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Van het gebaande pad
 – Mr. ir. F.M. van Cassel-van Zeeland1

I
n het voorjaar van 2016 heeft Arent van Wasse-
naer afscheid genomen van de advocatuur, na 
een lang arbeidzaam leven. Vanwege dit afscheid 
is hem een Liber Amicorum aangeboden: ‘Van 
het gebaande pad’.2 Deze titel brengt de origine-

le benadering tot uitdrukking van Van Wassenaer, 
alsmede dat hij anderen in denken en doen vaak 
vooruit was.3 Het vriendenboek bevat 17 bijdragen 
van 19 auteurs. De bijdragen4 worden voorafge-
gaan door een voorwoord. Uiteraard ontbreekt een 
overzicht van de publicaties van Van Wassenaer 
niet. Deze lijst is achter in het boek opgenomen. 
Volgens deze lijst is Van Wassenaer begonnen met 
publiceren in 1988 en heeft hij 47 publicaties het 
licht laten zien.

Gedurende zijn werkzame leven heeft Van Was-
senaer duidelijk één centrale boodschap af-

gegeven. Deze boodschap heeft betrekking op de 
realisatie van bouwprojecten en luidt: ‘binnen bud-
get, op tijd, ten minste in overeenstemming met 
de bedoelde kwaliteit, geschillenvrij en met zo min 
mogelijk hinder aan de omgeving’.5 Eenieder die 
werkzaam is in de bouwwereld zal erkennen dat dit 
mantra niet altijd gehaald wordt. De boodschap van 
Van Wassenaer laat zich teruglezen bij meerdere 
auteurs in het Liber Amicorum.

De bijdragen van de auteurs zijn in vijf themati-
sche blokken gegroepeerd: Samenwerken, Ge-

schilbeslechting, Aspecten van algemene voorwaar-
den, Bouwcontractenrecht en Varia. 

1.  Blok Samenwerking

Het eerste thema dat aan bod komt is samenwer-
king. Dit thema sluit nauw aan bij de centrale 

1 Frank van Cassel - van Zeeland is advocaat bij Simmons & Sim-
mons.
2 M.A.B. Chao-Duivis & J.M. Hebly & E.J. Blom (red.), Van het 
gebaande pad, Opstellen aangeboden aan mr. A.G.J. van Wassenaer (Van 
Wassenaer-bundel), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2016.
3 M. Chao-Duivis & J. Hebly & J. Blom, Voorwoord, p. vii.
4 Bij de namen van de auteurs worden in het Liber Amicorum geen 
voorletters gehanteerd (behoudens bij Willem H. van Baren en Virginie 
A. Colaiuta), doch enkel één voornaam. In deze boekbespreking is in de 
voetnoten daarom ook steeds maar één voorletter opgenomen.
5 A.G.J. van Wassenaer & C.H.J. Thomas, www.werkinuitvoering21.
com Interactief naar een nieuwe generatie bouwcontracten, (Preadvies 
voor de Vereniging voor Bouwrecht (nr. 36)), Den Haag: Instituut voor 
Bouwrecht 2008, p. 1.

boodschap van Van Wassenaer. Van Wassenaer 
heeft in zijn vele bijdragen aan het Nederlandse en 
internationale bouwrecht gezocht naar verbetering 
van de resultaten van het bouwproces.6 

Spierings7 besteedt aandacht aan de noodzaak 
van samenwerking. Hij bespreekt het verbouwen 

en verduurzamen van de eigen woning. Hier voegt 
hij de samenwerking met buurtgenoten toe om tot 
een beter resultaat te komen. Met deze samenwer-
king wordt een niveau van duurzaamheid bereikt 
dat ieder individu voor zich niet kan bereiken. De 
noodzaak van samenwerking wordt hiermee in een 
korte eenvoudige casus geschetst. Samenwerken 
betekent dat rekening moet worden gehouden met 
elkaars belangen, de ander helpen om hem zijn doel 
zoveel mogelijk te laten bereiken, net zoals hij jou 
helpt om jouw doel te bereiken. Het is het werken 
aan optimalisaties van elkaars doelen. Voor juristen 
komt hierbij de lastige vraag naar boven of het el-
kaar helpen afdwingbaar is en zo ja, in welke mate. 
Spierings besteedt aandacht aan de contractuele 
vorm die het elkaar helpen faciliteert. Een contract-
vorm die Spierings aanhaalt is het alliantiecontract.

De in de bouw gebruikelijke contracten, zoals de 
UAV, UAV-GC, AVA en de DBFMO, regelen 

een samenwerkingsvorm waarin de verantwoorde-
lijkheden en de risico’s worden verdeeld. Een risico 
voor de ene partij is geen risico voor de andere par-
tij. Een aanspraak van de één kost de ander geld. De 
opdrachtgever staat de facto tegenover de aanne-
mer. Het alliantiecontract tracht hiermee te breken. 
Het is een contractvorm die gericht is op de samen-
werking van opdrachtgever en opdrachtnemer. Zij 
gaan namelijk samen als één projectorganisatie het 
project realiseren. Samen zijn zij verantwoordelijk 
voor de projectrisico’s. Zij werken op gelijke voet 
als partners met elkaar samen en hebben dezelfde 
belangen.8 

Bij het alliantiecontract is er geen vaste aanneems-
om, maar een taakstellend alliantiebudget. In-

dien het project gerealiseerd wordt voor een lager 
bedrag dan het taakstellend budget, wordt er winst 
gemaakt. Als er meer geld nodig is om het project te 

6 C. Thomas, EPCM - Een andere alliantie?, p. 61.
7 B. Spierings, Samenwerking in een netwerksamenleving, p. 39-46.
8 M. Klijn, Prijsvorming bij alliantiecontracten, p. 27.
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realiseren dan het budget, wordt er verlies gemaakt. 
De winst of het verlies wordt verdeeld tussen op-
drachtgever en opdrachtnemer. De juiste vaststel-
ling van het taakstellend budget is daarom van cru-
ciaal belang. Als het budget te hoog wordt vastge-
steld, blijft er per definitie geld over en is er slechts 
sprake van schijnwinst. Als het budget te laag wordt 
vastgesteld, dan heeft dat op de opdrachtnemer een 
demotiverend effect en is het risico op beknibbeling 
op kwaliteit aanwezig. Tevens zal de opdrachtnemer 
mogelijk vervallen in claimgedrag en op zoek gaan 
naar meerwerk. Klijn9 beschrijft hoe het taakstel-
lend alliantiebudget tot stand kan komen, alsmede 
wat hierbij de aandachtspunten en valkuilen zijn.

Stephenson en Molck10 beschrijven enkele succes-
volle alliantieprojecten in Australië. Vervolgens 

zoomen ze in op de juridische risico’s die specifiek 
verbonden zijn aan het alliantiecontract. Een deel 
van de door hen besproken risico’s zijn verbonden 
aan het rechtsstelsel van Australië (common law) 
en gelden niet voor het Nederlandse rechtsstelsel. 
Zo schenken Stephenson en Molck relatief veel 
aandacht aan de vraag of een alliantiecontract wel 
verbintenissen opleveren die in rechte afgedwon-
gen kunnen worden, omdat in het alliantiecontract 
een verbod is opgenomen om te procederen tegen 
elkaar. Het betreft een beding dat in Nederland 
geen werking heeft, omdat partijen altijd naar de 
rechter kunnen.11 Stephenson en Molck vermelden 
dat er geen bewezen verband is tussen het suc-
cesvol verlopen van een project en dat dit project 
een alliantieproject is. Tevens beschrijven ze enke-
le niet-succesvolle alliantieprojecten. Zij geven het 
advies dat in een concreet geval de voordelen van 
een alliantiecontract afgewogen dienen te worden 
tegen de nadelen.12 Als alternatief wijzen zij op het 
EPCM-contract.

Thomas13 bespreekt het EPCM-contract. EPCM 
staat voor Engineering, Procurement & Con-

struction Management. Het is een contractvorm 
waarbij de opdrachtgever een adviseur (de EP-
CM-opdrachtnemer) in de arm neemt om na-
mens hem het ontwerp verder uit te werken, de 
contracten met de aannemers en leveranciers voor 
te bereiden en uit te onderhandelen, alsmede de 
uitvoering te begeleiden en te administreren.14 De 
EPCM-opdrachtnemer lijkt erg veel op de archi-

9 M. Klijn, p. 27-38.
10 A. Stephenson & B. Molck, Alliancing in Australia: Commercial 
Advantage at the Expense of Legal Certainty?, p. 47-60.
11 Zie met enige terughoudendheid M.W. Knigge, De procesovereen-
komst, (diss. Leiden 2012) Deventer: Wolters Kluwer 2012, p. 119-132 
(§ 5 3). Asser vermeldt in de bespreking van de dissertatie van Knigge 
zonder terughoudend dat partijen altijd naar de rechter kunnen, W.D.H. 
Asser, ‘De procesovereenkomst, bespreking van de dissertatie van 
Marte Knigge’, TCR 2015/3, p. 93.
12 A. Stephenson & B. Molck, p. 59-60.
13 C. Thomas, EPCM - Een andere alliantie?, p. 61-72.
14 C. Thomas, p. 62.

tect/bouwbegeleider die in Nederland bijvoorbeeld 
met De Nieuwe Regeling (DNR) gecontracteerd 
kan worden. Een verschil zit in de beloning. Het is 
niet ongebruikelijk om een EPCM-opdrachtnemer 
via een bonus-malussysteem te stimuleren binnen 
het budget te blijven. Een volgens Thomas positief 
aspect van een EPCM-contract is dat de opdracht-
gever meer invloed heeft op de vormgeving en 
uitvoering van het uiteindelijke werk. Bijvoorbeeld 
bij een toonzaal van een museum is dat belangrijk, 
maar ook bij het ontwerp van een fabriek of een 
installatie.15 Voorts kan een EPCM-werk in kleine 
werkpakketten onderverdeeld worden en krijgt de 
opdrachtgever hierdoor toegang tot een grotere 
markt van opdrachtnemers en leveranciers. Omdat 
het werk niet als één groot project in de markt hoeft 
te worden gezet, wordt de doorlooptijd korter. En 
omdat de aannemers minder risico lopen, zullen zij 
een lagere aanneemsom vragen. Als grootste nadeel 
van het EPCM-contract ten opzichte van een geïn-
tegreerd contract benoemt Thomas het ontbreken 
van één aansprakelijke partij. Als opdrachtgever 
met een tekortkoming wordt geconfronteerd, zal hij 
moeten aantonen wie niet aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan. Is dat de EPCM-opdrachtnemer, 
een van de aannemers of een van de leveranciers? 
Dit is een lastige opgave voor de opdrachtgever. 

Chao16 slaat een andere weg in dan het alliantie-
model of het EPCM-contract. Chao belicht de 

voor Nederland relatief onbekende contractvorm 
NEC3. De NEC3 is een set modelcontracten die 
een integrale afstemming biedt van de rollen van de 
verschillende betrokkenen als de architect, andere 
adviseurs, aannemers, leveranciers en de onder-
houdspartijen. Chao gaat specifiek in op het NEC3 
ECC-modelcontract. Dit is het contract tussen de 
opdrachtgever en de aannemer/opdrachtnemer. 
Een van de belangrijkste kenmerken van het NEC3 
ECC-model is dat gehandeld zal worden conform 
de overeenkomst en in een spirit of mutual trust and 
cooperation. Deze term is echter onduidelijk. In de 
Engelse literatuur is over de exacte interpretatie 
de nodige discussie en hoe deze Engelse term in 
het Nederlandse recht past is onduidelijk. Partij-
en moeten zich hierover uitspreken, aldus Chao. 
Het lijkt mij dat dit een onhandig element is in het 
NEC3 ECC-model. Als een van de belangrijkste 
kenmerken in het model niet duidelijk is en nadere 
onderhandelingen vergt, kan afgevraagd worden of 
het gebruik van een dergelijk model niet tot conflic-
ten zal leiden. Partijen zullen immers veelal niet be-
dacht zijn op het nader moeten uitonderhandelen 
van de betekenis van standaardbepalingen.

De betekenis van spirit of mutual trust and coo-
peration is niet de enige bepaling die invulling 

15 C. Thomas, p. 63.
16 A. Chao, Een kennismaking met het New Engineering Contract: 
Engineering and Construction Contract (NEC3 ECC), p.1 - 25.
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of aanpassing behoeft om het NEC3 ECC-contract 
in te passen in de Nederlands juridische context. 
Chao bespreekt aan het einde van haar bijdrage nog 
vijf andere bepalingen die aanpassing behoeven om 
dit model in Nederland succesvol te kunnen laten 
zijn. Derhalve kan geconcludeerd worden dat het 
NEC3 (ECC)-model voor het Nederlandse bouw-
recht op dit moment met name als inspiratiebron 
dienstig kan zijn. 

2.  Blok Geschilbeslechting

Van Wassenaer heeft als arbiter gezorgd voor 
een richtinggevend arrest17 van de Hoge Raad, 

welk arrest mede zijn naam draagt: ‘Van Wassenaer 
van Catwijck/Knowsley’. Van Baren18 bespreekt 
dit voor de arbitrale rechtspraak van belang zijn-
de arrest. De Hoge Raad overweegt dat op grond 
van de wet arbiters niet verplicht zijn om een ver-
slag van de mondelinge behandeling op te stellen 
(een proces-verbaal). Arbiters zijn op grond van 
de wet derhalve evenmin verplicht om een derge-
lijk verslag aan partijen ter beschikking te stellen. 
Ook is het scheidsgerecht niet verplicht om de 
aantekeningen die de secretaris tijdens de monde-
linge behandeling heeft gemaakt aan partijen ter 
beschikking te stellen.19 Een aspect waar de Hoge 
Raad zich nog niet over heeft uitgesproken, is de 
vraag of arbiters ook in rechte als getuige gehoord 
kunnen worden en of arbiters zich dan kunnen be-
roepen op het verschoningsrecht. Deze kwestie is 
voor de arbitrale praktijk van belang, daar vertrou-
welijkheid als een vast beginsel van ongeschreven 
Nederlands arbitragerecht wordt beschouwd.20 Van 
Baren21 komt tot de conclusie dat het zomaar zou 
kunnen dat de rechter van oordeel is dat een arbi-
ter bij een getuigenverhoor bij de overheidsrechter 
geen verschoningsrecht toekomt, zelfs als de arbiter 
in kwestie een advocaat is. Enkel voor het geheim 
van de raadkamer is zulks anders. Als partijen er 
zeker van willen zijn dat de rechter de arbiters niet 
als getuigen zal kunnen horen, dan dienen zij een 
bewijsovereenkomst af te sluiten. Hiermee doen zij 
(dwingend) afstand van het recht de arbiters als ge-
tuige te horen. Een dergelijke bewijsovereenkomst 
kan uiteraard ook in het toepasselijke arbitragere-
glement opgenomen zijn.22

17 HR 29 januari 2010, ECLI: NL: HR: 2010: BK2007 (Van Wassenaer van 
Catwijck/Knowsley), NJ 2011/270 m.nt. H.J. Snijders.
18 W.H. van Baren, ‘De arbiter als getuige: enige gedachten naar 
aanleiding van HR 29 januari 2010, NJ 2011/270 (Van Wassenaer van 
Catwijck/Knowsley)’, p. 75-84.
19 Zie rechtsoverwegingen 3.4 en 3.5.1 van het arrest Van Wassenaer 
van Catwijck/Knowsley.
20 W.H. van Baren, p. 79.
21 W.H. van Baren, p. 82.
22 Van Baren maakt de lezer erop attent dat art. 6 van het NAI Arbitra-
gereglement waarschijnlijk niet als een dergelijke bewijsovereenkomst 
is te beschouwen. Zie W.H. van Baren, p. 83. De Raad van Arbitrage 
voor de Bouw heeft evenmin een dergelijk bewijsovereenkomst in haar 
statuten of reglement staan. Zie <http://www.raadvanarbitrage.nl> 
onder tabblad Wet- en regelgeving.

Van de Vijver23 richt zich op het voorkomen van 
geschillen. Als er al geschillen ontstaan, is het 

van belang dat deze geschillen zo snel als moge-
lijk geneutraliseerd worden zodat ze niet escaleren. 
Zowel voor het vermijden van geschillen als voor 
het snel neutraliseren zijn er veel mogelijkheden. 
Van de Vijver beschrijft vijf methoden. Als het niet 
mogelijk is gebleken om de geschillen te voorkomen 
of om deze op te lossen, is de volgende stap het 
beslechten van het geschil.

Een methode om geschillen te voorkomen dan 
wel opgekomen geschillen te neutraliseren is 

de Raad van Deskundigen (in het Engels: Dispu-
te Review Board). Deze Raad wordt door Van de 
Vijver kort aangestipt. De bijdrage van Sluijter24 in 
het Liber Amicorum is daarentegen volledig gewijd 
aan de Raad van Deskundigen. Rond 2000 was er 
in Nederland enige aandacht voor de Raden van 
Deskundigen, maar nadien is de toepassing tot het 
nulpunt gedaald. Steevast wordt van de optie in de 
UAV-GC 2005 om een Raad van Deskundigen te 
installeren geen gebruikgemaakt.25 Sluijter breekt 
een lans voor de Raad van Deskundigen en bepleit 
dat deze een tweede kans verdient. Een Raad van 
Deskundigen bestaat normaliter uit drie mensen 
die direct bij het begin van een project worden be-
noemd. Tijdens de uitvoering van het werk worden 
zij op hoofdlijnen over de voortgang geïnformeerd 
en komen zij enkele keren per jaar op het werk. 
Een dergelijke Raad van Deskundigen die direct bij 
aanvang van het werk wordt benoemd, kan proac-
tief informeren naar potentiële complicaties en een 
poging ondernemen om dreigende geschillen in de 
kiem te smoren.26 Als dit niet lukt en er onverhoopt 
toch een geschil ontstaat tussen opdrachtgever en 
aannemer, kan de Raad van Deskundigen op korte 
termijn een advies geven. Dit advies kan vrijblijvend 
zijn, maar het kan ook een bindend advies zijn. Een 
groot voordeel is de snelheid van dit (bindend) ad-
vies, die bereikt wordt doordat de Raad van Des-
kundigen al op de hoogte is van de belangrijkste 
verwikkelingen en de leden van de Raad reeds be-
noemd zijn. Belangrijk voor het goed functioneren 
van een Raad van Deskundigen is de benoeming 
van de individuele leden. Sluijter geeft hier enkele 
handreikingen voor. Tot slot wijst hij op de Raad 
van Arbitrage voor de Bouw die tegenwoordig ook 
de mogelijkheid biedt om op projectniveau een 
Raad van Deskundigen (AdviesRaad geheten) te 
faciliteren.

23 J. van de Vijver, Geschillenvrij bouwen, waarom eigenlijk niet?, p. 
99-106.
24 R. Sluijter, De (echte) Raad van Deskundigen verdient een (tweede) 
kans, p. 85-97.
25 Sluijter vermeldt zulks voor zijn praktijk, p. 89. In mijn eigen praktijk 
zie ik ook enkel Basisovereenkomsten waarin de Raad van Deskundigen 
niet van toepassing worden verklaard.
26 R. Sluijter, p. 90-91.
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Mochten alle geschilvermijdende en geschilop-
lossende methoden niet werken, dan zal het 

geschil in rechte uitgevochten moeten worden. In 
rechte zijn feiten belangrijk, zo niet alles bepalend. 
De partij die zich op rechtsgevolgen beroept van 
door haar gestelde feiten of rechten draagt van die 
feiten of rechten de bewijslast.27 Als een partij zijn 
gelijk in rechte wil halen, dan zal hij - bij betwisting 
door de wederpartij - de gestelde feiten of rechten 
moeten bewijzen om tot het door hem gewenste 
rechtsgevolg te komen. Gelukkig hoeven niet alle 
feiten bewezen te worden; feiten van algemene be-
kendheid hoeven niet bewezen te worden. Een feit 
van algemene bekendheid kan worden omschreven 
als een feit dat ieder normaal en algemeen ontwik-
keld mens zonder nader onderzoek wordt geacht te 
kennen of dat hij zonder noemenswaardig onder-
zoek uit algemeen toegankelijke bronnen te weten 
kan komen. Een feit van algemene bekendheid kan 
door de rechter of arbiter ook ambtshalve gebruikt 
worden. Een feit afkomstig uit een algemeen kenba-
re bron, zoals een krantenartikel of een via Google 
gevonden webpagina, moet worden onderscheiden 
van een feit van algemene bekendheid. 

Rutten28 heeft over de periode 1993-2015 een ju-
risprudentieonderzoek verricht naar feiten van 

algemene bekendheid in de rechtspraak van de 
Raad van Arbitrage voor de Bouw en het Arbitrage 
Instituut Bouwkunst. Het betreffen feiten die ge-
steld noch bewezen hoeven te worden. Zo behoeft 
men niet te bewijzen dat voor een wasdroger een 
stroomvoorziening nodig is (RvA no. 18.206) of 
dat bij het contant afrekenen van een factuur het 
niet gebruikelijk is dat de gebruikelijke bewijzen van 
kwijting worden verstrekt (RvA no. 20.426). Als het 
gaat om bouwkundige feiten van algemene bekend-
heid kan de vraag gesteld worden of dit inderdaad 
feiten zijn die ieder normaal en algemeen ontwik-
keld mens zonder nader onderzoek wordt geacht te 
kennen of dat hij zonder noemenswaardig onder-
zoek uit algemeen toegankelijke bronnen te weten 
kan komen. Enkele bouwkundige feiten van alge-
mene bekendheid: als gevolg van secundaire zettin-
gen treden horizontale belastingen op heipalen op 
(RvA no. 28.074); neggen maken onderdeel uit van 
de te leveren en te bewerken vierkante meters (RvA 
no. 31.253) of het toepassen van riet op daken met 
helling van minder dan 25 graden is bouwkundig 
onjuist (RvA no. 80.495). Het overzicht van Rut-
ten is een mooi naslagwerk waar de bouwrechtjurist 
zijn voordeel mee kan doen op het moment dat een 
geschil niet is voorkomen en niet is opgelost, maar 
in rechte beslecht dient te worden.

27 Art. 150 Rv.
28 S. Rutten, Voor een wasdroger is een stroomvoorziening nodig, p. 
107-113.

3.  Blok Aspecten van algemene voorwaarden

Het derde thema draait om de uitleg van contract-
voorwaarden. Habraken29 buigt zich over de 

methodiek van uitleg van DBFM(O)30-contracten. 
Uitleg van contractvoorwaarden geschiedt hetzij 
aan de hand van de Haviltex-norm, hetzij aan de 
hand van de CAO-norm. Alvorens in dit thema 
te duiken, geeft Habraken een schets van het DB-
FM-contract dat voor Nederlandse infrastructuur-
projecten wordt gebruikt. Dit DBFM-contract is 
op de Angelsaksische leest geschoeid en heeft een 
forse omvang31. De verplichtingen van partijen 
worden gedetailleerd en limitatief beschreven. Ha-
braken wijst er terecht op dat het een illusie is te 
denken dat alle bepalingen te allen tijde duidelijk 
en ondubbelzinnig zijn. Hij refereert aan recente 
praktijkervaringen waarbij interpretatievragen naar 
voren kwamen. Uitleg van contractuele bepalingen 
in een DBFM-contract is nodig. Van belang bij de 
totstandkoming van een DBFM-contract is dat 
tussen opdrachtgever en de potentiële opdrachtne-
mers dialooggesprekken plaatsvinden in de aanbe-
stedingsfase. In deze dialoogfase worden regelmatig 
over en weer vragen gesteld, antwoorden gegeven 
en uitspraken gedaan. Het resultaat van deze dia-
loog wordt voorwerp van het contract.32 Habraken33 
betoogt dat daarom bij de uitleg van DBFM-con-
tracten een glijdende schaal past, waarbij, aan de 
hand van de mate waarin de uit te leggen bepaling 
onderwerp is geweest van het precontractuele de-
bat, wordt bepaald in hoeverre een meer subjectie-
ve, dan wel objectieve uitleg wordt toegepast.34 

Hondius35 bespreekt de uitleg (interpretatie) van 
algemene voorwaarden in consumententransac-

ties. Hierbij betrekt hij enkele richtinggevende ar-
resten. Veel Nederlandse regelgeving op dit gebied 
is van Europese herkomst en in beginsel heeft het 
Europese Hof van Justitie gewoonlijk ook het laatste 
woord. Rechters beseffen dat zij Nederlandse re-
gelgeving van Europese herkomst op zijn Europees 
moeten toepassen.36 Rechters in andere Europese 

29 P. Habraken, Uitleg van DBFMO(O) contracten: Haviltex of CAO-
norm?, p. 117-124.
30 De term DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain en 
Operate.
31 Inclusief de standaardbijlagen is het contract 288 pagina’s, Habra-
ken p. 118.
32 P. Habraken, p. 123.
33 P. Habraken, p. 123.
34 Habraken lijkt in zijn bijdrage de Haviltex-norm gelijk te stellen aan 
de subjectieve uitlegmethodiek en de CAO-norm gelijk te stellen aan de 
objectieve uitlegmethodiek. Hiermee zou hij miskennen dat binnen de 
Haviltex-methode niet enkel een subjectieve uitleg mogelijk is, maar ook 
een meer objectieve uitleg. Naarmate uitleg volgens de Haviltex-maat-
staf objectiever van aard zal zijn, zal het resultaat daarvan minder 
verschillen van uitleg volgens de CAO-maatstaf. Zie GS Vermogensrecht 
art. 3:35 aant. 5 (Van Cassel - van Zeeland), inclusief de sub-aanteke-
ningen.
35 E. Hondius, Algemene voorwaarden: rechtsvergelijkende interpreta-
tie gewenst, p. 125-129.
36 E. Hondius, p. 129.
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landen dienen uiteraard hun nationale regelgeving 
ook op Europese manier toe te passen. Zolang het 
Europese Hof van Justitie geen jurisprudentie heeft 
gegenereerd, is er volgens Hondius alle aanleiding 
om richtlijnen uit te leggen, mede in het licht van 
de interpretatie in andere Europese landen. Hij ziet 
voor academici (inclusief oud-advocaten) en insti-
tuten zoals het IBR hier een taak weggelegd.

4.  Blok Bouwcontractenrecht

Leendert37 van den Berg38 bespreekt art. 7:755 
BW. Kort gezegd bepaalt dit artikel39 dat de aan-

nemer enkel vergoeding voor meerwerk krijgt als hij 
de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de verho-
ging van de prijs. De aannemer heeft recht op een 
vergoeding indien opdrachtgever de noodzaak van 
deze prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrij-
pen. Leendert van den Berg bespreekt diverse von-
nissen van de overheidsrechter en van arbiters. Het 
blijkt dat met de bescherming van de opdrachtge-
ver wisselend wordt omgegaan door de overheids-
rechter. De uitspraken van de Raad van Arbitrage 
voor de Bouw zijn daarentegen pragmatisch: indien 
de noodzaak van meerkosten niet evident was voor 
opdrachtgever, worden de aanspraken van de aan-
nemer doorgaans afgewezen of draagt de aannemer 
de bewijslast van zijn aanspraken en van de weten-
schap van de opdrachtgever.40

De gebeurtenissen rondom de A15 hebben Bob 
van den Berg41 geïnspireerd om een bijdrage te 

schrijven over onzekerheid en vasteprijscontracten. 
Een veelvuldig terugkerend thema in zijn jarenlan-
ge praktijk als manager Juridische zaken bij ProRail 
had betrekking op de relatie tussen de tegen vaste 
prijs gesloten aannemingsovereenkomst en de ri-
sico’s die zich na gunning plegen te openbaren.42 
Hij beschrijft het mechanisme dat het inschrijven 
met een vaste prijs tot een prikkel voor de aanne-
mer is geworden om redenen tot bijbetaling op te 
sporen en die redenen vervolgens uit te buiten. Het 
is volgens Bob van den Berg geen goede zaak om 
de markt op die manier zijn werk te laten doen.43 

37 In deze bundel zijn drie bijdragen te vinden van een auteur met 
de achternaam ‘Van den Berg’. Ter voorkoming van misverstanden zal 
daarom telkens ook de voornaam genoemd worden.
38 L. van den Berg, Veranderingen in het overeengekomen werk, 
artikel 7:755 BW, p. 133-139.
39 Het gehele artikel luidt: ‘In geval van door de opdrachtgever gewens-
te toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de 
aannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij 
de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit 
voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit 
zichzelf had moeten begrijpen. Van deze bepaling kan niet ten nadele van 
de opdrachtgever worden afgeweken, behoudens bij een standaardrege-
ling als bedoeld in artikel 214 van Boek 6.’
40 L. van den Berg, p. 138.
41 B. van den Berg, Over onzekerheid en vaste prijs-contracten, p. 
141-158.
42 B. van den Berg, p. 142.
43 B. van den Berg, p. 146-147.

Bij zeer omvangrijke opdrachten met substantiële 
onzekerheden is deze onzekerheid van een vol-
strekt andere orde dan de onzekerheid die bij een 
normaal productieproces hoort. Bob van den Berg 
trekt44 de conclusie dat bij dergelijke opdrachten 
een vaste prijs niet goed past. Terug naar het tra-
ditionele model is evenwel niet de bedoeling op het 
moment dat het vroegtijdig inschakelen van de aan-
nemer kan bijdragen aan een beter projectresultaat. 
Bob van den Berg acht de alliantievorm bij uitstek 
geschikt om een complex en door onzekerheid en 
risico’s gekenmerkt bouwproject efficiënt en effec-
tief te realiseren; een contractvorm waar Arent van 
Wassenaer eveneens een pleitbezorger van is. Zo is 
de cirkel weer mooi rond naar de laureaat van dit 
vriendenboek.45

5.  Blok Varia

Colaiuta46 heeft een internationaal onderwerp 
bij uitstek: investeringsverdragen en met name 

de vraag of bouwcontracten onder deze investe-
ringsverdragen vallen. Colaiuta veronderstelt wel 
enige voorkennis, namelijk dat de lezer weet wat 
een investeringsverdrag is. Een investeringsver-
drag is een verdrag tussen twee of meer landen 
ter bevordering van buitenlandse investeringen. 
Sommige regeringen hebben de neiging om (in-
eens) regelgeving in te voeren die nadelig is voor 
investeerders. Bijvoorbeeld in het extreemste ge-
val gewoonweg eigendommen onteigenen zonder 
tegenprestatie. Procederen in het betreffende land 
bij de overheidsrechter is vaak geen aantrekkelij-
ke optie, als dat al niet uitgesloten wordt door de 
overheid vanwege het landsbelang. Hierdoor kun-
nen buitenlandse investeerders huiverig zijn om te 
investeren in een bepaald land vanwege het risico 
dat hun investering door een nieuwe regering in-
eens waardeloos wordt gemaakt. Minder investe-
ringen betekent echter ook een lagere economische 
groei en dat wordt veelal onwenselijk gevonden. 
Een oplossing is om een investeringsverdrag te 
sluiten. Een investeringsverdrag geeft investeerders 
rechtsbescherming. Overheden mogen nog steeds 
hun eigen beleid voeren. Alleen als investeringen 
onrechtmatig onteigend of geschaad worden door 
dat beleid, dan is het betreffende land schadeplich-
tig aan het bewuste bedrijf dat zijn investeringen 
in rook ziet opgaan. De rechtsmacht is hierbij ont-
trokken aan de overheidsrechter daar de geschilbe-
slechting door arbiters plaatsvindt. Relevant is of 
het bewuste investeringsverdrag van toepassing is 
op deze investering. Colaiuta houdt diverse inves-
teringsverdragen en arbitrale uitspraken tegen het 
licht om te zien in hoeverre bouwcontracten onder 

44 B. van den Berg, p. 153.
45 Deze zinsnede is afkomstig uit de bijdrage van M. van den Berg, p. 
225.
46 V.A. Colaiuta, Construction contracts as ‘investments’ for the 
purpose of investment treaty arbitrations, p. 161-170.
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deze verdragen vallen, hetgeen een wisselend beeld 
blijkt op te leveren.

Chao-Duivis47 bespreekt de juridische aspecten 
van (goed) opdrachtgeverschap, zulks naar 

aanleiding van de leerstoel ‘Publiek Opdrachtge-
verschap’ aan de TU Delft die in 2014 is ingesteld. 
Allereerst onderneemt Chao-Duivis een zoektocht 
naar de definitie van het begrip ‘opdrachtgever’. In 
het privaatrecht is deze definitie eigenlijk afwezig, 
terwijl in het publiekrecht het begrip in de verschil-
lende regelgevingen verschillend wordt gehanteerd. 
Vervolgens bespreekt Chao-Duivis diverse soorten 
opdrachtgevers, waarbij ze concludeert dat con-
tractueel gezien eigenlijk enkel onderscheidend is of 
een opdrachtgever een consument is of niet. Con-
sumenten genieten immers veel juridische bescher-
ming48. De volgende vraag waarover Chao-Duivis 
zich buigt, is de vraag wat een goed opdrachtgever 
is. Dit blijkt een relevante maar niet eenvoudig te 
beantwoorden vraag te zijn. Chao-Duivis bespreekt 
het goed opdrachtgeverschap in de breedte, inclu-
sief wat de juridische verplichtingen zijn die op een 
opdrachtgever rusten bezien vanuit de verschillen-
de regels. Chao-Duivis formuleert als afsluiting 16 
constateringen en aanbevelingen.

Zoals meerdere schrijvers in het vriendenboek 
behandelt ook Matton van den Berg de samen-

werking, in dit geval de samenwerking tussen twee 
aannemers49. Samenwerking tussen twee aanne-
mers kan logisch zijn en maatschappelijke voorde-
len opleveren. Bouwprojecten zijn soms groot en/of 
complex. Niet enkel kan dit veel beslag leggen op 
de productiecapaciteit van een individueel bedrijf, 
ook kan het risico groot zijn. Hierdoor is bij aan-
nemers de behoefte ontstaan om met elkaar samen 
te werken. De voordelen van samenwerking zijn 
voor de aannemers evident, zij het dat zij het werk 
en de winst moeten delen met elkaar. Ook maat-
schappelijk kan het voordelig zijn dat twee aanne-
mers een combinatie vormen. De bundeling van 
krachten kan zich vertalen in het vermogen om een 
scherpere prijs neer te leggen en een beter product 
te offreren dan op individuele basis mogelijk zou 
zijn.50 Door deze combinatievorming is het echter 
niet uitgesloten dat het kartelverbod overschre-
den wordt. Niet elke samenwerking is verboden. 

47 M. Chao-Duivis, Juridische aspecten van (goed) opdrachtgever-
schap, p. 171-223.
48 Onder andere op basis van de grijze lijst en zwarte lijst, alsmede 
op grond van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten.
49 De samenwerking kan ook tussen een aannemer en bijvoorbeeld 
een adviseur zijn, deze nuance behandelt M. van den Berg wel. Ik laat 
deze nuance verder rusten.
50 M. van den Berg, p. 226-227.

En als het wel verboden is, dan zijn er toch nog 
diverse mogelijkheden tot vrijstelling. Matton van 
den Berg51 beschrijft in zijn bijdrage deze lastige re-
geling. Duidelijk is dat vooraf weinig tot geen dui-
delijkheid is te verkrijgen voor de aannemers. Dit 
schept onzekerheid. Het kan ertoe leiden dat vei-
ligheidshalve van de beoogde samenwerking wordt 
afgezien. Zulks terwijl aan deze samenwerking 
maatschappelijke voordelen verbonden zijn, name-
lijk een optimalisatie aan de aanbodzijde waardoor 
betere inschrijvingen plaatsvinden. Het mededin-
gingsrecht schiet dan zijn doel voorbij. Matton van 
den Berg bepleit dat het zowel voor de overheid als 
voor het bedrijfsleven van groot belang is dat on-
dernemingen duidelijkheid kunnen verkrijgen over 
de reikwijdte van het kartelverbod.52

De laatste bijdrage in dit Liber Amicorum is van 
Jansen en Janssen53. Zij verkennen de mogelijk-

heid van informatie-uitwisseling voorafgaande aan 
een aanbestedingsprocedure. Jansen en Janssen 
zijn vicevoorzitter en voorzitter van de Commis-
sie van Aanbestedingsexperts. Zij schatten in dat 
veel klachten die zij krijgen en de geschillen die 
gevoerd worden, wellicht voorkomen hadden kun-
nen worden als de aanbesteder voorafgaand aan de 
aanbestedingsprocedure de markt zou hebben ge-
consulteerd.54 In deze voorfase is de informatie-uit-
wisseling eenvoudiger, waardoor de aanbesteder 
uiteindelijk een betere vraag neer kan leggen en een 
betere aanbestedingsprocedure kan voeren. Op dit 
moment is een marktconsultatie facultatief. Jansen 
en Janssen pleiten dat dit gewijzigd wordt naar het 
principe ‘pas toe of leg uit’, met daarbij een afwe-
gingskader aan de hand waarvan aanbesteders kun-
nen beredeneren of het in een concreet inkoop- en 
aanbestedingsproces verstandig is om wel of niet 
een marktconsultatie te houden.55 Hun bijdrage in 
het Liber Amicorum is gewijd aan de onderbou-
wing van dit pleidooi.

6.  Conclusie

De vriendschapsbundel voor Arent van Wassenaer 
heeft een sterk privaatrechtelijke invalshoek. 

Gezien de diversiteit van de bijdragen draagt deze 
bundel bij aan relevante kennis voor iedere privaat-
rechtelijke bouwjurist. l

51 M. van den Berg, Bouwcombinaties en kartelverbod, p. 225-237.
52 M. van den Berg, p. 236.
53 C. Jansen & J. Janssen, Marktconsultatie voorafgaande aan een 
aanbestedingsprocedure: pas toe of leg uit, p. 239-251.
54 C. Jansen & J. Janssen, p. 249.
55 Zie C. Jansen & J. Janssen, p. 249-250.


