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De verhouding onderaannemerhoofdaannemer-opdrachtgever
(deel 2)
Een jurisprudentie onderzoelc
Prof. mr. dr M.A.B. Chao-Duivis'

Het onderwerp van de jaarlijkse conferentie van
de Europese Vereniging voor Bouwrecht in Luik''
was onderaanneming. Tijdens die bijeenkomst
werd een uitgebreid overzicht verzorgd van de
Belgische rechtspraak over onderaanneming door
L. Imbrechts. De opmerking van schrijver dezes,
dat het Nederlandse onderaannemingsrecht veel
minder spannend is dan het Belgische werd met
enig ongeloof ontvangen. Dat vormde de prikkel
om die rechtspraak uitgebreider aan een onderzoek
te onderwerpen. Hier volgt het tweede deel van dit
jurisprudentie
onderzoek.

lO.Artikel 7:751 BW
Artikel 7:751 BW geeft de aannemer een ruimere
bevoegdheid om onderaannemers in te schakelen
dan de UAV dat doen. Toestemming van de directie
voor het inschakelen van een onderaannemer is
volgens de wet niet nodig. Daar kan van af worden
geweken, want het artikel is niet van dwingendrechtelijke aard. De overheidsrechter heeft zich een
aantal keren gebogen over art. 7:751 BW; enlcele
uitspraken komen thans aan de orde.
In de uitspraak van de Rechtbank
's-Gravenhage
17 september 2008, LJN: BG3894, wordt door de
aannemer een beroep gedaan op redelijkheid en billijkheid ten einde te ontkomen aan zijn aansprakelijlcheid uit hoofde van artikel 7:751 BW. Dit beroep
wordt afgewezen. De aaimemer had aangevoerd, dat
de handelwijze van D.U.C. Diving (de onderaannemer) dermate onvoorzienbaar en onzorgvuldig was,
dat de hoofdaannemer hiervoor niet verantwoordelijk kon worden gehouden. Deze omstandigheden,
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wat hiervan verder ook zij, acht de rechtbank echter
onvoldoende om voormelde hoofdregel buiten toepassing te laten. Opdrachtgever staat immers geheel
buiten de keuze door de aannemer voor D.U.C. D i ving, zodat er geen reden is om - in de verhouding
tussen opdrachtgever en aannemer - de gevolgen
van het optreden van D.U.C. Diving voor rekening
van opdrachtgever te laten komen.^
De vraag naar de vereiste toestemming van de
opdrachtgever stond ter discussie in de uitspraak
van de Rechtbank Rotterdam d.d. JO oktober 2012,
LJN: BY2585. De rechtbank oordeelde dat het de
aannemer vrij stond om de opdrachtgever niet te
betreldcen bij die keus. Op grond van artikel 7:751
BW is de aannemer bevoegd het werk door onderaannemers te doen uitvoeren, onverminderd de
aansprakelijldieid van de aannemer voor de deugdelijke nakoming van de overeenlcomst. Hieruit
volgt dat gedaagde (de aannemer) in beginsel vrij
was om te kiezen of, en zo ja, met welke onderaannemer zij contracteerde en op welke voorwaarden.
Volgens de wettelijke regeling stond het haar vrij
niet rechtstreeks maar via B met een Chinese werf
te contracteren, en dat zij eisers/opdrachtgever niet
behoefde te betreldcen bij de met deze partijen gemaakte afspralcen, zolang zij - samengevat - maar
instond voor het eindresultaat. Na toetsing van de
overeenkomst volgt dat daarin geen afwijking van
het bepaalde in artikel 7:751 B W is opgenomen.
Artikel 7:751 BW bepaalt net als paragraaf 6 lid 26
UAV 2012 (1989) dat de aannemer aansprakelijk
is voor de onderaannemer ('voor de deugdelijke
nakoming van de overeenkomst)'. De deslcundig-
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Zie voor de uitkomsten van de enquête die met het oog op die bijeenkomst onder de leden van de EVBR werd gehouden,
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Toch loopt het nog goed af voor de aannemer, want de onderaannemer w o r d t aansprakelijk gehouden voor de schade en
diens beroep op de aansprakelijkheidsbeperking w o r d t door de rechtbank in de gegeven omstandigheden naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar geacht.
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heid van de onderaannemer was in het geding in de
zaak die ten grondslag lag aan het arrest van het Hof
•s-Gravenhage. 12 maart 2004, LJN: AO9001. Het'
Ziekenfonds (regres nemende op de aannemer in
verband met letsel opgelopen door een werlcnemer
van de opdrachtgever) betoogt, dat het er om gaat
dat Seton (de aannemer) bij de uitvoering van het
werk zorgt voor terzake Icundige en gediplomeerde
vaklieden. Het was voor Seton eenvoudig na te gaan
of onderaannemer op de desbetreffende lijst van
geaccepteerde middeldrulc- en lage drukinstallateurs
vooiicwam. Het was dus voor Seton eenvoudig na te
gaan - vooraf - of onderaannemer de noodzakelijke
kwalificaties had. Voor het hof is dit te kort door de
bocht. Uit het niet voorkomen op de lijst van geaccepteerde installateurs zonder nadere adstructie, die
ontbreekt, valt niet afte leiden, dat onderaannemer
daardoor voor het aan Seton opgedragen werk
onbekwaam of ondeslcundig was. Dat onderaannemer ongediplomeerd zou zijn, omdat hij niet op
genoemde lijst voorkomt, is evenmin concludent.
Het w i l immers niet zeggen, dat niet op de lijst
voorkomende installateurs ongediplomeerd zijn.
Het is overigens ook niet aannemelijk geworden,
dat onderaannemer ongediplomeerd is. Blijkens de
doorhem tegenover de politie op 13 oktober 1997
afgelegde verklaring beschikte hij in elk geval, naar
eigen zeggen, over alle benodigde papieren op zijn
vakgebied. Het voorgaande houdt in, dat het Ziekenfonds onvoldoende feitelijk heeft toegelicht op
grond waarvan Seton een niet terzake deslcundige
voor de werkzaamheden zou hebben ingezet.

11. Het vervangen van de onderaannemer: aanbestedingsrechtelijke consequentie
Het is vaste aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie
dat in een tot stand gekomen overeenlcomst in beginsel geen wezenlijke wijzigingen mogen worden
aangebracht zonder dat de markt opnieuw benaderd
wordt.** Het vervangen van een onderaannemer kan
een wezenlijke wijziging zijn, maar dat is niet per
se zo, zoals blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank
Almelo van 24juli 2012, LJN: BX2992. Overwogen
wordt o.a. als volgt: meer in het bijzonder heeft
ISS gesteld dat - door vervanging van Albron door
Paitypeople als onderaannemer, die niet aan de gestelde selectievereisten voldoet - sprake is van een
wezenlijke wijziging van de opdracht. In dat kader
hebben partijen verwezen naar de uitspraak van het
Europees Hof van Justitie van 13 april 2010 (Zaak
C-91/08, Wall AG). In deze uitspraak is onder meer
overwogen dat de wijziging van een nog lopende
overeenkomst voor diensten kan worden aange-
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merkt als wezenlijk wanneer hierbij voorwaarden
worden ingevoerd die, indien zij in de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure waren vastgesteld,
hadden Icunnen leiden tot toelating van andere dan
de oorspronkelijk toegelaten inschrijvers of tot de
keuze van een andere dan de oorspronlcelijk uitgekozen offeite. Een vervanging van een onderaannemer, zoals in casu het geval is, kan in uitzonderlijke
gevallen een dergelijke wijziging van één van de
essentiële elementen van de overeenlcomst vormen
wanneer de omstandigheid dat een beroep is gedaan
op een bepaalde onderaannemer en niet op een andere, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de betroldcen dienst, een beslissend element
is geweest bij de sluiting van de overeenkomst. De
gemeente en Asito hebben betoogd dat slechts sprake kan zijn van een wezenlijke wijziging wanneer
het beroep op (specifiek) Albron een beslissend element is geweest voor de gunning, overigens rekening houdend met de specifieke kenmerken van de
betroldcen dienst en daarvan is in casu geen sprake.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat hiervan
inderdaad geen sprake lijkt te zijn. De gemeente en
Asito hebben immers daartoe - onder meer - (onvoldoende) onweersproken gesteld dat Asito als
hoofdaannemer aan alle gestelde vereisten voldoet
en zij op basis hiervan voor gunning in aanmerking
is gekomen en dat bovendien de combinatie Asito/
Partypeople ook bij de herbeoordeling - in wellce
beoordeling de voorzieningenrechter niet treedt - als
'winnende' inschrijver zou zijn geëindigd.
De uitspraak staat niet op zich zelf. Zie voorts:
Rechtbank 's-Gravenhage 30 november 2010, LJN:
B09252, in welke uitspraak geoordeeld werd, dat
het schrappen van de rol van de verplichte onderaannemer geen wezenlijke wijziging was. De
rechtbanlc Amsterdam oordeelde eveneens dat het
wisselen van een onderaannemer geen wezenlijke
wijziging was, 1 jimi 2012, LJN: BX3758, overwegende: dit zou pas anders zijn indien de keuze
voor een specifieke onderaannemer beslissend zou
zijn voor gunning, maar hiei-van is in dit geding niet
gebleken. De onderaannemer is bij de inschrijving
genoemd in verband met de kwaliteitseisen. Indien
een andere onderaannemer aan dezelfde eisen voldoet, wijzigt dat niet de opdracht of de inschrijving.
Derhalve valt niet in te zien dat de toestemming
van de Gemeente om een andere onderaannemer
te mogen inschakelen, invloed heeft of had kunnen
hebben op de kling van gegadigden (potentiële inschrijvers), waardoor voorshands geen sprake is van
schending van aanbestedingsrechtelijke beginselen.
En zie tot slot inzake de vei-vanging van een gefailleerde onderaannemer iJec/?//)»?/? 's-Gravenhage 2
juni 2009, LJN: BI8761, waar het oordeel wederom

Zie het Pressetext arrest 19 juni 2008, C-454/06 en de zaak Wall AG C-91/08, van 13 april 2010 {in welke laatste zaak het ging
om vervanging van een onderaannemer}, op Europees niveau.
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is, dat dit in de situatie van dat geval geoorloofd
was zonder een nieuwe aanbesteding. De rechtvaardiging was gelegen in de dwingende spoed, zoals
bedoeld in artikel 31 lid 1 sub c BAO.'

12.Aansprakelijkheid hoofdaannemer jegens onderaannemer
Hoever reild de zorgplicht van een hoofdaannemer
ten opzichte van de onderaannemer, die werknemers laat werken bij de hoofdaannemer? Over die
vraag oordeelde het Haagse hof op 22 april 2005,
LJN: AT7531. Het ging in dit geval om een werknemer van de onderaannemer, welke werknemer
in de werlczaamheden verricht bij de aannemer
een arbeidsongeval la-ijgt. Aangesproken door de
werlcnemer roept de onderaannemer de aannemer
in vrijwaring op. Onderaannemer houdt aannemer
voor dat hij had moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en dat hij het risico voor de veiligheid van werlcnemer droeg. Deze vordering is door
de rechtbank afgewezen en het hof doet dat ook.
Vast staat dat het niet om een arbeidsovereenkomst
ging en ook staat vast dat er geen afspraken zijn gemaald omtrent de verantwoordelijlcheid voor de veiligheid van de door onderaannemer voor de uitvoering van de door hem aangenomen werlczaamheden
ingezette werlcnemer(s). Volgens onderaannemer
bestond er met de aannemer een bestendige relatie
waarbij het regelmatig, en zo ook in casu, gebeurde
dat haar door de aannemer telefonisch opdracht
werd gegeven om enlcele werlczaamheden te verrichten. Het is ondoenlijk om bij iedere incidentele
opdracht van geringe omvang eerst een omvangrijk
veiligheidsonderzoek ter plaatse te doen. Onderaannemer mag er op vertrouwen dat de aannemer de
zorg draagt voor een veiUge werkplek wanneer deze
opdracht geeft om werlczaamheden te verrichten
op een door haar aangewezen locatie. Daarbij mag
verondersteld worden dat onderaannemer met die
locatie niet bekend is. Dit overtuigt het hof dus niet.
Deze omstandigheden brengen niet mee dat - bijvoorbeeld langs de weg van het Haviltex-criterium
of de aanvullende werking van de redelijlcheid en
billijkheid - op aannemer een verdergaande verplichting rustte dan die uit de in het Icelderluikarrest
verwoorde nonn voortvloeit. Als onderaannemer
een verdergaande zorgplicht van hoofdaannemer
verlangde, dan had zij dit moeten overeenkomen.
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Daarbij is in aanmerking genomen dat aan een dergelijke afspraak een prijskaartje kan hangen.

13.Exoneratie aannemer en
aansprakelijkheid voor
onderaannemer
Overeenkomsten met betrelclcing tot het verrichten
van diensten of werlczaamheden voor een ander
gaan in het algemeen gepaard met exoneratiebedingen. Het is evenwel niet mogelijk om te allen tijde
op die bepalingen een beroep te doen. Zo kan men
zich daar niet op beroepen in geval van eigen opzet en grove schuld; alsdan wordt in het algemeen
geoordeeld dat er sprake is van nietigheid wegens
strijd met de openbare orde en de goede zeden.
Ook is het niet mogelijk een beroep te doen op de
exoneratie als er sprake is van ernstige fouten van
te werk gestelde personen behorend tot de bedrijfsleiding.'
In lijn met die rechtspraak ligt de nu te bespreken
zaak, HR 15 januari 1999. LJN: ZC2819.'* Het ging
hier om het volgende. In opdracht van de gemeente
voert Mastum een dakrenovatie uit. Mastum heeft
zijn aansprakelijkheid beperkt kort gezegd tot de
hoogte van de aanneemsom. Mastum sluit een
overeenlcomst met een onderaannemer. In november
1988 is tijdens de uitvoering van het werk brand
uitgebroken, waardoor het gebouw grotendeels is
verwoest. Mastum wordt door Nationale Nederlanden aangesproken, die in de rechten trad van de
gemeente, stellende dat de brand is ontstaan door
onzorgvuldigheid van de toen voor of bij Mastum
werkende dakdeklcers. Mastum verweert zich o.a.
met een beroep op de exoneratie.
Het hof oordeelt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijlcheid Matsum geen beroep op de exoneratie kan doen, waarbij in het midden kan blijven
of - alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen - al dan niet van grove schuld sprake
is geweest. Naar 's hofs oordeel doet daaraan niet af
'dat de deslcundige toepassing van de brandmethode
in haar algemeenheid ten tijde van het evenement
als een gebruikelijke methode bestempelt'. Tegen
dit oordeel wordt met succes gegriefd. Door het
onderscheid van al dan niet grove schuld niet te
maken heeft het hof uit het oog verloren dat voor
het antwoord op de vraag of toepassing van de
exoneratieclausule naar maatstaven van redelijlcheid
en billijlcheid in dit geval onaanvaardbaar is, van

In de in voorbereiding zijnde nieuwe richtlijn COM(2011)896 def., 20 december 2011 zal de kwestie van de wezenlijke wij¬
ziging expliciet onderwerp van regeling worden. Over juist dit onderwerp wordt binnenkort in dit tijdschrift het voigende
artikel gepubliceerd: Wezenlijke wijziging: tijdens aanbesteding of opdracht, aan het hand van het Commissievoorstel van
de hand van mr. ir. IVI.B. Klijn en mr. drs. S. van den Boogaart.
Groene Serie Verbintenissenreclit, aantekening 22 op artikel 6:76 BW, Exoneraties ten aanzien van hulppersonen bij; Burgerlijk Wetboek Boek 6, Artikel 76 [Aansprakelijkheid voor hulppersonenj, bewerkt door B.J. Broekema-Engelen.
HR 31 december 1993, WJ 1995, 389 (Mafafag c.s./De Scheidej; m.nt. C.J.H. Brunner; BR 1994, p. 525 ; S&S 1994, 36.
De zaak is ook interessant in verband met het nemen van regres, zie hieronder.

nr. 6 - j u n i 2013

Artikelen
belang is of de als onzorgvuldig aangemerkte handelingen zijn verricht door Mastum zelf - daaronder
begrepen personen die met de leiding van haar bedrijf zijn belast - dan wel door een ondergeschikte
van Mastum of van de door Mastum ingeschakelde
onderaannemer, en in eerstbedoeld geval, om welke
mate van onzorgvuldigheid het gaat.
Ook subonderdeel 1.5 treft doel. Met zijn overweging dat Mastum zich bewust was van het aan
detail 3 Idevende brandgevaar en desondanlcs 'heeft
gekozen voor de brandmethode met alle risico's
van dien', heeft het hof kennelijk tot uitdrukking
gebracht dat Mastum zelfheeft besloten bij de uitvoering van het bedoelde onderdeel van het werk
(detail 3) niet de daarvoor overeengekomen koude
methode maar de brandmethode toe te (doen) passen. In het licht van de gedingstuldcen is dit zonder
nadere motivering, die evenwel ontbreekt, niet
begrijpelijk: Mastum heeft immers gesteld dat de
werkzaamheden in onderaanneming zijn uitgevoerd
en dat de betroldcen dalcdelckers in dienst van de
onderaannemer waren, en voorts dat zij aan die onderaannemer heeft opgedragen de werkzaamheden
uit te voeren overeenlcomstig haar offerte aan de
gemeente d.d. 5 mei 1988, waarvan een kopie met
bijbehorende schetsen door haar aan die onderaannemer is verschaft; deze stellingen zijn weliswaar,
althans ten dele, door Nationale Nederlanden betwist, maar zijn door het hof niet onderzocht. Cassatie en verwijzing volgen.
De afloop van de verwijzing is als volgt. Het Hof
Den Haag oordeelt op 19 september 2000, LJN:
BA5966, als volgt. Voorop dient te worden gesteld,
dat uitsluiting of beperldng van aansprakelijlcheid
voor (zelfs) grove schuld van ondergeschilden en/
of onderaannemers in beginsel vrijstaat. Waar
Hendriks te dezen - naar kennelijk niet langer
meer wordt weersproken - als onderaannemer van
Mastum is opgetreden, staat derhalve enkele, grove
schuld van Ehrl, ondergeschikte van de onderaannemer Hendriks, aan een beroep op de exoneratieclausule niet in de weg. Mastum komt alleen dan
geen beroep op voormelde exoneratieclausule toe,
indien sprake zou zijn geweest van handelingen van
Mastum zelf of van met de leiding van haar bedrijf
belaste personen van - gegeven de omstandigheden
van het geval - zodanig onzorgvuldige aard, dat
zo'n beroep naar maatstaven van redelijlcheid en
billijlcheid onaanvaardbaar moet worden geacht.
Nationale Nederlanden Icrijgt daarop een bewijsopdracht om aan te tonen dat er van genoemde
handelingen van Mastum sprake is geweest. In Hof
Den Haag, 29 mei 2007 LJN: BA6033, oordeelt het
hof dat Nationale Nederlanden in die opdracht niet
geslaagd is.

14.Exoneratie aannemer en
aansprakelijkheid van
onderaannemer jegens
de opdrachtgever van de
aannemer
Een hoofdregel van het overeenkomsteni'echt is
dat overeenkomsten alleen tussen partijen wericen.
Deze regel kent evenwel steeds meer uitzondering,
waarmee het overeenkomsten- en verbintenissenrecht een steeds relatiever karakter Icrijgt. De al genoemde uitspraak van de HR inzake de mate waarin
een onderaannemer rekening moet houden met de
opdrachtgever van de hoofdaannemer is daai^van
een voorbeeld en ook de mogelijkheid die onder
omstandigheden bestaat dat een exoneratiebeding
derdenwerldng heeft. In de context van dit artikel:
het kan alsdan gaan om een exoneratiebeding dat
de onderaannemer bedong in zijn overeenlcomst
met de hoofdaannemer, dan wel om een exoneratiebeding dat de onderaannemer jegens de hoofdaannemer bedong en waarop hij een beroep kan
doen aangesproken door de opdrachtgever van de
hoofdaannemer. Het hoeft overigens niet per se om
twee overeenlcomsten van de aanneming van werk
te gaan; dezelfde redenering kan opgaan indien het
gaat om een aannemer en een opdrachtgever, welke
opdrachtgever een andersoortige overeenkomst met
een derde heeft. Twee voorbeelden.
Dit beroep van de onderaannemer op een beding in
de overeenkomst van de aannemer met de opdrachtgever werd gehonoreerd in Hof 's-Hertogenbosch
5 februari 2008, nr C0500325, LJN: BC4957. TBR
2009. p. 755 m.nt. S.J.H. Rutten. Het hof oordeelt,
dat de opdrachtgever wist dat hij bij eventuele fouten en daardoor ontstane schade er rekening mee
zou moeten houden dat hem een exoneratiebeding
zou worden tegengeworpen; het enlcele feit dat het
werk feitelijk door een onderaannemer werd uitgevoerd, maakt dit niet anders. Zou worden aangenomen dat de onderaannemer zich niet op de exoneratieclausule van de opdrachtnemer kan beroepen, dan
zou de opdrachtgever er dus in zoverre voordeel
bij hebben dat het werk niet door zijn contractuele
wederpartij, maar door een derde werd uitgevoerd,
hetgeen in strijd was met de kenbare partijbedoeling. Derhalve kan worden gesteld dat de onderaannemer zijn deel van de door de opdrachtnemer aangenomen prestatie verrichtte onder de voorwaarden
van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en
de opdrachtnemer, inclusief de exoneratieclausule,
waardoor de opdrachtgever niet werd benadeeld.
Hoewel er onderscheid moet worden gemaald tussen een exoneratiebeding en een verjaringsbeding
gaat deze redenering in gelijke mate op voor een
verjaringsbeding (dat zelfs nog minder ver gaat dan
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een exoneratiebeding, omdat de wederpartij door
alert te zijn en te blijven aan de werking van een
verjaringsbeding kan ontkomen).
Ook in de volgende zaak, Rb. Haarlem 1 jimi 20U,
m: 141776/HA ZA 07-1546 en 148468 /HA ZA
08-976, LJN: BQ6292, heeft een aannemer succes met het beroep op de exoneratie die hij met
zijn opdrachtgever overeenlcwam terwijl hij wordt
aangesproken door een derde, de eigenaar van de
percelen waaromtrent door de opdrachtgever werd
gecontracteerd met de aannemer. De rechtbank oordeelde als volgt. Wester exploiteert op haar perceel
een garagebedrijf. Zij had een gedeelte van dit perceel met zich daarin bevindende brandstoftanks aan
Sakko verhuurd ten behoeve van de exploitatie van
een onbemand brandstofVerkooppunt. De brandstoftanks waren eigendom van Wester. Wester heeft
toestemming aan Salcko gegeven om haar brandstoftanlcs te vervangen door een nieuwe. Wester
heeft zich, hoewel zij eigenaar was van de tanlcs die
zijn vervangen en van de grond waarin deze zich
bevonden, niet bemoeid met de (wijze van) uitvoering daai-van. Dit heeft zij volledig overgelaten aan
Saldco. Saldco heeft een aannemingsovereenkomst
met Gabo gesloten, die mede omvat het verwijderen
van de oude brandstoftanks die eigendom waren
van Wester en het plaatsen van nieuwe tanlcs in de
grond van Wester. Door Saldco onder deze omstandigheden de vrije hand te geven bij het sluiten van
de aannemingsovereenlcomst, heel^ Gabo ervan uit
mogen gaan dat de aanspralcelijlcheidsbeperking ook
jegens Wester zou gelden. Gabo kan de exoneratieclausule derhalve ook jegens Wester inroepen.

15.Verzekeringsrechtelijke
aspëcten: regres op hoofdaannemer ook als de onderaannemer de veroorzaker van
de schade is
In verschillende in dit artikel aan de orde geweest
zijnde uitspraken is er sprake van regres van een
verzekeraar op een van partijen. In de nu te bespreken uitspraken komt dat regresrecht expliciet aan
de orde.
In de uitspraak van de HR 15 januari 1999, LJN:
ZC2819 blijft het oordeel van het hof betreffende
het regres door Nationale Nederlanden op aan9
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nemer Mastum in stand. Het ging in deze zaak om
het volgende. In opdracht van de gemeente voert
Mastum een dalcrenovatie uit. Hiei-voor wordt een
overeenkomst met een onderaannemer gesloten.
In november 1988 is tijdens de uitvoering van het
werk brand uitgebroken, waardoor het gebouw grotendeels is verwoest. De gemeente laijgt de schade
uitgekeerd door Nationale Nederlanden, die daarop
regres neemt op Mastum. Het hof oordeelt, dat noch
uit de tekst noch uit de streldcing van het BBR'
volgt, dat de onzorgvuldige schadeveroorzaker als
ondergeschikte moet hebben gewerkt voor degene
op wie assuradeuren verhaal nemen. Uit tekst en
toelichting van het BBR, aldus het hof, valt veeleer
af te leiden dat de verhaalsmogelijldieid reeds geboden wordt indien er een schadeveroorzaker is die
onzorgvuldig heeft gehandeld en geacht kan worden
te behoren tot het bedrijf van degene op wie verhaal
wordt genomen. Aan die vereisten is volgens het
hof voldaan, nu vaststaat dat Ehii (de onderaannemer) als door Mastum ingeschakelde hulppersoon
bij de onderhavige werlczaamheden heeft gehandeld
en de werkzaamheden in feite geheel onder supervisie en leiding van Mastum zijn verricht. Mastum
komt o.a. op tegen het oordeel van het hof, dat het
BBR niet aan regres in de weg staat.
Het onderdeel is tevergeefs voorgesteld, want het
komt op tegen de uitleg, die aan het hof als feitenrechter is voorbehouden en die niet onbegrijpelijk
is noch nadere motivering behoefde. De HR zegt
vervolgens toch wat over artikel 2 BBR. Nu art. 2
BBR spreekt van 'onzorgvuldigheid van de schadeveroorzaker', is het niet onbegrijpelijk dat het hof
de mate van onzorgvuldigheid in dit verband niet
van belang heeft geacht. Evenmin is het onbegrijpelijk dat het hof uit de tekst van art. 2 BBR en de
daarop gegeven toelichting heeft afgeleid dat de bedoelde verhaalsmogelijlcheid reeds geboden wordt
indien de schadeveroorzaker 'geacht kan worden te
behoren tot het bedrijf van degene op wie verhaal
wordt genomen', met wellce woorden het hof kennelijk niets anders bedoelt dan dat de dakdekker
Ehrl behoorde tot de groep van personen die in feite
waren belast met de uitvoering van werkzaamheden
waartoe Mastum zich jegens de gemeente had verbonden. In 's hofs aiTest Ugt ook niet besloten dat
het hof de door Mastum gestelde onderaanneming
als een schijnconstiuctie zou hebben beschouwd.

Hof 's-Hertogenbosch 10 juni 2008, LJN: BF0359
oordeelde over een zaak waar het in het kort over
het volgende ging. In 1996 heeft aannemer met

Deze regeling is in 2000 vervangen door de Bedrijfsregeling Brandregres 2000 van het Verbond van Verzelceraars, waarvan
inmiddels een versie 2014 is verschenen, die per 1 januari 2014 van lïracht wordt. Uit de brochures te downloaden van de
website van blijkt dat de Artikel 2 (Schuld- en risicoaansprakelijkheid) uitgaat van het principe dat regres gepleegd moet
kunnen worden op eenieder die verantwoordelijk is voor onzorgvuldig handelende personen. 'Bepalend is dus of onzorgvuldig handelen of nalaten een relevante factor is geweest bij het ontstaan van de brand. De aard van de aansprakelijkheid
zelf (risico- of schuldaansprakelijkheid) is niet bepalend. Met onzorgvuldigheid w o r d t bedoeld de juridische schuld van
artikel 6:162 BW (verwijtbaar handelen of nalaten en/of toerekening van een oorzaak).' Dit komt in wezen overeen met wat
in de brochure betreffende de regeling van 2000 werd opgemerkt.

nr. 6 - j u n i 2013

Tijdschrift

Artikelen
inschakeling van een onderaannemer voor Beter
Bed te Uden een distributiecentrum gebouwd. De
oplevering geschiedde eind 1996. Op 6 juni 1998
is een deel van het dak van dit distributiecentrum
ingestort, waarbij schade is ontstaan. Beter Bed was
voor een deel van deze schade verzekerd en Imjgt
de schade uitgekeerd. Namens de verzekeraars
spreekt Fortis de aannemer aan tot vergoeding van
het uitgekeerde bedrag. Fortis is gebonden aan het
Bindend Besluit Regres 1984 (hierna BBR).
Art. 2 van het BBR houdt onder meer het volgende
in: De leden zullen hun verhaalsrecht jegens rechtspersonen en bedrijfsmatig en/of beroepsmatig handelende natuurlijke personen niet verder uitoefenen
dan tot een bedrag van f 1.000.000,- per schadegebeurtenis (...) Het recht van verhaal jegens de in dit
lid bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen
zal alleen uitgeoefend worden bij onzorgvuldigheid
van de schadeveroorzaker. (...) In de toelichting op
het BBR 1984 is hieromtrent vermeld: Het nemen
van regres wordt wel aflianlcelijk gesteld van onzorgvuldigheid aan de zijde van de schadeveroorzaker. Dit sluit verhaal zuiver op grond van contractuele aansprakelijldieid en risicoaansprakelijkheid
uit en past in het preventiebevorderend karakter
van de regeling. In de Contourennota afstand regres
staat vernield onder 6: HET REGRESNEMEN OP
BEDRIJVEN (...) a. Aansprakelijldieid: Teneinde
een duidelijk verband te leggen tussen preventie
en regres, zal de uitoefening van het regresrecht op
bedrijven beperkt worden tot die gevallen, waarin er
spralce is van schade te wijten aan onzorgvuldigheid
van de regresdebiteur, waaronder diens aansprakelijlcheid voor werlcnemers of voor anderen van
wie zij zich bedient bijv. onderaannemers. Op deze
wijze worden regresrechten, die uitsluitend zijn
gebaseerd op contractuele bepalingen, zonder dat
er spralce is van onzorgvuldigheid bij de schadeveroorzaker, niet geëffectueerd. (...) Ook zal de brandverzekeraar zijn regresrecht niet uitoefenen indien
de regresaktie uitsluitend op risicoaanspralcelijlcheid
berust. Hierbij dient gewezen te worden op het feit
dat zich een schade kan voordoen, waarbij een wettelijke bepaling, gebaseerd op risicoaansprakelijkheid, in het geding is. Indien in een dergelijk geval
niettemin onzorgvuldigheid kan worden aangetoond, zal het regresrecht wel uitgeoefend worden.

De rechtbanlc overwoog, dat het BBR zo moet worden uitgelegd dat van onzorgvuldig handelen van
de regresdebiteur zelf sprake moet zijn, wil de regreszoekende partij kans van slagen hebben. In alle
andere gevallen zal de regreszoelcende verzekeraar
zich direct moeten verhalen op de veroorzaker zelf
van de schade, omdat het BBR de route via art 6:76
BW (aansprakelijldieid ook zonder eigen schuld)
verspert.

voor

Bouwrecht

Tegen dit oordeel wordt met succes gegriefd.
Het hof oordeelt namelijk als volgt:
Ki-achtens ait. 2 BBR mag de verzelceraar alleen
regres uitoefenen bij onzorgvuldigheid van de
schadeveroorzaker ln de toelichting bij dit artikel
is vermeld dat verhaal zuiver op grond van contractuele aansprakelijlcheid en risicoaansprakelijkheid is uitgesloten, waarbij is aangegeven dat dit
past binnen het preventiebevorderend karakter
van de regeling. Het hof begrijpt att. 2 BBR aldus,
dat een vooiivaarde voor het nemen van regres
is dat de schade te wijten is aan een handelen of
nalaten door de schadeveroorzaker dat kan worden
aangemerkt als onzorgvuldig gedrag. Door bij
onzorgvuldig gedrag regres mogelijk te maken
wordt emaar gestreefd dergelijk gedrag in de toekomst te voorkomen. In geval van aansprakelijkheid die uitsluitend is gebaseerd op een contract of
een wetsbepaling die een risicoaanspralcelijlcheid
tot stand brengt - zoals bijvoorbeeld mogelijk
is bij aansprakelijlcheid voor gebreldcige zaken
- waarin onzorgvuldig gedrag geen voorwaarde
voor aansprakelijlcheid is, is regres in beginsel niet
mogelijk. Dan heeft regres iinmers niet de beoogde
preventieve werking. Deze uitleg brengt mee dat
in het leader van het BBR voor verhaal wel sprake
moet zijn van onzorgvuldig gedrag, maar dat niet
noodzakelijlc is dat degene die wordt aangesproken
zelf onzorgvuldig heeft geliandeld. Een en ander
is ook in overeenstemming met de Contouremiota
afstand regres, waarin de aanspralcelijlcheid voor
werlcnemers en onderaannemers uitdruklcelijk
wordt genoemd en waarin voorts is vermeld dat
het regresrecht ook in geval van risicoaanspralcelijlcheid kan worden uitgeoefend indien in een
dergelijk geval niettemin onzorgvuldig gedrag kan
worden aangetoond.
8.5. Het vorenstaande betekent dat het hof de door
de rechtbank aan het BBR gegeven uitleg niet
deeh. Grief 1 slaagt, zodat de grieven 2 en 3 geen
behandeling behoeven. Fortis mag derhalve regres
zoeken op aannemer in het geval dat aannemer zelf
onzorgvuldig heeft gehandeld alsmede in het geval
van onzorgvuldig gedrag van iemand voor wie
aannemer op grond van art. 6:76 BW aansprakelijk
is.'"

16. Vrijwaringsperikelen
In relaties die een contractuele keten vormen, zijn
vrijwaringsprocedures uiteraard veel voorkomend.
Aan enlcele Icwesties wordt thans aandacht besteed.
Het kader voor de vrijwaring wordt gevormd door
artikel art. 210 e.v. Rv en voor arbitrale procedures
door art. 1045 Rv. Wat het arbitragereglement van
de RvA betreft is voorts artikel 16 relevant. Onderscheiden dient te worden het vrijwaringsincident
(het incident waarbij de vraag voorligt of iemand
in vrijwaring opgeroepen kan worden) en de vrijwaringsprocedure (waarbij het gaat om de vraag of

10 Het hof oordeelt vervolgens dat aannemer inderdaad aanspi ikelijk is.
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de in vrijwaring opgeroepen partij oolc veroordeeld
wordt)."
Onderaannemer niet in vrijwaring
maar gedagvaard

opgeroepen,

De eerste zaalc waar bij stil gestaan wordt, betreft
een zaak, Rb. Rotterdam 28 april 2010, LJN:
BN0986, waar het niet om vrijwaring ging. De
aannemer, HV, heeft ervoor gekozen om in plaats
van Max Bögl (onderaannemer) in vrijwaring op
te roepen, de gemeente en Max Bögl tegelijkertijd
te dagvaarden en haar vordering jegens Max Bögl
subsidiair in te stellen. De rechter oordeelt dat er
geen rechtsregel is, die zich hiertegen verzet. Max
Bögl heeft betoogd dat haar hierdoor een processuele mogelijldieid is ontnomen, nu zij hierdoor
slechts één maal inhoudelijk aan het woord kon
komen in plaats van twee keer, zoals gebruikelijk is.
Het is juist, aldus de rechter, dat Max Bögl slechts
in de gelegenheid is geweest om te reageren op
de stellingen van de gemeente zoals deze zijn verwoord in de conclusie van antwoord in conventie,
tevens conclusie van eis in reconventie. Zij heeft
nog niet Icunnen reageren op de stellingen van de
gemeente zoals deze zijn verwoord in de conclusie
van dupliek in conventie, tevens conclusie van
repliek in reconventie. Nu H V kennelijk aan haar
subsidiaire vordering (onder meer) de stellingen
van de Gemeente ten grondslag legt, zal Max Bögl
in de gelegenheid worden gesteld om alsnog op
deze stellingen zoals vei-woord in de conclusie van
dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek
in reconventie te reageren. De zaak zal naar cle rol
worden verwezen voor een conclusie aan de zijde
van Max Bögl.
De rechtbank merkt nog op dat zij, gezien het feit
dat Max Bögl heeft gereageerd op de stellingen van
de Gemeente zoals deze zijn verwoord in de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie
van eis in reconventie, ervan uitgaat dat Max Bögl
beschikt over de door de gemeente genomen conclusies en dat partijen ermee aldcoord gaan dat deze
conclusies oolc in de procedure tussen H V en Max
Bögl worden aangemerkt als processtukken.
Voorwaarden om in vrijwaring (in arbitrage) op te
kunnen roepen
Wil een beroep om iemand in vrijwaring op te roepen gehonoreerd worden dan zal een aantal voorwaarden voldaan dienen te zijn. Een daarvan is dat
een eventuele aanspralcelijlcheid één op één zal kunnen worden doorgeschoven naar onderaannemer.
Deze Icwestie speelde o.a. in RvA 1 december 2008,
nr 30.375. Aannemer heeft in opdracht van de
opdrachtgever een torengebouw gebouwd boven

een parkeergarage. De parkeergarage is door aannemer gebouwd in opdracht van de principaal.
Opdrachtgever maakt aanspraak op veiTekening van
een korting wegens de te late oplevering van het
gebouw. Aannemer steft dat de te late oplevering is
te wijten aan vertraging bij de bouw van de garage,
veroorzaakt door de principaal. Het verzoek om de
principaal in vrijwaring te mogen oproepen is gebaseerd op de stelling van aannemer dat de principaal
aannemer dient te vrijwaren voor de kortingsaanspralcen van opdrachtgever. Arbiters wijzen dit
verzoek af. De overeenlcomsten staan los van elkaar
in tegenstelling tot de bouwwerken, uit een toewijzing op de kortingsaanspraak van opdrachtgever
volgt niet zonder meer ook een toewijzing van de
schadeaanspraak van aannemer op de principaal. In
een dergelijk geval moge het zo zijn dat aannemer
in de contractuele relatie met opdrachtgever te laat
heeft opgeleverd, maar dat betekent niet dat de
principaal de stagnatie bij de bouw van de garage
heeft veroorzaalct. Omgekeerd is een verweer van
de principaal, waarom zij niet aansprakelijk is voor
stagnatie bij de bouw van de garage, niet bruikbaar
als verweer van aannemer, waarom de te late oplevering van de toren haar niet kan worden verweten.
Met andere woorden: als mocht blijken dat de te
late start van de bouw van de toren is gelegen aan
omstandigheden in de risicosfeer van de principaal,
dan betekent dat niet dat opdrachtgever om die reden geen recht zou hebben op de korting wegens te
late oplevering van de toren. Die twee zaken dienen
principieel los van elkaar te worden beoordeeld. Er
is geen processuele winst te behalen bij het gelijktijdig behandelen van de beide, op zich los van elkaar
staande geschillen en aanspraken.
Dezelfde aannemer mocht wel de onderaannemer
in vrijwaring roepen, zie RvA 17juni 2009, nr
30.375 en nr. 31.229. Ook dat ging niet zonder slag
of stoot. Onderaannemer stelde dat het N A I het
aangewezen forum was en van een partij-afspraak
waarbij de Raad alsnog bevoegd was verklaard,
bleek ter mondelinge behandeling geen spralce.
Nadat de Raad zich dan ook onbevoegd had verklaard, heeft aannemer overeenkomstig artikel 1046
Rv aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te
Amsterdam verzoek gedaan tot samenvoeging van
de tussen partijen lopende procedures. Het positieve
besluit van de rechter maakt dat de Raad alsnog
bevoegd was ook in deze vrijwaring.
In RvA 4 november 2010, nr 32.343 loopt het oolc
mis met het verzoek om iemand in vrijwaring te
mogen oproepen in verband met het niet Icunnen
doorschuiven van de aanspralcelijlcheid. In dat geval was er tussen aannemer en opdrachtgever een
koop-Zaannemingsovereenlcomst (onder vigeur van

11 Zie over deze kwestie de noot van C H . van Hulsteijn bij RvA 4 november 2010, nn 32.343, efl2011, p. 811 e.v
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het GIW tot stand gekomen versie 2003) overeengekomen en tussen aannemer en onderaannemer
een door de UAV 1989 beheerste overeenlcoinst.
Deze regelingen zijn uitdruldcelijk afwijkend van
elkaar voor wat betreft de bepaling van de bouwtijdlengte, de wijze van oplevering en de gevolgen
van de overschrijding van de bouwtijd. Daar komt
bij dat in de overeenkomsten tussen opdrachtgevers
en aannemer een bouwtijd is opgenomen van 320
werkbare werkdagen na de aanvang van de bouw
van het gebouw voor de privé-gedeelten. Welke de
tussen aannemer en onderaannemer overeengekomen bouwtijd is, is thans nog onbekend, maar deze
kan zeer wel afwijkend bepaald zijn. Doorgaans
zijn tussen aannemer en onderaannemer bouwvergaderingen gehouden, waarin de gebruikte bouwtijd
is geregistreerd. De verslagen daarvan zijn bindend
tussen aannemer en onderaannemer, voor zover die
verslagen door hen zijn goedgekeurd. Opdrachtgevers zijn daar echter niet aan gebonden, zodat
tussen opdrachtgevers en aannemer wellicht een
andere telling geldt van werkbare dagen. A l deze
omstandigheden brengen met zich dat een eventuele
aansprakelijkheid van aannemer jegens opdrachtgevers voor te late oplevering niet één op één zal kunnen worden doorgeschoven naar onderaannemer,
zoals aannemer stelt. Het moge derhalve zo zijn dat
de beide geschillen dezelfde problematiek behandelen, maar van (pseudo-) vrijwaring' - is geen spralce.
Dat van echte vrijwaring spralce zou zijn, blijkt op
geen enkele manier uit de stuldcen. Het vrijwaringsverzoek wordt daarom afgewezen.
Een volgend vereiste waaraan voldaan moet zijn
om iemand in vrijwaring bij de RvA op te roepen
is vastgelegd in artikel 16 lid 3 van het Arbitragereglement: een verzoek een derde in vrijwaring te
mogen oproepen wordt slechts behandeld, indien
de verzoekende partij gemotiveerd stelt dat tussen
haar en de in vrijwaring op te roepen derde een
overeenkomst tot arbitrage tot stand is gekomen,
verwijzend naar de Raad en zijn statuten. In dat
geval geldt de overeenkomst tot arbitrage tussen de
verzoekende paitij en de in vrijwaring op te roepen
derde, in samenhang met de statuten van de Raad
en dit reglement, als schriftelijke overeenlcomst
bedoeld in artikel 1045 lid 3 Rv. Aan dit formele
vereiste was voldaan in RvA 22 augustus 2012,
nr 33.769, nu aannemer heeft gesteld dat op haar
rechtsverhouding met E dezelfde NVAF voorwaarden van toepassing zijn als op haar rechtsverhouding met onderaannemer. Arbiter zal aannemer dan
ook toelaten E in vrijwaring op te roepen. Een voor-
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beeld van een geval waarin niet vast was komen
te staan dat er sprake was van een arbitraal beding
tussen aannemer en onderaannemer levert RvA 4
maart 2009, nr 30.227 op, waarin o.a. overwogen
wordt, dat het uitsluitend het overhandigen van de
T.O. (technische omschrijving) ten behoeve van
het doen van een prijsopgave ter zake van enlcele
onderdelen van die T.O. niet autoinatisch tot gevolg
heeft dat daarmee die volledige T.O., inclusief de
verwijzing naar de AVA 1992, onderdeel gaat uitmaken van de rechtsverhouding tussen aannemer en
onderaannemer.
Voor het vrijwaringsincident is het voldoende dat
het arbiters op het eerste gezicht niet onmogelijk
voorkoint dat onder enigerlei omstandigheden op
D (de onderaannemer) de veiplichting komt te
rusten (een deel van) een eventuele toewijzing van
de vorderingen van de VvE jegens aannemer voor
haar rekening te nemen, aldus RvA 6 juli 2012,
nr 33.536. Of er ook echt spralce zal zijn van een
vrijwaringsveiplichting zal moeten blijken in de
vrijwaringsprocedure.
Het feit dat de hoofdzaak is doorgehaald, leidt
niet automatisch tot het oordeel dat de vordering
in de vrijwaring moet worden afgewezen, aldus
rechtbank Roermond in het vonnis van 1 september
2010, LJN: BN7836. Wel dient er in een vrijwaringszaak spralce te zijn van een vordering die
materieelrechtelijk is gekoppeld aan de hoofdzaak
in die zin, dat de gedaagde in de vrijwaringszaak
materieelrechtelijk is gehouden het nadeel te dragen
dat de eiser in de vrijwaringszaak in de hoofdzaak
heeft geleden, welk nadeel kan zijn vastgesteld bij
vonnis maar ook bij de vaststellingsovereenkomst
tussen de partijen in de hoofdzaak. Aldus wordt
de inhoudelijk band tussen hoofd- en vrijwaringszaalc in stand gelaten terwijl wordt voorkomen dat
partijen om louter formele redenen zouden worden
genoodzaakt een nieuwe procedure te beginnen.
De rechtbank oordeelt uiteindelijk o.a. dat niet kan
worden beoordeeld of deze band er is en het verzoek om vrijwaring wordt afgewezen.
Cessie en

vrijwaring/nevenrechten

De gemeente en de bouwcombinatie hebben een
overeenlcomst. De bouwcombinatie cedeert de
vorderingen op de gemeente aan aannemer en
aannemer roept de gemeente in vrijwaring op. De
gemeente verzet zich, stellende dat op de gemeente
geen (eventuele) verplichting tot vrijwaring jegens

12 Met pseudo-vrijwaring w o r d t bedoeld, aldus RvA 19 juni 2002, nr. 23.354: De echte vrijwaring heeft betrekking op borgen
en garantstellers, die op grond van hun overeenkomst met de verzoeker tot vrijwaring gehouden zijn die verzoeker in de
procedure bij te staan en deze te vrijwaren voor de gevolgen van die procedure. Bij de pseudovrijwaring is er doorgaans
niet van zo'n rechtstreekse verplichting sprake, maar dient de in vrijwaring opgeroepene op basis van zijn contractuele
relatie met de oproeper geacht te worden wel zodanige verplichtingen jegens de oproeper te hebben dat feitelijk sprake is
van een vrijwaring.
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aannemer kan msten, nu een (eventuele) verplichting tot vrijwaring alleen een veiplichting jegens
de bouwcombinatie als de contractuele wedeipartij
van de gemeente is. Cessie door de bouwcombinatie aan aannemer van een mogelijke vordering van
de bouwcombinatie op de gemeente brengt daarin
volgens haar geen verandering. Deze stelling wordt
van de hand gewezen door RvA 25 juni 2008, nn
29.523: aannemer is, gelijk gesteld, door de (geldige en door de gemeente erkende) cessie gerechtigd
de vordering(en) terzake een mogelijk verhaalsrecht
op de gemeente te laten gelden en haar in vrijwaring op te roepen. Een volledige contractovername
is hiervoor, anders dan de gemeente betoogt, niet
vereist. Met de overgang van alle vorderingen uit de
aannemingsovereenkomst met de gemeente terzake
het project op aannemer, verkrijgt aamiemer ook de
daarbij behorende nevenrechten als bedoeld in artikel 6:142 BW. Het arbitraal beding als opgenomen
in de van toepassing zijnde UAV 1989 kan naar het
oordeel van arbiters, als een dergelijk nevenrecht
worden aangemerkt, zodat aannemer, gelijk gesteld,
op dit beding een beroep kan doen en het geschil
aan de ondergetekenden kan voorleggen.
Consumentengeschillen
In consumentengeschillen, die beheerst worden
door het Woningborg geschillenreglement of door
het Reglement van de Geschillencommissie Garantiewoningen, wordt de mogelijldieid van het in
vrijwaring oproepen expliciet uitgesloten.'^ Ook
in de regeling, die onder vigeur van het GIW bestond, was dit uitgesloten, zodat aannemer in een
procedure over een gebrek betreffende airco's bij
een appartementengebouw voor het GIW onderaannemer niet in vrijwaring kon oproepen en hem in
een procedure bij de RvA moest oproepen, aldus
de weergave van de feiten in RvA nr. 32.953 van 2
ohober 2012.
Verzoek om vrijwaring voldoende

gemotiveerd

In RvA 7 juli 2008, nr 29.623, oordeelt het scheidsgerecht dat het verzoek tot oproeping van onderaannemer in vrijwaring naar behoren is gemotiveerd.
Door aan te geven dat dezelfde vooi-waarden van
toepassing zijn als op de overeenlcomst tussen opdrachtgever en aannemer, motiveert aannemer in
het vrijwaringsincident genoegzaam, dat de arbiter
ook in de vrijwaring geacht moet worden bevoegd
te zijn dat geschil te beslechten bij scheidsrechterlijk vonnis.

Verzoek om vrijwaring vóór alle weren
Artikel 16 lid 2 van het arbitragereglement van de
RvA van 2006 luidt als volgt: Indien het verzoek
door de verwerende partij wordt gedaan, is zij in
haar verzoek niet-ontvanlcelijk, indien dit verzoek
niet vóór alle weren wordt gedaan uiterlijk op de
datum, bepaald voor de indiening van de memorie
van antwoord. Indien het verzoek door de eisende
partij wordt gedaan, is zij in haar verzoek nietontvankelijk, indien dit verzoek niet wordt gedaan
uiterlijk op de datum, bepaald voor de indiening
van de memorie van repliek. Deze bepaling stond
in de weg aan het verzoek tot vrijwaring van een
hoofdaannemer, aldus RvA 2 september 2010, nr
32.182."
Aannemer aansprakelijk: niet gegeven dat
onderaannemer aansprakelijk is jegens aannemer
Ook de volgende vrijwaringszaak loopt voor de
aannemer niet goed af. Hof 's-Hertogenbosch oordeelt op 21 juni 2011, LJN: BQ9261, aannemer
gaat ervan uit dat als een hoofdaannemer met succes door zijn opdrachtgever aansprakelijk wordt
gesteld, daarmee gegeven is dat de hoofdaannemer
op gelijke voet de onderaannemer aansprakelijk
kan stellen. Die redenering gaat niet op. De succesvolle aansprakelijkstelling in de hoofdzaak kan het
gevolg zijn van processuele aspecten van de zaak,
maar voorts van de inhoud van de overeenlcomst en
de vraag of en in hoeveire partijen al dan niet gelijlcwaardig ten opzichte van elkaar zijn, als het gaat
om deskundigheid.
Eiswijziging irizake procedure van hoofdaannemer
tegen onderaannemer die iiiet verschenen is
In RvA 15 april 2010, nr 31.020 gaat het om een
geschil tussen een opdrachtgever en aannemer,
waarbij de aannemer de onderaannemer in vrijwaring heeft opgeroepen. Deze verschijnt niet. Tijdens
de mondelinge behandeling bereiken opdrachtgever
en aannemer een schildcing. Omdat onderaannemer
geen verweer heeft gevoerd noch is verschenen,
bevat het vonnis uitsluitend de beoordeling van de
vrijwaring. In het schiklcingsvomis is o.a. neergelegd dat aannemer herstel zal uitvoeren aan de
scheurvorming ter plaatse van de hemelwaterafvoeren. Deze post heeft aannemer niet in haar memorie
van eis in de vrijwaring gevorderd. Ovei-wogen
wordt dat voor zover deze vordering aangemerkt
dient te worden als een eisvenneerdering, wordt
vei-wezen naar artikel 8 lid 4 van het toepasselijke
arbitragereglement d.d. 27 mei 2006: 'Iedere eisende partij is hangende de procedure bevoegd tot

13 Zie artikel 8 van liet Woningborg reglement en artil<el 28 van het reglement van de Geschillencommissie. De reglementen
zijn te raadplegen op de websites van beide organisaties.
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wijziging, vermeerdering of vermindering van de
eis. Wijziging, respectievelijk vermeerdering van de
eis kan door het scheidsgerecht alleen worden toegestaan, wanneer de verwerende partij gelegenheid
heeft gehad zich daarover schriftelijk of mondeling
uit te laten en wamieer zulks door het scheidsgerecht tegenover deze partij niet onredelijk wordt
beoordeeld.' Nu onderaannemer op voornoemde
eiswijziging niet heeft kunnen reageren, staat arbiter
deze niet toe en volgt afwijzing van dit gedeelte van
het schildcingsvonnis.
Eiswijziging en afstappen van zuivere

vrijwaring

S, hoofdaannemer, vordert van R, opdrachtgever,
het aan aannemer door V N , onderaannemer, in rekening gebrachte bedrag.' ' In hoger beroep wijzigt S
de eis en opdrachtgever maakt daartegen bezwaar.
Het scheidsgerecht 17 september 2007, nr 70.981,
deeh dit bezwaar niet. Appelarbiters zijn van mening dat S en R met de afspraak dat de vorderingen
van andere onderaannemers meegewogen kunnen
worden bij het oordeel over de aanzienlijkheid zijn
afgestapt van een zuivere procedure in vrijwaring.
Nu opdrachtgever zelf emee ingestemd heeft dat
de grondslag niet alleen is beperkt tot de vordering
van onderaannemer, betekent dat nog niet dat S
haar eigen vorderingen niet meer kan indienen.
De afspraak die tussen partijen is gemaakt over de
procedure houdt niet anders in dan dat de opdrachtgever toestaat dat de eventuele vergoedingen die de
aannemer aan andere onderaannemers dan V N moet
vergoeden uit hoofde van paragraaf 47 UAV tevens
meegewogen kunnen worden bij het oordeel over
de aanzienlijlcheid. Niet gebleken is dat partijen de
eigen claims van S op genoemde grondslag hebben
uitgesloten. Evenmin is er spralce van dat aannemer
met deze wijziging c.q. aanvulling duidelijk buiten
het grievenstelsel treedt. Wat de eiswijziging betreft, geldt dat aannemer hierdoor niet in de verdediging van haar belangen is geschaad, nu zij hierop
schriftelijk heeft kunnen reageren en, zoals is gebleken, dit oolc uitvoerig in haar pleitnota heeft gedaan.
Kostenveroordeling

en vrijwaring

Aannemer heeft in de hoofdzaak ook de veroordeling van de opdrachtgever in de kosten van de vrijwaring gevorderd. De aannemer is in de vrijwaring
in het ongelijk gesteld, zodat de kosten van de vrijwaring door haar gedragen dienen te worden. Arbiters, RvA 2 november 2012, nr 32.656, oordelen dat

voor

Bouwrecht

deze kosten niet voor rekening van de opdrachtgever komen, aangezien niet gezegd kan worden dat
de billijlcheid het doorschuiven van deze kosten eist.
Arbiters verwijzen hiervoor naari/R 28 oktober
2011, LJN: BQ6079 (RvdW2011/1312).

17. Paulianeus handelen
Het komt niet heel vaak voor dat de actie van
schuldeisersbenadeling wordt gehonoreerd, maar
in het volgende geval was dat wel zo, Rechtbank
Dordrecht, 7 november 2007, LJN: BB7846. Aan de
orde was de faillissementspauliana."'
Het ging samengevat om het volgende. Bouwbedrijf en Van der Poel hebben op 11 juli 2002
een aannemingsovereenlcomst gesloten voor een
totaalbedrag van € 2.755.000,-. Het verschuldigde
bedrag zou door Van der Poel in termijnen corresponderende met bepaalde werlczaamheden worden
betaald. Bouwbedrijf heeft een aantal onderaannemers ingeschakeld voor de bouw. Begin 2003
zijn de werkzaamheden gestagneerd vanwege de
niet betaling door Bouwbedrijf van (enkele van) de
onderaannemers. Bouwbedrijf en Van der Poel zijn
medio maart 2003 met elkaar in overieg getreden.
Partijen hebben op 13 maart 2003 een overzicht
opgesteld van betalingen die Van der Poel zou doen
aan onderaannemers en betalingen die zij reeds had
gedaan aan Bouwbedrijf en een onderaannemer
In dit overzicht is opgenomen dat drie termijnen
van in totaal € 342.000,- waren vervallen, dat één
termijn reeds was voldaan en dat twee termijnen
zouden worden gecrediteerd wegens betalingen
aan leveranciers. In de door beide partijen ondertekende brief van 14 maart 2003 staat onder meer
het volgende opgenomen: 'Gezien de financiële
problemen van Bouwbedrijf en de ernstige bedreiging die dit meebrengt voor de continuïteit van het
werk annuleren wij met wederzijdse goedkeuring
de opdracht van 11 juli 2002 tegen finale kwijting
van de te vorderen bedragen over en weer op basis
van de volgende -nader in overleg uit te werlcenhoofdlijnen van een vervangende overeenkomst: 1.
Gebroeders van der Poel zal zorg dragen voor betaling van de te leveren materialen die nodig zijn voor
het werk Egmond aan Zee. 2. Gebroeders van der
Poel zal daar dan ook alle opdrachten voor verstrekken. 3. De uitvoering zal door Gebroeders van der
Poel worden geregeld in samenwerking met de heer
[betroldcenej. 4. Gebroeders Van der Poel zal zorg
dragen voor de betalingen genoemd in de bijlage

14 Vergelijk artikel 210 Rv.
15 Deze zaak is ook aan de orde gekomen bij het kopje kostenverhogende omstandigheden.
16 Artikel 42 faillissementswet: De curator kan ten behoeve van de boedel elke rechtshandeling die de schuldenaar vóór de
faillietverklaring onverplicht heeft verricht en waarvan deze bij dit verrichten wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn, door een buitengerechtelijke verklaring vernietigen. Artikel 50, tweede lid,
van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Het verschil met de gewone pauliana, artikel 3:45 BW, is dat
in faillissement de curator de enige is die deze actie kan instellen en onder het BW kan iedere benadeelde schuldeiser dat
doen.
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(...)'. Bouwbedrijfheeft haar werlczaamheden begin
april 2003 gestaakt. Op dat moment had zij de keldervloer, de kelderwanden en de begane grondvloer
uitgevoerd en was zij begonnen aan de eerste verdiepingsvloer. De curatoren vorderen - samengevat
- veroordeling van Van der Poel tot betaling van
6 588.968,14.
Ten tijde van het maken van de nadere afspralcen
in maart 2003 was Van der Poel nog twee teimijnen aan Bouwbedrijf verschuldigd van in totaal €
228.000,-. Voor Bouwbedrijf bestond geen rechtsplicht om nadere afspralcen met Van der Poel te
maken omtrent de betaling van de bouwtermijnen.
De afspralcen van 13 en 14 maart 2003 moeten dan
ook als onverplicht verricht worden beschouwd.
Van der Poel heeft in de nadere overeenlcomst van
13 en 14 maart 2003 de verplichting op zich genomen onderaannemers te betalen, waardoor Van der
Poel in mil hiervoor de vordering van Bouwbedrijf
op haar mocht veiTekenen. Door het aangaan van
deze overeenkomst hebben Bouwbedrijf en Van der
Poel bewerkstelligd dat enkele onderaannemers van
Bouwbedrijf bij het project in Egmond aan Zee zouden worden betaald maar tevens dat Bouwbedrijf
niet het bedrag van € 228.000,- van Van der Poel
zou ontvangen in haar vermogen om andere schuldeisers te (kunnen) voldoen. Aldus is de onderlinge
rangorde van de crediteuren van Bouwbedrijf
doorbroken. Van der Poel was ervan op de hoogte,
blijkens de brief van 14 maart 2003, dat Bouwbedrijf zodanig in financieel zwaar weer verkeerde
dat hierdoor de continuïteit van het werk in gevaar
kwam. Hieruit kan worden opgemaakt dat Van der
Poel er rekening mee hield dat Van der Poel in staat
van faillissement zou kunnen komen te verkeren en
daamee wetenschap droeg van de dreigende insolventie van Bouwbedrijf. Nu Bouwbedrijf de nadere
overeenlcomst van 13 en 14 maart 2003 onverplicht
heeft veiTicht en zowel zij als Van der Poel wisten,
althans behoorden te weten, dat deze overeenkomst
benadeling van schuldeisers tot gevolg zou hebben, slaagt het beroep van de curatoren op de actio
pauliana ex artikel 42 Fw en hebben zij terecht de
nadere overeenlcomst vernietigd. De stelling van
Van der Poel dat zij uiterst zorgvuldig zou hebben
gehandeld doet daar niet aan af. Immers, de nadere
overeenkomst/transactie die tot nadeel van andere
crediteuren heeft geleid - hetgeen niet door Van
der Poel gemotiveerd is betwist en derhalve vaststaat - was niet zonder meer verboden maar indien
vervolgens alsnog de insolventie definitief blijkt te
zijn - het faiüissement van 29 juh 2003 - ontstaat de
verplichting (uit hoofde van de actio pauliana) om
te delen en dus het nadeel in het vermogen alsnog
ongedaan te maken. De vernietiging van de nadere

Artikelen
overeenkomst heeft tot gevolg dat Van der Poel de
twee termijnen van in totaal 6 228.000,- nog aan
Bouwbedrijf is verschuldigd.

18. Wet arbeid vreemdelingen
(WAV)
Met dit ondei-weip'' wordt buiten het privaatrecht
getreden, maar omdat de WAV met enige regelmaat
juist in de onderaannemingssituaties speelt, worden
hier enkele uitspraken genoemd. Het gaat steeds
om de verplichting die op iedere werkgever rust
om de identiteit van een werlcnemer te controleren.
Een werkgever wordt in de wet gedefinieerd als:
'degene die in de uitoefening van een ambt, beroep
of bedrijf een ander arbeid laat verrichten; de natuurlijke persoon die een ander huishoudelijke of
persoonlijke diensten laat vemchten'. Er kunnen
dan ook betreffende een en dezelfde werlcnemer
meer werkgevers zijn.
De Rechtbank 's-Heiiogenbosch 4 februari 2009,
LJN: BH2893 oordeelt over het verhalen van een
boete uit hoofde van de WAV op een ander als
volgt. Het systeem van de WAV brengt met zich
dat in geval van opeenvolgende overeenlcomsten
van - in casu - (onder)aanneming iedere werkgever
in die keten uit hoofde van de WAV een eigen verplichting heeft om de identiteit van een werlcnemer
te controleren. De werkgevers zijn dan ook verplicht zich er steeds zelfstandig van te vergewissen
of een tewerkgestelde werlcnemer gerechtigd is
arbeid in de zin van de WAV te verrichten. Daarmee
verdraagt zich niet dat Molenschot de aan haar
opgelegde boete zonder meer op [gedaagde] kan
verhalen op de grond dat [gedaagde] bij de uitvoering van de overeenkomst niet aan zijn wettelijke
verplichtingen heeft voldaan. Dat zou anders zijn
warneer partijen zouden zijn overeengekomen dat
[gedaagde] Molenschot zou vrijwaren voor boetes
ingevolge de WAV. Dat is echter gesteld noch gebleken. Dat neemt niet weg dat onder omstandigheden het handelen van de (onder)aannemer een
toerekenbare tekortkoming kan opleveren. Dergelijke omstandigheden, waarbij gedacht kan worden
aan door [gedaagde] afgegeven garanties omtrent
de door hem in te zetten werlcnemers, doen zich in
het onderhavige geval niet voor. Molenschot heeft
daarvoor onvoldoende gesteld.
Ook in de volgende zaak van de Rechtbank Dordrecht 30 maart 2011, LJN: BP9792 is niet komen
vast te staan dat tussen partijen is overeengekomen
dat EJR voor de vereiste tewerkstellingsvergunningen voor de door haar ingezette arbeidski-achten
zorg zou dragen. Dat betelcent dat Kaefer een op

17 Zie uitgebreid over dit onderwerp, i-I.A. Samuels Brusse, Eén vreemdeling op de bouwplaats, alle partijen een boete Handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen, VastgoedrechtlOW,
p. 119 e.v.
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grond van de WAV door de Arbeidsinspectie aan
haar opgelegde boete niet op EJR kan verhalen.
In de uitspraak van de Rechtbank 's-Gravenhage
van 8 oktober 2010, LJN: BG4451, is aan de aannemer een boete opgelegd in verband met het feit
dat op het werk aanwezige personen, in dienst van
onderaannemer, zich niet konden identificeren.
Voorts zijn boetes opgelegd aan de opdrachtgever
en aan de onderaannemer. Daarop heeft de aannemer de onderaannemer (en een van de werlcnemers)
aangesproken voor de schade door hem en de opdrachtgever geleden.
De rechtbanlc wijst de vordering af, daarbij o.a.
overwegende als volgt. De definitie van werkgever
brengt mee dat meerdere personen dezelfde vreemdeling arbeid Icunnen laten verrichten en derhalve
als werkgever worden aangemerkt, alsmede dat
meer dan één werkgever in de zin van de WAV voor
hetzelfde feit kan worden beboet. Ingevolge artikel
2 WAV is degene die een vreemdeling feitelijk arbeid laat verrichten vergunningplichtig werkgever
en te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het al dan niet aanwezig zijn van de
benodigde tewerkstellingsvergunning. In artikel 15
lid 1 WAV is bepaald dat een werkgever die door
een vreemdeling arbeid laat verrichten waarbij
die arbeid feitelijk wordt veiTicht bij een andere
werkgever, er zorg voor dient te dragen dat die
andere werkgever onvei-wijld een afschrift van een
identiteitsdocument van de vreemdeling ontvangt.
Ingevolge artikel 15 lid 2 WAV dient de werkgever
bij wie de arbeid feitelijk wordt verricht en die van
de formele werkgever een afschrift van een identiteitsdocument ontvangt, de identiteit van de vreemdeling vast te stellen aan de hand van dat document
en het afschrift op te nemen in zijn administratie.
In geval van opeenvolgende overeenkomsten van
(onder)aanneming heeft dus iedere werkgever in die
keten uit hoofde van de WAV een eigen verplichting
om de identiteit van een werknemer te controleren
en de werkgevers zijn dan oolc verplicht zich er
steeds zelfstandig van te vergewissen of een tewerkgestelde werlcnemer gerechtigd is 'arbeid' in de zin
van de WAV te verrichten.
Het feit dat WAV voor iedere werkgever een eigen
veiplichting inhoudt, betekent niet zonder meer dat
een werkgever een ingevolge de WAV opgelegde
boete niet op een andere werkgever in de zin van de
WAV zou kunnen verhalen. Onder omstandigheden
kan spralce zijn van toerekenbaar tekortschieten of
om'echtmatig handelen van de formele werkgever in
de zin van artikel 7:610 BW en daarmee van gehoudenheid schade bestaande uit de boetebedragen van
de opvolgend feitelijk werlcgever(s) te vergoeden.
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Tussen partijen is niet overeengekomen dat Vixan
Serco zou vrijwaren voor boetes ingevolge de WAV.
Haar door Vixan weersproken stellingen dat is overeengekomen dat C. of A. de werkzaamheden zouden uitvoeren en dat sprake is van een gewoonte in
de aannemersbranche dat WAV-boetes die aan een
hoofdaannemer zijn opgelegd door de onderaannemer als forinele werkgever van de vreemdeling
worden vergoed, heeft Serco op geen enlcele wijze
onderbouwd en deze stellingen worden gepasseerd.
Daarbij overweegt de rechthanlc nog dat bedoelde
gewoonte gelet op het feit dat aan alle werkgevers
in de keten voor hetzelfde feit boetes (Icunnen)
worden opgelegd, ook niet in de rede ligt. Gelet op
het doel en het systeem van de WAV zoals in het
bovenstaande weergegeven, kan Serco evenmin
worden gevolgd in haar standpunt dat op grond van
de redelijlcheid en billijlcheid de boetes door Vixan
aan haar zouden moeten worden vergoed. Een en
ander leidt tot de conclusie dat niet is gebleken dat
uit de tussen Serco en Vixan gesloten overeenkomst
een verplichting voortvloeit in de nakoming waarvan Vixan tekort is geschoten.
Oolc het verwijt gebaseerd op omechtmatig handelen van Vixan wordt door de rechtbank afgewezen,
omdat niet aan het relativiteitsvereiste is voldaan.
Uit dit vereiste vloeit, aldus de rechtbank, onder
meer voort dat men zich niet kan beroepen op de
schending van een norm die men zelf ook geschonden heeft (zie HR 16 februari 1973, 462 en - recenter -HR 23 februari 2007, LJN: A Z 6219). Dat is
wat Serco doet. Zij verwijt Vixan dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld door niet te voorkomen dat B.
op de bouwlocatie werlczaamheden heeft venicht,
terwijl Serco dit op grond van artikel 2 lid 1 WAV
evenzeer had moeten voorkomen. Illustratief in dit
verband is dat de directeur van Serco tegenover de
Aibeidsinspectie heeft verklaard: 'Dit is de eerste
keer dat ik dit meemaak, dat iemand zijn broer
meeneemt kan ik weinig tegen doen. Op de bouwlocatie staat ook het hek open, mensen Icunnen zo
het terrein oplopen.' De vordering is aldus evenmin
toewijsbaar op grond van een onrechtmatige daad.
Oolc de opdrachtgevende Stichting is vergunningplichtig werkgever in de zin van de WAV en vast
staat dat zij evenmin aan haar eigen verplichtingen
uit hoofde van de WAV heeft voldaan. Dit brengt
mee dat - zelfs indien veronderstellenderwijs wordt
uitgegaan van de juistheid van de stelling van
Serco dat zij de Stichting (de opdrachtgever) ter
zake heeft gevrijwaard - ten aanzien van de aan de
Stichting opgelegde WAV-boetes eveneens geldt dat
relativiteit in de zin van artikel 6:163 BW ontbreekt.
In de zaak van de Rechtbank Rotterdam, van 22
december 2011, LJN: BW8432'*, wordt tevergeefs

18 Deze zaak betrof geen aanneming van werk maar is gezien de problematiek in dit verband wel interessant.
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gesteld door Provlak dat er geen enkele bemoeienis
is geweest met de feitelijke werlczaamheden, doch
slechts partijen met elkaar in contact zijn gebracht;
het instemmen met het factureren aan de beboete
werkgever was alleen maar ingegeven doordat er
nog een openstaande schuld was. De rechter is er
niet van onder de indruk en wijst op de memorie
van toelichting {Kamerstukken II1993/94, 23 574,
m-. 3, p. 13) bij de artikelen 1 en 2 van de WAV:
diegene die een vreemdeling feitelijk arbeid laat
verrichten is vergunningplichtig werkgever en deze
werkgever is te allen tijde verantwoordelijk voor
en aanspreekbaar op het al dan niet aanwezig zijn
van de benodigde tewerkstellingsvergunning. Of
spralce is van een arbeidsovereenkomst of gezagsverhouding is daarbij niet relevant, ffet feit dat in
opdracht of ten dienste van een werkgever arbeid
wordt verricht is voor het feitelijk werkgeverschap
reeds voldoende, aldus de memorie van antwoord
(Kamerstukken II1993/94, 23 574, m. 5, p. 2). De
rechtbanlc voegt hier aan toe dat deze interpretatie is
gevolgd in het arrest van het Europees Hof voor de
rechten van de IVIens van 28 juni 201J (nr 577lU,
gepubliceerd in JV 2011/403) in de zaak Het Financieele Dagblad tegen Nederland (par. 66-67). Het
boeterapport en de daarbij behorende verklaringen
houden in dat Shoe Outlet, aan INT opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van de werlczaamheden, dat de werlczaamheden zijn verricht door een
vreemdeling die door Provlak te werk was gesteld.
Nu vaststaat dat ACE tussen INT en Provlak een
schakel vormde doordat zij is overeengekomen dat
Provlak de werlczaamheden aan haar factureerde
en ACE op haar beurt een factuur heeft verzonden
aan INT (wellce factuur volgens haar is verrekend
met een nog openstaande vordering van INT op
haar), vonden de door de vreemdeling venichte
werkzaamheden plaats mede ten dienste van ACE
en heeft de minister haar terecht aangemerkt als
werkgever in de zin van de WAV. Dat ACE naar zij
stelt, geen wetenschap had van de omstandigheid
dat Provlak een vreemdeling had tewerkgesteld
(zonder tewerkstellingsvergunning), doet hieraan
niet af. Volgens vaste jurispradentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(hierna: de Afdeling) - waaronder de uitspraak van
11 november 2009 (LJN: BK2948) - is instemming
met, onderscheidenlijk wetenschap van de arbeid
niet vereist voor de Icwalificatie als werkgever in de
zin van de WAV.

De RvA heeft verschillende keren met de WAV te
maken, zie het meest recent de uitspraak van 14
jamiari 2013, nr. 33.230. In die zaak hebben zowel
aamiemer als onderaannemer boetes opgelegd (per

Artikelen
illegale werlcnemer een bedrag van € 8.000 in totaal
komend op een bedrag van € 256.000). De hoofdaannemer stelt dat de onderaannemer dit bedrag
aan hem dient te vergoeden, nu onderaannemer niet
heeft gehandeld in overeenstemming met de vigerende regelgeving. Daartoe vewijst hoofdaannemer
naar vaste rechtspraak, waaruit blijkt dat als partijen
zulks zijn overeengekomen de opgelegde boete kan
worden doorgeschoven naar de onderaannemer, die
de illegale werlcnemers feitelijk voor zich laat werken. Arbiters hebben daar wel een opvatting oven
Zij vinden dat in beginsel ieder de aan hemzelf
opgelegde boete dient te dragen. De boete is opgelegd wegens een eigen overtreding. ICan aangetoond
worden dat men niet in overtreding was, dan kan
deze worden ingetroldcen of vernietigd door de administratieve rechter. Arbiters kunnen daar op grond
van het bepaalde in artikel 1020 hd 3 R v " niet over
oordelen. In arbitrage dient er van uit gegaan te
worden dat de boete terecht is opgelegd. Hoezeer
derhalve een andere partij de eerste veroorzaker van
de overtreding kan zijn geweest, de overtreder kan
zijn eigen overtreding niet aan de ander wijten. Het
kan anders zijn indien expliciet is overeengekomen
dat boetes dan wel schade daardoor door een ander
dan de overtredende partij gedragen dienen te worden. Maar in het door de aannemer aangehaalde artikel 2 van de overeenlcomst lezen arbiters dat niet.
De uitkomst van deze zaak past bij die van RvA
16 december 2011, nr 32.654, waar aannemer
een beroep doet op veiTekening van de aan haar
opgelegde boete ad € 48.000,00 met de vordering
van eiseres ad € 48.000,00. De boete zou opgelegd
zijn vanwege een toerekenbare tekortkoming aan
de zijde van E (onderaannemer) bestaande uit het
inschakelen van vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning. Arbiter stelt vast dat aannemer is
beboet wegens overtreding van artikel 2, lid 1 WAV.
Het systeem van de WAV brengt met zich mee dat
in het geval van opeenvolgende overeenlcomsten
van - in dit geval - (onder)aanneming iedere werkgever in die keten uit hoofde van de WAV een eigen
verplichting heeft om de identiteit van een werknemer te controleren. Aannemer heeft deze boete
opgelegd gela'egen vanwege het niet nakomen van
de eigen controleverplichting en dus is de boete
geen gevolg van een toerekenbare tekortkoming
zijdens E. Het beroep op verrekening wordt dan ook
niet gehonoreerd.

19.Strafrechtelijk
Bouwen kan een gevaarlijke bezigheid zijn, waardoor ook lichamelijk letsel en zelfs de dood op de

19 Dit artii<el luidt: De overeenl<omst tot arbitrage mag niet leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen welke niet ter vrije
bepaling van de partijen staan.
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loer ligt. Dit leidt ertoe dat ook het OM 'belangstelling' voor bouwwerkzaamheden heeft. De laatste
uitspraak. Rechtbank Breda 24 mei 2006, LJN:
AX4375-" van dit artikel betreft het instorten van
de steiger in de Amercentrale op 28 september
2003, waarbij de rol van de hoofdaannemer centraal
stond.
Essent is eigenaar van de centrale. CMI en Essent
hebben een overeenkomst gesloten voor 'het leveren van de voor dit project benodigde materialen
alsmede het onder uw leiding en verantwoordelijlcheid vemchten van de werlczaamheden: voorbereiding en coördinatie van werlczaamheden aan de
lucht-rookgaskanalen.' Dit is inclusief benodigd
stellingwerlc. De prijsofferte van 23 mei 2003 van
CMI vermeldt onder 4,2 'werlczaamheden van
onderaannemers worden voor rekening en risico
van aannemer en onder diens leiding en gezag
uitgevoerd'. CMI heeft voor het steigerwerk op
eigen naam en voor eigen risico een overeenlcomst
gesloten met Hertel. In de relatie met Essent liggen de verantwoordelijkheid en aanspralcelijlcheid
voor werlczaamheden van onderaamiemers bij CMI,
hetgeen ook nog eens expliciet is bevestigd. Onderaannemers werken onder leiding en gezag van CMI.
Strafrechtelijk gezien is dit een factor van belang
om vast te stellen wat redelijkerwijs van C M I verwacht mocht worden, hetgeen van belang is voor
de omvang van de zorgplicht van CMI. Hierbij is
echter ook van belang dat CMI met medeweten van
Essent de steigerbouw heeft uitbesteed omdat zij
zelf nu eenmaal geen steigerbouwer is. CMI moet
wel gezien worden als een professionele gebruiker
van steigers, CMI neemt grote onderhoudswerken
in de industrie aan en dient de kennis in huis te
hebben om steigers aan te besteden en afte nemen.
Een groot gedeelte van haar werkzaamheden en de
werkzaamheden van haar onderaannemers vindt
immers op steigers plaats.
Anderzijds is CMI zelf geen steigerbouwer en het
ontweip en de bouw van een steiger dient als specialistisch werk te worden gezien. CMI kan vertrouwen op de deslcundigheid van de specialistische
onderaannemer, indien zij daartoe de randvoorwaarden heeft geschapen die dit vertrouwen rechtvaardigen. Dit laatste niet alleen vanwege de veiplichtingen jegens Essent maar oolc nu de steiger voor
CMI een arbeidsmiddel was en CMI ook op grond
daarvan voor een veilige steiger moest zorgdragen.
CMI is dan ook naar het oordeel van de rechtbank
in het kader van deze zaak verantwoordelijk voor
een juiste opdrachtverlening, projectbegeleiding,
controle op de aanwezigheid van volledige berekeningen en tekeningen en de oplevering. Onder
projectbegeleiding dient te worden verstaan infor-
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matieoverdraclit tussen de steigerbouwer en in dit
geval de keteleigenaar ten aanzien van technische
aspecten.
Als hoofdaannemer is CMI daarnaast verantwoordelijk voor de coördinatie van het gehele project
inhoudende de revisie van ketel 9 van de Amercentrale, ook op het gebied van veiligheid. CMI is op
grond hiervan onder meer verantwoordelijk voor de
coördinatie van de VGM-plannen. Hertel heeft zich
verplicht de steiger te bouwen en gritstraalwerlczaamheden uit te voeren. Hertel heeft daartoe met
CMI onderhandeld en een ontwerpschets gemaakt.
Hertel zelf is een professionele steigerbouwfimia.
Hertel heeft ervoor gekozen om het verdere ontwerpen en de bouw te laten verrichten door een
100% zustervemiootschap Albulco. Anders dan van
CMI kan van Hertel dus niet gezegd worden dat zij
specialistisch werk, dat zij zelf niet kon doen, heeft
uitbesteed. Zij heeft immers specifiek de bouw van
de steiger aangenomen en bouwde zelf steigers. Dat
zij ondeslcundig is op dit gebied, als aangevoerd
door Hertel, kan haar dan ook niet baten. Van Hertel
kon dan ook worden verwacht dat zij het verdere
ontwerp en de berekeningen en de tekeningen inhoudelijk zou controleren, minst genomen op de
volledigheid van tekening en berekening, alsmede
dat zij de steiger zelf zou controleren voordat deze
aan CMI zou worden opgeleverd. Hierbij gaat het
niet alleen om een controle op functionaliteit in verband met de eigen straalwerkzaamheden maar ook
om de constructieve Icwaliteit van de steigen Dit gelet op haar contractuele veiplichtingen aan CMI en
haar verplichtingen als werkgever in de zin van de
Arbeidsomstandighedenwet 1998. Tenslotte diende
Hertel een toereikend VGM-plan op te stellen en
daarnaar te handelen. Hertel lijkt aan Albuko een
(kennelijk niet schriftelijke) opdracht tot onderaanneming te hebben verstrelct. Er is gebouwd met het
door Albuko gebruikte Layher-materiaal, [verdachte
S.j heeft ontwoipen en getekend en de voonnannen
bij de bouw waren aflcomstig van Albulco. Albuko
was als onderaannemer gehouden een deugdelijke
en veilige steiger te ontwerpen en te bouwen. Ook
voor Albulco was de steiger een arbeidsmiddel en
arbeidsplaats en moest de steiger dus voldoen aan
de regels terzake. Ook Albulco moest een toereikend
VGM-plan opstellen en daarnaar handelen.

De rechtbank is van oordeel dat de samenwerking
tussen CMI enerzijds en Hertel en Albuko anderzijds dusdanig is geweest dat niet bewezen kan
worden verklaard dat CMI tezamen en in vereniging met Hertel en Albuko de tekortkomingen heeft
gepleegd als tenlastegelegd ten aanzien van het ontwerp. CMI was niet betroklcen bij het ontweip van
de steiger, zij heeft geen tekening vervaardigd maar

20 Er zijn nog meer strafrechtelijke uitspraken gedaan betreffende deze instorting, maar de opgenomen uitspraak wordt genoemd in verband met het verwijt dat strafrechtelijk aan de aannemer wordt gemaakt.
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slechts verlangens ten aanzien van de functionaliteit van de steiger contractueel vastgelegd. Niet is
gebleken dat het ontwerp inhoudelijk onderwerp is
geweest van de veiligheidsvergaderingen die onder
leiding van CMI werden georganiseerd. Evenmin
is er enige betrokkenheid van CMI ten aanzien van
de feitelijke bouw van de steiger. Dit kan ook niet
zonder meer van CMI verwacht worden. De rechtbanlc overweegt daarbij als hiervoor dat CMI zelf
geen steigerbouwer is en het ontwerp en de bouw
van een steiger als specialistisch werk gezien dient
te worden. CMI kan veitrouwen op de deslcundigheid van de specialistische onderaannemer, indien
zij althans daaitoe de randvoorwaarden heeft geschapen die dit veitrouwen rechtvaardigen gelet op
haar rol in de onderhoudswerkzaamheden zoals zij
die voor Essent heeft uitgevoerd.
Gelet op haar rol in de onderhoudsstop was CMI
medeverantwoordelijk voor het totstandkomen van
een veilige steiger. Gelet op de hieruit voortvloeiende zorgplicht diende CMI het ontweip te controleren dan wel laten controleren door een terzake
deslcundige. Van CMI kon niet worden verlangd
dat zij de berekening over zou doen, wel dat zij de
professionaliteit van de onderaannemer controleert
door zeker te stellen dat de nodige berekeningen
zijn uitgevoerd en de vereiste tekeningen voorhanden zijn.
Gelet op de oplevering aan CMI diende CMI daarnaast eventueel tijdens de bouw maar toch in ieder
geval bij oplevering de steiger door een terzake
kundige te laten controleren op veiligheid. Uiteraard diende daarbij gecontroleerd te worden dat de
steiger voldoende is geschoord.
Gezien de contractuele verplichtingen van CMI jegens Essent diende CMI er voor zorg te dragen dat
bij de beoordeling van de VGM-plannen van haar
onderaannemers en in haar eigen V G M plan ook
aandacht was besteed aan de constructieve veiligheid van de steiger nu dit een van de risicofactoren
is die bij het door CMI aangenomen werk, dat onder
andere de bouw van een steiger omvatte, aanwezig
waren.
De rechtbanlc is van oordeel dat CMI op deze punten is tekortgeschoten. Hierbij overweegt de rechtbank het navolgende.
- CMI heeft met betreldcing tot veiligheid gelet op
haar rol een eigen verantwoordelijlcheid, het uitbesteden van Arbo en veiligheidszaken aan een derde,
hier Deltaconsult brengt niet met zich mede dat de
verantwoordelijlcheid voor de organisatie van veiligheid hierdoor eindigt. Het betreft hier ook geen
uitbesteding van specialistisch werk dat CMI niet
zelf zou Icunnen doen.
- Ten aanzien van de constructieve veiligheid van de
steiger heeft CMI aan Dehaconsult geen opdracht
gegeven, zij heeft er ook niet op toegezien of Dehaconsult uit eigen beweging op dit punt het nodige
deed en mocht er ook niet zonder meer van uitgaan
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dat Deltaconsult deskundig was en zelf het nodige
op dit punt zou doen.
- Evenmin mocht CMI er van uitgaan dat Essent
zaken zou controleren zoals gesteld door CMI. Het
enkele feit dat er contacten waren tussen Hertel en
Essent en Hertel raamcontractor was, is daaitoe
onvoldoende nu de steiger door CMI is aanbesteed.
- Het in het V G M plan van Essent nog wel genoemde risico van instorten heeft niet zijn weg gevonden
in het plan van CMI en in de V G M plannen die zij
moest beoordelen en coördineren. Gelet op de verplichtingen van CMI op grond van de overeenkomst
met Essent en de rol van betroldcen partijen en de
organisatiestructuur zoals uit de V G M plannen moet
blijken, volgt hieruit niet dat CMI met dit risico
niets van doen had maar dat zij nalatig is geweest
dit risico in haar plan en het plan van haar onderaannemer op te laten nemen. Dat Essent hier niet
over is gevallen doet aan de verantwoordelijlcheid
van CMI niets af.
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te bestrijden hadden bovenstaande tekortkomingen
kunnen voorkomen. Hetgeen CMI op bepaalde
punten stelt dat zij kan verwachten had in de V G M plannen helder gemaakt moeten worden. Er is hier
sprake van een gebrek aan coördinatie waardoor de
plannen onvoldoende op elkaar waren afgestemd en
onvoldoende inhoudelijk waren.
De rechtbanlc is van oordeel dat CMI op bovengenoemde punten in aanzienlijke mate onvoorzichtig
en nalatig en ondeslaindig heeft gehandeld. Het
betreft zaken die de tekortkomingen van de steiger
en dan met name het ontbreken van diagonalen
onder de 21 vloer in de noord zuid richting aan het
licht hadden kunnen en moeten brengen. De gevolgen van het instorten van de steiger kunnen dan
daaimee in redelijk mede aan de tekortkomingen
van CMI toegerekend worden. Het bewezen wordt
vervolgens strafbaar geoordeeld en CMI Icrijgt een
geldboete van € 100.000.

voor

Bouwrecht

20.Afsluitend
De oogst van de rechtspraak is divers en laat
zien dat het leerstuk van de onderaamieming vele
raakvlaldcen heeft met andere leerstuldcen. De
belangrijkste ontwildceling is zonder twijfel die
betreffende de norm waaraan de onderaannemer
zich heeft te houden. In een tijd waarin ketensamenwerking/lcetenintegratie zo uitdruklcelijk naar voren
wordt geschoven in tal van initiatievetf' is een
beeld van de rechtspraak over onderaanneming van
groot belang. Dit rechtspraakbeeld is niet compleet,
maar ik hoop met dit overzicht het onderweip weer
op de kaart te hebben gezet en een indruk gegeven
te hebben van hoe er met de verschillende aspecten
van onderaanneming wordt omgegaan.

- In de verhouding tussen deze verdachten was
CMI eindverantwoordelijk voor de veiligheid van
de steiger. Daarnaast had CMI een coördinerende
taak. CMI is nalatig gebleven er voor zorg te dragen
dat het ontwerp door een deskundige is beoordeeld.
[Naam werknemer], geen steigerinspecteur, zou
hebben aangedrongen op een sterkteberekening
maar in welk stadium en wat hij daarmee bedoelde
is niet duidelijk geworden. Kennelijk is de berekening en tekening van [verdachte S.] geaccepteerd.
Dat er geen toereikende berekening is gemaakt,
die voldeed aan de NEN-regels, kan zo ook aan
CMI worden verweten. Van CMI mocht verwacht
worden dat zij wist aan welke eisen een tekening
en berekening diende te voldoen. De relcemegels
gelden voor alle staalconstmcties en gelden dus ook
voor degenen die tekeningen en berekeningen van
staalconstructies beoordelen.
- Ook is CMI nalatig gebleven hetzij tijdens de
bouw hetzij bij oplevering voldoende deslcundige
controle te laten plaatsvinden. Geconstateerd moet
worden dat behalve wellicht door [naam werknemer] van Albuko zelf, door geen enkele steigerinspecteur met daartoe de juiste opleiding naar deze
bijzondere steiger is gekeken. In feite heeft geen
oplevering in aanwezigheid van CMI, waarbij de
steiger door of ten behoeve van CMI op systematische wijze is gecontroleerd, plaatsgevonden. Er is
niet opgeleverd aan de hand van een controlelijst of
een keuringsrapport. CMI is afgegaan op een scafftag zonder te weten door wie wat is gedaan om tot
een veiligverklaring te komen en zonder daarover
een eigen oordeel te vellen. [Islaam werlcnemer]
van Deltaconsult heeft wel de doorgebogen schoren
gezien maar was niet deskundig op steigergebied en
dacht dat het met de schuine afstempeling te maken
had. Hij heeft de steiger niet laten herberekenen.
- Een juiste risico-inschatting in de V G M plannen
en een heldere verdeling van taken om die risico's

21 Het preadvies voor deVereniging voor Bouwrecht 2013 zal dat onderwerp als thema hebben en wordt voorbereid door
schrijver dezes tezamen met J.W.R Wame!inl<, hoogleraar Design & Construction Management van deTU Delft.
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