
461Afl. 8 - augustus 2017BR  2017/66

Jurisprudentie ARBITRAGE

    ‘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 kon 
worden bepaald, ontslaat aanneemster niet van haar waar-
schuwingsplicht. Die omstandigheid kan volgens arbiter 
wel leiden tot toepassing van  artikel 6:101  BW, maar daarop 
heeft aanneemster geen, althans geen expliciet, beroep 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 1 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 gevolg is van handelen van de benadeel-
de. In de verhouding gemeente – aanneemster zou een be-
roep door aanneemster op artikel 6:101 BW dus betekenen 
dat aanneemster heeft te gelden als de vergoedingsplichtige 
en de gemeente als de benadeelde. Dit lijkt ons niet juist, 
nu het 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. 9    Op de aannemer rust ech-
ter een plicht om te waarschuwen voor kennelijke fouten in 
het bestek. 10    Ook 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. 11    De arbiters van de 
Raad van Arbitrage hebben dat reeds in 2001 bevestigd. 12    
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 verlo-
ren. De opdrachtgever komt er onder deze omstandigheden 

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

    9  Paragraaf 5 lid 2 UAV en paragraaf 29 lid 3, tweede zin UAV. 
    10  Paragraaf 6 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 ook op grond van 
 artikel 7:754  BW. De waarschuwingsplicht van de UAV geldt niet precon-
tractueel: S. Könemann in haar noot bij RvA 34.416, TBR 2014/86 onder ver-
wijzing naar RvA 7 juli 2004, nr. 25.119,  BR 2005 (p. 732 ) en  Asser/Van den 
Berg 7-VI 2013/108 . 

    12  P.C.W. Viëtor en A. Moret, ‘Informatie in de aannemingsovereenkomst’,  BR 
2006/86 , met verwijzing naar RvA 8 maart 2001, nr. 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, dan 
schendt hij zijn waarschuwingsplicht en ontneemt hij de op-
drachtgever de mogelijkheid om alsnog 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 komen, en zijn vordering 
die daarop gebaseerd zijn kunnen worden afgewezen.      

 T.B. 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. N.J. de Vries en ir. M. Schellekens) 
 m.nt. M.R. Lim 1         

(Par. 3 UAV-GC 2005)

 Verantwoordelijkheid voor informatie 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 meer gespecifi-
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 het bepaalde in 
paragraaf 3 lid 2 UAV-GC 2005, waaruit blijkt dat de opdracht-
gever verantwoordelijk is voor de inhoud van alle door hem aan 
de aannemer ter beschikking gestelde informatie. 
 Voor zover de aannemer op basis van de ontwerpstukken van 
de opdrachtgever eigen ontwerpactiviteiten moet ontplooien, 
wordt de aannemer geacht het ontwerp van de opdrachtgever 
te aanvaarden en kan geoordeeld worden dat de aannemer 
daarmee ook het risico voor het ontwerp van de opdrachtge-
ver overneemt. Daar kan onder omstandigheden anders over 
geoordeeld worden, met name als het contract en de wijze van 
uitvoering aan de aannemer weinig of geen eigen ontwerp-
ruimte overlaat en de aannemer feitelijk een uitsluitend uit-
voerende rol krijgt toebedeeld.         

    1  Mark Lim is advocaat bij Legaltree. 
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    De gronden van de beslissing    

  de bevoegdheid     
  5.  De bevoegdheid van arbiters tot beslechting van 
dit geschil bij scheidsrechterlijk vonnis staat onbetwist tus-
sen partijen vast. In paragraaf 47 lid 2 van de toepasselijke 
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreer-
de Contractvormen 2005 (UAV-GC 2005) is een arbitraal be-
ding opgenomen dat verwijst naar de Raad en zijn statuten.     

  de feiten     
  6.  Tussen partijen staat het volgende vast:     
  a.  partijen hebben een basisovereenkomst gesloten voor 

de uitvoering van de bovenbouwvernieuwing spoor 
Regio F (kortweg: overeenkomst 4207) voor de aan-
neemsom van € 3.888.000,00 exclusief btw; van deze 
overeenkomst is een akte opgesteld die door partijen 
is ondertekend op 20, respectievelijk 27 augustus 2012 
(productie 8);     

  b.  partijen hebben ook een basisovereenkomst gesloten 
voor de uitvoering van de bovenbouwvernieuwing 
spoor Regio F (kortweg overeenkomst 4507) voor de 
aanneemsom van € 6.850.000,00 exclusief btw; van 
deze overeenkomst is een akte opgesteld die door par-
tijen is ondertekend op 6, respectievelijk 12 april 2012 
(productie 9);     

  c.  op de overeenkomsten zijn de UAV-GC 2005 en de aan-
vullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005 (Gele 
Boekje) versie 004 (overeenkomst 4207) en versie 003 
(overeenkomst 4507) van toepassing;     

  d.  uit artikel 5 lid 2 van de basisovereenkomsten 4207 
(productie 8) en 4507 (productie 9) blijkt dat aanneem-
ster van de ontwerpwerkzaamheden alleen een PPT-
ontwerp en een uitvoeringsontwerp moest maken; er 
was geen toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden van 
toepassing (artikel 3 lid 1.c.IV van de basisovereenkom-
sten);     

  e.  aanneemster heeft de beide overeenkomsten uitge-
voerd en opgeleverd;   

  aan aanneemster was geen meerjarig onderhoud opge-
dragen;     

  f.  aanneemster heeft onder overeenkomst 4207 29 ver-
zoeken tot wijziging (VTW) ingediend; aanneemster 
heeft onder overeenkomst 4507 113 VTW’s ingediend; 
over vier (overeenkomst 4207) respectievelijk zes 
VTW’s (overeenkomst 4507) hebben partijen een dis-
cussie gehouden, alsmede met betrekking tot minder-
werk; de termijn ex § 47 lid 3 UAV-GC 2005, respectie-
velijk het Gele Boekje is bij nadere overeenkomst van 
24 juni 2015 verlengd tot 1 november 2015 (productie 
3).       

  het geschil     
  7.  Aanneemster kan zich om verschillende rede-
nen onder overeenkomst 4207 met de afwijzing van vier 
VTW’s en onder overeenkomst 4507 met de afwijzing van 
zes VTW’s niet verenigen. Bovendien heeft aanneemster 
bezwaar tegen de verrekening van minderwerk onder de 

VTW’s nummer 110 en 111 onder overeenkomst 4507. Zij 
concludeert op grond daarvan voor eis, zoals gewijzigd bij 
repliek en vervolgens opnieuw berekend bij pleidooi:   

  bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, opdrachtgeefster te 
veroordelen tot betaling van € 1.148.116,83, te vermeer-
deren met omzetbelasting en de wettelijke handelsrente 
vanaf vier weken na indiening van de verzoeken tot Wij-
ziging waarmee aanneemster haar deelaanspraken ken-
baar heeft gemaakt, alsmede de kosten van voorafgaande 
rechtsbijstand ad € 6.668,00 en opdrachtgeefster te veroor-
delen in de kosten van deze arbitrage, daaronder begrepen 
een tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand.        

  8.  Opdrachtgeefster voert gemotiveerd verweer te-
gen alle vorderingen van aanneemster en concludeert op 
die grond voor antwoord:   

 “tot integrale afwijzing van de vorderingen van aanneem-
ster, met veroordeling van aanneemster in de kosten van 
deze procedure, waaronder begrepen een redelijke vergoe-
ding voor de kosten van juridische bijstand aan de zijde van 
opdrachtgeefster, en met bepaling dat de kostenveroorde-
ling binnen veertien dagen na het in deze zaak te wijzen 
eindvonnis moet zijn voldaan.”       

  de beoordeling van het geschil     
  9.  In het navolgende worden alle bedragen exclusief 
btw opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Ar-
biters zullen bij de beoordeling van de vorderingen van aan-
neemster geen acht slaan op de algemene verweren daar-
tegen van opdrachtgeefster, voor zover die voor het eerst 
in haar nadere reactie op productie 80 naar voren zijn ge-
bracht. Aanneemster is dan ook niet meer in de gelegenheid 
gesteld op die verweren te reageren. Dit is slechts anders 
voor zover de verweren in de nadere reactie ook voorkomen 
in eerdere stukken. Dan zijn zij hierna wel beoordeeld.     
  10.  De werken 4207 en 4507 betreffen beide de ver-
nieuwing van de bovenbouw van het spoor in de regio F.. 
Er is in Nederland een beperkt aantal gespecialiseerde aan-
nemers die dit soort werken uitvoeren, mede vanwege de 
noodzaak om toegang te hebben tot het spoor, waarvoor 
een afzonderlijke overeenkomst met opdrachtgeefster 
wordt gesloten, de Toegangsovereenkomst (productie 19). 
De gespecialiseerde aannemers zijn bekend met de wijze 
van contracteren door opdrachtgeefster en de inrichting 
van de contractstukken.     
  11.  Arbiters overwegen in het algemeen dat het sys-
teem van geïntegreerd contracteren onder de UAV-GC 2005 
met zich brengt dat enerzijds aan de aannemer ontwerp-
werkzaamheden worden opgedragen, maar dat anderzijds 
de aannemer dan ook in beginsel de risico’s van fouten in 
zijn ontwerp draagt. Naar de mate er minder ontwerp-
werkzaamheden aan de aannemer worden opgedragen en 
de contractstukken meer gespecificeerd en gedetailleerd 
zijn, zullen in beginsel de risico’s voor de aannemer ook be-
perkter worden. Dit wordt echter niet zo in de UAV-GC 2005 
uitgedrukt met uitzondering van het bepaalde in paragraaf 
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3 lid 2 UAV-GC 2005, waaruit blijkt dat de opdrachtgever 
verantwoordelijk is voor de inhoud van alle door hem aan 
de aannemer ter beschikking gestelde informatie. Voor zo-
ver de aannemer op basis van de ontwerpstukken van de 
opdrachtgever eigen ontwerpactiviteiten moet ontplooien, 
wordt de aannemer geacht het ontwerp van de opdracht-
gever te aanvaarden en kan geoordeeld worden dat de aan-
nemer daarmee ook het risico voor het ontwerp van de op-
drachtgever overneemt. Daar kan onder omstandigheden 
anders over geoordeeld worden, met name als het contract 
en de wijze van uitvoering aan de aannemer weinig of geen 
eigen ontwerpruimte overlaat en de aannemer feitelijk een 
uitsluitend uitvoerende rol krijgt toebedeeld.     
  12.  De wijze van opstellen van informatie door op-
drachtgeefster is enerzijds gecompliceerd, maar dat is een 
gespecialiseerde aannemer gewend, en laat anderzijds zeer 
weinig ruimte voor eigen ontwerp van aanneemster, zodat 
veel informatie van opdrachtgeefster onder de reikwijdte 
van paragraaf 3 lid 2 UAV-GC 2005 valt. Het Gele Boekje 
brengt hierin geen verandering.   

 Overeenkomst 4207:

 VTW 006: Ballastmatten: € 582.587,02
13. Onderdeel van het werk was het vernieuwen van 
ballast en ballastmatten op kunstwerken. Opdrachtgeef-
ster stelt in het algemeen als eis dat op kunstwerken altijd 
een ballastmat moet worden aangebracht. Zij heeft voor de 
onderhavige overeenkomst bedoeld deze algemene eis te 
beperken tot kunstwerken, waarbij de bovenkant van het 
spoor (BS) minder dan 140 cm boven de bovenkant van het 
kunstwerk is gelegen. Als de afstand tussen BS en boven-
kant kunstwerk groter is dan 140 cm, hoefde er geen bal-
lastmat te worden toegepast in tegenstelling tot hetgeen 
in de algemene eis ter zake is bepaald, aldus opdrachtgeef-
ster. Aanneemster heeft eis R.3.3.4 in combinatie met de 
eis OVS00056-5.1 zo begrepen dat tussen 63 en 140 cm en 
dieper onder BS geen ballast hoefde te worden vernieuwd 
en evenmin ballastmatten hoefden te worden aangebracht 
(brief aanneemster aan opdrachtgeefster van 4 december 
2012, productie 12).   
  14.  De eisen voor het aanbrengen van ballast en bal-
lastmatten op kunstwerken staan op diverse plaatsen in de 
contractdocumenten. Partijen zijn het erover eens dat er 
sprake is van drie eisen die in aanmerking komen:     
  a.  OVS00056-5.1 (productie 41, pagina 16): “de vereiste 

minimale ballastdikte (d) bij spoor met doorgaand bal-
lastbed op een kunstwerk bedraagt 0,30 m, zie figuur 
3. Op het kunstwerk een ballastmat volgens SPC00061 
aanbrengen.”     

  b.  OVS00056-5.1 (productie 41, pagina 15): “bij vernieu-
wing van een bestaand ballastbed op een stabiel baan-
lichaam in de UIC belastingklassen 1 t/m 4 de ballast 
vernieuwen tot 63 cm onder BS”.     

  c.  vraagspecificatie eis R.3.3.4 (productie 10, eisendeel, 
pagina 12): oorspronkelijk: “In aanvulling op het vige-
rend voorschrift dient tijdens vernieuwing stabilisa-
tieconstructie de ballastmatten te worden toegepast 

bij een diepte van >1,40m -/- BS”, later: “In aanvulling 
op het vigerend voorschrift dient tijdens vernieuwing 
stabilisatieconstructie de ballastmatten niet te worden 
toegepast bij een minimale dekdiepte van 1,40m -/- BS.”       

  15.  De wijziging van eis c. is opgenomen naar aanlei-
ding van een vraag van aanneemster die constateerde dat 
er een vergissing in de redactie was geslopen. Aanneemster 
had vervolgens moeite met de uitleg van deze eis in zijn la-
tere versie en meende dat zij onder 63 cm -/- BS geen bal-
lastmatten hoefde aan te brengen. Toen bleek dat dat toch 
moest, heeft zij daar een VTW van gemaakt, die opdracht-
geefster niet heeft gehonoreerd.     
  16.  Ongeacht de weinig ideale formulering van eis c. 
zijn arbiters van oordeel dat de drie eisen in combinatie ge-
lezen een bruikbaar constructievoorschrift opleveren: op 
kunstwerken moet een ballastbed komen van tenminste 
30 cm dikte, van 0 tot 63 cm onder BS moet aanneemster 
de ballast vernieuwen, bij een ballastbed dieper dan 63 cm 
onder BS is aanneemster vrij in het aanbrengen van nieuwe 
ballast of retournering van bestaande ballast en als de bo-
venkant van het kunstwerk minder dan 140 cm onder BS 
ligt moeten ballastmatten op dat kunstwerk en onder de 
ballast worden aangebracht. Deze eisen spreken elkaar niet 
tegen, zoals aanneemster meende, zodat uitvoering van de 
constructie, zoals hier beschreven, geen wijziging van de 
vraagspecificatie betekent. De vordering ter zake moet dus 
worden afgewezen.  

 VTW 021: retourpercentage ballast: € 100.107,56
17. Aanneemster stelt onweersproken dat steenfrac-
ties, groter dan 31,5 mm, geschikt zijn voor hergebruik. 
Daarop heeft zij de te gebruiken hor gekozen. Uit paragraaf 
4.1.1 in het door opdrachtgeefster aangeleverde rapport van 
MV ingenieursbureau van 21 december 2011 (productie 15) 
heeft aanneemster opgemaakt dat een gemiddelde hoeveel-
heid van [47,96% (spoor MC/3) + 48,69% (spoor LC/2)]: 2 = 
48,33% van het bestaande ballastbed bestaat uit fracties 
groter dan 31,5 mm. Zij mocht zich voor haar werkmethode 
op dit rapport baseren, zoals volgt uit Richtlijn 00243 van 
opdrachtgeefster, zo stelt aanneemster.   
  18.  Aanneemster meende op grond van het rapport 
MV de aanwezige ballast te kunnen zeven met een hor met 
vaste zeefopening en de op die manier verkregen fractie 
groter dan 31,5 mm ballast te kunnen retourneren onder 
het spoor. Uit het rapport MV maakte zij op dat maximaal 
ongeveer 50% van de ballast op die manier zou worden gere-
tourneerd, hetgeen voor haar een bruikbare werkmethode 
zou zijn. In de praktijk bleek echter tot 79% via de hor gere-
tourneerd te worden, hetgeen veel meer was dan nodig. Dat 
betekende dat aanneemster extra maatregelen moest ne-
men om ervoor te zorgen dat het ballastbed in goede vorm 
en niet te hoog werd afgeleverd. De extra kosten daarvan 
vordert zij onder deze VTW.     
  19.  Opdrachtgeefster meent dat het rapport MV niet is 
geschreven om daar een werkmethode op te baseren. Aan-
neemster verwijst ten onrechte ter zake naar productie 16, 
pagina 3/30, maar dat is versie 004 van deze eis. Deze ver-
sie was op het rapport niet van toepassing, zoals blijkt uit 
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de eerste zin van het voorwoord van het rapport, waarin 
verwezen wordt naar RLN 00243V003, dus naar versie 003 
(productie 43).     
  20.  Arbiters lezen in versie 003 van de richtlijn op pa-
gina 13-14/23:   

 “Stap 2: inventarisatie werkwijze aannemer Om te we-
ten hoeveel ballast en welke ballastfractie zal worden 
afgevoerd naar een erkende verwerker dient bekend te 
zijn welke werkwijze de aannemer zal gebruiken om het 
ballastbed te onderhouden dan wel te vernieuwen. Daar-
bij moet gedacht worden aan kennis over:     
  –  grootte van het project;     
  –  wel of geen voortgezet gebruik grove fractie;     
  –  wel of geen ontgraven van (deel van) het ballastbed;     
  –  diepte ontgraven/horren i.v.m. toekomstige BS-

hoogte;     
  –  zeven d.m.v. horren of mobiele zeefinstallatie;     
  –  maat van de (hor)zeef;     
  –  enz.   
 Soms is ten tijde van het ballastonderzoek nog niet be-
kend hoe de aannemer het werk zal uitvoeren. In dat 
geval dient zo bemonsterd en geanalyseerd te worden 
dat voldoende resultaten bekend zijn voor alle mogelijke 
opties.”     

 Hieruit blijkt naar het oordeel van arbiters dat ook onder 
versie 3 van de richtlijn het rapport MV bedoeld is om daar 
een werkmethode op te baseren.     
  21.  Opdrachtgeefster meent voorts dat aanneem-
ster gebruik had kunnen maken van een hor met variabele 
grootte van de zeefopening. Aanneemster stelt in reactie 
hierop dat zij een dergelijk apparaat niet kent en dat zij haar 
machine had ingezet, omdat zij meende op grond van het 
rapport te mogen concluderen dat die machine met een 
zeefopening voor fracties tot 31,5 mm bruikbaar zou zijn.     
  22.  Arbiters stellen voorop dat de uitvoeringswijze 
door aanneemster wordt beslist en geen zaak van opdracht-
geefster is. Arbiters zijn verder van oordeel dat aanneem-
ster op basis van het rapport MV redelijkerwijs tot de door 
haar gekozen uitvoeringsmethode kon komen. Zij mocht 
vertrouwen op de juistheid van deze door opdrachtgeef-
ster ter beschikking gestelde informatie. Dat zij er daarbij 
rekening mee houdt dat de door MV gevonden waarden met 
een zekere marge beoordeeld moeten worden en daarom 
een marge ter zake aanhoudt van 10%, achten arbiters juist. 
Nu aanneemster op basis van onjuiste, althans onvolledige 
informatie van opdrachtgeefster tot de verkeerde werkme-
thode is gekomen en daardoor extra kosten heeft moeten 
maken, moeten die extra kosten door opdrachtgeefster 
worden gedragen.     
  23.  Opdrachtgeefster stelt dat aanneemster bij de 
berekeningen uit is gegaan van onjuiste hoeveelheden. 
Opdrachtgeefster stelt berekend te hebben dat de door 
aanneemster afgevoerde hoeveelheid ballast 5.627,74 m³ 
bedroeg in plaats van de door aanneemster genoemde 
5.627,74 ton, maar brengt daar geen begin van een bewijs 
van bij. Integendeel, in haar berekening in productie 68 

wordt van die hoeveelheid gesteld dat deze is overgenomen 
van productie 54 van aanneemster, waar uitdrukkelijk uit-
sluitend sprake is van tonnen en niet van m³’s. Arbiters zien 
op die grond geen aanleiding opdrachtgeefster toe te laten 
tot nader bewijs van haar stelling.     
  24.  Uit de opmerkingen van opdrachtgeefster op de 
specificatie van de vordering in productie 80 (kolom 11) 
blijkt dat opdrachtgeefster vooral meent dat er geen grond-
slag voor de vordering is en dat als aanneemster aan haar 
schadebeperkingsplicht had voldaan de kosten niet zouden 
zijn gemaakt. Daarop stelt aanneemster (kolom 12) dat de 
opgevoerde kosten juist waren ter beperking van verdere 
schade en dat dezelfde kosten in een eerdere week, week 
12, wel zijn gehonoreerd.     
  25.  Bij de nadere reactie op productie 80 voert op-
drachtgeefster aan dat uit de pleitnota van aanneemster 
onder 17 blijkt dat aanneemster in totaal 8.608 ton ballast 
heeft afgevoerd, zijnde 43,64% van de totale hoeveelheid 
van 19.726 ton, zodat (100 -/- 43,64 =) 56,36% is geretour-
neerd. Dat valt binnen de door aanneemster aangegeven 
marge van 10% boven de circa 48%, die aanneemster zei te 
verwachten op grond van het rapport MV, zodat geen reden 
voor vergoedbare kosten bestaat. Aanneemster stelt dat van 
die 8.608 ton 2.980 ton behoort tot de tunnel, waarvan de 
ballast sowieso geheel vernieuwd is. Kennelijk bedoelt aan-
neemster daarmee te stellen, dat voor de tunnelhoeveelheid 
het rapport MV buiten beschouwing dient te blijven.     
  26.  Arbiters constateren dat het rapport MV over het 
gehele te vernieuwen spoorgedeelte gaat, dus ook over de 
tunnel. Uit de meetgegevens blijkt dat ook metingen zijn ge-
daan in de tunnelbak. Uit productie 77 blijkt dat de tunnel 
zich bevindt tussen km 64.750 en km 65.400. In het rapport 
MV komen metingen voor op km 65.000 en km 65.300, dus 
beide in de tunnel. Tussen partijen staat vast dat aanneem-
ster dat deel van het werk altijd al heeft willen uitvoeren 
zonder selectie van de ballast door de hor, maar door het 
geheel vervangen van de ballast. Dat wil zeggen dat aan-
neemster voor dat deel van het werk niet het rapport MV 
heeft gebruikt ter bepaling van haar werkmethode. En dat 
betekent weer dat de hoeveelheden ballast in de tunnel niet 
meetellen voor de berekeningen van aanneemster ten aan-
zien van de gevonden afwijking van het rapport MV. Aan-
neemster blijkt daar rekening mee gehouden te hebben. Zij 
stelt immers dat van de totaal afgevoerde 8.608 ton ballast 
2.980 ton behoort tot de tunnel, zodat 8.608 -/- 2.980 = 
5.628 ton buiten de tunnel is afgevoerd hetgeen overeen-
stemt met de in de berekeningen genoemde 5.627,74 ton.     
  27.  Bovendien zijn arbiters van oordeel dat in de be-
rekeningen van opdrachtgeefster nog een rekenfout voor-
komt: opdrachtgeefster neemt aan dat de marge van 10% 
moet worden genomen over de 100% aan hoeveelheden. Die 
marge slaat echter op de afwijking van de uit het rapport 
MV blijkende hoeveelheid te retourneren ballast van 48% en 
bedraagt dus 10% van 48% ofwel 4,8 procentpunten, zodat 
de uit het rapport MV te berekenen hoeveelheid te retour-
neren ballast 48% + of -/- 4,8 procentpunten ofwel tussen 
52,8% en 43,2% van het totaal betreft. De door opdrachtgeef-
ster berekende 56,36% te retourneren ballast valt daar dus 
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ook al buiten. Aanneemster heeft dus recht op bijbetaling 
wegens afwijking van de gevonden hoeveelheden.     
  28.  Opdrachtgeefster stelt met betrekking tot die te 
grote hoeveelheid te retourneren ballast ook nog dat aan-
neemster die dan maar had moeten afvoeren. Opdracht-
geefster geeft niet aan hoe dat dan had gemoeten, tenzij 
alle ballast zou zijn afgevoerd. Zij geeft evenmin aan of en 
hoeveel dat dan in de kosten zou hebben gescheeld. Het ver-
weer wordt daarom bij gebrek aan onderbouwing niet ge-
honoreerd. Bovendien is veel overbodige ballast afgevoerd, 
zoals uit de berekeningen blijkt.     
  29.  Aanneemster had volgens opdrachtgeefster daar-
naast rekening moeten houden met bijstort in de afgelopen 
jaren en ook met voorstort door aanneemster zelf. Op-
drachtgeefster kwantificeert dit niet verder. Aanneemster 
heeft met betrekking tot de onbekende hoeveelheid bijstort 
onweersproken gesteld dat deze is opgenomen in de marge 
van 10%. Dat aanneemster zelf zou hebben voorgestort is 
een nieuwe stelling die niet eerder aan de orde is gesteld en 
waar aanneemster zich dus niet tegen kan verweren. Arbi-
ters laten deze stelling dan ook voor wat zij is.     
  30.  Opdrachtgeefster vindt verder dat aanneemster na 
het eerste weekend in week 12, waarin zij de overschrijding 
op de te retourneren ballast kon constateren, haar werk-
methode had moeten aanpassen. Aanneemster verklaarde 
echter ter zitting dat aanpassing van de hor niet mogelijk is; 
deze heeft een vaste maat. Opdrachtgeefster heeft daar nog 
tegenin gebracht dat zij geen werkmethode heeft voorge-
schreven en dus ook geen hor. Aanneemster had niet hoe-
ven te horren, zij had alles mogen afvoeren en vernieuwen. 
Ook stelt opdrachtgeefster dat de hor zo kan worden inge-
steld dat goede fractie niet wordt geretourneerd, maar afge-
voerd. Op de ontkenning van aanneemster heeft opdracht-
geefster haar verweer niet verder toegelicht, zodat dit als 
onvoldoende onderbouwd wordt gepasseerd.     
  31.  Opdrachtgeefster stelt zich op het standpunt dat 
zo er al kosten voor vergoeding in aanmerking komen, dit 
hooguit een bedrag van € 12.369,30 kan zijn. De specificatie 
van dat bedrag is in haar berekeningen echter niet terug te 
vinden. Op de berekening van de extra kosten in produc-
tie 80 heeft opdrachtgeefster in productie 80 zelf maar één 
verweer gegeven: aanneemster heeft niet aan haar schade-
beperkingsplicht voldaan. Voor zover dat verweer gespe-
cificeerd is, is dat hiervoor al behandeld en afgewezen. De 
gevorderde kosten hebben daarnaast geen betrekking op 
hoeveelheden ballast, maar op extra inspanningen, zodat 
herrekening naar eventuele andere hoeveelheden ballast 
niet aan de orde is. Voor het overige heeft opdrachtgeefster 
de door aanneemster opgevoerde kosten niet weersproken, 
zodat deze vordering moet worden toegewezen tot het ge-
vorderde bedrag van  € 100.107,56 .   

 (…)            

  Noot     

  1.  Ook in deze uitspraak wordt door arbiters, alvorens 
zij de verschillende vorderingen van aanneemster behande-

len, begonnen met een aantal algemene (basis)overwegin-
gen over het systeem van geïntegreerd contracteren onder 
de vlag van de UAV-GC 2005. Dit kan verhelderend werken. 
Voorwaarde is dan uiteraard wel dat, indien arbiters menen 
hiertoe te moeten overgaan, deze overwegingen geen twij-
fel moeten veroorzaken of onduidelijkheid teweegbrengen. 
Dit is wat mij betreft in onderhavige uitspraak helaas wel 
het geval. Ik licht dit toe.     
  2.  De juistheid van het door arbiters geformuleerde 
uitgangspunt omtrent het overgaan van ontwerpverant-
woordelijkheid is in mijn ogen op z’n minst twijfelachtig. 
Dit uitgangspunt staat verwoord in r.o. 11 en luidt:   

 “Voor zover de aannemer op basis van de ontwerpstuk-
ken van de opdrachtgever eigen ontwerpactiviteiten 
moet ontplooien, wordt de aannemer geacht het ontwerp 
van de opdrachtgever te aanvaarden en kan geoordeeld 
worden dat de aannemer daarmee ook het risico voor het 
ontwerp van de opdrachtgever overneemt.”   

 Direct gevolgd door de nuancering:   

 “Daar kan onder omstandigheden anders over geoor-
deeld worden, met name als het contract en de wijze van 
uitvoering aan de aannemer weinig of geen eigen ont-
werpruimte overlaat en de aannemer feitelijk een uitslui-
tend uitvoerende rol krijgt toebedeeld.”       

  3.  Het door arbiters geformuleerde uitgangspunt lijkt 
te suggereren dat de ontwerpverantwoordelijkheid bij het 
sluiten van de basisovereenkomst volledig overgaat op de 
aannemer, indien de aannemer ontwerpwerkzaamheden 
moet verrichten, welke voortborduren op het ontwerp van 
de opdrachtgever. Dit vindt geen steun in de UAV-GC 2005. 
Blijkens de UAV-GC 2005 is de opdrachtgever conform § 3 lid 
3 verantwoordelijk voor de inhoud van de van hem afkom-
stige vraagspecificatie. De inhoud van de vraagspecificatie 
wordt door de opdrachtgever zelf bepaald. Ik verwijs naar 
artikel 5 van de basisovereenkomst, waarin de keuze kan 
worden gemaakt voor a) het programma van eisen (PvE); 
b) het PvE en het voorlopig ontwerp (VO); of c) het PvE, het 
VO en het definitief ontwerp (DO). Er bestaat een scala aan 
contractvarianten, welke loopt van een traditioneel contract 
(zonder ontwerpwerkzaamheden) tot een volledig geïnte-
greerd contract (inclusief onderhoud en alle ontwerpwerk-
zaamheden), vaak aangeduid als de ‘glijdende schaal’.     
  4.  Uitgangspunt is dus dat de opdrachtgever verant-
woordelijk is voor de door of namens hem verrichte ont-
werpwerkzaamheden. Dat deze ontwerpwerkzaamheden 
het startpunt vormen voor de verdere ontwerpwerkzaam-
heden door de aannemer is een gegeven in een geïntegreerd 
contract. Dit geldt evenzeer voor de verplichting van de 
aannemer om zich te verdiepen in het ontwerp en de daar-
aan ten grondslag liggende keuzes van de opdrachtgever. 
Dit behoort tot de normale werkzaamheden van een aan-
nemer bij een geïntegreerd contract en is inherent aan het 
goed kunnen uitvoeren van de opdracht. De direct hier aan 
verbonden waarschuwingsplicht voor klaarblijkelijke fou-
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ten en gebreken in het ontwerp van de opdrachtgever be-
treft een voor de aannemer uiterst relevante verplichting. 
Temeer daar het verzaken grote (financiële) gevolgen kan 
hebben voor de aannemer.     
  5.  De ontwerpverantwoordelijkheid van de opdracht-
gever wordt dus enkel beperkt door de waarschuwings-
plicht van de aannemer. Via § 3 lid 8 UAV-GC 2005 wordt de 
in § 4 lid 7 UAV-GC 2005 omschreven waarschuwingsplicht 
van toepassing verklaard op § 3 lid 3 UAV-GC 2005.     
  6.  De formulering van voornoemde waarschuwings-
plicht is normatief. De aannemer dient te waarschuwen, 
indien er sprake is van ‘een klaarblijkelijk zodanige fout of 
gebrek dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en bil-
lijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het 
verrichten van de werkzaamheden daarop zou voortbou-
wen’.     
  7.  In § 4 lid 8 UAV-GC 2005 wordt vervolgens bepaald 
dat indien de aannemer verzuimt te waarschuwen voor een 
klaarblijkelijke fout, hij aansprakelijk is voor de schadelijke 
gevolgen van zijn verzuim. Dit kan dus inhouden dat de aan-
nemer geheel aansprakelijk is voor de door de klaarblijke-
lijke fout veroorzaakte schade.     
  8.  In de toelichting op § 4 lid 7 UAV-GC 2005 wordt de 
reikwijdte van deze contractuele waarschuwingsplicht be-
schreven. Aangegeven wordt dat ‘anders dan bij traditionele 
contracten men een actiever onderzoek mag verwachten 
door de aannemer bij contracten waarop de UAV-GC 2005 
van toepassing zijn.’ Ook wordt er gesproken over ‘een veel 
fundamentelere analyse van de vraagspecificatie dan bij 
een traditioneel contract.’     
  9.  Dit betekent dus dat het woord ‘klaarblijkelijk’ bij 
een UAV-GC 2005 contract, door het actievere onderzoek en 
de fundamentelere analyse, een andere inhoud meekrijgt 
dan het in § 2 lid 5 en § 6 lid 14  UAV 2012  gebezigde ‘klaar-
blijkelijk’. De fout of het gebrek behoeft in een UAV-GC 2005 
blijkbaar minder evident te zijn.     
  10.  Dit roept de volgende vraag op. Geldt een dergelij-
ke zwaardere waarschuwingsplicht ook in de précontractu-
ele fase? Met andere woorden, dient de aannemer de gehele 
vraagspecificatie – en dus ook de juistheid ervan – in het 
(veelal te) korte tijdsbestek van een aanbesteding te onder-
werpen aan een actieve controle en een fundamentele ana-
lyse?     
  11.  De betreffende paragrafen uit de  UAV 2012  en 
UAV-GC 2005 zijn vanzelfsprekend pas na het sluiten van 
de aannemingsovereenkomst van toepassing. De wette-
lijke waarschuwingsplicht ex  art. 7:754  BW ziet echter ook 
op de précontractuele fase. De formulering van dit artikel 
is evenwel mede daardoor anders: “De aannemer is bij het 
aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de 
opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de op-
dracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde 
te kennen. (…)”.     
  12.  In een eerdere uitspraak van het Hof Amsterdam 
van 10 september 2013 ( ECLI:NL:GHAMS:2013:2858 ) kwam 
de précontractuele waarschuwingsplicht ex  art. 7:754  BW 
in de setting van een UAV-GC 2005 contract uitgebreid aan 
de orde. Het Hof oordeelde onder r.o. 3.7, r.o. 3.8 en r.o. 3.12 

het volgende omtrent de stelling van de Gemeente Amster-
dam dat de aannemer (in casu Ballast Nedam) haar eerder 
had dienen te waarschuwen:     

  “3.7  Het hof neemt tot uitgangspunt dat in het kader 
van een openbare aanbestedingsprocedure als de onder-
havige de verhouding van betrokkenen voorafgaand aan 
de gunning mede wordt beheerst door regels van rede-
lijkheid en billijkheid die meebrengen dat zij hun gedrag 
mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde 
belangen van de wederpartij. Onder omstandigheden 
kunnen die regels meebrengen dat een inschrijver ver-
plicht is een aanbestedende dienst te wijzen op onjuist-
heden in de aanbestedingsdocumenten of op aan diens 
zijde gemaakte fouten. (…)”       

  “3.8  (…) Aan het feit dat er sprake is van een Design 
& Construct overeenkomst, een contractsvorm die de 
inschrijvers de nodige vrijheid geeft bij, maar ook ver-
antwoordelijk maakt voor, het ontwerp van het te ver-
richten werk, hecht het hof in dit verband (anders dan de 
Gemeente bepleit) geen bijzondere betekenis. De keuze 
voor een dergelijk type overeenkomst ontslaat de Ge-
meente immers niet van haar verantwoordelijkheid voor 
de juistheid van de gegevens die zij heeft verstrekt, zoals 
ook volgt uit de bepalingen van § 3 leden 2 en 3 UAV-GC 
2005, die de Gemeente zelf op de overeenkomst van toe-
passing heeft verklaard.”       

  “3.12  De Gemeente heeft, ten slotte, onvoldoende 
concreet toegelicht dat een eenvoudige rekenkundige 
controle van de Opbarstberekening door Ballast Nedam 
ertoe zou hebben geleid dat reeds tijdens de inschrijving 
duidelijk zou zijn geworden dat het tijdelijke polderprin-
cipe niet toegepast kon worden. (…)”       

  13.  Uit de hierboven genoemde uitspraak – en in het 
bijzonder de geciteerde overwegingen – kan opgemaakt 
worden dat de précontractuele waarschuwingsplicht ex  art. 
7:754  BW niet dezelfde reikwijdte heeft als § 4 lid 7 UAV-GC 
2005 (blijkens de toelichting). Dit is in mijn ogen ook logisch. 
Met de auteurs van het boekje  UAV-GC 2005 Over problemen 
bij het werken met geïntegreerde contracten  (R.G.T. Bleeker, 
W.J.M. Herber en B. van der Zijpp, UAV-GC 2005 Over pro-
blemen bij het werken met geïntegreerde contracten, Den 
Haag: IBR 2016) ben ik van mening dat de inschrijver pas 
na het verkrijgen van de opdracht een aanvang maakt met 
het ontwerp en zijn inschrijving derhalve niet baseert op 
het opgestelde ontwerp maar op de verstrekte gegevens. 
Dit betekent dus ook dat in onderhavige uitspraak niet ge-
steld kan worden dat aanneemster bij het sluiten van de 
overeenkomst het door opdrachtgever opgestelde ontwerp 
aanvaardt en daarmee de risico’s van het ontwerp van op-
drachtgever overneemt.     
  14.  Ten aanzien van de door arbiters gemaakte nuan-
cering (zie hiervoor), geldt dat de door hen genoemde om-
standigheden geen andere uitkomst tot gevolg hebben. De 
précontractuele waarschuwingsplicht ziet alleen op eviden-
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te onjuistheden, waarvan gezegd kan worden dat de aanne-
mer voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst – of 
de inschrijver voorafgaand aan de gunning van de opdracht 
– deze kende of had behoren te kennen.     

 M.R. Lim            

 Omgevingsrecht          

 BR 2017/67 

 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State    
22 februari 2017, nr.   201509053/1/A1  
 (Mrs. R. van der Spoel, Th.C. van Sloten en E. Steendijk) 
 m.nt. P.J. van der Woerd en J.C. van Oosten 1    

 (Art. 2.12 lid 1 aanhef en onder a ten derde Wabo, art. 2.20a 
Wabo, art. 2.27 Wabo; art. 6.5 lid 1 Bor)  

 Omgevingsvergunning in de praktijk 2017/7527 
 ECLI:NL:RVS:2017:464       

 Verklaring van geen bedenkingen, gemeenteraad, kennisname 
bouwplan       

 Niet gebleken is dat de op 2 juli 2015 door de raad afgegeven 
verklaring van geen bedenkingen niet kan worden aange-
merkt als een verklaring als bedoeld in artikel 6.5, eerste lid, 
van het Bor. Dat de tekst van de desbetreffende besluitenlijst 
geen inhoudelijke opmerkingen bevat over het bouwplan be-
tekent niet dat de raad het bouwplan niet inhoudelijk heeft 
beoordeeld. Uit het voorstel van het B&W aan de raad met het 
verzoek om een verklaring van geen bedenkingen af te geven 
blijkt, zoals ter zitting door het B&W is bevestigd, dat naast 
het bouwplan alle besluiten en eventuele uitspraken die be-
trekking hebben op onder meer het bouwplan als bijlage bij 
het voorstel zijn gevoegd, zodat de raad daar wel kennis van 
heeft kunnen nemen.     

 Uitspraak op de hoger beroepen van:     
  1.  [appellant sub 1], wonend te Den Haag,     
  2.  [appellante sub 2] en anderen, gevestigd te Den Haag,     
  3.  [appellant sub 3], wonend te Den Haag,   
 tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 30 ok-
tober 2015 in zaken nrs. 14/11521, 14/11524 en 14/11630 in 
het geding tussen: 
 [appellant sub 1], 
 [appellante sub 2] en anderen, 
 [appellant sub 3] 
 en 
 het college van burgemeester en wethouders van Den Haag.       

    1  Jan van Oosten en Pieter van der Woerd zijn advocaat bij Stibbe. 

    Procesverloop   

 Bij besluit van 14 november 2014 heeft het college aan de 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Jumbo Supermarkten B.V. omgevingsvergunning verleend 
voor het aanpassen van de openbare straat in verband met 
het inrichten van een parkeerterrein en het hierop plaatsen 
van twee overkappingen als geluidswering bij en ten be-
hoeve van de winkel aan de Anemoonstraat 4 te Den Haag 
(hierna: het perceel) en het aanpassen van de uitweg. 
 Bij tussenuitspraak van 18 augustus 2015 heeft de recht-
bank het college in de gelegenheid gesteld om binnen vier 
weken na verzending van deze uitspraak een gebrek in het 
bestreden besluit te herstellen met inachtneming van het-
geen in de uitspraak is overwogen. Deze uitspraak is aan-
gehecht. 
 Bij brief van 14 september 2015 heeft het college het besluit 
van 14 november 2014 nader gemotiveerd. 
 Bij einduitspraak van 30 oktober 2015 heeft de rechtbank 
de door [appellant sub 1], [appellant sub 3] en [appellante 
sub 2] en anderen tegen het besluit van 14 november 2014 
ingestelde beroepen gegrond verklaard, dat besluit vernie-
tigd en bepaald dat de rechtsgevolgen van het vernietigde 
besluit in stand blijven. Deze uitspraak is aangehecht. 
 Tegen deze uitspraak hebben [appellant sub 1], [appellant 
sub 3] en [appellante sub 2] en anderen hoger beroep inge-
steld. 
 [appellante sub 2] en anderen hebben nadere stukken inge-
diend. 
 Daartoe in de gelegenheid gesteld, hebben het college en 
Jumbo een schriftelijke uiteenzetting gegeven. 
 De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 31 ok-
tober 2016, waar [appellant sub 1], vertegenwoordigd door 
mr. S.D. van Reenen, rechtsbijstandverlener te Amsterdam, 
[appellante sub 2] en anderen, vertegenwoordigd door [ge-
machtigden], bijgestaan door mr. R.B. van Heijningen, ad-
vocaat te Den Haag, en [appellant sub 3], vertegenwoordigd 
door mr. M.J. Smaling, rechtsbijstandverlener te Amster-
dam, en het college, vertegenwoordigd door mr. M.C. Meijer, 
zijn verschenen. 
 Voorts is ter zitting Jumbo, vertegenwoordigd door mr. T. 
Oversteegen en bijgestaan door mr. A. Kamphuis, advocaat 
te Amsterdam, en K. Mensinga gehoord.     

    Overwegingen    

  Inleiding     
  1.  De Jumbo supermarkt is gevestigd aan het bin-
nenterrein van de Anemoonstraat in de Bloemenbuurt 
Oost te Den Haag. Dat terrein werd ten tijde van belang 
ook gebruikt voor het laden en lossen ten behoeve van de 
supermarkt. Met de onderhavige omgevingsvergunning 
wordt de herinrichting van het terrein mogelijk gemaakt 
waarbij 40 parkeerplaatsen worden aangelegd voor de 
klanten van de supermarkt. Het bouwplan voorziet voorts 
in twee overkappingen. De overkapping die zich uitstrekt 
over een rij van vijftien parkeerplaatsen heeft aan de west-
zijde een hoogte van 2,5 m die naar het oosten oploopt tot 
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