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heugen met betrekking tot haar eigen beleidsvoornemens 
en het had dan ook, zo lijkt de Afdeling te erkennen, weinig 
zin om Van een aspirant-koper, ook van een professionele 
marktpartij, te verlangen dat hij zich actief had laten infor-
meren over mogelijke op handen zijnde planwijzigingen. 
Bij de vaststelling van de Omgevingswet (Stb. 2016, 156) is 
het amendement-Smaling aanvaard om te komen tot een 
verbeterd samenhangend digitaal stelsel van informatie-
voorziening over omgevingsdocumenten (Kameijstukken II 
2014/15, 33962, 89). Dit amendement wordt ondersteund 
door de op 30 mei 2017 in de Eerste Kamer aanvaarde dien-
overeenkomstige motie-Verheijen (Kamerstukken 1 2016/17, 
33118, S). Het verdient aanbeveling om daar flu al in dejuris-
prudentie toepassing te geven. Voor voorzienbaarheid zou 
eigenlijk moeten gelden dat deze uitsluitend kan worden 
ontleend aan op www.ruimtelijkeplannen.nl  terug te yin-
den omgevingsdocumenten. 
4. Tegenover de kritische beoordeling van de open-
baarmaking van het beleidsvoornemen staat een ruim-
hartige inhoudelijke toetsing van de Detailhandelsnota als 
voorzienbaarheidfactor, ondanks dat deze vanwege het 
publicatiegebrek niet relevant is. De nogal wollige zinsnede 
'dat moet worden gezocht naar een alternatieve vestiging 
van het aanwezige aanbod' kan naar het oordeel van de Af-
deling niet anders worden gelezen dan dat het de bedoe-
ling is dat voor de winkels in het winkelcentrum een an-
dere locatie zal moeten worden gezocht. Het criterium voor 
deze inhoudelijke beoordeling is volgens de Afdeling dat 
een redelijk denkend en handelend koper op grond van de 
geciteerde zinsnede rekening had behoren te houden met 
de kans dat de planologische situatie in ongunstige zin zou 
veranderen. Men kan zich afvragen of ook wat de materi-
ele voorzienbaarheid betreft niet enig mededogen met de 
aspirant-koper op zijn plaats is. 
5. Een ander opvallend oordeel in deze uitspraak 
betreft de aisnog geboden compensatie van € 500.000, te 
besteden voor incentives om huurders van een winkelpand 
vooraisnog te weerhouden van vertrek. Zou deze vorm van 
schadecompensatie een onderdeel zijn geweest van een 
overeenkomst over de beëindiging van het gebruik van 
het oude winkelcentrum voor detailhandelsdoeleinden, 
dan zou het door de exploitant waarschijnlijk als een pas-
sende overgangsvoorziening zijn beoordeeld. In de opvat-
ting van de Afdeling voldoet het evenwel niet als een pu-
bliekrechtelijlce compensatie. Een winkelcentrum met lege 
winkelruimten is niet aantrekkelijk voor winkelend publiek 
en voor ondernemers, zo wordt overwogen. Dat juist deze 
financiéle compensatie is bedoeld om voortijdig vertrek 
tegen te gaan en kennelijk om een geleidelijke gebruiks-
beeindiging te bewerkstelligen, vindt in rechtsoverweging 
8.2 weinig gehoor. Een compensatiemethode moet volgens 
de Afdeling zijn gericht op het permanente karaicter van de 
bestemmingswijziging nu de situatie b!ijvend is veranderd. 
Deze gedachtegang miskent dat een financiele compensa-
tie bij rechtmatig overheidshandelen bijna altijd en per de-
finitie is bedoeld om de overgang van een oude naar een 
nieuwe rechtsorde te verzachten. 

6. De wegens normaal rnaatschappelijk risico voor 
rekening van aanvrager te brengen aftrek van 5% van de 
schade door waardevermindering is volgens de Afdeling on-
voldoende gemotiveerd. De omstandigheid dat at in het oude 
bestemmingsplan van 1994 was aangegeven dat het (toen al 
bestaande) winicelcentrum niet meer paste in de hierarchi-
sche opbouw van winkelvoorzieningen en een wijziging van 
de ruimtelijke ontwikkeling dus in de lijn der verwachtingen 
lag, wordt als maatschappelijke ontwikkeling te vaag bevon-
den. Een rol speelt ook dat het gaat om directe planschade 
waarvoor de wetgever geen forfaitaire drempel heeft gesteld. 
Voor indirecte planschade waarvan de oorzaak geacht moet 
worden in de lijn der verwachtingen te liggen heeft de Af-
deling een forfait van 5% aanvaard, onder andere in ABRvS 
I juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2071, Mook en Middelaar, BR 

2015/83, m.nt. I.P.A. van Heijst. Kennelijk heeft zij daarbij ge-
anticipeerd op het nadee!compensatierecht dat volgens de 
regering onder Omgevingswet zal moeten gaan gelden. Blij-
kens de brief aan de Tweede Kamer van 19 mei 2016 over 
de !nvoeringswet Omgevingswet (Kamerstukken 11 2016/17, 
33962, 185) zou voor directe planschade niet een wettelijk 
forfait gaan gelden, maar in de consultatieversie van 5 ja-
nuari 2017 van de Invoeringswet is wat het normaal maat-
schappelijk risico betreft het onderscheid tussen directe en 
indirecte planschade vervallen. Ook voor directe planschade 
is dus een forfait van 5% te verwachten. Zie hierover G.M. van 
den Broek en M.K.G. Tjepkema, De nadeelcompensatierege-
ling in de Omgevingswet: geen aantrekkelijk alternatief voor 
het huidige planschadestelse!, TO 2017, nr. 1 (p.  28). 
7. De onderhavige tussenuitspraak !eidt tot de op-
dracht aan het B&W om binnen zestien weken een nieuw 
besluit te nemen 'met inachtneming van hetgeen daarin is 
overwogen'. De Afdeling neemt niet de moeite om aan te ge-
yen ten aanzien van welke concrete onderdelen van het be-
streden besluit moet worden heroverwogen. Het B&W zal in 
elk geval een ander standpunt moeten innemen ten aanzien 
van de voorzienbaarheid en het zal de schade opnieuw moe-
ten vaststellen en het aanbod van een incentive, de compen-
satie in natura en de concretisering van het normaal maat-
schappe!ijk risico moeten heroverwegen. Kortom: wordt 
vervolgd. 

J.W. van Zundert 

Aanneming van werk 
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Raad van Arbitrage voor de Bouw 17 januari 2017, nr. 35.664 
(ir. J.R. Bresters) 
m.nt. T.B. van Dijic en V.H. Slot' 

(Par. 5 en par. 29 UAV 1989) 

I 	Mr. T.B. (Teije) van Dijk en mr. ing. V.H. (Vincent) slot zijn advocaat Bouw 
& Vastgoed bij AKD advocaten notarissen en belastingadviseurs te Rotter-
dam. 
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Extra bemalingskosten komen op grond van schending 
precontractuele waarschuwingsplicht door aanneem 
ster voor haar eigen rekening. 

Aanneemster heeft no een meervoudig onderhandse aan-
besteding van de gemeente opdracht gekregen om gronden 
bouwrijp te maken, tegen betaling van een aanneemsom van 
bijna vijf ton. De werkzaamheden die aanneemster diende uit 
te voeren bestonden kortgezegd uit het verwUderenten  aan-
brengen van riolering, inclusief het verwijderen en weer aan-
brengen van verhardingen. 
Het bestek bepaalde dat bronbemaling moest warden aange-
bracht voor de te verwijderen en de nieuw aan te leggen note-
ring. Als bijlage bij het bestek was een indicatiefbodemonder-
zoek gevoegd, met daarin de resultaten van grondboringen tot 
circa 2,5 meter beneden maaiveld. Op basis van dit indicatieve 
bodemonderzoek ging aanneemster aryan uit dat de grondsa-
menstelling op grotere diepte gel(/k zou zijn, zodat volstaan 
kon warden met één streng bemalingsfilters. Aanneemster 
had hoar prijs hier oak op gebaseerd. Toen onderaanneemster 
C voor aanneemster de bemalingswerkzaamheden uitvoerde, 
bleek al snel dat één streng onvoldoende was, waarna een 
dubbele streng bematingsfilters is toegepast. Aanneemster 
stelt meer kosten te hebben gemaakt voor het toepassen van 
een dubbele streng bemalingsfilters, die zj in deze procedure 
op de gemeente tracht te verhaten. Zif slaagt daar niet Wen 
hoar vorderingen warden afgewezen. 

De gronden van de beslissing 

In conventie en in reconventie 

de bevoegdheid 
4. De bevoegdheid van arbiter tot beslechting van dit 
geschil bij scheidsrechterlijk vonnis staat onbetwist tussen 
partijen vast. In paragraaf 49 van de toepasselijke Uniforme 
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van wer-
ken 1989 (UAV 1989) is een arbitraal beding opgenomen dat 
verwijst naar de Raad en zijn statuten/arbitragereglement. 

defeiten 
5. Tussen partijen staat het volgende vast: 
a. Na een meervoudige onderhandse aanbesteding heeft 

de gemeente bij brief van 23 februari 2012 aanneem-
ster opdracht verleend tot het bouwrijp maken van "D" 
te X, overeenkomstig het door de gemeente opgestelde 
RAW-bestek en de aanbieding van aanneemster van 12 
januari 2012, voor een aanneemsom van € 497.000,00 
inclusief btw. De werkzaamheden bestonden kort ge-
zegd uit het verwijderen en aanbrengen van riolering, 
inclusief het verwijderen en weer aanbrengen van ver-
hardingen. 

b. De gemeente heeft directie gevoerd over het werk. 
c. In hef bestek is bepaald dat bronbemaling moet warden 

aangebracht voor de te verwijderen en de nieuw aan te 
leggen riolering. 

d. Als bijiage bij het bestek was een indicatief bidem-
onderzoelc van Tauw B.V. (Tauw) van 19 oktober 2011 
gevoegd. Daarin zijn de resultaten weergegeven van 
grondboringen tot circa 2,5 meter beneden maaiveld. 

e. Aanneemster is op 5 maart 2012 gestart met de feite-
lijke werkzaamheden, waarbij haar onderaanneemster 
C de bemalingswerkzaamheden uitvoerde met één 
streng bemalingsfilters. 

E 	Kort na aanvang meldde aanneemster problemen met 
de bemaling, onder meer dat de sleuven onvoldoen& 
droog werden. Vervolgens is met een dubbele streng 
bemalingsfilters gewerkt en zijn andere extra bema-
lings-maatregelen getroffen. 

g. Op 15 mei 2012 heeftTauw in opdracht van de gemeen-
te een bemalings-advies opgesteld. De conclusie daar-
van was: 

"4.4 Conclusie 
De filters van de bemaling staan in een bodempakket 
met slecht doorlatende eigenschappen (zeer fijn zand en 
leem). Hierdoor is de reikwijdte van de bemaling beperkt 
en is een enkele streng bemalingsfilters onvoldoende om 
de gewenste grondwaterstandsverlaging ter plekke van 
de rioolsleuf te realiseren." 

Tauw beschreef daarnaast dat de inrichting met beperkt 
extra materieel kon warden geoptimaliseerd door langere 
filters met haalleidingen te plaatsen en/of kokos en grind 
om de filterbuizen aan te brengen, waarbij zij aantekende 
dat niet bekend was of deze optie daadwerkelijk goedkoper 
zou zijn dan het aanbrengen van een tweede streng bema-
lingsfilters. 
h. Naar aanleiding van dit advies hebben partijen afge-

sproken een proefopstelling uit te voeren. Deze proef is 
mislukt, de sleuf was niet droog. 
Op 13 juni 2012 heeft een bespreking plaatsgevonden 
tussen partijen en Tauw, waarbij aanneemster heeft 
voorgesteld opnieuw een proef te doen met de door 
haar onderaanneemster voorgestelde opstelling. Daar-
bij zou een dubbele streng bemalingsfilters worden 
aangebracht met toepassing van open bronnen negen 
meter onder maaiveld, met een haalbuis hart op hart 
drie meter aan beide zijden van de rioolsleuf. Deze 
proef is niet uitgevoerd. 

j. 	Bij brief van haar gemachtigde van 28 juni 2012 heeft 
aanneemster bericht dat het werk is stilgelegd totdat 
een goede oplossing voor de bemaling zoo zijn gevon-
den en dat met ingang van 29 juni 2012 het retentie-
recht werd uitgeoefend tot het aan aanneemster toeko-
mende zou zijn betaald of er een regeling in der minne 
zoo zijn bereikt. De gemeente is gesommeerd om de 
afgesprolcen proef aisnog op korte termijn uit te voeren 
en om uitstel voor oplevering te verlenen tot minimaal 
1 augustus 2012. 

Ic. Na enige correspondentie en besprekingen tussen par-
tijen heeft de gemeente bij brief van 24juIi 2012 voor-
gesteld aanneemster onder voorwaarden € 14.400,00 

BR 2017/65 	 Afi. 8- augustus 2017 	 455 



AANNEMING VAN WERK 

te vergoeden als tegemoeticoming in de kosten voor de 
lagere productie en opgelopen stagnaties. 

1. Op 21 augustus 2012 hebben partijen afspraken ge-
rnaakt, onder meer over het vaststellen van een nieuwe 
opleverdatum en over boetes. Het discussiepunt over de 
door aanneemster gestelde meerkosten als gevoig van 
de bemaling hebben partijen geparkeerd. Aanneemster 
heeft de werkzaamheden hervat. 

m. Op ii december 2012 is het werk opge1everd. 
n. Op 18 maart 2013 heeft de gemeente de eindafrekening 

aan aanneemster gezonden. De gemeente heeft de kos-
ten van een tweede bemalingsstreng betaald. 

het geschi! 
6. Aanneemster stelt dat zij bij haar inschrijving op 
basis van het besteic is uitgegaan - en ook mocht uitgaan 
- van bemaling met een enkele streng. In de praktijk bleek 
dat echter niet voldoende omdat de bodemgesteldheid op 
grotere diepte veel minder doorlatend was dan op basis 
van de door de gemeente verstrekte gegevens was gedacht. 
Als gevoig daarvan was een extra streng bemalingsfilters 
nodig. Dit heeft volgens aanneemster niet alleen tot extra 
kosten voor de bemaling geleid, maar ook tot extra kosten 
doordat het werk gecompliceerder werd en beduidend lan-
ger duurde. 
7. Aanneemster maakt aanspraak op vergoeding van 
deze kosten, stagnatiekosten en op vergoeding van nog te 
verrekenen meerwerk, waaronder afwijlcingen van meer 
dan tien procent van de verrekenbare hoeveelheden. Aan-
neemster stelt dat gezien de op 21 augustus 2012 gemaakte 
afspraken alleen nog de hoogte van de door haar gevorderde 
meerkosten als gevoig van de bemalingsproblemen in ge-
schil is. Mocht de aansprakelijkheid van de gemeente nog 
wel in het geding zijn, is de gemeente volgens aanneemster 
aansprakelijk voor de meerkosten als gevoig van bemalings-
problemen, primair op grond van paragraaf 29 lid 3 van de 
UAV 1989 juncto paragraaf 5 lid 2 van de UAV 1989, subsi-
diair op grond van paragraaf 35 van de UAV 1989 en meer 
subsidiair op grond van paragraaf 47 van de UAV 1989. Aan-
neemster concludeert: 

"Met conclusie: dat het aan U arbiter(s) moge behagen 
am bij arbitraal vonnis, voor zover wettelijk toelaatbaar 
uitvoerbaar bij voorraad, [de gemeente] te veroordelen 
om tegen behoorlijic bewijs van Icwijting aan [aanneem-
ster] te voldoen de somma van € 207.067,66, te vermeer-
deren met de wettelijke rente + 2 procentpunten over 
185.869,68 vanaf 1 december 2015 tot aan de dag der a!-
gehele voldoening en met veroordeling van [de gemeen-
tel in de kosten van bet geding waaronder begrepen een 
salaris voor de gemachtigde van [aanneemster]." 

S. 	Aanneemster heeft haar vordering als volgt gespe-
cificeerd: 

"Hoofdsom aanneming: € 149.288,99 
BTW 21%: € 31.350,69 
Kosten raadsman: € 5.23 0,00  

Subtotaal: € 185.869,68 
Wettelijke rente + 2,18-08-2013/30-11-2015: € 21.197,98 
Totaal: € 207.067,66"  

9. De gemeente heeft verweer gevoerd en heeft in 
dat kader betwist dat (partijen zijn overeengekomen dat) 
zij aansprakelijk is voor de bemalingsproblemen. Volgens 
de gemeente bepaalde het bestek niet de wijze van uitvoe-
ring van de bemaling en was deze ter vrije Iceuze van aan-
neemster. De gemeente betwist ook dat de inschrijvingl'an 
aanneemster uitging van bemaling met een enkele streng 
en dat een dubbele streng bemaling noodzakelijk was. En 
als dat wel zo is, dan is de keuze voor bemaling met een 
enkele streng het gevoig van een achteraf onjuiste aanname 
die voor rekening van aanneemster moet blijven, aldus de 
gemeente. Subsidiair stelt de gemeente dat zij niet in gebre-
ke is gesteld voor het verschaffen van onjuiste/onvolledige 
stuicken en dat aanneemster haar waarschuwingsplicht 
heeft geschonden. De gemeente betwist dat sprake is van 
bestekwijzigingen (meerwerk) en dat aanneemster tijdig 
aanspraak heeft gemaakt op vergoeding van (meerwerk) 
kosten. Verder stelt de gemeente over de gevorderde schade 
dat aanneemster niet heeft voldaan aan haar stelplicht en 
dat de niet onderbouwde schade ten onrechte op nacalcula-
tie is berekend. 
10. De gemeente concludeert: 

"MET CONCLUSIE: 
dat het uw Raad moge behagen am bij vonnis, uitvoer-
baar bij voorraad, de vorderingen van [aanneemster] al-
geheel af te wijzen en [aanneemster} te veroordelen in 
de kosten van deze procedure, een tegemoetkoming in 
de juridische kosten van de Gemeente daaronder begre-
pen." 

de beoordeling van het geschil 

overeenstemming over aansprake!ijkheid? 

11. Aanneemster stelt primair dat partijen overeen-
stemming hebben over haar recht op vergoeding van de 
extra kosten als gevoig van de bemalingsproblematiek. Vol-
gens aanneemster is slechts de hoogte daarvan nog onder-
werp van geschil. Aanneemster beroept zich daarbij op de 
volgende telcst in de (concept)brief van de gemeente van 21 
augustus 2012, waarin een voorstel is gedaan voor de vast-
legging van de op die dag gemaakte afspraken: 

"Meericosten 
[Aanneemster] stelt dat als gevolg van een gewijzigde 
werkmethode productieverlies wordt geleden. Hij stelt 
dat de gemaakte stagnatiekosten en nog te malcen meer-
werkkosten een bedrag van € 67.000,- zijn inclusief extra 
kosten voor de rond 800 naar de pomput (ca. €2000). Dit 
laatste is niet van toepassing door de deepwell. Vanuit de 
gemeente is voorgesteld hier een bedrag van € 14.000,00 
te vergoeden, na berekening vanuit de weekrapporten. 
Hierover zijn beide partijen het niet eens. 
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Afgesproken is om dit discussiepunt te parkeren. Een 
oplossing zou kunnen zijn om dit probleem aan een 
onafhanlcelijk deskundige voor te leggen die hierin een 
bindend of niet-bindend advies verstrelct. Deze adviseur 
kan iemand zijn vanuit de Raad van Arbitrage of een on-
afhankelijk ingenieursbureau. Over het adviseurschap 
wordt nagedacht, ( ... )" 

12. Zoals aanneemster terecht stelt, is voor qle uitleg 
van de gemaakte afspraken niet alleen een zuiver taa!kun- 
dige uitleg van de bepalingen van de overeenkomst beslis- 
send, maar komt het voor de beantwoording van de vraag 
wat partijen zijn overeengekomen aan op de zin die partijen 
in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs 
aan deze bepalingen mochten toelcennen en op wat zij te 
then aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwach-
ten. 
13. Hoewel uit de tekst van de brief enkel blijkt dat 
partijen het niet eens zijn over het te vergoeden bedrag, 
mocht aanneemster gelet op de diverse eerdere brieven van 
de gemeente van onder meer 24 juli 2002 (productie C36),8 
augustus 2012 (productie C38) en 9 augustus 2012 (produc-
tie C40), er redelijkerwijze niet van uitgaan dat de gemeente 
aansprakelijkheid ericende. In de brief van 24 ju ii 2012 heeft 
de gemeente immers geschreven in het kader van een mm-
nelijke regeling bereid te zijn een zeker bedrag te vergoe-
den, maar dat zij principieel nog steeds van mening was dat 
aanneemster geen recht op verrekening had van de door 
aanneemster geclaimde meerkosten vanwege een andere 
werkwijze. In de brief van 8 augustus 2012 verwijst de ge-
meente naar een brief waarin zij heeft uiteengezet waarom 
de gevorderde stagnatielcosten niet worden betaald en dat 
zij aanneemster in de brief van 24 juli 2012 vanuit het be-
lang van de (woon)omgeving verder tegemoet is gekomen 
dan formeel nodig was. In de brief van 9 augustus 2012 is 
aanneemster uitgenodigd voor een gesprek om te onderzoe-
ken of tot een minnelijke regeling kon worden gekomen. Dit 
heeft geleid tot de brief van 21 augustus 2012. Het enkele 
feit dat daarin niet nogmaals staat dat de gemeente meent 
op principiele gronden niet aansprakelijlc te zijn, leidt niet 
tot het oordeel dat aanneemster erop mocht vertrouwen 
dat de gemeente dit standpunt had verlaten. Dat aanneem-
ster dat ook zo heeft begrepen blijkt uit de brief van haar 
gemachtigde van 9 augustus 2012 (productie C39), waarin 
staat dat de gemeente principieel van mening blijft geen 
fouten te hebben gemaalct bij de aanbesteding, met name 
op het punt van de bronbemaling. 
14. Dat in de besprelcing van 21 augustus 2012 is af-
gesproken dat het alleen nog ging om de hoogte van bet 
door de gemeente te betalen bedrag, en niet om de vraag of 
de gemeente gehouden was te betalen, zoals aanneemster 
op pagina 9 van haar memorie van repliek stelt, heeft aan-
neemster niet aannemelijk gemaalct. Zij stelt immers zeif op 
pagina 10 van haar memorie van replielc dat in die bespre-
king helemaal niet aan de orde is geweest of de gemeente 
aansprakelijk was, maar dat er alleen is gesproken over de 
kosten. 

aansprake!ijkheid extra k9sten  bemaling 
15. Gezien het door aanneemster in haar inschrijving 
begrote bedrag voor bemaling van € 15.563,00 en het be-
malingsplan van haar onderaanneemster, acht arbiter aan-
nemelijk dat aanneemster bij haar inschrijving is uitgegaan 
van bemaling met één streng, zoals aanneemster stelt. Uit 
de conclusie van het rapport van Tauw van 15 mei 2012 
(productie 21), zoals geciteerd onder feit 5g, blijkt verder 
voldoende dat de door aanneemster gecalculeerde bema-
ling met een enkele streng niet toereikend was. In haar b?fef 
van 11 juli 2012 (productie C34) schrijft de gemeente ook 
zeif dat tijdens de uitvoering van het werk bleek dat de be-
maling met één streng niet voldoende was. Vast staat ook 
dat aanneemster een dubbele streng bemalingsfiltersheeft 
toegepast. 
16. Ter beoordeling staat of aanneemster terecht aan- 
spraak maakt op vergoeding van de kosten als gevoig daar-
van. 
17. Niet in geschil is dat in het bestek geen bemalings-
wijze is voorgeschreven, maar dat dit aan aanneemster was. 
Dat de gemeente in een later stadium zeif heeft bepaald 
welke wijze van bemaling diende te worden toegepast, 
heeft aanneemster tegenover de gemotiveerde betwisting 
door de gemeente niet aannemelijk gemaalct. Dat blijkt ook 
niet uit de door aanneemster aangehaalde brieven van de 
gemeente van 10 april 2012 (productie B16) en 7 juni 2012 
(productie B25). 
is. 	Het feit dat in het bestek geen bemalingswijze is 
vermeld, laat een eventuele aanspraak van aanneemster op 
bijbetaling op grond van paragraaf 29 lid 3 van de UAV 1989 
juncto paragraaf 5 lid 1 sub c en/of paragraaf 5 lid 2 van de 
UAV 1989 onverlet, mits aanneemster aannemelijk maalct 
dat zij op een andere grond redelijkerwijze de verwachting 
heeft gevormd dat bemaling met een enkele streng toerei-
lcend was. 
19. Aanneemster stelt dat zij op grond van de om-
schrijving van de besteksposten en de door de gemeente 
voor de aanbesteding verstrekte gegevens van Tauw - die 
slechts informatie bevatten over de grondsamenstelling tot 
2,5 meter beneden maaiveld - redelijkerwijs geen rekening 
hoefde te houden met een zeer moeilijlc doorlaatbare laag 
grond dieper dan 2,5 meter beneden maaiveld. Volgens 
aanneemster mocht zij - bij gebreke van gegevens over de 
grondsamenstelling op een dieper niveau - redelijkerwijze 
aannemen dat de grondsamenstelling gelijk was. 
20. Arbiter neemt tot uitgangspunt dat het op grand 
van paragraaf 5 lid 1 sub c van de UAV 1989 aan de gemeen-
te is om gegevens over de bodemopbouw op grotere diepte 
te verstrekken, zoals aanneemster terecht stelt. Door onvol- 
doende gegevens te verstrelcken, namelijk enkel gegevens 
tot een diepte van 2,5 meter onder maaiveld terwijl voor 
de bemaling de filterbuizen tot een grotere diepte moesten 
warden aangebracht, is zij telcortgeschoten in deze ver-
plichting. Dat leidt echter niet tot aanspralcelijkheid van de 
gemeente. Arbiter overweegt daartoe bet volgende. 
21. Zoals aanneemster zelf stelt, had zij met de ver-
streicte gegevens tot een diepte van circa 2,5 onder maai-
veld geen informatie over de grondsamenstelling op een 

BR 2017/65 	 AfI. 8 - augustus 2017 	 457 



AANNEMING VAN WERK 

grotere diepte (van circa 5,5 meter onder maaiveld), terwiji, 
zoals bekend bij aanneemster, voor ongeacht weilce bema-
ling men ook toepaste de filterbuizen tot een grotere diepte 
moesten worden aangebracht. Een redeiijke inschatting van 
de toe te passen bemaling was naar het oordeel van arbiter 
op basis van die gegevens dan ook niet mogelijk. Aanneem-
ster lijict dat te onderkennen daar waar zij zeif stelt dat zij 
met de verstrekte gegevens tot een diepte van circa 2,5 on-
der maaiveld geen informatie had over de grondsmenstel-
ling op een grotere diepte en dat "zelfs een leerlirig van de 
basisschool weet dat met een rapport dat slechts de bodem-
gesteidheid tot 2,5 -/- MV betreft niets valt te zeggen over 
hoe de bodem er daaronder uitziet." 
22. Naar het oordeel van arbiter mocht aanneemster 
er dan ook redelijkerwijze niet van uitgaan dat de bodem-
gesteidheid op grotere diepte gelijk was, maar had zij daar-
over vragen moeten stellen aan de gemeente aithans de ge-
meente in ieder geval erop moeten wijzen dat de verstrekte 
gegevens onvoldoende waren om een reële inschatting van 
de bemalingskosten te kunnen maken. Door dit na te laten 
heeft aanneemster de gemeente belet aisnog - na eventueel 
nader onderzoek - de ontbrekende gegevens te verschaffen, 
zodat een reële inschatting van de bemalingskosten had 
kunnen worden gemaakt, of een andere maatregel te tref-
fen. 
23. Daargelaten de vraag of de inkoopvoorwaarden 
van de gemeente - en de daarin opgenomen waarschu-
wingsplicht - van toepassing zijn, is arbiter van oordeel dat 
in het kader van een aanbestedingsprocedure zoals hier 
aan de orde, de verhouding van partijen voorafgaand aan 
de gunning mede wordt beheerst door de regels van rede-
lijkheid en billijkheid. Deze regels brengen mee dat zij hun 
gedrag mede moeten laten bepalen door de gerechtvaar-
digde belangen van de wederpartij en dat de inschrijver on-
der omstandigheden verplicht is de aanbestedende dienst 
te wijzen op onjuistheden of onvolledigheden in de aanbe-
stedingsdocumenten. Aangezien aanneemster wist dat de 
door de gemeente verstrekte gegevens onvoldoende waren 
om de wijze van bemaling te bepalen, had zij de gemeente 
hiervan op de hoogte moeten stellen. 
24. Aanneemster heeft echter een aanname gedaan 
op basis van gebrekkige informatie en daarmee bewust 
het risico genomen dat die aanname onjuist was. Dat blijkt 
ook uit punt 10 van haar memorie van repliek waarin aan-
neemster schrijft dat haar alternatief zou zijn geweest uit 
te gaan van een 'worst case scenario' ofwel uitgaan van 
een slechte grondsamenstelling op grotere diepte, wat had 
geleid tot een duidelijk hogere inschrijfsom en aanneem-
ster dan naar alle waarschijniijkheid geen laagste inschrij-
ver was geworden. Nu dat bewust genomen risico zich 
heeft verwezenlijkt, moet dit voor rekening en risico van 
aanneemster blijven. De gemeente mocht er bij gebreke 
van vragen in beginsel van uitgaan dat het werk tegen de 
door aanneemster aangeboden aanneemsom kon worden 
uitgevoerd. 
25. De enkele omstandigheid dat de gemeente vol-
doende desicundig moet worden geacht om te weten dat 
zonder gegevens over de bodemgesteldheid op een diepte  

tot circa 5,5 meter onder maaiveld geen juiste bedlalings-
wijze icon worden bepaaid, ontsiaat aanneemster niet van 
haar waarschuwingsplicht. Wel ican die omstandigheid lei-
den tot toepassing van artilcel 6:101 BW, maar daarop heeft 
aanneemster geen, aithans geen expliciet, beroep gedaan 
noch voldoende feiten en omstandigheden gesteid die daar-
toe aanleiding geven. 
26. Het betoog van aanneemster dat voor de gemeente 
geen extra Icosten zijn ontstaan als gevoig van de schending 
van de waarschuwingsplicht, volgt arbiter niet. Aannem-
ster heeft tegenover de betwisting door de gemeente on-
voldoende aannemelij!c gemaakt dat ook ingeval tijdig was 
gewaarschuwd, de door aanneemster gevorderde icosten 
voor rekening van de gemeente waren gekomen. De pre-
contractueie geinformeerde opdrachtgever beschilct op dat 
moment immers over veei meer vrijheid om de ontstane si-
tuatie tegemoet te treden, dan wanneer de overeenlcomst 
al tot stand is gekomen. Aanneemster vordert bovendien 
stagnatiekosten die mogelijic niet waren ontstaan en zonder 
meer niet voor rekening van de gemeente waren gekomen, 
indien aanneemster haar inschrijving en bemalingsplan 
had kunnen baseren op informatie over de bodemgesteld-
heid op een grotere diepte. 
27. Nu de gevolgen van de bodemgesteldheid om voor-
noemde redenen voor risico van aanneemster komen, is van 
een situatie als bedoeld in paragraaf 29 lid 3 juncto 5 lid 2 
van de UAV 1989 geen sprake en kunnen ook de subsidiair 
en meer subsidiair aangevoerde grondsiagen de vordering 
ter zake niet dragen. 
28. Dit betekent dat de - overigens ook onvoldoende 
onderbouwde en ten onrechte op nacalculatie berelcende - 
kosten (schade) als gevoig van de bemalingsproblematiek 
moeten worden afgewezen. 
29. Aanneemster heeft ter zitting nog aangevoerd 
dat de vertraging mede is ontstaan doordat zelfs met twee 
strengen de sleuf regelmatig niet goed droog was te krij-
gen. Naar het oordeel van arbiter Iigt dit in de risicosfeer 
van aanneemster. De bemaling was immers ter keuze van 
aanneemster en de verdere uitwerking was haar verplich-
ting. Aanneemster heeft voorts niet aangetoond dat het niet 
droog krijgen van de sleuf met twee strengen een gevoig 
was van de onbekendheid met de doorlatendheid op grotere 
diepte. Zowel haar eigen bemalingsadvies (C) als dat van de 
gemeente (Tauw) bevestigt dat met een deugdelijke uitge-
voerde bemaling de sleuf was droog te houden. 
30. Aanneemster toont ook niet aan dat alleen de be-
maling de oorzaalc is van de uitloop van de werlczaamhe-
den. Haar calculatie geeft een overzicht van begrote uren 
versus bestede uren. Het is aan aanneemster om aan te to-
nen dat de stagnatie is veroorzaakt door toedoen van de 
gemeente. Een berekening als aangeleverd is, berust op 
nacalculatie en dient om deze reden eveneens te worden 
afgewezen. 
31. Ter zake van de overige posten van de afrekening 
(meerwerk, verrekening van (afwijkingen van) verreken-
bare hoeveelheden) is arbiter met de gemeente van oordeel 
dat aanneemster niet heeft voldaan aan haar stel- en onder-
bouwingspiicht. Ondanics dat de gemeente dat verweer a! 
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bij antwoord heeft gevoerd, is geen nadere toelichting en/ 
of onderbouwing gevolgd. Anders dan aanneemster voor-
staat, is het niet aan arbiter om te bepalen op welke grond-
slag aanneemster haar vordering moet baseren, laat staan 
dat aanneemster vervolgens nog in de gelegenheid moet 
worden gesteld om haar vordering naar aanleiding daarvan 
opnieuw in te richten. 
32. Alles bijeen, is arbiter van oordeel dat de vordering 
van aanneemster moet worden afgewezen. 

deproceskosten en overige vorderingen 
33. Omdat aanneemster in het ongelijk is gesteld, zal 
arbiter haar met de proceskosten belasten. 
34. De door de Raad gemaakte kosten hebben tot en 
met het depot van dit vonnis ter griffie van de rechtbank 
te Amsterdam met inachtneming van het Waarborgsom-/ 
Moderatieschema van de Raad € 12.161,50 bedragen (waar-
van € 2.089,50 aan btw) en zijn verrekend met de door aan-
neemster gedane stortingen. 
35. Arbiter bepaalt de door aanneemster te betalen 
tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand van de 
gemeente met inachtneming van de Leidraad vergoeding 
kosten rechtsbijstand op € 6.000,00 (twee memories) (2 
punten) + één mondelinge behandeling zonder bezichtiging 
(2 punten) =4 punten (a € 1.500,00)) = € 6.000,00. 
36. Ter verrekening van de proceskosten moet dus door 
aanneemster aan de gemeente worden betaald € 6.000,00. 
37. Zoals gevorderd, zal arbiter het vonnis uitvoerbaar 
bij voorraad verkiaren. 

De beslissing 

Arbiter, rechtdoende naar de regelen des rechts: 
WIJST de vordering AF; 
VEROORDEELT aanneemster ter verrelcening van de proces- 
kosten aan de gemeente te betalen € 6.000,00 (zesduizend 
euro); 
VERKLAART dit vonnis ter zake van de proceskostenveroor- 
deling uitvoérbaar bij voorraad. 

Noot 

In deze procedure ligt de vraag voor wie aansprakelijk is 
voor de kosten van extra bemalingswerkzaamheden. Ach-
terliggend komt de vraag aan de orde in hoeverre aanneem-
ster op de door de gemeente versterkte gegevens mocht af-
gaan. Hoewel dergelijke vragen vaker aan de orde komen in 
de jurisprudentie van de Raad, is de voorliggende uitspraak 
toch interessant om te bespreken. Niet alleen omdat grond-
water in de bouw vaker een bron van problemen is, maar 
ook omdat hieruit voor zowel opdrachtgevers als (onder) 
aannemers een les te trekken valt. 

Watis ergebeurd? 

Aanleiding voor de procedure is een samenloop van om-
standigheden die zich als volgt Iaat samenvatten. Aanneem-
ster diende voor het bouwrijp maken van grond bronbema-
ling aan te brengen voor de te verwijderen en nieuw aan  

te leggen rioleririg. Bij haar inschrijving op de aanbeseding 
ging aanneemster af op een bodemonderzoeksrapport van 
de zijde van opdrachtgever (de gemeente), dat indicatief 
als bijiage bij het bestek was gevoegd. Een belangrijk ken-
merk van dit bodemonderzoek was dat deze gebaseerd was 
op grondboringen tot slechts 2,5 meter beneden maaiveld. 
Daarmee was het onderzoek eigen!ijlc onvoldoende om de 
bronbemaling voor de rioolsleuven op te baseren, maar aan-
neemster had dat toch gedaan. 

Aanneemster, aithans haar onderaanneemster, paste bij 
de bemaling aanvankelijk slechts één enkele streng bema-
lingsfilters toe. Al snel bleek dat dat niet voldoende was: de 
rioolsleuven werden onvoldoende droog. Daarom werd ver-
volgens - na enig overleg, nader onderzoek en correspon-
dentie - een tweede bemalingsstreng toegepast, waarmee 
kennelijk wel een voldoende bema!ingsresultaat werd be-
reikt. Aanneemster ste!de dat zij hierdoor niet alleen meer 
kosten had gemaakt voor de extra streng bemaling, maar 
ook doordat het werk gecompliceerder werd en beduidend 
!anger duurde. Deze extra kosten tracht aanneemster in on-
derhavige procedure op haar opdrachtgeefster te verhalen, 
maar zij s!aagt daar niet in. 

Juridische beoordeling 
Zoals hiervoor al kort aangestipt hebben aanneemster en 
de gemeente na de ontstane bemalingsproblemen overleg 
gevoerd en gecorrespondeerd. In een van de Iaatste brieven 
van de gemeente kwam enkel de hoogte van een eventueel 
te vergoeden bedrag aan de orde, en niet langer de vraag 
over of de gemeente wel aansprake!ijk was tegenover aan-
neemster. Aanneemster droeg dit in de arbitrage aan als 
onderbouwing voor de stelling dat de gemeente aansprake-
lijkheid had erkend, wat de gemeente echter betwiste. De 
vragen waar arbiter over moest oordelen waren dan ook (i) 
of partijen overeenstemming hebben bereikt over aanspra-
kelijicheid van de gemeente; en (ii) of aanneemster terecht 
aanspraak maakt op vergoeding van kosten als gevoig van 
extra bemalingsmaatregelen. 

Ad(i) 
De eerste vraag zullen wij bier wat korter behandelen dan 
de tweede omdat de arbiter hiervoor een brief van de ge-
meente aan aanneemster gaat "haviltexen", wat een casu-
istische bezigheid is. Bij het "haviltexen" van stukken hangt 
de uitkomst immers sterk af van de specifieke bewoordin-
gen van bet schriftelijke stuk en van de overige omstandig-
heden, zodat de uitkomst daarvan van weinig belang zal 
zijn in andere geval!en, waarbij andere teksten en omstan-
digheden aan de orde zijn. Bovendien zal de Haviltex-maat-
staf die arbiter toepast vermoedelijk bij de gemiddeldelezer 
van dit tijdschrift bekend zijn, waardoor dit onderdeel voor 
de bouwrechtpraktijk volgens ons minder interessant is dan 
het tweede onderdeel.2  

2 	Zie de maatstaf in het arrest HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex), onder 

V1.2. 
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Volgens arbiter komt het bij de uitleg van de afspraken, 
neergelegd in de brief Van de gemeente, niet alleen aan op 
een zuiver taalkundige uitleg, maar komt het aan op de zin 
die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer 
redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en 
op wat zij te then aanzien redelijkerwijs van elkaar moch-
ten verwachten. In dit concrete geval betekent dat volgens 
arbiter dat, hoewel uit de tekst van de brief enkel blijkt dat 
partijen het niet eens zijn over het te vergoedn bedrag, 
aanneemster er niet van uit mocht gaan dat de gemeente 
aansprakelijkheid had erkend. In drie eerdere brieven had 
de gemeente immers onderbouwd waarom zij principieel 
van mening was niet aansprakelijlc te zijn, maar gaf zij in het 
kader van het beproeven van een minnelijke regeling aan 
bereid te zijn om een zeker bedrag te vergoeden. De brief die 
door arbiter "gehaviltext" werd moest dan ook in dat kader 
gelezen worden, met voormeld resultaat. Daar de aanspra-
kelijkheid van de gemeente nog niet vaststaat, komt arbiter 
toe aan bet tweede onderdeel, de vraag of de gemeente aan-
sprakelijk is voor de door aanneemster gevorderde kosten. 

Ad (ii) 
Volgens arbiter dient de opdrachtgever op grond van par. 5 
lid 1 sub c UAV 1989 ('UAV") gegevens te verstrekken over de 
bodemopbouw op grotere diepte dan 2,5 meter onder maai-
veld, nu de bemalingsfilters op een grotere diepte moesten 
worden aangebracht. Deze bepaling van de UAV legt op de 
opdrachtgever de verplichting om de aannemer tijdig te la-
ten beschikken over de 'benodigde' (andere) gegevens. De 
precieze omvang van de door opdrachtgever precontrac-
tueel te verschaffen informatie volgt hier echter niet uit.' 
Hoewel deze paragraaf ziet op de fase na contractsluiting 
- de UAV hebben pas dan gelding tussen opdrachtgever en 
aannemer - geeft arbiter hiermee volgens ons een redelijke 
invulling aan de precontractuele informatieverplichting 
van de opdrachtgever. Het ligt immers meer voor de hand 
dat de aanbesteder informatie vergaart en beschikbaar 
stelt dan dat iedere inschrijver afzonderlijk die informatie 
moet zien te verkrijgen, zeker nu die informatie vereist is 
om een deugdelijke prijsinschatting te kunnen maken. Nu 
de gemeente die informatie niet heeft verstrekt, heeft zij 
onvoldoende gegevens ter beschikking gesteld, en is zij te-
kortgeschoten in haar (informatie)verplichting. Dat leidt in 
dit geval volgens arbiter echter niet tot aansprakelijkheid 
van de gemeente. De redenen die arbiter hiervoor aanvoert 
zijn de volgende. 

Aanneemster stelt dat zij - bij gebreke van gegevens over de 
grondsamenstelling op een dieper niveau - redelijkerwijze 
mocht aannemen dat de grondsamenstelling op een grotere 
diepte dan 2,5 meter onder maaiveld gelijk was. De arbiter 
gaat daar echter niet in mee, omdat aanneemster wist dat de 
door de gemeente verstrekte gegevens onvoldoende waren 

3 	'/gL met betrekking tot de UAV-GC: Ci. Huith en M.R. Rijckevorsel. In-
formatieverstrekking, de achilleshiel van de UAV-GC 2005', TBR 2016/52, 

onder 2.2. 
4 	VgI. RvA 29 juni 2004, or, 26.670 (niet gepubliceerd). 

om de wijze van bemaling te Iepalen,°  Aanneenter had 
namelijk verklaard dat "zelfs een leerling van de basisschool 
weet dat met een rapport dat slechts de bodemgesteldheid tot 
2,5 -/- MV betreft niets volt te zeggen over hoe de bodem er 
daaronder uitziet". 

Aanneemster heeft dan ook een aanname gedaan op basis 
van gebreickige informatie en heeft daarmee bewust het 
risico genomen dat die aanname onjuist was. Volgens arbi-
ter moet aanneemster zich daar bewust van zijn geWest. 
In haar memorie van replielc schrijft zij namelijk dat haar 
alternatief zou zijn geweest om uit te gaan van een 'worst 
case scenario', wat zou leiden tot een hogere inschrijfsom. 
Daarmee zou zij waarschijnlijk niet de laagste inschrijver 
zijn geworden. Nu dat bewust genomen risico zich heeft 
verwezenlijict, moet dit volgens arbiter voor rekening en 
risico van aanneemster blijven. Daarmee volgt arbiter de 
lijn van Van den Berg, die van mening is dat de aannemer 
de kosten die voortvloeien uit de onjuistheid of onvolledig-
heid van de vraagspecificatie geheel voor zijn rekening zou 
moeten nemen, indien de aannemer zich van de onjuistheid 
of onvolledigheid van de vraagspecificatie bewust moet zijn 
geweest en desondanks heeft nagelaten de opdrachtgever 
daarvoor te waarschuwen.6  Nu de gevolgen voor rekening 
en risico van aanneemster komen is volgens arbiter de si-
tuatie van paragraaf 29 lid 3 juncto paragraaf 5 lid 2 van 
de UAV geen sprake en kunnen ook de subsidiair en meer 
subsidiair aangevoerde grondslagen de vordering van aan-
neemster ter zalce niet dragen. 

Arbiter overweegt dan ook dat de gemeente er bij gebreke 
van vragen in beginsel van uit mocht gaan dat het werk te-
gen de door aanneemster aangeboden aanneemsom kon 
worden uitgevoerd. De aanbestedende dienst mag tijdens 
de aanbestedings procedure van de inschrijvers een proac-
tieve houding verwachten. Een inschrijver dient onduide-
lijkheden, onjuistheden en tegenstrijdigheden in het bestek 
(en de daarbij horende bijiagen) tijdig kenbaar te maken, zo-
dat deze nog in eenvroeg stadium ongedaan kunnen wor-
den gemaakt.7  Indien een inschrijver geen vragen heeft ge-
steld wekt hij daarmee het vertrouwen dat de omschrijving 
van het werk voor hem voldoende duidelijlc was, en dat hij 
het werk in beginsel voor de aangeboden aanneemsom kan 
uitvoeren. Niet alleen moet de aanbesteder kunnen weten 
waar hij aan toe is, ook met het oog op de gunningsbeslis-
sing is de overweging van arbiter een logische. De aangebo-
den aanneemsom zal doorgaans immers een belangrijke, zo 
niet beslissende factor zijn bij de bepaling aan wie het werk 
wordt gegund. Die aangeboden aanneemsom heeft daar-
mee ook belangrijke gevolgen voor de andere inschrijvers, 
die gunning kunnen mislopen indien die aangeboden aan-
neemsom lager is dan die zij zelfaanbieden. 

5 	volgens arbiter is niet in geschil dat in het bestek geen bemalingswijze is 
voorgeschreven, dat was aan aanneemster (randnummer 17). 

6 	Asser/ Van den Berg 7-Vi 2013/107. 

7 	Ziebijvoorbeeld Rechtbank'sCravenhage20februari2009,ECLl:NL:RBSGR2009:BH3774. 
no, 4.2 en Rechtbank Groningen 1 februari 2012, EcLI:NL:RBGR0:2012:8V3104, 
no. 4.4 en 4.5. 
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'Eigen schuld' artikel niet toegepast 
De enkele omstandigheid dat de gemeente voldoende des-
kundig moet worden geacht om te weten dat zonder ge-
gevens over de bodemgesteldheid op een diepte tot circa 
5,5 meter onder maaiveld geen juiste bemalingswijze Icon 
worden bepaald, ontslaat aanneemster niet van haar waar-
schuwingsplicht. Die omstandigheid kan volgens arbiter 
we] leiden tot toepassing van artikel 6:101 BW, maar daarop 
heeft aanneemster geen, aithans geen expliciet, broep ge-
daan noch voldoende feiten en omstandigheden gesteld die 
daartoe aanleiding geven. 

Hoewel de Hoge Raad heeft uitgemaakt dat de omstandig-
heid dat de opdrachtgever ter zake deskundig is aanleiding 
kan geven tot toepassing van artikel 6:101 lid I BW, vragen 
wij ons af hoe arbiter dat in dit geval voor zich zag.8  Ter-
minologisch lijkt de tekst van artikel 6:101 BW in ieder ge-
val niet goed aan te sluiten op de onderhavige situatie. Een 
beroep op dit artikel wordt doorgaans immers gedaan door 
de vergoedingsplichtige. Die stelt dat zijn vergoedingsplicht 
verminderd moet worden of geheel moet vervallen, omdat 
de schade mede het gevoig is van handelen van de benadeel-
de. In de verhouding gemeente - aanneemster zou een be-
roep door aanneemster op artikel 6:101 BW dus betelcenen 
dat aanneemster heeft te gelden als de vergoedingsplichtige 
en de gemeente als de benadeelde. Dit lijkt ons niet juist, 
flu bet aanneemster is die stelt schade te hebben - en dus 
benadeelde is - die zij wil verhalen op de gemeente, en de 
gemeente niet de benadeelde is met schade. 

Conclusie 
Opdrachtgeefster dient op grond van de UAV voldoende ge-
gevens aan te leveren en is verantwoordelijk voor de juist- 
heid van de verstrekte gegevens.' Op de aannemer rust ech-
ter een plicht om te waarschuwen voor lcennelijke fouten in 
het bestelc.5°  00k in de precontractuele fase, waarin de aan-
nemer op basis van aan hem verstrekte informatie tracht 
om een aanbieding aan de opdrachtgever te doen, heeft de 
aannemer een waarschuwingsplicht." De arbiters van de 
Raad van Arbitrage hebben dat reeds in 2001 bevestigd.52  
Uit deze uitspraak volgt dat wanneer voor een aannemer 
duidelijk is dat de door opdrachtgever verstrekte gegevens 
ontoereikend zijn, en hij daarop bewust aannames baseert 
en beslissingen op baseert die gevolgen hebben voor de in-
schrijfprijs, dat voor rekening van aannemer kan komen. De 
calculerende aannemer heeft in dit geval gegokt' en verb-
ren. De opdrachtgever komt er onder deze omstandigheden 

8 	HR 18 september 1998, NJ 1998/818 (KPI/Leba); Assert Van den Berg 7-VI 
2013/103. 

9 	Paragraaf5 lid 2 UAV en paragraaf29 lid 3, tweede zin UAV. 
10 	Paragraaf6 lid 14 UAV 1989/2012. 
11 	Als uitvloeisel van de door partijen jegens elkaar in acht te nemen pre-

contractuele redelijkheid en billijkheid, maar sinds 2003 00k op grond van 
artikel 7;754 BW. Do waarschuwingsplicht van de UAV geldt niet precon-
tractueel: S. Kdnemann in haar noot bij RvA 34.416, TBR 2014/86 onder ver-
wijzing naar RvA 7juli 2004, nr. 25.119, BR 2005 (p.732) enAsser/ Van den 
Berg 7-Vi 2013/108. 

12 	P,c.w, ViBtoren A. Moret, Informatie in de aannemingsovereenkornst', BR 
2006/86, met verwijzing naar RvA 8 maart 2001, or. 21.407 en RvA 19 de-
cember 2002, nr. 70.582. 

dan ook mee weg dat hij onvolledige bodeminformatie ter 
beschikking heeft gesteld. 

Voor aannemers blijkt uit deze uitspraak (wederom) het be-
lang van de precontractuele waarschuwingsplicht. Bij ver-
strekking van onvoldoende of ontoereikende (bodem)infor-
matie door de opdrachtgever/aanbesteder, dient de aannemer 
hierover vragen te stellen of zal hij hem erop moeten wijzen 
dat de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor het maken 
van een reële kosteninschatting. Laat de aannemer dat na, cran 

schendt hij zijn waarschuwingsplicht en ontneemt hij de op-
drachtgever de mogelijlcheid om aisnog de ontbrekende ge-
gevens te verschaffen. De schending van die waarschuwings-
plicht kan onder omstandigheden - zo volgt uit dit vonnis 
- zwaarder wegen dan de plicht voor een opdrachtgever om 
voldoende gegevens beschikbaar te stellen. Een van die be-
langrijke omstandigheden is het bewustzijn bij aannemer van 
fouten c.q. onvolledigheden in het bestek. Het gevolg daarvan 
is dat de verwezenlijking van bewust genomen risico's voor 
rekening en risico van de aannemer Icomen, en zijn vordering 
die daarop gebaseerd zijn kunnen worden afgewezen. 

TB. van Dijk en V.H. Slot 

Arbitrage 

BR 2017/66 

Raad van Arbitrage voor de Bouw 6 februari 2017, nr. 35.620 
(Mr. E.A.G.M. van Rens, ir. NJ. de Vries en ir. M. Schellekens) 
m.nt. M.R. Lim1  

(Par. 3 UAV-GC 2005) 

Verantwoordelijkheid voor inforinatie ex § 3 lid 2 en 
vraagspecificatie ex § 3 lid 3 UAV-GC 2005. 

Naar mate er minder ontwerpwerkzaamheden aan de aanne-
mer worden opgedragen en de contractstukken meergespecifi-
ceerd en gedetailleerd zijn, zullen in beginsel de risico's voor de 
aannemer ook beperkter worden. Dit wordt echter niet zo in de 
UAV-GC 2005 uitgedrukt met uitzondering van her bepaalde in 
paragraaf 3 lid 2 UAV-GC 2005, waaruit blUkt dat de opdracht-
gever verantwoordelijk is voor de inhoud van alle door hem aan 
de aannemer ter beschikking gestelde inform atie. 
Voor zover de aannemer op basis van de ontwerpstukken van 
de opdrachtgever eigen ontwerpactiviteiten moet ontplooien, 
wordt de aannemergeacht het antwerp van de opdrachtgever 
te aanvaarden en kan geoordeeld worden dat de aannemer 
daarmee ook het risico voor het ontwerp van de opdrachtgè-
ver overneemt. Daar kan onder omstandigheden anders over 
geoordeeld worden, met name als het contract en de w(jze van 
uitvoering aan de aannemer weinig of geen eigen ontwerp-
ruimte overlaat en de aannemerfeitelUk  een uitsluitend uit-
voerende rol krijgt toebedeeld. 

1 	Mark Lim is advocaat bij Legaltree. 
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