosoferen over een integrale 
herziening van de onteigeningswet44, de overgang 
van deze wet van het domein van het Ministerie van 
Justitie naar dat van Infrastructuur & Milieu, nu 
toch gaat opleveren dat die herziening er gaat ko-
men. Wat ons betreft hoeft dat er niet toe te leiden 
dat alle wetgeving die ziet op het grondbeleid in de 
Omgevingswet opgaat. Dat tussen de verschillende 
wetten en beleidsonderwerpen een relatie bestaat, 
mag niet de ogen doen sluiten voor het eigen karak-
ter van wetten als de onteigeningswet, de Wet voor-
keursrecht gemeenten, de Wet inrichting landelijk 
gebied en van een nieuw onderwerp als stedelijke 
herverkaveling. De grote civielrechtelijke compo-
nent van al deze onderwerpen lijkt zich moeilijk 
te laten inpassen in de toch geheel bestuursrech-
telijke Omgevingswet, zodat een zelfstandige ‘Wet 
grondeigendom’ een betere keuze lijkt te zijn. De 
keuze voor afdoening van de onteigeningsbesluit-
vorming geheel in de bestuursrechtelijke kolom, 
inclusief toetsing door de bestuursrechter, lijkt een 
goede keuze. We zagen dat daarbij nog diverse uit-
werkings-issues spelen. De keuze om het uitspre-
ken van de onteigening bij de civiele rechter weg te 
halen - of eigenlijk gezegd: de keuze om de onteige-
ning reeds te effectueren met inschrijving van een 
onherroepelijk geworden onteigeningsbeschikking 
- achten wij niet gelukkig, en het nogmaals door-
denken waard.

Op de volgende pagina is een schematisch over-
zicht geplaatst waarin is getracht neer te leggen 

hoe het systeem zoals dat in de brief is geschetst, er 
grosso modo uit zou zien.  l

42 Artikel 37 onteigeningswet.
43 Zie J.F. de Groot, De cassatieprocedure bij onteigening, Tijdschrift 
voor Civiele Rechtspleging 2013, nr. 2, p. 52.
44 Zie voor aanbevelingen die vanuit de praktijk in dat kader zijn 
gedaan bijvoorbeeld J.A.M.A. Sluysmans, ‘Een herziening van de 
Onteigeningswet, Enkele wenken voor de wetgever’, TBR 2009/25.
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De toets der kruimels: geen brokken 
maken!
 – Mr. H. Koolen en mr. A. Franken van Bloemendaal1

1.  Inleiding en vraagstelling

O
p grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 
2 Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (‘Wabo’) kan een omgevingsver-
gunning worden verleend waarbij van het 
bestemmingsplan of de beheersverorde-

ning (‘bestemmingsplan’) wordt afgeweken (‘krui-
melvergunning’). Deze vergunning kan worden 
verleend in de bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen gevallen (de ‘kruimellijst’, een limita-
tieve lijst met voorwaarden waaronder de kruimel-
vergunning kan worden verleend, opgenomen in 
artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 
‘Bor’).

Per 1 november 2014 is de kruimellijst verruimd 
door middel van het Besluit Crisis- en herstelwet 

(Besluit pChw).2 Zo is afwijking van het bestem-
mingsplan ten behoeve van een gebruikswijziging 
van bestaande bouwwerken binnen de bebouwde 
kom niet langer beperkt tot 1500 m2 (zie onder-
deel 9 van de kruimellijst) en is het tijdelijk afwijken 
van het bestemmingsplan aan de kruimellijst toege-
voegd (onderdeel 11). Hoewel inmiddels vaststaat 
dat de kruimellijst niet langer volledig bestaat uit 
planologisch ondergeschikte gevallen3, houden wij 
voor de leesbaarheid van dit artikel de term krui-
melvergunning aan voor de omgevingsvergunning 
als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo.

De kruimelvergunning is één van de twee bui-
tenplanse vergunningen waarbij van het be-

stemmingsplan kan worden afgeweken. De andere 
buitenplanse vergunning is de ‘uitgebreide’ omge-
vingsvergunning (artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 
Wabo). Het verschil tussen deze twee vergunnin-

1 Hans Koolen en Anneke Franken van Bloemendaal zijn beiden 
advocaat bij de maatschap Gijs Heutink Advocaten te Amsterdam.
2 Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit 
omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur 
in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet 
en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het 
omgevingsrecht, Stb. 2014, 333.
3 Zie bijvoorbeeld ABRvS 26 oktober 2011, 201103159/1/H1, ECLI: 
NL: RVS: 2011: BU1640, TBR 2011/197.

gen is dat bij de kruimelvergunning (a) de reguliere 
in plaats van de uitgebreide voorbereidingsproce-
dure van toepassing is, (b) de lex silencio positivo 
van toepassing is (van rechtswege verleende ver-
gunning bij niet tijdig beslissen) en (c) geen ‘goede 
ruimtelijke onderbouwing’ hoeft te worden opge-
steld.4

Hoewel een kruimelvergunning, anders dan een 
‘uitgebreide’ omgevingsvergunning, niet hoeft 

te zijn voorzien van een ‘goede ruimtelijke onder-
bouwing’, bepaalt artikel 2.12 lid 1 aanhef en sub 
a onder 2 Wabo dat een kruimelvergunning slechts 
wordt verleend indien de activiteit niet in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening. Bovendien zal 
bij het besluit tot verlening van een kruimelvergun-
ning, net als bij elk ander besluit, moeten worden 
voldaan aan de artikelen 3:2 (zorgvuldigheidsbe-
ginsel), 3:4 (evenredigheidsbeginsel) en 3:46 (mo-
tiveringsbeginsel) van de Algemene wet bestuurs-
recht (‘Awb’).

Omdat de kruimelvergunning voor steeds ‘gro-
tere’ afwijkingen van het bestemmingsplan kan 

worden toegepast (zoals ook zal blijken uit de in 
paragraaf 5 geschetste voorbeelden), wordt in dit 
artikel onderzocht aan welke wet- en regelgeving 
een kruimelvergunning moet worden getoetst, wel-
ke belangen daarbij moeten worden meegewogen 
en aan welke motiveringsvereisten moet worden 
voldaan. Hierbij zal in het bijzonder worden inge-
gaan op het begrip goede ruimtelijke ordening en 
de invulling daarvan bij de verlening van de krui-
melvergunning.

Voor een goed begrip zal eerst kort het relevan-
te wettelijk kader worden geschetst. Vervolgens 

4 De eisen waaraan de goede ruimtelijke onderbouwing moet vol-
doen zijn te vinden in artikel 5.20 Bor. In dit artikel is bepaald dat, voor 
zover de omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van 
artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo, de artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1 lid 
1 van het Besluit ruimtelijke ordening van overeenkomstige toepassing 
zijn. Deze artikelen zien onder andere op de eisen aan de onderbouwing 
van het bestemmingsplan inzake verantwoording van de gemaakte 
keuzes van de bestemmingen, water, uitkomsten van het vooroverleg, 
uitvoerbaarheid,  duurzame verstedelijking, cultuurhistorische waarden 
en archeologie, milieukwaliteitseisen en geluid.
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wordt ingegaan op het begrip goede ruimtelijke 
ordening. Hierbij zal aandacht worden besteed aan 
meerdere ruimtelijke relevante aspecten, waaron-
der geluid; luchtkwaliteit; externe veiligheid; leeg-
stand; parkeren en verkeer en de daarvoor relevante 
bepalingen uit de provinciale regelgeving. Daarna 
worden diverse praktijkvoorbeelden ter hand ge-
nomen om de toetsing van de kruimelvergunning 
aan het begrip goede ruimtelijke ordening te ver-
duidelijken. Ten slotte volgen enkele concluderende 
opmerkingen.

2.  Wettelijk kader

2.1  Artikelen 2.1 lid 1 sub c en 2.12 lid 1 onder a 
Wabo

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo is het 
verboden zonder omgevingsvergunning een 

project uit te voeren, voor zover dat geheel of ge-
deeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden 
of bouwweren in strijd met een bestemmingsplan. 
De toetsingsgronden voor een aanvraag om deze 
omgevingsvergunning staan vermeld in artikel 2.12 
lid 1 sub a Wabo. De strijdigheid met het bestem-
mingsplan kan worden opgeheven middels een:

• binnenplanse vergunning (artikel 2.12 lid 1 sub 
a onder 1);

• kruimelvergunning (artikel 2.12 lid 1 sub a on-
der 2);

• uitgebreide omgevingsvergunning (artikel 2.12 
lid 1 sub a onder 3).

Op grond van artikel 2.12 lid 1 Wabo kunnen 
deze omgevingsvergunningen slechts worden 

verleend indien de activiteit niet in strijd is met een 
goede ruimtelijke ordening. Deze eis geldt sinds de 
invoering van de Wabo5 en werd in de eerste plaats 
alleen gesteld aan de uitgebreide omgevingsver-
gunning (2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo), ook in-
dien deze werd verleend voor een bepaalde termijn 
(artikel 2.12 lid 2 Wabo (Oud))6, Deze eis gold des-
tijds echter niet voor de binnenplanse vergunning 
of de kruimelvergunning.7

Vervolgens is artikel 2.12 lid 1 Wabo gewijzigd 
door de Wet permanent maken Crisis- en her-

stelwet (Wet pChw)8: voortaan is voor elke ver-

5 Deze eis gold bijvoorbeeld voor het oude projectbesluit ex artikel 
3.10 Wro, de oude tijdelijke vrijstelling ex artikel 3.22 Wro en de oude 
kruimel ex artikel 3.23 Wro kende deze eis niet.
6 In de parlementaire toelichting op dit artikel wordt hier echter niets 
over opgemerkt.  
7 Van Buuren merkt daarover op dat niet valt in te zien waarom dat 
zo was: ook de kruimelvergunning kan immers ingrijpend zijn: P.J.J. van 
Buuren e.a., Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2014 
negende druk, p. 133.
8 Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet 
en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de 
Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op 
het terrein van het omgevingsrecht, Stb. 2013, 144.

gunning op grond van artikel 2.12 lid 1 Wabo ver-
eist dat de activiteit niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening. In de memorie van toelichting 
wordt daarover opgemerkt dat deze eis onder an-
dere wordt gesteld vanwege de verruiming van de 
onderdelen in de kruimellijst. Daar wordt echter 
vervolgens aan toegevoegd dat er praktisch gezien 
niets verandert omdat de goede ruimtelijke orde-
ning binnen de Wro het centrale motief vormt voor 
het nemen van ruimtelijke besluiten9:

Mede vanwege de voorgenomen wijzigingen van 
het Bor, zoals die hiervoor zijn beschreven, strekken 
de in onderdeel A, onder 1, opgenomen wijzigingen 
ertoe om in artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo te 
verduidelijken dat voor het verlenen van een omge-
vingsvergunning voor een planologische afwijking 
naast de in dat artikellid genoemde regels ook altijd 
het belang van een goede ruimtelijke ordening het 
onderliggend beoordelingskader vormt. De goede 
ruimtelijke ordening vormt het centrale motief bin-
nen de Wro voor het nemen van ruimtelijke beslui-
ten. Praktisch gezien verandert er dus niets.

2.2  Toepassingsbereik artikel 4 bijlage II Bor

Als gezegd is de limitatieve kruimellijst opge-
nomen in artikel 4 van bijlage II Bor. De lijst 

ziet onder meer op ander (tijdelijk) gebruik van 
gronden of bouwwerken in strijd met het bestem-
mingsplan (artikel 4, onderdelen 9 en 11). Omdat 
deze onderdelen in de praktijk veelvuldig worden 
gebruikt, zullen deze onderdelen van de kruimellijst 
in dit artikel centraal staan.

Zoals eerder beschreven is artikel 4 door het Be-
sluit pChw per 1 november 2014 ingrijpend ge-

wijzigd. Deze wijzigingen zien onder meer op:

a. het schrappen van de metragebeperking van 
1500 m2 en verruiming van het toepassingsbe-
reik van onderdeel 9, en

b. toevoeging van een nieuw onderdeel 11, wat 
ziet op het tijdelijk afwijken van het bestem-
mingsplan met een gelijktijdige versoepeling 
van de voorwaarden waaronder tijdelijk kan 
worden afgeweken.

Voor de praktijk is de wetswijziging van groot be-
lang geweest.10 Voor onderdeel 9 geldt dat een 

kruimelvergunning vóór 1 november 2014 enkel 
kon worden verleend mits de oppervlakte waarop 
de vergunning zag niet meer bedroeg dan 1.500 m2. 

9 Kamerstukken II 2011/12, 33 135, nr. 3, p. 36.
10 Voor een toelichting op deze wetswijziging verwijzen wij naar de 
publicaties van Hillegers, Lam en Nijmeijer: S. Hillegers, T.E.P.A. Lam 
en A.G.A. Nijmeijer, ‘De verruiming van het vergunningvrij bouwen, de 
introductie van de mantelzorgwoning en andere wijzigingen in Bor en 
Bro’, TBR 2014, 179 en S. Hillegers, T.E.P.A. Lam en A.G.A. Nijmeijer, 
‘Vergunningvrij bouwen: de krijtstreep (voorlopig) uitgeveegd’, TBR 
2015/54.
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Een ander knelpunt was dat de vergunning enkel 
kon zien op het bouwwerk zelf en niet op het omlig-
gende terrein. Dit leidde tot ingewikkelde situaties 
(zo kon de toegang tot een bouwwerk worden ver-
hinderd omdat het aansluitende terrein na vergun-
ningverlening niet ten behoeve van het bouwwerk 
mocht worden gebruikt). Sinds de wetswijziging is 
het mogelijk om zowel de functie van een bestaand 
bouwwerk als het aansluitende terrein te wijzigen, 
ongeacht de omvang van het bouwwerk of het ter-
rein.

Voor (het nieuwe) onderdeel 11 geldt dat vóór 
1 november 2014 op grond van artikel 2.12 lid 

2 Wabo enkel een tijdelijke ontheffing van het be-
stemmingsplan ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 
Wabo kon worden verleend. Deze ontheffing gold 
slechts voor een termijn van ten hoogste vijf jaar 
en hierbij moest ook worden aangetoond dat de 
vergunde activiteit voorzag in een tijdelijke behoef-
te.11 Sinds de Wet en het Besluit pChw is de mo-
gelijkheid tot het tijdelijk afwijken opgenomen in 
onderdeel 11 van de kruimellijst.12 Als gevolg van 
de wetswijziging is het bovendien mogelijk om een 
tijdelijke ontheffing te verlenen voor een termijn 
van ten hoogste tien jaar. Hiernaast is het vereiste 
van een tijdelijke behoefte komen te vervallen. Voor 
een uitgebreide beschouwing over de wetswijziging 
pChw verwijzen wij naar de publicatie van J. van 
Oosten.13

Aangezien een kruimelvergunning enkel kan 
worden verleend indien aan de voorwaarden 

uit bijlage II van het Bor wordt voldaan, zal hierna 
kort worden ingegaan op de aldaar gestelde voor-
waarden voor de gebruikswijziging van bestaande 
bouwwerken (onderdeel 9) en de tijdelijke afwij-
king (onderdeel 11).

2.3  Ander gebruik bestaande bouwwerken

Onderdeel 9 schept de mogelijkheid om het ge-
bruik van bestaande bouwwerken en het bij 

deze bouwwerken aansluitende terrein (al dan 
niet tijdelijk14) te wijzigen in afwijking van het be-
stemmingsplan. Dit onderdeel kan slechts worden 
toegepast indien de bebouwde oppervlakte of het 
bouwvolume niet wordt vergroot. Voor zover het 
bouwwerk is gelegen buiten de bebouwde kom mag 
de functiewijziging enkel zien op een logiesfunctie 

11 Artikel 5.18 Bor (oud).
12 Onderdeel 11 is in de plaats gekomen van het geschrapte artikel 
2.12 lid 2 Wabo en de regeling die tot 1 november 2014 in onderdeel 8 
was opgenomen om het gebruik van gronden of bouwwerken voor het 
houden van evenementen die in strijd zijn met het planologische regime 
mogelijk te maken.
13 J.C. van Oosten, ‘Het Besluit pChw nader beschouwd: meer moge-
lijkheden, meer vragen’, BR 2015/3.
14 Op grond van artikel 2.23 lid 1 Wabo kan in een omgevingsvergun-
ning voor een voortdurende activiteit - waar onderdeel 9 onder valt 
- worden bepaald dat zij, voor zover zij betrekking heeft op die activiteit, 
geldt voor een daarbij aangegeven termijn.

voor werknemers of de opvang van asielzoekers of 
andere categorieën vreemdelingen. Aan een bin-
nen de bebouwde kom gelegen bouwwerk kan in 
beginsel elke andere functie worden toegewezen.15 
Naar ons oordeel kan de kruimelvergunning op 
grond van dit onderdeel enkel zien op bestaande 
bouwwerken: een bouwwerk dat nog niet is opge-
richt valt niet onder de reikwijdte van dit onderdeel, 
zoals blijkt uit de nota van toelichting bij het Besluit 
pChw.16

2.4  Tijdelijke afwijking

Op grond van onderdeel 11 kunnen gronden of 
bouwwerken voor een termijn van ten hoogste 

tien jaar een ander gebruik worden toegewezen. 
Daarbij dient het om ander gebruik te gaan dan het 
gebruik dat is bedoeld in de onderdelen 1 tot en 
met 10 van de kruimellijst. Dit betekent dat voor 
een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan 
voor gebruik dat wordt genoemd in onderdelen 1 
tot en met 10 (bijvoorbeeld een bijbehorend bouw-
werk) geldt dat het desbetreffende onderdeel (1 tot 
en met 10) als grondslag voor de kruimelvergun-
ning moet dienen17, in een dergelijk geval kan on-
derdeel 11 niet als grondslag dienen. Bij een tijdelij-
ke afwijking van langer dan tien jaar kan onderdeel 
11 niet als grondslag dienen.18 Het grote voordeel 
van onderdeel 11 ten opzichte van de overige on-
derdelen uit de kruimellijst is dat ook het gebruik 
van de grond – of hier nu een bouwwerk op staat 
of niet - tijdelijk gewijzigd kan worden terwijl on-
derdelen 1 tot en met 10 enkel zien op (het gebruik 
van) bouwwerken en/of het bij deze bouwwerken 
behorende terrein.19

Bij het verlenen van een vergunning op grond 
van onderdeel 11 dient aannemelijk te worden 

gemaakt dat de activiteit na de in de vergunning 
gestelde termijn daadwerkelijk kan en zal worden 
beëindigd, ofwel dat deze zonder onomkeerbare 
gevolgen is.20 Bij de bouw van een woning is dat 
volgens het Ministerie van Infrastructuur en Mi-
lieu in principe het geval, nu een woning immers 
weer kan worden gesloopt en verwijderd.21 Daar-
bij maakt het niet uit dat bij verlening van de ver-
gunning de intentie bestaat om door middel van 
een bestemmingsplan de desbetreffende woning 
een permanente grondslag te geven. Voorbeelden 
van activiteiten met onomkeerbare gevolgen zijn 
het tijdelijk dempen van een natuurlijk waardevol 
moerasgebied en de bouw van een flatgebouw met 

15 Let wel op de beperkingen opgenomen in artikel 5 bijlage II Bor.
16 Stb. 2014, 333, p. 51 en 54.
17 Stb. 2014, 333 p. 55.
18 Stb. 2014, 333 p. 55.
19 Met uitzondering van onderdeel 8. Dit onderdeel voorziet echter 
alleen in het gebruik van grond voor een niet-ingrijpende herinrichting 
van openbaar gebied.
20 Stb. 2014, 333 p. 56.
21 <http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/7-vragen-en-antwoorden-
over-de-kruimellijst>.
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twintig verdiepingen dat slechts voor de duur van 
vier jaar aanwezig is.22 Bij het laatste voorbeeld is 
het evenwel feitelijk mogelijk om het flatgebouw 
weer te slopen, maar het is niet aannemelijk dat 
daadwerkelijke sloop van het bouwwerk na afloop 
van de termijn zal plaatsvinden. Tot slot is van be-
lang dat de in de vergunning gestelde termijn op 
grond van onderdeel 11 maximaal tien jaar mag 
bedragen. De termijn in de vergunning kan worden 
verlengd of er kan opnieuw voor dezelfde activiteit 
vergunning worden verleend, mits de totale tijds-
duur van 10 jaar niet wordt overschreden.23 Er kan 
dus niet telkens opnieuw op grond van onderdeel 
11 voor de duur van 10 jaar vergunning worden 
verleend voor dezelfde activiteit.

2.5  Beperkingen: artikel 5 Bijlage II Bor 

In artikel 5 Bijlage II Bor zijn een aantal bijzon-
dere bepalingen en nadere beperkingen van de 

reikwijdte van de kruimellijst opgenomen. Zo dient 
bij toepassing van artikel 4 het aantal woningen in 
beginsel gelijk te blijven. Hierop zijn een paar uit-
zonderingen gemaakt, waarvan de belangrijkste is 
dat deze eis niet geldt bij toepassing van de onder-
delen 9 en 11 van de kruimellijst.24

Als gevolg van de verruiming van de kruimellijst 
- waardoor ook gevallen onder de lijst kunnen 

worden gebracht waarvoor, gelet op de gevolgen 
voor het milieu van de voorgenomen activiteit, de 
verplichting zou bestaan tot het maken van een mi-
lieueffectrapport (‘mer’) - is met het Besluit pChw 
artikel 5 lid 6 bijlage II Bor ingevoerd.25 Dit arti-
kellid bepaalt dat de onderdelen 9 en 11 niet van 
toepassing zijn indien sprake is van activiteiten als 
bedoeld in onderdeel C of D van de bijlage bij het 
Besluit milieueffectreportage. Op deze gevallen 
is derhalve niet de reguliere maar de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing.26 Voor 
een nadere beschouwing over dit artikellid verwij-
zen wij naar de reeds verschenen publicaties.27

22 Stb. 2014, 333, p. 26.
23 Stb. 2014, 333, p. 56.
24 Ingevoerd door middel van de Wet en het Besluit pChw.
25 Besluit pChw, Stb. 2014, 333, p. 52.
26 Er is dan sprake van een geval waarvoor met toepassing van artikel 
2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo een omgevingsvergun-
ning voor afwijking van het bestemmingsplan kan worden verleend, 
Besluit pChw, Stb. 2014, 333, p. 58.
27 I.L. Haverkate, ‘Gebruikskruimels van rechtswege, of toch niet…?!’, 
TBR 2015/158; K.L. Markerink en R.G.M. Louwes, ‘de kruimelgevallen-
regeling in Bijlage II van het Bor en substantiële milieugevolgen’ en de 
reactie daarop van E.A. Minderhoud en D.B. Stadig, TBR 2015/25 en 
annotatie A.G.A. Nijmeijer en M.A.A. Soppe onder ABRvS 24 december 
2014, ECLI: NL: RVS: 2014: 4648, TBR 2015/113.

3.  Ruimtelijke toetsing kruimelvergunning

3.1  Vooraf: inhoudelijke beoordeling 
 kruimelvergunning

Nadat kort het wettelijk kader van de kruimelver-
gunning is geschetst, gaan wij nu in op de in-

houdelijke beoordeling van een aanvraag van een 
kruimelvergunning. Deze beoordeling wordt uitge-
voerd aan de hand van:

1. (algemene) wet- en regelgeving;
2. een goede ruimtelijke ordening/algemene be-

ginselen van behoorlijk bestuur; en
3. eventueel (gemeentelijk) beleid.

Hierna zal ingaan worden op het begrip ‘goede 
ruimtelijke ordening’, de verschillende toet-

singscriteria die volgen uit de wet- en regelgeving 
en de invulling van het begrip ‘goede ruimtelij-
ke ordening’ bij deze criteria. Daarbij komen de 
meest voorkomende aspecten bij de verlening van 
een kruimelvergunning aan de orde: geluid; lucht-
kwaliteit; externe veiligheid; leegstand; parkeren en 
verkeer en de daarvoor relevante bepalingen uit de 
provinciale regelgeving.

Wat betreft de toetsing aan (gemeentelijk) beleid 
merken wij op dat uit artikel 2.12 lid 1 Wabo 

beleidsvrijheid voor het bevoegd gezag voort-
vloeit28, op grond waarvan beleid inzake het ver-
lenen van kruimelvergunningen kan worden opge-
steld. Het beleid mag uiteraard niet verder strekken 
dan de kaders die zijn opgenomen in artikel 4 en 
5 Bijlage II Bor: er mogen dus wel striktere regels 
worden opgesteld, maar geen ruimere. Gezien de 
beoordelingsvrijheid van gemeenten en de daaruit 
voortvloeiende diversiteit in gemeentelijk beleid, 
gaan wij in deze publicatie niet nader in op de cri-
teria die volgen uit het (gemeentelijk) kruimelbe-
leid. In algemene zin merken wij op dat het beleid 
de reikwijdte van de kruimelvergunning verder kan 
indammen. Bij het indienen van een eventuele aan-
vraag voor of het verlenen van een kruimelvergun-
ning is het derhalve raadzaam om na te gaan of er 
gemeentelijk kruimelbeleid is, en zo ja, wat hierin 
bepaald is.

3.2  Goede ruimtelijke ordening/algemene 
 beginselen van behoorlijk bestuur

Een centraal begrip bij de (ruimtelijke) toetsing 
van de kruimelvergunning is de ‘goede ruimte-

lijke ordening’. Dit begrip is niet nader in de wet 
omschreven, in plaats daarvan vereist de wet tot het 
maken van een algehele, complexe belangenafwe-
ging.29 Een goede ruimtelijke ordening dient bij te 
dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Dat 

28 Artikel 2.12 lid 1 Wabo is een zogenaamde kan-bepaling: dergelijke 
bepalingen geven bestuursorganen de ruimte om een beslissing te 
nemen.
29 Van Buuren e.a., p. 38.
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wil zeggen dat niet alleen het verschaffen van vol-
doende ruimte voor allerlei maatschappelijke func-
ties als wonen, werken, recreëren, maatschappelijke 
voorzieningen en verkeer en vervoer in de beleids-
afwegingen moeten worden betrokken, maar ook 
het gebruik dat daarvan wordt gemaakt. Ook bij de 
indeling van de fysieke ruimte kunnen vanuit ver-
schillende beleidsterreinen ,eisen worden gesteld 
aan het gebruik van de ruimte. Die eisen krijgen 
een wisselende nadruk, afhankelijk van de aard van 
het gebied, de problematiek die aan de orde is en de 
maatschappelijke opvattingen over de kwaliteit van 
de omgeving, aldus de memorie van toelichting.30 
Een goede ruimtelijke ordening wordt dus verkre-
gen door het afwegen van alle ruimtelijk relevante 
belangen die bij de in het plan of project begrepen 
gronden zijn betrokken. Zo zal in of naast een (rus-
tige) woonwijk bij voorkeur geen overlast gevend 
gebruik worden gesitueerd, een eventuele vestiging 
daarvan zal dan ook moeten worden uitgesloten.31 
Een recreatieterrein wordt bij voorkeur niet gesitu-
eerd naast een bedrijventerrein waarop hinderlijke 
bedrijven zijn toegelaten.32

De goede ruimtelijke ordening speelt altijd een 
rol bij de verlening van een kruimelvergunning, 

los van eventuele toepasselijke wet- en regelgeving. 
Welke specifieke ruimtelijke aspecten hierbij een rol 
spelen hangt, mede gelet op het voorgaande, naar 
ons oordeel af van de volgende gezichtspunten:

1. de omvang en situeringskenmerken33 van het 
concrete project;

2. de omvang en situeringskenmerken van het ge-
bied dat bij het project is betrokken, en

3. de coördinatie tussen het concrete project en 
het betrokken gebied, waarbij maatschappelijke 
opvattingen over de kwaliteit van de omgeving 
een doorslaggevende rol spelen.34

Bij het eerste gezichtspunt worden de omvang en 
de situeringskenmerken van het concrete project 

zelf geïnventariseerd. Vervolgens vindt een inventa-
risatie plaats van de omvang en de situeringsken-
merken van het betrokken gebied. Onder betrokken 
gebied wordt zowel verstaan het gebied waarop het 

30 Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 92.
31 Van Buuren e.a., p. 38.
32 Van Buuren e.a., p. 38.
33 Onder situeringskenmerk wordt verstaan: een kenmerk dat aan een 
bepaalde ruimtelijke bestemming toekomt en dat relevant is voor de 
situering van die bestemming ten opzichte van andere bestemmingen, 
zie hiervoor Van Buuren e.a., p. 38, voetnoot 28. Hierbij kan gedacht 
worden aan de benodigde bebouwingsmassa, een minimale breedte of 
diepte van het ruimtebeslag, een minimaal benodigde of maximaal toe-
laatbare vloer- of terreinoppervlakte, een maximale loop- of reisafstand, 
een bepaalde ligging in de verkeersstructuur, een benodigd draagvlak, 
een bepaalde verkeersaantrekking of -productie, een bepaalde mate 
van milieubelasting of een bepaalde graad van gevoeligheid, een rustige 
of juist drukke omgeving (J. Struiksma, Het systeem van het ruimtelijke 
ordeningsrecht, derde druk 2007, p. 166-167).
34 Deze gezichtspunten zijn ontleend aan onder andere Van Buuren 
e.a., p. 38 en Struiksma, p. 164. 

project zal worden gesitueerd als het (naburige) 
gebied waarop het project potentieel (ruimtelijke) 
invloed kan hebben. Tot slot wordt gekeken naar 
de verhouding tussen het project en het betrokken 
gebied en wordt aan de hand van maatschappelijke 
opvattingen over de kwaliteit van de omgeving be-
oordeeld of het project in overeenstemming is met 
een goede ruimtelijke ordening.

Het is van belang om te constateren dat bij de be-
langenafweging die in het kader van ruimtelijke 

besluiten moet worden gemaakt, aan het bevoegd 
gezag een in beginsel ruime mate van beleidsvrij-
heid toekomt. Dit leidt tot een marginale toets door 
de rechter bij eventuele gerechtelijke procedures: 
de rechter kan de door het bevoegd gezag gemaakte 
keuzes slechts toetsen aan de normen van de wet- 
en regelgeving en de (al dan niet gecodificeerde) 
beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het gelijk-
heidsbeginsel, het in artikel 3:2 Awb opgenomen 
zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbegin-
sel (opgenomen in artikel 3:46 en 3:47 Awb). Dit 
betekent niet dat het bevoegd gezag compleet vrij is: 
zo kan het bevoegd gezag bij het verlenen van een 
kruimelvergunning in het algemeen niet volstaan 
met de mededeling dat de aanvraag valt onder de 
criteria van de kruimellijst, het zorgvuldigheidsbe-
ginsel verplicht het bevoegd gezag tot het maken 
van een zorgvuldige afweging van de belangen. 

Hierna zal worden ingegaan op de belangrijkste 
toetsingscriteria bij de verlening van een krui-

melvergunning, volgend uit wet- en regelgeving en 
de invulling van het begrip goede ruimtelijke or-
dening (geluid; luchtkwaliteit; externe veiligheid; 
leegstand; parkeren en verkeer en provinciale re-
gelgeving). Bij de toetsing aan de goede ruimtelijke 
ordening dient naar ons oordeel in beginsel aan-
sluiting te worden gezocht bij de Afdelingsjurispru-
dentie ten aanzien van de uitleg van het begrip goe-
de ruimtelijke ordening bij bestemmingsplannen, 
voor zover hierbij, gezien de omvang en/of de situe-
ringskenmerken van het project en/of het betrokken 
gebied, sprake is van een ruimtelijk vergelijkbare 
situatie. Alle ruimtelijke besluiten moeten immers 
in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke 
ordening, waarbij het niet uitmaakt met welk type 
besluit in het project wordt voorzien.

3.3  Geluid

Een belangrijke basis in de ruimtelijke afweging 
voor het aspect geluid is de Wet geluidhinder 

(‘Wgh’). Deze wet biedt geluidsgevoelige functies, 
zoals woningen, bescherming tegen geluidsoverlast 
van wegverkeer-, spoorweg- en industrielawaai. De 
Wgh is van toepassing bij het vaststellen van be-
stemmingsplannen en bij het verlenen van omge-
vingsvergunningen ex artikel 2.1, eerste lid, onder 
c, Wabo, waaronder ook de kruimelvergunning. De 
Wgh is echter alleen van toepassing op kruimelver-
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gunningen voor zover deze worden verleend voor 
een termijn langer dan tien jaar: alleen dan moeten 
de grenswaarden van de Wgh in acht worden ge-
nomen.35

Indien de Wgh niet van toepassing is zal het be-
voegd gezag het aspect geluid moeten meewegen 

op grond van de goede ruimtelijke ordening. Zo 
kan bijvoorbeeld een nieuwe horecabestemming 
(buitenrecreatie) die grenst aan een begraafplaats 
vanwege de geluidsaspecten mogelijk in strijd met 
een goede ruimtelijke ordening.

In aanvulling op het voorgaande verwijzen wij naar 
de ons bekende uitspraken waarin uitdrukkelijk is 

geoordeeld dat een kruimelvergunning moet wor-
den getoetst aan een goede ruimtelijke ordening en 
het aspect geluid: het project mag niet leiden tot 
een onevenredige geluidhinder.36 

Het voorgaande leidt tot het onder staandeover-
zicht voor wat betreft het afwegingskader geluid:

Afwegingskader kruimelvergunning – aspect geluid

Type 

kruimel

Industriela-

waai

Wegverkeer 

lawaai

Spoorweg 

lawaai

Andere 

bron

Onderde-

len 1 tot en 

met 10*

Artikel 49 

en 58 Wgh

Artikel 76a 

Wgh

Artikel 4.2 

Bgh

Goede RO

Onderdeel 

11

Goede RO Goede RO Goede RO Goede RO

* Voor zover de afwijking langer duurt dan 10 jaar.

3.4  Luchtkwaliteit

Bij het aspect luchtkwaliteit speelt de Wet milieu-
beheer (‘Wm’) een belangrijke rol. De belang-

rijkste regels over de luchtkwaliteit staan in titel 5.2 
Wm, waarvan de kern bestaat uit luchtkwaliteit-
snormen gebaseerd op Europese richtlijnen. Titel 
5.2 Wm is voor kruimelvergunningen van toepas-
sing op onderdelen 9 en 11 van de kruimellijst.37 
Het betreft hier gebruikswijzigingen van gronden 
of bouwwerken die tot een zodanige verkeersaan-
trekkende werking kunnen leiden dat een verslech-
tering van de luchtkwaliteit niet is uitgesloten38, 
reden waarom deze categorieën in artikel 2.8 Bor 

35 Dit volgt uit artikelen 49, 58 en 76a Wgh en artikel 4.2 Besluit 
geluidhinder (‘Bgh’).
36 Verwezen wordt naar ABRvS 3 oktober 2007, ECLI: NL: RVS: 2007: 
BB4717, JM 2007/157; Rechtbank Midden-Nederland 28 februari 
2013, ECLI: NL: RBMNE: 2013: BZ2682; Rechtbank Midden-Nederland 7 
oktober 2013, ECLI: NL: RBMNE: 2013: 4777, r.o. 12.2.
37 Op grond van artikel 2.8 Bor worden als categorieën gevallen als 
bedoeld in artikel 5.16, tweede lid, onder g, Wm waarbij bij het verlenen 
van een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerste 
lid, onder a, onder 2° Wabo een beoordeling van de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit als bedoeld in artikel 5.16, eerste lid, van de Wm is vereist, 
aangewezen de categorieën gevallen, bedoeld in artikel 4, onderdelen 9 
en 11, van bijlage II Bor.
38 Stb. 2014, 333, p. 19.

zijn aangewezen als gevallen waarin een beoorde-
ling van de luchtkwaliteit is vereist. Voor de andere 
aangewezen gevallen (onderdelen 1 tot en met 8 en 
10) geldt de Wm in beginsel niet.

Hiernaast moet bij de realisatie van bepaalde ge-
voelige bestemmingen (scholen, kinderopvang, 

verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen) wor-
den voldaan aan de voorwaarden van het Besluit 
gevoelige bestemmingen.39 Dit geldt voor alle cate-
gorieën van de kruimellijst.

Uiteraard geldt het beginsel van een goede ruim-
telijke ordening ook voor alle categorieën van 

de kruimellijst. Het gezondheidsaspect is één van 
de belangen die bij de ruimtelijke afwegingen een 
rol speelt. Dus ook de mate van blootstelling aan 
luchtverontreiniging is in dat geval relevant.40 Ook 
als aan de grenswaarden van de Wm of het Besluit 
gevoelige bestemmingen wordt voldaan, kunnen 
er  gezondheidseffecten  zijn. De gevoeligheid van 
bepaalde groepen mensen voor luchtverontreini-
ging (bijvoorbeeld kinderen, ouderen en zieken) 
moet worden meegewogen in het (planologische) 
besluit. Aspecten als de te realiseren functie, maar 
ook de beschikbaarheid van een alternatieve locatie 
voor een project kunnen daarbij ook een rol spelen, 
aldus de memorie van toelichting. 

Ons zijn geen uitspraken bekend inzake de ver-
lening van een kruimelvergunning in relatie tot 

de goede ruimtelijke ordening en het aspect lucht-
kwaliteit.

Het voorgaande laat zich weergeven in het volgen-
de overzicht voor wat betreft het afwegingskader 

luchtkwaliteit:

39 Artikel 2 en 3, eerste lid Besluit gevoelige bestemmingen.
40 Zie hiervoor ook de MvT bij deze wet: Kamerstukken II 2005/06, 30 
489, nr. 3, p. 17.

Afwegingskader kruimelvergunning – aspect luchtkwaliteit

Type kruimel Effect project op 

luchtkwaliteit

Verandering omstan-

digheden ontvanger

Onderdelen 1/8 

en 10

Geen toetsing - Art. 2 Besluit 

gevoelige bestem-

mingen*

- Goede RO

Onderdelen 9 en 11 Art. 5.16 Wm (art. 

2.8 Bor)

- Art. 2 Besluit 

gevoelige bestem-

mingen*

- Goede RO

* Voor zover sprake is van een gevoelige bestemming als bedoeld in artikel 3, eerste 
lid Besluit gevoelige bestemmingen.
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3.5  Externe veiligheid

Het begrip externe veiligheid ziet op de kans op 
overlijden voor personen (aanwezig in bebou-

wing of verblijfsgebieden grenzend aan risicobron-
nen) als gevolg van een ongeval met gevaarlijke 
stoffen bij de risicobron. Risicobronnen kunnen 
bedrijven zijn, maar bijvoorbeeld ook het transport 
van gevaarlijke stoffen over wegen, vaarwegen en 
spoorwegen en via buisleidingen. Ook risico's ver-
oorzaakt door windturbines (afvallen rotorbladen) 
en dalend en stijgend vliegverkeer bij vliegvelden 
worden gerekend tot de externe veiligheidsrisico's.

Het aspect externe veiligheid speelt in ieder geval 
een rol bij het verlenen van een kruimelvergun-

ning indien deze wordt verleend voor (beperkt) 
kwetsbare objecten (zoals woningen, een zieken-
huis of kinderopvang) in de buurt van risicobron-
nen. Het omgekeerde geval, het verlenen van een 
kruimel voor een risicobron, achten wij niet waar-
schijnlijk gezien de ingrijpende milieueffecten van 
een dergelijke bron.41

Er wordt onderscheid gemaakt in externe veilig-
heid voor inrichtingen, transport van gevaar-

lijke stoffen en luchthavens. Het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi) bevat veiligheidsaf-
standen tussen risicobronnen en kwetsbare objec-
ten en is van toepassing op het verlenen van een 
kruimelvergunning voor de bouw of vestiging van 
kwetsbare objecten. Het besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb) bevat grenswaarden voor 
kwetsbare objecten in relatie tot buisleidingen en is 
van toepassing op kruimelvergunningen. Zowel de 
VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’, het 
Activiteitenbesluit, als het Vuurwerkbesluit bevat-
ten veiligheidsafstanden voor kwetsbare objecten 
en respectievelijk bedrijven, risicobronnen en op-
slag van vuurwerk.

Ook indien het Bevi, Bevb of het Vuurwerkbe-
sluit niet van toepassing zijn, dient het bevoegd 

gezag het aspect externe veiligheid mee te wegen 
vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke orde-
ning. Dit volgt uit de wetsgeschiedenis.42 Ons zijn 
geen uitspraken bekend inzake de verlening van 
een kruimelvergunning in relatie tot de goede ruim-
telijke ordening en het aspect externe veiligheid.

Het voorgaande laat zich weergeven in het volgen-
de schema voor wat betreft het afwegingskader 

externe veiligheid:

41 Hiervoor zal al snel een omgevingsvergunning milieu benodigd zijn 
dan wel artikel 5 lid 6 bijlage II Bor van toepassing zijn.
42 Besluit van 27 mei 2004, houdende milieukwaliteitseisen voor 
externe veiligheid van inrichtingen milieubeheer (Besluit externe veilig-
heid inrichtingen), Stb. 2004, 250, p. 75 en 81; Besluit van 24 juli 2010, 
houdende milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen door buisleidingen (Besluit externe veiligheid 
buisleidingen), Stb. 2010, 686, p. 14, 26 en 40.

3.6  Leegstand

De ladder voor duurzame verstedelijking (arti-
kel 3.1.6 lid 2 Bro) strekt tot bevordering van 

zorgvuldig ruimtegebruik, waaronder het voor-
komen van onnodig ruimtebeslag en het voorko-
men van onaanvaardbare leegstand.43 Indien een 
bestemmingsplan een nieuwe stedelijke ontwikke-
ling mogelijk maakt, dient aan de lader te worden 
getoetst.44 De ladder is niet alleen van toepassing 
op bestemmingsplannen, maar ook op inpassings-
plannen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen 
(artikel 1.1.1 lid 2 en lid 3 Bro) en uitgebreide om-
gevingsvergunningen(artikel 5.20 Bor). 

De ladder is niet van toepassing op kruimelver-
gunningen. Toch is het mogelijk dat bij de ver-

lening van een kruimelvergunning aan de ladder 
moet worden getoetst. Dit is het geval als de desbe-
treffende Provinciale Verordening (‘Verordening’) 
van toepassing is verklaard op kruimelvergunnin-
gen en in de Verordening wordt verwezen naar de 
duurzaamheidsladder ex artikel 3.1.6 lid Bro of de 
Provincie in de Verordening een eigen versie van de 
ladder heeft opgenomen.45 

Wat betreft kruimelvergunningen die niet onder 
het toepassingsbereik van een ladder uit een 

Verordening vallen, menen wij dat bij het verlenen 
daarvan desalniettemin de gevolgen van de te ver-
gunnen activiteit voor de leegstand moeten worden 
meegewogen. De leegstandstoets ligt immers beslo-
ten in de toets van een goede ruimtelijke ordening, 
zo blijkt uit jurisprudentie van de Afdeling.46 Dit 
volgt ook uit een recente Afdelingsuitspraak inzake 
een kruimelvergunning voor een gebruikswijziging 
van een leegstaand pand naar een supermarkt op 
grond van onderdeel 9 van de kruimellijst.47 Uit 

43 Zie bijvoorbeeld ABRvS 20 mei 2015, No. 201403699/1/R2, NJB 
2015, 1153.
44 Voor een uitgebreide uiteenzetting over de achtergrond en werking 
van de ladder, verwijzen wij naar de publicaties van G.H.J. Heutink en A. 
Franken van Bloemendaal in dit tijdschrift: TBR 2015/2; TBR 2014/128 
en TBR 2013/137.
45 Zie voor een nadere toelichting op de toetsing van de kruimelver-
gunning aan provinciale regelgeving par. 3.8.
46 ABRvS 28 oktober 2015, ECLI: NL: RVS: 2015: 3291 (Kazernekwartier 
Venlo); ABRvS 31 juli 2013, ECLI: NL: RVS: 2013:  2922 (Raamborde-
len Amsterdam); ABRvS 5 december 2012, ECLI: NL: RVS: 2012: 161 
(Emmeloord) en ABRvS 7 november 2012, ECLI: NL: RVS: 2012: BY2519 
(Maankwartier-Heerlen).
47 ABRvS 16 december 2015, ECLI: NL: RVS: 2015: 3845.

Afwegingskader kruimelvergunning – aspect externe veiligheid

Bevi-bedrijven Artikel 4, 5 en 13 Bevi

Veiligheidsafstanden bedrijven 

Activiteitenbesluit

Op grond van goede ruimtelijke 

ordening

Buisleidingen Artikel 11 Bevb

Vuurwerk Artikel 4.2 Vuurwerkbesluit

Transport Op grond van goede ruimtelijke 

ordening
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deze uitspraak maken wij op dat het bevoegd gezag 
bij de verlening van de kruimelvergunning dient 
te beoordelen of de vergunde activiteit zodanige 
leegstand tot gevolg zal hebben dat dit tot een uit 
een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 
onaanvaardbare aantasting van het woon-, leef- en 
ondernemersklimaat zal leiden. 

Daarbij is van belang dat de ladder ex artikel 3.1.6 
lid 2 Bro en de verruiming van lid 9 van de krui-

mellijst beiden mede tot doel hebben (structurele) 
leegstand te voorkomen en bestaande leegstand te 
beperken door transformatie.48 Ook dit is een as-
pect dat bij de belangenafweging en de toets van 
de verlening van de kruimelvergunning kan worden 
meegenomen.

3.7  Parkeren en verkeer

Bij de verlening van een kruimelvergunning moe-
ten ook de gevolgen voor verkeer en parkeren 

worden meegewogen in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening; nu dit immers ruimtelijke ge-
volgen betreft.49

Het voorgaande wordt onderstreept door een uit-
spraak van de Rechtbank Zeeland-West-Bra-

bant.50 De rechtbank oordeelde dat de verlening 
van een kruimelvergunning moet worden getoetst 
aan de goede ruimtelijke ordening, en dat daarbij 
de gevolgen voor de verkeersaantrekkende werking 
moeten worden meegenomen.51

Voorts zijn van belang twee uitspraken van de 
voorzieningenrechter over de toetsing van het 

verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning.52 
De voorzieningenrechter van de rechtbank Mid-
den-Nederland oordeelde dat het bevoegd gezag 
bij de belangenafweging inzake de parkeeroverlast 
terecht is uitgegaan van de CROW-norm voor stu-
dentenhuisvesting.53 De voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Haarlem oordeelde dat de gevolgen 
voor het verkeer bij het verlenen van een tijdelijke 
omgevingsvergunning voor de aanleg van een tr-
ambaan zijn meegewogen en dat het bevoegd gezag 
afdoende heeft gemotiveerd waarom de uiteinde-
lijke gekozen optie 4 de meest geschikte optie is, 

48 Stb. 2014, 333, p. 54 en Stb. 2012, 388.
49 Zie bijvoorbeeld ABRvS 12 februari 2014, 201302693/1/R2 inzake 
parkeren en ABRvS 9 november 2011, ECLI: NL: RVS: 2011: BU3752, Gst 
2012, 32 inzake verkeer.
50 Er zijn ons nog geen Afdelingsuitspraken over dit aspect bekend.
51 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 mei 2013, ECLI: NL: RBZWB: 
2013: 4101.
52 Beiden verleend op grond van artikel 2.1 lid 1 onder jo. artikel 2.12 
lid 2 Wabo OUD, waarbij het toetsingskader ‘goede ruimtelijke ordening’ 
reeds als toetsingscriterium in de wet was opgenomen voor het verle-
nen van de tijdelijke omgevingsvergunning.
53 Rechtbank Midden-Nederland 7 oktober 2013, ECLI: NL: RBMNE: 
2013: 4777, r.o. 12.1.

onder andere vanuit het oogpunt van effecten op 
het verkeer.54

Afgezien van het voorgaande, zal de verlening 
van de kruimelvergunning doorgaans ook onder 

het gemeentelijke parkeerbeleid vallen. Indien dit 
gemeentelijk beleid parkeernormen bevat (vaak in 
aanvulling op de parkeernormen die zijn opgeno-
men in bestemmingsplannen), zien deze normen 
doorgaans ook op kruimelvergunningen. De ge-
meentelijke parkeernormen worden vaak van toe-
passing verklaard in geval van wijziging of afwij-
king van het bestemmingsplan, zowel voor bouwen, 
verbouw als voor een functiewijziging.55

3.8  Provinciale regelgeving

Sinds 1 november 2014 heeft de provincie op 
grond van artikel 4.1 lid 1 Wro de bevoegdheid 

om bij of krachtens haar Verordening regels te stel-
len omtrent kruimelvergunningen. Uit de parle-
mentaire geschiedenis van deze wetswijziging lijkt 
te volgen dat de wetgever enkel heeft willen voorko-
men dat de grondslag voor de provincie om regels 
te stellen ten aanzien van tijdelijke omgevingsver-
gunningen ex artikel 2.12 lid 2 Wabo (Oud) zou 
komen te vervallen56: deze tijdelijke vergunning is 
immers per 1 november 2014 verplaatst van artikel 
2.12 lid 2 Wabo naar de kruimellijst. Daarmee zou 
de tijdelijke vergunning - zonder een aanpassing 
in deze zin van artikel 4.1 Wro - niet langer val-
len onder het regime van de algemene regels van 
de Verordening. De wetgever achtte dat kennelijk 
onwenselijk en heeft artikel 4.1 Wro daarom ge-
wijzigd. Daarmee heeft de wetgever evenwel niet 
alleen bewerkstelligd dat de tijdelijke afwijking van 
het bestemmingsplan onder de werking van artikel 
4.1 Wro valt: de effecten strekken - bedoeld of on-
bedoeld - verder dan hiervoor beschreven omdat 
alle kruimelgevallen sinds de wetswijziging onder 
het bereik van artikel 4.1 Wro vallen. 

De provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevo-
land en Groningen hebben hun Verordening 

inmiddels van toepassing verklaard op kruimelver-

54 Rechtbank Haarlem 27 juni 2011, ECLI: NL: RBHAA: 2011: BQ9883.
55 Zie bijvoorbeeld de Nota parkeernormen 2013 van het Stadsdeel 
Centrum van de gemeente Amsterdam; Nota parkeernormen Amers-
foort 2009, Nota Parkeernormen 2013, parkeren bij nieuwe ontwikkelin-
gen en functiewijzigingen in Delft en Beleidsregels parkeernormen 2012 
gemeente Groningen.
56 Kamerstukken II 2012/13, 33 222, nr. 8, p. 2. Vóór de wetswijziging 
van 1 november 2014 had de provincie de bevoegdheid om regels te 
stellen aan omgevingsvergunningen voor een tijdelijke planologische 
afwijking van het bestemmingsplan ex artikel 2.12, tweede lid, Wabo. 
Zie uitgebreid Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 3, p. 5-6, Stb. 2012, 
306 en Stb. 2012, 391. Dit artikel is per 1 november 2014 vervallen en 
opgenomen in artikel 4 van bijlage II Bor.
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gunningen.57 In de verordeningen wordt de krui-
melvergunning veelal gelijkgesteld met het begrip 
‘bestemmingsplan’ of ‘ruimtelijk plan’, hetgeen 
doorgaans een centraal begrip is in een Verorde-
ning.58

4.  Praktijkvoorbeelden 

Na de voorgaande beschrijving van het begrip 
goede ruimtelijke ordening en de invulling daar-

van bij de verlening van de kruimelvergunning, 
wordt deze materie in deze paragraaf door mid-
del van drie praktijkvoorbeelden verduidelijkt. De 
praktijkvoorbeelden betreffen het wijzigen van (1) 
een leegstaand kantoorgebouw in 50 permanente 
woningen, (2) een leegstand bankgebouw in 3.000 
m2 detailhandel en (3) een leegstaande winkel in 
een tijdelijk restaurant. Alle gebouwen bevinden 
zich binnen de bebouwde kom. Daarbij merken wij 
op dat bij een concreet project altijd moet worden 
bekeken welke aspecten gezien de goede ruimtelijke 
ordening een rol spelen.

(1) Woningen

Ten eerste de transformatie van een leegstaand 
kantoorgebouw in 50 permanente woningen. 

Het kantoorgebouw bevindt zich als gezegd binnen 
de bebouwde kom en de bebouwde oppervlakte of 
het bouwvolume worden niet vergroot. In dit geval 
kan dus gebruik worden gemaakt van onderdeel 9 
van de kruimellijst59 (de beperking dat bij de toe-
passing van artikel 4 bijlage II Bor het aantal wo-
ningen gelijk moet blijven geldt niet langer voor on-
derdeel 9 van de kruimellijst). Bij de verlening van 
deze vergunning zullen de aspecten geluid, lucht, 
externe veiligheid en parkeren en verkeer een be-
langrijke rol spelen.

57 Dat de andere Provincies dit (nog) niet hebben gedaan, betekent 
volgens sommige rechtsgeleerden niet dat in die gevallen de provinciale 
verordening zonder meer niet van toepassing is op een kruimelvergun-
ning. Dit hangt samen met de preventieve werking van instructieregels. 
De preventieve werking houdt in dat instructieregels in acht moeten 
worden genomen door een lager bestuursorgaan dat een ruimtelijk be-
sluit wil nemen. Deze preventieve werking geldt volgens Korsse automa-
tisch voor alle soorten besluiten waarmee een lager bestuursorgaan de 
gebruiksmogelijkheden uit het planologische regime kan beïnvloeden, 
omdat instructieregels ander niet goed kunnen functioneren (D. Korsse, 
Ruimtelijke ordening op niveau. Een juridisch onderzoek naar provinciale 
en nationale instructieregels op grond van hoofdstuk 4 van de Wro, 
Bouwrecht Monografieën nr. 37, Den Haag: IBR 2015, p. 53.) Een regel 
kan alleen volledig voorkomen dat wordt voorzien in een ruimtelijke 
ontwikkeling die in strijd is met het hogere beleid als het niet uitmaakt 
met welk type besluit in die ontwikkeling wordt voorzien, aldus Korsse. 
Waakzaamheid is gezien het voorgaande dus geboden.
58 Zie bijvoorbeeld artikel 1.2, eerste lid, aanhef en onder c jo. artikel 
2.1.4 Verordening ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland.
59 Opgemerkt wordt nog dat onduidelijk is of een dergelijk project 
kwalificeert als stedelijk  ontwikkelingsproject als bedoeld in onderdeel 
D 11.2 van de Bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Indien 
dat wel het geval is, dan kan op grond van artikel 5 lid 6 bijlage II Bor 
geen gebruik worden gemaakt van onderdeel 9 van de kruimellijst. Bij 
dit voorbeeld gaan wij er van uit dat geen sprake is van een stedelijk 
ontwikkelingsproject.

Woningen zijn aangewezen als geluidsgevoelige 
objecten in de zin van de Wgh. Indien de wo-

ningen worden gerealiseerd met als doel om lan-
ger dan tien jaar ter plekke te functioneren, moet 
daarom worden voldaan aan de in Wgh opgenomen 
maximale geluidswaarden (industrielawaai, weg-
verkeerlawaai en spoorweglawaai). Op grond van 
een goede ruimtelijke ordening moet ook rekening 
worden gehouden met eventuele andere geluids-
bronnen.

Op grond van artikel 2.8 Bor is bij de toepassing 
van onderdeel 9 kruimellijst een beoordeling 

van de gevolgen voor de luchtkwaliteit vereist. Het 
gaat hier om gebruikswijzigingen van bouwwerken 
die tot een zodanige verkeersaantrekkende werking 
kunnen leiden dat een verslechtering van de lucht-
kwaliteit niet is uitgesloten. Bij de realisatie van 50 
woningen is dat al snel het geval. Een beoordeling 
zal dus plaats moeten vinden en in het besluit moe-
ten worden toegelicht.

Ook de gevolgen voor externe veiligheid zullen 
bij de verlening van deze kruimelvergunning 

moeten worden meegewogen omdat woningen 
kwalificeren als kwetsbare objecten. Dit betekent 
dat op grond van het Bevi, het Bevb en het Vuur-
werkbesluit inzichtelijk zal moeten worden gemaakt 
dat wordt voldaan aan de veiligheidsafstanden van 
de woningen tot risicobronnen, buisleidingen en de 
opslag van vuurwerk. In het kader van een goede 
ruimtelijke ordening zal bovendien moeten worden 
gemotiveerd dat wordt voldaan aan de veiligheids-
afstanden van de woningen tot aan de bedrijven die 
onder het Activiteitenbesluit vallen.

Tot slot zullen de gevolgen van de nieuwe wo-
ningen op de verkeer- en parkeersituatie vanuit 

het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 
moeten worden onderzocht en in het besluit wor-
den toegelicht. Er zal daarom moeten worden ge-
motiveerd dat de gevolgen voor de verkeerssituatie 
en de verkeersveiligheid aanvaardbaar zijn en dat 
aan de eventuele (gemeentelijke) parkeernorm kan 
worden voldaan. Daarbij zal ook rekening moeten 
worden gehouden met gewijzigde piekmomenten: 
de piekmomenten van de verkeers- en parkeerbe-
lasting liggen bij woningen op andere tijden van de 
dag dan bij het gebruik als kantoren. Gezien deze 
verschillende piekmomenten is het mogelijk dat 
parkeerplaatsen voor kantoren in voorkomende ge-
vallen dubbel gebruikt worden als parkeerplaatsen 
voor omliggende woningen. Bij de realisatie van 
nieuwe woningen in een leegstaand kantoorgebouw 
zal met dit dubbelgebruik rekening moeten worden 
gehouden.

(2) Detailhandel

Als tweede voorbeeld noemen wij een leegstaand 
bankgebouw dat wordt getransformeerd tot 
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3000 m2 detailhandel. Indien de bebouwde opper-
vlakte of het bouwvolume niet wordt gewijzigd kan 
wederom gebruik worden gemaakt van onderdeel 
9 van de kruimellijst.60 Hierbij spelen de aspecten 
leegstand, parkeren en verkeer en provinciale regel-
geving een belangrijke rol.

Op grond van een goede ruimtelijke ordening 
zullen allereerst de gevolgen voor de leegstand 

moeten worden meegewogen. Aangetoond moet 
worden dat de ontwikkeling niet leidt tot een on-
aanvaardbare structurele leegstand. Aspecten die 
hierbij moeten worden meegenomen zijn eventueel 
overaanbod en het bestaande leegstandspercenta-
ge. Het feit dat de transformatie van het leegstaan-
de bankgebouw leidt tot vermindering van de be-
staande leegstand is ook een aspect dat moet wor-
den meegewogen.

Ook de gevolgen van de nieuw te vestigen detail-
handel op de verkeer- en parkeersituatie zullen 

moeten worden meegewogen. Detailhandel leidt 
doorgaans tot een hogere verkeersgeneratie en een 
hogere parkeerbehoefte dan een bankgebouw. Ook 
in dit voorbeeld zal daarom moeten worden gemo-
tiveerd dat de gevolgen voor de verkeerssituatie en 
de verkeersveiligheid aanvaardbaar zijn, dat aan de 
eventuele gemeentelijke parkeernorm kan worden 
voldaan en dat rekening is gehouden met eventuele 
gewijzigde piekmomenten.61

Tot slot zal bij de vergunningverlening veelal 
provinciale regelgeving in acht moeten worden 

genomen. Zoals gezegd hebben meerdere provin-
cies hun Verordening inmiddels van toepassing 
verklaard op kruimelvergunningen. Hiernaast zijn 
in verschillende Verordeningen regels gesteld ten 
aanzien van de vestiging van detailhandel van een 
bepaalde omvang: bij de vestiging van detailhan-
del van meer dan 1.500 m2 is het raadzaam om 
de regels van de Verordening er op na te slaan. In 
het onderhavige geval van de vestiging van 3.000 
m2 detailhandel, zal doorgaans moeten worden 
aangetoond dat dit niet leidt tot onaanvaardbare 
leegstand of een onevenredige aantasting van het 
woon- en leefklimaat. Vaak zal ook om advies moe-
ten worden gevraagd aan een provinciale advies-
commissie (detailhandel) of regionaal economisch 
overleg (een platform voor regionale afstemming 
en verbetering van economische activiteiten).

60 Opgemerkt wordt nog dat onduidelijk is of een dergelijk project 
kwalificeert als stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in onderdeel 
D 11.2 van de Bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Indien 
dat wel het geval is, dan kan op grond van artikel 5 lid 6 bijlage II Bor 
geen gebruik worden gemaakt van onderdeel 9 van de kruimellijst. Bij 
dit voorbeeld gaan wij er van uit dat geen sprake is van een stedelijk 
ontwikkelingsproject.
61 De piekmomenten van de verkeers- en parkeerbelasting liggen 
bij detailhandel op andere tijden van de dag dan bij het gebruik van 
kantoren.

(3) Tijdelijk restaurant

Tot slot het transformeren van een leegstaande 
winkel in een tijdelijk restaurant. Het restaurant 

zal voor de duur van tien jaar ter plekke functione-
ren. In dit geval zal geen gebruik kunnen worden 
gemaakt van onderdeel 11 van de kruimellijst: het 
gewijzigde gebruik kan immers worden gefacili-
teerd middels onderdeel 9, in combinatie met ar-
tikel 2.23 lid 1 Wabo (op grond waarvan aan een 
omgevingsvergunning een tijdelijke werking kan 
worden toegewezen). Bij deze vergunning spelen 
de aspecten geluid, lucht en parkeren en verkeer 
een belangrijke rol.

Allereerst het aspect geluid. Een horeca-inrich-
ting is geen geluidsgevoelig object in de zin van 

de Wgh. De inrichting kan echter wel negatieve 
geluidsgevolgen op de omgeving (waaronder wo-
ningen) hebben. Zowel het Activiteitenbesluit, het 
Bouwbesluit als de Wgh stellen daarom geluidsei-
sen aan horeca-inrichtingen. Het gaat de strekking 
van dit artikel te buiten om deze eisen allemaal 
langs te lopen, reden waarom wordt verwezen naar 
de toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van 
dit aspect.

Op grond van artikel 2.8 Bor is bij de toepassing 
van onderdeel 9 kruimellijst een beoordeling 

van de gevolgen voor de luchtkwaliteit vereist. Het 
gaat hier om gebruikswijzigingen van bouwwerken 
die tot een zodanige verkeersaantrekkende werking 
kunnen leiden dat een verslechtering van de lucht-
kwaliteit niet is uitgesloten. Bij de realisatie van een 
tijdelijk restaurant is daar al snel sprake van. Een 
beoordeling zal dus plaats moeten vinden en in het 
besluit moeten worden toegelicht.

Tot slot moeten de gevolgen van de nieuw te ves-
tigen horeca op de verkeer- en parkeersituatie 

worden meegewogen. Horeca leidt doorgaans tot 
een hogere verkeersgeneratie en parkeerbehoef-
te dan kantoren. Er zal daarom wederom moeten 
worden gemotiveerd dat de gevolgen voor de ver-
keerssituatie en de verkeersveiligheid aanvaardbaar 
zijn, dat aan de eventuele gemeentelijke parkeer-
norm kan worden voldaan en dat rekening is ge-
houden met de gewijzigde piekomenten.62

5.  Conclusie

De kruimelvergunning wordt in de praktijk veel-
vuldig gebruikt, gezien de reguliere voorberei-

dingsprocedure, de toepasselijkheid van de lex si-
lencio positivo, het niet hoeven opstellen van een 
‘goede ruimtelijke onderbouwing’ en het door het 

62 De piekmomenten van de verkeers- en parkeerbelasting liggen bij 
horeca doorgaans op andere tijden van de dag dan bij het gebruik van 
kantoren.



lic
en

tie
 ve

rs
tre

kt 
aa

n:

un
ive

rs
ite

it_
lei

de
n@

li.n
l

IB
R P

ub
lic

at
ie 

- 1
1-

01
-2

01
6

25 - nr 1 | januari 2016

TBR – Tijdschrift voor Bouwrecht

A
RT

IK
EL

besluit pChw vergrote toepassingsbereik van de 
kruimellijst. 

Hoewel een kruimelvergunning, anders dan een 
uitgebreide omgevingsvergunning, niet hoeft 

te zijn voorzien van een ‘goede ruimtelijke onder-
bouwing’, bepaalt artikel 2.12 lid 1 aanhef en sub 
a onder 2 Wabo dat een kruimelvergunning slechts 
wordt verleend indien de activiteit niet in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening. In deze bij-
drage is daarom in het bijzonder ingegaan op het 
begrip ‘goede ruimtelijke ordening’ en de invulling 
daarvan bij de verlening van een kruimelvergun-
ning. Daarbij hebben wij aandacht besteed aan de 
daarbij meest voorkomende aspecten: geluid; lucht-
kwaliteit; externe veiligheid; leegstand; parkeren en 
verkeer en provinciale regelgeving.

Door voornoemde verruiming van de kruimellijst 
verwachten wij dat bij de verlening van deze 

vergunning het begrip ‘goede ruimtelijke ordening’ 
een steeds grotere rol zal spelen. Er zijn ons al enke-
le uitspraken bekend die hier expliciet op ingaan en 
wij verwachten dat meerdere uitspraken snel zullen 
volgen.

Bij de uitleg van het begrip goede ruimtelijke or-
dening bij een kruimelvergunning kan naar ons 

oordeel in beginsel aansluiting worden gezocht bij 
de Afdelingsjurisprudentie ten aanzien van de uit-
leg van het begrip goede ruimtelijke ordening bij 
bestemmingsplannen, voor zover hierbij, gezien de 
omvang en/of de situeringskenmerken van het pro-
ject en/of het betrokken gebied, sprake is van een 

ruimtelijk vergelijkbare situatie. Een goede ruimte-
lijke ordening is immers het centrale motief in het 
ruimtelijk bestuursrecht: alle ruimtelijke besluiten 
moeten hiermee in overeenstemming zijn, waarbij 
het niet uitmaakt met welk type besluit in een be-
paald project wordt voorzien.

Ter afsluiting hebben wij het afwegingskader van 
de belangrijkste aspecten die bij de verlening van 

een kruimelvergunning een rol spelen hieronder 
schematisch weergegeven, waarmee wij beogen een 
handvat te bieden voor de praktijk. l

Schema afwegingskader aspecten kruimelvergunning

Aspect Toetsingskader*

Geluid - Art. 49, 58, 76a Wgh
- Art. 4.2 Bgh

Luchtkwaliteit - Art. 2.8 Bor
- Art. 2 Besluit gevoelige bestem-
mingen

Externe veiligheid - Art. 4, 5, 13 Bevi
- Art. 11 Bevb
- Art. 4.2 Vuurwerkbesluit

Leegstand Bij een project met een boven-
gemeentelijk karakter: Verordening

Parkeren en verkeer Gemeentelijk parkeerbeleid

Provinciale regel-
geving

Bij een project met een bovenge-
meentelijk karakter: Verordening

* Hierbij is niet ingegaan op eventueel gemeentelijk kruimelbeleid, 
overig gemeentelijk beleid of de toetsing aan een goede ruimtelijke 
ordening.
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TBR 2016/4

De Uniforme Administratieve 
Voorwaarden voor geïntegreerde 
contracten 2005, tijd voor een 
herziening?
 – Mr.  E. van Dam, mr.  I. de Groot en mr.  D.C. Orobio de Castro1

1.  Inleiding

I
s het tijd voor een herziening van de Uniforme 
Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde 
contracten 2005 ('UAV-GC')? Die vraag stond 
centraal bij het seminar dat op 30 juni 2015 
plaatsvond bij Stibbe in Amsterdam. Als voor-

zitter trad mevrouw prof. mr. M.A.B. Chao-Duivis 
op. Sprekers waren de heren mr. R.G.T. Bleeker, 
mr. G.J. Huith, prof. mr. C.E.C. Jansen, mr. D. C. 
Orobio de Castro en mr. I. de Groot.2 

Aanleiding voor het seminar was een door Stibbe 
uitgevoerd onderzoek naar de ervaringen met de 

UAV-GC. De marges in de bouw staan al geruime 
tijd onder druk en met enige regelmaat materiali-
seren zich forse risico's die bouwbedrijven onder 
geïntegreerde overeenkomsten op zich namen. Alle 
reden dus om de UAV-GC nader te bezien. Het 
onderzoek bestond uit interviews met personen die 
bij grote bouwbedrijven in Nederland verantwoor-
delijk zijn voor de aanbesteding en uitvoering van 
integrale projecten.3 De geïnterviewde personen 
werd onder meer gevraagd naar de knelpunten bij 
het gebruik van de UAV-GC. 

De belangrijkste knelpunten die uit het onderzoek 
naar voren kwamen zijn in dit artikel uitgewerkt: 

de toepassing van de UAV-GC en proportionali-
teit (paragraaf 2), verstrekte informatie (paragraaf 
3), de procedure voor wijzigingen (paragraaf 4), 

1 Emma van Dam, Ingmar de Groot en David Orobio de Castro zijn 
advocaat bij Stibbe in Amsterdam.
2 Van de andere sprekers, mr. R.G.T. Bleeker, mr. G.J. Huith, prof. mr. 
C.E.C. Jansen zal in een latere aflevering van TBR een bijdrage verschij-
nen.
3 Integrale projecten zijn projecten waarbij de aannemer niet alleen 
verantwoordelijk is voor de uitvoering, maar ook voor het ontwerp en in 
voorkomende gevallen het langjarig onderhoud van het werk.

vergunningen (paragraaf 5) en beperking van aan-
sprakelijkheid (paragraaf 6). De zienswijzen van de 
andere sprekers op het seminar zijn niet in dit arti-
kel verwerkt, deze verschijnen op een later moment 
in dit tijdschrift. 

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat het door 
Stibbe uitgevoerde onderzoek niet bedoeld is 

om een representatief beeld te geven van de opvat-
tingen in de bedrijfstakken bouw en infra. Zo zijn 
opdrachtgevers en het midden- en kleinbedrijf niet 
vertegenwoordigd in de groep van geïnterviewde 
personen. In dit artikel zijn verschillende suggesties 
opgenomen voor het oplossen van de gesignaleerde 
knelpunten. Deze suggesties zijn merendeels niet 
met de geïnterviewde personen besproken en ko-
men geheel op het conto van de auteurs.

Dit artikel gaat in voorkomende gevallen ook over 
de precontractuele fase. Gemakshalve duiden 

wij inschrijver en aanbesteder hier en daar ook aan 
als opdrachtnemer en opdrachtgever. 

2.  De toepassing van de UAV-GC en 
 proportionaliteit

2.1  Toepassing van de UAV-GC4

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat 
de UAV-GC op zichzelf als werkbaar worden er-

varen, maar dat de UAV-GC door opdrachtgevers 
vaak op onjuiste wijze worden toegepast. Het be-
treft dan opdrachtgevers die een - in voorkomen-
de gevallen: zwaar - geamendeerde versie van de 
UAV-GC aanbesteden, maar ook opdrachtgevers 

4  De UAV-GC bestaan uit een (Model) Basisovereenkomst, algemene 
voorwaarden en een toelichting.
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die op een eenzijdige wijze invulling geven aan de 
risicoverdeling in de Basisovereenkomst.

Een voorbeeld van een regelrechte amendering 
van de UAV-GC is het toevoegen van risicolijsten 

aan de Basisovereenkomst waarin - soms slechts in 
de vorm van een tabel - een van de UAV-GC afwij-
kende risicoverdeling wordt vastgelegd. Een ander 
voorbeeld is de amendering van paragraaf 10-1 en 
10-4 UAV-GC, waarbij de inspanningsverplichting 
tot het verkrijgen van vergunningen wordt veran-
derd in een resultaatsverplichting. 

Minder radicaal, maar veelal even bezwaarlijk, is 
het eenzijdig invullen van de Basisovereenkomst 

door opdrachtgevers. Zo wordt de in artikel 6 Ba-
sisovereenkomst bedoelde annex veelal zodanig 
ingevuld dat de opdrachtnemer alle vergunningen, 
ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 
moet verkrijgen. In artikel 7 wordt met regelmaat 
vermeld dat de opdrachtgever geen enkele informa-
tie aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt (zie 
ook paragraaf 3 van dit artikel). In artikel 13 van de 
Basisovereenkomst wordt de bewijslast in geval van 
gebreken en tekortkomingen voor alle onderdelen 
van het werk bij de opdrachtnemer gelegd. Stelpos-
ten worden in artikel 15 stelselmatig uitgesloten en 
de maximering van boetes uit artikel 16 Basisover-
eenkomst wordt veelal weggelaten.

2.2  Gids Proportionaliteit

In verband met overheidsaanbestedingen bepaalt 
voorschrift 3.9 C van de Gids Proportionaliteit5 

dat, daar waar voor een bepaald soort overeen-
komst contractmodellen of algemene voorwaarden 
bestaan die paritair zijn opgesteld, de aanbesteden-
de dienst deze integraal dient toe te passen. Daarbij 
worden, in de toelichting bij de Gids Proportionali-
teit, de UAV-GC uitdrukkelijk genoemd als paritair 
opgestelde voorwaarden. Wanneer project-specifie-
ke situaties dat noodzakelijk maken, mag volgens de 
Gids Proportionaliteit van de UAV-GC worden af-
geweken. Die afwijkingen moeten dan wel kunnen 
worden gemotiveerd. Het is natuurlijk denkbaar dat 
de bijzondere eigenschappen van een project tot af-
wijking van de UAV-GC noodzaken. Echter, afwij-
kingen op het vlak van de risicoallocatie worden in 
de praktijk veelal niet of onvoldoende gemotiveerd. 
Zo is het in de regel niet of nauwelijks verdedigbaar 
om risico's ten aanzien van bijvoorbeeld het ontbre-
ken van relevante informatie, of het verkrijgen van 
bepaalde vergunningen of ontheffingen (denk aan 
de Flora- en faunawet), geheel bij de opdrachtne-
mer te leggen. Immers, dat zijn risico's die de op-
drachtgever in de regel beter kan beheersen dan de 
opdrachtnemer.6 

5 Gids Proportionaliteit, Stcrt. 15 februari 2013.
6 Zie ook de paragrafen 3 en 5 van dit artikel.

Dat leidt naar voorschrift 3.9 A uit de Gids Pro-
portionaliteit. Dit voorschrift bepaalt dat de 

aanbestedende dienst het risico alloceert bij de 
partij die dat risico het beste kan beheersen of be-
invloeden. Dit voorschrift moet niet alleen in acht 
genomen worden bij amendementen op de UAV-
GC, maar ook bij het invullen van de Basisover-
eenkomst, die immers voor een groot deel over ri-
sicoallocatie gaat. De Gids Proportionaliteit geeft 
daarbij nog aan dat het toedelen aan een opdracht-
nemer van niet of nauwelijks voorzienbare risico's 
of risico's met vergaande consequenties eerder 
disproportioneel zal zijn. Ook de verzekerbaarheid 
van risico's speelt een rol bij de allocatie daarvan. 
Opnieuw geldt dat risico's die bijvoorbeeld verband 
houden met een gebrek aan informatie (bijvoor-
beeld over de conditie van te renoveren kunstwer-
ken) of risico's in verband met het verkrijgen van 
bepaalde vergunningen, in de regel beter door de 
opdrachtgever zullen kunnen worden beheerst. 
Voluit toedelen van dergelijke risico's aan een op-
drachtnemer zal dan ook veelal in strijd met de re-
gels van proportionaliteit zijn. Waar het gaat om de 
maximering van boetes is nog relevant voorschrift 
3.9 D uit de Gids Proportionaliteit, dat betrekking 
heeft op proportionaliteit en de limitering van aan-
sprakelijkheid.

Toepassing van de UAV-GC in strijd met het 
proportionaliteitsbeginsel is onrechtmatig. Daar 

waar een overeenkomst eenmaal tot stand is geko-
men, behoort deze beginselconform te worden uitge-
legd; bepalingen (in het bijzonder amendementen 
op de UAV-GC) van de aannemingsovereenkomst 
behoren zodanig te worden uitgelegd dat zij zich 
zoveel mogelijk verdragen met onder meer het pro-
portionaliteitsbeginsel.

2.3  Gids Proportionaliteit UAV-GC

Een effectieve - en relatief eenvoudige - wijze om 
de aanbesteding en toepassing van UAV-GC 

overeenkomsten te verbeteren, zou een 'Gids Pro-
portionaliteit UAV-GC' zijn; een document waarin 
beginselen van proportionaliteit verder worden 
doorvertaald naar de UAV-GC en waarbij voor-
beelden worden gegeven van situaties waarin een 
afwijkende risicoverdeling geoorloofd kan zijn. Ook 
zou een dergelijke gids nadere wenken kunnen be-
vatten voor het evenwichtig invullen van de Basis-
overeenkomst. Gelet op de betrokken belangen is 
het zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers 
wenselijk om over concrete richtsnoeren te kunnen 
beschikken.

3.  Verstrekte Informatie

3.1  Knelpunten

Een knelpunt dat door vrijwel alle geïnterviewde 
personen werd genoemd is dat opdrachtgevers 

tijdens de aanbesteding vaak onvoldoende informa-
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tie verstrekken over de aan te besteden opdracht. 
Dit terwijl de potentiële opdrachtnemers hun in-
schrijving voor een belangrijk deel op de informatie 
van de opdrachtgever moeten baseren. Genoemde 
voorbeelden zijn: het verstrekken van onvoldoende 
informatie over niet-gesprongen explosieven, ver-
ontreinigingen, archeologische waarden, de geo-
technische toestand van de bodem en de conditie 
van bestaande objecten. Het gaat daarbij in veel 
gevallen om informatie die een inschrijver in de 
aanbestedingsfase niet kan verkrijgen, anders dan 
van de opdrachtgever.

Een ander veel genoemd knelpunt dat hiermee 
samenhangt, is dat opdrachtgevers veelvuldig 

en in afwijking van de UAV-GC de aansprakelijk-
heid voor onjuiste informatie exonereren. Bekende 
voorbeelden zijn het voorbehoud dat aan verstrekte 
informatie geen rechten kunnen worden ontleend, 
dat informatie indicatief is of dat documenten 
slechts ter informatie worden verstrekt (wat dat dan 
ook precies moge betekenen).

3.2  Informatie in de precontractuele en 
 contractuele situatie 

Het knelpunt van het verstrekken van onvoldoen-
de informatie heeft niet alleen betrekking op de 

periode dat de overeenkomst is gesloten, maar met 
name op de precontractuele fase. 

In artikel 7 van de Basisovereenkomst wordt verwe-
zen naar de informatie die in de vraagspecificatie 

is opgenomen. In de vraagspecificatie7 is doorgaans 
een lijst met documenten opgenomen waaruit de 
desbetreffende informatie kan worden geput.8 
Deze documenten worden in de aanbestedingsfase 
aan de potentiële opdrachtnemers verstrekt, zodat 
zij hun inschrijving daarop kunnen baseren. 

Informatie die (al dan niet door middel van de 
vraagspecificatie) tijdens de aanbesteding aan de 

opdrachtnemer is verstrekt, valt in de regel onder 
paragraaf 3 UAV-GC. Daarin is onder meer be-
paald dat de Opdrachtgever verantwoordelijkheid 
draagt voor door hem verstrekte informatie.

Paragraaf 3-1 (a) UAV-GC bepaalt dat de op-
drachtgever alle informatie moet verstrekken 

waarover hij beschikt, en die noodzakelijk is om 

7  Het begrip 'Vraagspecificatie' is in paragraaf 1 van de UAV-GC 
gedefinieerd als het als zodanig in de Basisovereenkomst aange-
merkte contractdocument dat door of namens de opdrachtgever is 
vervaardigd, op basis waarvan de opdrachtnemer zijn inschrijving heeft 
opgesteld en ingediend. 
8  Zie bijvoorbeeld paragraaf 3 van de Model Vraagspecificatie 
Eisen D&C, d.d. 1 februari 2015 van Rijkswaterstaat (<http://www.
rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/
werkwijze-in-gww/contracten-gww/dc.aspx>) en paragraaf 3 van de 
Model Eisenspecificatie, 1 oktober 2012 van ProRail (<https://www.
prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop/documenten-en-juridi-
sche-voorwaarden>).

het werk en het meerjarig onderhoud conform de 
overeenkomst te kunnen realiseren. De toelichting 
bij de UAV-GC vermeldt dat informatie die aldus 
voor de opdrachtnemer noodzakelijk is, in de regel 
tevens informatie zal zijn die de opdrachtnemer no-
dig heeft om een verantwoorde inschrijving te kun-
nen doen. Deze informatie moet dan - volgens de 
toelichting - in de regel reeds in de aanbestedings-
fase door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer 
worden verstrekt.9 Daarmee kan uit paragraaf 3-1 
(a) UAV-GC, in combinatie met de toelichting, een 
verplichting voor de opdrachtgever worden afgeleid 
om reeds in de aanbestedingsfase de informatie te 
verstrekken waarover de opdrachtgever beschikt, en 
die de inschrijver nodig heeft om een verantwoorde 
inschrijving te kunnen doen. Zo'n verplichting is in 
lijn met de civielrechtelijke mededelingsplicht (of 
spreekplicht), waarover hierna meer. 

3.3  Uitgangspunt van voldoende informatie

In het algemeen geldt dat voor een goede wilsvor-
ming in de aanloop naar het sluiten van een con-

tract, de contractspartijen over voldoende infor-
matie dienen te beschikken.10 Meer concreet voor 
aanbestedingen betekent dit dat de inschrijvers op 
een aanbesteding over voldoende informatie moe-
ten kunnen beschikken om een verantwoorde in-
schrijving te kunnen doen en de werkzaamheden 
op een juiste wijze te kunnen uitvoeren.11 

De informatie die inschrijvers nodig hebben, kan 
onderverdeeld worden in de volgende categorieën:
i. informatie waarover de opdrachtgever be-

schikt;
ii. informatie waarover de opdrachtgever niet 

beschikt maar redelijkerwijs wel kan komen 
te beschikken; en 

iii. informatie waarover de opdrachtgever niet 
beschikt en redelijkerwijs niet kan komen te 
beschikken.

De vraag die opkomt, en die hieronder zal wor-
den besproken, is wie (de opdrachtgever of de 

opdrachtnemer) in welke omstandigheden verant-
woordelijk is voor het verzamelen en verstrekken 
van de benodigde informatie.

3.3.1  Ad (i) - informatie waarover de opdracht-
gever beschikt

In de UAV-GC is de informatieplicht van de op-
drachtgever opgenomen in paragraaf 3-1 UAV-

GC, waarin - kort gezegd - is bepaald dat de 
opdrachtgever ervoor dient te zorgen dat de op-

9  Zie de toelichting op de paragraaf 3 UAV-GC.
10 Zie K.J.O. Jansen, Informatieplichten, Deventer: Kluwer 2012, p. 
34-35.
11 Vergelijk: C.E.C. Jansen, 'Totstandkoming en inhoud van design & 
construct-contracten voor complexe infrastructurele projecten', VBR 
preadvies nr. 29, 2001, p. 29.
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drachtnemer tijdig de beschikking krijgt over alle 
informatie waarover de opdrachtgever beschikt, 
voor zover noodzakelijk om de opdrachtnemer in 
staat te stellen het werk uit te voeren. Meer in het 
algemeen heeft de opdrachtgever in de precontrac-
tuele fase een mededelingsplicht. Uit de literatuur 
blijkt dat deze mededelingsplicht strekt tot ongelijk-
heidscompensatie; door de ene partij te verplichten 
informatie te verstrekken worden eventuele tekor-
ten aan informatie bij de andere partij weggeno-
men.12 Voor aanbestedingen volgt hieruit dat de 
opdrachtgever al hetgeen hij weet, en dat relevant 
is voor het doen van een verantwoorde inschrij-
ving, aan de potentiële opdrachtnemers bekend 
moet maken. Tot deze categorie behoort naar onze 
overtuiging ook informatie die de opdrachtgever 
behoort te kennen, bijvoorbeeld omdat hij de wet-
telijke plicht heeft om die informatie bij te houden 
in een register.

De opdrachtgever dient in artikel 7 van de Basis-
overeenkomst in te vullen welke informatie hij 

aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt. Op-
drachtgevers dienen bij het invullen van deze lijst 
hun (contractuele en precontractuele) informatie-
plicht in acht te nemen. Het staat opdrachtgevers 
dus niet vrij om naar eigen inzicht te bepalen welke 
informatie zij wel en niet aan de inschrijvers ver-
strekken.

In de toelichting bij de UAV-GC is vermeld dat de 
verplichting om informatie te verstrekken alleen 

bestaat als de opdrachtnemer niet over de moge-
lijkheid beschikt om die informatie zelfstandig via 
andere kanalen te verkrijgen.13 Wat met andere ka-
nalen wordt bedoeld, en hoe ver de opdrachtnemer 
zich moet inspannen om informatie via deze kana-
len te verkrijgen, wordt niet verder toegelicht. Een 
redelijk uitgangspunt is naar ons idee dat de op-
drachtgever geen informatie aan de opdrachtnemer 
behoeft te verstrekken die reeds in het publieke do-
mein beschikbaar is.14 Echter, de mededelingsplicht 
van de opdrachtgever kan met zich brengen dat hij 

12 Vergelijk J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onder-
zoeksplichten in het verbintenissenrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 
1989, p. 202-203, J.M. Barendrecht en E.A.J.M. van den Akker, 
Informatieplichten van dienstverleners, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 
1999, p. 13-14, Chr. H. van Dijk en F. van der Woude, Privaatrechtelijke 
aansprakelijkheid van financiële dienstverleners voor het schenden van 
informatie-, onderzoeks- en waarschuwingsverplichtingen en de Wet op 
het financieel toezicht, AV&S 2009, 11, p. 77, R.R.R. Hardy, Differentiatie 
in het (Europees) contractenrecht, diss. Maastricht, Den Haag: Boom 
Juridische Uitgevers 2009, p. 72-73 en A.C.W. Pijls, De bijzondere 
zorgplicht van de financiële dienstverlener, in F.G.M. Smeele en M.A. 
Verburgh (red.) Opgelegde bescherming in het bedrijfsrecht, Den Haag: 
Boom Juridische Uitgevers 2010, p. 169-170.
13  Zie de toelichting op de paragraaf 3 UAV-GC.
14  Zie ook RvA 29 april 2014 (No. 34.427) waarin arbiters verder gaan 
en oordelen dat de opdrachtgever bepaalde informatie niet aan de 
aannemer behoefte te verstrekken omdat de aannemer deze informatie 
kon verkrijgen via één van haar dochter/zusterondernemingen die 
bekend was met deze informatie en welke dochter/zusteronderneming 
de aannemer ook had ingeschakeld bij het betreffende het werk.

in de aanbestedingsstukken aandacht vraagt voor 
bepaalde, publiekelijk bekende, informatie, bijvoor-
beeld omdat die informatie verband houdt met 
project-specifieke risico's.

Het zou een belangrijke verbetering zijn als in de 
UAV-GC duidelijker wordt omschreven hoe ver 

de mededelingsplicht van de opdrachtgever strekt, 
zowel in de precontractuele fase (informatie beno-
digd voor het doen van een verantwoorde inschrij-
ving) als daarna. Daarbij zouden de UAV-GC de 
consequenties moeten regelen als de opdrachtgever 
die verplichtingen niet nakomt. Dat geldt ook voor 
de niet-nakoming van verplichtingen uit de precon-
tractuele fase: de consequenties daarvan zullen im-
mers pas tijdens de looptijd van de overeenkomst 
zichtbaar worden.

3.3.2  Ad (ii) - informatie waarover de opdracht-
gever redelijkerwijs wel kan komen te beschikken 

In de UAV-GC ontbreekt de verplichting voor de 
opdrachtgever om informatie te verstrekken waar-

over de opdrachtgever niet zelf beschikt. Daardoor 
ontstaat in de praktijk een leemte: er is een veel-
heid aan gevallen waarin de inschrijver voor het 
doen van een verantwoorde inschrijving bepaalde 
informatie nodig heeft die niet beschikbaar is en 
waarover ook de opdrachtgever niet beschikt - bij-
voorbeeld omdat de opdrachtgever (nog) geen on-
derzoek heeft laten uitvoeren. In die gevallen is er 
vaak onvoldoende gelegenheid voor een inschrijver 
om zelf onderzoek te doen en moet hij het doen 
met de informatie die door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld, ook als die informatie 
onvoldoende is om een verantwoorde inschrijving 
uit te brengen.

Het ontbreken van informatie die nodig is om een 
verantwoorde inschrijving uit te brengen is een 

risico dat opdrachtnemers niet kunnen beheersen 
en waar zij ook geen invloed op hebben. De Gids 
Proportionaliteit bepaalt ten aanzien van de verde-
ling van risico's dat de aanbestedende dienst het ri-
sico dient te alloceren bij de partij die het risico het 
beste kan beheersen of beïnvloeden.15 In de regel is 
het de opdrachtgever die het risico van onvoldoen-
de informatie het beste kan beheersen of beïnvloe-
den. De opdrachtgever kan immers bij de voorbe-
reiding van de aanbesteding de nodige informatie 
verzamelen, onder meer door het (laten) uitvoeren 
van onderzoeken. Veelal betreft het onderzoek (bij-
voorbeeld naar de bodem, bestaande structuren, 
standpunten van vergunningverlenende instanties) 
waarvoor de opdrachtgever de mogelijkheden heeft 
en de opdrachtnemer niet (denk bijvoorbeeld aan 
eigendomsrechten, maar ook tijd en beschikbaar 
budget). 

15 Voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit.
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Een en ander brengt met zich dat als de opdracht-
gever bepaalde informatie kan verkrijgen (bij-

voorbeeld door het uitvoeren van nader onderzoek) 
die de inschrijver nodig heeft voor het doen van een 
verantwoorde inschrijving, de opdrachtgever ver-
plicht zou moeten zijn die informatie te vergaren 
en aan de opdrachtnemer te verstrekken. Daaraan 
kan toegevoegd worden dat deze informatie 'rede-
lijkerwijs' moet kunnen worden verkregen, dat wil 
zeggen tegen kosten en inspanningen die in een re-
delijke verhouding staan tot de risico's die ontstaan 
bij het ontbreken van die informatie. 

Voorgesteld wordt om de huidige informatiever-
plichting van paragraaf 3-1 UAV-GC uit te brei-

den door daarin op te nemen dat de opdrachtgever 
niet alleen alle informatie waarover hij beschikt aan 
de opdrachtnemer moet verstrekken, maar ook alle 
informatie waarover hij redelijkerwijs kan komen te 
beschikken.

3.3.3  Ad (iii) - informatie waarover de opdracht-
gever redelijkerwijs niet kan komen te beschikken 

Naast informatie die de opdrachtgever heeft of 
kan verkrijgen bij de voorbereiding van de aan-

besteding, kan er informatie ontbreken die wél no-
dig is om een verantwoorde inschrijving te doen, 
maar die noch opdrachtnemer noch opdrachtgever 
redelijkerwijs kunnen verkrijgen. 

Het ligt voor de hand om in dit soort gevallen een 
assumptie op te nemen in de aanbestedingstuk-

ken. Inschrijvers kunnen hun inschrijving dan op 
deze assumptie baseren. Als de assumptie na het 
sluiten van de overeenkomst in werkelijkheid niet 
juist blijkt te zijn, dient de opdrachtnemer voor de 
gevolgen daarvan geheel of gedeeltelijk (zie hieron-
der) te worden gecompenseerd.

Een dergelijke assumptie kan worden verbonden 
aan een stelpost in de Basisovereenkomst.16 Bij 

16  Artikel 15 van de Model Basisovereenkomst en paragraaf 34 van de 
UAV-GC.

een stelpost neemt de opdrachtnemer in de Basis-
overeenkomst een prijs op voor de werkzaamheden 
die op de dag van het sluiten van de overeenkomst 
onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald (par 34-1 
UAV-GC). Indien de som van de uitgaven die ten 
laste van de stelpost komen hoger of lager is dan het 
bedrag van de stelpost, dan zal die afwijking wor-
den verrekend.

Als alternatief kunnen de opdrachtgever en de 
opdrachtnemer bijvoorbeeld overeenkomen dat 

de meerkosten ten gevolge van een afwijking van 
een assumptie alleen door de opdrachtgever ge-
dragen zullen worden als die kosten een bepaalde 
grens overschrijden. Ook is het mogelijk dat de op-
drachtnemer en de opdrachtgever het risico van het 
ontbreken van informatie op basis van het alliantie-
principe verdelen. Partijen komen daartoe dan een 
bepaald budget overeen om het risico (en de ge-
volgen als het zich materialiseert) dat de assumptie 
onjuist blijkt te beperken. Over- en onderschrijding 
van het budget wordt door partijen gedeeld. 

Dergelijke regelingen kunnen niet alleen worden 
toegepast ten aanzien van assumpties die onjuist 

blijken, maar ook ten aanzien van informatie die 
de opdrachtgever verstrekt en die achteraf onjuist 
blijkt.

3.4  Overzicht met categorieën van verstrekte 
informatie

Zie het afgedrukte schema hierboven.

3.5  Verantwoordelijkheid voor verstrekte 
 informatie

De opdrachtgever is op grond van paragraaf 3-2 
UAV-GC verantwoordelijk voor de inhoud van 

alle informatie die door hem aan de opdrachtne-
mer ter beschikking is gesteld.17 Blijkt de inhoud 

17  Vergelijk Hof Amsterdam 10 september 2013, JAAN 2013/200 
m.nt. A.T.M. van den Borne waarin werd overwogen dat de keuze voor 
een D&C contract de Gemeente niet ontslaat van haar verantwoorde-
lijkheid voor de juistheid van de gegevens die zij heeft verstrekt.

Informatie, benodigd voor het doen van 
een verantwoorde inschrijving of voor de 
uitvoering van het werk

Moet opdrachtgever informatie 
 verstrekken?

Gevolgen als de werkelijkheid afwijkt 
van hetgeen de opdrachtnemer mocht 
verwachten?

Informatie waarover opdrachtgever 
beschikt (of waarover de opdrachtgever 
behoort te beschikken, bijvoorbeeld op 
grond van de wet)

Ja, tenzij de opdrachtnemer met de 
betreffende informatie bekend behoort 
te zijn

1. Termijnverlenging 

2. Additionele kosten:
• risico opdrachtgever (kosten 

100% verrekenbaar);
• risico opdrachtgever voor zover 

kosten boven bepaalde grens; of
• kosten en besparingen delen 

(alliantieprincipe)

Informatie waarover opdrachtgever 
redelijkerwijze kan komen te beschikken 

Ja, tenzij: (i) de opdrachtnemer met 
de betreffende informatie bekend be-
hoort te zijn; of (ii) opdrachtgever de 
inschrijving uitvraagt op basis van een 
assumptie

Informatie waarover opdrachtgever niet 
redelijkerwijze kan komen te beschikken

Nee, opdrachtgever moet inschrijving 
uitvragen op basis van een assumptie
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van de verstrekte informatie niet juist, dan komt de 
opdrachtgever in beginsel tekort in de nakoming 
van zijn verplichtingen en heeft de opdrachtnemer 
recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging 
op grond van paragraaf 44-4 UAV-GC. 

Dat betekent niet dat de opdrachtgever de op-
drachtnemer voor elke afwijking van de werke-

lijke situatie ten opzichte in de verstrekte gegevens 
moet compenseren. Arbiters overwogen in een 
vonnis van 21 augustus 2007 dat van de opdracht-
nemer verwacht mag worden dat hij de verstrekte 
gegevens op waarde kan schatten en dat hij, onder 
omstandigheden, bijvoorbeeld rekening moet hou-
den met een onzekerheidsmarge in de verstrekte 
gegevens.18

Van de opdrachtnemer mag voorts worden ver-
wacht dat hij onderzoek doet naar de juistheid 

van de verstrekte informatie als daartoe aanleiding 
is. Dit laatste volgt onder meer uit het oordeel van 
arbiters over de stelling dat de opdrachtnemer on-
derzoek had moeten doen naar de volledigheid van 
de (door de opdrachtgever verstrekte) eisen uit de 
vraagspecificatie.19 Arbiters oordeelden dat als een 
redelijke uitleg van de - door opdrachtgever ge-
formuleerde - eisen niet leidt tot de noodzaak van 
een onderzoek, zo'n onderzoek ook niet van de op-
drachtnemer mag worden verwacht.

In de hiervoor genoemde uitspraak van 21 augustus 
2007 ging het verder nog over de vraag of de op-

drachtnemer mocht vertrouwen op de antwoorden 
die door de gemeente ter indicatie waren verstrekt.20 
Arbiters overwogen dat de aannemer in alle rede-
lijkheid niet kan worden verweten dat hij de - door 
de gemeente - verstrekte gegevens serieus neemt. 
Omdat de gemeente in antwoord op vragen bij 
inlichtingen ter indicatie gegevens verstrekte, heeft 
zij bij aannemer de gerechtvaardigde verwachting 
gewekt dat die zich op de bruikbaarheid van die ge-
gevens kon verlaten. 

In een uitspraak van 1 juli 2010 oordeelden arbiters 
over de vraag of het plaatsen van kwelschermen 

die noodzakelijk waren als piping-maatregel en niet 
waren voorzien in het door de opdrachtgever ver-
strekte voorlopig ontwerp, een wijziging betrof in de 
zin van paragraaf 14 UAV-GC.21 De opdrachtgever 
voerde aan dat het door hem verstrekte voorlopig 
ontwerp slechts een informatief document betrof 
en dit alleen dwingend was ter zake van het ruim-
tebeslag. Arbiters volgden de opdrachtgever hierin 
niet en beoordeelden het voorlopig ontwerp op zijn 
inhoud. Volgens arbiters is de vrijheid die de aan-
neemster op grond van de vraagspecificatie kreeg 

18  RvA 21 augustus 2007, TBR 2008/131, m.gastnt. E.W.J. van Dijk.
19  RvA 29 mei 2009, TBR 2010/54, m.gastnt. E.W.J. van Dijk.
20  RvA 21 augustus 2007, TBR 2008/131, m.gastnt. E.W.J. van Dijk.
21  RvA 1 juli 2010, TBR 2011/68, m.gastnt. E.W.J. van Dijk.

om buiten het ruimtebeslag oplossingen te zoeken 
van geen waarde. Deze vrijheid ontbeert realisme 
aangezien - aldus arbiters - het niet aannemelijk is 
dat aanneemster erin zal slagen met eigenaren van 
de gronden buiten het ruimtebeslag tijdig overeen-
stemming te bereiken en tijdig de daartoe beno-
digde publiekrechtelijke procedures zal doorlopen; 
procedures waar opdrachtgever jaren mee bezig is 
geweest. 

Uit de bovenvermelde jurisprudentie blijkt dat de 
vraag of de opdrachtnemer mag vertrouwen op 

de juistheid van de door de opdrachtgever verstrek-
te informatie, beoordeeld dient te worden aan de 
hand van de inhoud van de verstrekte informatie. 
Wij pleiten ervoor om deze nuance ook uitdruk-
kelijk op te nemen in de UAV-GC. Paragraaf 3-2 
UAV-GC bepaalt nu dat de opdrachtgever verant-
woordelijk is voor de inhoud van alle informatie 
die door hem ter beschikking is gesteld. Beter kan 
worden bepaald dat de opdrachtnemer recht heeft 
op kostenvergoeding en termijnverlenging indien 
de bestaande situatie afwijkt van hetgeen de op-
drachtnemer mocht verwachten op grond van de 
verstrekte informatie.

Verder pleiten wij ervoor om een einde te maken 
aan de praktijk waarbij opdrachtgevers de UAV-

GC amenderen en daarin hun aansprakelijkheid 
voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte 
informatie in zijn geheel uitsluiten. Dat betekent 
niet dat opdrachtgevers niet mogen wijzen op de 
risico's die aan de verstrekte gegevens zijn verbon-
den, zoals een beperkte scope van het uitgevoerde 
(feitelijke) onderzoek en de omstandigheid dat ver-
strekte informatie mogelijk niet meer up-to-date is. 
Wij doelen op algemene exoneraties zoals het voor-
behoud dat aan verstrekte informatie 'geen rechten' 
kunnen worden ontleend, dat informatie 'indicatief' 
is of dat documenten slechts 'ter informatie' worden 
verstrekt. Een volledige exoneratie voor verstrekte 
informatie is naar onze mening in strijd met (het 
doel van) de mededelingsplicht zoals het recht die 
in de precontractuele fase voorschrijft. Het niet 
verstrekken van relevante informatie die de op-
drachtgever kent of behoort te kennen, zal veelal 
in de weg staan aan een rechtsgeldig beroep op een 
exoneratie.

Ons voorstel is om in de UAV-GC, of in de op te 
stellen 'Gids Proportionaliteit UAV-GC' (zie pa-

ragraaf 2.3 van dit artikel), een verbod op te nemen 
om, in afwijking van de UAV-GC, een exoneratie 
op te nemen voor de aansprakelijkheid voor onjuis-
te of onvolledige informatie.22

22  Vergelijk voorschrift 3.9 C uit de Gids Proportionaliteit, waarin 
voor overheidsaanbestedingen is opgenomen dat in die gevallen waarin 
voor een bepaalde soort overeenkomst contractmodellen of algemeen 
voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld, de aanbestedende 
dienst die integraal dient toe te passen.
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4.  Procedure voor wijzigingen

4.1  Knelpunten

De geïnterviewde personen noemen de procedu-
re voor de afwikkeling van wijzigingen die door 

de opdrachtgever zijn opgedragen als belangrijk 
knelpunt. Deze wijzigingsprocedure wordt als on-
praktisch ervaren en wordt in werkelijkheid niet of 
nauwelijks toegepast, zo geven de geïnterviewde 
personen aan. 

Een ander genoemd knelpunt is de procedure 
voor wijzigingen op initiatief van de opdracht-

nemer. De opdrachtnemer mag onder de UAV-GC 
wijzigingen voorstellen, maar hij heeft niet het recht 
om een wijziging te vorderen. Deze regeling klemt, 
zo geeft een aantal van de geïnterviewde personen 
aan, als het gaat om noodzakelijke wijzigingen, bij-
voorbeeld als de vraagspecificatie van de opdracht-
gever een onjuistheid of tegenstrijdigheid bevat.

4.2  Wijzigingen opgedragen door de opdracht-
gever

De opdrachtgever kan wijzigingen23 opdragen aan 
de opdrachtnemer op grond van paragraaf 14 

UAV-GC. In paragraaf 45 UAV-GC is een proce-
dure opgenomen voor de afwikkeling van de gevol-
gen van wijzigingen die door de opdrachtgever zijn 
opgedragen.24 

4.2.1  Knelpunten bij de afwikkeling van 
 wijzigingen

De UAV-GC bepalen dat de opdrachtgever uit-
sluitend schriftelijk wijzigingen kan opdragen 

(paragraaf 14-1 UAV-GC). De geïnterviewde 
personen geven aan dat wijzigingen in de praktijk 
niet of nauwelijks schriftelijk worden opgedragen. 
De praktijk is dat de opdrachtgever de opdracht-
nemer mondeling verzoekt een verzoek tot wijzi-
ging (VTW) voor te bereiden, bestaande uit een 
formulier waarin de opdrachtnemer de gevolgen 
van de door de opdrachtgever verzochte wijziging 
uiteenzet en aan de opdrachtgever ter beoordeling 
voorlegt. Op basis van het VTW voeren de op-
drachtgever en de opdrachtnemer overleg over de 
gevolgen van een verzochte wijziging en zo nodig 
past de opdrachtnemer het VTW op verzoek van 
de opdrachtgever aan. Als opdrachtgever uiteinde-
lijk instemt met het VTW, wordt de wijziging op-
gedragen.

De UAV-GC bepalen dat de opdrachtgever en de 
opdrachtnemer eerst overeenstemming moeten 

bereiken over de gevolgen van een wijziging alvo-
rens de opdrachtnemer een wijziging in uitvoering 

23  Het begrip 'Wijzigingen' is in paragraaf 1 van de UAV-GC gedefini-
eerd als elke wijziging als genoemd in paragraaf 14-1, paragraaf 15-1, 
paragraaf 15-2 en paragraaf 15-3 UAV-GC.
24  Zie paragraaf 14-16 UAV-GC.

kan nemen. Kennelijk ter bescherming van de op-
drachtnemer bepaalt paragraaf 14-16 UAV-GC 
dat de opdrachtnemer niet verplicht is de wijziging 
door te voeren als partijen geen overeenstemming 
hebben bereikt over de financiële gevolgen en de 
consequenties voor de planning. 

In de praktijk blijkt de regeling van paragraaf 14-16 
UAV-GC een dode letter. De geïnterviewde perso-

nen geven aan dat de doorlooptijd voor de afhan-
deling van een wijziging onder de UAV-GC gemid-
deld zes maanden of langer is. Bovendien hebben 
opdrachtnemers tijd nodig om de uitvoering van 
een wijziging voor te bereiden, zoals het aanpassen 
van het uitvoeringsontwerp, het bestellen van mate-
rialen en het wijzigen van de uitvoeringsplannen en 
faseringen. Vanwege deze noodzakelijke voorberei-
dingstijd staan opdrachtnemers onder tijdsdruk om 
direct met de voorbereiding van een wijziging aan 
te vangen, ook als daarover nog geen overeenstem-
ming met de opdrachtgever is bereikt. Veelal is de 
wijziging al in uitvoering of uitgevoerd tegen de tijd 
dat er overeenstemming wordt bereikt over tijd- en 
kostenconsequenties.

In theorie kunnen opdrachtnemers de uitvoering 
van een wijziging geheel of ten dele opschorten in 

afwachting van overeenstemming over de gevolgen 
van de wijziging. De praktijk is echter dat wijzigin-
gen vaak diep ingrijpen in de uitvoering van het 
werk als geheel. Door de uitvoering van een wij-
ziging op te schorten totdat de gevolgen daarvan 
(tijd en geld) schriftelijk zijn vastgelegd, ontstaan 
onaanvaardbare vertraging en meerkosten. 

4.2.2  Voorstellen voor aanpassing van de 
 wijzigingsprocedure

De hiervoor gesignaleerde knelpunten bij de af-
wikkeling van wijzigingen zijn niet uniek voor de 

UAV-GC. Hieronder volgen enkele suggesties voor 
aanpassingen van de UAV-GC, gebaseerd op de 
principes uit de FIDIC, Conditions of Contract for 
EPC/Tunkey Projects, first edition 1999 en de NEC3, 
Engineering and Construction Contract, April 2013.

Er zijn goede redenen om de regel dat de op-
drachtnemer en de opdrachtgever eerst overeen-

stemming moeten bereiken over de gevolgen van 
een wijziging voordat de uitvoering daarvan kan 
aanvangen, geheel af te schaffen. Deze regel blijkt 
immers in de praktijk niet werkbaar. In de praktijk 
ziet men wel regelingen waarbij de opdrachtnemer 
verplicht is een verzoek tot wijziging direct uit te 
voeren als dat 'met het oog op de tijdige totstandkoming 
van het werk of de veiligheid op het werk' noodzakelijk 
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is.25 Onze inschatting is dat in het merendeel van 
de gevallen de voortgang van het werk ertoe nood-
zaakt dat een wijziging direct in uitvoering wordt 
gebracht, zodat de kwalificatie 'met het oog op de tij-
delijke totstandkoming van het werk of de veiligheid op 
het werk' evenzogoed achterwege gelaten kan wor-
den.26 De regel komt dan eenvoudig te luiden dat 
de opdrachtnemer verzoeken tot wijziging direct in 
uitvoering moet nemen, ook als over de gevolgen 
daarvan nog geen overeenstemming bestaat. Ove-
rigens moet de opdrachtnemer een opgedragen 
wijziging wel kunnen weigeren als (onder meer) 
de uitvoering daarvan een naar maatstaven van re-
delijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring 
van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben.27 

Het hierboven omschreven concept - waarbij de 
opdrachtnemer direct wijzigingen in uitvoering 

moet nemen - lijkt werkbaar, mits de gevolgen van 
een wijziging zo nodig op eenvoudige wijze aan ge-
schillenbeslechting kunnen worden onderworpen 
- zie hieronder.

De wijzigingsprocedure kan voorts verbeterd 
worden door de doorlooptijd daarvan te ver-

korten. Hiertoe zouden allereerst vaste termijnen 
in de UAV-GC opgenomen moeten worden voor 
het melden van wijzigingen en voor het afhandelen 
van de gevolgen daarvan.28 In de huidige regeling 
van paragraaf 14 en 45 UAV-GC ontbreken der-
gelijke vaste termijnen en moeten partijen elkaar 
met bekwame spoed berichten of zij akkoord zijn met 
de voorstellen of instructies van de andere partij, 
bij gebreke waarvan partijen elkaar een nadere ter-
mijn kunnen stellen waarbinnen de gevraagde re-
actie alsnog kan worden gegeven.29 Naleving van 
deze termijnen kan worden gestimuleerd door 
consequenties te verbinden aan het niet naleven 
daarvan.30 Voor de opdrachtgever zou dit kunnen 
betekenen dat als hij niet binnen een vaste termijn 
op een voorstel van de opdrachtnemer reageert, hij 
geacht wordt het voorstel te hebben aanvaard. Voor 
de opdrachtnemer zou dat kunnen betekenen dat 
als hij niet binnen een vaste termijn melding heeft 
gemaakt van een omstandigheid die naar zijn me-
ning recht geeft op vergoeding van meerkosten of 

25 Zie de afwijking van paragraaf 14 UAV-GC in de 'ProRail aanvullingen 
en/of wijzigingen op de UAV-GC 2002 [Gele Boekje]', d.d. augustus 2013 
(<https://www.prorail.nl/sites/default/files/02_acd00210-v005_aan-
vullingen_op_de_uavgc_gele_boekje.pdf>), waarin een soortgelijke 
regeling is opgenomen.
26 Zo ook R.G.T. Bleeker, UAV-GC 2005 (deel 2) Over de uitleg van 
enkele conflictgevoelige paragrafen, TBR 2014/129, p. 710.
27 Zie paragraaf 14-6 UAV-GC.
28 Zie bijvoorbeeld clause 61.3 en 61.4 van NEC3, Engineering and 
Construction Contract en sub-clause 3.5 van FIDIC, Conditions of 
Contract for EPC/Tunkey Projects.
29 Zie paragraaf 14-7, 14-9 en 14-10 en paragraaf 45-2, 45-4, 45-6, 45-7 
en 45-11 UAV-GC.
30 Zie onder meer Dispute Resolution, Option W1.3 van NEC3, 
Engineering and Construction Contract en sub-clause 20.1 van FIDIC, 
Conditions of Contract for EPC/Turnkey Project.

uitstel van tijd, hij zijn recht verliest om daar op een 
later moment alsnog aanspraak op te maken. 

De vaste termijnen van de wijzigingsprocedure 
zouden gecombineerd kunnen worden met een 

laagdrempelige geschillenbeslechting door een raad 
van deskundigen. De toegankelijkheid van de raad 
van deskundigen wordt vergroot door hem reeds 
bij aanvang van het werk te benoemen en hem op 
regelmatige basis te informeren over de voortgang 
van de werkzaamheden. Verschillende geïnterview-
den waren positief over de snelle geschillenbe-
slechting in de contracten voor de spoedpakketten.31 
Daar werden wijzigingen direct in uitvoering ge-
nomen en werden discussies over tijd- en kosten-
consequenties snel en bindend door deskundigen 
beslecht. 

In de huidige regeling van paragraaf 45 UAV-GC is 
overigens reeds in geschillenbeslechting door een 

raad van deskundigen voorzien, maar opdracht-
gevers sluiten die vaak uit in de overeenkomst.32 
De regeling van de raad van deskundigen uit de 
UAV-GC heeft als bezwaar dat de opdracht aan 
de deskundigen beperkt is tot het vaststellen of de 
prijsaanbieding van de opdrachtnemer redelijk is. 
Beoordeelt de raad van deskundigen een prijsaan-
bieding als niet redelijk, dan kan de opdrachtne-
mer in de gelegenheid worden gesteld om 'binnen 
bekwame tijd' een nieuwe aanbieding te doen. Dit 
is niet efficiënt. Naar ons idee zou de raad van des-
kundigen een ruimere opdracht moeten krijgen en 
bijvoorbeeld ook bevoegd moeten zijn om tijd- en 
kostenconsequenties van een wijziging bindend 
vast te stellen. De raad zou voorts bevoegd moeten 
zijn om vast te stellen of er een grondslag is tot ver-
goeding van meerkosten vanwege omstandigheden 
die voor risico van de opdrachtgever komen, zoals 
wijzigingen in wet- en regelgeving.33

Als een partij zich niet kan vinden in een beslis-
sing van de raad van deskundigen, dan moet 

hij het recht hebben een procedure aanhangig te 
maken bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, 
zoals onder de huidige regeling van de UAV-GC 
overigens ook al het geval is.

31 Spoedpakketten zijn een aantal door Rijkswaterstaat getenderde 
projecten in het kader van de filebestrijding (waaronder veel wegverbre-
dingen).
32 Zie onder meer artikel 18 van de Model Basisovereenkomst D&C 
d.d. 1 februari 2015 van Rijkswaterstaat (<http://www.rijkswaterstaat.
nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwij-
ze-in-gww/contracten-gww/dc.aspx>) en artikel 18 van de Model 
Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 
2005, d.d. 20 januari 2015 (<https://www.prorail.nl/leveranciers/aan-
besteden-en-inkoop/documenten-en-juridische-voorwaarden>).
33 Zie paragraaf 11-3 UAV-GC.
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4.3  Wijzigingen op initiatief van de opdracht-
nemer 

In de UAV-GC ontbreekt een regeling op grond 
waarvan de opdrachtnemer een wijziging kan af-

dwingen van de eisen uit de overeenkomst als dat 
noodzakelijk is. Die noodzaak doet zich echter wel 
regelmatig voor, bijvoorbeeld als de eisen uit de 
overeenkomst aantoonbaar onjuist of onderling te-
genstrijdig zijn.34 De opdrachtnemer is op grond 
van paragraaf 15-3 UAV-GC verplicht elk voorstel 
tot wijziging van de eisen uit de overeenkomst, ter 
acceptatie aan de opdrachtgever voorleggen. De 
opdrachtgever kan dat voorstel echter zonder op-
gaaf van redenen naast zich neerleggen (paragraaf 
15-4 UAV-GC). Op dit punt behoeven de UAV-
GC aanpassing.

In paragraaf 14-3 UAV-GC is reeds opgenomen 
dat als een aanpassing van de documenten van 

de opdrachtnemer noodzakelijk is geworden als 
gevolg van een aan de opdrachtgever toe te reke-
nen omstandigheid, dit wordt geacht een door de 
opdrachtgever opgedragen wijziging te zijn. Deze 
regeling zou, naar ons idee, uitgebreid kunnen wor-
den met een aanpassing van de documenten van 
de opdrachtgever.35 Door deze toevoeging kan de 
opdrachtnemer aanspraak maken op vergoeding 
van meerkosten en uitstel van termijnen als een 
aanpassing van de eisen uit de overeenkomst nood-
zakelijk is.

5.  Vergunningen

5.1  Knelpunten

Een veel gesignaleerd knelpunt is dat in de UAV-
GC een inspanningsverplichting is opgenomen 

voor de opdrachtnemer om tijdig de benodigde 
vergunningen te verkrijgen, maar dat niet is gere-
geld hoe ver deze inspanningsverplichting strekt. 

Een ander knelpunt is dat het begrip bruikbare ver-
gunning in de UAV-GC ontbreekt. Een bruikbare 

vergunning is - kort gezegd - een verleende vergun-
ning die nog niet onherroepelijk is, maar waarvan 
de kans gering is dat deze op een later moment nog 
zal worden vernietigd, ingetrokken of gewijzigd. In 
de regel zal een vergunning, ten aanzien waarvan 
een schorsingsverzoek werd afgewezen, worden 
aangemerkt als bruikbaar. In veel bouwcontrac-
ten is opgenomen dat de opdrachtnemer niet met 
de uitvoering van de bouwwerkzaamheden mag 
aanvangen (of behoeft aan te vangen) totdat een 

34 Zie ook R.G.T. Bleeker, UAV-GC 2005 (deel 2) Over de uitleg van 
enkele conflictgevoelige paragrafen, TBR 2014/129, p. 709-710. Ook 
wanneer de eisen uit de overeenkomst in strijd zijn met de wet- of 
regelgeving moet een wijziging kunnen worden afgedwongen.
35 Vergelijk RvA 1 juli 2010, TBR 2011/68, m.gastnt. E.W.J. van Dijk.

bruikbare omgevingsvergunning voor bouw is ver-
kregen.36

De UAV-GC bevatten een regeling voor het geval 
dat een reeds verleende vergunning van aanvul-

lende eisen wordt voorzien. Echter, de situatie dat 
het bevoegd gezag al direct bij de verlening van 
de vergunning aanvullende eisen stelt is niet in de 
UAV-GC geregeld, hetgeen door de geïnterviewde 
personen als een gemis wordt ervaren. 

Verder geldt voor inschrijvers vaak een verbod 
om voorafgaand aan de gunning contact op te 

nemen met de bevoegde (vergunningverlenende) 
instanties. Dit verbod beperkt de inschrijvers in 
hun mogelijkheden de opstelling van die instanties 
voorafgaand aan de inschrijving te kunnen inschat-
ten. 

5.2  Inspanningsverplichting opdrachtnemer 

In artikel 6 van de Basisovereenkomst wordt ver-
wezen naar een annex waarin de opdrachtgever 

kan aangeven welke vergunningen binnen welke 
termijn door de opdrachtgever verkregen moeten 
worden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor 
de tijdige verkrijging van de vergunningen die in 
deze annex zijn opgenomen. Is een vergunning niet 
in de annex opgenomen, dan moet deze door de 
opdrachtnemer worden verkregen op grond van 
paragraaf 10-1 dan wel paragraaf 10-2 UAV-GC. 
Op de opdrachtnemer rust een inspanningsver-
plichting om tijdig de vergunningen te verkrijgen 
die nodig zijn voor de opzet en het gebruik van het 
werk of het meerjarig onderhoud (paragraaf 10-1 
en 10-4 UAV-GC). 

In de UAV-GC is niet gespecificeerd hoe ver de in-
spanningsplicht van de opdrachtnemer tot tijdige 

verkrijging van vergunningen strekt. Uit paragraaf 
10-4(a) UAV-GC vloeit voort dat de opdrachtne-
mer ervoor verantwoordelijk is dat ontwerpwerk-
zaamheden voldoen aan de voor het werk rele-
vante bouwtechnische en milieutechnische over-
heidsvoorschriften. Wij zijn van mening dat van 
de opdrachtnemer voorts mag worden verwacht 
dat diens vergunningsaanvraag voldoet aan de ei-
sen voor het in behandeling nemen daarvan. Van 
de opdrachtnemer mag onder omstandigheden 
ook worden verwacht dat hij constructieve gesprek-
ken met het bevoegd gezag voert ter verkrijging 
van een onvoorwaardelijke bouwvergunning, zo 
ook bijvoorbeeld een vonnis van de voorzienin-
genrechter Rotterdam.37 Het is onduidelijk of er 
onder de UAV-GC een verdergaande verplichting 
voor de opdrachtnemer bestaat, bijvoorbeeld om te 

36 Zie bijvoorbeeld de definitie van 'Bruikbare Bouwvergunning' uit 
bijlage 1 (Definities) bij de Rijksbrede Modelovereenkomst DBFMO 
Huisvesting [2014], van 9 december 2014 en bijlage 8 (Certificaten-
plan).
37 Vzgnr. Rb. Rotterdam 21 juli 2011, JOM 2012/366.
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procederen met of tegen het bevoegd gezag. Een 
dergelijke verplichting zou aanzienlijke kosten voor 
de opdrachtnemer met zich brengen. Bovendien is 
onduidelijk waar een dergelijke verplichting eindigt: 
moet de opdrachtnemer in eerste instantie procede-
ren of ook in beroep of zelfs bij de Raad van State?

Voor een alternatieve regeling kan inspiratie 
worden geput uit de Rijksbrede Modelover-

eenkomst DBFMO Huisvesting van het Rijks-
vastgoedbedrijf.38 In de DBFMO-overeenkomst 
is bijvoorbeeld opgenomen dat de situatie waarin 
het bevoegd gezag niet binnen de wettelijk voor-
geschreven termijn een beslissing neemt, een geval 
van uitstel is, waarmee de opdrachtnemer - kort 
gezegd - recht heeft op termijnverlenging. In de 
 DBFMO-overeenkomst is voorts bepaald dat, als 
een vergunning wordt geschorst of vernietigd, een 
geval van vergoeding optreedt, hetgeen de opdracht-
nemer - opnieuw kort samengevat - aanspraak geeft 
op vergoeding van kosten en termijnverlenging.39 
Interessant is verder dat in de DBFMO-overeen-
komst specifieke bescherming voor de opdracht-
nemer is opgenomen als het bestemmingsplan nog 
niet van kracht is op de datum van de overeenkomst, 
waarbij de opdrachtnemer recht heeft op vergoe-
ding van meerkosten en uitstel van termijnen als 
het bestemmingsplan niet uiterlijk op een bepaalde 
datum van het aangaan van kracht is geworden.40 
De DBFMO-overeenkomst biedt bijvoorbeeld ook 
specifieke bescherming voor de opdrachtnemer als 
zich tijdens de realisatiefase binnen het projectge-
bied een beschermde dier- of plantensoort bevindt 
in de zin van Flora- en faunawet, die niet bekend 
was of kon zijn op basis van de door de opdracht-
gever verstrekte gegevens.41

5.3  Bruikbare vergunning 

Zoals hiervoor al opgemerkt ontbreekt in de UAV-
GC de term bruikbare vergunning. In de UAV-

GC is in paragraaf 10-4 tot en met 10-8 bepaald 
dat de opdrachtnemer de opdrachtgever een ter-
mijn mag stellen om te beslissen of hij een Wijziging 
van de overeenkomst opdraagt dan wel de overeen-
komst voortijdig beëindigt als de vergunningen niet 
op de overeengekomen data zijn verkregen. In deze 
regeling wordt ten onrechte geen rekening gehou-
den met de situatie dat een vergunning wel wordt 

38 Zie definitie van 'Vergunningenproblematiek voor Uitstel in aanmer-
king komend' uit bijlage 1 (Definities) bij de Rijksbrede Modelovereen-
komst DBFMO Huisvesting [2014], van 9 december 2014.
39 Zie definitie van 'Vergunningenproblematiek voor Vergoeding in 
aanmerking komend' uit bijlage 1 (Definities) bij de Rijksbrede Mode-
lovereenkomst DBFMO Huisvesting [2014], van 9 december 2014.
40 Zie definitie van 'Vergunningenproblematiek voor Vergoeding in 
aanmerking komend' uit bijlage 1 (Definities) bij de Rijksbrede Mode-
lovereenkomst DBFMO Huisvesting [2013], van 21 november 2013.
41 Zie definitie van 'Aanwezigheid van feiten of omstandigheden niet 
blijkende uit de Verstrekte Gegevens' uit bijlage 1 (Definities) bij de 
Rijksbrede Modelovereenkomst DBFMO Huisvesting [2013], van 21 
november 2013.

verleend, maar dat tegen de verleende vergunning 
bezwaar wordt gemaakt. De UAV-GC lijken ervan 
uit te gaan dat de bouw op basis van een 'verleen-
de vergunning' steeds moet of kan aanvangen. In 
de praktijk echter, kan sprake zijn van steekhou-
dende bezwaren tegen de vergunning. In dat geval 
kunnen zowel de opdrachtgever als de opdracht-
nemer er belang bij hebben om niet met de bouw 
aan te vangen. Op de opdrachtnemer zou niet de 
verplichting moeten rusten om de werkzaamheden 
aan te vangen, terwijl er gerede kans bestaat dat de 
vergunning nog wordt geschorst of vernietigd. De 
bepaling dat niet met de uitvoering van de bouw-
werkzaamheden wordt begonnen totdat vergunnin-
gen bruikbaar zijn, is in het algemeen schadebeper-
kend voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. 

Paragraaf 10-9 regelt overigens wel dat de leden 
4 tot en met 8 van paragraaf 10 van de UAV-

GC van overeenkomstige toepassing zijn als een 
vergunning wordt ingetrokken, geschorst of van 
strengere voorwaarden wordt voorzien, maar regelt 
niet de situatie dat er wel wijzigingen noodzakelijk 
zijn als gevolg van bezwaar en beroep maar (uitein-
delijk) geen intrekking, schorsing of wijziging van 
de vergunning plaatsvindt. 

5.4  Aanvullende eisen aan de verleende 
 vergunning

Ingevolge paragraaf 10-9 UAV-GC zijn de leden 4 
tot en met 8 van paragraaf 10 van overeenkomsti-

ge toepassing als een tijdig verleende vergunning 
alsnog van strengere voorwaarden wordt voorzien. 
Veelal echter worden direct bij verlening van de 
vergunning aanvullende voorwaarden aan de ver-
gunning verbonden. Het woord 'alsnog' lijkt in die 
context niet op zijn plaats. Voorkomen zou moeten 
worden dat voorwaarden die een opdrachtnemer 
bij inschrijving redelijkerwijs niet behoefde te ver-
wachten, toch voor diens rekening en risico komen.

In beginsel vloeien de mogelijke voorschriften en 
voorwaarden die een bestuursorgaan aan de ver-

gunning kan verbinden voort uit het toepasselijk 
wettelijk kader. In theorie zou het voor een be-
hoorlijk geïnformeerde en oplettende contractpartij 
vooraf mogelijk moeten zijn om deze modaliteiten in 
te schatten en te beprijzen. Echter, in werkelijkheid 
hebben bestuursorganen veelal een ruime mate van 
vrijheid bij het bepalen van de voorwaarden die zij 
aan vergunningen willen verbinden. Zonder (voor-
afgaand) overleg met de betrokken bestuursorga-
nen kan in veel gevallen niet met voldoende nauw-
keurigheid worden voorspeld welke voorwaarden 
uiteindelijk gesteld zullen worden. Dit probleem 
wordt kleiner, als de opdrachtnemer voorafgaand 
aan de inschrijving een indicatie verkrijgt van de 
betrokken bestuursorganen welke aandachtspunten 
zij in verband met de (belangrijkste) vergunningen 
voor het project zien. Dit lost het probleem echter 
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niet geheel op, omdat het ontwerp van de winnende 
inschrijver aanleiding kan geven tot het stellen van 
voorwaarden waaraan het betrokken bestuursor-
gaan voor inschrijving niet had gedacht. 

5.5  Contact met bevoegd gezag

Met enige regelmaat doet zich de situatie voor, 
dat de opdrachtgever tevens het bestuursor-

gaan is dat één of meer vergunningen in verband 
met het project moet verlenen. Dat biedt kansen: 
aan inschrijvers kan dan immers de gelegenheid 
worden geboden om via de Q&A op voorhand dui-
delijkheid te verkrijgen over vergunningverlening 
en daarbij eventueel te stellen voorwaarden. De op-
drachtgever moet die mogelijkheid dan wel bieden, 
bij voorkeur in combinatie met de mogelijkheid om 
bepaalde ontwerpoplossingen vertrouwelijk (dus 
niet zichtbaar voor de andere inschrijvers) aan de 
opdrachtgever voor te leggen. 

In aanbestedingsdocumenten wordt inschrijvers 
regelmatig verboden om contact op te nemen met 

vergunningverlenende instanties. Er zijn aanbeste-
dingen waar contact met vergunningverlenende 
instanties wel wordt toegestaan. Dergelijke contac-
ten leveren in veel gevallen waardevolle informatie 
op. Deze contacten moeten dan wel gestructureerd 
plaatsvinden: zo moet worden voorkomen dat ver-
gunningverlenende instanties hun kennis over de 
oplossing van inschrijver A (al dan niet per onge-
luk) delen met inschrijver B. Ook de mate waarin 
een opdrachtnemer kan vertrouwen op toezeggin-
gen van de vergunningverlenende instantie kan 
onderwerp van discussie zijn. Dergelijke randvoor-
waarden moeten dus vooraf tussen opdrachtgever 
en bevoegd gezag worden afgestemd. 

6.  Beperking van aansprakelijkheid

6.1  Knelpunt

In de UAV-GC ontbreekt een beperking van het 
totale bedrag waarvoor de opdrachtnemer aan-

sprakelijk kan worden gehouden in verband met 
de uitvoering van de overeenkomst. Een dergelijke 
beperking van aansprakelijkheid is standaard in in-
ternationale bouwcontracten.42 

Onder de geïnterviewde personen zijn de menin-
gen verdeeld over de wenselijkheid van een al-

gehele beperking van aansprakelijkheid. Het bedrag 
van de algehele beperking van aansprakelijkheid 
ligt vaak tussen 25% en 40% van de opdrachtsom. 
Een deel van de geïnterviewde personen acht de 
kans gering dat een project tot aansprakelijkheden 
in die orde van grootte zou kunnen leiden. Zij wij-
zen er bovendien op dat die aansprakelijkheden 

42 Zie bijvoorbeeld clause X18.4 van NEC3, Engineering and Construc-
tion Contract en sub-clause 17.6 van FIDIC, Conditions of Contract for 
EPC/Tunkey Projects.

voor een deel kunnen worden verzekerd. Anderen 
benadrukken juist het belang van de maximering 
van aansprakelijkheid. Er zijn verschillende voor-
beelden, ook in de Nederlandse bouwpraktijk, 
waarbij aansprakelijkheden zodanig hoog zijn op-
gelopen dat het voortbestaan van de betrokken 
bouwonderneming(en) in gevaar kwam. Daarbij 
valt op dat buitenlandse bouwondernemingen (of 
bouwondernemingen met een buitenlandse moe-
der) bijzonder belang hechten aan een maximering 
van aansprakelijkheid. Opdrachtgevers die hechten 
aan inschrijvingen door laatstbedoelde bouwonder-
nemingen - bijvoorbeeld om concurrentie te gene-
reren - zouden al om die reden het opnemen van 
een algehele aansprakelijkheidsbeperking kunnen 
overwegen. 

6.2  Gids Proportionaliteit

In de Gids Proportionaliteit heeft voorschrift 3.9 D 
betrekking op aansprakelijkheid van de opdracht-

nemer in een aan te besteden overheidsopdracht. In 
het eerste lid van voorschrift 3.9 D is opgenomen 
dat de aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid 
verlangt die op geen enkele manier gelimiteerd is. 
Het tweede lid van voorschrift 3.9 D bepaalt dat 
de aanbestedende dienst bij de beoordeling welke 
limitering van de aansprakelijkheid proportioneel 
is, in ieder geval acht slaat op de risico’s die de 
aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt en de ge-
bruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende 
branche of voor de betreffende opdracht naar aard 
en omvang.

Wat onder ongelimiteerde aansprakelijkheid 
moet worden verstaan was het onderwerp van 

een geschil dat in kort geding aan de voorzienin-
genrechter van de rechtbank Zeeland-West-Bra-
bant is voorgelegd.43 De voorzieningenrechter nam 
- samengevat - aan dat er geen sprake was van on-
gelimiteerde aansprakelijkheid, omdat de opdracht-
gevers geen verdergaande aansprakelijkheden dan 
de aansprakelijkheden uit het BW als uitgangspunt 
namen en deze aansprakelijkheid vervolgens in de 
overeenkomst hadden beperkt tot een maximum 
bedrag per gebeurtenis. 

Uit deze uitspraak, en ook uit het advies van de 
commissie van aanbestedingsexperts44 dat in 

deze zaak is gegeven, lijkt te volgen dat als de aan-
bestedende dienst niet afwijkt van de aansprakelijk-
heidsregels uit het BW en voorts enige vorm van 
beperking van aansprakelijkheid van de opdracht-
nemer in het aan te besteden contract opneemt, er 
geen sprake is van ongelimiteerde aansprakelijkheid 
zoals is bedoeld in het eerste lid van voorschrift 3.9 
D. 

43 Vzgnr. Rb. Zeeland-West-Brabant 6 november 2014, NJF 2015/21.
44 Advies 154 van de Commissie van Aanbestedingsexperts van 9 
oktober 2014.
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6.3  Aansprakelijkheidsregeling uit de UAV-GC

Van ongelimiteerde aansprakelijkheid zoals be-
doeld in de Gids Proportionaliteit, zal – gelet op 

de bovengenoemde precedenten – niet snel sprake 
zijn. In de UAV-GC is de aansprakelijkheid van de 
opdrachtnemer op verschillende manieren beperkt 
ten opzichte van de algemene regeling uit het BW.

6.3.1  Huidige aansprakelijkheidsregeling 

De duur van de aansprakelijkheid van de op-
drachtnemer is beperkt in paragraaf 28-2 UAV-

GC. In die bepaling is vermeld dat de opdracht-
nemer na de oplevering niet meer aansprakelijk is 
voor gebreken in het werk met als uitzondering (i) 
verborgen gebreken gedurende vijf jaar na de ople-
vering en (ii) het geheel of gedeeltelijk instorten of 
ongeschikt raken van het werk gedurende 10 jaar 
na de oplevering. Voorts is in de UAV-GC een boe-
teregeling opgenomen voor vertragingen van het 
werk.45 In artikel 16 lid 1 van de Basisovereenkomst 
kunnen boetes worden opgenomen voor het over-
schrijden van Mijlpaaldata (waaronder de geplande 
datum van oplevering) en in artikel 16 lid 2 van de 
Basisovereenkomst is een maximaal boetebedrag 
opgenomen. Op grond van de wet treedt hetgeen 
ingevolge de boete verschuldigd is in de plaats van 
schadevergoeding, dientengevolge beperkt de boe-
teregeling uit de UAV-GC de aansprakelijkheid van 
de opdrachtnemer voor schade als gevolg van ver-
traging van het werk. De hoogte van de aanspra-
kelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken 
die na de oplevering optreden, is in paragraaf 28-3 
UAV-GC beperkt tot 10% van de opdrachtsom, 
met een minimum van € 1,5 miljoen.46

De UAV-GC kennen echter ook verschillende 
gronden voor aansprakelijkheid waarvoor geen 

beperking geldt. Een voorbeeld hiervan is de waar-
schuwingsplicht uit paragraaf 4-7 en 4-8 UAV-GC. 
Als de opdrachtnemer verzuimt de opdrachtgever 
te waarschuwen voor - kort gezegd - klaarblijkelijke 
fouten in de documenten van de opdrachtgever, dan 
is hij jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor de 
schade die de opdrachtgever daardoor lijdt. Het be-
drag waarvoor de opdrachtnemer op deze grond 
aansprakelijk gehouden kan worden is niet beperkt. 
Hetzelfde geldt voor aanspraken die voortvloeien 
uit schade aan (de met het werk in verband staan-
de) werken en eigendommen van de opdrachtge-
ver (paragraaf 4-10 UAV-GC), de vrijwaring voor 
aanspraken van derden (paragraaf 4-11, paragraaf 
11-4 en paragraaf 40-14 UAV-GC), schade aan 
het werk vóór oplevering (paragraaf 41 UAV-GC), 
de voltooiing van het werk door derden voor re-
kening van de opdrachtnemer bij verzuim door de 
opdrachtnemer (paragraaf 43-3 UAV-GC) en bij 

45 Artikel 16 van de Basisovereenkomst en paragraaf 36 UAV-GC.
46 De kortingsregeling uit paragraaf 36 UAV-GC houdt ook een beper-
king van aansprakelijkheid in.

ontbinding en schadevergoeding op grond van art. 
6:277 BW. Tegen dergelijke aansprakelijkheden kan 
de opdrachtnemer zich slechts in beperkte mate 
verzekeren. 

6.3.2  Voorstel voor aanpassing van de 
 aansprakelijkheidsregeling 

Wij menen dat de UAV-GC evenwichtiger zou-
den worden, en beter zouden aansluiten op de 

(internationale) markt, als daarin een beperking 
van de totale aansprakelijkheid van de opdrachtne-
mer jegens de opdrachtgever zou worden opgeno-
men. In deze tijd moeten bouwbedrijven kunnen 
sturen op de risicoprofielen van hun projecten, en 
uniforme beperking van aansprakelijkheid speelt 
daar een belangrijke rol bij. Dat geldt te meer, als 
men zich realiseert dat bouwprojecten veelal in 
combinatie en onder aanvaarding van hoofdelijk-
heid worden aangenomen. Het aanvaarden van on-
beperkte aansprakelijkheid, ook voor de prestaties 
van mede-combinanten, is niet meer van deze tijd. 

Gebruikelijkerwijs wordt de totale aansprake-
lijkheid beperkt tot een percentage van de op-

drachtsom. Welk percentage dat zou moeten zijn, 
kan niet in het algemeen worden vastgesteld, maar 
is afhankelijk van de specifieke omstandigheden 
en risico's van het project. Wij achten het daarom 
raadzaam in de Basisovereenkomst een bepaling 
op te nemen waarin de opdrachtgever het bedrag 
van de algehele beperking van aansprakelijkheid 
als percentage van de opdrachtsom kan invullen. 
Daarbij zou een bandbreedte van 25-40% van de 
opdrachtsom kunnen worden geadviseerd.

Een regeling waarbij het bedrag van de algehele 
beperking van aansprakelijkheid moet worden 

ingevuld in de Basisovereenkomst sluit aan bij 
voorschrift 3.9 D onder lid 2 van de Gids Propor-
tionaliteit. In dat voorschrift is immers bepaald dat 
de aanbestedende dienst bij de beoordeling welke 
limitering van de aansprakelijkheid proportioneel 
is, in ieder geval acht dient te slaan op de risico's 
die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt. 
Als de opdrachtgever in de Basisovereenkomst een 
(maximaal) aansprakelijkheidsbedrag moet invul-
len, dan zal hij dat bedrag vast moeten stellen tegen 
de achtergrond van de maximale schade die rede-
lijkerwijs zou kunnen ontstaan bij de uitvoering van 
de overeenkomst en de verzekerbaarheid van die 
schade. Daarmee wordt de opdrachtgever verplicht 
een analyse te maken van de mogelijke schade die 
kan optreden en kan, beter dan onder de huidige 
aansprakelijkheidsregeling uit de UAV-GC, worden 
beoordeeld of (het bedrag van de maximale) beper-
king van aansprakelijkheid proportioneel is in ver-
houding tot de risico's die de aanbestedende dienst 
daadwerkelijk loopt en de mogelijke verzekerbaar-
heid van die risico's. 
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7.  Conclusie

Is het tijd voor een herziening van de UAV-GC? 
Wij menen van wel. In de praktijk bestaat er be-

hoefte aan om de jurisprudentie en ervaringen 
die in de afgelopen 10 jaar zijn opgedaan met de 
UAV-GC, te verwerken in een herziening van de 
UAV-GC. De herziening kan zich beperken tot een 
aantal knelpunten. Buiten die knelpunten blijven de 
UAV-GC een prima basis bieden voor geïntegreerd 
contracteren. 

Een effectieve - en relatief eenvoudige - wijze om 
de aanbesteding en toepassing van UAV-GC 

overeenkomsten te verbeteren, is een Gids Propor-
tionaliteit UAV-GC, waarin beginselen van propor-
tionaliteit verder worden uitgewerkt voor UAV-GC 
overeenkomsten en waarbij voorbeelden worden 
gegeven van situaties waarin een afwijkende risico-
verdeling geoorloofd kan zijn.

Voor wat betreft de UAV-GC zelf, menen wij dat 
de regeling inzake de verstrekte gegevens ver-

beterd kan worden. Onder de huidige regeling is 
de opdrachtgever verplicht alle informatie aan de 
opdrachtnemer te verstrekken waarover hij be-
schikt voor zover het ter beschikking stellen daar-
van noodzakelijk is om de opdrachtnemer in staat 
te stellen het werk uit te voeren. Deze regeling is 
uit te breiden tot informatie die de opdrachtnemer 
nodig heeft om een verantwoorde inschrijving uit te 
brengen. Verder zouden de UAV-GC de verplich-
ting voor de opdrachtgever moeten bevatten om 
alle informatie te verstrekken waarover hij redelij-
kerwijs kan komen te beschikken en die nodig is 
voor het doen van een verantwoorde inschrijving. 
Kan de opdrachtgever redelijkerwijs niet over be-
paalde informatie komen te beschikken, dan zou de 
opdrachtgever in de aanbestedingsdocumenten een 
assumptie moeten opnemen, waarop de inschrij-
ving kan worden gebaseerd. De consequenties die 
intreden als de door de opdrachtgever verstrekt in-
formatie onjuist blijkt, zouden meer uitvoeriger in 
de UAV-GC geregeld moeten worden.

Niet in alle gevallen waarin verstrekte informa-
tie onjuist blijkt, moet de opdrachtnemer aan-

spraak kunnen maken op een kostenvergoeding en 
termijnverlenging. Die aanspraak zou er alleen dan 
moeten zijn, als de bestaande situatie afwijkt van 
hetgeen de opdrachtnemer, in aanmerking nemen-
de diens specifieke deskundigheid, mocht verwach-
ten op grond van de verstrekte gegevens. 

Ook de procedure voor wijzigingen op initiatief 
van de opdrachtgever uit de UAV-GC zou naar 

ons idee herzien moeten worden; deze regeling is 
een dode letter omdat in de praktijk wijzigingen in 
uitvoering worden genomen voordat er overeen-
stemming is over tijd- en kostenconsequenties. In 
een herziene procedure zou de doorlooptijd voor 
het afwikkelen van wijzigingen teruggebracht moe-
ten worden, onder meer door vaste termijnen op 
te nemen, waarvan de naleving kan worden afge-
dwongen. Als wijzigingen direct in uitvoering wor-
den genomen, moeten tijd- en kostenconsequenties 
snel en bindend door deskundigen kunnen worden 
vastgesteld. Daarnaast is er behoefte aan een rege-
ling waarbij ook de opdrachtnemer wijziging van 
documenten van de opdrachtgever kan vorderen, 
als een wijziging van die documenten noodzakelijk 
is. Een dergelijke noodzaak kan bijvoorbeeld be-
staan als de eisen van de opdrachtgever onjuist of 
onderling tegenstrijdig zijn.

De huidige regeling inzake de vergunningen uit 
de UAV-GC bepaalt dat de opdrachtnemer zich 

moet inspannen om tijdig vergunningen te verkrij-
gen, maar regelt niet hoe ver deze inspanningsver-
plichting strekt. Een meer uitvoerige regeling is 
wenselijk. Ook zou het geval dat reeds bij verlening 
voorwaarden aan een vergunning worden verbon-
den moeten worden geadresseerd.

Aan de aansprakelijkheidsregeling uit de UAV-
GC zou een beperking van de totale aanspra-

kelijkheid van de opdrachtnemer kunnen worden 
toegevoegd. Dat sluit aan bij de (internationale) 
praktijk. Het bedrag van de maximale aansprake-
lijkheid kan als percentage van de opdrachtsom 
worden ingevuld in de Basisovereenkomst. l
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TBR 2016/5

Herziening van de Aanbestedingswet 2012
 – Dr. ir.  A.G. Bregman1

O
p 29 oktober 2015 werd bij de Tweede 
Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van 
de Aanbestedingswet 2012 in verband 
met de implementatie van aanbestedings-
richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 

2014/25/EU ingediend.2

In de memorie van toelichting3 bij het wetsvoorstel 
wordt opgemerkt dat de Aanbestedingswet 2012 

hoofdzakelijk de implementatie bevat van de Eu-
ropese aanbestedingsrichtlijnen 2004/18/EG en 
richtlijn 2004/17/EG voor opdrachten boven de 
Europese drempelwaarden. Deze richtlijnen zijn 
herzien en vervangen door de richtlijnen 2014/24/
EU en 2014/25/EU. In dit wetsvoorstel worden de 
wijzigingen die volgen uit deze twee herziene richt-
lijnen geïmplementeerd. Ook strekt dit wetsvoorstel 
tot implementatie van de nieuw geïntroduceerde 
concessierichtlijn 2014/23. De wijzigingen hebben 
derhalve uitsluitend betrekking op opdrachten bo-
ven de Europese drempelwaarden. 

De memorie van toelichting merkt over de wijzi-
ging van de aanbestedingsrichtlijnen op dat de 

daarin opgenomen maatregelen ‘aansluiten aan bij 
de ambities van de Aanbestedingswet 2012 om de 
toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten 
en speciale-sectoropdrachten te verbeteren, de las-
ten te verminderen en meer ruimte te bieden voor 
het realiseren van strategische doelstellingen bij op-
drachten (zoals innovatie en duurzaamheid)’.4 

Dit maakt volgens de memorie van toelichting 
dat de in de Aanbestedingswet 2012 toegepaste 

systematiek dan ook niet geraakt door de herziene 
aanbestedingsrichtlijnen. ‘Als gevolg van de herzie-
ne aanbestedingsrichtlijnen krijgen aanbestedende 
diensten meer flexibiliteit bij de toepassing van en-
kele aanbestedingsprocedures. Hierdoor kunnen zij 
vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten 
en zodoende de opdracht effectiever en efficiënter 
in de markt zetten. Bij de implementatie is het uit-

1 Arjan Bregman is verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en 
aan de Amsterdam School of Real Estate.
2 Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 2.
3 Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p.2.
4 Ibid

gangspunt gehanteerd dat de huidige bepalingen in 
de Aanbestedingswet 2012 zoveel mogelijk behou-
den blijven en dat nieuwe bepalingen zoveel moge-
lijk worden ingevuld in lijn met de doelen van de 
Aanbestedingswet 2012’5. 

In de hierna volgende bijdragen zullen enkele on-
derwerpen worden belicht die relevant zijn voor 

aanbestedingen in de bouw in brede zin. Allereerst 
gaat J.C. Binnerts in op de (nieuwe) mogelijkheden 
van horizontaal en opwaarts inbesteden. Daarna 
staan C.R.V. Wehrmeijer-Lagendijk en C.G. van 
Blaaderen stil bij het gunningscriterium ‘econo-
misch meest voordelige inschrijving’, dat in de her-
ziene aanbestedingsrichtlijnen als overkoepelend 
criterium een nieuwe invulling heeft gekregen. B.J. 
Korthals Altes plaatst aansluitend enkele kantteke-
ningen bij het op grond van de herziene aanbeste-
dingsrichtlijnen minder scherpe onderscheid tussen 
selectiecriteria enerzijds en gunningscriteria ander-
zijds. D.J.L. van Ee behandelt diverse onderwerpen: 
de in het wetsvoorstel opgenomen nieuwe faculta-
tieve uitsluitingsgrond die ziet op 'past performan-
ce', de mogelijkheden om een overheidsopdracht te 
beëindigen tijdens de looptijd en de regeling om-
trent de proportionaliteit van de omzeteis. De twee 
laatste bijdragen richten zich geheel op de fase na 
aanbesteding en contractering. Zo bespreekt B.J. H. 
Blaisse-Verkooijen de formulering van de mogelijk-
heid om overheidsopdrachten tijdens de looptijd 
van een overeenkomst aan te passen en plaatst A.J. 
van Heeswijck enkele kanttekeningen bij de rege-
ling inzake beëindiging van wezenlijk gewijzigde 
overheidsopdrachten. 

Het wetsvoorstel roept in algemene zin twee vra-
gen op. In de eerste plaats rijst de vraag in hoe-

verre de herziene aanbestedingsrichtlijnen dwingen 
tot de aanpassingen van de Aanbestedingswet 2012 
die in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Indien en 
voor zover de herziene richtlijnen - mede in het 

5 Ibid
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licht van jurisprudentie van het Europese Hof - 
ruimte laten voor nadere keuzes bij de implemen-
tatie, rijst de vervolgvraag of de in het wetsvoorstel 
gemaakte keuzes mogelijk voor verbetering vatbaar 
zijn, mede in het licht van jurisprudentie van de na-
tionale rechter en de (bouw)praktijk. De bijdragen 
van de diverse auteurs richten zicht in hoofdzaak 
op het beantwoorden van deze vragen.

Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede 
Kamer. Wellicht zullen de navolgende bijdra-

gen voor de wetgever inspiratie opleveren om het 
wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 
2012 in verband met de implementatie van nieuwe 
aanbestedingsrichtlijnen op onderdelen nader te 
doordenken en mogelijk te heroverwegen. l
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TBR 2016/6

De mogelijkheden van horizontaal en 
opwaarts inbesteden moeten duidelijker 
worden beschreven
 – Mr.  J.C. Binnerts1

G
emeenten gaan steeds vaker samenwer-
kingen met elkaar aan om bestaande taken 
beter uit te voeren of nieuwe aan te pak-
ken. Dat kan op verschillende manieren 
worden vormgegeven, die elk zo hun spe-

cifieke beperkingen en voor- en nadelen hebben. 
Soms kan een horizontale samenwerking uitkomst 
bieden, waarbij de ene gemeente taken voor een 
andere verricht. Maar soms past dat niet en is het 
aangewezen dat een gezamenlijke entiteit wordt op-
gericht, die voor elk van de deelnemende gemeen-
ten taken uitvoert. Dan ontstaat een meer verticale 
verhouding tussen de opdrachtgevende moeder-
gemeenten en de gemeenschappelijke dochteren-
titeit, waarbij een beroep op de klassieke inbeste-
dingsexceptie mogelijk wordt, ook wel bekend als 
inhouse-opdrachtverlening. 

Deze mogelijkheid is gebaseerd  op de jurispru-
dentie van het Hof van Justitie van de EG, 

beginnend met het arrest Teckal en sedertdien 
verfijnd2. Zij veronderstelt dat één of meer aanbe-
stedende diensten - de moeders – toezicht houden 
op een dochterentiteit, die het merendeel van haar 
werk voor de moeder(s) dient te verrichten. Binnen 
die constellatie is het mogelijk dat de opdrachten 
voor dat werk door de moeder(s) onderhands aan 
de dochter worden verstrekt en is niet langer sprake 
van een aanbestedingsplicht. Deze jurisprudentie is 
in artikel 12 van de Aanbestedingsrichtlijn 2014/24/
EU gecodificeerd. 

Dit artikel 12 behelst dit ook iets nieuws, t.w. het 
naar boven toe, opwaarts inbesteden: een ge-

controleerde rechtspersoon die voldoet aan de Tec-
kal-criteria kan zonder aankondiging niet alleen een 
opdracht van haar ‘moeder’ ontvangen, maar daar 
ook een opdracht plaatsen. Daarnaast opent die 

1 Jan Coen Binnerts is advocaat bij Pot Jonker te Haarlem. 
2 HvJ EG 18 november 1999, C-107/98 (Teckal), HvJ EG 13 november 
2008, C-324/07 (Coditel) en HvJ EG 10 september 2009, C-573/07 
(Sea)

bepaling de mogelijkheid van horizontaal inbeste-
den: het zonder aankondiging plaatsen van een op-
dracht door een gecontroleerde rechtspersoon bij 
aan ‘zuster’, dat wil zeggen een andere, door deze 
moeder gecontroleerde entiteit. 

Horizontaal inbesteden kan worden gezien als het 
logisch sequeel van opwaarts inbesteden3. Als je 

opwaarts mag inbesteden van de ene dochter naar 
de moeder, kan die de taak vervolgens weer klassiek 
inbesteden aan haar andere dochter, de zuster; in 
effect is dat hetzelfde als wanneer de ene dochter 
de taak rechtstreeks - horizontaal - belegt bij een 
zuster.

In de ontwerp-implementatiewet is een en ander 
geregeld in de artikelen 2.24a en b. Artikel 2.24a 

gaat over de enkelvoudige inbesteding, dat wil zeg-
gen de situatie waarin er één controlerende moe-
der in het spel is. De ontwerp-implementatiewet 
volgt in artikel 2.24a nauwgezet de richtlijn. Artikel 
2.24a, lid 2 opent uitdrukkelijk de mogelijkheid om 
opdrachten terug te plaatsen bij de moeder of een 
zuster. Daardoor wordt het in een enkelvoudige in-
bestedingsituatie voor de gecontroleerde rechtsper-
soon mogelijk om zowel horizontaal als opwaarts 
in te besteden. Binnen zo’n bestuurlijk ‘éénouder-
gezin’ kunnen dus opdrachten vrijelijk worden ver-
strekt, zolang de dochters maar aan het merendeel-
criterium voldoen

Artikel 2.24b regelt de meervoudige inbesteding, 
dus de situatie waarin meerdere gemeenten ge-

zamenlijk één of meer entiteiten in het leven heb-
ben geroepen om ten behoeve van deze moeders 
taken te verrichten. Ook dit artikel behelst in de 
eerste plaats een codificatie van de Teckal-jurispru-
dentie. Een bepaling die vergelijkbaar is aan artikel 

3 Werkdocument van de diensten van de Commissie betreffende de 
toepassing van het EU-aanbestedingsrecht op de betrekkingen tussen 
aanbestedende diensten ('publiek-publieke samenwerking'); SEC 
(2011) 1169, p. 13.
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2.24a, lid 2 ontbreekt echter. Dat suggereert dat bij 
meervoudige inbestedingsrelaties opwaarts en ho-
rizontaal inbesteden niet mogelijk zou zijn. Dat kan 
echter niet bedoeld zijn en dat lijkt ook te worden 
bevestigd in artikel 2.24b, lid 1, sub b. Dat formu-
leert in navolging van artikel 12, lid 3 van de richt-
lijn het merendeel-criterium voor meervoudige 
inbestedingsituaties. Daarbij is echter, zowel in die 
richtlijnbepaling als de voorgestelde wetsbepaling, 
iets bijzonders aan de hand.  Aan het merendeel-
criterium is voldaan als ‘.. meer dan 80% van de 
activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon de 
uitvoering van taken behelst die hem zijn toegewe-
zen door de controlerende aanbestedende diensten 
of door andere, door diezelfde aanbestedende diensten 
gecontroleerde rechtspersonen.’ 

Aan deze bepaling ligt dus de veronderstelling 
ten grondslag dat binnen een dergelijke familie 

- aan het hoofd waarvan meerdere aanbestedende 
diensten staan, die gezamenlijk de controle hebben 
- ook horizontaal inbesteed kan worden. Hoe kan 
anders sprake zijn van het toewijzen van taken door 
andere, door diezelfde aanbestedende diensten gecontro-
leerde rechtspersonen, - lees: zuster-entiteiten - aan de 
gecontroleerde rechtspersoon, waar artikel 2.24b, 
lid 1, sub b over spreekt? De mogelijkheid daartoe 

is echter niet uitdrukkelijk in de wet opgenomen. 
Zoals hierboven aangegeven lijkt artikel 2.24a, lid 2 
immers de mogelijkheid van horizontaal inbesteden 
te beperken tot enkelvoudige inbestedingsituaties. 
Het zou de duidelijkheid ten goede komen, wan-
neer de wet expliciteert dat die mogelijkheid - en 
ook de aan horizontale inbesteding inherente mo-
gelijkheid van opwaarts inbesteden - ook bij meer-
voudige inbestedingsituaties bestaat.  

Daaraan lijkt in de praktijk van steeds verdergaan-
de samenwerking tussen gemeenten behoefte 

te bestaan. Ook daar kan het zijn dat een doch-
terentiteit bijvoorbeeld gebruik wil maken van de 
ICT omgeving van één van de moeders of van een 
zusterentiteit, huisvestingsdiensten daarvan wil be-
trekken of personeel daarvan wil inhuren. Tegen 
een onderhandse opdrachtverstrekking door de 
dochter bestaat toch niet meer bezwaar wanneer er 
meerdere moeders in het spel zijn dan in het geval 
van het bestuurlijke éénoudergezin? 

De totstandkomingsgeschiedenis van de richtlijn 
biedt aanknopingspunten voor een uitleg, die 

een dergelijke implementatie ondersteunt. Een re-
cent arrest van het Hof van Justitie4 geeft een indi-
catie dat ook het Hof daar ook niet afwijzend tegen-
over zou staan.5 l

4 HvJ EU 8 mei 2014, C-15/13 (Datenlotsen).
5 Ik verwijs naar mijn bijdrage ‘Opwaarts en horizontaal inbesteden’, 
Gst. 2015/30, p. 151 -152.
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TBR 2016/7

De economische meest voordelige 
inschrijving als overkoepelend concept 
voor het begrip ‘gunningscriterium’
Van pas de deux naar ménage a trois
 – Mr.  C.R.V. Wehrmeijer-Lagendijk en mr.  C.G. van Blaaderen1

A
anbestedende diensten moeten van de Eu-
ropese wetgever de economisch beste op-
lossing kiezen.2 In artikel 67 van de Richt-
lijn 2014/24/EU (Richtlijn) is verwoord 
dat overheidsopdrachten op basis van het 

gunningscriterium de Economisch Meest Voorde-
lige Inschrijving (EMVI) in de markt gezet moeten 
worden.3 Dit heeft gevolgen voor de praktijk. De 
betekenis van wettelijke termen (en aanbestedings-
jargon) gaat namelijk veranderen.

In deze bijdrage gaan wij in op de inhoud van ar-
tikel 67 Richtlijn en de voorgestelde wijze van im-

plementeren door de Nederlandse wetgever. Om-
dat het wetgevend proces zich nog in een stadium 
bevindt waarin amendementen kunnen worden 
doorgevoerd en in het licht van de werktitel4 van de 
in deze TBR opgenomen reeks van artikelen, zullen 
wij ook suggesties ter verbetering van het wetsvoor-
stel doen.

1 Caroline Wehrmeijer-Lagendijk en Cor van Blaaderen zijn beiden 
advocaat bij Straatman Koster advocaten te Rotterdam. Zij zijn gespeci-
aliseerd in het aanbestedingsrecht.
2 Considerans 89 van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen 
van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2014/18/
EG en Memorie van Toelichting bij het voorstel van wet tot wijziging 
van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van 
aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, 
Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, pag. 7 (Memorie van toelich-
ting).
3 In artikel 53 van Richtlijn 2014/18/EG kwam het gunningscriterium 
van ‘de laagste prijs’ nog als zelfstandig gunningscriterium voor.
4  De werktitel van deze reeks van bijdragen luidt: ‘Parlementariër 
bezint eer ge begint’. 

1.  Één overkoepelend concept voor álle 
 gunningscriteria

In artikel 2.114 van het op 29 oktober 2015 aan de 
Tweede Kamer toegezonden wetsvoorstel5 is be-

paald dat EMVI de overkoepelende term voor álle 
gunningscriteria gaat worden.6 Het nieuwe EMVI 
omvat:
a. de beste prijs-kwaliteitverhouding;
a. de laagste kosten berekend op basis van koste-

neffectiviteit; en
b. de laagte prijs.7

2.  Veranderingen ten opzichte van het 
 huidige wettelijke systeem

Het oude EMVI krijgt als gevolg van het wetsvoor-
stel een nieuwe betekenis, te weten de bewoor-

dingen zoals die hiervoor onder a. zijn opgenomen. 
Daarnaast vervalt het gunningscriterium de ‘laagste 
prijs’ als zelfstandig gunningscriterium. De laagste 
prijs gaat eveneens vallen onder het paraplu-begrip 
van het nieuwe EMVI. Gelukkig behoudt de laagste 
prijs wel dezelfde bewoordingen, zie hiervoor on-
der c. Het gunningscriterium van de ‘laagste kos-
ten, berekend op basis van kosteneffectiviteit’, komt 
nu in de Aanbestedingswet 2012 niet voor. Dit is 
(in formeel opzicht) een noviteit. Materieel lijkt er 
echter weinig te veranderen. Immers, gunningscri-
teria zullen ook in de toekomst nader in de aan-
bestedingsdocumenten moeten worden uitgewerkt. 
Wij komen daar later nog op terug.

5  Voorstel tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband 
met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 
2014/24/EU en 2014/25/EU, Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 2.
6 Memorie van toelichting, pag. 81.
7 Considerans 89 bij de nieuwe Richtlijn.
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3.  Risico op verwarring

De Europese wetgever heeft onderkend dat het 
veranderen van de betekenis van vaste termen 

tot verwarring kan leiden. Wij citeren considerans 
89 bij de Richtlijn:
‘Om verwarring te voorkomen met het gunnings-
criterium dat thans in de Richtlijnen 2014/17/EG 
en 2014/18/EG geldt als ‘economisch meest voor-
delige inschrijving’, dient een andere term voor 
dat begrip te worden gebruikt, namelijk de ‘beste 
prijs-kwaliteitverhouding’. Deze term moet bijge-
volg worden uitgelegd overeenkomstig de recht-
spraak over genoemde richtlijnen, behalve wanneer 
in de onderhavige richtlijn duidelijk een wezenlijk 
andere interpretatie wordt gegeven.’

Ook de leden van de CDA-fractie en de Christen-
Unie-fractie hebben op dit risico gewezen.8 Wij 

kunnen de keuze van de Nederlandse wetgever om 
bij de door de Europese wetgever in de Richtlijn 
gebezigde terminologie aan te sluiten billijken. Wij 
achten daarvoor de volgende omstandigheden van 
belang:
1. de Europese wetgever heeft het risico gesigna-

leerd en bewust voor een verandering gekozen;
2. een uniformering van de nationale terminolo-

gie aan de Europese termen sluit in onze optiek 
beter aan bij de harmonisatiegedachte; en ten 
slotte

3. het Hof van Justitie van de Europese Unie zal in 
de nabije toekomst arresten gaan wijzen op ba-
sis van de Richtlijn. Voor de praktijk is het dan 
prettig als de terminologie die op Europees ni-
veau wordt gebezigd gelijk is aan de in de Aan-
bestedingswet 2012 gebezigde terminologie.

De wijziging in terminologie is voor wat betreft de 
jurisprudentie omtrent gunningscriteria die is 

gewezen op basis van de huidige Aanbestedingswet 
2012, het Besluit Aanbestedingsregels voor over-
heidsopdrachten of Richtlijn 2014/18/EG ongeluk-
kig. Deze jurisprudentie zal voor de incidentele en/
of nieuwe gebruikers minder eenvoudig te door-
gronden zijn, vanwege de ‘achterhaalde’ betekenis 
van het begrip ‘EMVI’.

4.  Nieuw gunningscriterium

Het gunningscriterium van de laagste kosten be-
rekend op basis van kosteneffectiviteit kent de 

huidige Aanbestedingswet 2012 niet als zelfstandig 
gunningscriterium. Een aanbestedende dienst kan, 
zo volgt uit het wetsvoorstel, de kosteneffectiviteit 
berekenen door een raming te maken van de leven-

8 Verslag d.d. 7 december 2015 van de vaste commissie voor Econo-
mische Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van het voorstel 
tot wijziging van de Aanbestedingswet, Kamerstukken II 2015/16, 34 
329, nr. 5, pag. 12.

scycluskosten.9 Wat onder ‘levenscyclus’ moet wor-
den verstaan is in artikel 1.1 van het wetsvoorstel 
opgenomen. Ook deze definitie is nieuw en zal als 
volgt gaan luiden: ‘alle opeenvolgende of onderling 
verbonden stadia in het bestaan van een product of 
werk of bij het verlenen van een dienst.’

5.  Wat zijn levenscycluskosten?

Uit artikel 2.115a lid 1 van het wetsvoorstel volgt 
dat de levenscycluskosten:

1. de kosten zijn die door de aanbestedende dienst 
of door andere gebruikers worden gedragen 
en die verband houden met de verwerving, 
gebruikskosten, onderhoudskosten en kosten 
volgend uit het einde van de levenscyclus; en/of

2. de kosten zijn die kunnen worden toegerekend 
aan externe milieueffecten, die verband houden 
met het product, de dienst of het werk geduren-
de de levenscyclus, mits hun geldwaarde kan 
worden bepaald en gecontroleerd.

6.  Verplichtingen bij toepassing van nieuwe 
gunningscriterium

In artikel 2.115a lid 2 van het wetsvoorstel staat dat 
de aanbestedende dienst, bij toepassing van het 

gunningscriterium van de laagste kosten op basis 
van kosteneffectiviteit vooraf in de aanbestedings-
stukken dient te vermelden:
1. welke gegevens inschrijvers moeten verstrek-

ken; en 
2. welke methoden de aanbestedende dienst zal 

gaan toepassen om de levenscycluskosten op 
basis van die gegevens te bepalen.

Hiermee is de link met het Suchi di Frutta-arrest 
snel gelegd.10 Bij toepassing van dit criterium 

moet vooraf kristalhelder zijn wat van inschrijvers 
wordt verwacht.

Aan de hiervoor bedoelde methoden die aanbeste-
dende diensten mogen gebruiken, worden drie 

cumulatieve vereisten gesteld. In artikel 2.115a lid 
3 van het wetsvoorstel is bepaald dat een methode:
a. objectief en controleerbaar moet zijn, alsmede 

niet-discriminerend; en
b. toegankelijk moet zijn voor alle betrokken par-

tijen; en
c. de (door de aanbestedende dienst) vereiste ge-

gevens met een redelijke inspanning door een 
normaal zorgvuldige ondernemer verstrekt 
moeten kunnen worden.

Wanneer sprake is van een redelijke inspanning, 
blijft onvermeld. Noch de Richtlijn, noch de 

considerans bij de Richtlijn, noch het wetsvoorstel, 
noch de Memorie van toelichting bij het wetsvoor-
stel geven hierover uitsluitsel. Wij roepen de natio-

9 Memorie van toelichting, pag. 83.
10 HvJ EU 29 april 2004, C-496/99 (Succhi di Frutta).
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nale wetgever op om nadere duiding te geven aan 
wat onder een ‘redelijke’ inspanning in termen van 
tijd, kosten en handelingen (in relatie tot de om-
vang van de opdracht) moet worden beschouwd. 
Ter voorkoming van een semantische discussie over 
de uitleg van het begrip ‘redelijke’ zou allicht voor 
de volgende praktische oplossing kunnen worden 
gekozen. In de Memorie van toelichting zou een 
verwijzing naar het begrip ‘proportioneel’ kunnen 
worden opgenomen. Daarmee zou ook de Gids 
Proportionaliteit van invloed kunnen zijn op de 
uitleg van het begrip ‘redelijke’ in verband met de 
te plegen inspanning. Wij wijzen bijvoorbeeld op 
voorschrift 3.8 van de Gids Proportionaliteit.

Verder is in artikel 2.115a lid 4 van het wetsvoor-
stel bepaald dat als een methode door de Euro-

pese wetgever verplicht is gesteld, aanbestedende 
diensten deze methode verplicht moeten hanteren. 
Op dit moment is alleen op basis van artikel 6 van 
Richtlijn 2009/33/EG een methode voorgeschre-
ven die betrekking heeft op de aankoop van per-
sonenauto’s, lichte- en zware bedrijfsvoertuigen en 
bussen. Dit betekent dat het gunningscriterium van 
de laagste kosten berekend op basis van kostenef-
fectiviteit veelal door aanbestedende diensten zal 
moeten worden uitgewerkt.

7.  Is er ook materieel sprake van een nieuw 
gunningscriterium?

In onze optiek is het gunningscriterium van de 
laagste kosten berekend op basis van kosteneffecti-

viteit in materieel opzicht niet nieuw. Dit gunnings-
criterium kon immers ook onder de reikwijdte van 
de oorspronkelijke gunningscriteria laagste prijs en 
het oude EMVI worden geschaard. Wij noemen als 
voorbeeld het berekenen van de total cost of owner-
ship, ter uitwerking van die gunningscriteria. Zie in 
dit verband ook de Gids Proportionaliteit waar in § 
3.5.5 het volgende is opgenomen: ‘In beide gevallen 
(gunning op de laagste prijs en EMVI) wordt niet al-
leen gekeken naar de laagste aankoopprijs, maar naar 
de total cost of ownership, oftewel de totale kosten over 
de gebruiksduur.’

8.  Verwachting ten aanzien van gebruik 
nieuw gunningscriterium

Wij verwachten in beginsel weinig aanbestedings-
procedures te gaan zien, waar louter op basis 

van kosteneffectiviteit wordt gegund. In de eerste 
plaats geldt dat de levenscycluskosten ook in de 
gunningscriteria beste prijs-kwaliteitverhouding en 
laagste prijs (deels) meegewogen kunnen worden. 
Verder is van belang dat aanbestedende diensten 
(althans hun inkopers en adviseurs) - gelet op de 
in artikel 2.115a van het wetsvoorstel genoemde 
voorwaarden - een grote mate van inzicht in het 
productieproces van marktpartijen moeten hebben 

én over voldoende deskundigheid moeten beschik-
ken om een methode te kunnen opstellen, voor 
zover een methode niet reeds paritair tot stand is 
gekomen.11 Óf dat inzicht en die deskundigheid 
aanwezig is bij aanbestedende diensten is maar zeer 
de vraag. De transactiekosten bij toepassing van dit 
gunningscriterium zijn naar verwachting dan ook 
hoog, omdat ofwel deskundigen moeten worden 
ingehuurd ofwel er veel tijd aan besteed moet wor-
den. Het gebruik van het gunningscriterium kos-
teneffectiviteit zal vermoedelijk daarom alleen bij 
(zeer) omvangrijke c.q. complexe opdrachten een 
optie kunnen zijn. Vanuit dit licht bezien wekt het 
dan overigens wel weer verbazing dat bij toepassing 
van de concurrentiegerichte dialoog uitsluitend ge-
gund mag worden op basis van de beste prijs-kwa-
liteitverhouding.12 Immers, de concurrentiegerichte 
dialoog is er nu juist op ingericht om te worden toe-
gepast bij complexe opdrachten.

9.  Mag het Zeeuws model nog steeds worden 
gebruikt?

Wij maken nog een opmerking over het gun-
nen van opdrachten op (louter) kwaliteit met 

een vooraf voorgeschreven prijs (het zogenoemde 
‘Zeeuws model’). Uit artikel 65 lid 2 één na laat-
ste alinea van de Richtlijn volgt dat de Europese 
wetgever bij het gunnen van overheidsopdrachten 
de systematiek van het Zeeuws model uitdrukke-
lijk toestaat. In tegenstelling tot de Europese wet-
gever, heeft de nationale wetgever dit niet expliciet 
in het wetsvoorstel overgenomen. Daardoor zou 
de gedachte kunnen postvatten dat de nationale 
wetgever het toepassen van de systematiek van het 
Zeeuws model niet toestaat. Dat is onjuist.

In de Memorie van toelichting bij artikel 2.115 
van het wetsvoorstel, dat handelt over de beste 

prijs-kwaliteitverhouding, staat namelijk: ‘Het is wel 
mogelijk het kostenelement vorm te geven door middel 
van een vaste prijs of vaste kosten op basis waarvan de 
ondernemers in een aanbesteding louter concurreren op 
kwaliteitscriteria’.
Uit de Memorie van Toelichting volgt aldus dat 
de Nederlandse wetgever geenszins heeft beoogd 
het Zeeuws model bij het gunnen van overheids-
opdrachten niet toe te staan. Teneinde ieder mis-
verstand te voorkomen, bijvoorbeeld omdat de 
Memorie van toelichting door een gebruiker van de 
gewijzigde Aanbestedingswet 2012 niet wordt ge-
raadpleegd, is het wenselijk dat het wetsvoorstel op 
dit punt wordt aangepast. Een suggestie is om de 
definitie van de beste prijs-kwaliteitsverhouding in 
artikel 1.1 van het wetsvoorstel aan te passen, in die 
zin dat daar ook expliciet het uitsluitend gunnen op 
kwaliteit onder valt.

11 Memorie van toelichting, pag. 83.
12 Zie artikel 30 lid 1, derde alinea Richtlijn en artikel 2.29 sub 1 
wetsvoorstel.
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10.  Motiveringsverplichting

In het wetsvoorstel blijft de motiveringsverplich-
ting voor de laagste prijs bestaan (artikel 2.114 lid 

3 van het wetsvoorstel). Een keuze voor de beste 
prijs-kwaliteitverhouding (waaronder het Zeeuws 
model) en de laagste kosten berekend op basis van 
kosteneffectiviteit behoeft niet te worden uitgelegd. 
Wij plaatsen daarbij twee kanttekeningen.

In artikel 1.4 lid 2 Aanbestedingswet 2012 is op-
genomen dat aanbestedende diensten zoveel mo-

gelijk maatschappelijke waarde moeten creëren. De 
keuze voor het juiste gunningscriterium kan daar-
aan een grote bijdrage leveren. In de praktijk wordt 
echter niet altijd de juiste keuze gemaakt. Een ne-
veneffect van de motiveringsverplichting bij het 
gunningscriterium laagste prijs is dat aanbesteden-
de diensten - ook bij eenvoudige opdrachten - toch 
voor EMVI (in de zin van beste prijs-kwaliteitver-
houding) kiezen. In de evaluatiebrief van de Minis-
ter van Economische Zaken is daartoe het volgende 
opgenomen: ‘Omdat de motivering bij het kiezen voor 
het gunningscriterium laagste prijs toetsbaar is door de 
rechter durven aanbestedende diensten het vaak niet 
aan te kiezen voor laagste prijs, zelfs indien zij daar-
voor een goede reden hebben. Ondernemers geven aan 
dat vaak op papier EMVI wordt gehanteerd terwijl het 
in de praktijk neerkomt op laagste prijs.’ 13

De Minister van Economische zaken heeft aange-
kondigd met behulp van voorlichting een betere 

toepassing van het gunningscriterium EMVI (in 
de zin van beste prijs-kwaliteitverhouding) te wil-
len bewerkstelligen. Of aanbestedende diensten na 
voorlichting een betere keuze zullen maken, valt te 
bezien. Daarmee komen wij op onze tweede kant-
tekening.

Het lijkt inmiddels raadzaam dat de Nederland-
se wetgever gaat nadenken over het zelfstandig 

formuleren van een sanctie op het overtreden van 
een motiveringsverplichting c.q. een aantal ge-
zichtspunten formuleert, zodat het voor de praktijk 
duidelijk(er) wordt hoe met een schending van de 
motiveringsplicht moet worden omgegaan. In de 
praktijk verbinden rechters verschillende gevolgen 
aan het schenden van motiveringsverplichtingen. 
Wij noemen in dat verband de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Arnhem die concludeerde dat 
een heraanbesteding op zijn plaats was, omdat de 
aanbestedende dienst de facto op de laagste prijs 

13  Brief d.d. 8 juli 2015 aan de Tweede Kamer betreffende de ‘Uitkom-
sten van de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012’, p. 5.

had gegund14 en de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland die aan het volledig ont-
breken van een motivering geen enkele sanctie had 
verbonden.15

11.  Redactioneel

Vanuit redactioneel oogpunt kan op het wetsvoor-
stel zelf nog het volgende worden aangemerkt. 

In het wetsvoorstel is op talloze plekken16 de over-
koepelende term EMVI gekoppeld aan de daaron-
der vallende gunningscriteria. Zo staat bijvoorbeeld 
in artikel 2.29 sub 1 van het wetsvoorstel:
‘De aanbestedende dienst die de procedure van de 
concurrentiegerichte dialoog toepast doorloopt de 
volgende stappen. De aanbestedende dienst:
[…].
Beoordeelt de geldige inschrijvingen aan de hand 
van het gunningscriterium de economisch meest 
voordelige inschrijving op basis van de beste 
prijs-kwaliteitverhouding en de door de aanbeste-
dende dienst gestelde nadere criteria, bedoeld in 
artikel 2.115;’

In artikel 2.123 lid 2 van het wetsvoorstel staat:
‘Een aanbestedende dienst die voor de gunning het 

criterium van de economisch meest voordelige inschrij-
ving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding of 
op basis van de laagste kosten berekend op basis van 
kosteneffectiviteit hanteert, voegt bij de uitnodiging:
a. het resultaat van de volledige beoordeling van de 
inschrijving van de betrokken inschrijver, en 
b. de wiskundige formule die tijdens de elektroni-
sche veiling de automatische herklasseringen naar 
gelang van de ingediende nieuwe prijzen of nieuwe 
waarden zal bepalen.’

Wat ons betreft kan deze koppeling worden los-
gelaten. Per slot van rekening wordt in de toe-

komst alleen nog maar gegund op basis van EMVI, 
waardoor het noemen van die overkoepelende term 
aan de desbetreffende uitwerking van EMVI over-
bodig is. Volstaan kan worden met een verwijzing 
naar het c.q. de toe te passen en onder EMVI val-
lende gunningscriterium c.q. gunningscriteria. Bij 
wijze van voorbeeld zou artikel 2.110 lid 1 AW dan 
als volgt komen te luiden:
‘Bij toepassing van de concurrentiegerichte dialoog 
geschiedt de gunning van de overheidsopdracht op 
basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.’

14 Vzgnr. Rb. Arnhem 24 januari 2014, ECLI: NL: RBGEL: 2014: 454.
15 Vzgnr. Rb. Noord-Holland 30 augustus 2013, ECLI: NL: RBNHO: 
2013: 8245.
16 Het betreft de artikelen 2.29 sub i, 2.31 sub g, 2.31b sub g, 2.110 lid 
1, 2.112 lid 1 en lid 2, 2.114 lid 3, 2.115 lid 1 en lid 4, 2.123 lid 2, 2.126b lid 1 
en 3.34a sub h.
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Ten overvloede merken wij op dat ook de Gids 
Proportionaliteit zal moeten worden aangepast, 

naar aanleiding van de door ons in deze bijdrage 
besproken wetswijzigingen.

12.  Conclusie

De implementatie van artikel 67 Richtlijn door 
de nationale wetgever in het wetsvoorstel lijkt in 
de basis goed genoeg om de eindstreep te kunnen 

halen. Zoals door ons is aangegeven, kan de ver-
taalslag nog iets worden aangescherpt c.q. worden 
ontdaan van redactionele overbodigheden. In het 
kader van de rechtszekerheid is het gewenst dat de 
parlementariërs die nu aan zet zijn nadenken over 
het zelfstandig formuleren van een sanctie op het 
overtreden van een motiveringsverplichting c.q. ge-
zichtspunten formuleren aan de hand waarvan het 
voor de praktijk duidelijk(er) wordt hoe met een 
schending van de motiveringsplicht moet worden 
omgegaan. l
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TBR 2016/8

Onderscheid selectie - versus 
gunningscriteria passé?
 – Mr.  B.J. Korthals Altes 1

1.  Inleiding

E
én van de eerste dingen die juristen die 
voor het eerst kennismaken met het aanbe-
stedingsrecht vaak voorgeschoteld krijgen 
is het onderscheid tussen criteria voor de 
gunning van de opdracht aan de ene kant 

en criteria voor de beoordeling van de geschiktheid 
van de inschrijvers aan de andere kant. Vuistregel is 
dat geschiktheidseisen en selectiecriteria betrekking 
hebben op de inschrijver, en gunningscriteria op 
de inschrijving en dat beide elementen toch vooral 
goed van elkaar onderscheiden moeten worden. 

2.  'Nieuwe' juridische kader 

In navolging van de Europese aanbestedingsricht-
lijnen, lijkt ook in het Wetsvoorstel tot Wijziging 

van de AW 20122 definitief afscheid te zijn geno-
men van het - op het eerste oog rigide en principiële 
- onderscheid tussen selectie- en gunningscriteria. 

Het 2e lid van artikel 2.115 van het Wetsvoor-
stel staat aanbestedende diensten - nu expli-

ciet - toe om bij het vaststellen van de economisch 
meest voordelige inschrijving op basis van de beste 
prijs-kwaliteitverhouding, óók rekening te houden 
met:

‘g. de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van 
het personeel voor de uitvoering van de opdracht, 
wanneer de kwaliteit van dat personeel een aanzien-
lijke invloed kan hebben op het niveau van de uitvoe-
ring van de opdracht;’

Deze bepaling, die letterlijk is overgenomen uit 
Richtlijn 2014/24/EU3, laat aanbestedende dien-

sten dus de ruimte om de ervaring en het oplei-

1 Bregje Korthals Altes is advocaat bij Brauw Blackstone Westbroek 
N.V. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel. 
2 Wetsvoorstel Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband 
met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 
2014/24/EU en 2014/25/EU, Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr.2. 
3 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en De Raad van 
26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en 
tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, Pb. L 94, p. 65, artikel 67, lid 2 
sub b. 

dingsniveau van in te zetten personeel te hanteren 
als een gunningscriterium, en niet (slechts) als een 
criterium voor de beoordeling van de geschiktheid 
van inschrijvers in de selectiefase. 

In de Memorie van Toelichting bij het Westvoor-
stel wordt deze voorgenomen regeling niet verder 

toegelicht. De overwegingen bij de Richtlijn maken 
daarentegen wel duidelijk dat de Europese wetgever 
met deze passage mede tot doel heeft gehad aan-
bestedende diensten nog verder aan te moedigen 
gunningscriteria te kiezen waarmee zij diensten van 
een hoge kwaliteit kunnen verwerven die optimaal 
aansluiten bij hun behoeften. De gunningscriteria 
mogen de aanbestedende diensten geen onbeperkte 
vrijheid geven, maar in het geval de kwaliteit van het 
personeel van betekenis is voor het prestatieniveau 
van de opdracht, moet de aanbestedende dienst de 
organisatie, kwalificatie en ervaring van het bij de 
uitvoering van de opdracht betrokken personeel als 
gunningscriterium kunnen gebruiken. Die ervaring 
kan immers van invloed zijn op de kwaliteit van de 
uitvoering van de opdracht en daarmee ook op de 
economische waarde van de inschrijving.4 Overwe-
ging 94 van Richtlijn 2014/24/EU geeft in dit kader 
aan dat dit bijvoorbeeld het geval kan zijn bij de 
uitvoering van contracten voor intellectuele dien-
sten, zoals adviesverlening of architectuurdiensten. 

Het voorstel tot aanpassing van de AW2012 
neemt, als opgemerkt, de regeling uit artikel 67 

van Richtlijn 2014/24/EU één-op-één over. 

3.  Oude wijn in nieuw zakken of toch meer 
dan dat? 

Echt nieuw is die regeling in het Wetsvoorstel tot 
wijziging van de AW 2012 overigens niet. In 

maart 2015 heeft het HvJ EU in het arrest Ambi-
sig5 al verduidelijkt dat het aanbestedende diensten 

4 Richtlijn 2014/24/EU, zie voorafgaande voetnoot. 
5 HvJ EU 26 maart 2015, zaak C-601/13, ECLI:  EU: C:2015:204 
(Ambisig/Nersant en Núcleo Inicial).



lic
en

tie
 ve

rs
tre

kt 
aa

n:

un
ive

rs
ite

it_
lei

de
n@

li.n
l

IB
R P

ub
lic

at
ie 

- 1
1-

01
-2

01
6

49 - nr 1 | januari 2016

TBR – Tijdschrift voor Bouwrecht

A
RT

IK
EL

ook onder artikel 53 van de Richtlijn 2004/18/EG6 
‘onder bepaalde voorwaarden’7 is toegestaan de er-
varing van het personeel te betrekken bij het vast-
stellen van (en de daaropvolgende toetsing aan) 
de gunningscriteria. Het HvJ EU overwoog in dat 
verband dat:

‘de kwaliteit en de uitvoering van een overheidsop-
dracht [kan] op doorslaggevende wijze afhangen van 
de professionele waarde van degenen die met de uit-
voering ervan zijn belast, die bestaat uit hun profes-
sionele ervaring en opleidingsniveau.
Dit is met name het geval wanneer de opdracht be-
trekking heeft op een intellectuele dienst en, zoals in 
het hoofdgeding, ziet op opleidings- en adviesdien-
sten.
Wanneer een dergelijke opdracht door een team 
moet worden uitgevoerd, zijn de bekwaamheden en 
de ervaring van de leden van dat team doorslagge-
vend bij de beoordeling van de professionele kwa-
liteit van dat team. Die kwaliteit kan een intrinsiek 
kenmerk van de inschrijving zijn en kan verband 
houden met het voorwerp van de opdracht in de zin 
van artikel 53. Lid 1, onder a) van richtlijn 2004/18.’8

Wanneer de professionele kwaliteit van een team 
dus op doorslaggevende wijze bepalend is voor 

het succes van een opdracht, vormt die kwaliteit 
een intrinsiek onderdeel van de inschrijving, dat-
meegenomen mag worden bij het vaststellen van de 
gunningscriteria. 

Hoe volstrekt logisch en zinvol dat ook lijkt, het 
arrest van het HvJ EU, de regeling in de Richt-

lijn 2014/24/EU en het voorstel tot aanpassing van 
de AW 2012 op dit punt, is bepaald een welkome 
verduidelijking van de regels omtrent het gebruik 
van kennis en ervaring van personeel als gunnings-
criterium. Hoewel eerdere arresten van het HvJ EU 
waarschijnlijk ook wel ruimte lieten om de profes-
sionele kwaliteit van het concreet in te zetten team 
mee te nemen bij de gunning9, lieten vooral de ar-
resten Commissie/Griekenland10 en Lianakis11 nog 
(te) veel ruimte voor discussie. 

6 Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, 
Pb. L 134, p. 114 (de voorganger van Richtlijn 2014/24/EU). 
7 Ambisig, zie voetnoot 5, ov. 25.
8 Ambisig, zie voetnoot 5, ov. 31-33.
9 Zie in dit verband de conclusie van A-G M Wathelet d.d. 18 decem-
ber 2014 in zaak C-601/13 (Ambisig). 
10 HvJ EU 12 november 2009, zaak C-199/07, ECLI: EU: C: 2009: 693 
(Commissie/Griekenland).
11 HvJ EU 24 januari 2008, zaak C-532/06, ECLI: EU: C: 2008: 40 
(Lianakis e.a.). 

Laatstgenoemde arrest zag op de aanbesteding 
die de gemeenteraad Alexandroupolis nog onder 

richtlijn 92/50/EEG12 had uitgeschreven voor het 
verrichten van een onderzoek over de kadasterop-
name, de stedelijke vormgeving en bepaalde uitvoe-
ringsmaatregelen voor een deel van de gemeente. 
De aankondiging van de opdracht vermeldde als 
gunningscriteria, in volgorde van prioriteit, ten 
eerste de aangetoonde ervaring die de deskundige 
had verworven bij in de afgelopen drie jaar verrich-
te onderzoeken, ten tweede de personeelsbezetting 
en de uitrusting van het bureau, en ten derde de 
capaciteit om het onderzoek op het vastgestelde 
tijdstip te verrichten, in combinatie met de lopende 
verplichtingen en het wetenschappelijk potentieel 
van het bureau. Het Hof oordeelde dat Richtlijn 
92/50/EEG zich ertegen verzet dat de aanbeste-
dende dienst die aspecten niet als criteria voor de 
kwalitatieve selectie, maar als gunningscriteria in 
aanmerking neemt. Het Hof stelde voorop dat de 
rechtspraak weliswaar in theorie niet uitsluit dat het 
onderzoek naar de geschiktheid en de gunning van 
de opdracht gelijktijdig plaatsvinden, maar dat het 
gaat om ‘twee afzonderlijke verrichtingen, waarvoor 
verschillende regels gelden’ en dat als gunningscriteria 
zijn uitgesloten criteria die er niet toe strekken om 
de economisch meest voordelige aanbieding vast te 
stellen, maar die in wezen verband houden met de 
beoordeling van de geschiktheid van de inschrijvers 
om de betrokken opdracht uit te voeren. 

In de latere zaak van de Commissie tegen Grieken-
land onder de oude richtlijn nutssectoren, trof-

fen de door de aanbestedende dienst opgestelde 
gunningscriteria hetzelfde lot. De gevraagde (i) 
‘bijzondere en algemene ervaring’, in vooral ontwer-
pen in het kader van vergelijkbare projecten door 
adviesbureaus of adviseurs en hun wetenschappe-
lijke medewerkers en (ii) de reële mogelijkheid tot 
het verrichten van een studie volgens de geplande 
tijdschaal, gelet op o.a. de aangegane verplichtin-
gen met betrekking tot andere studies, werden door 
het Hof als zuivere selectiecriteria gezien. Daarvoor 
was in de gunningsfase geen plaats.

12 Richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende 
de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsop-
drachten voor dienstverlening, Pb L 209, blz. 1. 
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Uit diverse nationale uitspraken blijkt dat ook in 
eigen land de grenzen tussen selectie- en gun-

ningscriteria in de praktijk lang nog niet altijd even 
duidelijk waren voor aanbestedende diensten, en 
aanleiding gaven tot misverstanden.13 

Artikel 67 Richtlijn 2014/24/EU – en in navolging 
daarvan – artikel 2.115 van het Wetsvoorstel tot 

aanpassing van de AW 2012, beoogt dus in elk ge-
val aan die misverstanden een einde te maken. Die 
intentie stond ook met zoveel woorden in de toe-
lichting op het voorstel voor de Richtlijn:

‘het onderscheid tussen de selectie van inschrijvers 
en de gunning van de opdracht, vaak een bron van 
vergissingen en misverstanden, is flexibeler gemaakt; 
hierdoor kunnen aanbestedende diensten besluiten 
hoe zij de opeenvolging zo praktisch mogelijk aan-
pakken door de gunningscriteria vóór de selectiecri-
teria te onderzoeken, en kunnen zij bij het gunnen 
rekening houden met het criterium van de organisa-
tie en de kwaliteit van het personeel dat toegewezen 
wordt voor de uitvoering van de opdracht.’ [COM 
(2011) 896 definitief, p. 10].

4.  Geen ongelimiteerde vrijheid

Of met deze regeling daadwerkelijk alle misver-
standen de wereld uit zijn, valt overigens nog te 

bezien. 

In de eerste plaats biedt ook de huidige regeling 
geen vrijbrief voor de aanbestedende dienst om 

het onderscheid tussen selectie- en gunningscri-
teria volledig te laten varen. De voorgestelde aan-
passing van artikel 2.115 AW 2012 staat alleen toe 
de organisatie, kwalificatie en de ervaring van het 
personeel voor de uitvoering van de opdracht bij de 
gunning te betrekken, wanneer de kwaliteit van dat 

13 De Nederlandse rechter liet echter vaak wel ruimte de ervaring van 
concreet in te zetten medewerkers mee te nemen in het kader van de 
gunningscriteria. Zie bijvoorbeeld Vzgnr. Rb. Zwolle-Lelystad, 22 april 
2010, ECLI: NL: RBZLY: 2010: BM1998 (Zwembad Zwolle) en - bekend  Hof 
Den Bosch 20 april 2004, ECLI: NL: GHSHE:  2004:AO9430 geschil over 
hanteren ervaringscriterium als gunningscriterium bij leerlingenvervoer 
van deels lichamelijk en/of geestelijke gehandicapte leerlingen. In en-
kele andere gevallen moest de rechter echter ingrijpen wegens ontoe-
laatbare vermenging van selectie- en gunningscriteria. Zie bijvoorbeeld 
Vzgnr. Rb. Den Haag, 2 november 2006, ECLI: NL: RBSGR: 2006:  AZ9621 
waarin de Voorzieningenrechter overwoog dat aspecten als kwaliteit, 
milieuzorg, referenties, ziekteverzuim en verloop, niet konden worden 
meegenomen in het kader van de gunningscriteria. Het verweer van de 
gemeente ‘dat het allemaal met elkaar samenhangt’ kon de gemeente 
duidelijk niet baten. Het onderscheid tussen de selectie en de gunnings-
fase blijft gewoon bestaan. Zie ook Vzgnr. Rb. Noord-Nederland, 9 april 
2014, ECLI: NL: RBNNE: 2014: 1938, waar de voorzieningenrechter tot het 
oordeel kwam dat de door Wetterskip geïntroduceerde modaliteiten 
‘generalist vs. Specialist’ en ‘kennis en ervaring met onderhoudsklussen 
van Wetterskip’ als geschiktheidseisen moest worden aangemerkt, 
en door de aanbestedende dienst niet meegenomen hadden mogen 
worden bij de gunning. Een ouder voorbeeld betreft de uitspraak van 
de Vzgnr. Rb. Den Bosch, 24 januari 2006, ECLI: NL: RBSHE: 2006: 
AV0695 (Centric/Gemeente Eindhoven), waarin het gunningscriterium 
‘referenties’ het stempel  onwettig kreeg.

personeel een ‘aanzienlijke invloed’ kan hebben op 
het niveau van de uitvoering van de opdracht.

Dat doet uiteraard de vraag rijzen wanneer spra-
ke is van een ‘aanzienlijke invloed’. Dat zal van 

geval tot geval moeten worden bepaald. Uit over-
weging 94 van Richtlijn 2014/24, de jurisprudentie 
van het HvJ EU, maar ook de nationale rechtspraak, 
volgt dat daarvan sneller sprake zal zijn als de op-
dracht betrekking heeft op een intellectuele dienst. 
Ook dat is echter geen eenduidig begrip. Er zal dus 
altijd enige ruimte voor discussie blijven bestaan. 

Uit de formulering van artikel 2.115 lid 2 sub g 
in het Wetsvoorstel14 tot aanpassing van de AW 

2012 en artikel 67 van Richtlijn 2014/24/EU lijkt 
daarnaast te volgen dat het in het kader van de gun-
ningscriteria slechts is toegestaan om de individue-
le bekwaamheden en kwalificaties van het concreet 
op de uitvoering van de opdracht in te zetten per-
soneel/team, mee te nemen, en dus niet breder of 
abstracter te kijken naar de inschrijvers als zodanig. 

Volgens Arrowsmith is er echter meer ruimte. Zij 
bepleit dat noch Richtlijn 2014/24/EU, noch Li-

anakis eraan in de weg staan om in het kader van de 
gunningscriteria breder te kijken dan de kwalifica-
ties van het aangeboden team. Bepalend is in haar 
visie enkel de vraag of ‘the abilities of the tenderer 
or the qualities of the individuals or team working on 
the contract […] are actually relevant to the quality of 
the work that will be done under the contract.’ Hoe-
wel zij onderkent dat de individuele bekwaamhe-
den en kwalificaties van de individuele teamleden 
doorgaans een grotere invloed zullen hebben op 
de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht en 
daarmee ook op de economische waarde van de in-
schrijving, kunnen ook ‘considerations of institutio-
nal culture, practices and organisational structure that 
do not depend on specific personell [can] also have an 
impact on quality.’15 

Hoewel volledig correct, is het maar de vraag of 
de Europese en Nederlandse wetgever hebben 

beoogd de vrijheid te laten aan de aanbestedende 
diensten, om verder te gaan dan het meenemen van 
de specifieke ervaring van het (technisch) team dat 
concreet door de marktdeelnemer wordt voorge-
steld bij de gunning. De discussie over de grenzen 
tussen de selectie- en gunningscriteria zal dus ook 
met de welkome verduidelijking van de Europese 
en de Nederlandse wetgever, vermoedelijk nog wel 
blijven bestaan. 

Een ander aspect waar aanbestedende diensten op 
bedacht moeten zijn die de professionele kwali-

teit van het concreet voorgestelde team wensen mee 

14 En zie ook artikel 67 lid 2 sub b van Richtlijn 2014/24/EU. 
15 Arrowmsith, The Law of Public Utilities Procurement, Sweet & 
Maxwell, 2014, p. 749-755.
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te nemen bij de gunning, is de afdwingbaarheid van 
de daadwerkelijke inzet van dat team. Overweging 
94 van Richtlijn 2014/24 wijst in dat verband op de 
noodzaak voor aanbestedende diensten om:

‘[..] er met passende contractuele middelen voor [te] 
zorgen dat het personeel dat de opdracht moet uit-
voeren, daadwerkelijk voldoet aan de voorgeschreven 
kwaliteitsnomen en alleen kan worden vervangen 
met toestemming van de aanbestedende dienst die 
zich ervan vergewist dat nieuwe personeelsleden een 
gelijkwaardig kwaliteitsniveau hebben.’

Concreet zal de aanbestedende dienst in de aanbe-
stedings- en contractsstukken een verplichting 

voor inschrijvers moeten opnemen om het concreet 
voorgestelde team, ook  daadwerkelijk in te zetten 
bij de uitvoering van de opdracht. Lukt dat niet, 
en is het ook niet mogelijk - met instemming van 
de aanbestedende dienst - een gelijkwaardig team 

aan te bieden, dan zal uiteindelijk aan de hand van 
de Pressetext maatstaf nagegaan moeten worden of 
sprake is van een wezenlijke wijziging van de op-
dracht, die opnieuw moet worden aanbesteed. Dit 
is vergelijkbaar met de situatie dat ná gunning een 
onderaannemer wordt vervangen. 

Het onderscheid tussen selectie- en gunningscri-
teria is dus niet passé. De bron van misverstan-

den over het onderscheid tussen de selectie van in-
schrijvers en de gunning van de opdracht, hopelijk 
wel verder beperkt, met meer flexibiliteit voor aan-
bestedende diensten en inschrijvers. Het - althans 
op het oog rigide - onderscheid tussen selectie- en 
gunningscriteria was altijd al een doorn in het oog. 
Wat dat betreft is de voorgenomen verduidelijking 
van de AW 2012 op dit punt, dus een zeer welko-
me. l
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De mogelijkheid om overheidsopdrachten 
tijdens de looptijd van een overeenkomst 
aan te passen is te ruim geformuleerd!
 – Mr.  B.J.H. Blaisse-Verkooijen1

1.  Inleiding

O
p grond van de Europese aanbestedings-
regels is het niet zomaar toegestaan om 
overheidsopdrachten tijdens de uitvoering 
van de met de winnaar van de aanbeste-
dingsprocedure gesloten overeenkomst 

te wijzigen. Dat is ook logisch, want wat is nog de 
waarde van een Europese aanbestedingsprocedure, 
indien de winnaar uiteindelijk een wezenlijk andere 
opdracht uitvoert dan de overheidsopdracht die is 
aanbesteed? Wijzigingen die achteraf in de gesloten 
overeenkomst worden aangebracht hebben geen 
onderdeel uitgemaakt van de concurrentiestrijd. 
Vanuit het perspectief van andere marktpartijen is 
dit onwenselijk, omdat zij geen kans hebben gekre-
gen een offerte uit te brengen voor die opdracht. 
Vanuit het perspectief van de aanbestedende dienst 
is dit onwenselijk, omdat de offerte voor de uitein-
delijke opdracht niet tot stand is gekomen onder 
concurrentiedruk.2 

De praktijk van alledag leert echter dat tijdens 
de uitvoering van overheidsopdrachten regel-

matig de behoefte ontstaat om de oorspronkelijke 
opdracht (op onderdelen) te wijzigingen. Daarbij 
dringt zich dan de vraag op welke wijzigingen nog 
wel en welke wijzigingen niet zijn toegestaan. 

De oude Europese aanbestedingsrichtlijn 2004/18/
EG (de AR) en de Aanbestedingswet 2012 (de 

Aw) bevatten met betrekking tot dit onderwerp 
geen bijzondere regeling. Wel heeft het Europese 
Hof van Justitie (het HvJ EU) zich inmiddels in ver-
scheidene arresten over dit onderwerp uitgelaten. 
In deze arresten geeft het HvJ EU een aantal crite-
ria die gebruikt kunnen worden bij de beoordeling 
of een concrete wijziging tijdens de looptijd van een 
overeenkomst wel of niet zal zijn toegestaan.

1 Babette Blaisse-Verkooijen is advocaat bij Pot Jonker te Haarlem.
2 J.M. Hebly enP. Heijnsbroek, Wezenlijke wijzigingen na Europese 
aanbesteding, NtEr april 2012, nr. 3.

Tijdens de consultatierondes die gehouden zijn bij 
de voorbereiding van de nieuwe Europese aan-

bestedingsrichtlijnen gaven meerdere responden-
ten aan het wenselijk te achten dat dit onderwerp 
een plek zou krijgen in de nieuwe richtlijnen. De 
Europese Commissie heeft hieraan gehoor gege-
ven. Alle drie de richtlijnen bevatten een gelijklui-
dend artikel getiteld ‘wijzigingen van opdrachten 
gedurende de looptijd.’3 In dit artikel worden de 
arresten die het HvJ over dit onderwerp heeft ge-
wezen gecodificeerd. Daarnaast bevat het artikel, in 
het eerste lid sub b, een geheel nieuwe, aanzienlijk 
ruimere mogelijkheid om overheidsopdrachten tij-
dens de looptijd te wijzigen.  

In het concept wetsvoorstel betreffende de imple-
mentatie van de nieuwe Europese Aanbestedings-

richtlijnen, dat in november 2015 aan de Tweede 
Kamer is voorgelegd, is deze nieuwe ruime regeling 
één op één overgenomen in artikel 2.163d. Naar 
mijn mening is dit niet wenselijk. In dit artikel zal 
worden toegelicht waarom dat het geval is. Voor een 
goed begrip van de materie wordt hieronder eerst 
kort het oude juridische kader geschetst, alvorens 
de nieuwe regeling en de kritiek daarop wordt be-
sproken.

2.  Oude juridisch kader

2.1  Aanvullende opdrachten voor werken en 
 diensten

Zoals in de inleiding wordt opgemerkt bevatten de 
AR en de Aw geen bijzondere regeling met be-

trekking tot de mogelijkheid om opdrachten gedu-
rende de looptijd te wijzigen. Wel is in artikel 31 lid 
4 sub a AR, dat binnen de Nederlandse rechtsorde 
is geïmplementeerd door middel van artikel 2.35 
Aw - de mogelijkheid opgenomen om voor aanvul-

3 Zie artikel 72 van richtlijn 2014/24/EU (de algemene richtlijn), 
artikel 89 van richtlijn 2014/25/EU (de richtlijn nutssectoren) en artikel 
43 van richtlijn 2014/23/EU (de concessierichtlijn). 
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lende werken of diensten gebruik te maken van de 
onderhandelingsprocedure zonder aankondiging. 
Dit komt in feite neer op onderhandse gunning en 
is enkel onder de volgende strikt omschreven voor-
waarden toegestaan:
de aanvullende werken of diensten kunnen tech-
nisch of economisch niet los worden gezien van de 
oorspronkelijk gegunde overheidsopdracht zonder 
overwegende bezwaren voor de aanbestedende 
dienst dan wel de aanvullende werken of diensten 
zijn strikt noodzakelijk om de oorspronkelijke over-
heidsopdracht te vervolmaken en:
1. De aanvullende werken of diensten zijn ten gevol-
ge van een onvoorziene omstandigheid voor de 
uitvoering van deze overheidsopdracht noodzakelijk 
geworden,
2. De gunning geschiedt aan de aannemer of dienst-
verlener die de oorspronkelijke overheidsopdracht voor 
werken of overheidsopdracht voor diensten uitvoert, en
3. Het totale bedrag van de voor de aanvullende werken 
of diensten gegunde overheidsopdracht is niet hoger dan 
50% van het bedrag van de oorspronkelijke overheids-
opdracht.

Uit vaste jurisprudentie van het HvJ EU volgt dat 
deze uitzondering restrictief moet worden geïn-

terpreteerd en dat de aanbestedende dienst die een 
beroep doet op de uitzonderingssituatie het bestaan 
daarvan moet aantonen.4 In de praktijk heeft dit tot 
gevolg dat van deze mogelijkheid nauwelijks ge-
bruik kan worden gemaakt.

Dit artikel komt niet in dezelfde vorm terug in de 
nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen en 

evenmin in het concept wetsvoorstel betreffende de 
implementatie van de nieuwe Europese Aanbeste-
dingsrichtlijnen.

2.2  Pressetext-criteria

In jurisprudentie van het HvJ EU is bepaald dat een 
opdracht die tijdens de looptijd wezenlijk wordt 

gewijzigd kwalificeert als een nieuwe opdracht, 
die met in achtneming van de aanbestedingsregels 
zal moeten worden geplaatst. In het arrest inzake 
Pressetext5 geeft het HvJ EU een aantal criteria - 
de ‘Pressetext-criteria’ genaamd - op basis waarvan 
kan worden beoordeeld of een wijziging kwalifi-
ceert als een wezenlijke wijziging. Dit is volgens het 
HvJ EU het geval wanneer:
i) de wijziging voorwaarden invoert die, wanneer 
zij in de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure 
waren genoemd, zouden hebben geleid tot:
a. toelating van andere inschrijvers dan die welke 
oorspronkelijk waren toegelaten, of
b. de keuze voor een andere offerte dan die waar-
voor oorspronkelijk was gekozen;

4 Zie voor een verwijzing naar de relevante jurisprudentie: Kamer-
stukken II 2009/10, 32 440, nr. 3, p. 65.
5 HvJ EG 19 juni 2008, C-454/06.

ii) de wijziging de opdracht in belangrijke mate 
uitbreidt tot diensten die oorspronkelijk niet waren 
opgenomen; of
iii) de wijziging het economisch evenwicht van de 
overeenkomst wijzigt in het voordeel van de op-
drachtnemer op een wijze die door de voorwaarden 
van de oorspronkelijke opdracht niet was bedoeld. 

3.  Regeling in de nieuwe Europese 
 Aanbestedingsrichtlijnen

In het artikel ‘Wijziging van opdrachten geduren-
de de looptijd’ in de nieuwe aanbestedingsrichtlij-

nen wordt de jurisprudentie van het HvJ EU over 
dit onderwerp in belangrijke mate gecodificeerd. 
Daarnaast worden er nieuwe elementen aan toege-
voegd. Zo is in artikel 72 lid 1 sub b een regeling 
opgenomen voor door de oorspronkelijke aanne-
mer te verrichten aanvullende werken, diensten of 
leveringen, die vele malen ruimer is dan de hierbo-
ven beschreven regeling in artikel 31 lid 4 sub a AR 
en artikel 2.35 AW. 

In dit artikellid is bepaald dat opdrachten zonder 
nieuwe aanbestedingsprocedure kunnen worden 

gewijzigd indien sprake is van aanvullende werken, 
diensten of leveringen die noodzakelijk zijn gewor-
den en die niet in de oorspronkelijke aanbesteding 
waren opgenomen, indien een verandering van 
aannemer:
i. niet mogelijk is om economische of techni-

sche redenen, zoals wanneer (…), en
ii. tot aanzienlijk ongemak of aanzienlijke kos-

tenstijgingen zou leiden voor de aanbeste-
dende dienst.

Prijsverhogingen mogen evenwel niet hoger zijn 
dan 50% van de waarde van de oorspronkelij-

ke opdracht. Indien er verscheidene opeenvolgen-
de wijzigingen worden doorgevoerd, geldt deze 
beperking voor de waarde van elke wijziging. De 
wijziging dient bekend te worden gemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verruiming is om een aantal redenen opmer-
kelijk. In de eerste plaats valt op dat de strenge 

eis ex art. 31 lid 4 sub a AR, dat sprake moet zijn 
van ‘onvoorziene omstandigheden’ blijkbaar is los-
gelaten. Hierdoor lijkt de nieuwe regeling ook mo-
gelijkheden te bieden voor aanbestedende diensten, 
die onvoldoende tijd hebben gestoken in de voor-
bereiding van een aanbestedingsprocedure, om 
onvolledige scope-beschrijvingen achteraf recht te 
zetten. Dit is wat mij betreft onwenselijk.  

Voor een goed verloop van een aanbestedingspro-
cedure én een zo optimaal mogelijke uitkomst, 

is een goede voorbereiding van essentieel belang. 
Alleen indien een aanbestedende dienst de behoef-
te waarin moet worden voorzien op zorgvuldige 
en nauwkeurige wijze weet te omschrijven, zal de 
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marktwerking ook daadwerkelijk tot een goed resul-
taat kunnen leiden. Aanbesteden is maatwerk! In-
dien de voorbereiding niet op een gedegen, profes-
sionele wijze plaatsvindt loopt een aanbestedende 
dienst het risico dat onvergelijkbare biedingen wor-
den verkregen of biedingen die niet voldoen aan de 
behoefte. Indien dergelijke ongunstige uitkomsten 
eventueel tijdens de looptijd van de overeenkomst 
nog kunnen worden bijgesteld c.q. rechtgezet, zul-
len aanbestedende diensten mogelijk een minder 
grote druk voelen om juist bij de voorbereiding ui-
terst zorgvuldig te werk te gaan.  

In de tweede plaats zijn de begrippen ‘aanzienlijk 
ongemak’ en ‘aanzienlijke kostenstijgingen’ naar 

mijn mening te ruim geformuleerd. Staat het ter 
vrije bepaling van de aanbestedende dienst wat 
hieronder valt? Indien een aanbestedende dienst 
er achteraf achter komt dat hij de uitvoering van 
de overeenkomst graag gewijzigd ziet, zal er vanuit 
zijn perspectief al snel sprake zijn van ‘aanzienlijk 
ongemak’, indien hiertoe niet wordt overgegaan. 
Het zou in ieder geval goed zijn indien de wetgever 
deze begrippen, bijvoorbeeld door middel van flan-
kerend beleid, nader inkleurt, zodat er zo min mo-
gelijk rechtsonzekerheid over zal kunnen bestaan. 

In de derde plaats valt op dat is bepaald dat de 
waarde van iedere wijziging maximaal 50% van 

de oorspronkelijke overheidsopdracht mag bedra-
gen. Het aantal wijzigingen dat een aanbesteden-
de dienst tijdens de looptijd van een overeenkomst 
mag doorvoeren is echter niet gemaximeerd. Het 
kan dan al snel om grote bedragen gaan, die niet 
aan concurrentie onderhevig zijn. De  aanbeste-
dende dienst in kwestie kan daardoor dus niet toet-
sen of de besteding van overheidsgelden wel op de 
economisch meest voordelige manier geschiedt. De 
Nederlandse wetgever zou kunnen overwegen het 
aantal toegestane wijzigingen te maximeren. Daar-
bij dient wellicht onderscheid te worden gemaakt 
tussen kortlopende en langlopende overeenkom-
sten. In het geval van langlopende overeenkomsten 
zal het immers sneller gerechtvaardigd kunnen zijn, 
bijvoorbeeld als gevolg van voortschrijdende tech-
nologische ontwikkelingen, om meer wijzigingen 
toe te staan.

Ook om een andere reden is het wenselijk dat 
aanbestedende diensten niet ongelimiteerd wij-

zigingen in overeenkomsten kunnen doorvoeren. 
Daardoor wordt namelijk de mogelijkheid in het 
leven geroepen dat de markt  te lang op slot wordt 
gezet, waardoor onder meer nieuwkomers minder 
kansen krijgen. Het HvJ EU heeft in het genoem-
de Pressetext-arrest overwogen dat de praktijk om 
een overheidsopdracht voor dienstverlening voor 
onbepaalde tijd af te sluiten, op zichzelf niet past 
binnen het stelsel en de doelstelling van de gemeen-
schapsregels betreffende overheidsopdrachten. Een 
dergelijke praktijk kan namelijk op den duur de me-

dedinging tussen de potentiële dienstverleners be-
lemmeren en de toepassing van de bepalingen van 
de communautaire richtlijnen inzake de openbaar-
heid van procedures voor het plaatsen van over-
heidsopdrachten verhinderen.6 Een vergelijkbare 
redenering geldt mijns inziens voor het opeensta-
pelen van wijzigingen die mogelijk een verlenging 
van de uitvoeringsduur van de overeenkomst met 
zich meebrengen.

In de vierde plaats valt op dat de toets aan de Pres-
setext-criteria op de in dit artikellid opgenomen 

wijzigingsmogelijkheid niet van toepassing lijkt te 
zijn. Dat betekent dus dat dergelijke wijzigingen die 
achteraf in de overeenkomst worden doorgevoerd 
kunnen zijn toegestaan óók bijvoorbeeld in het ge-
val de wijziging, indien deze vooraf bekend zou zijn 
geweest, tot een andere kring van gegadigden of 
tot de keuze voor een andere offerte zou hebben 
geleid. Dat gaat zeer ver en zou mijns inziens en-
kel in zeer uitzonderlijke situaties mogelijk moeten 
zijn. De wettekst verdient ook op dit punt enige 
aanscherping.  

Tot slot is aan de wijzigingsmogelijkheid welis-
waar de verplichting verbonden dat de aanbeste-

dende dienst een aankondiging van de voorgeno-
men wijziging bekend maakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie, maar een standstill-termijn, 
alvorens de wijziging wordt opgedragen, behoeft 
daarbij niet in acht te worden genomen. De wet-
gever zou moeten overwegen wel een verplich-
te standstill-termijn aan het artikel toe te voegen, 
zodat marktpartijen die menen dat een aanbeste-
dende dienst op onrechtmatige wijze wijzigingen 
doorvoert, daadwerkelijk op effectieve wijze protest 
kunnen aantekenen. Indien de wijziging reeds is 
opgedragen (en mogelijk deels is uitgevoerd), zul-
len belanghebbende derden veelal met lege handen 
komen te staan en is de verplichte aankondiging in 
feite een lege huls.  

4.  Afsluiting

De nieuwe ruime(re) mogelijkheid in de nieuwe 
Europese aanbestedingsrichtlijnen om opdrach-

ten tijdens de looptijd te wijzigen is één op één in het 
concept wetsvoorstel betreffende de implementatie 
van de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen 
overgenomen in artikel 2.163d. Dit kan mogelijk 
onwenselijke gevolgen met zich meebrengen. Aan-
gezien Europese richtlijnen minimumharmonisatie 
bevatten, hetgeen betekent dat het de lidstaten vrij 
staat om strengere regels in de nationale wetgeving 
op te nemen, meen ik dat de wetgever er goed aan 
zou doen te overwegen hiertoe over te gaan. 

Indien de wetgever deze bepaling wel ongewijzigd 
overneemt ontstaan het risico dat aanbestedende 

6 Idem, r.o. 73. 
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diensten slordiger gaan aanbesteden. Daarmee be-
doel ik dat mogelijk minder tijd wordt genomen om 
in het voortraject goed te doordenken wat precies 
de behoeft is waarin de te selecteren opdrachtge-
ver moet voorzien en hoe die omschreven moet 
worden. Indien er een ruime mogelijkheid bestaat 
om achteraf voortschrijdende inzichten alsnog een 
plaats te geven, is er ook minder noodzaak om tijd 
en kosten reeds in het voortraject te investeren. 
Hierdoor geeft de nieuwe richtlijnbepaling, indien 
deze één op één in de nationale wettekst wordt 
overgenomen, mogelijk een verkeerde signaal af. 

Aanbesteden is vooruit denken en vooruit zien. 
Dit is erg lastig. Toch moet dit gestimuleerd 

worden om de mededinging zo eerlijk mogelijk te 
laten zijn. Een bepaling in de Aanbestedingwet die 
juist meer ruimte creëert om achteraf aanpassingen 
te kunnen doorvoeren werkt mogelijk contra-pro-
ductief. Het is ook niet nodig om die verruiming te 
bieden, want heel veel zaken zijn vooraf te voorzien 
en hiermee kan rekening worden gehouden tijdens 
het aanbestedingstraject. Zo is het bijvoorbeeld mo-
gelijk om in de aanbestedingsstukken verschillende 
opties op te nemen, die de inschrijvers moeten be-
prijzen. Hieraan kan worden toegevoegd, dat het 
uiteindelijk ter beoordeling van de aanbestedende 
dienst staat om te bepalen of de verschillende op-

ties al dan niet worden opgedragen. Ook kunnen in 
de met de winnaar te sluiten overeenkomst herzie-
ningsclausules worden opgenomen. De benodigde 
flexibiliteit kan hierdoor op voorhand worden in-
gebouwd. 

De reden dat het voor aanbestedende diensten 
niet al te gemakkelijk moet zijn om achteraf wij-

zigingen door te voeren houdt verband met het feit 
dat dergelijke afspraken geen onderdeel uitmaken 
van de concurrentiestrijd, waardoor niet wordt 
getoetst of de aanbestedende dienst nog steeds de 
economisch meest voordelige inschrijving heeft ge-
kozen. Het kan immers zo zijn dat de prijs die een 
zittende opdrachtnemer wenst te ontvangen voor 
een aanvulling van de opdracht hoger is dan de op 
dat moment geldende marktconforme prijs.

De wijzigingen die achteraf in een reeds gesloten 
overeenkomst worden doorgevoerd onttrekken 

zich veelal aan het oog van andere marktpartijen 
dan de opdrachtnemer. De mogelijkheden hiertoe 
dienen zeer zorgvuldig te worden omschreven, 
zodat hiervan niet een ongecontroleerd en onge-
breideld gebruik kan worden gemaakt. Bij de im-
plementatie van lid 1 sub b van het in de nieuwe 
richtlijnen opgenomen artikel, dat is getiteld ‘wijzi-
gingen van opdrachten gedurende de looptijd’, zou 
hieraan meer aandacht moeten worden besteed. l
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TBR 2016/10

Beëindiging van wezenlijk gewijzigde 
overheidsopdrachten
 – Mr. dr.  A.J. van Heeswijck1

1.  Inleiding 

E
en overheidsopdracht die na een Europese 
aanbesteding is gegund, mag niet wezenlijk 
worden gewijzigd, tenzij de aanbestedende 
dienst een nieuwe aanbestedingsprocedure 
organiseert. Een wezenlijke wijziging van 

de bepalingen van een overeenkomst vormt vol-
gens het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(HvJ EU) namelijk een plaatsing van een nieuwe 
overheidsopdracht.2 In 2014 zijn nieuwe aanbe-
stedingsrichtlijnen vastgesteld.3 Hierin is de recht-
spraak van het HvJ EU over de wijziging van over-
heidsopdrachten gecodificeerd en uitgewerkt.4 De 
nieuwe aanbestedingsrichtlijnen bevatten tevens 
een regeling voor het beëindigen van een wezenlijk 
gewijzigde overheidsopdracht. Lidstaten moeten er 
zorg voor dragen dat aanbestedende diensten de 
mogelijkheid hebben een overheidsopdracht tijdens 
de looptijd te beëindigen, indien sprake is van een 
wijziging die een nieuwe aanbestedingsprocedure 
noodzakelijk maakte.5

De Nederlandse regering heeft op 29 oktober 
2015 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede 

Kamer dat strekt tot implementatie van de nieuwe 
aanbestedingsrichtlijnen in de Aanbestedingswet 
2012.6 Het wetsvoorstel bevat geen bepaling die 
de aanbestedende dienst de mogelijkheid biedt een 
overheidsopdracht te beëindigen, indien sprake is 

1 Arthur van Heeswijck is zelfstandig advocaat en als docent verbon-
den aan de Rijksuniversiteit Groningen.
2 HvJ EG 19 juni 2008, C-454/06, ECLI: EU: C: 2008: 351 (pressetext 
Nachrichtenagentur), r.o. 34.
3 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkom-
sten (PB L 94/1); Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheids-
opdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94/65); 
Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 
februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren 
water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende 
intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94/243).
4 Art. 43 Richtlijn 2014/23/EU; art. 72 Richtlijn 2014/24/EU; art. 89 
Richtlijn 2014/25/EU. 
5 Art. 44 aanhef en sub a Richtlijn 2014/23/EU; art. 73 aanhef en sub 
a Richtlijn 2014/24/EU; art. 90 aanhef en sub a Richtlijn 2014/25/EU.
6 Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 2. 

van een wezenlijke wijziging. Volgens de memorie 
van toelichting bij het wetsvoorstel zouden de be-
treffende richtlijnbepalingen geen implementatie 
behoeven, omdat het Nederlandse rechtsstelsel al 
in deze mogelijkheid zou voorzien.7 

In deze bijdrage toets ik deze aanname op juist-
heid. In paragraaf 2 bespreek ik de Unierechte-

lijke bepalingen op het gebied van het beëindigen 
van wezenlijk gewijzigde overheidsopdrachten. In 
paragraaf 3 komt de memorie van toelichting bij 
het wetsvoorstel voor de wijziging van de Aanbe-
stedingswet 2012 aan de orde en ga ik dieper in op 
de argumenten van de regering om voor het beëin-
digen van overheidsopdrachten geen nieuwe regels 
vast te stellen. In de paragrafen 4 en 5 wordt vervol-
gens onderzocht of het Nederlandse rechtsstelsel 
voorziet in een mogelijkheid tot het beëindigen van 
een wezenlijk gewijzigde overheidsopdracht. Daar-
bij komt in paragraaf 4 de Aanbestedingswet 2012 
aan bod en in paragraaf 5 het Burgerlijk Wetboek 
(BW). Ik sluit in paragraaf 6 af met een conclusie.

De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen verplichten 
lidstaten er tevens voor te zorg dat aanbeste-

dende diensten de mogelijkheid hebben een over-
heidsopdracht tijdens de looptijd te beëindigen, 
indien de overheidsopdracht niet aan de betrokken 
ondernemer had mogen worden gegund, omdat 
op hem een verplichte uitsluitingsgrond van toe-
passing was of omdat de aanbestedende dienst een 
ernstige inbreuk heeft gemaakt op een van de Eu-
ropese verdragen of de aanbestedingsrichtlijnen, 
welke inbreuk door het HvJ EU in een procedure 
als bedoeld in artikel 258 VWEU is vastgesteld.8 
Deze beëindigingsgronden komen in deze bijdrage 
slechts zijdelings aan de orde. 

7 Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 96.
8 Art. 45 aanhef en sub b en sub c Richtlijn 2014/23/EU; art. 73 
aanhef en sub b en sub c Richtlijn 2014/24/EU; art. 90 aanhef en sub b 
en sub c Richtlijn 2014/25/EU.



lic
en

tie
 ve

rs
tre

kt 
aa

n:

un
ive

rs
ite

it_
lei

de
n@

li.n
l

IB
R P

ub
lic

at
ie 

- 1
1-

01
-2

01
6

57 - nr 1 | januari 2016

TBR – Tijdschrift voor Bouwrecht

A
RT

IK
EL

2.  Unierechtelijke bepalingen omtrent 
 beëindiging van wezenlijk gewijzigde over-
heidsopdrachten

2.1  Unierecht tot 2014

De huidige aanbestedingsrichtlijnen, die in 2004 
zijn vastgesteld, bevatten geen regeling voor de 

beëindiging van wezenlijk gewijzigde overheids-
opdrachten.9 Verwonderlijk is dit niet. Pas eerst 
in 2008 kreeg het HvJ EU in het pressetext-arrest 
de kans zich uit te laten over de gevolgen van een 
wijziging van een overheidsopdracht. De aanbeste-
dingsrichtlijnen volgen op dit punt de ontwikkelin-
gen in de rechtspraak van het HvJ EU.10

Daarmee is niet gezegd dat er onder het huidige 
Unierecht in het geheel geen voorschriften be-

staan ten aanzien van de beëindiging van wezenlijk 
gewijzigde overheidsopdrachten. Op grond van ar-
tikel 2 quinquies sub a van de rechtsbeschermings-
richtlijnen moeten lidstaten ervoor zorgen dat een 
overeenkomst onverbindend kan worden verklaard, 
indien de aanbestedende dienst een overheidsop-
dracht heeft gegund zonder voorafgaande bekend-
making van een aankondiging daarvan in het Publi-
catieblad van de Europese Unie.11 De sanctie van 
onverbindendheid is in 2007 bij de herziening van 
de rechtsbeschermingsrichtlijnen geïntroduceerd.12 
Met deze herziening is beoogd de doeltreffendheid 
van de beroepsprocedures te verhogen.13 Aange-
zien een wezenlijke wijziging van de bepalingen 
van een overeenkomst volgens het HvJ EU als een 
plaatsing van een nieuwe overheidsopdracht moet 
worden beschouwd14, is hierop de sanctie van on-
verbindendheid van toepassing, indien vooraf geen 

9 Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van opdrachten in de sectoren water en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten (PB L 134/1); Richtlijn 2004/18/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de 
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsop-
drachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134/114).
10 Zie over de ontwikkelingen van het leerstuk wezenlijke wijziging in 
de rechtspraak van het HvJ EU J.M. Hebly & P. Heijnsbroek, ‘Wezenlijke 
wijzigingen na Europese aanbesteding’, NtEr 2012, p. 94 – 106.
11 Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houden-
de de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaat-
sen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering 
van werken (PB L 395/33) en Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 
februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voor-
schriften inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten door 
diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en telecommunicatie (PB L 76/14), beide gewijzigd bij Richtlijn 
2007/66/EG (PB L 335/31). 
12 Richtlijn 2007/66/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 december 2007 tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG 
en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de verhoging van de 
doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten (PB L 335/31).
13 Zie ook punt 34 van de considerans van Richtlijn 2007/66/EG.
14 HvJ EG 19 juni 2008, C-454/06, ECLI: EU: C: 2008: 351 (pressetext 
Nachrichtenagentur), r.o. 34.

Europese aanbesteding heeft plaatsgevonden. De 
in de rechtsbeschermingsrichtlijnen genoemde be-
roepsprocedures, waaronder het beroep tot onver-
bindendheid, moeten krachtens artikel 1 lid 3 van 
de rechtsbeschermingsrichtlijnen ten minste open-
staan voor een ieder die belang heeft of heeft gehad 
bij de gunning van een bepaalde opdracht en die 
door de vermeende inbreuk is of dreigt te worden 
geschaad. 

2.2  Unierecht na 2014 (de nieuwe aanbestedings-
richtlijnen)

De in 2014 vastgestelde aanbestedingsrichtlijnen 
bevatten zoals gezegd wel een regeling voor de 

beëindiging van wezenlijk gewijzigde overheidsop-
drachten. Artikel 73 aanhef en sub a van Richtlijn 
2014/24/EU luidt als volgt:

‘De lidstaten dragen er zorg voor dat de aanbeste-
dende diensten de mogelijkheid hebben, ten minste 
in de volgende omstandigheden en onder de voor-
waarden bepaald door het toepasselijke nationale 
recht, een overheidsopdracht te beëindigen tijdens 
de looptijd, wanneer: 
a) de opdracht ingrijpend is gewijzigd waardoor een 
nieuwe aanbestedingsprocedure zou vereist geweest 
zijn op grond van artikel 72;’

Artikel 45 aanhef en sub a van Richtlijn 2014/23/
EU en artikel 90 aanhef en sub a van Richtlijn 

2014/25/EU zijn hier de pendanten hiervan. De 
formulering van beide bepalingen wijkt enigszins 
af van die van artikel 73 Richtlijn van 2014/24/EU, 
en onderling zijn er ook tekstuele verschillen, maar 
materieel stemmen zij overeen. Voor het gemak 
noem ik hierna alleen nog artikel 73 van Richtlijn 
2014/24/EU.

Blijkens de gekozen formulering genieten lidsta-
ten een zekere discretie bij de implementatie van 

artikel 73 van Richtlijn 2014/24/EU. Aanbesteden-
de diensten moeten beschikken over een juridisch 
instrument om een wezenlijk gewijzigde overheids-
opdracht te kunnen beëindigen, maar het is aan 
de afzonderlijke lidstaten de voorwaarden vast te 
stellen waaronder die beëindiging plaatsvindt. Bij 
die voorwaarden valt te denken aan constitutieve 
voorwaarden voor de uitoefening van de bevoegd-
heid tot beëindiging van een overheidsopdracht, de 
afwikkeling van de uit de overeenkomst voortvloei-
ende verbintenissen en verjaringstermijnen.

Onduidelijk is hoe de regeling in artikel 73 aan-
hef en sub a van Richtlijn 2014/24/EU zich 

verhoudt tot de rechtsbeschermingsrichtlijnen, in 
het bijzonder artikel 2 quinquies sub a daarvan, op 
grond waarvan een wezenlijk gewijzigde overheids-
opdracht op vordering van belanghebbende onder-
nemers onverbindend moet kunnen worden ver-
klaard. Wordt de rechtsbescherming van onderne-
mers (verder) verbeterd? Moeten belanghebbende 
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ondernemers met andere woorden voortaan tevens 
beëindiging van een wezenlijk gewijzigde over-
heidsopdracht kunnen afdwingen op de voet van 
de nationale regels die beogen artikel 73 aanhef en 
sub a van Richtlijn 2014/24/EU te implementeren? 
De (consideransen van) aanbestedingsrichtlijn(en) 
zwijgen hierover. 

Ik ben geneigd deze vraag ontkennend te beant-
woorden. De Uniewetgever heeft omwille van 

de rechtszekerheid de mogelijkheid van belang-
hebbende ondernemers om een overeenkomst die 
ten onrechte zonder Europese aanbesteding is 
gesloten, onverbindend te laten verklaren bewust 
beperkt.15 Zo zijn lidstaten op grond van artikel 2 
quinquies lid 4 van de rechtsbeschermingsrichtlij-
nen verplicht te bepalen dat een overeenkomst die 
in strijd met de toepasselijke aanbestedingsrichtlijn 
niet Europees is aanbesteed, niet onverbindend kan 
worden verklaard, indien de aanbestedende dienst 
- kort samengevat - een voornemen van de onder-
handse gunning heeft gepubliceerd en een opschor-
tende termijn in acht heeft genomen. Voorts zijn de 
lidstaten bevoegd relatief korte verjaringstermijnen 
vast te stellen voor het instellen van een beroep tot 
onverbindendheid.16 Dit stelsel zou worden door-
kruist, indien op het moment dat niet is voldaan 
aan de voorwaarden voor het onverbindend laten 
verklaren van een overeenkomst, belanghebbende 
ondernemers via een omweg, namelijk door zich 
te beroepen op de nationale regels die hebben te 
gelden als implementatie van artikel 73 Richtlijn 
van 2014/24/EU, alsnog een vergelijkbaar effect 
zouden weten te bereiken. Aannemelijk is dat de 
in artikel 73 van Richtlijn 2014/24/EU opgenomen 
beëindigingsgronden niet strekken tot bescherming 
van belanghebbende ondernemers, maar vooral 
bedoeld zijn de objectieve handhaving, met name 
door de Europese Commissie17, te faciliteren.18 In 
het verleden is het voorgekomen dat lidstaten met 
een beroep op het vertrouwensbeginsel en het be-
ginsel van pacta sunt servandi nalieten schendingen 
die in een procedure bij het HvJ EU als bedoeld in 
artikel 258 VWEU waren vastgesteld, ongedaan te 
maken.19 

15 Zie punt 25 - 27 van de considerans van Richtlijn 2007/66/EG.
16 Zie art. 2 septies rechtsbeschermingsrichtlijnen. Zie hierover HvJ 
EU 26 november 2015, C-166/14, ECLI: EU: C: 2015: 779 (MedEval).
17 Er is ook een taak weggelegd voor de minister wie het aangaat, die 
op grond van de WNErpe bevoegd is in het kader van de handhaving 
van de Europese verdragen en de aanbestedingsrichtlijnen een aanwij-
zing te geven.
18 Met name de in art. 73 aanhef sub c Richtlijn 2014/24/EU genoem-
de beëindigingsgrond, die van toepassing is indien in een procedure als 
bedoeld in art. 258 VWEU een inbreuk op de Europese verdragen of de 
aanbestedingsrichtlijn is vastgesteld, wijst hierop. 
19 Zie bijv. HvJ EG 18 juli 2007, C-503/04, ECLI: EU: C: 2007: 432 
(Commissie/Duitsland).

3.  Wetsvoorstel tot implementatie van 
 nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

3.1  Toelichting bij bevoegdheid beëindiging 
 wezenlijk gewijzigde overheidsopdrachten

Zoals gezegd zou volgens de memorie van toelich-
ting bij het wetsvoorstel het Nederlandse rechts-
stelsel al voorzien in de mogelijkheid voor aanbe-
stedende diensten om een wezenlijk gewijzigde 
overheidsopdracht te beëindigen.20 Indien het 
standpunt van de regering juist is, is het vaststellen 
van nieuwe regels ter implementatie van artikel 73 
aanhef en sub a van Richtlijn 2014/24/EU inder-
daad niet noodzakelijk. Het nationale recht dient 
niettemin de volledige toepassing van de richtlijn 
te verzekeren. De uit het nationale recht voortvloei-
ende rechtssituatie dient bovendien voldoende be-
paald en duidelijk te zijn.21 Het is daarom nuttig na 
te gaan hoe de regering tot haar standpunt is geko-
men. In de memorie van toelichting valt ter zake het 
volgende te lezen22:  

‘Op grond van het Burgerlijk Wetboek dienen over-
eenkomsten te worden nagekomen. Er bestaan ech-
ter gronden tot voortijdige beëindiging van de over-
eenkomst. Een voorbeeld daarvan is een wezenlijke 
wijziging van de overheidsopdracht. Partijen kunnen 
over deze beëindigingsgrond afspraken maken in de 
overeenkomst, maar het Burgerlijk Wetboek biedt 
daartoe ook mogelijkheden. De gevolgen van voortij-
dige beëindiging van een overeenkomst, waaronder 
een mogelijke verplichting tot betaling van schade-
vergoeding, hangen af van de omstandigheden van 
het geval.’

Hier lijkt in de eerste plaats te worden beweerd 
dat een wezenlijke wijziging van een overheids-

opdracht een bestaande beëindigingsgrond in het 
BW zou zijn. Dit is echter niet het geval. In het BW 
ontbreken regels die specifiek betrekking hebben 
op overheidsopdrachten, laat staan dat hierin regels 
zijn opgenomen voor het beëindigen van wezenlijk 
gewijzigde overheidsopdrachten.  

In de tweede plaats wordt de mogelijkheid genoemd 
van het maken van afspraken over het beëindigen 

van de overeenkomst, indien sprake is van een we-
zenlijke wijziging. Gelet op de contractsvrijheid is 
dit een reële optie, al zal het maken van afspraken 
vaak neerkomen op het eenzijdig opnemen van 
een regeling in het bestek door de aanbestedende 
dienst. Hiermee heeft Nederland als lidstaat echter 
niet voldaan aan zijn verplichting om artikel 73 van 
Richtlijn 2014/24/EU te implementeren. Lidstaten 
zijn verplicht alle maatregelen te treffen die de volle 
werking van de richtlijn en het daarmee beoogde 

20 Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 96.
21 HvJ EG 4 december 2003, C-63/01, ECLI: EU: C: 2003: 650 (Evans), 
r.o. 35.
22 Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 96.
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doel verzekeren.23 Het enkele bestaan van de moge-
lijkheid van het maken van afspraken doet dat niet. 
Indien een contractuele regeling ontbreekt, zal een 
aanbestedende dienst immers moeten teruggrijpen 
op de beëindigingsgronden die de wet hem biedt. 
De wet dient dan wel te voorzien in een beëindi-
gingsgrond. 

In de geciteerde passage uit de memorie van toe-
lichting wordt er in de derde plaats op gewezen 

dat het BW mogelijkheden zou bieden om een we-
zenlijk gewijzigde overheidsopdracht te beëindigen. 
Welke die mogelijkheden dit zouden zijn, wordt 
helaas niet toegelicht. De rechtspraktijk wordt hier-
door gedwongen zelf zijn weg te vinden. In para-
graaf 5 zal ik een aantal mogelijkheden verkennen.

3.2  Toelichting bij overige gronden voor 
 beëindiging overheidsopdrachten

Een overheidsopdracht dient tevens door de aan-
bestedende dienst te kunnen worden beëindigd, 

indien deze niet aan de betrokken ondernemer had 
mogen worden gegund, omdat op hem een ver-
plichte uitsluitingsgrond van toepassing was of om-
dat de aanbestedende dienst een ernstige inbreuk 
heeft gemaakt op een van de Europese verdragen 
of de aanbestedingsrichtlijn, welke inbreuk door het 
HvJ EU in een procedure als bedoeld in artikel 258 
VWEU is vastgesteld.24 Ook voor deze situaties be-
vat het wetsvoorstel geen regels, kennelijk omdat de 
regering ervan uitgaat dat het Nederlandse rechts-
stelsel al voorziet in de noodzakelijke juridische in-
strumenten. In de memorie van toelichting valt ter 
zake te lezen dat gunning in strijd met de Europese 
verdragen of de delen 2, 2a of 3 van de Aanbeste-
dingswet 2012 ‘in principe’ strijd zou opleveren 
met een dwingende wetsbepaling en in beginsel tot 
nietigheid zou leiden.25 Deze opmerking is tevens 
relevant voor beëindiging van wezenlijk gewijzigde 
overheidsopdrachten, omdat een ongeoorloofde 
wijziging van een overheidsopdracht eveneens in 
strijd is met deel 2, deel 2a of deel 3 van de Aanbe-
stedingswet 2012 en dus met nietigheid zou wor-
den bedreigd. 

De aangehaalde opmerkingen in de memorie van 
toelichting zijn verrassend. De Hoge Raad heeft 

namelijk herhaaldelijk geoordeeld dat de regels die 
strekken tot implementatie van de (voormalige) 
aanbestedingsrichtlijnen juist niet de strekking heb-
ben de geldigheid van daarmee strijdige rechtshan-

23 HvJ EG 10 april 1984, C-14/83, ECLI: EU: C: 1984: 153 (von Colson en 
Kamann), r.o. 15; HvJ EG 15 april 2008, C-268/06, ECLI: EU: C: 2008: 223 
(Impact), r.o. 40.
24 Art. 45 aanhef en sub b en sub c Richtlijn 2014/23/EU; art. 73 
aanhef en sub b en sub c Richtlijn 2014/24/EU; art. 90 aanhef en sub b 
en sub c Richtlijn 2014/25/EU.
25 Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 96 – 97.

delingen aan te tasten.26 In de memorie van toe-
lichting bij het wetsvoorstel implementatie rechts-
beschermingsrichtlijnen aanbesteden is dit destijds 
nota bene nog de regering onderstreept.27 Toepas-
sing van artikel 3:40 lid 2 BW, waarin nietigheid 
wegens strijd met een dwingende wetsbepaling is 
geregeld, op overheidsopdrachten zou dus een be-
hoorlijke koerswijziging inhouden ten opzichte van 
het huidige recht, die naar mijn mening een gron-
digere analyse had verdiend. 

Ik betwijfel of de regering de gevolgen heeft over-
zien van toepassing van artikel 3:40 lid 2 BW op 

overheidsopdrachten. Naar huidig recht zijn de mo-
gelijkheden van afgewezen gegadigden en inschrij-
vers om de gunning van een overheidsopdracht 
aan te vechten in bepaalde opzichten beperkt. De 
aanbestedende dienst moet op grond van artikel 
2.127 lid 1 en lid 3 van de Aanbestedingswet 2012 
een opschortende termijn van ten minste twintig 
dagen in acht nemen. Indien binnen deze termijn 
geen kort geding aanhangig is gemaakt of indien 
een voorlopige voorziening is geweigerd, mag de 
aanbestedende dienst de met de gunningsbeslissing 
beoogde overeenkomst sluiten. De overeenkomst 
is dan - behoudens uitzonderlijke omstandigheden 
- niet nietig of vernietigbaar.28 De rechter kan op 
vordering van een benadeelde ondernemer de aan-
bestedende dienst nog wel bij wege van schadever-
goeding in een andere vorm dan betaling van een 
geldsom veroordelen om de overeenkomst te beëin-
digen29, maar bij de uitoefening van die bevoegd-
heid past een zekere terughoudendheid.30 Voorts 
kunnen ondernemers in de in artikel 4.15 lid 1 
van de Aanbestedingswet 2012 genoemde situaties 
vernietiging van een overeenkomst vorderen, maar 
deze mogelijkheid is door de korte vervaltermijnen 
in artikel 4.15 lid 2 van de Aanbestedingswet 2012 
en de uitzonderingsgronden in artikel 4.16 van de 
Aanbestedingswet 2012 aan banden gelegd. Dit 
stelsel van rechtsbescherming, waarin evenwicht 
lijkt te zijn gevonden tussen de belangen van aan-
bestedende diensten en afgewezen inschrijvers31, 
zou volledig worden doorkruist, als met de regering 
wordt aangenomen dat een overheidsopdracht die 

26 HR 22 januari 1999, NJ 2000/305 (Uneto/De Vliert), r.o. 3.3.3; HR 
4 november 2005, NJ 2006/204 (Gebr. Van der Stroom/Staat), r.o. 
4.1.2. Zie recent Hof Den Bosch 1 december 2015, ECLI: NL: GHSHE: 
2015: 4943, r.o. 6.11.
27 Kamerstukken II 2008/09, 32 027, nr. 3 (MvT), p. 10.
28 Hof Den Haag 17 mei 2011, ECLI: NL: GHSGR: 2011: BQ5659, r.o. 6.3; 
Hof Den Haag 7 juli 2015, ECLI: NL: GHDHA: 2015: 1863, r.o. 5.
29 Art. 6:103 BW.
30 Zie hierover A.J. van Heeswijck, ‘Hoger beroep in aanbestedings-
geschillen in kort geding: nieuwe ronde, nieuwe kansen of doodlopend 
pad?’, JAAN 2015, afl. 6, p. 877 - 878. 
31 Zie ook Hof Den Haag 17 mei 2011, ECLI: NL: GHSGR: 2011: BQ5659, 
r.o. 6.3, die uit dit stelsel zelfs een bijzonder beoordelingskader afleidt 
voor de beoordeling van een vordering na definitieve gunning. Zie 
hierover A.J. van Heeswijck, ‘Hoger beroep in aanbestedingsgeschillen 
in kort geding: nieuwe ronde, nieuwe kansen of doodlopend pad?’, JAAN 
2015, afl. 6, p. 874 – 879.
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in strijd met deel 2, deel 2a of deel 3 van de Aan-
bestedingswet 2012 is gegund, ‘in principe’ nietig 
is. Indien een rechtshandeling nietig is, blijven de 
daarmee beoogde rechtsgevolgen immers uit.32 
Definitieve gunning zal dus geen effect sorteren. 
Ondernemers zouden in beginsel in elk stadium, 
voor en na het sluiten van de overeenkomst door 
de aanbestedende dienst, de gunning van een over-
heidsopdracht kunnen aanvechten. Van de in artikel 
2.127 lid 1 en lid 3 van de Aanbestedingswet 2012 
bedoelde opschortende termijn zouden zij zich in 
principe niets hoeven aan te trekken. De aanzienlijk 
verruimde mogelijkheden van ondernemers om de 
gunning van een overheidsopdracht aan te vechten 
zou bovendien niet beperkt blijven tot de in arti-
kel 73 van Richtlijn 2014/24/EU bedoelde situaties. 
Onder gunning in strijd met de Europese verdra-
gen of de delen 2, 2a of 3 van de Aanbestedingswet 
2012 vallen immers tevens schendingen van vele 
andere bepalingen van de Aanbestedingswet 2012. 
Het kan toch niet de bedoeling zijn van de regering 
het huidige stelsel van rechtsbescherming volledig 
op zijn kop te zetten? In mijn ogen zou de regering 
er verstandig aan doen expliciet op de betreffen-
de passages in de memorie van toelichting terug te 
komen.

Los van het voorgaande is artikel 3:40 lid 2 BW 
naar mijn mening hoe dan ook ongeschikt om 

beëindiging van een overheidsopdracht door aan-
bestedende diensten mogelijk te maken. Een over-
heidsopdracht die nietig is, moet worden geacht 
nooit tot stand te zijn gekomen. Er valt in dat geval 
niets te beëindigen. De sanctie van nietigheid gaat 
dus te ver. Ter zijde merk ik op dat in het in artikel 
73 aanhef en sub c van Richtlijn 2014/24/EU be-
doelde geval de noodzaak tot beëindiging van de 
overheidsopdracht volgt uit een uitspraak van het 
HvJ EU in een procedure als bedoeld artikel 258 
VWEU. De uitspraak van het HvJ EU zou dus een 
voorwaarde moeten zijn voor het intreden van de 
nietigheid van de overheidsopdracht. Dit valt dog-
matisch lastig in te passen in artikel 3:40 BW. 

4.  Beëindigingsgrond in Aanbestedingswet 
2012

Hoewel de regering hier in de memorie van toe-
lichting bij het wetsvoorstel niet op in is ge-

gaan, is het nuttig te onderzoeken of artikel 4.15 
lid 1 sub a van de Aanbestedingswet 2012 niet al 
een grondslag biedt voor aanbestedende diensten 
om een wezenlijk gewijzigde overheidsopdracht te 
beëindigen. Artikel 4.15 lid 1 sub a van de Aanbe-
stedingswet 2012 behelst de implementatie van het 
in paragraaf 2.1 besproken artikel 2 quinquies lid 4 
van de rechtsbeschermingsrichtlijnen, dat lidstaten 

32 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III, Overeenkomsten in het alge-
meen, Deventer: Kluwer 2014, nr. 604.

- kort samengevat - verplicht ervoor te zorgen dat 
een overeenkomst die ten onrechte niet Europees 
is aanbesteed onverbindend kan worden verklaard. 
De Aanbestedingswet 2012 voorziet dus al in de 
mogelijkheid om een overheidsopdracht in de in 
artikel 73 aanhef en sub a van Richtlijn 2014/24/
EU bedoelde situatie te beëindigen. 

Waarschijnlijk komt de aanbestedende dienst 
geen beroep toe op artikel 4.15 lid 1 sub a 

van de Aanbestedingswet 2012. Deze bepaling 
strekt namelijk tot bescherming van ondernemers 
die door een onrechtmatige onderhandse gunning 
zijn benadeeld. Uit de parlementaire geschiedenis 
valt niet af te leiden, dat de Nederlandse wetgever 
tevens aan aanbestedende diensten zelf het recht 
heeft willen toekennen zich op één van de in ar-
tikel 4.15 lid 1 van de Aanbestedingswet 2012 ge-
noemde vernietigingsgronden te kunnen beroepen. 
In het tweede lid van artikel 4.15 van de Aanbe-
stedingswet 2012, waarin de termijnen voor het 
instellen van een rechtsvordering tot vernietiging 
zijn opgenomen, wordt zelfs expliciet gesproken 
van ‘een ondernemer die zich door een gunnings-
beslissing benadeeld acht’. Met behulp van een a 
contrario redenering zou op basis hiervan nog kun-
nen worden betoogd, dat de in artikel 4.15 lid 2 van 
de Aanbestedingswet 2012 genoemde termijnen 
alleen gelden voor ondernemers en dat aanbeste-
dende diensten ook daarbuiten vernietiging van een 
overeenkomst kunnen vorderen, maar daarvoor 
biedt de parlementaire geschiedenis geen enkele 
steun. Het gebruik van de woorden ‘ondernemer 
die zich door een gunningsbeslissing benadeeld 
acht’ in het tweede lid van artikel 4.15 van de Aan-
bestedingswet 2012 duidt naar mijn mening juist 
op het beperkte beschermingsbereik van de ver-
nietigingsgronden.33 Artikel 4.15 lid 1 sub a van de 
Aanbestedingswet 2012 biedt dus geen grondslag 
voor een aanbestedende dienst om een wezenlijk 
gewijzigde overheidsopdracht te beëindigen. 

5.  Beëindigingsgronden in BW

5.1  Inleiding 

Bij de mogelijkheden die het BW een aanbeste-
dende dienst zou kunnen bieden om een we-

zenlijk gewijzigde overheidsopdracht te beëindigen 
kan onderscheid worden gemaakt tussen beëindi-
gingsgronden die in beginsel gelden voor alle over-
eenkomsten, die te vinden zijn in Boek 3 en Boek 
6 BW, en beëindigingsgronden voor de in Boek 7 
BW geregelde bijzondere overeenkomsten. Het 
voert te ver op deze plaats iedere denkbare beëin-
digingsgrond uitvoerig te behandelen. Daarom zal 
ik hierna ingaan op een beperkt aantal beëindiging-
gronden.

33 Zie ook Hof Leeuwarden 15 mei 2012, ECLI: NL: GHLEE: 2012: 
BW6167, r.o. 7.
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5.2  Beëindigingsgronden Boek 3 en Boek 6 BW

5.2.1  Ontbinding op grond van tekortkoming

Beëindiging van een overeenkomst kan onder 
meer plaatsvinden door ontbinding. Op grond 

van artikel 6:265 lid 1 BW geeft iedere tekortko-
ming van een partij in de nakoming van één van 
haar verbintenissen aan de wederpartij de bevoegd-
heid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bij-
zondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding 
met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover 
nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, 
ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding op grond 
van artikel 6:265 lid 2 BW pas, wanneer de schul-
denaar in verzuim is. 

Artikel 6:265 BW biedt de aanbestedende dienst 
waarschijnlijk geen mogelijkheid om een wezen-

lijk gewijzigde overheidsopdracht te beëindigen. 
Een (wezenlijke) wijziging van een overeenkomst 
berust in de regel op wilsovereenstemming. Zij is 
niet als een tekortkoming van de wederpartij van 
de aanbestedende dienst aan te merken. Voor zo-
ver een van de partijen, meestal de aanbestedende 
dienst als opdrachtgever, bevoegd is eenzijdig de 
overeenkomst te wijzigen34, zal de uitoefening van 
die bevoegdheid evenmin als tekortkoming zijn aan 
te merken. 

5.2.2  Ontbinding op grond van onvoorziene 
 omstandigheden

Ontbinding van een overeenkomst is op grond 
van artikel 6:258 lid 1 BW tevens mogelijk op 

grond van onvoorziene omstandigheden welke 
van dien aard zijn dat de wederpartij naar maat-
staven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde 
instandhouding van de overeenkomst niet mag 
verwachten (imprévision). Onder ‘onvoorziene om-
standigheden’ moeten worden verstaan omstan-
digheden die na het sluiten van de overeenkomst 
zijn ingetreden en die partijen niet (uitdrukkelijk 
of stilzwijgend) in hun overeenkomst hebben ver-
disconteerd.35 Ontbinding wordt op grond van het 
tweede lid van artikel 6:258 BW niet uitgesproken, 
voor zover de omstandigheden krachtens de aard 
van de overeenkomst of de in het verkeer geldende 
opvattingen voor rekening komen van degene die 
zich erop beroept. 

Een wijziging van een overheidsopdracht is aan te 
merken als een omstandigheid die na het sluiten 

van de overeenkomst is ingetreden. In de mees-
te gevallen zal een wijziging bovendien niet in de 

34 Zie bijv. par. 36 lid 2 UAV 2012.  Zie ook Asser/Van den Berg 5-IIIC, 
Aanneming van werk, Deventer: Kluwer 2013, nr. 142, die meent dat de 
aannemer in beginsel bevoegd is het werk te wijzigen, kennelijk ook 
zonder contractuele grondslag. 
35 Asser/Hartkamp-Sieburgh 6-III, Algemeen overeenkomstenrecht, 
Deventer: Kluwer 2014, nr. 441.

overeenkomst zijn verdisconteerd. Anders zou een 
wijziging van de overheidsopdracht immers over-
bodig zijn.36 Een wijziging van een overheidsop-
dracht berust echter zoals gezegd in de regel op 
wilsovereenstemming of op de uitoefening door de 
aanbestedende dienst van een (contractuele) be-
voegdheid tot het wijzigen van de opdracht. Onder 
de gegeven omstandigheden is naar mijn mening 
onmogelijk vol te houden dat een wezenlijke wijzi-
ging van een overheidsopdracht is te beschouwen 
als een onvoorziene omstandigheid welke van dien 
aard is dat de wederpartij van de aanbestedende 
dienst naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid geen ongewijzigde instandhouding mag ver-
wachten. 

Een beroep van een aanbestedende dienst op ar-
tikel 6:258 BW zou voorts snel stranden op het 

tweede lid van artikel 6:258 BW. Aanbestedende 
diensten worden geacht de aanbestedingsregels te 
kennen en correct toe te passen. Zij zijn de nor-
madressaat van de aanbestedingsregels. Voor zover 
een wezenlijke wijziging al als ‘onvoorziene om-
standigheid’ in de zin van artikel 6:258 BW zou 
zijn aan te merken, zou deze krachtens de in het 
verkeer geldende opvattingen voor rekening van de 
aanbestedende dienst moeten komen. 

Met behulp van een richtlijnconforme interpreta-
tie van de begrippen ‘redelijkheid en billijkheid’ 

en ‘de in het verkeer geldende opvattingen’ zou de 
rechter in een concrete zaak wellicht tot een ander 
oordeel kunnen komen. In dat geval moet niettemin 
worden aangenomen, dat artikel 6:258 BW onvol-
doende bepaald en duidelijk is om als implemen-
tatie van artikel 73 aanhef en sub a van Richtlijn 
2014/24/EU te kunnen gelden, met name omdat 
een beroep van een aanbestedende dienst op artikel 
6:258 BW zonder richtlijnconforme interpretatie in 
ieder geval weinig kansrijk zou zijn. Richtlijncon-
forme interpretatie zou niet meer zijn dan een mid-
del om de gevolgen van een implementatiegebrek 
te beperken. Dit ontslaat Nederland als EU-lidstaat 
hoe dan ook niet van zijn verplichting om het im-
plementatiegebrek door het vaststellen van regelge-
ving te herstellen.37

Tot slot is voor ontbinding van een overeenkomst 
op grond van artikel 6:258 BW een constitutief 

vonnis van de rechter noodzakelijk.38 Ontbinding 
van de overeenkomst is dus strikt genomen een 
bevoegdheid van de rechter en niet van contract-

36 Denkbaar is overigens dat de wijziging wel door partijen is voorzien 
en door middel van een wijzigingsclausule in de overeenkomst is 
verdisconteerd, maar dat de wijziging niet in overeenstemming is met 
art. 72 lid 1 sub a Richtlijn 2014/24/EU en daardoor toch als wezenlijke 
wijziging moet worden beschouwd. 
37 Vgl. A.J. van Heeswijck, Rechtsbescherming van ondernemers in 
aanbestedingsprocedures (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2013, p. 
168.
38 Parl. Gesch. Boek 6, p. 974.
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partijen.39 Doordat de aanbestedende dienst voor 
beëindiging van een overheidsopdracht met een be-
roep op artikel 6:258 BW altijd eerst de gang naar 
de rechter moet maken, zou bovendien afbreuk 
worden gedaan aan de effectiviteit van imprévision 
als beëindigingsgrond. Naar mijn mening is artikel 
6:258 BW hoe dan ook ongeschikt om als beëindi-
gingsgrond als bedoeld in artikel 73 aanhef en sub 
a van Richtlijn 2014/24/EU te dienen.

Voorstelbaar is overigens dat de omstandigheden 
die aanleiding geven de overheidsopdracht we-

zenlijk te wijzigen, wel zijn aan te merken als on-
voorziene omstandigheden welke van dien aard zijn 
dat de wederpartij van de aanbestedende dienst 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen 
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst 
mag verwachten. In voorkomend geval doet de 
aanbestedende dienst er verstandig aan direct op 
dat moment op grond van artikel 6:258 BW ont-
binding te vorderen, in plaats van de overheidsop-
dracht in strijd met de aanbestedingsregels te wijzi-
gen. Voorkomen is beter dan genezen.

5.2.3  Vernietiging op grond van wilsgebrek

Een andere wijze van beëindiging van een over-
eenkomst dan ontbinding is vernietiging. Een 

overeenkomst is onder meer vernietigbaar, indien 
zij tot stand is gekomen onder invloed van  bedrei-
ging, bedrog, misbruik van omstandigheden of 
dwaling.40 Hoewel toepassing van een of meer van 
deze vernietigingsgronden in algemene zin niet valt 
uit te sluiten, mag worden aangenomen dat een we-
zenlijke wijziging van een overheidsopdracht zeer 
zelden onder invloed van bedreiging, bedrog of 
misbruik van omstandigheden tot stand zal komen. 
Van de genoemde vernietigingsgronden lijkt dwa-
ling nog het meest voor toepassing in aanmerking 
te komen. 

Onder omstandigheden is namelijk een beroep op 
dwaling mogelijk, indien de onjuiste voorstelling 

betrekking heeft op het recht (rechtsdwaling).41 
Hierdoor zou een onjuiste interpretatie van de re-
gels die gelden voor het wijzigen van een overheids-
opdracht een beroep op artikel 6:228 BW kunnen 
rechtvaardigen. Een aanbestedende dienst zou 
hiermee echter slechts de rechtshandeling die strekt 
tot de wijziging van de overheidsopdracht kunnen 
vernietigen, niet de gehele overheidsopdracht. De 
oorspronkelijke gunning van de overheidsopdracht 
is immers niet tot onder invloed van (rechts)dwa-
ling tot stand gekomen. Een beroep op dwaling 
biedt een aanbestedende dienst dus geen moge-

39 Zie ook Asser/Hartkamp-Sieburgh 6-III, Algemeen overeenkom-
stenrecht, Deventer: Kluwer 2014, nr. 446.
40 Art. 3:44 lid 1 en art. 6:228 BW.
41 Asser/Hartkamp-Sieburgh 6-III, Algemeen overeenkomstenrecht, 
Deventer: Kluwer 2014, nr. 246. Zie ook HR 26 november 2004, NJ 
2006/115, r.o. 3.4.

lijkheid om een wezenlijk gewijzigde overheidsop-
dracht te beëindigen, zoals artikel 73 aanhef en sub 
a van Richtlijn 2014/24/EU vereist. 

Daar komt bij dat een beroep van een aanbeste-
dende dienst op rechtsdwaling waarschijnlijk 

strandt op het derde lid van artikel 6:228 BW, op 
grond waarvan een beroep op dwaling (onder 
meer) is uitgesloten, indien de dwaling op grond 
van de in het verkeer geldende opvattingen voor re-
kening van de dwalende behoort te blijven.42 Zoals 
hiervoor bij de behandeling van artikel 6:258 BW 
toegelicht zou de rechter in een concrete zaak met 
behulp van een richtlijnconforme interpretatie wel-
licht tot een ander oordeel kunnen komen, maar dit 
neemt de noodzaak van het vaststellen van nieuwe 
regels niet weg. Artikel 6:228 BW is naar mijn me-
ning hoe dan ook ongeschikt om als beëindigings-
grond als bedoeld in artikel 73 aanhef en sub a van 
Richtlijn 2014/24/EU te dienen.

5.3  Beëindigingsgronden Boek 7 BW

5.3.1  Inleiding 

In Boek 7 BW zijn diverse beëindigingsgronden te 
vinden. De toepassingssfeer van elk van die be-

eindigingsgronden is beperkt tot de specifieke bij-
zondere overeenkomst waarvoor die beëindigings-
grond is geschreven. Overheidsopdrachten kunnen 
afhankelijk van hun inhoud uiteenlopend worden 
gekwalificeerd. Zo kan een overheidsopdracht voor 
leveringen betrekking hebben op de koop van goe-
deren, maar huur behoort bijvoorbeeld ook tot de 
mogelijkheden.43 In theorie kan een groot aantal 
beëindigingsgronden voor toepassing in aanmer-
king komen op wezenlijk gewijzigde overheidsop-
drachten. Ik bespreek hieronder echter slechts en-
kele beëindigingsgronden voor een aantal bijzonde-
re overeenkomsten die in de aanbestedingspraktijk 
veelvuldig voorkomen. Ik maak daarbij onderscheid 
tussen overheidsopdrachten voor diensten, leverin-
gen en werken. 

Overheidsopdrachten kunnen de kenmerken ver-
tonen van meerdere bijzondere overeenkomsten 

als bedoeld in Boek 7 BW. In voorkomend geval 
kunnen ingewikkelde vragen rijzen over de samen-
loop van regels.44 Deze problematiek blijft hier bui-
ten beschouwing. 

5.3.2  Overheidsopdrachten voor diensten

Veel overheidsopdrachten voor diensten kwalifi-
ceren als een overeenkomst van opdracht in de 

zin van artikel 7:400 BW. Dit is de overeenkomst 
waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich je-

42 Vgl. Asser/Hartkamp-Sieburgh 6-III, Algemeen overeenkomsten-
recht, Deventer: Kluwer 2014, nr. 246.
43 Zie definitie van overheidsopdracht voor leveringen in art. 1.1 
Aanbestedingswet 2012. 
44 Zie art. 6:215 BW. 



lic
en

tie
 ve

rs
tre

kt 
aa

n:

un
ive

rs
ite

it_
lei

de
n@

li.n
l

IB
R P

ub
lic

at
ie 

- 1
1-

01
-2

01
6

63 - nr 1 | januari 2016

TBR – Tijdschrift voor Bouwrecht

A
RT

IK
EL

gens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt 
anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst 
werkzaamheden te verrichten die in iets anders be-
staan dan het tot stand brengen van een werk van 
stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven 
van werken of het vervoeren of doen vervoeren van 
personen of zaken. Op grond van artikel 7:408 BW 
is de opdrachtgever te allen tijde bevoegd de over-
eenkomst op te zeggen.45 Indien de overeenkomst 
voortijdig wordt beëindigd en de verschuldigdheid 
van loon afhankelijk is van de volbrenging van de 
opdracht of van het verstrijken van de tijd waar-
voor de opdracht is verleend, heeft de opdrachtne-
mer op grond van artikel 7:411 BW recht op een 
naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. 
Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening 
gehouden met de reeds door de opdrachtnemer 
verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de op-
drachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de 
overeenkomst is geëindigd. 

In geval de overheidsopdracht kwalificeert als een 
overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 

7:400 BW, beschikt de aanbestedende dienst door 
het bestaan van een ruime opzeggingsbevoegdheid 
over een wettelijk instrument om een wezenlijk ge-
wijzigde overheidsopdracht te beëindigen. 

5.3.3  Overheidsopdrachten voor leveringen 

Bij overheidsopdrachten voor leveringen is spra-
ke van een grote verscheidenheid aan overeen-

komsten. Indien de overheidsopdracht strekt tot 
eigendomsverschaffing, is waarschijnlijk sprake 
van koop in de zin van artikel 7:1 BW en valt de 
overeenkomst onder het bereik van Titel 1 van 
Boek 7 BW. Deze titel bevat geen algemene opzeg-
gingsbevoegdheid. Een aanbestedende dienst kan 
een overeenkomst alleen ontbinden in geval van 
niet-nakoming door de wederpartij. Daarvan is in 
het algemeen geen sprake, indien partijen afspra-
ken maken over het wijzigen van de voorwaarden 
van een overheidsopdracht. Ik verwijs ter zake naar 
de behandeling van artikel 6:265 BW hiervoor in 
paragraaf 5.2.1. Indien een overheidsopdracht 
kwalificeert als een koopovereenkomst in de zin van 
artikel 7:1 BW, beschikt de aanbestedende dienst 
dus niet over een wettelijk instrument om een we-
zenlijk gewijzigde overeenkomst te beëindigen.  

Een overheidsopdracht voor leveringen kan ook 
strekken tot het in gebruik geven van zaken, 

zonder dat daarbij de eigendom wordt overgedra-
gen. In dat geval kan sprake zijn van huur in de 
zin van artikel 7:201 BW. Het is moeilijk voor te 
stellen dat een overheidsopdracht voor leveringen 
op iets anders betrekking heeft dan op roerende za-

45 Van deze bepaling kan enkel niet worden afgeweken ten nadele van 
natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of 
bedrijf. In geval van een overheidsopdracht, waarbij de opdrachtgever 
nimmer een natuurlijke persoon is, is afwijken wel toegestaan.  

ken in de zin van artikel 3:3 lid 2 BW. Op de huur 
van roerende zaken zijn uitsluitend de eerste vier 
afdelingen van Titel 4 van Boek 7 BW van toepas-
sing. Op grond van artikel 7:228 lid 2 BW eindigt 
een huurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is 
aangegaan door opzegging. Een voor bepaalde tijd 
aangegane huurovereenkomst eindigt, wanneer die 
tijd is verstreken. De wet biedt in dat geval niet de 
mogelijkheid van tussentijdse opzegging. Een over-
heidsopdracht voor leveringen die als huurovereen-
komst kwalificeert, zal in de regel voor bepaalde 
tijd zijn aangegaan. In voorkomend geval beschikt 
de aanbestedende dienst niet over een wettelijk in-
strument om een wezenlijk gewijzigde overheids-
opdracht te beëindigen. 

5.3.4  Overheidsopdrachten voor werken

Een overheidsopdracht voor werken zal meestal 
onder de definitie van aanneming van werk val-

len. Dit is de overeenkomst waarbij de ene partij, 
de aannemer, zich jegens de andere partij, de op-
drachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking 
een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen 
en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever 
te betalen prijs in geld, aldus artikel 7:750 lid 1 
BW. Op grond van artikel 7:760 lid 1 BW is de op-
drachtgever te allen tijde bevoegd de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In dat geval is 
de opdrachtgever de voor het gehele werk geldende 
prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen 
die voor de aannemer uit de opzegging voortvloei-
en. In het algemeen pakt dit niet voordelig uit voor 
de opdrachtgever.   

In geval een overheidsopdracht kwalificeert als een 
overeenkomst van aanneming van werk in de zin 

van artikel 7:750 lid 1 BW, beschikt de aanbeste-
dende dienst door het bestaan van een ruime op-
zeggingsbevoegdheid over een wettelijk instrument 
om een wezenlijk gewijzigde overheidsopdracht te 
beëindigen. 

6.  Conclusie 

De aanname van de regering dat het Nederlandse 
rechtsstelsel al voorziet in de mogelijkheid om 

een wezenlijk gewijzigde overheidsopdracht te be-
eindigen, is slechts gedeeltelijk juist. Het antwoord 
op de vraag of de aanbestedende dienst in een con-
creet geval beschikt over een wettelijke bevoegd-
heid om een overheidsopdracht te beëindigen is 
met name afhankelijk van de aard van de overeen-
komst. Indien de overheidsopdracht kwalificeert als 
een overeenkomst van opdracht of aanneming van 
werk, kan de aanbestedende dienst gebruik maken 
van een algemene opzeggingsbevoegdheid, tenzij 
deze bevoegdheid contractueel is uitgesloten. In-
dien de overheidsopdracht kwalificeert als koop- of 
huurovereenkomst, hetgeen het geval kan zijn bij 
overheidsopdrachten voor leveringen, ontbreekt 
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in ieder geval die wettelijke bevoegdheid. De Ne-
derlandse wetgever zal dus nieuwe regels moeten 
vaststellen ten behoeve van de implementatie van 
artikel 73 van Richtlijn 2014/24/EU.

De Nederlandse wetgever zou ervoor kunnen kie-
zen het BW uit te breiden met opzeggingsbe-

voegdheden. Naar mijn mening is het verstandiger 
in de Aanbestedingswet 2012 één algemene op-
zeggingsbevoegd op te nemen voor aanbestedende 
diensten die specifiek is toegesneden op de in arti-
kel 73 van Richtlijn 2014/24/EU bedoelde situaties. 
Hierin zouden ook regels voor de financiële afwik-
keling moeten worden opgenomen. Voor de finan-
ciële afwikkeling van een overheidsopdracht die op 
een van de in artikel 73 van Richtlijn 2014/24/EU 

bedoelde gronden moet worden beëindigd, zou de 
aard van de overheidsopdracht naar mijn mening 
geen verschil mogen maken. Indien de financiële 
afwikkeling volgens de bestaande regels in Boek 7 
zou geschieden, voor zover dit al mogelijk is, zou-
den er wel ongerechtvaardigde verschillen kunnen 
ontstaan tussen de verschillende overeenkomst. Dit 
geldt in ieder geval overeenkomsten van opdracht 
enerzijds en overeenkomsten van aanneming van 
werk anderzijds. Artikel 7:411 BW, dat van toe-
passing is op de overeenkomst van opdracht, biedt 
namelijk meer dan artikel 7:760 lid 2 BW, dat van 
toepassing is op aanneming van werk, de moge-
lijkheid om rekening te houden met de reden voor 
beëindiging. l
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TBR 2016/11

Wijziging Aanbestedingswet 2012, nog 
wat werk aan de winkel voor de wetgever 
 – Mr.  D.J.L. van Ee MSc MRE1

1.  Past Performance

I
n het Wetsvoorstel is een nieuwe facultatieve 
uitsluitingsgrond opgenomen die ziet op 'past 
performance'. Het nieuwe artikel 2.87 sub g be-
paalt dat een inschrijver kan worden uitgesloten 
van deelneming aan een aanbestedingsprocedure 

indien: ‘de inschrijver of gegadigde heeft blijk gegeven 
van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij 
de uitvoering van een wezenlijk voorschrift van een 
eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht van 
een speciale-sectorbedrijf of een eerdere concessieop-
dracht en dit heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging 
van die eerdere opdracht, tot schadevergoeding of tot 
andere vergelijkbare sancties.’ Het moet gaan om aan-
zienlijke of voortdurende tekortkomingen. Onder 
een aanzienlijke tekortkoming dient in ieder geval 
te worden verstaan die gevallen waarin de rechter 
wanprestatie heeft vastgesteld.2 Ook moet de aan-
zienlijke tekortkoming hebben geleid tot sancties 
van de opdrachtgever zoals vroegtijdige beëindi-
ging van die eerdere opdracht, schadevergoeding of 
tot andere vergelijkbare sancties.3 Het is op grond 
van de Memorie van Toelichting onduidelijk of uit-
sluitend een beroep kan worden gedaan op deze 
uitsluitingsgrond indien de aanzienlijke tekortko-
ming toerekenbaar is aan de opdrachtnemer. De 
wetgever bepaalt: ‘Het beperken van de uitsluitings-
grond tot gevallen waarin sprake is van wanprestatie 
is, mede gelet op de andere taalversies niet mogelijk.’4 
Wanprestatie wordt doorgaans gezien als een sy-
noniem in de spreektaal voor een toerekenbare te-
kortkoming. De Memorie van Toelichting bepaalt5: 
‘Ook het beperken van deze uitsluitingsgrond tot geval-
len waarin sprake is van toerekenbaarheid, is gelet op 
de teksten van de bepalingen in de richtlijnen niet mo-
gelijk.’ Op dit argument is wel het een en ander af te 

1 David van Ee is partner bij NautaDutilh te Amsterdam. 
2 Concept Memorie van Toelichting bij Wijziging van de Aanbeste-
dingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedings-
richtlijnen 2014/23/EU, 2014/234/EU en 2014/25/EU, p. 71. 
3 t.a.p. 
4 Concept Memorie van Toelichting bij Wijziging van de Aanbeste-
dingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedings-
richtlijnen 2014/23/EU, 2014/234/EU en 2014/25/EU, p. 22.
5 t.a.p. 

dingen, maar inhoudelijk is duidelijk wat hier staat. 
De Memorie van Toelichting vervolgt echter met: 
‘De aanleiding tot uitsluiting dient wel binnen de in-
vloedsfeer van de ondernemer te liggen.’ Verderop in de 
Memorie van Toelichting6 staat: ‘ Tot slot dient de te-
kortkoming binnen de invloedsfeer van de ondernemer 
te liggen, de ondernemer dient immers te hebben blijk 
gegeven van de tekortkoming. De bepalingen omtrent 
overmacht en toerekenbaarheid van de tekortkoming in 
het Burgerlijk Wetboek zijn daarbij van toepassing. De 
eisen dienen cumulatief te worden gelezen’. Twee keer 
zegt de wetgever dat toerekenbaarheid geen voor-
waarde is en twee keer zegt de wetgever dat toere-
kenbaarheid wel een voorwaarde is. Erg consistent 
is dit allemaal niet. 

De wetgever bepaalt dat de tekortkoming niet bij 
de dezelfde aanbestedende dienst behoeft te zijn 

geconstateerd. Het is volgens de wetgever denkbaar 
dat aanbestedende diensten een register bijhouden 
waarin de aanzienlijke of voortdurende tekortko-
mingen worden geregistreerd. Een dergelijk re-
gister is dus niets anders dan een 'zwarte lijst'. De 
wetgever stelt dat om te voorkomen dat deze uit-
sluitingsgrond te makkelijk wordt ingeroepen voor 
kleine tekortkomingen in het artikellid "enkele waar-
borgen" worden opgenomen.7 In het artikellid zijn 
echter verder geen waarborgen opgenomen. De 
wetgever merkt op8: ‘Het ligt in de rede dat aanbeste-
dende diensten voorzien in een zorgvuldige procedure 
met betrekking tot een dergelijk register’. De aanbe-
veling aan aanbestedende dienst volgt dat hoor- en 
wederhoor moet plaatsvinden. Dat is een eis die in 
jurisprudentie ook wordt gesteld.9 Daarnaast geldt 
de algemene proportionaliteitseis. Ook moeten in-
schrijvers op grond van 2.87a Aw de gelegenheid 
krijgen alsnog hun betrouwbaarheid aan te tonen. 
Dat is echter iets anders dan het opnemen van 
(procedurele) waarborgen, zoals de wetgever stelt 

6 Concept Memorie van Toelichting bij Wijziging van de Aanbeste-
dingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedings-
richtlijnen 2014/23/EU, 2014/234/EU en 2014/25/EU, p. 71.
7 t.a.p. 
8 t.a.p.
9 Rb. Den Haag 18 februari 2014 (Restauratieve voorzieningen De 
Rechtspraak) ECLI: NL: RBDHA: 2014: 3338, r.o. 3.4.
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te hebben gedaan. Deze bepaling kan in de prak-
tijk tot veel vragen en problemen leiden. Het zou 
in ieder geval zeer wenselijk zijn indien de wetge-
ver nadere procedurele waarborgen formuleert die 
gelden voor opname van een partij in het register. 
Mogelijk is de wetgever daartoe zelfs gehouden op 
grond van artikel 6 EVRM.10 Hierbij zou gedacht 
kunnen worden aan hoor en wederhoor vóór opna-
me in het register, de mogelijkheid om rehabilitatie 
te verzoeken na een bepaalde periode, laagdrem-
pelige (volledige) toetsing van het voornemen tot 
opname in het register. Hierbij zou de Commissie 
van Aanbestedingsexperts een rol kunnen spelen. 
Ook is te overwegen het register te centraliseren om 
daarmee willekeur en favoritisme te voorkomen.

2.  Overeenkomst gesloten in strijd met aan-
bestedingsrecht

Artikel 73 van Richtlijn 2014/24/EU bepaalt: 'De 
lidstaten dragen er zorg voor dat de aanbesteden-

de diensten de mogelijkheid hebben, ten minste in de 
volgende omstandigheden en onder de voorwaarden 
bepaald door het toepasselijke nationale recht, een over-
heidsopdracht te beëindigen tijdens de looptijd, wan-
neer: (a) de opdracht ingrijpend is gewijzigd waardoor 
een nieuwe aanbestedingsprocedure zou vereist geweest 
zijn op grond van artikel 72; (b) de aannemer, op het 
moment van de gunning van de opdracht, in een van 
de situaties als bedoeld in artikel 57, lid 1, verkeerde en 
derhalve uitgesloten had moeten worden van de aanbe-
stedingsprocedure; (c) de opdracht niet aan de aanne-
mer had mogen worden gegund wegens een ernstige in-
breuk op de verplichtingen uit hoofde van de Verdragen 
en deze richtlijn, welke inbreuk door het Hof van Jus-
titie van de Europese Unie als zodanig is aangemerkt 
in een procedure overeenkomstig artikel 258 VWEU.' 

Volgens de wetgever is nadere implementatie van 
dit artikel niet vereist omdat het Nederland-

se rechtsstelsel al voorziet in de mogelijkheid een 
gesloten overeenkomst voortijdig te beëindigen.11 
Hiervoor verwijst de wetgever naar de mogelijkhe-
den in het Burgerlijk Wetboek en de mogelijkheid 
om in de overeenkomst beëindigingsbeding op 
te nemen, al dan niet met de plicht om eventuele 
schade te vergoeden. Daarnaast kan een overeen-
komst vernietigd worden indien deze is gesloten in 
strijd met de in artikel 4.15 Aw genoemde gronden. 
Voorts stelt de wetgever: ‘De gunning aan een aanne-
mer op wie een verplichte uitsluitingsgrond van toepas-
sing is en die derhalve uitgesloten had moeten worden 
van de aanbestedingsprocedure, zal in principe strijd 
met een dwingende wetsbepaling opleveren. Ook de 

10 A. de Moor- van Vugt, ‘Onder het mom van Integriteit’, NTB 2012/11 
p. 12 en E.R. Manunza, Is een 'zwarte lijst' van bouwbedrijven verenig-
baar met het Europees recht?’ BR 2003, p 747 e.v.. 
11 Concept Memorie van Toelichting bij Wijziging van de Aanbeste-
dingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedings-
richtlijnen 2014/23/EU, 2014/234/EU en 2014/25/EU, p. 98.

gunning van een overheidsopdracht aan een aannemer 
in strijd met de verdragen van de Europese Unie of de 
delen 2, 2a of 3 van de Aanbestedingswet 2012 kan als 
zodanig kwalificeren. Het sluiten van een overeenkomst 
in strijd met de wet leidt in beginsel tot nietigheid van 
de rechtshandeling. De precieze gevolgen, waaronder de 
mate waarin contractspartijen gehouden zijn tot beta-
ling van schadevergoeding, hangen af van de omstan-
digheden van het geval.’ 

Een rechtshandeling is  nietig indien deze  door in-
houd of strekking  in strijd is met de goede zeden 

of de openbare orde. In het arrest Uneto/De Vliert 
heeft de Hoge Raad  overwogen: ‘Zoals hiervoor is 
overwogen, houden de regels betreffende aanbesteding 
van werken niet in dat een overeenkomst nietig is om-
dat de aanbestedingsregels niet zijn nageleefd bij de 
aanbestedingsprocedure die tot die overeenkomst heeft 
geleid. Zoals is opgemerkt in de MvA bij art. 3:40 (Parl. 
Gesch. Boek 3, p. 192) zal een rechtshandeling die in 
strijd is met een wettelijke bepaling die niet de strekking 
heeft de geldigheid van daarmee strijdige rechtshande-
lingen aan te tasten, ook niet op grond van alleen die 
strijdigheid door inhoud of strekking in strijd met de 
goede zeden of de openbare orde kunnen worden geacht. 
Het enkele feit dat de aanbestedingsregels in het onder-
havige geval niet zouden zijn nageleefd, wettigt aldus 
niet de conclusie dat de overeenkomst tussen De Vliert 
en Gibros nietig zou zijn. Dat zich in het onderhavige 
geval bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan 
die tot een ander oordeel zouden moeten leiden, is in dit 
geding niet aangevoerd.’12 

Dit oordeel is bevestigd in het arrest van de Hoge 
Raad Van der Stroom/Staat der Nederlanden en 

NIC.13 In de Memorie van Toelichting bij de wet 
implementatie rechtsbescherming aanbestedin-
gen14 is de wetgever hier op ingegaan in het kader 
van de totstandkoming van artikel 8 Wira (thans 
artikel 4.15 Aw). De wetgever heeft gesteld: ‘Er is 
niet voor gekozen om overeenkomsten die in strijd met 
het wetsvoorstel gesloten worden van rechtswege nietig 
te laten zijn. In dat geval zou de overeenkomst achteraf 
nooit bestaan hebben, ook zonder een beroep op nietig-
heid van een belanghebbende of een partij. Nietigheid 
van rechtswege volgt op grond van artikel 40 van Boek 
3 van het Burgerlijk Wetboek uit het in strijd handelen 
met een dwingende wetsbepaling die strekt tot de be-
scherming van de goede zeden of de openbare orde. Het 
wetsvoorstel heeft niet die strekking. Tevens geldt dat het 
om genoemde redenen onwenselijk zou zijn rechtshan-
delingen ook buiten de rechter om nietig te verklaren.'

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel 
wordt dus afgeweken van vaste rechtspraak van de 

Hoge Raad. Ook wordt kennelijk teruggekomen op 

12 HR 22 januari 1999, NJ 2000, 305 (Uneto/ De Vliert).
13 HR 4 november 2005, NJ 2006, 204 (Van der Stroom/ Staat der 
Nederlanden en NIC). 
14 MvT, Kamerstukken II 2008/09, 32 027, nr. 3, p. 10.
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hetgeen de wetgever heeft opgemerkt in de Memo-
rie van Toelichting bij de WIRA. Het zou voor de 
hand liggen dat indien de wetgever een wijziging 
op zo'n belangrijk punt wil doorvoeren, hij dat in 
de wet zelf opneemt. In ieder geval zou het op zijn 
plaats zijn dat in de Memorie van Toelichting wordt 
duidelijk gemaakt waarom de wetgever een wijzi-
ging doorvoert en niet - zoals hier - wordt gedaan 
alsof dit al geldend recht is. Daarnaast nog twee 
andere opmerkingen. In beginsel hebben aanbeste-
dende diensten de mogelijkheid tot voortijdige be-
eindiging, maar dat recht kan in beginsel contrac-
tueel worden uitgesloten. Bepaald zou dus moeten 
worden dat deze bevoegdheid niet contractueel kan 
worden uitgesloten. Daarnaast laat het wetsvoorstel 
ongeregeld op welke vergoeding de wederpartij van 
de aanbestedende dienst aanspraak kan maken bij 
tussentijdse beëindiging in gevallen als bedoeld in 
artikel 73 Richtlijn 2014/24/EU. Nadere richtsnoe-
ren op dat punt lijken zeer gewenst.

3.  Omzeteis

Disproportionele omzeteisen belemmeren de 
concurrentie omdat de kring van gegadigden 

daarmee wordt beperkt. In overweging 83 Richt-
lijn 2014/24/EU wordt bepaald dat te strenge ei-
sen met betrekking tot economische en financiële 
draagkracht vaak een onverantwoorde belemme-
ring vormen voor de deelname van het midden- en 
kleinbedrijf aan overheidsopdrachten. Dergelijke 
eisen moeten steeds verband houden met en in ver-
houding staan tot het voorwerp van de opdracht. 
Het huidige 2.90 lid 4 sub a Aw bepaalt dat een om-
zeteis maximaal driemaal de geraamde waarde van 
de opdracht mag zijn. In de Gids Proportionaliteit 
wordt toegelicht dat bij zeer complexe risicovolle 
projecten een omzeteis kan worden gevraagd tot 
300% (mits deugdelijk gemotiveerd). Alles daarbo-

ven komt disproportioneel voor en is op grond van 
de wet niet toegestaan, aldus de Gids Proportio-
naliteit.15 In overweging 83 Richtlijn 2014/24/EU 
wordt bepaald: ‘Als vuistregel geldt dat de omzeteis 
ten hoogste twee keer de geraamde waarde van de op-
dracht mag bedragen.’

Vervolgens wordt gesteld dat strengere eisen kun-
nen worden gesteld als er hoge risico’s verbon-

den zijn aan de uitvoering van de opdracht of als 
de tijdige en juiste uitvoering van de opdracht van 
cruciaal belang is. Dit is vervolgens uitgewerkt in 
artikel 58 Richtlijn 2014/24/EU: ‘De minimumjaar-
omzet die van de ondernemers kan worden verlangd, 
bedraagt maximaal twee keer de geraamde waarde van 
de opdracht, behalve in naar behoren gemotiveerde om-
standigheden, bijvoorbeeld in verband met de bijzonde-
re risico’s die kleven aan de aard van de werken, dien-
sten of producten. De aanbestedende dienst vermeldt in 
de aanbestedingsstukken of in het proces-verbaal in de 
zin van artikel 84 de voornaamste redenen voor het 
opleggen van een dergelijke eis.’ Dit is niet overgeno-
men in het Voorstel van Wet. De maximale omzeteis 
blijft in beginsel driemaal de geraamde waarde van 
de opdracht. De wetgever licht dit als volgt toe:16 ‘de 
eisen in de Aanbestedingswet 2012 zijn strenger (drie-
maal de waarde) met het oog op het vergroten van de 
deelname van het MKB bij aanbestedingen’. 

De motivering die wordt gegeven aan de beslis-
sing om artikel 2.90 niet aan te passen, lijkt te 

berusten op een misvatting van de wetgever. Een 
strenge(re) omzeteis beperkt de deelname van het 
midden-en kleinbedrijf juist, zoals ook correct is 
toegelicht in overweging 83 Richtlijn 2014/24/EU. 
Het verdient overweging het bepaalde in artikel 58 
- mede gezien de nationale doelstellingen - alsnog 
te implementeren in de Aanbestedingswet of in ie-
der geval de Memorie van Toelichting op dit punt 
aan te passen.  l

15 Gids Proportionaliteit, p. 36. 
16 Concept Memorie van Toelichting bij Wijziging van de Aanbeste-
dingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedings-
richtlijnen 2014/23/EU, 2014/234/EU en 2014/25/EU, p. 73. 
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Jurisprudentie – I. Ruimtelijk ordeningsrecht

TBR 2016/12

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 2 december 2015, 
No. 201504866/1/R1, ECLI: NL: RVS: 2015: 3665 (Bestemmingsplan 
Heerlen)

(Mr. G. van der Wiel)

Wro: art. 3.1, art. 3.8; Awb : art. 3:46, art. 8:6 en art. 2 van 
bijlage 2, onderdeel Wro onder a, art. 8:75

Met noot H.J. de Vries, Red.

Procesverloop
Bij besluit van 7 april 2015 heeft de raad (van de 
gemeente Heerlen, HJdVr.) het bestemmingsplan 
‘Kissel-Voskuilenweg 2014’ vastgesteld. Tegen dit 
besluit heeft (appellant) beroep ingesteld.
(…)

Overwegingen

1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan 
heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmin-

gen aan te wijzen en regels te geven die de raad 
uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 
nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing te-
rughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de 
hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanlei-
ding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet 
in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stel-
len dat het plan strekt ten behoeve van een goede 
ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling 
aan de hand van de beroepsgronden of het bestre-
den besluit anderszins is voorbereid of genomen in 
strijd met het recht.

2. Het plan voorziet in een nieuw planologisch 
kader voor het gebied Kissel-Voskuilenweg.

3. Het beroep van appellant, die een bedrijf ex-
ploiteert aan de (…) te Heerlen, is gericht 

tegen het plandeel met de bestemming ‘Groen’ ter 
plaatse van het aan zijn bedrijfsperceel grenzende 
perceel, kadastraal bekend HLN01, sectie M, nr. 
157 (hierna: het perceel). Hij wenst het perceel te 
gebruiken voor bedrijfsactiviteiten en/of ter plaat-
se twee woningen te realiseren. Appellant betoogt 
dat de raad zijn zienswijze in de Nota zienswijzen 
ten onrechte samengevat heeft weergegeven. Dit is 
volgens hem in strijd met artikel 3:46 van de Alge-
mene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Daarnaast 
bevat de Nota zienswijzen volgens hem een onjuis-
te weergave van de bezwaren. In dit verband wijst 
appellant erop dat hij zich heeft geconformeerd aan 
de bezwaren van andere indieners van zienswij-

zen. Daarnaast brengt hij naar voren dat de raad 
bij de besluitvorming onvoldoende rekening heeft 
gehouden met zijn wensen. In dit verband brengt 
appellant naar voren dat de raad zich ten onrechte 
op het standpunt stelt dat onduidelijkheid bestaat 
over hetgeen hij op het perceel wenst te realiseren. 
Volgens appellant heeft hierover op 18 november 
2013 reeds een gesprek plaatsgevonden met een ge-
meenteambtenaar. Verder wijst appellant erop dat 
in het voorgaande plan een uit te werken woonbe-
stemming aan de gronden was toegekend.

4. De raad heeft uiteengezet dat er weliswaar 
contact is geweest met appellant over het-

geen hij op het perceel wenst te realiseren, maar dat 
dit niet tot een concreet initiatief heeft geleid. De 
raad heeft verder uiteengezet dat onbenutte bouw-
titels conform het beleid zo veel mogelijk uit het 
plan zijn verwijderd. Volgens de raad is het in ver-
band met het woningoverschot niet langer wenselijk 
ter plaatse woningen te realiseren, omdat er geen 
behoefte is aan de woningen. Het realiseren van 
twee woningen op het perceel past volgens de raad 
niet langer binnen het gemeentelijke en het provin-
ciale beleid. Het toelaten van bedrijvigheid op het 
perceel past volgens de raad evenmin in het beleid.

5. Ten aanzien van het betoog van appellant 
dat de wijze waarop de raad de naar voren 

gebrachte zienswijzen heeft behandeld in strijd is 
met artikel 3:46 van de Awb, overweegt de Afdeling 
dat artikel 3:46 van de Awb zich er niet tegen verzet 
dat de raad de zienswijzen samengevat weergeeft. 
Dat niet op ieder argument ter ondersteuning van 
een zienswijze afzonderlijk is ingegaan, is op zich-
zelf geen aanleiding voor het oordeel dat het be-
streden besluit niet voldoende is gemotiveerd. Niet 
is gebleken dat bepaalde bezwaren of argumenten 
niet in de overwegingen zijn betrokken. Het betoog 
faalt.

6. Met betrekking tot het betoog van appel-
lant dat de raad heeft miskend dat hij in zijn 

zienswijze heeft verwezen naar de bezwaren van 
andere indieners van zienswijzen, stelt de Afde-
ling vast dat deze bezwaren in de Nota zienswijzen 
zijn behandeld. De bezwaren zijn derhalve bij de 
besluitvorming betrokken. In zoverre bestaat geen 
aanleiding voor het oordeel dat de besluitvorming 
onzorgvuldig heeft plaatsgevonden. Het betoog 
faalt.

7. Aan het perceel is de bestemming ‘Groen’ 
toegekend. Vaststaat dat het plan voor het 
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perceel niet voorziet in de door appellant gewens-
te bedrijfsactiviteiten en/of woningen. Onder het 
voorgaande bestemmingsplan ‘Kissel-Voskuilen-
weg’ was aan het perceel de bestemming ‘Wonen 
uit te werken’ toegekend. Er is voor deze gronden 
geen uitwerkingsplan vastgesteld.

Voor zover appellant heeft gewezen op hetgeen 
het voorgaande plan mogelijk maakte, overweegt 
de Afdeling dat in het algemeen aan een geldend 
bestemmingsplan geen blijvende rechten kunnen 
worden ontleend. De raad kan op grond van ge-
wijzigde planologische inzichten en na afweging 
van alle betrokken belangen andere bestemmin-
gen en regels voor gronden vaststellen. De raad 
heeft uiteengezet dat het realiseren van woningen 
op het perceel niet past binnen het geldende wo-
ningbouwbeleid, zoals onder meer omschreven in 
het regionale en gemeentelijke beleid. In de Nota 
zienswijzen staat vermeld dat de regio Parkstad 
reeds sinds een lange periode wordt geconfron-
teerd met een bevolkingsafname. Het realiseren van 
grote aantallen nieuwe woningen is daarom onge-
wenst. Dit komt tot uitdrukking in de verschillende 
beleidsdocumenten waaronder het ‘Structuurvisie-
besluit Wonen en Retail’, de Herstructureringsvisie 
voor de woningvoorraad Parkstad Limburg’ en de 
‘Regionale woningmarktprogrammering’. Uit deze 
beleidsdocumenten volgt dat de woningopgave niet 
verder mag toenemen. In de Herstructurerings-
visie is op stadsdeelniveau becijferd hoe groot de 
verdunningsopgave is. Voor Heerlen Stad, waartoe 
het perceel behoort, bedraagt deze opgave 640 wo-
ningen. De regionale woningmarktprogrammering 
geeft kwalitatieve richtlijnen voor bestaande en 
nieuwe woningbouwinitiatieven. In de vastgestelde 
programmering zijn eerst de bestaande projecten 
kwalitatief gewogen en geprioriteerd. Ten aanzien 
van de nieuwe projecten is bepaald dat deze dienen 
te voldoen aan zowel de kwalitatieve als de kwan-
titatieve uitgangspunten van het Parkstadbeleid, 
hetgeen hier niet het geval is gelet op het geschetste 
krimpscenario. De raad heeft zich gelet op het vo-

renstaande in redelijkheid op het standpunt kunnen 
stellen dat er geen behoefte is aan de door appel-
lant gewenste woningen. Gelet hierop heeft de raad 
er naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid 
toe kunnen besluiten geen woningbouw mogelijk te 
maken op het perceel. Het betoog faalt.

8. Ten aanzien van de wens van appellant op 
het perceel bedrijfsactiviteiten te verrichten, 

heeft de raad uiteengezet dat bedrijvigheid dient 
plaats te vinden op de daarvoor bestemde werklo-
caties. Het beleid hieromtrent is neergelegd in het 
provinciale beleidsdocument ‘Programma werklo-
caties Limburg 2020’. De raad heeft aangegeven 
dit beleid als zijn eigen beleid toe te passen. Nu 
het perceel niet is aangeduid als werklocatie is het 
niet in overeenstemming met dit beleid om op het 
perceel bedrijfsactiviteiten toe te laten. Gelet hierop 
heeft de raad er naar het oordeel van de Afdeling in 
redelijkheid toe kunnen besluiten geen bedrijfsbe-
stemming toe te kennen aan het perceel. Het betoog 
faalt.

9. Ten aanzien van het betoog dat de raad bij 
de vaststelling van het plan onvoldoende re-

kening heeft gehouden met de wensen van appel-
lant, omdat het initiatief onvoldoende concreet is, 
overweegt de Afdeling als volgt. Zoals uit hetgeen 
is overwogen onder 7 en 8 volgt, is de raad tot de 
conclusie gekomen dat het beleid in de weg staat 
aan de wens van appellant om op het perceel wo-
ningen en/of bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken. 
Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad bij 
de vaststelling van het plan voldoende rekening ge-
houden met het voornemen van appellant en is af-
doende gemotiveerd waarom dit voornemen niet in 
het plan kan worden opgenomen. Het betoog faalt.

9.1. Appellant heeft zich in het beroep-
schrift voor het overige beperkt tot het 

verwijzen naar de inhoud van de zienswijze. In de 
overwegingen van het bestreden besluit is ingegaan 
op deze zienswijze. Appellant heeft in het beroep-

Het perceel in kwestie / bron: maps.google.com
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schrift, noch ter zitting redenen aangevoerd waar-
om de weerlegging van de desbetreffende ziens-
wijze in het bestreden besluit onjuist zou zijn. Het 
betoog faalt.

10. Het beroep is ongegrond.

11. Voor een proceskostenveroordeling be-
staat geen aanleiding. (Enz., enz., Red.)

NOOT
Bevolkingskrimp en indirecte verwijdering van 
onbenutte bouwtitels uit bestemmingsplan

1. De toenemende bevolkingskrimp in diverse delen 
van ons land heeft gevolgen voor het te voeren ruim-

telijke beleid in deze krimpregio’s (onder meer Eemsdelta 
in Groningen, Zeeuws-Vlaanderen in Zeeland en Parkstad 
Limburg in Limburg). Dat beleid landt natuurlijk weer in 
bestemmingsplannen, waarin het juridisch bindend voor 
burger en overheid moet worden vastgelegd. Dat leidt soms 
tot uiterst belangwekkende uitspraken van de ABRvS. In een 
uitspraak van 7 mei 2014 moest de Afdeling oordelen over 
de aanvaardbaarheid van een in een bestemmingsplan op-
genomen wijzigingsbevoegdheid, die het mogelijk maakte 
dat B&W een jaar na de inwerkingtreding van het bestem-
mingsplan bouwtitels van de verbeelding konden verwijde-
ren wanneer op dat moment geen woning was gebouwd 
of in aanbouw was. Wat in de criteria voor toepassing van 
de wijzigingsbevoegdheid naar het oordeel van de ABRvS 
echter ten onrechte ontbrak, was de voorwaarde dat B&W 
eerst verleende maar onbenutte bouwvergunningen voor 
woningen moesten hebben ingetrokken voordat deze bouw-
titels van de verbeelding konden worden verwijderd. Het 
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan werd, voor 
zover betrekking hebbend op deze wijzigingsbevoegdheid, 
vernietigd wegens strijd met het rechtszekerheidsbegin-
sel (ABRvS 7 mei 2014, TBR 2014/103 (Bestemmingsplan 
Kerkrade)). Ik verwijs naar mijn noot bij deze uitspraak, als-
mede naar mijn noot bij dezelfde uitspraak in TBR 2014/120 
(Bestemmingsplan Kerkrade II). In die noot ben ik ingegaan 
op de vraag of een initiatiefnemer na verwijdering van de 
bouwtitels van de verbeelding, met succes een verzoek om 
planschadevergoeding op grond van art. 6.1 van de Wro bij 
de gemeenteraad zou kunnen indienen. Daarbij is uiteraard 
ook aandacht besteed aan de voorzienbaarheid van deze 
planologische ingreep en de daarbij behorende passieve 
risicoaanvaarding. Mijn conclusie was (en is) dat het weinig 
waarschijnlijk is dat met succes planschade kan worden ge-
claimd.

Bevolkingskrimp en directe verwijdering van 
 onbenutte bouwtitels uit bestemmingsplan

2. Waar de raad van de gemeente Kerkrade de keuze 
maakte om door middel van een wijzigingsbevoegd-

heid voor B&W op indirecte wijze te voorzien in de verwij-
dering van onbenutte bouwtitels uit het bestemmingsplan, 

ging de raad van de buurgemeente Heerlen een stap verder 
door conform het gemeentelijke en provinciale beleid zoveel 
mogelijk onbenutte bouwtitels direct uit het bestemmings-
plan te verwijderen: dus zonder toepassing van een flexibili-
teitsregeling voor B&W. 
Appellant stelde zich in beroep op het standpunt dat de 
raad ten onrechte de bestemming ‘Groen’ aan zijn perceel 
heeft toegekend. In het vorige bestemmingsplan waren deze 
gronden nog bestemd voor ‘Wonen uit te werken’ (er is voor 
deze gronden geen uitwerkingsplan vastgesteld). Appellant 
wil op dit perceel bedrijfsmatige activiteiten ondernemen 
en/of twee woningen bouwen. Uit de uitspraak komt ook 
naar voren dat er contacten tussen de gemeente en appel-
lant geweest zijn over zijn plannen met het perceel, maar dat 
een en ander niet tot een concreet initiatief geleid heeft.

3. Het beroep van appellant wordt door de ABRvS on-
gegrond verklaard en het bestemmingsplan komt 

dus ongeschonden uit de strijd. Het grote belang van deze 
uitspraak ligt in het feit dat zij goed laat zien dat voor het 
bestemmingsplan een belangrijke rol is weggelegd bij de 
uitvoering van het ruimtelijke beleid in krimpgebieden. Voor-
waarde hierbij is natuurlijk dat er helder beleid geformuleerd 
is. De uitspraak laat ook zien dat het daar niet aan mankeert. 
Gewezen wordt op verschillende beleidsdocumenten waar-
uit blijkt dat de woningopgave niet verder mag toenemen. 
Zo is in de Herstructureringsvisie op stadsdeelniveau becij-
ferd hoe groot de verdunningsopgave is. Voor Heerlen Stad 
- waar het perceel van appellant gelegen is - bedraagt deze 
verdunningsopgave 640 woningen (ik heb het donkerbruine 
vermoeden dat de doorsnee Randstadbewoner zich hierbij 
weinig of niets kan voorstellen!). Het is evident dat er sprake 
is van een krimpscenario. De Afdeling concludeert dan ook 
dat de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kun-
nen stellen dat er geen behoefte is aan de door appellant 
gewenste woningen en er om die reden in redelijkheid toe 
heeft kunnen besluiten geen woningbouw op zijn perceel 
mogelijk te maken.

Geen bedrijfsmatige activiteiten op perceel

4. Ook het beroep van appellant dat betrekking heeft 
op zijn wens om op het perceel bedrijfsactiviteiten te 

verrichten, wordt door de ABRvS verworpen. De raad heeft 
zich op het standpunt gesteld dat bedrijvigheid dient plaats 
te vinden op de daarvoor bestemde werklocaties. Verwezen 
wordt naar het provinciale beleidsdocument ‘Programma 
werklocaties Limburg 2020’, waarvan de raad gezegd heeft 
dit beleid als zijn eigen beleid toe te passen. Nu het perceel 
van appellant niet is aangeduid als werklocatie, is het naar 
de mening van de raad niet in overeenstemming met het 
beleid om hierop bedrijfsactiviteiten toe te laten. De Afde-
ling oordeelt ook in dit geval dat de raad in redelijkheid heeft 
kunnen besluiten geen bedrijfsbestemming toe te kennen 
aan het perceel.

Planschade

5. Appellant wordt nu dus geconfronteerd met een be-
stemmingswijziging van ‘Wonen uit te werken’ naar 
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een bestemming ‘Groen’. Het lijkt redelijk aannemelijk dat 
hij hier financieel nadeel van zal ondervinden. Toch is het de 
vraag of hij met succes een verzoek om planschadevergoe-
ding (art. 6.1 van de Wro) bij de raad kan indienen. Ik sluit ze-
ker niet uit dat de gemeente onder verwijzing naar de in de 
uitspraak genoemde beleidsdocumenten, met succes een 
beroep kan doen op passieve risicoaanvaarding door ap-
pellant. Of deze beleidsdocumenten echter ook voldoende 
concrete voorzienbaarheid in het leven hebben geroepen, 
kan ik niet beoordelen. Het is natuurlijk ook goed mogelijk 
dat er nog andere beleidsdocumenten zijn die voldoende 
concrete voorzienbaarheid hebben doen ontstaan. Voor het 
overige verwijs ik naar mijn in punt 1 genoemde noot bij Be-
stemmingsplan Kerkrade II.

Zienswijzenbehandeling

6. Naar aanleiding van de klacht van appellant, dat de 
raad zijn zienswijze ten onrechte samengevat heeft 

weergegeven wat in strijd zou zijn met art. 3:46 van de Awb, 
maakt de ABRvS duidelijk dat van een dergelijke strijd geen 
sprake is omdat deze bepaling zich er niet tegen verzet dat 
de raad zienswijzen samengevat weergeeft. Art. 3:46 van de 
Awb bepaalt dat een besluit dient te berusten op een deug-
delijke motivering. Of een besluit al dan niet voldoende is 
gemotiveerd, staat los van de vraag of naar voren gebrachte 
zienswijzen al dan niet samengevat door de raad zijn weer-
gegeven. Wanneer een appellant van mening is dat de raad 
zijn zienswijzen onjuist heeft weergegeven, kan dan ook 
beter een beroep worden gedaan op het in art. 3:2 van de 
Awb opgenomen zorgvuldigheidsbeginsel. Het lijkt mij dat 
een raad het wel heel bont gemaakt moet hebben, wil een 
dergelijk beroep kans van slagen hebben.

De aanpak van krimp via bestemmings- en 
 inpassingsplan: de woningkrimp in Heerlen en 
de kantorenaanpak van de provincie Utrecht 
 vergeleken

7. Het mag als bekend worden verondersteld dat de af-
gelopen jaren in Nederland de kantorenleegstand in 

hoog tempo is opgelopen. Het zogenoemde ‘Nieuwe Wer-
ken’ heeft een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling 
geleverd, mede omdat hierdoor minder vierkante meters 
kantoorruimte per werknemer nodig zijn (de zogenoemde 
kantoorquotiënt) in vergelijking met het ‘Oude Werken’, toen 
werknemers nog een vaste werkplek hadden in een eigen 
kamer. Ook de afnemende werkgelegenheid in de kantoren-
sector zorgt ervoor dat de vraag naar nieuwe kantoorruimte 
de komende jaren niet of nauwelijks zal toenemen (zie bijv. 
betrekkelijk actuele persberichten over het verlies van circa 
9.000 arbeidsplaatsen bij de Rabobank).
In de provincie Utrecht is er sprake van een leegstand aan 
kantoorruimte van ca. 1,2 miljoen m2 (dat is 19% van de 
totale kantorenvoorraad in de provincie), terwijl op basis 
van vigerende bestemmingsplannen nog ca. 4,3 miljoen m2 
aan nieuwe kantoorgebouwen kan worden gerealiseerd. Dit 
is voor de provincie Utrecht aanleiding geweest om de kan-
torenproblematiek aan te pakken. Provinciale staten (PS) 
hebben daartoe op 3 februari 2014 unaniem de Provinciale 

Aanpak Kantorenleegstand (PAK) vastgesteld, dat bestaat 
uit een regulerend (sturend) spoor en een faciliterend spoor. 
Dit laatste spoor heeft betrekking op de vernieuwing, her-
bestemming en transformatie van leegstaande kantoorge-
bouwen op pand- en gebiedsniveau. Dit spoor blijft verder 
onbesproken. Onderdeel van het regulerende (of sturende) 
spoor is in de eerste plaats de vaststelling van de Themati-
sche Structuurvisie Kantoren (TSK), die voorzien is in febru-
ari 2016. Vervolgens zal in de loop van 2017 een op art. 3.26 
van de Wro gebaseerd inpassingsplan worden vastgesteld, 
waarmee de planologische overcapaciteit van in vigerende 
bestemmingsplannen opgenomen onbenutte bouwtitels 
voor kantoren wordt gereduceerd (planreductie). Deze re-
ductie kan volledig zijn of gedeeltelijk. Dat is afhankelijk van 
het kortgeleden afgeronde Kantorenmarktonderzoek 2015. 
In dit onderzoek wordt onder meer per locatie beschreven 
wat in de planperiode van het inpassingsplan tot en met 
2027 de behoefte is aan ten opzichte van de bestaande 
voorraad toe te voegen kantoorruimte, wat de bestaande 
plancapaciteit is en wat de omvang zal zijn van de reductie 
van deze plancapaciteit. Er worden uitspraken gedaan over 
27 locaties verspreid over 12 gemeenten. Met de TSK wordt 
beoogd volledige voorzienbaarheid van de voorgenomen 
planologische ingreep in het leven te roepen, zodat te zijner 
tijd eventuele op basis van art. 6.1 van de Wro ingediende 
verzoeken om planschadevergoeding kunnen worden afge-
wezen met een beroep op passieve risicoaanvaarding.
Tot zover in een notendop de Utrechtse kantorenaanpak. 
Voor een uitvoerige beschrijving van deze aanpak verwijs ik 
naar mijn artikel ‘De vernieuwende aanpak van de kantoren-
leegstand door de provincie Utrecht. Een aanpak die onder 
de Omgevingswet niet meer op vergelijkbare wijze mogelijk 
is, tenzij alsnog de reikwijdte van het projectbesluit wordt ver-
breed’, TvO 2015, nr. 3, p. 113-133. 

Planreductie met inpassingsplan

8. Art. 3.26 van de Wro bepaalt dat indien er sprake is van 
provinciale belangen, PS voor de daarbij betrokken 

gronden een inpassingsplan kunnen vaststellen, gehoord 
de gemeenteraad. Een provinciaal belang is aan de orde 
wanneer een bepaald belang zich leent voor behartiging op 
provinciaal niveau vanwege de bovengemeentelijke aspec-
ten die aan dat belang verbonden zijn (ABRvS 16 februari 
2011, AB 2011/119, m.nt. D. Korsse (Reactieve aanwijzing 
Roosendaal) en ABRvS 17 september 2014, TBR 2014/172, 
m.nt. H.J. de Vries (Proactieve aanwijzing Utrecht)).
Dat het inpassingsplan door de provincie kan worden benut 
voor de aanleg van infrastructuur - bijv. voor de aanleg van 
een provinciale weg van A naar B - staat buiten twijfel. De 
vraag, of dat instrument ter uitvoering van het eigen provin-
ciale ruimtelijke beleid ook kan worden benut om bestem-
mingsplancapaciteit te reduceren zoals een overschot aan 
onbenutte bouwtitels voor kantoorgebouwen, moet in het 
licht van de parlementaire geschiedenis van de Wro bevesti-
gend worden beantwoord.
In de MvTII wordt expliciet tot uitdrukking gebracht dat het 
inpassingsplan ook kan worden ingezet om ongewenste 
functies of een ongewenst gebruik van gronden en bouw-
werken in bepaalde gebieden te weren en om bepaalde 
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ruimtelijke ontwikkelingen tegen te gaan (Kamerstukken II 
2002/03, 28 916, nr. 3, p. 38): ‘(…). Het kan gaan om het 
vastleggen van een locatie voor een bepaalde ruimtelijke 
activiteit, het vastleggen van eisen die aan het gebruik van 
gronden en bouwwerken in een specifiek gebied moeten 
worden gesteld, of aan het weren van ongewenste functies 
of ongewenst gebruik van gronden of bouwwerken in die ge-
bieden. Provincies of het Rijk kunnen van deze bevoegdheid 
(tot vaststelling van een inpassingsplan, HJdVr.) gebruik ma-
ken als zij een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling onwenselijk 
vinden (…).’
De MvTI vermeldt (Kamerstukken I 2007/08, 30 938, C, 
p. 2): ‘(…). De nieuwe Wro leidt ertoe dat duidelijk is welke 
overheid waarvoor verantwoordelijk is, welke normen en ka-
ders door de hogere bestuurslaag zijn gesteld en welke be-
leidsruimte er vervolgens is. Voorts krijgt elke overheidslaag 
dezelfde adequate instrumenten voor de uitvoering van het 
ruimtelijk beleid.’
Relevant is ook de volgende passage uit een brief van de mi-
nister van VROM van 18 maart 2004 aan de Tweede Kamer 
(Kamerstukken II 2003/04, 28 916, nr. 8): ‘Bij de opstelling 
van het wetsvoorstel heeft de regering als belangrijk uit-
gangspunt gekozen dat elk overheidsniveau waar een ver-
antwoordelijkheid past en wordt aanvaard, óók de bevoegd-
heden moet hebben om die verantwoordelijkheid waar te 
maken. Dat geldt ook voor de bestemmingsplanbevoegd-
heid (lees ook: inpassingsplanbevoegdheid, HJdVr.). Elke ge-
meente is primair verantwoordelijk voor de goede ruimtelij-
ke ordening. Die decentrale verantwoordelijkheidstoedeling 
die jarenlang is gegroeid, wordt onder het nieuwe stelsel 
in stand gehouden. Dit neemt niet weg dat er situaties zijn 
waarbij de verantwoordelijkheid om iets ruimtelijk te regelen 
het gemeentelijk of zelfs het provinciale niveau overstijgt. Er 
is dan sprake van een bovengemeentelijk, respectievelijk bo-
venprovinciaal belang dat een ruimtelijke vertaling behoeft. 
Hierbij kan worden gedacht aan projecten ten behoeve van 
hoogspanningsleidingen, rivierverruiming, bestrijding van 
hoogwateroverlast, de vestiging van een voorziening voor 
grootschalige opslag van vervuilde baggerspecie, maar 
ook aan de vestiging van een groot windmolenpark en het 
voorkomen van daarmee strijdige bebouwing. De regering 
vindt dat in zo’n geval het overheidsniveau dat staat voor 
dat belang, zelf ook zijn verantwoordelijkheid moet kunnen 
nemen om dat ruimtelijk te regelen. Dat geldt ook als er spe-
cifieke provinciale belangen c.q. gebieden zijn die op grond 
van gemotiveerde bovenlokale belangen een provinciaal be-
stemmingsplan behoeven (mutatis mutandis geldt dit ook 
voor het rijk).’

9. Het provinciebestuur beschikt over verschillende in-
strumenten om haar ruimtelijke beleid te laten door-

werken in het gemeentelijke ruimtelijke beleid. Dat zijn de 
algemene regels (art. 4.1 lid 1 Wro), de proactieve aanwijzing 
(art. 4.2 lid 1 Wro) en de reactieve aanwijzing (3.8 lid 6 Wro 
voor het bestemmingsplan en art. 3.13 lid 2 Wabo voor de 
omgevingsvergunning waarmee van het bestemmingsplan 
wordt afgeweken). Dat zijn de zogenoemde doorwerkings-
instrumenten. 
Anders dan deze instrumenten, is het inpassingsplan echter 
geen doorwerkingsinstrument dat bedoeld is om gemeen-

ten juridisch te binden aan het provinciale ruimtelijk beleid. 
Met het inpassingsplan legt het provinciebestuur direct het 
eigen ruimtelijke beleid juridisch bindend vast, zonder dat 
er nog gemeentelijke planologische besluitvorming nodig is 
(zie hierover ook H.J. de Vries en A.G.A. Nijmeijer, ‘De reac-
tieve aanwijzing in de Wet ruimtelijke ordening: ook bedoeld 
voor de handhaving van bestuurlijke afspraken?: Enkele 
kanttekeningen bij een nieuw interventie-instrument’, TvO 
2008, nr. 2, p. 52).
Het provinciebestuur van Utrecht zet het inpassingsplan dat 
voorziet in planreductie dus in als uitvoeringsinstrument 
van haar eigen ruimtelijke beleid. Dat is in overeenstem-
ming met een belangrijk uitgangspunt van de Wro, namelijk 
dat ieder bestuursniveau (gemeente, provincie en Rijk) be-
voegd is het eigen ruimtelijke beleid op juridisch bindende 
wijze vast te leggen door middel van bestemmings- en in-
passingsplannen. Anders gezegd: taken en bevoegdheden 
volgen verantwoordelijkheid (zie de hiervoor in punt 8 weer-
gegeven passages uit de parlementaire geschiedenis van de 
Wro en in het bijzonder de brief van 18 maart 2004 van de 
minister van VROM aan de Tweede Kamer).

10. De vraag is natuurlijk op welke wijze de voorgeno-
men planreductie in het inpassingsplan zal wor-

den doorgevoerd. Ik heb hiervoor in punt 7 gewezen op het 
kort geleden afgeronde Kantorenmarktonderzoek 2015. In 
dat onderzoek wordt onder meer per locatie beschreven 
de behoefte aan ten opzichte van de bestaande voorraad 
toe te voegen kantoorruimte tot en met 2027, de bestaan-
de plancapaciteit en de omvang van de reductie van deze 
plancapaciteit. Het is denkbaar dat op bepaalde locaties 
de plancapaciteit tot nul wordt gereduceerd. Dat zal aan 
de orde zijn wanneer de tot en met 2027 voor de betrok-
ken locatie berekende behoefte aan toevoeging van nieuwe 
kantoorruimte nul is. In die gevallen zullen de onbenutte 
bouwtitels in beginsel volledig worden gereduceerd, wat er-
toe kan leiden dat een bestemmingswijziging aan de orde is. 
Er moet dan bijv. een bestemming ‘Kantoren’ (met bijbeho-
rende planregels) worden geschrapt. De vraag is natuurlijk 
welke bestemming dan op deze onbebouwde gronden moet 
worden gelegd. Een aansluiting bij het feitelijk bestaande 
gebruik van die gronden ligt dan voor de hand. Belangrijke 
factoren hierbij zijn: geen of zeer beperkte ruimtelijke uit-
stralingseffecten, geen problemen met betrekking tot de 
eis van (ook financieel-economische) uitvoerbaarheid, geen 
toepasselijkheid ladder voor duurzame verstedelijking, geen 
m.e.r.-(beoordeling)plicht en een beleidsneutrale invulling 
van de bestemming voor deze gronden, dat wil zeggen dat 
het niet aan het provinciebestuur is om voor deze gronden 
een definitieve planologische keuze te maken (ik kom hier 
onder punt 11 nog op terug). Een en ander zal er ongetwijfeld 
aan bijdragen dat - conform de uitspraak Heerlen - in een 
aantal gevallen wordt gekozen voor een (beleidsneutrale) 
groenbestemming. Dat het vervangen van onbenutte bouw-
titels door een woonbestemming in een groenbestemming 
te wijzigen uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening 
aanvaardbaar is, laat de aan de orde zijnde uitspraak Heer-
len zien. 
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11. Wanneer het provinciebestuur door middel van een 
inpassingsplan intervenieert in een gemeentelijk 

bestemmingsplan, kan dat alleen wanneer daar een provin-
ciaal belang mee gemoeid is. Daarover kan geen discussie 
bestaan. In art. 3.26 lid 2 van de Wro is bepaald dat afdeling 
3.1, dat bepalingen bevat over de inhoud van een bestem-
mingsplan, van overeenkomstige toepassing is op een 
inpassingsplan. Dat betekent dat een inpassingsplan ook 
moet voldoen aan de eis van een goede ruimtelijke ordening. 
Wanneer op basis van onderzoek een kantorenbestemming 
(of een deel daarvan) wordt geschrapt, brengt art. 3.1 lid 1 
van de Wro met zich mee dat voor de geschrapte bestem-
ming een nieuwe bestemming moet worden opgenomen 
in dat inpassingsplan. Dat is een wettelijke eis en daarmee 
een verplichting voor PS als bevoegd bestuursorgaan. Het 
opnemen van deze nieuwe bestemming in het inpassings-
plan is dus onlosmakelijk verbonden met het schrappen 
van een kantorenbestemming en kan om die reden niet als 
een zelfstandige provinciale interventie worden beschouwd 
waarvoor een eigen zelfstandig provinciaal belang vereist is. 
Met het provinciale belang dat gemoeid is met planreduc-
tie, is ook de bevoegdheid gegeven om zonodig een nieu-
we bestemming in het inpassingsplan op te nemen. Hier 
moet een inherente bevoegdheid worden aangenomen die 
rechtstreeks voortvloeit uit de bevoegdheid van PS om een 
inpassingsplan vast te stellen wanneer er sprake is van een 
provinciaal belang.
In een situatie als aan de orde bij de Utrechtse kantorenaan-
pak, ligt een bestemming conform het feitelijk bestaande 
gebruik van de betrokken gronden dan wel een groenbe-
stemming - zoals hiervoor toegelicht onder punt 10 - het 
meest voor de hand. Het ligt in een dergelijke situatie ook 
voor de hand om met toepassing van art. 3.26 lid 5 van de 
Wro, de raad bevoegd te verklaren om voor de bij de plan-
reductie betrokken gronden weer een bestemmingsplan 
vast te stellen. Uiteraard moet dat plan wel in overeenstem-
ming zijn met het provinciale ruimtelijke beleid, zoals dat 
is vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 
2013-2028 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013. 
Zonder deze expliciete bevoegdheidsverklaring zou de be-
voegdheid van de raad om voor de betrokken gronden een 
bestemmingsplan vast te stellen, met ingang van de tervi-

sielegging van het ontwerpinpassingsplan voor een periode 
van tien jaar zijn uitgesloten (zie de eerste volzin van art. 
3.26 lid 5 van de Wro). 

12. De belangrijkste reden voor deze bevoegdheidsver-
klaring is dat op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het inpassingsplan, het provinciale ruimtelijke beleid 
- bestaande uit de reductie van onbenutte bouwtitels van 
kantoorgebouwen - is bereikt. Vanaf dat moment bestaat er 
geen enkele reden om de bevoegdheid van de raad om voor 
de betrokken gronden weer een nieuw bestemmingsplan 
vast te stellen, langer uit te sluiten. Een dergelijke handelwij-
ze moet gelet op de MvTII ook in overeenstemming worden 
geacht met de bedoeling van de wetgever (Kamerstukken 
II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 105): ‘De bestemmingsplanbe-
voegdheid wordt geheel door de provincie uitgeoefend; dit 
betreft zowel de voorbereiding als de vaststelling van het 
plan. Daarnaast kan de provincie ook de uitvoering van het 
plan aan zich houden. Dit zal dan expliciet moeten worden 
bepaald. Dit zal in voorkomend geval voor een bepaalde 
periode nodig zijn en wel tot dat provinciaal beleid is uitge-
voerd. Daarna zal er in de regel geen aanleiding zijn voor een 
langer voortduren van de uitsluiting van de gemeentelijke 
bevoegdheid. Bij het plan wordt dat tijdstip aangegeven, zo-
dat dit voor een ieder duidelijk is.’
Mocht tegen het besluit tot vaststelling van het inpassings-
plan beroep bij de ABRvS worden ingesteld en de inwerking-
treding van dat plan - al dan niet als gevolg van een voorlo-
pige voorziening - worden opgeschort, dan wordt daarmee 
ook automatisch de bevoegdheid van de raad opgeschort 
omdat dan niet langer voldaan wordt aan de voorwaarde dat 
het inpassingsplan in werking moet zijn getreden. 

13. De uitspraak Heerlen biedt zeker perspectief voor de 
Utrechtse kantorenaanpak. De gemeenschappelijke 

noemer is immers de planologische aanpak van een krimp-
situatie (woningen en kantoren). Op welke wijze kan door 
middel van een bestemmings- of inpassingsplan planolo-
gische overcapaciteit van bepaalde bestemmingen worden 
gereduceerd? De uitspraak Heerlen laat de weg zien.

H.J. de Vries
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Jurisprudentie – II. Bestuursrechtelijke schadevergoeding

TBR 2016/13

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 14 oktober 2015, 
No. 201502008/1/A2, ECLI: NL: RVS: 2015: 3182 (Nadeelcompensatie 
Arnhem)

(Mr. D.A.C. Slump,  mr. C.H.M. van Altena en mr. N. Verheij)

Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011: art. 8; Wro: art. 
6.1 lid 4

Verjaring nadeelcompensatie. Gevoerde onderhandelingen 
over de verplaatsing van de bedrijven kunnen op zichzelf de 
verjaring van de aanspraak op nadeelcompensatie niet stuiten.

Met noot F.A. Mulder en  B. Wallage, Red.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Ver-
ordening nadeelcompensatie Arnhem 2011 

(hierna: de verordening) kan het college de aan-
vraag afwijzen indien vijf jaren zijn verstreken na 
aanvang van de dag na die waarop de benadeelde 
bekend is geworden zowel met de schade als met 
het voor de schadeveroorzakende gebeurtenis ver-
antwoordelijke bestuursorgaan, en in ieder geval na 
verloop van twintig jaren nadat de schade is ver-
oorzaakt.

Ingevolge artikel 8, tweede lid, kan indien een 
aanvraag betrekking heeft op schade veroorzaakt 
door een besluit waartegen beroep kan worden in-
gesteld, de in het eerste lid genoemde termijn van 
vijf jaren niet aanvangt voordat dit besluit in rechte 
onaantastbaar is geworden.

2. Appellant stelt als gevolg van de gedwongen 
beëindiging van door hem geëxploiteerde 

raamprostitutiebedrijven in het Spijkerkwartier te 
Arnhem schade te hebben geleden. Hij heeft op 4 
maart 2013 verzocht om nadeelcompensatie. De 
door hem gestelde schadeveroorzakende besluiten 
zijn het besluit van 27 november 2002, het besluit 
van 14 juni 2004, zoals gewijzigd door het besluit 
van 21 september 2004, en het besluit van 13 juni 
2006.

2.1. Bij besluit van 27 november 2002 heeft 
de burgemeester van Arnhem de door 

appellant gevraagde exploitatievergunning voor 
een raamprostitutiebedrijf met ingang van 1 de-
cember 2002 geweigerd. Dit besluit is in rechte on-
aantastbaar geworden als gevolg van de uitspraak 
van de Afdeling van 29 september 2004 in zaak nr. 
200401171/1.

Bij besluit van 14 juni 2004 heeft de burgemees-
ter medegedeeld dat indien appellant de exploitatie 

van zijn raamprostitutiebedrijven niet voor 24 no-
vember 2004 staakt, hij bestuursdwang zal toepas-
sen. Dit besluit is in rechte onaantastbaar geworden 
als gevolg van de uitspraak van de Afdeling van 23 
november 2005 in zaak nr. 200505218/1.

Bij besluit van 13 juni 2006 heeft de burgemees-
ter het door appellant gemaakte bezwaar tegen het 
besluit 23 november 2005 ongegrond verklaard. Bij 
laatstgenoemd besluit heeft de burgemeester mede-
gedeeld uitvoering te geven aan de bestuursdwan-
gaanschrijving van 14 juni 2004, indien de exploi-
tatie van het bedrijven niet vóór 4 januari 2006 is 
beëindigd. Appellant heeft geen beroep ingesteld 
tegen het besluit van 13 juni 2006, zodat ook dit 
besluit in rechte onaantastbaar is geworden.

3. Bij besluit van 11 februari 2014, zoals ge-
wijzigd bij besluit van 25 maart 2014, heeft 

het college, overeenkomstig het advies van de be-
zwaarschriftencommissie van 5 februari 2014, de 
afwijzing van het verzoek gehandhaafd, omdat het 
niet tijdig is ingediend. De termijn voor het indie-
nen van het verzoek is volgens het college op zijn 
laatst aangevangen na de uitspraak van de Afdeling 
van 23 november 2005, omdat toen de aanschrij-
ving bestuursdwang in rechte onaantastbaar is ge-
worden. Vanaf die dag heeft appellant vijf jaar de 
gelegenheid gehad een verzoek in te dienen. Nu het 
verzoek om nadeelcompensatie van appellant van 4 
maart 2013 niet binnen deze termijn is ingediend, 
is zijn aanspraak verjaard. Het besluit van 13 juni 
2006 kan volgens het college niet als schadeveroor-
zakend besluit worden aangemerkt.

4. De rechtbank heeft overwogen dat het col-
lege het verzoek om nadeelcompensatie te-

recht heeft afgewezen wegens verjaring omdat de in 
artikel 8, tweede lid, van de verordening neergeleg-
de termijn van vijf jaar was verstreken. Voorts heeft 
het college het besluit van 13 juni 2006 terecht niet 
aangemerkt als schadeveroorzakend besluit.

5. Anders dan appellant betoogt, heeft de 
rechtbank terecht overwogen dat de veror-

dening van toepassing is op zijn aanvraag, nu de 
verordening op 3 februari 2011 in werking is getre-
den en appellant zijn aanvraag heeft ingediend op 
4 maart 2013. Dat, zoals appellant stelt, het colle-
ge in een besluit van 30 november 2004 niet heeft 
opgenomen dat de Nadeelcompensatieverordening 
2003 van toepassing is, is geen reden om een uit-
zondering op dit uitgangspunt te maken.
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6. Appellant betoogt dat de rechtbank heeft 
miskend dat hij door het besluit van 13 juni 

2006 zijn bedrijven daadwerkelijk diende te sluiten 
en dat dit besluit derhalve de gestelde schade heeft 
veroorzaakt.

6.1. De rechtbank heeft terecht overwogen 
dat het college direct na de uitspraak 

van 23 november 2005 tot toepassing van bestuurs-
dwang bevoegd was. Het besluit van 13 juni 2006 
strekte uitsluitend tot het handhaven van een bij be-
sluit van 23 november 2005 gegeven begunstigings-
termijn. Daarmee werd appellant extra tijd gegund 
om de exploitatie van zijn bedrijf te beëindigen. Het 
besluit van 13 juni 2006 heeft de door appellant ge-
stelde schade als gevolg van de bedrijfsbeëindiging 
niet veroorzaakt.

7. Appellant betoogt voorts dat zijn aanspraak 
niet is verjaard. Daartoe stelt hij dat de na het 

besluit van 13 juni 2006 met de gemeente gevoerde 
onderhandelingen over de verplaatsing van de be-
drijven dienen te worden aangemerkt als stuitings-
handelingen. De gemeente wist, althans behoorde 
te weten, dat hij óf zijn bedrijven wilde verplaatsen 
naar het Billitonterrein óf aanspraak wilde maken 
op vergoeding van schade als gevolg van de sluiting 
van zijn bedrijven in het Spijkerkwartier.

7.1. Anders dan appellant betoogt, kunnen 
de gevoerde onderhandelingen over een 

mogelijke verplaatsing van de bedrijven op zichzelf 
de verjaring van de aanspraak niet stuiten. Zoals 
ook de rechtbank heeft overwogen, zijn gedurende 
de jaren dat werd onderhandeld geen stuitingshan-
delingen verricht. Appellant heeft geen schriftelijk 
stuk van hemzelf of zijn gemachtigde overgelegd, 
waaruit blijkt dat appellant aanspraak op nadeel-
compensatie wenste te maken.

7.2. Voor zover appellant onder verwijzing 
naar het arrest van de Hoge Raad van 

1 februari 2002, ECLI: NL: HR: 2002: AD5811 nog 
heeft betoogd dat het naar maatstaven van redelijk-
heid en billijkheid onaanvaardbaar is dat het colle-
ge, gelet op de gevoerde onderhandelingen, zich op 
verjaring beroept en een nieuwe verjaringstermijn 
begint te lopen te rekenen van het ogenblik waar-
op de onderhandelingen zijn afgebroken, slaagt dit 
niet. Anders dan in het genoemde arrest, waren de 
onderhandelingen niet gericht op eventuele vergoe-
ding van schade, maar alleen op een mogelijke ver-
plaatsing van de bedrijven naar het Billitonterrein.

8. Ook heeft de rechtbank volgens appellant 
miskend dat hij pas in 2010, na het misluk-

ken van de onderhandelingen, bekend is geworden 
met de schade. De verplaatsing van de bedrijven 
naar het Billitonterrein zou tot gevolg hebben ge-
had dat hij geen schade zou hebben geleden als 
gevolg van de sluiting van de bedrijven in het Spij-
kerkwartier.

De rechtmatigheid van het besluit van 14 juni 
2004 staat vast met de voormelde uitspraak van de 

Afdeling van 23 november 2005. Een verzoek tot 
vergoeding van schade veroorzaakt door de sluiting 
van de bedrijven onder aanzegging van bestuurs-
dwang kon vanaf dat tijdstip worden ingediend. 
De termijn, waarbinnen dat verzoek kon worden 
ingediend, is de dag na deze uitspraak aangevan-
gen. Appellant kon, in ieder geval, vanaf de uit-
spraak van Afdeling van 23 november 2005 bekend 
zijn met de mogelijke schadelijke gevolgen van de 
sluiting van de bedrijven en met de mogelijkheid 
om een verzoek om vergoeding daarvan in te die-
nen. Gesteld noch gebleken is dat appellant buiten 
staat was tijdig een verzoek in te dienen. Het col-
lege heeft zich dan ook terecht op het standpunt 
gesteld dat ten tijde van het indienen van het ver-
zoek op 4 maart 2013 de termijn van vijf jaar als 
bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de verordening 
was verstreken. Dat appellant in de veronderstelling 
verkeerde geen schade te zullen lijden als gevolg 
van mogelijke verplaatsing van de bedrijven en de 
daarmee te genereren omzet, laat onverlet dat de 
termijn op 24 november 2005 is aangevangen. Dat 
appellant, naar hij stelt, het onderhandelingsproces 
niet wilde verstoren door een verzoek om nadeel-
compensatie in te dienen, komt voor zijn rekening 
en is daarom evenmin een omstandigheid die leidt 
tot een ander oordeel.

9. Tot slot betoogt appellant dat de rechtbank 
ten onrechte niet heeft geoordeeld dat het te-

genwerpen van verjaring hem buitenproportioneel 
en onevenredig zwaar treft en dat het college het 
verzoek om nadeelcompensatie derhalve alsnog in-
houdelijk had moeten beoordelen.

9.1. De rechtbank heeft terecht overwogen 
dat de omstandigheid dat appellant, 

zoals hij stelt, zich tijdens de onderhandelingen 
constructief heeft opgesteld en het onderhande-
lingsproces niet wilde verstoren door het indienen 
van een verzoek om nadeelcompensatie, geen aan 
dit geval verbonden specifieke omstandigheden zijn 
die toepassing van artikel 8, tweede lid, van de ver-
ordening onaanvaardbaar maken.

10. Het hoger beroep is ongegrond. De aan-
gevallen uitspraak dient te worden beves-

tigd.

11. Voor een proceskostenveroordeling be-
staat geen aanleiding. (Enz., enz., Red.)

ANNOTATIE

1. In bovenstaande uitspraak gaat de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afde-

ling) in op de vraag of de onderhandelingen met het College 
van Burgemeester en Wethouders over een mogelijke ver-
plaatsing van bedrijven dienen te worden aangemerkt als 
stuitingshandelingen. De uitspraak is lezenswaardig omdat 
niet veel rechtspraak over verjaring van nadeelcompensa-
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tie bestaat. Zo gaat de Afdeling in op de vraag wanneer de 
verjaringstermijn aanvangt. Uit de uitspraak volgt dat de ge-
voerde onderhandelingen over een mogelijke verplaatsing 
van de bedrijven van verzoeker tot nadeelcompensatie op 
zichzelf de verjaring van de aanspraak op nadeelcompensa-
tie niet stuiten.

2. Op grond van artikel 8, eerste lid, van de Verordening 
nadeelcompensatie Arnhem 2011 (hierna: de verorde-

ning) kan het college de aanvraag afwijzen indien vijf jaren 
zijn verstreken na aanvang van de dag na die waarop de 
benadeelde bekend is geworden, zowel met de schade als 
met het voor de schadeveroorzakende gebeurtenis verant-
woordelijke bestuursorgaan, en in ieder geval na verloop van 
twintig jaar nadat de schade is veroorzaakt. De termijn gaat 
ingevolge artikel 8, tweede lid, van de verordening lopen 
nadat het besluit onherroepelijk is geworden. In de onder-
havige zaak stelt appellant, als gevolg van de gedwongen 
beëindiging van door hem geëxploiteerde raamprostitutie-
bedrijven schade te hebben geleden. Op 4 maart 2013 heeft 
hij dan ook een verzoek gedaan om nadeelcompensatie. De 
door hem gestelde schadeveroorzakende besluiten zijn van 
27 november 2002, 21 september 2004 en 13 juni 2006. 
Het besluit van 27 november 2002 waarin de gevraagde 
exploitatievergunning voor een raamprostitutiebedrijf met 
ingang van 1 december 2002 is geweigerd, is onherroepelijk 
geworden als gevolg van de uitspraak van de Afdeling van 
29 september 2004 (ABRvS 29 september 2004, ECLI: NL: 
RVS: 2004: AR2913). In latere besluiten geeft de burgemees-
ter aan dat indien appellant de exploitatie van zijn raam-
prostitutiebedrijven niet voor 24 november 2004 staakt, 
hij bestuursdwang zal toepassen. Deze besluiten worden 
onherroepelijk als gevolg van de uitspraak van de Afdeling 
van 23 november 2005 (ABRvS 23 november 2005, ECLI: 
NL: RVS: 2005: AU6692). De rechtbank oordeelt in eerste 
aanleg, dat het verzoek om nadeelcompensatie te laat is 
ingediend. Bij de Afdeling betoogt appellant dat de verja-
ring is gestuit. Zo zijn er na voornoemde uitspraken van de 
Afdeling in 2004 en 2005 onderhandelingen gevoerd met 
de gemeente over de verplaatsing van de bedrijven. Deze 
onderhandelingen moeten volgens appellant worden gezien 
als stuitingshandelingen. De Afdeling oordeelt echter: ‘de 
gevoerde onderhandelingen over een mogelijke verplaatsing 
van de bedrijven op zichzelf kunnen de verjaring van de aan-
spraak niet stuiten’. Een logisch oordeel omdat de onderhan-
delingen niet over de nadeelcompensatieclaim zelf gingen. 
Daarnaast voert appellant aan dat het beroep op verjaring 
door de gevoerde onderhandelingen in strijd is met de rede-
lijkheid en billijkheid. Appellant verwijst daarbij naar civiel-
rechtelijke jurisprudentie van de Hoge Raad (HR 1 februari 
2002, ECLI: NL: HR: 2002: AD5811). De Afdeling maakt ook 
met dit argument korte metten: ‘anders dan in het genoem-
de arrest waren de onderhandelingen niet gericht op eventuele 
vergoeding van schade, maar alleen op een mogelijke verplaat-
sing van de bedrijven’. Ook een beroep op de redelijkheid en 
billijkheid slaagt dus niet. Interessant is verder het oordeel 
van de Afdeling over het moment dat de verjaringstermijn 
begon te lopen. De Afdeling oordeelt dat appellant na de 
uitspraak van de Afdeling van 23 november 2005, dus na 
het onherroepelijk worden van de bestuursdwangbesluiten, 

op de hoogte was van de schade. De Afdeling had hier ook 
kunnen kiezen voor het moment dat de weigering van de ex-
ploitatievergunningen onherroepelijk werden (de uitspraak 
van 29 september 2004). De verjaringstermijn was dan nog 
eerder gaan lopen. Aangezien het verzoek om nadeelcom-
pensatie pas op 4 maart 2013 is ingediend, is de gestelde 
termijn van vijf jaar in ieder geval ruimschoots verstreken. 
Appellant stelt nog dat hij gedurende de onderhandelingen 
de termijn niet ondubbelzinnig heeft gestuit aangezien hij 
het onderhandelingsproces niet wilde verstoren. De Afde-
ling is van mening dat deze keuze voor rekening van appel-
lant dient te komen.

3. Uit een eerdere uitspraak van de Afdeling van 30 
juli 2014 volgt dat de onderhandelingen tussen de 

gemeente en de benadeelde over een nadeelcompensa-
tieclaim (in dit geval op basis van de Verordening Schade-
compensatieregeling Aanleg HOV-baan), onder omstandig-
heden de termijn wél kunnen stuiten (ABRvS 30 juli 2014, 
AB 2014/362). In deze zaak stelde de benadeelde dat par-
tijen de afspraak hebben gemaakt om met de behandeling 
van schadeclaims te wachten totdat de uitspraak van de 
Afdeling in het geschil over een nadeelcompensatieclaim 
ten aanzien van een ander jaar zou zijn gewezen. De Afde-
ling oordeelde in deze zaak weliswaar dat de benadeelde 
niet aannemelijk had gemaakt dat de gemaakte afspraak 
tevens zag op het jaar waar de (te laat ingediende) claim 
op zag, doch de uitspraak maakt wel duidelijk dat indien de 
gemeente en de benadeelde concrete afspraken hebben 
gemaakt over de afhandeling van de schadeclaims, deze 
afspraken de termijn kunnen stuiten.

4. In de hier geannoteerde uitspraak is er een verorde-
ning nadeelcompensatie opgesteld door de gemeente 

Arnhem. In deze verordening is een verjaringstermijn van 
vijf jaar opgenomen. Niettemin wijst de Afdeling in dergelijke 
gevallen vaak ook naar artikel 3:310 lid 1 BW (zie bijvoor-
beeld: ABRvS 9 november 2011, ECLI: NL: RVS: 2011: BU3718 
en ABRvS 24 april 2009, ECLI: NL: RVS: 2009: BI1836), waar-
in zoals bekend ook een verjaringstermijn van vijf jaar is 
opgenomen.

5. Niet in alle zaken is een nadeelcompensatieverorde-
ning van toepassing. Een beroep op nadeelcompen-

satie in zaken waar geen verordening van toepassing is, 
verjaart volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling ook na 
vijf jaar met analoge toepassing van artikel 3:310 lid 1 BW. Zo 
bevestigde de Afdeling onlangs: ‘voor de beoordeling van de 
tijdigheid van een verzoek om nadeelcompensatie moet aan-
sluiting worden gezocht bij de verjaringsregeling van het BW en 
het daaraan ten grondslag liggende rechtszekerheidsbeginsel’ 
(ABRvS 17 juni 2015, ECLI: NL: RVS: 2015: 1883).

6. Sinds 1 september 2005 bepaalt artikel 6.1 lid 4 Wro 
dat een aanvraag om planschadevergoeding moet 

worden ingediend binnen vijf jaar, te rekenen vanaf het mo-
ment waarop de schadeveroorzakende planmaatregel on-
herroepelijk is geworden. Vanaf dat moment gaat de termijn 
van vijf jaar dus lopen. Relevant is dat de planschadebepa-
ling meer imperatief is geformuleerd dan de verjaringsbe-
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paling in de meeste nadeelcompensatieregelingen. In de 
nadeelcompensatieregeling staat doorgaans dat een claim 
kan worden afgewezen indien deze niet binnen vijf jaar is in-
gediend, hetgeen beleidsruimte impliceert. Bij planschade 
moet de claim binnen vijf jaar zijn ingediend. Er is bij plan-
schade dus in beginsel geen ruimte om het beroep op ver-
jaring bij overschrijding van de termijn van vijf jaar op grond 
van billijkheidsoverwegingen of lopende onderhandelingen 
achterwege te laten. In de rechtspraak zijn ons ook geen 
zaken bekend die gaan over het stuiten van de verjaringster-
mijn bij planschade door onderhandelingen. 

7. In het civiele recht, bij letselschadezaken, wordt de ver-
jaring van de rechtsvordering tot het doen van uitkering 

op grond van de artikelen 7:942 lid 3 BW en 10 lid 5 WAM 
tegen de verzekeraar gestuit door onderhandelingen. Voor-
noemde artikelen bepalen expliciet dat de verjaringstermijn 
wordt gestuit door iedere onderhandeling tussen de verze-
keraar en de benadeelde. Het gaat hier om een ‘duurstui-
ting’. De termijn begint weer te lopen indien de onderhan-
delingen tussen de verzekeraar en de benadeelde worden 
afgebroken.

8. In gewone civielrechtelijke zaken wordt de verja-
ringstermijn niet gestuit door onderhandelingen (HR 

1 februari 2002, NJ 2002, 195). De Hoge Raad laat in dit 
arrest, waarop appellant in de hier geannoteerde zaak een 

beroep deed, zoals gezegd wel de mogelijkheid open dat 
een beroep op verjaring gedurende de onderhandelingen in 
strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid. In haar uit-
spraak van 26 april 2006 (ECLI: NL: RBSHE: 2006: AY4317) 
vult de rechtbank ’s-Hertogenbosch dit begrip als volgt 
in: ‘van zulke omstandigheden kan naar het oordeel van de 
rechtbank sprake zijn indien aan de onderhandelingen zoals 
in casu, een aansprakelijkheidstelling is voorafgegaan en het 
aan de schuldenaar duidelijk is dat hij er rekening mee moet 
houden dat hij de beschikking behoudt over zijn gegevens en 
bewijsmateriaal opdat hij zich tegen een mogelijkerwijs als-
nog in te stellen rechtsvordering behoorlijk kan verweren’ (zie 
ook: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 juli 2014, ECLI: NL: 
GHARL: 2014: 5259). Bij de beoordeling van de redelijkheid 
en billijkheid worden dus de belangen van de benadeelde en 
die van de veroorzaker tegen elkaar afgewogen.

9. Uit bovenstaande uitspraak en andere uitspraken 
van de Afdeling over verjaring van nadeelcomensa-

tieclaims blijkt dat de Afdeling bij de behandeling van het 
verjaringsleerstuk sterk aansluit bij het civiele recht. Onder-
handelingen met de overheid zullen niet snel tot stuiting van 
de verjaring leiden, tenzij daarover expliciete afspraken zijn 
gemaakt en de onderhandelingen zien op de nadeelcom-
pensatieclaim zelf.

F.A. Mulder en B. Wallage 

Jurisprudentie – III. Aanneming van werk

TBR 2016/14

Raad van Arbitrage voor de Bouw, 9 september 2015, No. 71.976  
((Non)-conformiteit openbare ruimte)

(Mr. J.J.I. Verburg, ir. P.L.M. van Hulten en L.TH. Verriet)

BW: art. 6:74, art. 6:248, art. 7:17; Rv: art. 150

Koop en bouw appartement. Omvang trapveldje/kunstgrasveld. 
Hinder. Toerekenbare tekortkoming. Non-conformiteit. 
Exoneratie:

Met gastnoot J.J. Dammingh, Red.1

De gronden van de beslissing
De bevoegdheid en de ontvankelijkheid

6. De bevoegdheid van appelarbiters tot be-
slechting van het onderhavige geschil bij 

1 Jaap Dammingh is universitair hoofddocent burgerlijk (proces)
recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

scheidsrechterlijk vonnis staat onbetwist tussen 
partijen vast.

7. De memorie van grieven in principaal appel 
is binnen drie maanden na de datum van het 

beroepen vonnis binnengekomen bij het secretari-
aat van de Raad. Het incidenteel appel is ingesteld 
bij memorie van antwoord. Partijen zijn dus in zo-
verre ontvankelijk in hun appel.

8. Uit de aard en de overige inhoud van de 
overeenkomst, de wijze waarop de toepasse-

lijke algemene voorwaarden tot stand zijn gekomen, 
de wederzijds kenbare belangen van partijen en de 
overige omstandigheden van het geval is appelarbi-
ters niet gebleken dat het arbitraal beding als oneer-
lijk/onredelijk bezwarend is aan te merken.
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Het geschil in eerste aanleg

9. In het geschil in eerste aanleg zijn de vol-
gende, als tussen partijen vaststaande feiten 

weergegeven:
a. Tussen opdrachtgevers en onderneemster zijn 
op 22  oktober 2007 een koopovereenkomst, een 
bouwrijpmaakovereenkomst en een aannemings-
overeenkomst tot stand gekomen betreffende het 
appartement van opdrachtgevers in het project ‘E’..
b. Het werk is opgeleverd op 31 maart 2010.
c. Het appartementengebouw ‘F’. waarin het ap-
partement van opdrachtgevers zich bevindt, grenst 
aan een waterpartij. Het appartement ligt op de be-
gane grond en heeft behalve een balkon, een steiger 
van 14 meter lang en 1,9 meter breed.
d. De verkoopbrochure spreekt van ‘Vrijheid, ruim-
te, groen, rust en privacy’ en ‘de ruimte en de rust 
[…] om gelukkig te zijn […]’.
e. Op de situatietekening in de verkoopbrochure is 
tegenover het appartement van opdrachtgevers een 
aan de waterpartij grenzend trapveldje weergege-
ven.
f. Uiteindelijk is een beduidend groter kunstgras-
veld gerealiseerd, met hekwerk eromheen en meta-
len voetbaldoelen, met basketbalborden daarboven.

10. Opdrachtgevers stelden in eerste aan-
leg dat onderneemster ter zake van het 

sportveld, alsook ter zake van de aan hun appar-
tement grenzende groenstrook en waterpartij/het 
talud niet heeft geleverd wat is overeengekomen, 
althans hen onjuist heeft geïnformeerd en dat zij bij 
een juiste voorstelling van zaken het appartement 
nooit hadden gekocht.

11. Opdrachtgevers vorderden primair dat 
onderneemster het appartementsrecht 

terug zou kopen, subsidiair een woningruil en meer 
subsidiair en aanvullend schadevergoeding.

12. Arbiter in eerste aanleg heeft de vorde-
ringen van opdrachtgevers betrekking 

hebbend op de groenstrook en de waterpartij/het 
talud afgewezen. Ten aanzien van het sportveld 
heeft arbiter een schadevergoeding toegekend van 
€  10.000,00. Onderneemster is voor 1/5 deel in 
de kosten (€  6.475,53 inclusief €  1.103,03 btw) 
veroordeeld en opdrachtgevers voor 4/5 deel. De 
door opdrachtgevers te betalen tegemoetkoming in 
de kosten van rechtsbijstand aan de kant van on-
derneemster heeft arbiter bepaald op €  1.620,00. 
Per saldo zijn opdrachtgevers veroordeeld om ter 
zake van de kosten aan onderneemster te betalen 
€ 1.620,00 – 1/5 x € 6.475,53 = € 324,89.

13. Het vonnis is voor wat betreft de proces-
kostenveroordeling uitvoerbaar bij voor-

raad verklaard.

De vordering in principaal appel

14. Onderneemster heeft, onder aanvoering 
van 7 grieven, geconcludeerd tot vernie-

tiging van het vonnis in eerste aanleg. Zij vordert 
dat appelarbiters, opnieuw rechtdoende, de vorde-
ringen van opdrachtgevers alsnog zullen afwijzen, 
met veroordeling van opdrachtgevers in de kosten 
van eerste aanleg en hoger beroep.

Het verweer in hoger beroep en de vordering in 
incidenteel appel 

15. Opdrachtgevers achten de door onder-
neemster ingestelde grieven ongegrond. 

In incidenteel hoger beroep hebben zij 3 grieven 
gericht tegen het vonnis in eerste aanleg en zij vor-
deren dat appelarbiters, opnieuw rechtdoende, het 
vonnis in eerste aanleg op onderdelen zullen ver-
nietigen en aan opdrachtgevers ter zake van waar-
devermindering van hun appartement een bedrag 
van € 40.000,00 toekennen, met veroordeling van 
onderneemster in de kosten van beide instanties 
en met terugbetaling van het door opdrachtgevers 
naar aanleiding van het vonnis in eerste aanleg aan 
onderneemster te betalen bedrag van € 324,89.

De beoordeling van het geschil in hoger beroep

16. Tegen de in eerste aanleg vastgestelde 
feiten hebben partijen niet gegriefd of 

anderszins bezwaren geuit, zodat die feiten ook in 
hoger beroep het uitgangspunt zijn.

Grief 1 in principaal appel

17. Deze grief is gericht tegen alinea 24 van 
het vonnis in eerste aanleg. Hierin heeft 

arbiter heeft overwogen dat onderneemster on-
weersproken heeft gelaten de stelling van opdracht-
gevers dat zij overlast tot zelfs ernstige overlast on-
dervinden van het gebruik van het sportveld en van 
enkele gebruikers van het sportveld doordat deze 
directe hinder veroorzaken bij het appartement van 
opdrachtgevers.

18. Onderneemster stelt terecht dat zij in ali-
nea 66 van de memorie van antwoord in 

eerste aanleg heeft betwist dat het geluidsniveau ho-
ger c.q. storender is dan in een vergelijkbare woon-
wijk het geval is en dat van abnormale herrie geen 
sprake is. In hoger beroep voegt zij hieraan toe dat 
ze de stelling van opdrachtgevers dat sprake is van 
ernstige overlast door het gebruik van het sportveld 
voor kennisgeving aanneemt, maar dat opdrachte-
vers hiervan geen bewijs hebben overgelegd.

19. Daargelaten dat onderneemster in ap-
pel de beweerde ernstige geluidsoverlast 

heeft betwist, zijn appelarbiters van oordeel dat 
onderneemster ook in eerste aanleg op voldoende 
kenbare wijze heeft betwist dat sprake is van ernsti-
ge geluidsoverlast. Deze grief slaagt dan ook.
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grief 2 t/m 4 in principaal appel

20. Deze grieven lenen zich voor gezamen-
lijke behandeling. Zij zijn gericht tegen 

overwegingen 37 t/m 40 van het vonnis in eerste 
aanleg, waarin staat:
‘Onderneemster heeft de appartementen in het ap-
partementengebouw ‘F.’ met een bepaalde kwaliteit 
en allure in de markt gezet en te koop aangeboden.
Arbiter is van oordeel dat dit ook betrekking heeft 
op de (openbare) omgeving van die appartementen 
en dat aanneemster niet vervolgens de zorg daar-
voor kan afschuiven op de kopers van die appar-
tementen. De in de verkoopbrochure opgenomen 
exoneraties maken dat naar het oordeel van arbiter 
niet anders.
Naar het oordeel van arbiter is onderneemster dan 
ook   jegens opdrachtgevers  - in een bepaalde mate 
(mede)verantwoordelijk geworden voor de inrichting 
van en de daarmee samenhangende kwaliteit van de 
openbare ruimte. Dat de gemeente uiteindelijk de defi-
nitieve stem daarin heeft, maakt dat niet anders.’. 

21. Gesteld noch gebleken is dat onderneemster 
zich van die verantwoordelijkheid afdoende 

heeft gekweten door zich richting de gemeente ter zake 
voldoende in te zetten. Appelarbiters onderschrijven 
niet het oordeel van arbiter in eerste aanleg dat on-
derneemster jegens opdrachtgevers in een bepaalde 
mate (mede)verantwoordelijk is geworden voor de 
inrichting en de daarmee samenhangende kwaliteit 
van de openbare ruimte, omdat zij de appartemen-
ten met een bepaalde kwaliteit en allure in de markt 
heeft gezet en te koop heeft aangeboden. De ge-
meente is de enige die deze verantwoordelijkheid 
draagt. Er is geen inspanningsverplichting aan de 
zijde van onderneemster om de allure en de kwa-
liteit van het appartementencomplex voor wat be-
treft de inrichting van de openbare ruimte rondom 
dat complex te waarborgen. Dat onderneemster de-
gene is geweest die – in opdracht van de gemeente 
- de vergunning voor de aanleg van het sportveld 
heeft aangevraagd en het sportveld ook heeft aan-
gelegd, doet hier niet aan af. Zoals naar het oordeel 
van appelarbiters in het vonnis in eerste aanleg te-
recht overwogen (alinea 31), heeft onderneemster 
op meerdere plaatsen in de verkoopbrochure aan-
sprakelijkheid voor de inrichting van de openbare 
ruimte expliciet uitgesloten en hiervoor verwezen 
naar het bevoegd gezag. Het komt dan ook niet 
voor rekening en risico van onderneemster dat de 
gemeente heeft besloten om het sportveld groter en 
in kunstgras uit te voeren en voorzien van metalen 
voetbaldoelen en basketbalborden. Ten overvloede 
merken appelarbiters nog op dat hen niet is ge-
bleken dat de door onderneemster voorgehouden 
kwaliteit en allure van het appartementencomplex 
door de gerealiseerde inrichting zodanig is vermin-
derd dat ontoelaatbaar inbreuk is gemaakt op de eis 
van conformiteit. 

22. Ook is in het vonnis in eerste aanleg naar 
het oordeel van appelarbiters terecht 

overwogen (alinea 30) dat opdrachtgevers, gelet op 
situatietekening KCT-SIT, ter informatie gevoegd 
bij de koop-/aannemingsovereenkomst, wisten of 
konden weten dat het sportveld beduidend groter 
zou (kunnen) worden dan weergegeven in de, in 
de verkoopbrochure opgenomen, situatietekening. 
De ter mondelinge behandeling in hoger beroep 
door opdrachtgevers nog betrokken stelling dat 
de verkoopbrochure (en dus de tekening met het 
kleine trapveld) onderdeel van de overeenkomst 
is, hebben zij weer verlaten, nadat hen duidelijk 
was geworden dat de op het waarmerkingsformu-
lier gemelde ‘algemene projectgegevens, toelichting en 
technische omschrijving met projectnummer 4500116, 
bestaande uit de doorlopend genummerde bladzijden 1 
t/m 29, alsmede uit de daarin opgenomen/daarbij be-
horende bouwtekening(en)’ niet hetzelfde was als de 
informatiebrochure. 

23. Opdrachtgevers wisten dat zij een appar-
tement kochten op korte afstand van een 

sportveld en in de buurt van een basisschool en dus 
ook dat dit geluidproductie met zich zou brengen. 
Dat deze geluidproductie door de huidige aard en 
omvang van het sportveld groter is dan bij het trap-
veldje dat opdrachtgevers voor ogen hadden en dat 
dit aan onderneemster is toe te rekenen, is niet vast 
komen te staan. Van een toerekenbare tekortkoming 
aan de kant van onderneemster is naar het oordeel 
van appelarbiters niet gebleken. 

24. Grieven 2 tot en met 4 slagen dan ook.

Grief 5 in principaal appel

25. Deze grief is gericht tegen alinea 41 van 
het vonnis in eerste aanleg, waarin is 

overwogen: 
‘Ook is niet komen vast te staan dat onderneem-
ster de communicatie met opdrachtgevers, alsook 
met andere kopers, betreffende het in geding zijnde 
sportveld op afdoende correcte wijze heeft verricht. 
Verwezen zij naar de overgelegde correspondentie 
ter zake en de manier waarop onderneemster in-
ging tegen de mogelijkheid dat opdrachtgevers de 
(geluids-)overlast van het sportveld kenbaar zou-
den maken aan potentiële kopers van nog niet ver-
kochte appartementen in het gebouw, zoals gesteld 
en onvoldoende gemotiveerd weersproken.’

26. Met onderneemster kunnen appelar-
biters deze overweging niet volgen. De 

wijze waarop onderneemster is omgegaan met de 
mogelijkheid dat opdrachtgevers de geluidsoverlast 
zouden melden aan potentiële kopers van nog niet 
verkochte appartementen dateert uit 2010, mits-
dien van (lang) na het sluiten van de overeenkomst. 
Zij is om die reden niet relevant voor beantwoor-
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ding van de vraag of onderneemster ten tijde van 
het sluiten van de overeenkomst opdrachtgevers in 
voldoende mate had ingelicht over de aard en om-
vang van het sportveld en/of opdrachtgevers daar 
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst vol-
doende van op de hoogte waren. Uit het hiervoor 
overwogene zijn appelarbiters van oordeel dat deze 
laatste vraag bevestigend moet worden beantwoord.

27. Opdrachtgevers stellen dat aan hen een 
appartement met ruimte en rust is ver-

kocht en dat onderneemster ten tijde van het sluiten 
van de overeenkomst al wist dat het trapveldje een 
kunstgrasveld zou worden met basketbalborden 
en metalen doelen en met een verbinding met de 
basisschool, aangezien dit al op een tekening van 
22 maart 2007 was aangegeven. Ten onrechte heeft 
onderneemster hierover niets meegedeeld, aldus 
opdrachtgevers.

28. Niet is echter vast komen te staan, ook 
niet op basis van tekening K05158-t01 

van 22 maart 2007, dat onderneemster er ten tij-
de van het sluiten van de overeenkomst in oktober 
2007 al van op de hoogte was dat meer aangelegd 
zou worden dan een sportveld met de omvang en 
toegang zoals aangegeven op tekening KCT-SIT, 
die ter informatie bij de overeenkomst was gevoegd. 
De vergunning voor het sportveld met het hek, de 
baskets en de doelen is, zoals opdrachtgevers zelf 
hebben aangeven, in december 2009 verleend. 

29. Deze grief slaagt.

Grief 6 in principaal appel

30. Deze grief is gericht tegen alinea 42 van 
het vonnis in eerste aanleg, waarin is 

geoordeeld dat er grond is voor een door onder-
neemster te betalen financiële schadevergoeding ter 
hoogte van € 10.000,00.

31. Aangezien appelarbiters hebben geoor-
deeld dat er geen sprake is van een toere-

kenbare tekortkoming aan de kant van onderneem-
ster is er geen grond voor het toekennen van een 
door onderneemster te betalen schadevergoeding. 

32. Deze grief slaagt ook.

Grief 1 in incidenteel appel

33. Deze grief is gericht tegen de omvang 
van de toegekende schadevergoeding, die 

naar opvatting van opdrachtgevers te laag was. 

34. Gelet op het slagen van de grieven in 
principaal appel en op het hiervoor 

weergegeven oordeel van appelarbiters dat er geen 
grond is voor een door onderneemster te betalen 
schadevergoeding, faalt deze grief.

grief 7 in principaal appel
grieven 2 en 3 in incidenteel appel

35. Deze grieven richten zich tegen de kos-
tenveroordelingen.

36. Uit het slagen van de grieven van onder-
neemster in principaal appel en het falen 

van de grief 1 van opdrachtgevers in incidenteel 
appel volgt dat de kostenveroordeling zoals uitge-
sproken bij het vonnis in eerste aanleg niet in stand 
kan blijven. Grief 7 in principaal appel slaagt en de 
grieven 2 en 3 in incidenteel appel falen.

37. Uitgaande van de beoordeling van het 
geschil in hoger beroep, waarbij op-

drachtgevers alsnog volledig in het ongelijk zijn 
gesteld, moeten opdrachtgevers de volledige kosten 
van het geschil in eerste aanleg dragen, € 6.475,53 
(inclusief € 1.103,03 aan btw). 

38. Ook moeten opdrachtgevers een tege-
moetkoming betalen in de kosten van 

rechtsbijstand aan de kant van onderneemster. In 
eerste aanleg is deze tegemoetkoming bepaald op 
€ 1.620,00. In hoger beroep stellen appelarbiters 
deze, gelet op de meerdere mate van ongelijk van 
opdrachtgevers zoals deze in hoger beroep is vast 
komen te staan, vast op € 2.700,00.

39. Ter zake van de proceskosten in eerste 
aanleg moet op grond van het boven-

staande door opdrachtgevers aan onderneemster 
worden betaald € 2.700,00. (Enz., enz., Red.)

NOOT
Inleiding

1. In bovenstaande uitspraak hebben appelarbiters in 
hoger beroep het door de arbiter in eerste aanleg ge-

wezen vonnis vernietigd. Ik leid uit de uitspraak af dat de 
volgende feiten aan de orde waren:
- Opdrachtgevers hebben in oktober 2007 overeenkomsten 
met Onderneemster gesloten strekkend tot de aankoop en 
de bouw van een appartement (hierna: het Appartement) 
in het appartementengebouw F. Het ging om een apparte-
ment op de begane grond van het complex, grenzend aan 
een waterpartij.
- In de voorafgaand aan de koop (en bouw) aan Opdrachtge-
vers verstrekte verkoopinformatie was weergegeven dat te-
genover het Appartement een aan de waterpartij grenzend 
‘trapveldje’ zou komen te liggen.
- In de verkoopbrochure waren diverse exoneraties ten gun-
ste van Onderneemster opgenomen (onder meer aangaan-
de de inrichting van de ‘openbare ruimte’).
- Het Appartement is in 2010 opgeleverd. Uiteindelijk bleek 
niet (slechts) een ‘trapveldje’ te zijn gerealiseerd tegenover 
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het Appartement, maar een beduidend groter kunstgras-
veld met metalen doelen en een hekwerk eromheen.

2. Opdrachtgevers waren van mening dat Onderneem-
ster is tekortgeschoten in de nakoming van haar 

contractuele verplichtingen doordat zij niet aan hen heeft 
geleverd wat is afgesproken. Op grond van de overeen-
komsten (en de aan hen verstrekte verkoopinformatie) 
mochten Opdrachtgevers verwachten dat tegenover het 
Appartement (slechts) een ‘trapveldje’ zou komen te liggen. 
In werkelijkheid blijkt er echter een veel groter veld te zijn ge-
realiseerd met metalen doelen en een hekwerk eromheen, 
waardoor Opdrachtgevers (naar eigen zeggen) ernstige 
geluidshinder ondervinden. Volgens hen is hierdoor sprake 
van een tekortkoming van Onderneemster (bestaande uit 
non-conformiteit). Opdrachtgevers hebben in verband met 
deze (door hen gestelde) tekortkoming diverse vorderingen 
tegen Onderneemster ingesteld, waaronder een vordering 
tot schadevergoeding.

De beoordeling in eerste aanleg en in hoger beroep

3. De arbiter in eerste aanleg (hierna: de arbiter) heeft 
de vorderingen van Opdrachtgevers in zoverre toewijs-

baar geacht dat hij Onderneemster heeft veroordeeld tot 
betaling van een schadevergoeding van € 10.000. De grond-
slag voor deze veroordeling zal (naar ik aanneem) art. 6:74 
BW (wanprestatie) zijn geweest. De arbiter was (kennelijk) 
van oordeel dat sprake was van een tekortkoming (non-con-
formiteit) die aan Onderneemster kon worden toegerekend, 
met als gevolg dat Onderneemster aansprakelijk was voor 
de door Opdrachtgevers geleden schade.
De appelarbiters hebben (in bovenstaande uitspraak) ech-
ter anders geoordeeld: volgens hen was er geen toereken-
bare tekortkoming, waardoor aansprakelijkheid van Onder-
neemster niet aan de orde kon zijn.

4. Wat mij betreft vormen de overwegingen van de appe-
larbiters met betrekking tot de grieven 2 t/m 4 (in het 

principaal appel) de kern van de in hoger beroep gegeven 
uitspraak. Uit deze overwegingen (en de hierin geciteerde 
passages uit het vonnis in eerste aanleg) maak ik op dat de 
redenering die de arbiter in eerste aanleg aan zijn oordeel 
ten grondslag heeft gelegd, op het volgende neerkomt:
- Onderneemster heeft de appartementen (via de door haar 
verstrekte informatie, waaronder een verkoopbrochure) 
met een bepaalde ‘kwaliteit en allure’ in de markt gezet / te 
koop aangeboden.
Dit geldt ook voor de (openbare) omgeving van de appar-
tementen.
- Onderneemster diende derhalve (ook) de nodige zorg te 
betrachten ter zake van de inrichting van de directe omge-
ving.
Dit wordt niet anders doordat in de verkoopbrochure exone-
raties ten gunste van Onderneemster zijn opgenomen.
- Onderneemster was (mede) verantwoordelijk voor de in-
richting en de daarmee samenhangende kwaliteit van de 
‘openbare ruimte’. Mitsdien heeft zij zich aan een toereken-
bare tekortkoming schuldig gemaakt door niet te verhinde-
ren dat tegenover het appartement van Opdrachtgevers een 

kunstgrasveld met metalen doelen en hekwerk werd gereali-
seerd (in plaats van een ‘trapveldje’ zoals weergegeven in de 
verkoopinformatie). Vast staat dat Opdrachtgevers (ernsti-
ge) geluidshinder ondervinden van het uiteindelijk gereali-
seerde (grotere) kunstgrasveld.

5. De appelarbiters hebben de redenering van de arbi-
ter (in eerste aanleg) niet gevolgd. Uit de nummers 

21 t/m 23 van hun uitspraak volgt mijns inziens dat er naar 
het oordeel van de appelarbiters geen tekortkoming is en 
bovendien aan Onderneemster geen verwijt valt te maken.
Er is volgens de appelarbiters geen tekortkoming omdat 
niet is gebleken dat de door Onderneemster (via de ver-
koopinformatie) aan Opdrachtgevers voorgespiegelde kwa-
liteit door de aanleg van het (grotere) kunstgrasveld zodanig 
is verminderd dat ontoelaatbaar inbreuk is gemaakt op de 
eis van conformiteit. Bovendien wisten Opdrachtgevers dat 
er op korte afstand van hun appartement een sportveld zou 
komen en dat dit de productie van geluid zou meebrengen. 
Niet vast is komen te staan dat de geluidproductie door de 
huidige aard en omvang van het kunstgrasveld groter is 
dan het geval zou zijn geweest bij het ‘trapveldje’ waarvan 
Opdrachtgevers zijn uitgegaan toen zij (in oktober 2007) 
de overeenkomsten met Onderneemster sloten, aldus de 
appelarbiters. Daar komt nog bij dat Onderneemster naar 
hun oordeel niet verantwoordelijk is voor de inrichting en 
de daarmee samenhangende kwaliteit van de openbare 
ruimte. Volgens de appelarbiters draagt uitsluitend de ge-
meente daarvoor verantwoordelijkheid. Zij achten in dit ver-
band mede relevant dat Onderneemster door middel van 
exoneraties in de verkoopbrochure haar aansprakelijkheid 
voor de inrichting van de openbare ruimte expliciet heeft 
uitgesloten.
Dit alles leidt de appelarbiters tot het oordeel dat Onder-
neemster - in haar verhouding tot Opdrachtgevers - niet het 
risico draagt van de omstandigheid dat de gemeente heeft 
besloten om tegenover het Appartement een ander (groter) 
sportveld aan te leggen dan aanvankelijk was voorzien. Het 
feit dat Onderneemster de vergunning voor het (grotere) 
sportveld heeft aangevraagd en ook - in opdracht van de ge-
meente - het sportveld heeft aangelegd, maakt dit volgens 
appelarbiters niet anders. De slotsom is dat het bestreden 
vonnis wordt vernietigd en Opdrachtgevers (alsnog) in het 
ongelijk worden gesteld.

Commentaar

6. Het geschil tussen Opdrachtgevers en Onderneem-
ster draait mijns inziens om de vraag of sprake is van 

een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) van Onder-
neemster zoals bedoeld in art. 6:74 BW. Was er een tekort-
koming, en - zo ja - kon deze aan Onderneemster worden 
toegerekend?

Tekortkoming?

7. Op Onderneemster rustte de verplichting om een ap-
partement te bouwen en aan Opdrachtgevers te leve-

ren conform hetgeen partijen - in oktober 2007 - hebben af-
gesproken. In het algemeen dient een aannemer / verkoper 
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een zaak (op) te leveren met de eigenschappen die de op-
drachtgever / koper op grond van de overeenkomst mocht 
verwachten (vgl. art. 7:17 BW). Wordt uiteindelijk een zaak 
(op)geleverd die niet de eigenschappen heeft die de op-
drachtgever / koper mocht verwachten, dan is er non-con-
formiteit en daarmee een tekortkoming.

8. Dus als vast komt te staan dat Opdrachtgevers op 
grond van de met Onderneemster gesloten overeen-

komsten mochten verwachten dat zij een appartement met 
uitzicht op (slechts) een ‘trapveldje’ (op)geleverd zouden 
krijgen, dan is er in beginsel non-conformiteit indien in wer-
kelijkheid een appartement aan hen is (op)geleverd met in 
de nabijheid een groter kunstgrasveld (met een metalen 
hekwerk eromheen). Echter: de stelplicht en de bewijslast 
ter zake van de non-conformiteit (als tekortkoming) rustten 
op Opdrachtgevers. Dit volgt uit art. 150 Rv.

9. Ik maak uit de uitspraak op dat Opdrachtgevers ken-
nelijk niet hebben voldaan aan de op hen rustende 

stelplicht en bewijslast. Volgens de appelarbiters is niet 
gebleken dat aan Opdrachtgevers een appartement is (op)
geleverd dat andere eigenschappen heeft dan zij mochten 
verwachten (zie het einde van nummer 21 van de uitspraak). 
In dit verband hebben de appelarbiters mede relevant ge-
acht dat Opdrachtgevers ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomsten wisten of hadden kunnen weten dat het 
aan te leggen sportveld (beduidend) groter zou kunnen wor-
den. Bovendien hebben Opdrachtgevers geweten dat zij een 
appartement kochten op korte afstand van zowel een sport-
veld(je) als een basisschool, waardoor zij met het nodige 
geluid rekening hebben moeten houden. Volgens de appe-
larbiters hebben Opdrachtgevers niet aannemelijk gemaakt 
dat zij in werkelijkheid méér geluidsoverlast ondervinden 
dan waar zij ten tijde van het sluiten van de overeenkomsten 
bedacht op hadden behoren te zijn.

10. Ik heb de processtukken niet gezien en weet dus 
niet wat Opdrachtgevers precies hebben gesteld 

(en te bewijzen hebben aangeboden) c.q. welke feiten (als 
niet of onvoldoende betwist) zijn komen vast te staan, maar 
voorshands lijkt mij de redenering van de appelarbiters 
plausibel. Bij gebreke van non-conformiteit zal het feit dat 
Opdrachtgevers teleurgesteld zijn over het (grotere) kunst-
grasveld tegenover hun appartement (en het daarmee 
gepaarde geluid) niet op Onderneemster kunnen worden 
afgewenteld.

11. Opdrachtgevers meenden dat sprake was van 
non-conformiteit omdat tegenover hun apparte-

ment een groter sportveld was aangelegd dan zij bij de 
aankoop (in oktober 2007) hadden verwacht. Meer in het 
algemeen kan de vraag worden opgeworpen of feitelijke om-
standigheden in de (directe) omgeving van de aangekochte 
onroerende zaak non-conformiteit kunnen opleveren.
Deze vraag moet mijns inziens bevestigend worden beant-
woord. De conformiteitseis ligt (voor koop) in art. 7:17 BW 
besloten. Uit art. 17 lid 2 volgt dat de geleverde zaak niet 
aan de overeenkomst beantwoordt indien zij ‘niet de eigen-
schappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst 

mocht verwachten’. Het gaat hier om een ruime maatstaf, in 
die zin dat in beginsel elke feitelijke omstandigheid waar-
door de geleverde zaak niet overeenkomt met de zaak die de 
koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwach-
ten, een schending van de op de verkoper rustende con-
formiteitsverplichting (en daarmee een tekortkoming) kan 
opleveren. Ter illustratie wijs ik op de volgende uitspraken:
- Hof Arnhem-Leeuwarden 21 januari 2014, RN 2014/31 
(ECLI: NL: GHARL: 2014: 367) aangaande leidingen en kabels 
in de grond van belendende percelen;
- Rb. Arnhem 18 november 2005, NJF 2006/92 (ECLI: NL: 
RBARN: 2005: AV0847) aangaande geluidsoverlast van de 
buren;
- Rb. Dordrecht 31 augustus 2011, RVR 2011/120 (ECLI: NL: 
RBDOR: 2011: BR6476) aangaande een hoog gebouw recht 
tegenover het gekochte appartement;
- Rb. Zeeland-West-Brabant 11 september 2013, RVR 
2013/121 (ECLI: NL: RBZWB: 2013: 6538) aangaande een wij-
ziging van de inrit van de parkeergarage en de ontsluitings-
weg (bij het gekochte appartement).

Toerekenbaarheid?

12. Voor (de vestiging van) aansprakelijkheid van On-
derneemster zou een tekortkoming niet voldoende 

zijn geweest. Tevens zou toerekenbaarheid - in de zin van art. 
6:75 BW - vereist zijn geweest. In dit verband speelt (mede) 
een rol of Onderneemster een verwijt treft. Volgens de appe-
larbiters was dat niet het geval omdat de gemeente - en niet 
Onderneemster - de verantwoordelijkheid voor de inrichting 
van de openbare ruimte draagt (dus ook voor de aanleg van 
het sportveld tegenover het Appartement). Daaraan doet 
niet af dat Onderneemster de vergunning voor het (grote-
re) sportveld heeft aangevraagd en ook het sportveld heeft 
aangelegd.

13. Dit oordeel van de appelarbiters lijkt me juist, ten-
zij Onderneemster al in oktober 2007 (toen zij de 

overeenkomsten met Opdrachtgevers sloot) heeft geweten 
dat een ander sportveld zou worden aangelegd dan aan 
Opdrachtgevers is voorgespiegeld. In dat geval zou Onder-
neemster namelijk wel een verwijt hebben getroffen omdat 
zij dan Opdrachtgevers hierover had behoren te informeren.

14. Volgens de appelarbiters is echter niet vast komen 
te staan dat Onderneemster in oktober 2007 heeft 

geweten dat er in werkelijkheid een groter kunstgrasveld 
zou worden aangelegd dan aan Opdrachtgevers was voor-
gehouden. Zij hebben dat ook niet aannemelijk geacht, 
mede in het licht van het feit dat de vergunning voor het uit-
eindelijk gerealiseerde sportveld (pas) in december 2009 is 
verleend (zie nummer 28 van de uitspraak).

15. Overigens hebben de appelarbiters eveneens re-
levant geacht dat Onderneemster door het opne-

men van een exoneratie in de verkoopbrochure het risico 
aangaande de inrichting van de ‘openbare ruimte’ bij Op-
drachtgevers heeft gelegd. Dat lijkt me terecht, aangezien 
een dergelijke exoneratie van invloed is op de risicoverdeling 
tussen i.c. Onderneemster en Opdrachtgevers. Het exonera-
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tiebeding brengt mee dat Onderneemster geen aansprake-
lijkheid draagt voor de inrichting van de ‘openbare ruimte’, 
tenzij het beding buiten toepassing moet blijven omdat het 
in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht 
(art. 6:248 lid 2 BW). ‘Onaanvaardbaarheid’ zou aan de orde 
zijn geweest wanneer aan Onderneemster (wel) een verwijt 
gemaakt had kunnen worden (bijvoorbeeld doordat zij een 
op haar rustende mededelingsplicht zou hebben geschon-
den). Maar daarvan was dus geen sprake.

Tot besluit

16. Al met al kan ik mij verenigen met bovenstaande uit-
spraak van de appelarbiters, waarbij ik wel aanteken 

dat ik slechts de uitspraak zelf (en niet de processtukken en 
het vonnis in eerste aanleg) heb gelezen.

J.J. Dammingh

Jurisprudentie – IV. Overig privaatrecht

TBR 2016/15

Hoge Raad, 29 mei 2015,  14/01835, ECLI: NL: HR: 2015: 1406 
(Beroepsfout advocaat bij advisering)

(Mr. F.B. Bakels, mr. C.A. Streefkerk, mr. C.E. Drion, mr. G. de Groot 
en mr. T.H. Tanja-van den Broek)

BW: art. 7:401, art. 6:74; Advocatenwet (nieuw): art. 10, art. 
10a; Verordening op de advocatuur: art. 4.1

Maatstaf advisering van de advocaat (zorgvuldigheid, 
waarschuwingsplicht). Beroepsaansprakelijkheid

Met gastnoot G.C.W. van der Feltz, Red.1

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden 
uitgegaan.

( i)  Verweerder 2 is enig aandeelhouder en bestuur-
der van verweerster 1. Verweerster 1 is bestuurder 
van A (hierna: A). De enig aandeelhouder van A 
was B (hierna: B).
(ii) Eiser 1 is als advocaat werkzaam bij eiseres 2 en 
heeft werkzaamheden uitgevoerd voor A, (indirect) 
bestuurders van A, en gelieerde vennootschappen.
(iii) Op 2 maart 2006 is op advies van eiser 1 en 
in zijn aanwezigheid, tijdens een algemene verga-
dering van aandeelhouders van A besloten tot het 
aanvragen van het eigen faillissement van A. Ver-
weerders hebben op dezelfde datum het door ei-
ser 1 opgestelde verzoekschrift tot faillietverklaring 
ondertekend.
(iv) Op 6 en 7 maart 2006 heeft A betalingen ver-
richt aan diverse crediteuren voor een bedrag van 
in totaal € 533.388,92.
(v) Op 8 maart 2006 is A op eigen aangifte failliet 
verklaard.

1 Godert van der Feltz is advocaat bij Van der Feltz advocaten te Den 
Haag.

(vi) De curator van A heeft verweerders aanspra-
kelijk gesteld in hun hoedanigheid van bestuurder 
respectievelijk indirect bestuurder van A.
(vii) Het hof heeft (evenals eerder de rechtbank 
Arnhem) in een andere procedure geoordeeld dat 
verweerders door het verrichten van de betalingen 
van 6 en 7 maart 2006 onrechtmatig hebben ge-
handeld jegens de gezamenlijke schuldeisers in het 
faillissement van A en verweerders veroordeeld tot 
betaling van € 190.289,26 aan de curator van A. 
Tegen dit arrest is geen cassatieberoep ingesteld.

3.2.1 In dit geding vorderen verweerders 
voor recht te verklaren dat eisers 

aansprakelijk zijn voor de schade als gevolg van on-
juist adviseren, althans niet waarschuwen voor risi-
co’s die zijn verbonden aan het verrichten van beta-
lingen aan crediteuren na het moment dat besloten 
is tot het doen van eigen aangifte tot faillietverkla-
ring. Tevens vorderen zij veroordeling van eisers tot 
vergoeding van die schade.

3.2.2 Bij tussenvonnis heeft de rechtbank 
geoordeeld dat eiser 1 toerekenbaar 

is tekortgeschoten in de nakoming van de over-
eenkomst van opdracht en dat eiser 1 en eiseres 
2 daarvoor hoofdelijk aansprakelijk zijn. Zij heeft 
verweerders opgedragen feiten en omstandigheden 
te bewijzen waaruit volgt dat sprake is van causaal 
verband tussen de vastgestelde beroepsfout en de 
door verweerders gestelde schade.

3.2.3 Het hof heeft het tegen dat tussen-
vonnis gerichte beroep verworpen. 

Het heeft daartoe overwogen:
‘4.4 (…) Ter beoordeling ligt voor of eiser 1 bij zijn 
advisering aan verweerders heeft gehandeld als een 
goed opdrachtnemer en daarbij de zorgvuldigheid 
in acht heeft genomen die van een redelijk be-
kwaam en redelijk handelend advocaat in de gege-
ven omstandigheden mag worden verwacht. In het 
onderhavige geval verwijt verweerders eiser 1 dat 
hij hem niet heeft gewaarschuwd voor de risico’s 
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van het doen van betalingen aan een beperkt aantal 
crediteuren van A nadat het besluit tot het doen van 
eigen aangifte van faillissement op 2 maart 2006 
tijdens de AVA van A was genomen. Van onzorgvul-
dig handelen is ingevolge HR 2 april 1982, ECLI: 
NL: HR: 1982: AG4355 en HR 29 november 1991, 
ECLI: NL: HR: 1991: ZC0429 in een dergelijke si-
tuatie sprake indien eiser 1 op basis van de toen 
bestaande rechtspraak en literatuur er niet voldoen-
de op mocht vertrouwen dat door de betalingen 
er voor verweerders geen moeilijkheden waren te 
verwachten, en hij er dus niet van kon afzien om 
verweerders te waarschuwen voor het risico dat zij 
als bestuurders (persoonlijk) aansprakelijk gesteld 
konden worden door de curator van A. (…)’
4.5 In de door eiser 1 opgestelde notulen van de op 
3 februari 2006 gehouden AVA van B is onder meer 
opgenomen:
‘In dat verband adviseert eiser 1 om - gelet op de 
winterperiode en de mogelijkheid om zonder veel 
verplichtingen aan te gaan de incasso van debiteu-
ren zelf af te wikkelen - zoveel mogelijk zelf cre-
diteuren te betalen. Vervolgens zou dan over een 
aantal weken eigen aangifte van het faillissement 
gedaan kunnen worden door A.
In dat verband benadrukken de heren E nog eens, 
dat zij - ondanks hun betrokkenheid als aandeel-
houder in C - wensen dat het betalingsbeleid van 
A geheel zal plaatsvinden overeenkomstig de wet-
telijke regels. Gelet op het standpunt van [F] kan 
onder de gegeven omstandigheden - mede gelet op 
de twijfels over de correctheid van de handelwij-
ze van C - niet gezegd worden dat C zonder meer 
aanspraak kan maken op betaling, zodat iedere be-
taling onder de gegeven omstandigheden door een 
curator zal worden teruggevorderd. Hetzelfde geldt 
ook voor betalingen die vanuit A zouden worden 
gedaan aan B als aflossing op de rekeningcourant-
schuld aan de holdingvennootschap. Aflossing van 
de leningen van de aandeelhouders aan B is dus 
evenmin aan de orde.’
Vervolgens is op 2 maart 2006 tijdens de AVA van 
A het besluit genomen het eigen faillissement aan 
te vragen en heeft verweerder 2 het door eiser 1 
opgestelde verzoekschrift tot faillietverklaring on-
dertekend. Aan dit besluit is een periode voorafge-
gaan waarbij eiser 1 verweerders heeft geadviseerd 
over een mogelijke doorstart met gelijktijdig faillis-
sement van A. In de brief van 14 december 2005 
schrijft eiser 1 aan A (ter attentie van onder andere 
verweerder 2) onder meer:
‘In dit verband wijs ik u erop, dat overleg met 
schuldeisers over betalingen aan hen kan leiden tot 
het terugdraaien ervan door de curator. Er is geen 
bezwaar tegen om schuldeisers min of meer vage 
beloften te doen van betalingen en vervolgens ook 
daadwerkelijk betalingen te doen. Problematisch is 
het, indien die betalingen berusten op echt over-
leg, neerkomend op afspraken terzake. Met name 
indien besloten zou worden om enig moment toch 
ook D te betalen, is dit uiteraard van groot belang, 

temeer daar er sprake is van een concernverhou-
ding vanwege het aandeelhouderschap van de he-
ren E in zowel A als D.’
De administrateur van A heeft op 29 oktober 2009 
schriftelijk verklaard (…) dat nadat het besluit tot 
eigen aangifte op 2 maart 2006 was genomen, op 
advies van eiser 1 de behandeling van de faillis-
sementsaanvraag van A is uitgesteld van 6 maart 
naar 8 maart 2008. Dit hield verband met de inning 
van een grote vordering van een debiteur van A. 
Op advies van eiser 1 is hiervoor op 2 maart 2006 
een deurwaarderskantoor ingeschakeld, waarna de 
desbetreffende debiteur tot betaling is overgegaan. 
Voorts blijkt uit de overgelegde correspondentie 
van 6 maart 2006 van en aan (onder andere) de ad-
ministrateur van A, dat eiser 1 graag wil vernemen 
of deze debiteur ook heeft betaald met het oog op 
de keuze van de juiste crediteurenlijst, die als bijlage 
bij de faillissementsaanvraag zou worden gevoegd. 
Vervolgens heeft A op 6 en 7 maart 2006 betalin-
gen verricht aan diverse crediteuren voor een totaal 
bedrag van € 533.388,92.
4.6 Uit de hiervoor geschetste gang van zaken volgt 
dat eiser 1 zich bij zijn advisering rekenschap lijkt te 
hebben gegeven van de in het arrest Coral/Stalt ge-
formuleerde regel over betalingen aan groepsmaat-
schappijen ten nadele van andere schuldeisers (…). 
Uit het arrest Coral/Stalt volgt echter (…) dat die 
beslissing was toegespitst op een voorkeursbehan-
deling van tot de ‘groep’ behorende crediteuren, 
maar dat de Hoge Raad uitdrukkelijk de (on)recht-
matigheid van andere gevallen van ongelijke behan-
deling van crediteuren bij het doen van betalingen 
aan hen, in het midden heeft gelaten. Dit had bij 
eiser 1 tot het besef moeten leiden dat aan het arrest 
geen bredere betekenis kon worden toegekend dan 
de in het arrest genoemde afbakening, en dat over 
de (on)rechtmatigheid van ongelijke betalingen aan 
andere crediteuren dan de ‘groepscrediteuren’ on-
zekerheid bestond, bijvoorbeeld wanneer betaald 
werd nadat al besloten was het eigen faillissement 
aan te vragen. Dit betekent dat het op de weg van 
eiser 1 had gelegen om nader onderzoek te doen 
(…). Indien eiser 1 dit nadere onderzoek destijds 
wel had gedaan, had hij kunnen ontdekken dat er 
in de literatuur verschillende standpunten werden 
ingenomen over selectieve betalingen door bestuur-
ders (al dan niet) in het zicht van het faillissement 
en had hij er dus ook achter kunnen komen dat het 
geen uitgemaakte zaak was of de betalingen zoals 
door A verricht, niet tot moeilijkheden zouden kun-
nen leiden in de zin dat de curator zich jegens ver-
weerders beroept op bestuurdersaansprakelijkheid.
(…)
4.7 (…).
Een redelijk handelend en redelijk bekwaam advo-
caat had alsdan voor de zekere weg moeten kiezen 
en zijn cliënt voor dit risico moeten waarschuwen, 
zodat hij niet aan een vermijdbaar risico, in dit ge-
val (persoonlijke) aansprakelijkheid van (indirect) 
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bestuurders verweerders van A zou worden bloot-
gesteld. (…).
4.8 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat eiser 1 
niet als een redelijk handelend en redelijk bekwaam 
advocaat bij zijn advisering aan verweerders heeft 
gehandeld. (...)’

3.2.4 Het hof heeft bepaald dat tussen-
tijds cassatieberoep kan worden in-

gesteld.

3.3 Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof een on-
juiste maatstaf heeft toegepast. Het be-

toogt, samengevat, dat de maatstaf uit HR 2 april 
1982, ECLI: NL: HR: 1982: AG4355, NJ 1983/367 
en HR 29 november 1991, ECLI: NL: HR: 1991: 
ZC0429, NJ 1992/808, welke uitspraken zien op 
processuele rechtshandelingen, niet is toegesneden 
op en niet geschikt is voor een geval als het onder-
havige, waarin het gaat om advisering. Daarvoor 
heeft als maatstaf te gelden of de advocaat, gelet op 
alle feiten en omstandigheden van het desbetref-
fende, concrete geval, in redelijkheid tot zijn advies 
heeft kunnen komen. Althans dient de maatstaf te 
zijn of de advocaat onder gegeven omstandigheden 
in redelijkheid kon menen dat het risico van moei-
lijkheden voor zijn cliënt niet zodanig groot was, dat 
hij als redelijk bekwaam en redelijk handelend ad-
vocaat daarvoor uitdrukkelijk diende te waarschu-
wen. Het enkele feit dat ten tijde van het geven van 
het advies in de literatuur verschillende standpun-
ten werden ingenomen of dat in de lagere jurispru-
dentie uitspraken in verschillende zin voorkwamen, 
terwijl de Hoge Raad het desbetreffende punt voor-
alsnog in het midden heeft gelaten, is onvoldoende 
om het achterwege laten van een waarschuwing als 
een beroepsfout aan te merken. De onderdelen 2.3 
en 2.4 klagen dat het oordeel van het hof in elk ge-
val onjuist, althans onvoldoende gemotiveerd is in 
het licht van een aantal in die onderdelen vermelde 
omstandigheden en stellingen.

3.4.1 Bij de beoordeling van het onder-
deel dient tot uitgangspunt dat een 

advocaat als beroepsbeoefenaar de zorgvuldigheid 
dient te betrachten die van een redelijk bekwaam 
en redelijk handelend vakgenoot mag worden ver-
wacht.

3.4.2 De door het hof genoemde uitspra-
ken van 2 april 1982 en 29 novem-

ber 1991 hebben betrekking op de wijze waarop 
een advocaat een procedure voert. De hiervoor in 
3.4.1 genoemde zorgvuldigheidsplicht brengt mee 
dat een advocaat zijn cliënt daarbij niet onnodig 
blootstelt aan voorzienbare en vermijdbare risico’s.

3.4.3 Wanneer een advocaat een cliënt ad-
viseert in het kader van een door een 

cliënt te nemen beslissing over een bepaalde kwes-
tie, brengt de hiervoor in 3.4.1 genoemde zorg-
vuldigheidsplicht mee dat de advocaat de cliënt in 
staat stelt goed geïnformeerd te beslissen (vgl. HR 
2 februari 2007, ECLI: NL: HR: 2007: AZ4564, NJ 

2007/92). Het antwoord op de vraag of en in welke 
mate een advocaat de cliënt daarbij behoort te in-
formeren over en te waarschuwen voor een bepaald 
risico, is afhankelijk van de omstandigheden van 
het geval. In dat kader kan onder meer betekenis 
toekomen aan de ernst en omvang van het desbe-
treffende risico, de mate van waarschijnlijkheid dat 
dit zich zal realiseren en de mate waarin de cliënt 
ervan heeft blijk gegeven zich reeds van dat risico 
bewust te zijn.

3.5 Het hof heeft deze maatstaf niet miskend. 
Het heeft vastgesteld dat in de recht-

spraak en literatuur ten tijde van de advisering door 
eiser 1 uiteenlopend werd gedacht over de recht-
matigheid van het doen van selectieve betalingen 
(aan andere schuldeisers dan groepsmaatschap-
pijen) in het zicht van het eigen faillissement. Het 
middel bestrijdt dat niet. Door te oordelen dat eiser 
1 bij die stand van zaken verweerders had moeten 
wijzen op de mogelijkheid dat de curator in het op 
handen zijnde faillissement van A hen als (indirect) 
bestuurder aansprakelijk zou houden voor de voor-
genomen betaling van enkele crediteuren, en dat 
hij door dit na te laten niet de zorgvuldigheid heeft 
betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk 
handelend advocaat mag worden verwacht, heeft 
het hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechts-
opvatting. Het heeft zijn oordeel bovendien vol-
doende gemotiveerd, ook in het licht van de in de 
onderdelen 2.3 en 2.4 genoemde omstandigheden 
en stellingen. De onderdelen 2.2-2.4 falen derhalve.

3.6 De overige klachten van het middel kun-
nen evenmin tot cassatie leiden. Dit be-

hoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motive-
ring nu die klachten niet nopen tot beantwoording 
van rechtsvragen in het belang van de rechtseen-
heid of de rechtsontwikkeling. (Enz., enz., Red.)

NOOT

1. De aandeelhouders/bestuurders van een bedrijf vra-
gen hun advocaat te adviseren over de toelaatbaarheid 

van hun voornemen om bepaalde crediteuren wel en andere 
niet te betalen. Die vraag komt (voor de advocaat kenbaar) 
op een moment, dat de bestuurders verwachten op korte 
termijn het faillissement van de onderneming aan te moe-
ten vragen. Blijkens het dossier is het de (aan de advocaat 
bekende) wens van de aandeelhouders/bestuurders om 
‘overeenkomstig de wettelijke regels te handelen.’ De advo-
caat ziet mogelijkheden en adviseert positief. Het faillisse-
ment volgt inderdaad, op 8 maart 2006. Achteraf worden 
de bestuurders/aandeelhouders aangesproken op het feit, 
dat zij bepaalde crediteuren in het zicht van een déconfiture 
hebben benadeeld. Zij worden veroordeeld tot betaling € 
190.289,26 aan de curator. De bestuurders/aandeelhou-
ders zoeken regres op de advocaat en de rechtspersoon 
waar de advocaat voor werkt. Zij verwijten hun advocaat dat 
die hen niet heeft gewaarschuwd voor de mogelijke negatie-
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ve gevolgen van selectief betalen. In de procedure die volgt 
geeft het Hof (ECLI: NL: GHARL: 2013: 9849, r.ov. 4.4) - in 
navolging van de rechtspraak van de Hoge Raad (HR 2 april 
1982, ECLI: NL: HR: 1982: AG4355 en HR 29 november 1991, 
ECLI: NL: HR: 1991: ZC0429) - de volgende maatstaf voor het 
optreden als advocaat: ‘Van onzorgvuldige handelen is (…) 
in een dergelijke situatie sprake indien [de advocaat, GF] 
op basis van de toen bestaande rechtspraak en literatuur 
er niet voldoende op mocht vertrouwen dat door de beta-
lingen er voor [de aandeelhouders/bestuurders, GF] geen 
moeilijkheden waren te verwachten en hij er dus niet van 
kon afzien om [zijn cliënten, GF] te waarschuwen voor het 
risico dat zij als bestuurders (persoonlijk aansprakelijk ge-
steld konden worden door de curator(…)’

2. Het Hof constateert dat de advocaat weliswaar uit de 
zaak Coral/Staat (HR 12 juni 1998,ECLI:  NL:HR:1998:-

ZC2669, JOR 1997/6) kon lezen dat selectieve betaling in 
het in die zaak beslechte geval toelaatbaar was, maar dat hij 
daarbij uit die uitspraak ook kon (en dus: moest) opmaken, 
dat de Hoge Raad het antwoord op de vraag naar de recht-
matigheid van andere gevallen van ongelijke behandeling 
van crediteuren bij het doen van betalingen aan hen, in het 
midden heeft gelaten. De cassatieadvocaat van de aange-
sproken advocaat stelt een andere beoordelingsmaatstaf 
voor dan het Hof (‘of de advocaat, gelet op alle feiten en 
omstandigheden van het desbetreffende, concrete geval, 
in redelijkheid tot zijn advies kon komen, althans zijn of hij 
in de gegeven omstandigheden in redelijkheid kon menen 
dat het risico van moeilijkheden voor zijn cliënt niet zodanig 
groot was, dat hij als redelijk bekwaam en redelijk handelend 
advocaat daarvoor uitdrukkelijk diende te waarschuwen.’) 
Het cassatiemiddel vervolgt: ‘Het enkele feit dat ten tijde 
van het geven van het advies in de literatuur verschillende 
standpunten werden ingenomen (..) terwijl de Hoge Raad 
het desbetreffende punt vooralsnog in het midden heeft 
gelaten, is onvoldoende om het achterwegen laten van een 
waarschuwing als een beroepsfout aan te merken.’ De Hoge 
Raad houdt het echter op het striktere: ‘Het antwoord op 
de vraag of en in welke mate een advocaat de cliënt daarbij 
behoort te informeren over en te waarschuwen voor een be-
paald risico, is afhankelijk van de omstandigheden van het 
geval. In dat kader kan onder meer betekenis toekomen aan 
de ernst en omvang van het desbetreffende risico, de mate 
van waarschijnlijkheid dat dit zich zal realiseren en de mate 
waarin de cliënt ervan heeft blijk gegeven zich reeds van dat 
risico bewijst te zijn.’

3. Het Hof had (aldus de Hoge Raad) - onbestreden - 
vastgesteld dat in de rechtspraak en literatuur ten tij-

de van de advisering door [de advocaat] uiteenlopend werd 

gedacht over de rechtmatigheid van het doen van selectieve 
betalingen (aan andere schuldeisers dan groepsmaat-
schappijen) in het zicht van het eigen faillissement. Daar-
mee heeft het Hof de juiste maatstaf aangelegd en is vast 
komen te staan dat [de advocaat] niet de zorgvuldigheid 
hebben betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk 
handelend advocaat mag worden verwacht. 

4. De twee uitspraken (uit 1982 en die uit 1991) waar het 
Hof naar verwijst betroffen beiden de (procedurele) 

vraag naar de uiterste datum voor het indienen van stukken. 
Ik vermoed dat het cassatieberoep vooral was ingegeven 
door de gedachte, dat de strenge norm die voor zulke pro-
cedurele voorschriften gerechtvaardigd is niet zonder meer 
van toepassing is bij de beoordeling van een inhoudelijk 
advies. Bij procedurele twijfel bestaat er in het algemeen 
weinig bezwaar tegen om de advocaat een zware waarschu-
wingsplicht op te leggen. Immers: de extra voorzichtigheid 
van het ‘bij twijfel niet inhalen’ is bij procedurele vragen 
over het algemeen niet bezwaarlijk. Bij inhoudelijke vragen 
(zoals hier aan de orde) ligt het - zo komt het mij voor - wat 
anders. Gegeven was dat ten tijde van de advisering geen 
eenstemmigheid bestond over de vraag die aan de orde 
was (selectieve betalingen in het zicht van faillissement). De 
advocaat moet een brug slaan tussen wat juristen schrijven 
en vinden van soms ingewikkelde en nog in ontwikkeling 
zijnde leerstukken en de praktische vraag van de cliënt: 
mag het wel of mag het niet? De advocaat - die het mede 
als zijn taak ziet schouder aan schouder met de cliënt op te 
trekken - moet zijn cliënt duidelijk de weg wijzen, ook als hij 
(de advocaat) heeft moeten vaststellen, dat er verschillende 
meningen, nuances etc. zijn. De cliënt wil duidelijkheid. Voor 
een ‘entweder oder-advies’ neemt men geen advocaat in de 
arm. Het getuigt dus van een goede beroepshouding als de 
advocaat wankelmoedige adviezen zoveel mogelijk probeert 
te vermijden. 

5. De formule die de Hoge Raad ons voorhoudt is soepel. 
De advocaat moet ‘onder meer’ rekening houden met 

de ernst en omvang van het risico en de waarschijnlijkheid, 
dat het zal intreden. Hij mag denk ik ook meewegen dat het 
niet zijn taak is altijd (alleen) de allerveiligste weg te wijzen. 
Hij moet wel aangeven welke keuze er te maken is en hij 
moet zeker stellen, dat de cliënt zich ervan bewust is waar 
hij staat op de schaal van (zeer) veilig naar gedurfd. Wat de 
advocaat hier eigenlijk heeft opgebroken, zo blijkt uit het ar-
rest, is dat hij maar beperkt kennis had kunnen nemen van 
de stand van zaken in rechtspraak en literatuur. In die situa-
tie moet een stevig voorbehoud worden gemaakt.

G.C.W. van der Feltz
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TBR 2016/16

Raad van Arbitrage voor de Bouw , 28 mei 2015, No. 71.927,  
(Gevelstenen; Wijze van levering en beëindiging in onvoltooide 
staat)

(Mr. P.J.P. Severijn, ir. P. de Jong en ir. G.J.W.M. van Bebber)

UAV ‘89: par. 5, par. 6, par. 14, par. 37; BW: art. 7:764

Bouw bedrijfsgebouw met bedrijfswoning. Scheuren in 
gevelstenen. Gevelstenen niet geschikt. Levering gevelstenen 
als stelpost. Geen directielevering. Schorsing en vervolgens 
beëindiging in onvoltooide staat. Beëindiging van werk of van 
overeenkomst

Met gastnoot F.M. van Cassel - van Zeeland, 
Red.1

Het geschil in eerste aanleg

12. Tussen partijen is een geschil ontstaan 
naar aanleiding van de tussen partijen op 

23 november 2007 gesloten aannemingsovereen-
komst voor de herbouw van een bedrijfsgebouw 
met bijbehorende bedrijfswoning aan de H 12 te 
X. Het werk heeft vanaf eind november/begin de-
cember 2008 geruime tijd stil gelegen en partijen 
discussiëren over de vraag aan wie dat te wijten is. 
Aanneemster heeft bij brief van 14 juni 2011 het 
werk in onvoltooide staat beëindigd. Opdrachtge-
vers hebben bij brief van 4 augustus 2011 de over-
eenkomst ontbonden. Over de manier waarop het 
werk moet worden afgerekend verschillen partijen 
van mening. Arbiters in eerste aanleg oordeelden 
dat aanneemster terecht tot beëindiging in onvol-
tooide staat overging en hebben de daarvoor gege-
ven afrekeningswijze van paragraaf 14 lid 10 UAV 
1989 gevolgd.
(…) 

De vordering in hoger beroep

14. Opdrachtgevers zijn van mening dat 
aanneemster al vanaf augustus 2008 de 

tussen partijen gesloten overeenkomst heeft willen 
openbreken en deze heeft willen voortzetten op 
regiebasis. In verband daarmee heeft aanneemster 
aangestuurd op een aan opdrachtgevers te wijten 
beëindiging in onvoltooide staat, zo menen zij. Aan-
neemster heeft daarvoor de problemen die ontston-
den met de toe te passen gevelstenen, in verband 
waarmee het werk stil kwam te liggen, aangegrepen, 
aldus opdrachtgevers. Zij vinden dat aanneemster 
oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van deze mo-
gelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst en 
nemen aanneemster kwalijk dat zij niet open is ge-
weest over haar bedoelingen.

1 Frank van Cassel - van Zeeland is advocaat te Amsterdam bij 
Simmons & Simmons.

15. Zij concluderen onder aanvoering van 
dertien grieven: “CONCLUSIE

Vordering [aanneemster], verzoek [opdrachtgevers] 
tot herstel c.q. wijziging vonnis en terugbetaling.
[Aanneemster] te veroordelen tot het stellen van ze-
kerheid voor het bedrag van € 93.445,17. 
[Aanneemster] te veroordelen om tegen een behoor-
lijk bewijs van kwijting aan [opdrachtgevers] terug te 
betalen het totale door [opdrachtgevers] aan [aan-
neemster] betaalde bedrag van € 93.445,17 vermeer-
derd met de wettelijke handelsrente, voor zover over de 
bedragen daarover door [opdrachtgevers] handelsren-
te is betaald, gerekend vanaf de dag der betaling aan 
[aanneemster] door [opdrachtgevers] tot aan de dag 
der algehele voldoening door [aanneemster] aan [op-
drachtgever] en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij 
voorraad.
Het bedrag is door [opdrachtgevers] aan [aan-
neemster] betaald op 19 december 2013 waarvan 
€ 3.213,32 op 23 december 2013.
Vordering [opdrachtgevers]
[Aanneemster] te veroordelen om tegen een behoorlijk 
bewijs van kwijting aan [opdrachtgevers] te betalen 
een bedrag ter afrekening van de aannemingsovereen-
komst op basis van de opname en rapportage van G 
een bedrag van € 66.859,39 en een bedrag ter vergoe-
ding van aanvullende schade van € 73.821,03 samen 
een totaalbedrag van € 140.680,42 vermeerderd met 
de wettelijke handelsrente vanaf 19 augustus 2011 tot 
aan de dag der algehele voldoening en voor zover moge-
lijk uitvoerbaar bij voorraad.
In conventie en reconventie
[Opdrachtgevers] verzoekt het scheidsgerecht om [aan-
neemster] te veroordelen om tegen een behoorlijk bewijs 
van algehele kwijting te betalen de kosten van deze pro-
cedure, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.
Subsidiair
Vordering [opdrachtgevers]
[Opdrachtgevers] verzoekt het scheidsgerecht in het 
geval dat het scheidsgerecht onverhoopt van oordeel is 
dat de bovenstaande vorderingen van [opdrachtgevers] 
moeten worden afgewezen, beroept [opdrachtgevers] 
zich subsidiair op vernietiging van de gesloten aan-
nemingsovereenkomst op grond van artikel 3:44 lid 
3 BW met een beroep op artikel 6:162 BW onrecht-
matige daad en de daaruit voortvloeiende schadeplich-
tigheid en [aanneemster] te veroordelen om tegen een 
behoorlijk bewijs van kwijting aan [opdrachtgevers] 
terug te betalen een bedrag van €  66.859,39 ter af-
rekening en een bedrag ter vergoeding van geleden 
schade van € 73.821,03 samen een totaalbedrag van 
€ 140.680,42 vermeerderd met de wettelijke handels-
rente vanaf de datum van het instellen van de hoger 
beroep procedure tot aan de dag der algehele voldoening 
en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.
In conventie en reconventie
[Opdrachtgevers] verzoekt het scheidsgerecht om 
[aanneemster] te veroordelen om tegen een behoorlijk 
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bewijs van algehele kwijting te betalen de kosten van 
deze procedure, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij 
voorraad.”

Het verweer in hoger beroep en de vordering in 
incidenteel appel

16. Aanneemster voert verweer op hierna te 
bespreken gronden en stelt onder aanvoe-

ring van drie grieven (voorwaardelijk) incidenteel 
appel in. Zij heeft gesteld vrede te kunnen hebben 
met de uitkomst van het vonnis in eerste aanleg. 
Mocht de Raad echter onverhoopt de vordering 
van [opdrachtgevers] in appel geheel of gedeeltelijk 
toewijzen dan wenst zij dat haar reconventionele 
vordering in eerste aanleg alsnog geheel wordt toe-
gewezen, of wordt verrekend met de toewijzing aan 
opdrachtgevers. Zij concludeert:
‘In principaal appel
Dat het uw Raad moge behagen om bij arbitraal vonnis 
in hoger beroep, [opdrachtgevers] in haar vorderingen 
niet ontvankelijk te verklaren, althans haar deze te ont-
zeggen als zijnde rechtens ongegrond en/of onbewezen. 
In het (voorwaardelijk) incidenteel appel
Dat het uw Raad moge behagen, bij vonnis, in appel, 
het scheidsrechterlijk vonnis d.d. 15 november 2013, 
gewezen in geschil met nummer 33.702, waarvan be-
roep, te vernietigen op de beroepen punten en opnieuw 
rechtdoende, de vorderingen van [aanneemster] alsnog 
toe te wijzen door:
[Opdrachtgevers] te veroordelen om tegen behoorlijk 
bewijs van kwijting aan [aanneemster] te betalen het 
bedrag inclusief btw € 27.145,00 (zegge: zevenentwin-
tigduizend honderdvijfenveertig euro {€ 21.287,00 + 
€  2.858,00 + €  3.000,00}), te vermeerderen met de 
handelsrente vanaf vier weken na 13  juli 2011 welk 
rentepercentage met ingang van twee weken na 13 ok-
tober 2011 dient te worden verhoogd met 2 procentpun-
ten, alles overeenkomstig paragraaf 45-2 UAV 1989, 
zulks tot aan de dag der algehele voldoening.
In het principaal appel en in het (voorwaardelijk) 
incidenteel appel
Voor het overige met bevestiging van het vonnis d.d. 15 
november 2013, gewezen onder geschilnummer 33.702. 
Alles steeds, zowel in het principaal appel als in het 
incidenteel appel, met veroordeling van [opdrachtge-
vers] in de kosten vallende op deze procedure, daar-
onder mede begrepen het gemachtigdensalaris (P.M.), 
met bepaling dat indien niet binnen veertien dagen na 
vonniswijzing aan de proceskostenveroordeling is vol-
daan de wettelijke handelsrente is verschuldigd. Alles 
voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.”

Het verweer in (voorwaardelijk) incidenteel appel

17. Opdrachtgevers voeren uitgebreid ver-
weer en concluderen kort gezegd tot ver-

werping van het incidenteel appel. Zij concluderen:
‘CONCLUSIE
Datum van indiening memorie van antwoord in 
(voorwaardelijk incidenteel appel).
Datum van indiening is d.d. 15 augustus 2014, tot en 
met welke datum uw Raad op voorhand een peremp-

toir uitstel heeft verleend met uw brief van d.d. 23 mei 
2014, hetgeen [opdrachtgevers] heeft bevestigd met 
haar brief van d.d. 10 juni 2014, waarin zij uw Raad 
verzoekt om uitstel van indiening van bedoelde memo-
rie.
Bewijsaanbod in principaal appel en in (voorwaar-
delijk) incidenteel appel.
Zonder onverplicht bewijslast te willen dragen, 
wordt bewijslevering van eigen stellingen aangebo-
den met alle middelen rechtens en meer speciaal 
door middel van de deskundigen van G en F en 
daarnaast door A en B.
In principaal appel en in (voorwaardelijk) inciden-
teel appel.
[Opdrachtgevers] volhardt in haar stellingen en 
vorderingen zoals geformuleerd in deze memorie van 
antwoord in (voorwaardelijk) incidenteel appel, haar 
memorie van grieven in principaal appel van 13 fe-
bruari 2014, met aanvulling daarop van 27 februari 
2014, waaronder haar stellingen in eerste aanleg. [Op-
drachtgevers] verwijst hierbij expliciet naar het vonnis 
in eerste aanleg onder randnummer 6: “De vordering 
van opdrachtgevers luidt aanvankelijk als volgt.” [Op-
drachtgevers] benadrukt dat zij met het intrekken 
van vordering 11 ter mondelinge behandeling in eerste 
aanleg, niet haar hoofdvordering heeft ingetrokken en 
ook niet bedoeld heeft deze in te trekken. Derhalve heeft 
deze intrekking van een extra geldbedrag P.M. niet mo-
gen leiden tot het in eerste aanleg onbehandeld laten 
van de vordering in conventie van [opdrachtgevers]. 
Dit is ook niet gesteld door arbiters ter mondelinge be-
handeling en in het vonnis in eerste aanleg.
In principaal appel en in (voorwaardelijk) inciden-
teel appel.
[Opdrachtgevers] verzoekt het appelscheidsgerecht om 
bij vonnis in appel [aanneemster] niet ontvankelijk te 
verklaring in haar gehele (voorwaardelijk) incidenteel 
appel, althans [aanneemster] niet ontvankelijk te ver-
klaren in haar gehele vorderingen in (voorwaardelijk) 
incidenteel appel, waaronder haar reconventionele vor-
dering in eerste aanleg, althans deze vorderingen van 
[aanneemster] geheel af te wijzen wegens onjuist en/of 
ongegrond en/of onredelijk/onbillijk en/of niet bewezen. 
[Opdrachtgevers] verzoekt het scheidsgerecht om bij 
vonnis in appel, het arbitraal vonnis in eerste aanleg 
van d.d. 15 november 2013, nummer 33.702, op de 
door [aanneemster] beroepen in eerste aanleg afgewe-
zen punten in stand te laten en te bekrachtigen en de 
vorderingen van [aanneemster] opnieuw af te wijzen 
en [aanneemster], voor zover mogelijk uitvoerbaar bij 
voorraad en ten titel voorgeschreven, te veroordelen in 
de kosten vallende op deze procedure, waaronder mede 
begrepen de buitengerechtelijke kosten van de deskun-
digen van G en F met bepaling dat indien niet bin-
nen veertien dagen na vonniswijzing aan de bedoelde 
proceskosten is voldaan de wettelijke handelsrente is 
verschuldigd.
Daarnaast verzoekt [opdrachtgevers] het scheidsge-
recht [aanneemster] te veroordelen in de kosten van 
het salaris van voorheen gemachtigde inzake de af-
wikkeling van het vonnis in eerste aanleg, en de voor-
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bereiding voor het hoger beroep voor een bedrag van 
€  5.075,00 excl. btw plus 60% van het btw bedrag: 
€ 639,45, totaal: € 5.714,45 voor zover mogelijk uit-
voerbaar bij voorraad en ten titel voorgeschreven met 
bepaling dat indien niet binnen veertien dagen na von-
niswijzing aan de bedoelde proceskosten is voldaan de 
wettelijke handelsrente is verschuldigd.
Mocht uw Raad onverhoopt de vorderingen van [aan-
neemster] toewijzen dan verzoekt [opdrachtgevers] 
uw Raad de door [aanneemster] gevorderde renteperi-
oden en de gevorderde handelsrente af te wijzen.”

De feiten

18. In eerste aanleg zijn de volgende feiten 
vastgesteld: 

a) Partijen hebben op 23 november 2007 een aan-
nemingsovereenkomst gesloten met betrekking tot 
de herbouw van een bedrijfsgebouw met bijbeho-
rende bedrijfswoning aan de H te X, (verder te noe-
men: ‘de aannemingsovereenkomst’).
b) De overeengekomen aannemingssom bedraagt € 
509.354,77 inclusief btw   (€ 428.029,22 exclusief 
btw).
c) De bij de aannemingsovereenkomst behorende 
technische omschrijving (verder te noemen: ‘de 
technische omschrijving’) is in opdracht van op-
drachtgevers opgesteld door I.
d) Op de aannemingsovereenkomst zijn van toe-
passing de Uniforme Administratieve Voorwaarden 
voor de uitvoering van werken 1989 (verder te noe-
men: de UAV 1989).
e) In paragraaf 2 van de technische omschrijving 
is vermeld dat opdrachtgevers en I als directie op-
treden.
f) Tijdens de uitvoering van het werk is tussen par-
tijen onenigheid ontstaan over onder meer de kwa-
liteit van de te vermetselen gevelstenen.
g) Sinds eind november 2008 ligt het werk stil.
h) Bij brief van 14 juni 2011 van de gemachtigde 
van aanneemster, heeft aanneemster het werk in 
onvoltooide staat beëindigd, dit op grond van het 
bepaalde in paragraaf 14 lid 6 van de UAV 1989.
i) Op 14 juli 2011 heeft aanneemster de “eindafre-
kening vanwege beëindiging in onvoltooide staat” 
bij opdrachtgevers ingediend. Deze eindafrekening 
sluit op een bedrag van € 85.004,16 exclusief btw, 
zijnde een bedrag van € 101.154,95 inclusief btw.
j) Bij brief van 4 augustus 2011 van de toenma-
lige gemachtigde van opdrachtgevers, hebben op-
drachtgevers medegedeeld - kort samengevat - dat 
aanneemster geen beroep toekomt op het bepaalde 
in paragraaf 14 lid 6 van de UAV 1989 - en hebben 
zij de aannemingsovereenkomst ontbonden, dit on-
der de mededeling dat aanneemster opdrachtgevers 
een bedrag van in totaal € 283.596,58 (+ P.M.) ver-
schuldigd is. 
Dit bedrag is in de memorie van eis bijgesteld tot 
een bedrag van in totaal € 284.690,08 inclusief btw.
k) Op het terrein van opdrachtgevers staan nog 
bouwhekken en een bouwsteiger van aanneemster. 

19. Met grieven 1 tot en met 10 richten op-
drachtgevers zich tegen de onder a, c, 

d, e, f, g, h, i, j en k genoemde feiten. Zij zijn van 
mening dat deze feiten onvolledig en/of onjuist zijn 
weergegeven. Aan feit a. (grief 1) ontbreekt het 
feit dat aanneemster de datum waarop de over-
eenkomst werd gesloten niet uitdrukkelijk heeft ge-
noemd in haar memories en ook niet heeft aange-
geven dat de overeenkomst is gesloten ten behoeve 
van de herbouw van het kleinschalige wijnbouwbe-
drijf dat opdrachtgevers sinds 1 januari 2004 ex-
ploiteren. Bij feit c. (grief 2) had naar de mening 
van opdrachtgevers ook moeten worden vermeld 
dat de technische omschrijving bij het sluiten van 
de overeenkomst onderdeel is geworden van de 
aannemingsovereenkomst. Bij feit d. (grief 3) had-
den arbiters in eerste aanleg moeten melden dat de 
toepasselijkheid van de UAV 1989 slechts volgt uit 
de technische omschrijving van opdrachtgevers. 

20. Onder feit e. (grief 4) hadden arbiters 
in eerste aanleg de letterlijke tekst van de 

geciteerde bepaling uit de technische omschrijving 
moeten overnemen. Van belang is daarbij, zo heb-
ben opdrachtgevers benadrukt, dat aanneemster in 
de aannemingsovereenkomst niet heeft verwezen 
naar de technische omschrijving waarin de UAV 
1989 van toepassing werden verklaard. Omdat de 
kern van alle problemen hierin gevonden moet 
worden, hadden arbiters in eerste aanleg daarvan 
melding moeten maken, aldus opdrachtgevers.

21. Daarom is de weergave van feit f. (grief 
5) dan ook onjuist, omdat er geen onenig-

heid is ontstaan over onder meer de kwaliteit van de 
gevelstenen, maar enkel en alleen over de nakoming 
van de overeenkomst door aanneemster. Aan feit g. 
(grief 6) hadden arbiters in eerste aanleg moeten 
toevoegen dat aanneemster tot 25 november 2008 
heeft gewerkt en dat de bouwvergadering, om over 
het probleem met de stenen te spreken, plaats vond 
op 26 november 2008 in aanwezigheid van op-
drachtgevers, aanneemster en I. 

22. Met grief 7 beklagen opdrachtgevers 
zich erover dat arbiters in eerste aanleg 

bij feit h. niet hebben vermeld dat aanneemster 
twee brieven zond met datum 14 juni 2011, waar-
van de inhoud niet gelijkluidend was, noch hebben 
genoemd dat deze brieven niet als productie wer-
den ingebracht door aanneemster. 

23. Feit i. (grief 8) is volgens opdrachtge-
vers onjuist en onvolledig, omdat zij deze 

eindafrekening van aanneemster niet geaccepteerd 
hebben en zij deze eindafrekening onrechtma-
tig achten. Feit j. (grief 9) is eveneens onvolledig 
weergegeven, zo vinden opdrachtgevers, die be-
grijpen dat de gehele inhoud van de brief niet kan 
worden vermeld, maar vinden dat de feiten wel dui-
delijk moeten worden weergegeven als zij de grond-
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slag vormen voor de beoordeling. Bij grief 10 heb-
ben zij aangegeven dat arbiters in eerste aanleg ten 
onrechte verzuimden te melden dat alle materiaal 
en materieel op eigen initiatief van aanneemster is 
achtergelaten op het werk. 

24. Zoals opdrachtgevers zelf al hebben aan-
gegeven, kunnen arbiters in hun vonnis 

niet de volledige tekst opnemen van de verschillen-
de tussen partijen gewisselde brieven. Daartoe zijn 
zij ook niet verplicht. Ook feiten die voor zich spre-
ken, zoals het deel uit maken van de technische om-
schrijving van de overeenkomst, hoeven niet expli-
ciet bij de feiten te worden vermeld. Ook op grond 
waarvan de UAV 1989 van toepassing zijn op de 
overeenkomst is niet relevant, zolang tussen partij-
en niet in geschil is dat zij gelden. Dat een partij in 
haar memories geen melding maakt van de datum 
waarop een overeenkomst werd gesloten of het niet 
door een partij overleggen van stukken hoeft door 
arbiters niet onder de feiten te worden vermeld 
(grieven 1, 2, 3, 4, [deels] 7 en 9). Arbiters hoe-
ven ook niet alle feiten op te nemen (grief 6). Arbi-
ters kunnen ook na de opsomming, in het lichaam 
van het vonnis nog feiten vaststellen en bespreken, 
waarvan zij hierboven geen melding hebben ge-
maakt. De hiervoor besproken situaties betekenen 
niet dat het vonnis onjuist is of zou moeten worden 
vernietigd. Ook het feit dat onder h. slechts een van 
de twee brieven van de gemachtigde van aanneem-
ster wordt genoemd geeft daartoe geen aanleiding. 
Beide brieven hebben dezelfde strekking. De ene 
brief gericht aan opdrachtgevers zelf en de andere 
brief gericht aan de gemachtigde van opdrachtge-
vers. De grieven 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 9 falen.

25. Wanneer feiten onjuist zijn weergegeven, 
kan dit gevolgen hebben voor (een deel 

van) het vonnis in eerste aanleg. Dit stellen op-
drachtgevers in hun grief 5 naar aanleiding van de 
vaststelling van arbiters in eerste aanleg [onder 5.f.] 
dat tussen partijen onenigheid is ontstaan over, on-
der andere, de gevelstenen. Appelarbiters begrijpen 
dat opdrachtgevers zich geconfronteerd zagen met 
een probleem met de gevelstenen. Ter zitting heb-
ben zij toegelicht dat zij dat probleem eerst met de 
leverancier van de stenen afgewikkeld wilden heb-
ben, voordat zij een andere gevelsteen konden uit-
kiezen. Tussen opdrachtgevers en aanneemster was 
er echter geen onenigheid over de gevelstenen. Ap-
pelarbiters stellen vast dat feit f. wellicht beter had 
kunnen luiden: Tijdens de uitvoering van het werk is 
een probleem ontstaan met betrekking tot de kwaliteit 
van de te vermetselen gevelstenen.’’ 

26. Zij stellen echter vast dat deze aanpas-
sing van dit feit geen consequenties voor 

het vonnis heeft, zodat grief 5 faalt. Appelarbiters 
begrijpen dat opdrachtgevers van mening zijn dat 
de kern van het geschil een andere is. Zij komen 
daarop hierna terug.

27. Bij grief 8 beklagen opdrachtgevers 
zich erover dat als feit is opgenomen 

dat aanneemster op 14 juli 2011 de “eindafreke-
ning vanwege beëindiging in onvoltooide staat” 
bij opdrachtgevers heeft ingediend. Zij hebben 
daarbij aangetekend dat zij deze eindafrekening 
nimmer hebben geaccepteerd. Door arbiters in 
eerste aanleg is enkel en alleen als feit vastgesteld 
dat aanneemster een eindafrekening indiende. Het 
standpunt van opdrachtgevers ten aanzien van 
deze afrekening is daarbij niet als feit vermeld. Dat 
aanneemster op genoemde datum deze afrekening 
heeft ingediend staat vast, zodat het feit op zichzelf 
juist is en grief 8 van opdrachtgevers faalt.

28. De toevoeging bij grief 10 van opdracht-
gevers dat materiaal en materieel op ei-

gen initiatief is achtergelaten door aanneemster kan 
niet leiden tot vernietiging van [een deel van] het 
vonnis, zodat ook deze grief faalt.

De beoordeling van het geschil

29. Bij grief 11 hebben opdrachtgevers veer-
tien feiten opgesomd die door arbiters in 

eerste aanleg niet werden genoemd en naar hun 
mening, klaarblijkelijk, geen rol hebben gespeeld 
bij de beoordeling van het geschil. Opdrachtgevers 
hebben deze feiten onderverdeeld in de categorie-
en: A. Rechtsfeiten met betrekking tot de gesloten 
aannemingsovereenkomst (feiten 1 tot en met 5), 
B. Verzekering object van de aannemingsovereen-
komst (feit 6), C. Brieven van [aanneemster] van 
14 juni 2011 (feit 7), D. Argumentatie aanneemster 
(feit 8), E. Stelpost aannemingsovereenkomst op 
basis van de UAV 1989 (feit 9), F. Melding vermoe-
den ondeugdelijk werk met betrekking tot gevelste-
nen (feit 11), G. Onafhankelijkheid arbiters Raad 
van Arbitrage voor de Bouw (feit 12), H. Procedure 
en mondelinge behandeling geschil (feit 13 en 14).

30. Deze grief bevat niet alleen door op-
drachtgevers gewenste aanvullingen op 

de feiten, maar eveneens afzonderlijke grieven ge-
richt tegen de overige overwegingen in het vonnis. 
Deze grieven worden deels herhaald en door op-
drachtgevers uitgebreider toegelicht in grief 12, zo-
dat appelarbiters de bespreking van grief 11 onder 
de beoordeling van het geschil laten vallen.

31. Appelarbiters stellen voorop dat er geen 
rechtsregel is die (appel)arbiters ver-

plicht alle door de ene partij gestelde en door de 
andere partij erkende of niet weersproken feiten als 
vaststaand in de uitspraak te vermelden. Het staat 
(appel)arbiters vrij uit de tussen partijen vaststaan-
de feiten die selectie te maken die hen voor de be-
oordeling van het geschil relevant voorkomt. Voor 
zover de gepretendeerde feiten voor de verdere be-
oordeling relevant zijn, zal dat hierna blijken. 
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A. Rechtsfeiten met betrekking tot de gesloten 
aannemingsovereenkomst

32. Onder deze categorie hebben opdracht-
gevers vijf feiten opgenomen: 

33. 1. Aanneemster stuurt op maandag 8 de-
cember 2008 om 6:49:16 uur een e-mail 

aan opdrachtgevers, waarvan de tekst luidt: ‘Is er 
wat over de nieuwe stenen bekend, dit in verband met 
de planning voor het nieuwe jaar?’

34. 2. Aanneemster stuurt op dezelfde dag 
om 15:18:47 opnieuw een e-mail, met 

bijlage, met als onderwerp “afrekening” en als bij-
lage: ‘calculatie’. De tekst van die e-mail luidt: ‘Bij-
gevoegd de offerte van het bouwwerk min de werk-
zaamheden die nog niet gedaan zijn, als er bedragen 
ontbreken staan die op de lijst van meer en minderwerk 
die deze week nog volg(t).’ ‘De meer en minderwerklijst 
volgt zo snel mogelijk als J zij(n) uren gegeven heeft.’

35. 3. Aanneemster stuurt op donderdag 11 
december 2008 aan opdrachtgevers een 

meer- minderwerkoverzicht, op basis van de op 8 
december 2008 door aanneemster gestuurde aan-
gepaste offerte. Boven de e-mail staat ‘Verrekening’. 
De tekst luidt: ‘Bijgevoegd meer en minderwerk over-
zicht op aangepaste offerte.’

36. 4. Aanneemster stuurt op 19 maart 2009, 
nadat zij het werk eind november/begin 

december 2008 had gestaakt en achtergelaten, op-
nieuw een meer- en minderwerk overzicht. Op dit 
overzicht nam zij zes nieuwe posten op, waaronder 
een post ‘stil leggen bouw nu de stenen niet goed 
zijn’ ter hoogte van € 25.350,00. 

37. 5. Aanneemster heeft deze post uit het 
overzicht van 19 maart 2009 niet meer 

opgenomen in het meer- en minderwerk overzicht 
behorend bij haar eindafrekening van 13 juli 2011, 
maar wel de overige vijf posten. 

38. Opdrachtgevers hebben bij deze aanvul-
lende feiten toegelicht dat aanneemster 

wel de afrekening van 8 december 2008 als produc-
tie inbracht, maar niet de aangepaste offerte. Ook 
het meer en minderwerkoverzicht van 11 december 
werd door aanneemster niet ingebracht. In plaats 
daarvan overlegde zij een meer- en minderwerk-
overzicht van 19 augustus 2008 (productie 58). 
Alleen ontbreekt op deze productie de datum en 
is het niet hetzelfde overzicht dat opdrachtgevers 
van aanneemster ontvingen, aldus opdrachtgevers. 
Zij stellen dat het tijdsbestek tussen het voorstel van 
aanneemster van augustus 2008 en het moment 
waarop aanneemster het werk verliet na 26 novem-
ber 2008 van belang is in relatie tot de handelwijze 
van aanneemster eind november/begin december 
2008.

39. Opdrachtgevers zijn verder van mening 
dat de verschillende financiële opstellin-

gen van aanneemster een onderling verband met 
elkaar hebben en van cruciaal belang zijn voor 
de beoordeling van het geschil. Arbiters in eerste 
aanleg hebben het geschil niet op de juiste merites 
beoordeeld, zo vinden zij. Niet de stenenkwestie is 
waar het geschil om draait, maar de manier waarop 
aanneemster uitvoering heeft gegeven aan de aan-
nemingsovereenkomst. 

40. Aanneemster heeft de feiten 1 tot en met 
5 niet betwist, appelarbiters voegen ze 

toe aan de vastgestelde feiten en bespreken de con-
sequenties daarvan voor het vonnis in eerste aanleg 
hierna onder rechtsoverwegingen 86 tot en met 92. 

B. Verzekering object van de aannemingsovereen-
komst

41. Onder deze categorie hebben opdracht-
gevers feit 6 opgenomen dat door aan-

neemster een CAR+AVB verzekering is afgesloten 
waarop als onderwerp van de verzekering staat ge-
noteerd: ‘realisatie woning’. Opdrachtgevers hebben 
erop gewezen dat het bedrijfsgebouw niet genoemd 
is als verzekerd object. De verzekering speelde een 
rol met betrekking tot de gevelstenen op het mo-
ment van het door aanneemster achterlaten van de 
bouw eind november/begin december 2008 en in 
juni 2011, aldus opdrachtgevers. 

42. Op welke manier het niet in de feiten 
opgenomen zijn van dit onderwerp moet 

leiden tot vernietiging van een deel van het vonnis 
in eerste aanleg hebben opdrachtgevers niet aan-
gegeven. De consequentie van het mogelijk onver-
zekerd geweest zijn van (een deel van) het werk, 
zou kunnen zijn dat een eventuele schade van op-
drachtgevers voor rekening van aanneemster blijft, 
omdat zij verzuimde het werk adequaat te verzeke-
ren. Invloed op het vonnis heeft dit echter niet. De 
grief faalt.

C. Brieven van aanneemster van 14 juni 2011

43. Als aanvullend feit 7 noteren opdracht-
gevers dat uit de door arbiters in eerste 

aanleg vermelde feiten niet blijkt dat aanneemster 
bij haar beroep op paragraaf 14 lid 6 en 14 lid 10 
van de UAV 1989 op 14 juni 2011 niet één, maar 
twee verschillende brieven stuurde naar opdracht-
gevers. 

44. Appelarbiters stellen vast dat het gaat 
om twee brieven van dezelfde strekking, 

waarvan de ene gericht is aan opdrachtgevers zelf 
en de tweede aan de gemachtigde van opdrachtge-
vers. Dat de laatstgenoemde brief in reactie op een 
ingebrekestelling ten aanzien van de verzekering 
van het werk werd gezonden, doet daar niet aan 
af en kan niet leiden tot vernietiging van (een deel 
van) het vonnis in eerste aanleg. De grief faalt.
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D. Argumentatie aanneemster

45. Onder dit kopje noemen opdrachtgevers 
feit 8. Vaststaand feit is, aldus opdracht-

gevers, dat aanneemster op 13 oktober 2011 twee 
brieven aan opdrachtgevers zond. Een brief is een 
aanmaning voor de ‘eindafrekening wegens beëindi-
ging in onvoltooide staat’ van aanneemster van 13 
juli 2011. De tweede brief is van aanmerkelijk be-
lang, aldus opdrachtgevers, omdat aanneemster in 
die brief voor het eerst stelt ‘dat het werk inmiddels 
al weer drie jaar geleden in onvoltooide staat werd be-
eindigd’. Beide brieven van aanneemster bevatten 
met elkaar in strijd zijnde argumenten, aldus op-
drachtgevers. In hun grief 12 hebben zij dit verder 
uitgewerkt, zodat appelarbiters dit onderdeel van 
grief 11 bij de bespreking van grief 12 zullen be-
handelen. 

E. Stelpost aannemingsovereenkomst op basis van 
de UAV 1989

46. Onder feit 9 noemen opdrachtgevers hier 
twee feiten. Als eerste wensen zij dat als 

feit wordt opgenomen dat het leveren van de gevel-
stenen in de aannemingsovereenkomst is opgeno-
men als een stelpost. Dat is van belang, zo stellen 
zij, omdat in paragraaf 37 lid 1 en lid 7 is bepaald: 
‘Onder stelposten worden verstaan in het bestek als 
zodanig aangeduide geldsbedragen, welke in de aanne-
mingssom zijn begrepen en ten laste waarvan nader in 
het bestek beschreven uitgaven worden gebracht’ (lid 1) 
en: ‘De aanschaf van bouwstoffen, waarvoor stelposten 
zijn opgenomen, geschiedt door de aannemer volgens 
nadere opdracht van de directie en, tenzij de directie de 
aannemer daarin vrijlaat, bij leveranciers die daartoe 
door haar worden aangewezen.’ (lid 7). Uit deze tekst 
blijkt, aldus opdrachtgevers, dat stelposten geen 
‘deel van de directie’ zijn in de zin van het begrip 
‘directielevering’ of van ‘een door de opdrachtgever ter 
beschikking gestelde bouwstof’. 

47. Daarnaast wensen opdrachtgevers als feit 
opgenomen te hebben dat: ‘uit de aanne-

mingsovereenkomst blijkt dat een stelpost, met betrek-
king tot de door [aanneemster] te leveren gevelstenen 
voor het door [aanneemster] aangenomen metselwerk, 
is opgenomen volgens de Technische Omschrijving van 
[opdrachtgevers].’

48. Dit is van belang omdat arbiters in eerste 
aanleg in hun rechtsoverweging 11 heb-

ben vastgesteld dat de levering van de stenen een 
aangewezen deel van de directie was. Opdrachtge-
vers betogen dat uit deze twee feiten volgt dat geen 
sprake kan zijn van een directielevering en aan-
neemster verantwoordelijk moet worden gehouden 
voor de stenenproblematiek.

49. Appelarbiters stellen vast dat het leve-
ren van de gevelstenen als stelpost in de 

technische omschrijving bij de overeenkomst is 
opgenomen. Met hun grief 12 hebben opdrachtge-

vers eveneens tegen rechtsoverweging 11 gegriefd, 
zodat appelarbiters dit onderdeel van grief 11 en 
de consequenties daarvan voor het vonnis in eerste 
aanleg bij de bespreking van grief 12 behandelen.

F. Melding vermoeden ondeugdelijk werk met be-
trekking tot de gevelstenen

50. Als aanvullend feit 10 wensen op-
drachtgevers vermeld te zien dat zij op  

10 november 2008 aan aanneemster melding heb-
ben gemaakt van hun vermoeden dat de stenen en 
de daarmee gemetselde muren ondeugdelijk waren. 
Daarnaast verzoeken zij om opname van aanvul-
lend feit 11 dat de Stichting Technisch Centrum 
voor de Keramische Industrie (TCKI) op 6 mei 
2009 haar testrapport heeft uitgebracht over de 
druksterkte en de vorstbestandheidseigenschappen 
van de gevelstenen. 

51. Als toelichting op feit 10 hebben op-
drachtgevers er op gewezen dat niet het 

probleem met de gevelstenen de oorzaak van het 
geschil is tussen partijen. Daarop komen appelar-
biters hierna terug. 

52. Toevoeging van de hier genoemde feiten 
kan echter niet tot vernietiging van een 

deel van het vonnis in eerste aanleg leiden, zodat 
grief 10, onderdeel E faalt.

53. Opdrachtgevers achten het ‘onrechtma-
tig, onredelijk en onbillijk’ dat arbiters in 

eerste aanleg het rapport van TCKI onbesproken 
hebben gelaten. 

54. Voor zover opdrachtgevers hiermee 
hebben beoogd te stellen dat arbiters in 

eerste aanleg ten onrechte het rapport van TCKI 
onbesproken hebben gelaten komen appelarbiters 
daarop bij de bespreking van grief 12 terug. 

(…)

Grief 12 (Grief tegen het gehele vonnis)

58. Met deze grief hebben opdrachtgevers 
hun bezwaren geuit tegen de overige 

rechtsoverwegingen van het vonnis in eerste aanleg 
en de hiervoor geuite bezwaren nader toegelicht. 
Zij hebben daarbij de volgorde van het vonnis in 
eerste aanleg gevolgd, zodat appelarbiters grief 12 
behandelen aan de hand van de rechtsoverwegin-
gen van het vonnis in eerste aanleg waartegen de 
onderdelen gericht zijn.

Rechtsoverwegingen 10 tot en met 19 vonnis in 
eerste aanleg

59. Het grootste bezwaar dat opdrachtgevers 
hebben geuit tegen deze overwegingen in 

het vonnis is dat deze, naar hun mening, niet ge-
stoeld zijn op een juiste en volledige voorstelling 
van de werkelijke gang van zaken. Niet de gevel-



lic
en

tie
 ve

rs
tre

kt 
aa

n:

un
ive

rs
ite

it_
lei

de
n@

li.n
l

IB
R P

ub
lic

at
ie 

- 1
1-

01
-2

01
6

93 - nr 1 | januari 2016

TBR – Tijdschrift voor Bouwrecht

JU
RI

SP
RU

D
EN

TI
E

stenen waren het probleem, maar het niet nakomen 
door aanneemster van haar verplichtingen uit de 
aannemingsovereenkomst, aldus - kort samengevat 
- opdrachtgevers. 

60. Daarnaast hebben opdrachtgevers zich 
erover beklaagd dat zij niet hebben kun-

nen beschikken over een proces-verbaal van de zit-
ting. Verwijzing door arbiters in eerste aanleg naar 
hetgeen partijen ter zitting hebben verklaard kan 
derhalve niet door partijen worden geverifieerd, al-
dus opdrachtgevers. Datgene dat door arbiters in 
eerste aanleg wordt beschreven over de verklarin-
gen van partijen ter zitting wijkt af van de waarne-
mingen van opdrachtgevers. Zij zijn bang dat als 
appelarbiters beschikken over het proces-verbaal 
van de mondelinge behandeling in eerste aanleg, 
zonder dat dit aan partijen ter hand wordt gesteld, 
de onafhankelijkheid van appelarbiters in het ge-
ding is.

61. Appelarbiters stellen vast dat het partij-
en zijn die het scheidsgerecht in hoger 

beroep in het bezit stellen van hun respectievelijke 
memories en het procesdossier in eerste aanleg (dit 
laatste door de appellant in principaal appel). Van 
de zitting wordt geen proces-verbaal opgemaakt. 
De door de secretaris van het scheidsgerecht ge-
maakte aantekeningen dienen als eigen aantekenin-
gen voor het maken van het vonnis en deze worden 
niet aan partijen ter hand gesteld, noch aan arbiters. 
Appelarbiters beschikken dus niet over aantekenin-
gen van de secretaris in eerste aanleg. Appelarbiters 
oordelen aan de hand van de onder rechtsoverwe-
ging 3 opgesomde stukken en aan de hand van het 
verhandelde ter zitting in hoger beroep. 

62. Kern van het bezwaar van opdrachtge-
vers tegen de rechtsoverwegingen 10 tot 

en met 17 is de omschrijving van het geschil zoals 
arbiters in eerste aanleg die hebben gegeven. 

63. Uit de uitgebreide schriftelijke en mon-
delinge toelichting van opdrachtgevers 

begrijpen appelarbiters dat opdrachtgevers menen 
dat er meer aan de hand was dan alleen het pro-
bleem met de gevelstenen. Opdrachtgevers zagen 
zich op het moment dat het probleem met de gevel-
stenen zich voordeed al enige tijd geconfronteerd 
met een aannemer die op andere voorwaarden de 
overeenkomst wilde voortzetten, zo begrijpen ap-
pelarbiters. 

64. Al in augustus 2008 stelde aanneemster 
voor de werkzaamheden voort te zetten 

op basis van nacalculatie. In september 2008 drong 
zij daar nogmaals op aan. Naar appelarbiters be-
grijpen zag aanneemster zich daartoe genoodzaakt 
omdat het aangenomen metselwerk in de praktijk 
aanzienlijk bewerkelijker, en dus duurder, bleek dan 

vooraf was begroot, volgens aanneemster als gevolg 
van de eisen die opdrachtgevers daaraan stelden.

65. Op 8 december 2008 zond aanneemster 
aan opdrachtgevers een ‘afrekening’ die 

zij heeft omschreven als ‘de offerte van het bouwwerk 
min de werkzaamheden die nog niet gedaan zijn, als er 
bedragen ontbreken staan die op de lijst van meer- en 
minderwerken die deze week nog volgt’ en op 11 de-
cember 2008 volgde een meer- en minderwerklijst. 

66. Opdrachtgevers zijn van mening dat aan-
neemster het werk niet wilde voortzetten 

onder de overeengekomen voorwaarden en dat zij 
daarom haar werkzaamheden niet heeft voortge-
zet. Het probleem met de stenen, en het in verband 
daarmee stilliggen van het werk, heeft aanneemster 
vervolgens aangegrepen om onder de overeen-
komst uit te kunnen komen en af te kunnen rekenen 
op grond van beëindiging in onvoltooide staat.

67. Opdrachtgevers hebben daarnaast nog 
gesteld het werk niet te hebben stilgelegd 

of de intentie te hebben gehad om dit te doen en 
aanneemster de toegang tot het werk niet te hebben 
ontzegd. 

68. Ter zitting hebben opdrachtgevers toege-
licht hoe de aanschaf van de gevelstenen 

is verlopen. Opdrachtgevers hebben zich georiën-
teerd over de aan te schaffen gevelstenen en ver-
schillende soorten stenen bij leveranciers bekeken. 
Ter plekke bij de leverancier hebben zij de stenen 
van hun keuze aangewezen en op zicht meegeno-
men. Omdat de metselaar aangaf dat deze stenen 
niet geschikt waren, hebben opdrachtgevers met de 
betreffende leverancier afgesproken in plaats van 
gevelstenen dakpannen bij haar te zullen betrekken. 

69. De nieuwe gevelstenen hebben opdracht-
gevers bij een andere leverancier even-

eens zelf  uitgezocht onder mededeling aan deze 
leverancier dat de levering via aanneemster zou 
verlopen. Aan aanneemster lieten zij daarover op 4 
februari 2008 weten (productie 31 eerste aanleg):  
‘Afgelopen vrijdag hebben wij de gevelstenen besteld bij 
de K in Y. Medewerker:  L. Het gaat om de Nieuwe oude 
Paepsteen rijnvorm K 6. De prijs van de stenen is 395 
euro per 1000. Op deze prijs wordt geen korting gege-
ven aan de aannemer. Hierover kunnen we misschien 
overleggen. Er gaan plusminus 95 stuks in een m2. Wij 
hebben het aantal m2 wat in jullie offerte is berekend 
doorgegeven. Het aantal benodigde stenen zal hij deze 
week uitrekenen. De stenen worden zonder btw gele-
verd. De levering is op afroep. Wij hebben aangegeven 
ongeveer half maart. Het zullen naar alle waarschijn-
lijkheid 3 vrachten zijn en de transportkosten zijn dan 
3 x 145 euro. Onze vraag is of je op korte termijn jullie 
bedrijfsgegevens en btw nummer wil door geven aan L. 
Zijn email adres is: […]. De website van het bedrijf is 
[…]. Bij de levering is de voorwaarde dat betaald moet 
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zijn voordat de stenen de grens over gaan. Dit als gevolg 
van het feit dat zij een negatieve ervaring hebben met 
het niet betalen van het materiaal na levering. […]’.

70. Genoemde leverancier heeft op 6 febru-
ari 2008 aan opdrachtgevers de uittelling 

van de benodigde hoeveelheden gevelstenen en de 
daarbij behorende prijs voor het geheel bevestigd 
(productie 32 eerste aanleg).

71. In augustus 2008, toen door opdracht-
gevers scheuren werden geconstateerd in 

de stenen, waren het opdrachtgevers die hun beklag 
deden bij de leverancier. De leverancier heeft daar-
op een kwart van de geleverde partij gevelstenen 
vervangen door nieuwe. 

72. Appelarbiters stellen vast dat aanneem-
ster in het geheel geen invloed heeft 

gehad op de aankoop van de gevelstenen. Aan-
neemster heeft slechts gefungeerd als factuuradres. 
Opdrachtgevers hebben feitelijk gehandeld als op-
drachtgever van de stenenleverancier. Dat zij met 
aanneemster op papier wellicht iets anders overeen-
kwamen doet daar niet aan af. De levering van de 
gevelstenen geldt als een directielevering. Feitelijk 
was sprake van een door opdrachtgevers ter be-
schikking gestelde bouwstof. Grief 11, onderdeel E 
en grief 12, voor zover deze grief ziet op rechts-
overweging 11 in het vonnis in eerste aanleg falen. 

73. Opdrachtgevers hebben gesteld in rand-
nummer 121 van hun memorie van grie-

ven, noodgedwongen de stenen te hebben moeten 
vervangen. Ter zitting hebben zij desgevraagd ver-
klaard dat zij de problematiek met de stenen eerst 
wel moesten oplossen voordat zij nieuwe stenen 
konden uitkiezen. 

74. Naar het oordeel van appelarbiters kon 
tot dat moment in ieder geval het metsel-

werk niet worden voortgezet. 

75. Opdrachtgevers verwijten aanneemster 
dat zij haar verplichtingen niet is nage-

komen en haar werkzaamheden niet heeft hervat, 
maar zij hebben aanneemster op het moment dat 
de stenenproblematiek speelde ook niet gesom-
meerd haar werkzaamheden te hervatten. 

76. Aanneemster heeft op 8 december 2008 
(productie 67 eerste aanleg) geïnfor-

meerd naar de stand van zaken met de stenen, waar-
op opdrachtgevers op 9 december 2008 (productie 
69 eerste aanleg) te kennen hebben gegeven dat de 
muren in ieder geval moesten worden gesloopt en 
het in de bedoeling lag om over de nieuwe stenen 
uiterlijk de volgende week zekerheid te hebben. Op 
4 februari 2009 was die er kennelijk nog niet, omdat 
aanneemster toen opnieuw informeerde (productie 
74 eerste aanleg) naar de stenen. Deze berichten 

zijn voor opdrachtgevers echter geen reden geweest 
om aanneemster erop te wijzen dat zij ten onrechte 
haar overige werk niet hervatte. 

77. Ook in de latere correspondentie gevoerd 
door de gemachtigden van opdrachtge-

vers, is geen sommatie aan aanneemster om haar 
werk te hervatten opgenomen. Wel heeft de toenma-
lige gemachtigde bij brief van 18 september 2009 
aanneemster in gebreke gesteld en haar in de gele-
genheid gesteld om binnen veertien dagen schrifte-
lijk te erkennen dat de door aanneemster geleverde 
stenen niet deugdelijk waren en te verklaren dat de  
eikenhouten constructie niet voldoet aan het 
Bouwbesluit. Een sommatie om de werkzaam-
heden te hervatten en de tekortkomingen te 
herstellen is daarin niet te lezen. Bovendien 
treft de ingebrekestelling ten aanzien van de  
stenen geen doel, omdat niet aanneemster maar op-
drachtgevers op dit punt in verzuim waren. 

78. Op het punt van de problemen met de 
balkconstructie heeft aanneemster ter 

zitting verklaard dat zij deze wilde oplossen, maar 
zij daartoe niet werd toegelaten. Opdrachtgevers 
hebben ter zitting toegelicht dat zij pas nadat aan-
neemster van het werk vertrokken was ontdekten 
dat de toegepaste balk onvoldoende zwaar was. Dat 
‘er wat aangezet kon worden’, vonden zij prima, maar 
dat is hen nooit voorgesteld, aldus opdrachtgevers 
ter zitting. 

79. Appelarbiters stellen vast dat de verkla-
ringen van partijen op dit punt tegen-

strijdig zijn. Zij zijn echter wel van mening dat het 
probleem met de balkconstructie niet zodanig was 
dat dit niet eenvoudig op te lossen zou zijn geweest, 
zodat zij ook daar geen verzuim van aanneemster 
zien. 

80. De stenenproblematiek is de aanleiding 
geweest om in ieder geval de metselwerk-

zaamheden stil te leggen. Deze problematiek komt 
voor rekening van opdrachtgevers. Daarom had het 
op de weg van opdrachtgevers gelegen om aan aan-
neemster kenbaar te maken dat zij voor het overige 
kon en diende door te werken en eventuele tekort-
komingen diende te herstellen. Dat het werk kwam 
stil te liggen en niet is hervat, is aan opdrachtgevers 
te wijten. 

81. Omdat de stenenproblematiek voor reke-
ning van opdrachtgevers dient te blijven 

is er geen noodzaak om het rapport van TCKI te 
behandelen, zodat grief 11 onderdeel F faalt. 

82. Opdrachtgevers hebben, in afwachting 
van de resultaten van het onderzoek naar 

de stenen en het afhandelen van deze problematiek 
met de leverancier, zoals zij zelf schrijven in rand-
nummer 121 van hun memorie van grieven ‘nood-
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gedwongen’ het werk stilgelegd. Arbiters in eerste 
aanleg hebben dit stilleggen terecht aangeduid als 
het schorsen van het werk door opdrachtgevers op 
grond van paragraaf 14 lid 1 UAV 1989.

83. Opdrachtgevers hebben gesteld dat aan-
neemster slechts bereid zou zijn geweest 

het werk te hervatten als opdrachtgevers zouden 
instemmen met voortzetting van het werk op ba-
sis van regie. Zij hebben zich daarbij ter zitting be-
roepen op productie 11 in eerste aanleg, een brief 
van 5 oktober 2009 van de gemachtigde van aan-
neemster, waarin deze gemachtigde voorwaarden 
heeft opgesomd waaraan moest zijn voldaan wilde 
aanneemster haar werk weer hervatten (waaronder 
betaling, duidelijkheid over de toe te passen stenen 
en uitvoering van de balkconstructie zoals berekend 
door de constructeur). Dat aanneemster haar voor-
waarden nooit heeft laten vallen zou volgens op-
drachtgevers volgen uit het feit dat deze gemachtig-
de in die brief heeft verwezen naar eerdere brieven. 

84. Wat er van eerdere brieven ook mag zijn, 
appelarbiters constateren dat de gemach-

tigde van aanneemster in zijn reactie van 4 februari 
2010 (productie 118 eerste aanleg) op de handha-
ving van opdrachtgevers van hun standpunten bij 
brief van hun gemachtigde van 9 november 2009 
(productie 117 eerste aanleg), een aantal opties 
heeft geopperd om tot een oplossing te komen. Op-
tie 1 was: “’aanneemster] gaat de overeenkomst na-
komen met prijsaanpassing door de vertraging in de 
bouwtijd welke voor rekening van uw cliënten komt. 
Het werk start zo spoedig mogelijk na heden. [aan-
neemster] gaat verder met dezelfde stenen welke op zich 
goed en bruikbaar zijn. De balkenconstructie wordt 
aangepast en zo nodig uitgevoerd.’

85. Opdrachtgevers zijn hiermee niet ak-
koord gegaan, zo volgt uit de brief van 

hun gemachtigde van 2 april 2010 (productie 119 
eerste aanleg). Vervolgens verzandden de respectie-
velijke gemachtigden in de zomer van 2010 in een 
welles/nietes-discussie. De gemachtigde van aan-
neemster heeft daarop in zijn brief van 14 oktober 
2010 aangegeven dat aanneemster ‘bereid [is] om de 
voorwaarden te laten vallen en op gebruikelijke wijze 
het werk af te ronden op basis van destijds gemaakte 
afspraken. Praktisch betekent dit dat wel duidelijkheid 
bestaat over de stenen. […]’. 

86. Aanneemster was wel bereid het werk 
op de overeengekomen voorwaarden af 

te ronden. Dat heeft echter niet geleid tot het op-
lossen van de problemen, want op 11 november 
2010 hebben opdrachtgevers aanneemster voor de 
rechtbank gedaagd, die zich onbevoegd verklaar-
de kennis te nemen van het geschil (productie 12 
eerste aanleg). Daarop heeft (de gemachtigde van) 
aanneemster bij brief van 14 juni 2011 het werk be-
eindigd in onvoltooide staat. Naar het oordeel van 

appelarbiters waren het juist opdrachtgevers die 
vasthielden aan de door hen gestelde voorwaarden 
voor  hervatting van het werk. Daarmee ontzegden 
zij aanneemster feitelijk de toegang tot het werk. De 
stelling van opdrachtgevers kan dan ook geen stand 
houden.

87. Dat sprake zou zijn geweest van een ‘ver-
borgen agenda’ van aanneemster waar-

door aanneemster haar werk niet hervatte, zoals 
door opdrachtgevers is gesteld, achten appelarbi-
ters door hen niet aangetoond. 

88. Met de opstelling van 8 december 2008 
heeft aanneemster opnieuw geprobeerd 

om opdrachtgevers te bewegen in te stemmen 
met voortzetten van de overeenkomst op basis 
van regie. Op de meer- en minderwerklijst van  
10 december 2008 heeft aanneemster het meer-
werk van het buitenmetselwerk becijferd.

89. Op de meer- en minderwerkopstelling 
van 19 maart 2009 heeft aanneemster 

het buitenmetselwerk als minderwerk genoteerd en 
heeft zij zes posten toegevoegd die verband hielden 
met het inmiddels dertien weken stilliggen van het 
werk. Die posten zijn: 

1. Stilleggen bouw na wegsturen 
metselaar

€  3.500,00

2. Stilleggen bouw nu de stenen niet 
goed zijn, 4 weken 2008, 9 weken tot 
week 10 in 2009

€ 25.350,00

3. Extra materieel kosten €  6.000,00

4. Verhogingen materieel kosten €  7.051,86

5. Onderaannemers €  7.344,00

6. Arbeidskosten €  4.443,00

90. In haar opstelling van 13 juli 2011 ‘Ein-
dafrekening vanwege beëindiging in onvol-

tooide staat’ heeft zij op de meer- en minderwerklijst 
post 2. weggelaten en de afrekening gemaakt zoals 
paragraaf 14 lid 10 UAV 1989 voorschrijft. 

91. Dat deze laatste berekening er anders uit-
ziet dan de voorgaande is logisch, omdat 

sprake is van een afrekening van het gehele werk 
op basis van beëindiging in onvoltooide staat. De 
eerdere berekeningen zijn veeleer bewijs dat aan-
neemster nog steeds uitging van het voltooien van 
het werk dan van een intentie om de overeenkomst 
te beëindigen. De verschillende financiële opstellin-
gen van aanneemster vormen geen bewijs van de 
veronderstellingen van opdrachtgevers. Grief 11 
onderdeel D faalt.

92. Opdrachtgevers hebben nog de rechts-
geldigheid van het beroep van aanneem-

ster op paragraaf 14 lid 6 UAV 1989 betwist. Op 
grond van deze paragraaf: ‘Indien de schorsing van 
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het werk langer duurt dan zes maanden, is de aanne-
mer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindi-
gen.’ Hiervoor hebben arbiters al vastgesteld dat 
het stilliggen van het werk aan opdrachtgevers te 
wijten is. Het werk lag sinds eind november/begin 
december 2008 stil. Aanneemster had dus al van-
af eind mei 2009/begin juni 2009 de bevoegdheid 
om het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Dat 
zij dit op dat moment niet deed is voor appelarbi-
ters eveneens een aanwijzing dat aanneemster geen 
‘verborgen agenda’ had, maar dat zij het werk wilde 
voltooien. Zij had immers al twee jaren eerder de 
afrekening kunnen indienen die zij in juli 2011 pre-
senteerde. Aanneemsters beroep op paragraaf 14 
lid 6 UAV 1989 is rechtsgeldig. 

93. Met deze vaststelling staat eveneens vast 
dat de overeenkomst niet meer bestond 

op het moment dat opdrachtgevers deze wilden 
ontbinden bij brief 4 augustus 2011 (productie 17 
eerste aanleg), zodat aan de ontbinding door op-
drachtgevers geen werking toekomt. 

94. Opdrachtgevers zijn van mening dat ar-
biters in eerste aanleg de eindafrekening 

van juli 2011 met ‘met terugwerkende kracht projec-
teren naar de heimelijke afrekening wegens beëindiging 
in onvoltooide staat van december 2008’ (randnum-
mer 229 van hun memorie van grieven) ‘met het 
doel de wanprestatie en het bedrog van [aanneemster] 
ongedaan te maken zodat de eindafrekening van juli 
2011 op die basis wordt toegewezen’. 

95. Appelarbiters stellen vast dat hier sprake 
is van een misverstand. Er is geen sprake 

van een heimelijke afrekening, maar van een over-
eengekomen wijze van afrekenen. Paragraaf 14 lid 
10 UAV 1989 bepaalt hoe er tussen partijen moet 
worden afgerekend als sprake is van een beëindi-
ging in onvoltooide staat op grond van paragraaf 14 
lid 6 UAV 1989. Deze tussen partijen overeengeko-
men wijze van afrekenen is gevolgd.

96. Opdrachtgevers lezen in de brief van de 
gemachtigde van aanneemster van 13 ok-

tober 2011 een bevestiging van hun gedachte dat 
sprake is geweest van een heimelijke afrekening, 
waar daarin gesteld wordt: ‘[…] Het gevolg daarvan 
is dat het werk inmiddels al weer drie jaar geleden in 
onvoltooide staat werd beëindigd.’ Appelarbiters zijn 
er van overtuigd dat de gemachtigde hiermee be-
doeld heeft dat het werk inmiddels al bijna drie 
jaren stillag. Vooral omdat de brief waarmee aan-
neemster de overeenkomst in onvoltooide staat 
beëindigde dateert van 14 juni 2011, slechts vier 
maanden voor diens brief van 13 oktober 2011. Het 
lijkt erop dat zich misverstand op misverstand heeft 
gestapeld. 

97. Het vonnis in eerste aanleg heeft kenne-
lijk voor opdrachtgevers geen duidelijk-

heid geschapen. De misverstanden zijn zelfs nog 
groter geworden. Zo menen opdrachtgevers dat het 
vonnis in eerste aanleg zo moet worden gelezen, 
dat daaruit blijkt dat aanneemster de overeenkomst 
tussen partijen in november/december 2008 hei-
melijk/stilzwijgend had beëindigd en aanneemster 
vanaf dat moment zat te wachten op een goede 
gelegenheid om haar handelen te rechtvaardigen. 
Arbiters in eerste aanleg hebben, naar de mening 
van opdrachtgevers, aanneemster die rechtvaardi-
ging gegeven door te concluderen dat sprake was 
van een beëindiging in onvoltooide staat. Die vast-
stelling van arbiters in eerste aanleg was, zo duiden 
appelarbiters de verwijten van opdrachtgevers, “het 
sausje over de bedorven bloemkool”. 

98. Appelarbiters hechten er daarom aan 
duidelijk te stellen dat de overeenkomst 

tussen partijen heeft bestaan tot de beëindiging 
daarvan door aanneemster bij brief van 14 juni 
2011. 

Rechtsoverwegingen 20 tot en met 25 vonnis in 
eerste aanleg

99. Tegen de door arbiters in eerste aanleg 
in rechtsoverwegingen 20 en 21 beschre-

ven opbouw van de vorderingen in conventie en in 
reconventie is door opdrachtgevers geen grief ge-
richt. Opdrachtgevers hebben in hoger beroep wel 
hun eis verminderd en onder andere hun vordering 
ter zake gederfde winst over de periode 2009 tot 
en met 2011 teruggebracht van € 143.353,00 naar 
€  51.338,53 en de restitutie teveel betaalde aan-
neemsom van €  93.733,40 naar €  50.000,00. In 
hun memorie van grieven onder randnummer 620 
hebben zij toegelicht dat zij, ondanks dat hun scha-
de veel hoger is,  bereid zijn om enkele bedragen te 
matigen.

100. In de rechtsoverwegingen 23 tot en 
met 24 hebben arbiters in eerste aan-

leg een deel van de vordering van opdrachtgevers 
besproken en de gevorderde schadevergoeding 
voor zover deze gebaseerd is op de ontbinding van 
de overeenkomst door opdrachtgevers, afgewezen. 
De gevorderde gederfde winst werd in verband 
daarmee volledig afgewezen. Zoals appelarbiters 
hiervoor onder 92 hebben overwogen, heeft aan-
neemster terecht het werk beëindigd in onvoltooide 
staat en kwam aan de daarop volgende ontbinding 
door opdrachtgevers geen werking toe. Arbiters in 
eerste aanleg hebben dan ook terecht de vordering 
die op deze ontbinding werd gebaseerd, zoals de 
vordering tot vergoeding van gederfde winst, afge-
wezen. De hierop gerichte grief(onderdelen) falen. 
Rechtsoverweging 24 voor het overige en rechts-
overweging 25 bevatten een verwijzing naar de be-
spreking van overige vorderingen van opdrachtge-
vers verderop in het vonnis, die hierna vanaf over-
weging 105 aan de orde komen. 
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(…) 

Rechtsoverwegingen 29 tot en met 38 van het von-
nis in eerste aanleg

103. In deze overwegingen hebben arbiters 
in eerste aanleg in het kader van de 

afrekening van het werk op grond van paragraaf 14 
lid 10 UAV 1989, het door aanneemster gevorderde 
meerwerk besproken. 

104. Appelarbiters stellen vast dat op-
drachtgevers in hun bespreking van 

dit deel van de afrekening er ten onrechte vanuit 
gaan dat de overeenkomst alleen kon worden be-
eindigd als opdrachtgevers daarmee akkoord waren 
gegaan (zie ook randnummer 514 van de memo-
rie van grieven). De bevoegdheid die aanneemster 
wordt gegeven in paragraaf 14 lid 6 UAV 1989 is 
er echter een die aanneemster in staat stelt het werk 
eenzijdig te beëindigen. Ook is voor het afrekenen 
op de wijze van paragraaf 14 lid 10 UAV 1989 de 
instemming van opdrachtgevers niet nodig. Par-
tijen kwamen deze wijze van afrekenen met elkaar 
overeen, opdrachtgevers kunnen zich er dan niet 
over beklagen dat op die overeengekomen wijze 
wordt afgerekend.  

105. Voor het overige stellen appelarbiters 
vast dat opdrachtgevers ook nu in ho-

ger beroep niet specifiek ingaan op de verschillen-
de gevorderde meerwerkposten en ook nu volstaan 
met een verwijzing in algemene bewoordingen naar 
de rapportage van G. Met arbiters in eerste aanleg 
zijn appelarbiters van oordeel dat het niet aan hen 
is om in het genoemde rapport “op zoek te gaan” 
naar standpunten van opdrachtgevers ten aanzien 
van de verschillende meerwerkposten. 

Rechtsoverwegingen 39 tot en met 43 van het 
vonnis in eerste aanleg

106. Arbiters in eerste aanleg hebben in 
deze overwegingen de bespaarde kos-

ten van aanneemster vastgesteld. 

107. Ook hier beroepen opdrachtgevers 
zich op de onrechtmatigheid van de 

afrekening. Appelarbiters verwijzen naar hetgeen 
zij hiervoor hebben overwogen en stellen vast dat 
de gevolgde wijze van afrekening overeenstemt met 
dat wat partijen daarover overeenkwamen. 

108. Ook hier hebben opdrachtgevers 
slechts volstaan met een verwijzing 

naar het rapport van G. Zij hebben erop gewezen 
dat dit rapport een vaststaand feit is en dat arbiters 
in eerste aanleg daaraan voorbij zijn gegaan. Appe-
larbiters stellen vast dat het rapport van G een op-

name is van de stand van het werk op 22 juni 2011, 
gerapporteerd op 18 juli 2011. Aan de hand van 
deze opname heeft G vervolgens vastgesteld wat, 
naar haar mening, de waarde van het uitgevoerde 
werk is. 

109. De wijze van afrekenen die in dit ge-
val gevolgd moet worden is, conform 

paragraaf 14 lid 10 UAV 1989: de overeengekomen 
aanneemsom vermeerderen met uitgevoerd meer-
werk en met kosten in verband met de beëindiging 
van de overeenkomst minus de door aanneemster 
bespaarde kosten. Het gaat bij die afrekening dus 
niet om de vaststelling van de waarde van het uit-
gevoerde werk. Voor de berekening door arbiters in 
eerste aanleg was die waardevaststelling door G dus 
niet relevant. 

(…)

116. Alles overziende komen appelarbi-
ters tot de conclusie dat de grieven 

van opdrachtgevers in hun onderlinge samenhang 
bezien geen doel treffen. De vorderingen van op-
drachtgevers worden afgewezen. (Enz., enz., Red.)

NOOT

1. De hier besproken uitspraak is, als we kijken naar ro. 12, 
in de kern een eenvoudig geschil. Aanneemster bouwt 

voor opdrachtgevers een bedrijfsgebouw met bijbehorende 
bedrijfswoning. Tussen partijen is op 23 november 2007 de 
aannemingsovereenkomst gesloten en aanneemster heeft 
de werkzaamheden ter hand genomen. Sinds eind novem-
ber 2008 ligt het werk echter stil2, omdat de te vermetse-
len gevelstenen problemen opleveren. In augustus 2008 
werden door opdrachtgevers scheuren geconstateerd in 
de gevelstenen. De leverancier heeft daarop een kwart van 
de gevelstenen vervangen door nieuwe exemplaren.3 Het 
werk blijft echter stil liggen. Partijen twisten over de vraag 
wiens schuld het is dat het werk stil ligt. Een complicerende 
factor hierbij is dat opdrachtgevers zelf de gevelstenen heb-
ben uitgezocht en besteld, maar de gevelstenen zijn niet als 
directielevering in de overeenkomst opgenomen maar als 
stelpost. Het probleem rond de gevelstenen wordt niet op-
gelost. Het werk kon niet worden voortgezet en uiteindelijk 
heeft aanneemster in juni 2011 het werk in onvoltooide staat 
beëindigd. Twee maanden nadien ontbinden opdrachtge-
vers de overeenkomst.

2. Opdrachtgevers hebben, als appellanten, een memo-
rie van grieven ingediend. Na de indiening van deze 

memorie hebben zij nog een aanvullende toelichting inge-
diend. Deze is evenwel door appel-arbiters geweigerd. Bij de 

2 In ro. 12 is opgenomen dat het werk vanaf eind november/begin 
december 2008 stil heeft gelegen, maar in ro. 18 onder g (bij de feiten in 
eerste aanleg) wordt vermeld dat het werk sinds eind november 2008 
stil ligt. Weliswaar hebben opdrachtgevers een grief gericht tegen de 
vaststelling van dit feit, maar die grief faalt volgens appel-arbiters.
3 Ro. 71.
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Raad in hoger beroep mag4 namelijk slechts één memorie 
ingediend worden. Ook de door opdrachtgevers nadien 
ingediende memorie van antwoord in (voorwaardelijk) in-
cidenteel appel bevatte grieven, evenals het pleidooi van 
opdrachtgevers. Deze nadere grieven zijn ook door de Raad 
geweigerd. De regel dat slechts één memorie in hoger be-
roep mag worden ingediend wordt conform de reglementen 
van de Raad streng gehandhaafd door appel-arbiters.

3. Het vonnis geeft twee onderwerpen die een be-
schouwing verdienen. Ten eerste: de wijze waarop de 

levering van de gevelstenen als stelpost is opgenomen in 
de overeenkomst en niet als directielevering verdient aan-
dacht. Ten tweede is interessant dat de aannemer het werk 
in onvoltooide staat heeft beëindigd, na een langdurige 
schorsing zijdens opdrachtgever. 

Stelpost en directielevering

4. Een belangrijke bron van de conflicten zijn de gevel-
stenen geweest. In de overeenkomst is de levering van 

de gevelstelen als stelpost aangeduid. De verwerkte stenen 
bleken niet geschikt als gevelstenen en tot een alternatief 
voor deze gevelstenen is nimmer gekomen. 

5. In de toepasselijke UAV ’89 worden5 stelposten om-
schreven als “in het bestek als zodanig aangeduide 

geldsbedragen, welke in de aannemingssom zijn begrepen en 
ten laste waarvan nader in bestek beschreven uitgaven worden 
gebracht”.

6. Stelposten worden met name gebruikt als de op-
drachtgever op onderdelen nog niet (geheel) duidelijk 

heeft wat hij gebouwd wil hebben. Zo is het bijvoorbeeld bij 
de bouw van een nieuwe woning gangbaar dat de keuken 
en sanitair als stelpost opgenomen worden in de overeen-
komst. De opdrachtgever kan dan op een later moment de 
gewenste keuken6 en het sanitair uitzoeken. Maar ook kan 
gedacht worden aan kleinere keuzes als hang- en sluitwerk, 
of vloerbedekking7. Het voordeel hiervan is dat de opdracht-
gever op enig later moment, in alle rust, zijn keuze kan 
maken. Uiteraard kan de aannemer vooraf niet inschatten 
hoeveel die keuze van de opdrachtgever zal kosten. Daarom 
wordt een bedrag geschat en dat bedrag wordt als stelpost 
in de overeenkomst opgenomen. Indien de uiteindelijke 
keuze van de opdrachtgever goedkoper is dan in de aan-

4 Tenzij de wederpartij expliciet instemt met de indiening van een 
nadere memorie, is het slechts mogelijk één memorie in te dienen. 
Voor een wederpartij lijkt het echter niet snel zinvol om in te stemmen 
met de indiening van een nadere memorie, zodat beter niet op een 
dergelijke coulance gerekend kan worden.
5 § 37 lid 1 UAV ’89, in de UAV 2012 is deze bepaling gelijk gebleven.
6 Zie bijvoorbeeld RvA 26 januari 2015, No. 34.645; RvA 4 februari 
2014, No. 34.028 ro. 41.
7 Zie bijvoorbeeld RvA 7 september 2015 No. 34.445, ro. 38

nemingsovereenkomst is opgenomen dan behoeft de op-
drachtgever minder te betalen (hij krijgt geld ‘terug’). Indien 
de keuze duurder uitvalt dan moet hij meer betalen8. 

7. Stelposten kunnen ook gebruikt worden als in een 
project het voor de aannemer vooraf moeilijk dan wel 

onmogelijk is om de exacte kosten te begroten. Dit zal bij-
voorbeeld zijn als de aannemer een muur dient te slopen, 
waarbij het niet duidelijk is of asbest9 aanwezig is. Ook wordt 
een stelpost veelal gebruikt bij het aanbrengen van een 
fundering10 indien er vooraf onvoldoende gegevens van de 
bodem zijn. Hierdoor behoeft een aannemer niet te gaan 
gokken wat bepaalde werkzaamheden zullen gaan kosten. 
Achteraf, als er duidelijkheid is over de werkelijke kosten, be-
rekent hij de werkelijke kosten door aan de opdrachtgever.

8. Een nadeel van het gebruik van stelposten is wel dat 
voor de opdrachtgever de exacte kosten van het te 

bouwen bouwwerk niet vooraf duidelijk is. Zeker als de be-
dragen in gehanteerde stelposten relatief laag zijn vastge-
steld11, kan dit voor de opdrachtgever uiteindelijk een forse 
tegenvaller opleveren.

9. Met het opnemen van het leveren van bouwmateriaal 
als stelpost in de overeenkomst (zoals de gevelstenen 

in kwestie) is niet bepaald wie verantwoordelijk is voor de 
kwaliteit en tijdige levering van het bouwmateriaal. In de 
UAV ’8912, is in § 37 enkel de wijze van afrekening van stel-

8 Het volgende voorbeeld moge dit verduidelijken. Stel in de aan-
nemingsovereenkomst is voor de levering van de keuken een stelpost 
opgenomen van € 10.000,00. De opdrachtgever kiest uiteindelijk een 
keuken uit die € 20.000,00 kost. De aannemer moet deze € 20.000,00 
betalen aan de keukenleverancier. De opdrachtgever moet uiteraard 
het aankoopbedrag van de keuken vergoeden aan de aannemer. Naast 
vergoeding door de opdrachtgever van het aankoopbedrag van de 
keuken heeft de aannemer ook recht op een vergoeding van 10% over 
de aan te schaffen keuken. Dit laatste op grond van § 37 lid 3 UAV ’89. 
In totaal dient de opdrachtgever voor de keuken € 20.000,00 + 10% = 
€ 22.000,00 te betalen. In het voorbeeld is in de aanneemsom voor de 
keuken een stelpost opgenomen van € 10.000,00. De opdrachtgever 
moet daarom € 22.000,00 -/- € 10.000,00 = € 12.000,00 bijbetalen 
voor de keuken van zijn keuze.
Indien de opdrachtgever een keuken uitzoekt die een lagere prijs heeft 
dan het bedrag van de stelpost, heeft de aannemer nog immer recht op 
de 10% vergoeding. Stel de door de opdrachtgever uitgezochte keuken 
kost slechts € 8.000,00. De aannemer heeft dan recht op een vergoe-
ding van € 8.000,00 + 10% = € 8.800,00. De stelpost is € 10.000,00, 
zodat opdrachtgever € 10.000,00 -/- € 8.800,00 = € 1.200,00 
terugkrijgt op deze stelpost.
9 Zie bijvoorbeeld RvA 4 september 2014 No. 34.379, ro. 67
10 Zie bijvoorbeeld RvA 28 juli 2015 No. 35.160, ro. 71
11 Als de aannemer de stelposten moet begroten kan hij in de 
verleiding komen om lage bedragen op te nemen. De overeen te komen 
aanneemsom is hierdoor namelijk lager, zodat de opdrachtgever eerder 
geneigd zal zijn akkoord te gaan met deze offerte van de aannemer. 
De pijn van het bijbetalen voor opdrachtgever komt pas later, als de 
opdrachtgever invulling geeft aan de stelpost. Indien de opdrachtgever 
de hoogte van de stelposten bepaalt, is niet uitgesloten dat hij in zijn 
optimisme lage bedragen opneemt. Pas bij het daadwerkelijk uitzoeken 
van de bouwmaterialen blijkt meestal dat de goedkoopste oplossing 
toch niet is wat de opdrachtgever daadwerkelijk wil. Het gevolg van de 
lage stelpost is dat de opdrachtgever (fors) moet bijbetalen.
12 In de UAV 2012 is bij § 37 ten opzichte van de UAV ’89 enkel lid 4 
vervallen. Dit 4e lid handelt over de aannemersvergoeding voor sanitai-
re artikelen en behang. In de UAV 2012 hebben de sanitaire artikelen en 
behang geen aparte behandeling meer.
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posten opgenomen. Het uitgangspunt13 in de UAV ’89 is dat 
de aannemer de voor het werk benodigde bouwstoffen le-
vert en instaat voor de goede hoedanigheid van deze bouw-
stoffen, dat deze bouwstoffen ook geschikt zijn waar ze voor 
bedoeld zijn en dat de bouwstoffen voldoen aan de gestelde 
eisen. Dit is geregeld in § 6 lid 3 sub a UAV ’89. 

10. De uitzondering14 op het uitgangspunt dat de aan-
nemer instaat voor de bouwstoffen is als de keuze 

van de aannemer wordt beperkt door de opdrachtgever. 
Opdrachtgever is dan op grond van § 5 lid 4 UAV ’8915 aan-
sprakelijk voor de functionele ongeschiktheid van de door 
hem voorgeschreven bouwmaterialen. De opdrachtgever is 
eveneens aansprakelijk voor de bouwstoffen die bij een door 
de opdrachtgever voorgeschreven leverancier moeten wor-
den betrokken, tenzij de aannemer een keuzemogelijkheid 
had met betrekking tot deze bouwstoffen. Uit deze bepaling 
blijkt duidelijk dat bij de toepasselijkheid van de UAV de aan-
nemer enkel verantwoordelijk is voor zover hij ook invloed 
heeft op de keuze. Zodra de opdrachtgever hem alle keuze 
ontneemt, wordt de aannemer ook bevrijd van de verant-
woordelijkheid. Dit wordt niet anders als de aannemer de 
bouwstoffen wel levert. Indien de aannemer in het geval dat 
hij geen enkele keuze heeft toch de bouwstoffen moet leve-
ren, blijft de aannemer uiteraard onder andere verantwoor-
delijk voor het tijdig afroepen/bestellen van de bouwstoffen. 
Tevens dient de aannemer de leverancier tijdig te betalen 
opdat de leverancier de bouwstoffen niet weer verwijdert 
van het werk vanwege bijvoorbeeld een eigendomsvoorbe-
houd. Echter de opdrachtgever is en blijft aansprakelijk voor 
de door hem voorgeschreven bouwmaterialen.

11. Nog een stap verder dan het voorschrijven van te 
gebruiken bouwstoffen is het als de opdrachtgever 

de bouwstoffen zelf levert. Dit wordt ook wel een directiele-
vering genoemd. Het voordeel van een directielevering is dat 
de opdrachtgever (of voor hem, diens directie op het werk) 
zelf zorg draagt voor de levering. Ook de onderhandelingen 
met de leverancier over de prijs voert de opdrachtgever 

13 M.A. van Wijngaarden, Handleiding tot de U.A.V. Kluwer-Samsom 
1974, no. 138.
14 Andere uitzonderingen  op het uitgangspunt dat de aannemer 
instaat voor de bouwstoffen tenzij zijn keuze beperkt wordt door de 
opdrachtgever komen voor, maar aanzienlijk minder vaak. Gedacht kan 
worden aan de voortschrijdende stand van techniek, bijvoorbeeld het 
leveren en aanbrengen van asbest als brandwerende afscheiding. Vroe-
ger viel dit onder de noemer van goed en deugdelijk werk. Tegenwoordig 
is dat niet meer zo. Het lijkt daarom gerechtvaardigd om te schrijven dat 
de uitzondering  op het uitgangspunt is dat de aannemer instaat voor 
de bouwstoffen als de keuze van de aannemer wordt beperkt door de 
opdrachtgever.
15 Par. 5 lid 4 UAV ’89 luidt als volgt: ‘De opdrachtgever is aansprakelijk 
voor de functionele ongeschiktheid:
a. van door hem voorgeschreven bouwstoffen;
b. van bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier 
moeten worden betrokken, tenzij de aannemer een keuzemogelijkheid 
had met betrekking tot deze bouwstoffen.
Onder de functionele ongeschiktheid van bouwstoffen wordt verstaan 
het naar hun aard niet geschikt zijn van deze bouwstoffen voor het doel 
waarvoor zij blijkens het bestek zijn bestemd.’

zelf.16 Op grond van § 5 lid 3 UAV ’89 is opdrachtgever aan-
sprakelijk voor deze bouwstoffen. Een directielevering is ui-
teraard niet in de overeenkomst opgenomen als stelpost. De 
aannemer behoeft immers niets aan te schaffen, zodat er 
ook geen gelden ten laste van de aanneemsom komen. Een 
directielevering wordt direct door de opdrachtgever betaald 
aan de leverancier van de bouwmaterialen.

12. In het onderhavige geschil is tussen partijen de le-
vering van de gevelstenen als stelpost overeenge-

komen en niet als directielevering. Voor de levering van deze 
gevelstenen hebben opdrachtgevers vervolgens zelf con-
tact gezocht met de leverancier. Opdrachtgevers hebben de 
soort gevelstenen uitgezocht, over de prijs onderhandeld, in 
overleg met de leverancier de hoeveelheid stenen bepaald 
en zijn overeengekomen dat de levering van de gevelstenen 
op afroep is. Aanneemster was enkel factuuradres17. De in-
vloed van aanneemster op de levering van de gevelstenen 
was derhalve beperkt tot afroepen van de levering van de 
stenen en het verrichten van een tijdige betaling aangezien 
de leverancier vooruitbetaling18 verlangde. Verder hadden 
opdrachtgevers alles geregeld. In de systematiek van de 
UAV ’89 is aanneemster dan verantwoordelijk voor het tijdig 
afroepen van de levering van de stenen en voor de tijdige 
betaling. Verder is aanneemster niet19 verantwoordelijk voor 
de gevelstenen.

13. De betaling door aanneemster aan de leverancier 
van de gevelstenen moet uiteraard verrekend wor-

den met de tussen opdrachtgevers en aanneemster over-
eengekomen stelpost. Dit is evenwel enkel een financieel 
administratieve handeling20 en staat los van de verantwoor-
delijkheid voor de geschiktheid van de stenen om als gevel-
stenen vermetseld te worden.

14. Appel-arbiters hebben de gang van zaken dat de 
gevelstenen als stelpost geleverd worden, maar vol-

ledig bepaald wordt door opdrachtgevers als een directiele-
vering aangeduid. Dit is evenwel formeel niet juist. Doordat 
aanneemster de gevelstenen moet betalen is geen sprake 
van een directielevering. De opdrachtgever (of de directie) 
stelt immers de bouwmaterialen niet ter beschikking. Ech-
ter, gezien de gang van zaken, zoals het zelf onderhandelen 

16 Voorts behoeft opdrachtgever geen 10% aannemersvergoeding te 
betalen aan de aannemer, hetgeen hij wel moet als de goederen door de 
aannemer worden geleverd als stelpost, zie § 37 UAV ’89.
17 Ro. 72.
18 Indien de leverancier geen vooruitbetaling zou hebben verlangd, 
doch op krediet de gevelstenen zou leveren, dan heeft de eventuele 
wanbetaling van aanneemster op de tijdige levering van de gevelstenen 
geen invloed. 
19 Uiteraard dient aanneemster de gevelstenen wel goed en deugdelijk 
te verwerken in het bouwwerk. Dit staat evenwel los van de kwaliteit en 
bruikbaarheid van de gevelstenen.
20 Voor welke financiële afhandeling de aannemer op grond van § 37 
lid 3 een vergoeding ontvangt van 10%. Mogelijk hadden opdracht-
gevers er beter aan gedaan, de facturatie van de gevelstenen ook via 
hen te laten lopen. De volle verantwoordelijkheid voor de gevelstenen 
hadden zij al, dan lijkt het gemak dat de afrekening van de gevelstenen 
via de aannemer gaat niet op te wegen tegen de kosten van dit gemak. 
In dit geval hadden de gevelstenen zeer waarschijnlijk beter als directie-
levering plaats kunnen hebben.
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over de prijs en het bepalen van de hoeveelheid gevelstenen 
door opdrachtgevers, is het niet geheel onbegrijpelijk van 
appel-arbiters om de levering van de stenen als een direc-
tielevering aan te duiden.

Problemen gevelstenen

15. De geleverde gevelstenen bleken gebreken te bevat-
ten en de leverancier heeft een kwart van de gevel-

stenen vervangen door andere gevelstenen. Met deze ver-
vanging van de gevelstenen was kennelijk het probleem van 
de gevelstenen niet opgelost, althans niet naar tevredenheid 
van opdrachtgevers. De metselwerkzaamheden konden 
niet worden voortgezet. De oplossing van het probleem met 
de gevelstenen bleek niet eenvoudig op te lossen. In augus-
tus 2008 zijn de problemen met de gevelstenen geconsta-
teerd en een jaar21 later (in 2009) vraagt aanneemster naar 
duidelijkheid over de toe te passen stenen. Deze duidelijk-
heid komt kennelijk niet in 2009. In oktober 2010 schrijft de 
gemachtigde van aanneemster dat aanneemster het werk 
wil afronden, maar dat er wel duidelijkheid moet zijn over de 
stenen. Op het moment dat de gemachtigde van aanneem-
ster schrijft dat aanneemster het werk nog altijd wil afron-
den, maar dat er wel duidelijkheid over de stenen moet zijn, 
ligt het werk al ruim twee jaar stil. Blijkbaar is er nog altijd 
geen duidelijkheid over de te gebruiken gevelstenen. Het 
stilliggen van het werk heeft direct verband met de onvol-
doende kwaliteit van de stenen. Zonder geschikte stenen 
kan er niet gemetseld worden, althans leidt het metselwerk 
niet tot het gewenste resultaat. Zonder het metselen ont-
staat er geen gevel en de gevel is een essentieel onderdeel 
van het te bouwen bedrijfsgebouw en de bedrijfswoning.

16. Aangezien de verantwoordelijkheid voor de bruik-
baarheid van de gevelstenen bij opdrachtgevers ligt, 

zijn opdrachtgevers ook verantwoordelijk voor de gevolgen 
van de onbruikbaarheid van deze gevelstenen. De gevolgen 
dat het werk (ruim) twee jaar geen doorgang heeft gehad 
dienen door opdrachtgevers gedragen te worden. Hierbij is 
het dus niet van belang of de levering van de gevelstenen 
als stelpost is opgenomen in de overeenkomst. Beslissend 
is de beantwoording van de vraag wie de levering van de 
gevelstenen bepaalt. In dit geval zijn het opdrachtgevers die 
de keuze en de leverancier volledig hebben vastgelegd en 
dus dragen opdrachtgevers de gevolgen van de ongeschikt-
heid van de gevelstenen. De problemen met de gevelstenen 
worden niet opgelost en de verhouding tussen partijen ver-
slechtert meer en meer. Op een gegeven moment willen 
beide partijen niet meer met de ander verder. Aanneemster 
is opdrachtgevers voor aanneemster beëindigt het werk in 
onvoltooide staat.

Schorsing en beëindiging

17. Bij de toepasselijkheid van de UAV ’89 of UAV 2012 
heeft de opdrachtgever het recht om de uitvoering 

21 Rechtsoverweging 83, bij brief van 5 oktober 2009 van de 
gemachtigde van aanneemster worden diverse voorwaarden opgesomd 
alvorens aanneemster haar werk weer hervat. Eén voorwaarde is dat er 
duidelijkheid moet zijn over de toe te passen stenen.

van het werk te schorsen. Voor een opdrachtgever kunnen 
er allerlei redenen zijn om het werk te schorsen. Zo kan op-
drachtgever onvoldoende financiering voor de bouw heb-
ben waardoor hij genoodzaakt wordt om bezuinigingen te 
vinden in het werk of extra financiering. Ook mogelijk is dat 
er problemen zijn met de bouwvergunning22. Voorts is het 
mogelijk dat het door de opdrachtgever te leveren bouwma-
teriaal niet tijdig geleverd kan worden of dat de architect die 
door opdrachtgever is ingeschakeld niet tijdig het ontwerp 
gereed heeft. Allemaal redenen voor opdrachtgever om het 
werk te schorsen. De aannemer dient aan deze opdracht 
van de opdrachtgever gevolg te geven. Hiermee wordt door 
de opdrachtgever ingegrepen in de uitvoering van het werk 
van de aannemer. De aannemer heeft dan ook recht op 
bijbetaling23, voor zover van hem meer wordt verlangd dan 
redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. Dit zal snel het 
geval zijn. De aannemer zal bijvoorbeeld langer bouwhekken 
moeten huren en de bouwkeet langer moeten laten staan.

18. Daarnaast dient de schade die de aannemer lijdt24 
ten gevolge van de schorsing te worden vergoed 

door de opdrachtgever. Omdat een schorsing van het werk 
een kostbare kwestie kan zijn, zal de opdrachtgever niet 
lichtvaardig besluiten om het werk te schorsen.

19. In het onderhavige geschil is het werk door op-
drachtgevers noodgedwongen stilgelegd vanwege 

de problemen met de gevelstenen. Arbiters in eerste aanleg 
en appel-arbiters hebben dit stilleggen van het werk aange-
merkt als een schorsing van het werk door opdrachtgevers 
ex § 14 lid 1 UAV ‘89. Terecht stellen appel-arbiters niet de 
eis dat opdrachtgevers de term “schorsing” gebruiken. Re-
levant is hetgeen concreet is gebeurd. Aanneemster kon de 
werkzaamheden niet voortzetten omdat er een probleem 
met de gevelstenen was. Nu de problematiek van de gevel-
stenen voor verantwoordelijkheid van opdrachtgevers komt, 
is het zeker gerechtvaardigd dat het stilliggen vanwege deze 
problematiek voor rekening van opdrachtgevers komt en 
het aldus als een schorsing van het werk te beschouwen. 
De exacte bewoordingen van opdrachtgevers zijn niet rele-
vant, stilleggen van het werk of schorsen, allebei komt op 
hetzelfde neer namelijk dat opdrachtgevers aan aanneem-
ster een opdracht hebben gegeven om de werkzaamheden 
tijdelijk neer te leggen. Ook behoeft de opdracht tot schor-

22 Formeel heet dit uiteraard de omgevingsvergunning, velen in de 
bouw spreken nog immer over de bouwvergunning. De term bouwver-
gunning duidt ook meer aan waar een vergunning voor is aangevraagd, 
dan de term omgevingsvergunning daar deze term ook bijvoorbeeld 
voor het slopen (sloopvergunning) en het kappen van bomen (kapver-
gunning) wordt gebruikt.
23 § 32 UAV ’89 (UAV 2012).
24 Gedacht kan worden aan de mogelijkheid dat aannemer vrijkomend 
zand op een ander werk had kunnen gebruiken. Door de schorsing is 
dat niet meer mogelijk en moet aannemer voor het andere werk elders 
zand inkopen, terwijl hij later - als het werk weer doorgang vindt - het uit 
dit werk vrijkomende zand voor een lagere prijs moet verkopen. Deze 
schade (het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs) dient 
opdrachtgever aan aannemer te vergoeden. Maar ook de loonkosten 
van het personeel dat de aannemer beoogd had in te zetten op dit 
werk op het moment van schorsing, terwijl het niet mogelijk is om het 
personeel op ander werk in te zetten, dient gedragen te worden door de 
opdrachtgever die over is gegaan tot schorsing.
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sen van het werk niet expliciet te geschieden. Een dergelij-
ke opdracht kan ook impliciet gebeuren, namelijk door de 
werkzaamheden van aannemer feitelijk te beletten of zelfs 
door de aannemer met behulp van de politie van het werk 
te verwijderen25.

20. In beginsel is een schorsing tijdelijk. Doch als de 
schorsing te lang duurt (langer dan zes maanden) 

dan is de aannemer bevoegd om het werk in onvoltooide 
staat te beëindigen. Let wel, dit is een recht van de aanne-
mer en geen plicht. De opdrachtgever behoeft niet separaat 
in te stemmen met deze beëindiging. Partijen zijn deze wijze 
van voortijdige beëindiging middels de toepasselijkheid van 
de UAV ‘89 immers overeengekomen. 

21. Er kunnen allerlei redenen zijn voor de aannemer 
om geen gebruik te maken van dit recht tot beëin-

diging in onvoltooide staat. Bijvoorbeeld omdat het om een 
prestigieus werk gaat dat de aannemer gaarne wil voltooi-
en. Of omdat de aannemer onvoldoende werk heeft om 
zijn werknemers aan de gang te houden en de aannemer 
verwacht dat de schorsing tijdelijk is en hij nadien zijn werk-
nemers weer kan inzetten. Ook kan het zijn dat de betref-
fende aannemer geen drang heeft om zo snel als mogelijk 
te profiteren van de ellende van de opdrachtgever die nood-
gedwongen het werk heeft moeten stilleggen. 

22. In casu heeft aanneemster beduidend langer dan 
zes maanden gewacht met het beëindigen van het 

werk in onvoltooide staat. Pas op 14 juni 2011 heeft26 aan-
neemster het werk in onvoltooide staat beëindigd. Dit is bij-
na drie jaar nadat het werk vanwege de problemen met de 
gevelstenen noodgedwongen was stilgelegd, terwijl zij al na 
zes maanden de bevoegdheid had tot het overgaan van het 
beëindigen van het werk in onvoltooide staat.

23. Na de beëindiging van het werk moet uiteraard 
financieel afgerekend worden. Het betreft de af-

rekening in onvoltooide staat. Deze afrekening geschiedt 
conform § 14 lid 10 UAV ‘89. De aannemer heeft recht op de 
aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als ge-
volg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en vermin-
derd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Dit 
is dezelfde methode van afrekenen als dat opdrachtgevers 
het werk zouden hebben opgezegd. Zoals appel-arbiters 
overwegen gaat het hierbij niet om de vaststelling van de 
waarde van het uitgevoerde werk. Het gaat om het vast-
stellen hoeveel aanneemster bespaarde met het niet meer 

25 HR 19 december 1930, NJ 1931, p. 425.
26 Ro. 86.

behoeven uitvoeren van de overige werkzaamheden. In het 
algemeen is het opzeggen door de opdrachtgever, voor de 
opdrachtgever een prijzige manier van afscheid nemen van 
de aannemer27.

Beëindiging van het werk of beëindiging van de 
overeenkomst

24. Het tweede aspect in het te bespreken vonnis dat 
de aandacht trekt, is dat appel-arbiters overwe-

gen dat op het moment dat aanneemster het werk in on-
voltooide staat heeft beëindigd, de overeenkomst tussen 
opdrachtgevers en aanneemster ook beëindigd wordt. De 
overeenkomst bestaat niet meer, aldus appel-arbiters28.

25. In het BW is in art. 7:764 opgenomen dat de op-
drachtgever te allen tijde bevoegd is om de over-

eenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Ondanks dat 
in de wettekst is opgenomen dat de overeenkomst opge-
zegd wordt, blijft de overeenkomst gewoon bestaan. De ver-
plichting van de opdrachtgever tot betalen is en blijft diens 
primaire verplichting, zij het in een gewijzigde vorm29. De 
verbintenissen voor de opdrachtgever uit de overeenkomst 
blijven in beginsel onverlet bij een opzegging van de aannee-
movereenkomst.30 Opdrachtgever betaalt niet een soort 
van schadevergoeding wegens schending van de overeen-
komst, opdrachtgever komt de overeenkomst na. Hetgeen 
opdrachtgever betaalt, is dus de aanneemsom31. Juist aan 
de zijde van de aannemer wordt de overeenkomst gewijzigd. 
Hij hoeft verder niet meer te presteren en krijgt wel volledig 
betaald. De aannemer wordt er niet beter van, voor zover hij 
geld bespaart door de opzegging worden die besparingen in 
mindering gebracht op het bedrag dat opdrachtgever aan 
de aannemer moet betalen. 

27 Over deze wijze van afrekenen van het werk is de laatste jaren 
meer geschreven, zie GS Bijzondere Overeenkomsten, art. 7:764 BW, 
aant. 5.1 (Strang) en zie P. Vermeij, ‘Beëindiging van de overeenkomst 
van aanneming van werk: opzegging, beëindiging in onvoltooide staat 
en ontbinding’, TBR 2010/212, p. 1162-1168; P. Vermeij, noot bij RvA 14 
maart 2013, No. 71.733, TBR 2013/90, p. 610-612; F.M. van Cassel - van 
Zeeland, noot bij Rb. Groningen 30 november 2011, LJN: BU8749, TBR 
2012/192, p. 1066-1068; alsmede (beknopt) J.S.O. den Houting, ‘De 
mededelingsplicht van de aannemer bij opzegging van een aanne-
mingsovereenkomst’, TBR 2015/159, p. 945;
28 Ro. 93 en 98. 
29 Zie Asser/Van den Berg 7-VI, 2013/171 alsmede J.M. Hebly en N. 
Lorenzo van Rooij, De Parlementaire Geschiedenis Aanneming van werk, 
2004 p. 97. 
30 HR 24 september 1982 (Syma-System/Wolleswinkel) BR 1982/12, 
p. 923 m.nt. Pels Rijcken. Dit arrest is gewezen onder Oud BW maar uit 
de Parlementaire Geschiedenis volgt dat op dit punt geen breuk met 
het oude recht is beoogd door de wetgever, zie Parl. Gesch. Aanneming 
van werk p. 97. 
31 Een relevant aspect hierbij is dat de betaling van de opdrachtgever 
aan de aannemer nog altijd gebaseerd is op de aanneemovereenkomst, 
zodat bij te late betaling in het geval van een handelsrelatie, de wettelij-
ke handelsrente verschuldigd is. Als de UAV ’89 of UAV 2012 van toepas-
sing zijn, dan is op grond van § 45 lid 2 ook nog een verhoging van de 
handelsrente met 2 procentpunt mogelijk. Zie RvA 24 april 2007, No. 
71.206. Omdat de aannemingsovereenkomst ondanks de opzegging of 
beëindiging van het werk in onvoltooide staat blijft bestaan, behouden 
ook beide partijen het recht op ontbinding met een vordering ter zake 
van wanprestatie. Tevens blijft een eventuele cessie of verpanding van 
de aanneemsom intact omdat de overeenkomst zelf intact blijft. Zie G. 
de Grooth, Praeadvies NJV 1955, 85e jaargang, p. 191-192.
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26. In de UAV ’89 is de beëindiging minder streng 
geformuleerd dan in de wet. De opdrachtgever 

is bevoegd om de aannemer op te dragen het werk in on-
voltooide staat te beëindigen32. In de UAV ’89 is dus niet 
opgenomen dat de overeenkomst opgezegd wordt. Enkel 
het werk wordt in onvoltooide staat beëindigd. Deze beëin-
diging van het werk geschiedt overigens door de aannemer, 
daar de opdrachtgever “slechts” de opdracht geeft dat de 
aannemer het werk in onvoltooide staat moet beëindigen. 
Dat in de UAV ’89 de bewoordingen minder streng zijn ge-
formuleerd dan art. 7:764 BW lijkt niet echt een inhoudelijk 
verschil te weeg te brengen. Het is enkel duidelijker dat de 
overeenkomst niet opgezegd wordt, maar enkel het werk in 
onvoltooide staat wordt beëindigd. De overeenkomst blijft in 
stand.

27. De mogelijkheid die de UAV ’89 geeft aan de aan-
nemer om het werk in onvoltooide staat te beëin-

digen indien het gehele werk langer dan zes maanden is 
geschorst, lijkt evenmin een einde aan de overeenkomst te 
brengen. Het is wederom het werk dat in onvoltooide staat 
wordt beëindigd door de aannemer. De conclusie dat de 
beëindiging van het werk in onvoltooide staat door de aan-
nemer op grond van § 14 lid 6 UAV ’89 niet de overeenkomst 
tot een einde laat komen, maar enkel het werk, lijkt derhalve 
gerechtvaardigd. De overweging van appel-arbiters in het te 
bespreken vonnis dat na de beëindiging in onvoltooide staat 
door aanneemster de overeenkomst niet meer bestond lijkt 
in het licht van het voorgaande een verschrijving. De aanne-
mingsovereenkomst blijft gewoonweg bestaan, ook als het 
werk in onvoltooide staat wordt beëindigd. 

32 § 14 lid 7 UAV ‘89.

28. Het logische gevolg van het feit dat de overeen-
komst blijft bestaan indien het werk in onvoltooide 

staat wordt beëindigd, of deze beëindiging nu door de op-
drachtgever of door de aannemer wordt gedaan, is dat na-
dien de overeenkomst nog immer ontbonden kan worden. 
Uiteraard moet dan wel aan de voorwaarden van ontbinding 
voldaan worden. De motivering van appel-arbiters in rechts-
overweging 93 is derhalve niet dragend. Appel-arbiters heb-
ben aldaar overwogen dat aan de ontbinding van opdracht-
gevers bij brief van 4 augustus 2011 geen werking toekomt 
omdat op dat moment de overeenkomst niet meer bestond. 
Dit is niet zuiver. De overeenkomst bestond immers wel op 
4 augustus 2011, zij het dat het werk in onvoltooide staat 
was beëindigd. De ontbinding van opdrachtgevers zal even-
wel waarschijnlijk geen werking gehad hebben omdat aan-
neemster na de beëindiging in onvoltooide staat nog maar 
weinig verplichtingen33 heeft. Daarbij is niet gebleken dat 
aanneemster niet aan de nog op haar rustende verplichtin-
gen heeft voldaan, zodat geen gronden aanwezig zijn voor 
een ontbinding door opdrachtgevers. 

29. Mogelijk dat appel-arbiters deze niet geheel zuive-
re overweging, dat er geen aannemingsovereen-

komst meer is vanwege de beëindiging door aanneemster 
bij brief van 14 juni 201134, hebben geformuleerd om aan de 
appellerende opdrachtgevers zo duidelijk mogelijk te maken 
dat de brief van aanneemster van 14 juni 2011 een definitief 
karakter had. Gezien de proceshouding35 van opdrachtge-
vers is dit voor hun acceptatie van de beslissing waarschijn-
lijk geen onverstandige keuze geweest.

F.M. van Cassel - van Zeeland

33 Een verplichting die de aannemer nog kan hebben na een 
beëindiging in onvoltooide staat is het verwijderen van zijn materieel 
en materiaal van het werkterrein. Ook zal de aannemer in beginsel de 
bouwtekeningen moeten overhandigen aan opdrachtgever, alsook 
eventuele keuringsrapporten van verwerkte bouwstoffen en/of kalende-
ring van de door de aannemer aangebrachte heipalen.
34 Ro. 98.
35 Uit de proceshouding van opdrachtgevers kan opgemaakt worden 
dat zij weinig vertrouwen hebben in arbitrage, zo blijkt uit ro. 86 dat 
opdrachtgevers eerst bij de rechtbank een procedure hebben gevoerd. 
Deze is geëindigd in een onbevoegdverklaring van de rechtbank. Ook 
hebben opdrachtgevers zich (tevergeefs) beroepen op vernietiging 
of herroeping van het vonnis in eerste aanleg (ro. 6). Voorts hebben 
opdrachtgevers een zeer omvangrijke memorie van grieven ingediend 
en een aanvullende toelichting (welke is geweigerd door appel-arbiters).
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Wetgeving
Rechtsstaat en Rechtsorde
Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan 
de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 23 novem-
ber 2015 waarbij de minister de Kamer informeert 
over de voortgang van het programma KEI Recht-
spraak. (Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 288)

Grondbeleid
Brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu 
aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 25 no-
vember 2015 waarbij de minister de Kamer infor-
meert over de visie van het kabinet op het grondbe-
leid in het licht van de maatschappelijke opgaven. 
(Kamerstukken II 2015/16, 27 581 en 33 118 nr. 53)

Ladder voor duurzame verstedelijking
Brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu 
aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 23 no-
vember 2015 waarbij de minister de Kamer infor-
meert over de stand van zaken rond de voorgeno-
men aanpassing van de Ladder voor duurzame ver-
stedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening. Dit 
in het kader van de regels over het beschermen en 
benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevings-
wet). (Kamerstukken II 2015/16, 33 962, nr. 182)

Bouwregelgeving

Brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst 
aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 14 de-
cember 2015 waarbij de Minister de Kamer infor-
meert over het gebruik van de onderzoeksplicht als 
onderdeel van de zorgplicht zoals bedoeld in artikel 
1a, derde lid van de Woningwet. (Kamerstukken II 
2015/16, 28 325, nr. 157)

Activiteitenbesluit milieubeheer e.a.
Besluit van 21 november 2015 tot vaststelling van 
de momenten van inwerkintreding van het Besluit 
van 18 september 2015 tot wijziging van het Activi-
teitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevings-
recht en enkele andere besluiten (nieuwe activitei-
ten( (Stb. 2015, 337). (Stb. 2015, 450)

Brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 
9 december 2015 waarbij de staatssecretaris een 

ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteiten-
besluit milieubeheer in verband met de uitvoering 
van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Euro-
pees parlement en de Raad van 16 december 2008 
betreffende de indeling, etikettering en verpakking 
van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking 
van de Richtlijnen 67/548/EEG eb 1999/45/EG en 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 
(PbEU 2008, L353) en in verband met nieuw over-
gangsrecht voor bestaande gasturbines en gasmoto-
ren aan de Kamer zendt. (Kamerstukken II 2015/16, 
29 383, nr. 251)

Luchtkwaliteit
Brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 
26 november 2015 waarbij de Staatssecretaris de 
Kamer informeert over de uitkomsten van overleg 
met zeven grote gemeenten ten einde te bezien wel-
ke aanvullende maatregelen er nodig zijn om ook 
binnenstedelijk overal zo snel mogelijk de Europese 
grenswaarden te halen, en om met het oog op de 
gezondheid de lucht schoner te maken. (Kamerstuk-
ken II 2015/16, 30 175, nr. 223)

Brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 
10 december 2015 waarbij de Staatssecretaris de 
zesde rapportage over de voortgang van het Na-
tionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwali-
teit (NSL) aan de Kamer zendt. (Kamerstukken II 
2015/16, 30 175, nr. 224)

Wet natuurbescherming
Nota naar aanleiding van het verslag ontvangen 1 
december 2015 en verslag van een gesprek met des-
kundigen vastgesteld 9 december 2015 inzake regels 
ter bescherming van de natuur. (Kamerstukken I 
2015/16, 33 348 G en T)

Aanbestedingswet 2012
Voorstel van wet en verslag vastgesteld 7 december 
2015 inzake wijziging van de Aanbestedingswet 
2012 in verband met de implementatie van aan-
bestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 
20104/25/EU. (Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 
2, 2e herdruk en 5)
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Literatuuroverzicht
Gemeenten en onbevoegde 
vertegenwoordiging

Ambtenaren verrichten vaak 
(rechts)handelingen ten behoeve 
van een gemeente ten opzichte 
van een derde (weder)partij. Zij 
fungeren als tussenpersoon voor 
de gemeente. Juridische geschil-
len omtrent tussenpersonen ko-
men regelmatig voor. Geschillen 
ontstaan bijvoorbeeld indien een 
tussenpersoon ten opzichte van 
de wederpartij heeft gehandeld 
terwijl de tussenpersoon daar-
toe niet bevoegd was. De we-
derpartij kan de principaal dan 
eventueel aanspreken op grond 
van bijvoorbeeld schijn van ver-
tegenwoordigingsbevoegdheid 
en onrechtmatige daad. De Hoge 
Raad heeft op 24 april 20152 
een arrest gewezen over deze 
schijn van vertegenwoordigings-
bevoegdheid van een ambtenaar 
die onbevoegd als tussenpersoon 
voor een gemeente had opgetre-
den. Aan de hand van de casus 
van dit arrest worden door L. 
Kloppenburg genoemde mogelijk-
heden van de wederpartij om de 
gemeente aan te spreken onder-
zocht. 
(Gst. 2015/122)

Is het enthousiasme over de 
nieuwe Erfgoedwet terecht?

Naar verwachting zal per 1 juli 
2016 de Erfgoedwet in werking 
treden. De Erfgoedwet beoogt tot 
bundeling en vereenvoudiging 
van de regels op het terrein van 
het cultureel erfgoed te komen 
en met het oog daarop gaan in de 
Erfgoedwet vijf wetten en één re-
geling op. Dat zijn, naast de Re-
geling materieel beheer museale 
voorwerpen 2013, de volgende 
wetten: de Wet verzelfstandi-

ging rijksmuseale diensten, de 
Monumentenwet 1988 (Monw 
1998), de Wet tot behoud van 
cultuurbezit, de Uitvoeringswet 
UNESCO-verdrag 1970 inzake 
onrechtmatige invoer, uitvoer 
of eigendomsoverdracht van 
cultuurgoederen en de Wet tot 
teruggave cultuurgoederen af-
komstig uit bezet gebied. De Erf-
goedwet is al helemaal geschre-
ven op de nieuwe Omgevings-
wet. Een lastig probleem is dan 
wel dat de Omgevingswet niet 
eerder dan in 2018 van kracht zal 
worden, terwijl het de bedoeling 
is dat de Erfgoedwet al in 2016 
in werking treedt. Dat leidt onder 
meer tot complex overgangs-
recht in de Erfgoedwet. De tot-
standkoming van de Erfgoedwet 
heeft tot enthousiaste reacties 
geleid. Nadere beschouwing van 
de Erfgoedwet en de wijzigingen 
die het parlement in die wet heeft 
aangebracht roepen bij Th. Peters 
de vraag op of dat enthousiasme 
wel terecht is. 
(Gst. 2015/121)

Vergelijking nota’s ko-
stenverhaal bouwplan-
overstijgende infrastructuur

De afdeling grondexploitatie 
Wro staat gemeenten toe om 

met private grondexploitanten 
te onderhandelen over een bij-
drage aan bouwplanoverstijgen-
de infrastructuur. Deze bijdrage 
wordt vastgelegd in een anteri-
eure grondexploitatieovereen-
komst (privaatrechtelijk spoor 
van kostenverhaal). Gemeenten 
kunnen ook eenzijdig een bijdra-
ge eisen via het publiekrechtelijk 
spoor, d.w.z. via een exploitatie-
plan, maar o.a. omdat daar de 
mogelijkheden beperkter zijn 
kiezen gemeenten in overgro-
te meerderheid de weg van de 
onderhandelingen. Randvoor-
waarde voor een onderhandelde 
bijdrage is dat gemeenten eerst 
deze bijdrage onderbouwen. 
Een aantal gemeenten heeft de 
al lang bestaande traditie van 
nota’s bovenwijkse voorzienin-
gen voortgezet en hierin deze 
onderbouwing vastgelegd. Daar 
komen de laatste jaren steeds 
meer nieuwe gemeenten bij met 
een breed palet aan vergelijkbare 
beleidsdocumenten. In 2013 pu-
bliceerde Demetrio Muñoz Gie-
len een vergelijking van veertien 
beleidsdocumenten die tot 2011 
waren vastgesteld. In dit artikel 
presenteert de auteur de bevin-
dingen van zijn onderzoek naar 
recentere nota’s die tot en met 
2014 zijn vastgesteld. De auteur 
schetst de ontwikkelingen in dit 
beleidsterrein en suggereert ver-
beterpunten. 
(BR 2015/107)

Netbeheerperikelen: leggen 
en liggen, lusten en lasten

In dit artikel gaan R.S. Breet, C.L. 
Klapwijk en W.H.E. Parlevliet 
in op een aantal perikelen van 
‘aanleg’ en het hebben van net-
ten in particuliere grond. Meer 
in het bijzonder stellen wij ons 

Gst.
de Gemeentestem
bestuursrechtelijk
tijdschrift

743015 30 november 2015
165e jaargang

www.wolterskluwer.nl/navigator

Artikelen
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 Mr. L. Kloppenburg

Jurisprudentie
123. CBb 27-05-2015
 Besluit. Bestuurlijk rechtsoordeel. Bij brief gegeven 

rechtsoordeel is vanwege onevenredig belastende weg 
een besluit. / p. 662

 m.nt. L.J.M. Timmermans
124. CRvB 25-08-2015
 Faxbericht. Wijze van verzending. Geen tijdige verzen-

ding. Ontvangst. Vermoeden van ontvangst. Geen (tijdig) 
herstel verzuim. Geen verschoonbare termijnoverschrij-
ding. Beroep niet-ontvankelijk. (Amsterdam) / p. 665

 m.nt. B. Kaya
125. ABRvS 26-08-2015
 GS weigeren ontheffing voor het innemen van een lig-

plaats onder verwijzing naar de toepasselijke beleidsregel. 
Toetsing van en aan deze beleidsregel. (Zuid-Holland) /
p. 668

 m.nt. A. Klap
126. ABRvS 23-09-2015
 Wet openbaarheid van bestuur, misbruik van recht. (Den 

Haag) / p. 672
 m.nt. C.N. van der Sluis onder nr. 128
127. ABRvS 07-10-2015
 Wet openbaarheid van bestuur, misbruik van recht. 

(Valkenswaard) / p. 676
 m.nt. C.N. van der Sluis onder nr. 128
128. ABRvS 23-09-2015
 Misbruik van recht. Gebruik WOB 1992 gelet op proces-

gedrag te kwader trouw en daarmee is ook het gebruik 
van de bevoegdheid om beroep in te stellen misbruikt. 
Beroep kan niet los worden gezien van het doel waarmee 
de WOB 1992 is gebruikt. Niet-ontvankelijkheid beroep. 
Geen strijd met art. 6 EVRM. (Leiden) / p. 680

 m.nt. C.N. van der Sluis
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de vraag wat een netbeheerder 
kan doen als hij bij de aanleg 
c.q. het houden van netten is 
aangewezen op een particuliere 
eigenaar die het ‘netbeheer’ op 
oneigenlijke gronden/motieven 
wil tegengaan. Daartoe zullen 
wij aandacht besteden aan de 
vraag of er manieren zijn om net-
ten desnoods zonder medewer-
king van de grondeigenaar aan 
te leggen, waarbij wij ons in het 
bijzonder zullen richten op de 
vraag of een net op twintig meter 
diepte kan worden aangebracht 
met een beroep op artikel 5:21 
lid 2 BW. Vervolgens zullen wij 
de vraag behandelen of een door 
de grondeigenaar (op onredelijke 
gronden) gewenste verlegging 
van een reeds aangelegd net kan 
worden tegengehouden door een 
beroep op verkrijging van een za-
kenrechtelijk ligrecht voor kabels 
of leidingen krachtens verkrij-
gende of bevrijdende verjaring. 
(BR 2015/106)

Recente ontwikkelingen 
ten aanzien van publiek-
rechtelijke beperkingen

In dit artikel analyseren M.M. 
van Rossum en T.H.G. Paffen de 
reikwijdte van art. 7:15 BW ten 
aanzien van publiekrechtelijke 
beperkingen, in het bijzonder 
bestemmingsplannen, afgezet 
tegen de leerstukken conformi-
teit (art. 7:17 BW) en dwaling 
(art. 6:228 BW). Aanleiding is 
de ontwikkeling die zich in de 
rechtspraak heeft voorgedaan, 
waarbij de Hoge Raad in het re-
cente arrest van 30 januari 2015 
inzake De Vries/Portsight gedeel-
telijk terugkomt op zijn beslissing 
van 27 februari 2004 inzake Bos/
Smeenk. De vraag dringt zich 
op hoe de rechtspraktijk hiermee 
moet omgaan. Wij onderzoe-
ken de vraag wat het arrest De 
Vries/ Portsight betekent voor de 
koper van een onroerende zaak 
die geconfronteerd wordt met 
een publiekrechtelijke last (met 
name een bestemmingsplan) die 
het door hem beoogde gebruik 

niet of in mindere mate mogelijk 
maakt.
WPNR 2015(7086), p. 1027

De Tweede Kamerbehande-
ling van het wetsvoorstel 
Omgevingsrecht: de politieke 
waardering van de stelsel-
herziening

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede 
Kamer ingestemd met het wets-
voorstel Omgevingswet. In dit 
artikel blikken C.D. Palm en H.W. 
de Vos terug op de behandeling 
van het wetsvoorstel in de Twee-
de Kamer. De auteurs noemen 
enkele belangrijke onderwerpen 
uit de schriftelijke en mondelin-
ge behandeling en bekijken welke 
gevolgen de behandeling heeft 
gehad voor de doelen, uitgangs-
punten en opbouw van het wet-
telijk systeem. 
(TO 2015/3, p. 95)

De vernieuwende aanpak van 
de kantorenleegstand door 
de provincie Utrecht 

Een aanpak die onder de Omgev-
ingswet niet meer op vergelijkbare 
wijze mogelijk is, tenzij alsnog de 
reikwijdte van het projectbesluit 
wordt verbreed!

De afgelopen jaren is in Neder-
land de kantorenleegstand in 
hoog tempo toegenomen. Gede-
puteerde Staten van de provin-
cie Utrecht hebben daarom een 
gefaseerde aanpak van de kanto-

renleegstand in de provincie ont-
wikkeld. H.J. de Vries bespreekt in 
dit artikel de Utrechtse aanpak. 
(TO 2015/3, p. 113)

Reden tot discussie over het 
Nederlandse planschade-
stelsel?

In deze bijdrage pleiten J.H.M. 
Huijts en C.W. Backes ervoor om 
na te denken over de inhoudelij-
ke keuzes van het Nederlandse 
planschadestelsel. Deze bijdrage 
bevat een rechtsvergelijkende 
verkenning naar de stelsels van 
planschadevergoeding in Vlaan-
deren en Duitsland. Daarnaast 
worden er verschillende voorstel-
len gedaan voor een alternatief 
planschadestelsel.
(TO 2015/3, p. 133)

Het Besluit externe veilig-
heid inrichtingen anno 
2015. Over planregels en de 
 Omgevingswet
De rechtspraak van de Raad van 
State heeft op veel vlakken dui-
delijkheid verschaft over de toe-
passing van het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi). 
Er zijn echter nog wel vragen 
over de rol van het Bevi bij een 
besluit tot het vaststellen van 
een bestemmingsplan of een in-
passingsplan. In deze bijdrage 
bespreken J.H.K.C. Soer en E. 
Broeren een aantal recente uit-
spraken die ingaan op de (on)
mogelijkheid om uitvoering te 
geven aan het Bevi door middel 
van planregels. 
(TO 2015/3, p. 143)

Geschillencommissies en 
dwingend recht

Over de gevolgen van een door de 
ADR-richtlijn gedwongen huwelijk 

De ADR-richtlijn beoogt te 
voorkomen dat in beslissingen 
die de consumenten binden, zo-
als bindende adviezen van de ge-
schillencommissies, de bescher-
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ming van dwingend recht voor 
hem wegvalt. Geschillencom-
missies moeten omwille van de 
consumentenbescherming dus 
rekening houden met dwingend 
recht. In deze bijdrage bespreekt 
C.M.D.S. Pavillon de gevolgen 
van deze in art. 11 ADR-richtlijn 
neergelegde eis voor de particu-
liere rechtspraak van geschillen-
commissies. 
(TvC 2015/5, p. 239)

Procederen bij een 
geschillen commissie na 
implementatie van de 
ADR-richtlijn

Een onderzoek naar het gewijzigde 
wettelijke kader

Op 9 juli 2015 is de Implemen-
tatiewet buitengerechtelijke ge-
schillenbeslechting consumen-
ten in werking getreden. In deze 
bijdrage bespreekt M.W. Knigge 
de Implementatiewet vanuit het 
perspectief van de partijen die 
hun geschil aan een geschillen-
commissie voorleggen. Welke 
gevolgen heeft deze wet voor de 
consument en de ondernemer 
die kiezen voor alternatieve ge-
schillenbeslechting en in hoever-
re wordt het wettelijke kader dat 
van toepassing is op hun proce-
dure door de Implementatiewet 
gewijzigd? 
(TvC 2015/5, p. 253)

Is een wettelijk verplichte 
geschillencommissie in strijd 
met het recht op toegang tot 
de rechter?
Op grond van artikel 17 van de 
Grondwet mag niemand worden 
afgehouden van de rechter. In 
deze bijdrage analyseert B. Krij-
nen of een wettelijk verplichte 
geschillencommissie in strijd is 
met artikel 17 van de Grondwet 
en of de beperking verdedigbaar 
is. Dit gebeurt mede aan de hand 
van de wetsgeschiedenis van en-
kele wetten waarin een dergelijke 
verplichting is opgenomen en 

aan de hand van de ADR-richt-
lijn. Ook de verschillende eisen 
aan wettelijke geschillenregelin-
gen zijn nader bekeken en in een 
schema opgenomen. 
(TvC 2015/5, p. 264)

Cooperative Agreements 
Between Public Authorities 

The influence of CJEU case law on 
national legal systems

In the last couple of decades the 
national administrative law of the 
Member States has been influen-
ced by case law from the Court 
of Justice of the European Union 
(CJEU). Therefore Kris Wauters 
examines how and to what ex-
tent EU (public procurement) 
law has an influence on the way 
a public authority organises and 
discharges its public service tas-
ks. The focus of this book is li-
mited to cooperative agreements 
(public contracts and service 
concessions) concluded between 
public authorities as a means to 
organise or discharge public ser-
vice tasks. 
(Mortsel: Intersentia 2015, ISBN: 978-1-
78068312-6)

Europeanisation of Public 
Law (Second Edition)

Europeanisation of Public Law 
is a study about the relation be-
tween European and national 
public law. Familiar EU doctri-
nes on ‘procedural autonomy’, 
‘direct effect’, ‘consistent inter-
pretation’, ‘ex officio applicati-
on of European law’ and ‘state 
liability’ are used as a starting 
point for examining the effects 
of these doctrines in the various 
Member States. Consideration is 
also given to important questi-
ons concerning the enforcement 
of European law in the national 
legal order, the organisation of 
the judiciary and the influence 
of European law on fundament 
principles of (public) law such 
as legal certainty, non-discrimi-
nation and proportionality. Edi-

ted by: J.H. Jans, S. Prechal and 
R.J.G.M. Widdershoven.
(Groningen: Europa Law Publishing 2015, ISBN: 
978-90-8952-127-9)

Jurisprudentiewijzer 
 milieurecht 2015/2016

In deze bundel heeft F.B. van der 
Maesen de Sombreff alle relevan-
te uitspraken op het gebied van 
milieurecht over alle gangbare 
probleemgebieden en belangrijke 
onderwerpen samengevat. Bij de 
selectie van de uitspraken stond 
de praktijk centraal. Zo komen 
onderwerpen met betrekking tot 
vergunningen en handhaving, 
rechtsbescherming en schade-
vergoeding aan bod, maar wordt 
ook aandacht besteed aan de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. Voornoemde wet 
is op 1 oktober 2010 in werking 
getreden maar is wezenlijk niet 
veel veranderd. Om die reden 
zijn ook uitspraken over de Wet 
milieubeheer samengevat die van 
belang zijn voor besluiten over de 
omgevingsvergunning.  
(Deventer: Wolters Kluwer 2015, ISBN: 978-
901313245-8) 

De juridische aspecten 
van het Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening 
(Kifid) anno 2015
Dit proefschrift van D.P.C.M. 
Hellegers gaat over de juridische 
aspecten van het Kifid. De cen-
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trale vraag is hoe Kifid functio-
neert in het licht van de meest 
belangrijke juridische randvoor-
waarden zoals vastgelegd in wet-
geving, rechtspraak en doctrine. 
Om deze vraag te beantwoorden 
wordt er allereerst aandacht be-
steed aan de ontstaansgeschiede-
nis van Kifid en zijn organisatie. 
Bezien wordt hoe Kifid is inge-
richt en functioneert binnen het 
kader van de Wft, het BGfo, de 
Implementatiewet buitengerech-
telijke geschillenbeslechting con-
sumenten en relevante Europese 
verordeningen, richtlijnen en 
aanbevelingen. 
(Zutphen: Uitgeverij Paris 2015, ISBN: 978-94-
6251-092-0)

Collectieve acties

In deze uitgave zijn de preadvie-
zen opgenomen van de Vereni-

ging voor Burgerlijk Recht voor 
2015. Het thema ‘Collectieve 
acties’ staat in deze adviezen cen-
traal. In het eerste deel van het 
preadvies belichten M.G. Faure 
en L.T. Visscher de collectieve ac-
tie vanuit rechtseconomisch per-
spectief. In het tweede deel van 
het preadvies gaat I.N. Tzankova 
in op de vraag of de Nederlandse 
collectieve actie ‘globaliseringsp-
roof’ is.
(Zutphen: Uitgeverij Paris 2015, ISBN: 978-94-
6251-096-8)

Digitaal privaatrecht

Bij de totstandkoming van het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek heeft 
(en kon) de Nederlandse wetge-
ver nauwelijks rekening houden 
met de opkomst van de elektro-
nische technologie. Intussen valt 
deze technologie niet meer weg 

te denken. Bij deze uitgave on-
der redactie van E. Koops, H.B. 
Krans, E.D.C. Neppelenbroek en 
A.J. Verheij staat onder andere 
de volgende vraag centraal: ‘Zijn 
de vertrouwde privaatrechtelij-
ke figuren geschikt om ‘nieuwe’ 
rechtsverhoudingen adequaat te 
beschrijven en te normeren?’.
(Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, 
ISBN: 978-90-8974-973-4)

Meer vakliteratuur

Meer vakliteratuur kunt u vinden 
op het kennisportaal van het IBR 
<www.ibrtracker.nl>. Ook is 
het mogelijk een abonnement te 
nemen op de wekelijkse Actuali-
teiten Bouwrecht die per e-mail 
wordt verspreid. Meer informatie 
hierover treft u eveneens aan op 
voornoemde website.
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is een Amsterdams niche kantoor gespecialiseerd op het gebied van Vastgoed & Overheid. Onze 
praktijk is gericht op de vastgoedmarkt, waarbij de nadruk ligt op project- & gebiedsontwikkeling, 
omgevings- & milieurecht, bouw- & aanbestedingsrecht, commercieel huurrecht en vastgoed-
transacties. Tot onze cliënten behoren overheden en nationale en internationale ondernemingen, 
waaronder bouw- en aannemingsbedrijven, ontwikkelaars & beleggers, retailers en banken. 
Specialisatie en vakkennis is de kern van onze benadering. Ons kantoor heeft een open, 
 informele en ambitieuze sfeer, met ruimte voor de medewerkers om zich persoonlijk en 
 professioneel te ontwikkelen. Uitstekende arbeidsvoorwaarden, waarbinnen een vierdaagse 
 werkweek tot de mogelijkheden behoort.

Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met mr.  Saskia Könemann: 
saskia@gijsheutinkadvocaten.nl.

Solliciteren kan door voor 10 februari 2016 een sollicitatie met CV te sturen naar: 
anita@gijsheutinkadvocaten.nl.

www.gijsheutinkadvocaten.nl

Wij zoeken een beginnend  
of gevorderd medewerker  
bouw- & aanbestedingsrecht

Binnen deze praktijk werken we 
 hoofdzakelijk voor (ontwikkelende) 
aannemers (waaronder verschillende 
uit de Cobouw top 10). Van onze 
 nieuwe kantoorgenoot verwachten we 
in elk geval kennis van en ervaring 
met de UAV en de UAV-GC.
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Tijdschrift voor Bouwrecht bevat literatuur en rechtspraak op het gebied van 
het bouwrecht. Het tijdschrift verschijnt 12 x per jaar. 

Zie www.ibrtracker.nl voor de digitale versie van dit tijdschrift alsmede het archief 
van het tijdschrift bouwrecht en overige online IBR publicaties

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of 
anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is 
toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor 
wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp).
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Auteur:
mr. dr. G.M. van den Broek &  
mr. dr. M.K.G. Tjepkema 
ISBN 978-94-6315-009-5
127 pag.
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Prijs: € 36,95
www.ibr.nl/publicaties
fax: 079-5937411

Voor meer informatie over deze en andere publicaties, zie ook: www.ibr.nl/publicaties

In het preadvies richten de auteurs zich op 
enkele knelpunten die steeds terugkeren in 
de discussies omtrent de inhoud van een 
wettelijke regeling voor nadeel compensatie 
gebaseerd op het égalitébeginsel. 

Deze discussies hangen volgens de 
auteurs samen met de volgende twee 
 kernelementen: de reikwijdte en de rechts-
grondslag van nadeelcompensatie. 

Het terrein van het omgevingsrecht vormt 
de test case bij uitstek voor de afwegingen 
die de wetgever op beide punten moet 
maken.

Deze titel is beschikbaar in paperback, voor tablets, op www.ibrtracker.nl en via 
Legal Intelligence. Meer info via publicaties@ibr.nl.

De reikwijdte en rechtsgrondslag van 
 nadeelcompensatie in het omgevingsrecht 
 
mr. dr. G.M. van den Broek, mr. dr. M.K.G. Tjepkema

Mr. dr. G.M. van den Broek
Mr. dr. M.K.G. Tjepkema

De reikwijdte en rechtsgrondslag 
van nadeelcompensatie in 
het omgevingsrecht

Publicatie van de Vereniging voor Bouwrecht
Nr. 43
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