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De Utrechtse voorzieningenrechter heeft in

een recente uitspraak de uitvoering

verboden van een koopovereenkomst met

betrekking tot een bouwlocatie voor de

vestiging van een benzinestation. Volgens

de rechter had de gemeente de door de Hoge

Raad in het Didam-arrest voorgeschreven

procedure moeten doorlopen. Dat de

overeenkomst dateert van voor dit arrest is

daarbij niet van belang. De regel uit het

Didam-arrest gold ook voor die tijd al en

had door de gemeente in acht moeten

worden genomen.

Reparatie mogelijk?
Wel acht de rechter het mogelijk dat de

uitzonderingssituatie uit het Didam-arrest zich

hier voordoet, namelijk dat op grond van

objectieve, toetsbare en redelijke criteria tot de

conclusie moet worden gekomen dat er maar

één serieuze partij is voor de aankoop van de

kavel. Die criteria zouden gelegen kunnen zijn

in te stellen duurzaamheidseisen en het

verwijderen van LPG-vulpunten op andere

locaties. De rechter biedt de gemeente

gelegenheid om alsnog het voornemen te

publiceren om aan de hand van deze criteria

tot onderhandse verkoop aan dezelfde partij

over te gaan. Tot die tijd wordt de verdere

uitvoering van de reeds gesloten

overeenkomst – lees: levering van de kavel –

verboden.

Wanprestatie gemeente niet
doorslaggevend
Dat de gemeente dan mogelijk wanprestatie

pleegt jegens de koper geeft geen aanleiding

om tot een ander oordeel te komen. Het

algemeen belang dat burgers erop mogen

vertrouwen dat de overheid de voor haar

geldende regels in acht neemt weegt zwaarder,

aldus de voorzieningenrechter. 

Rechtsgevolgen voor gesloten overeenkomst
in het midden gelaten
In deze uitspraak gaat de rechter helaas niet in op

de mogelijke gevolgen van het handelen in strijd

met de Didam-uitspraak voor de reeds gesloten

koopovereenkomst. De rechter laat die vraag

onbeantwoord, omdat hier mogelijk een

oplossing aan de orde is door alsnog te motiveren

dat onderhandse verkoop mogelijk is en dat

voornemen te publiceren. Dan kan de

overeenkomst alsnog worden nagekomen.

Voor de praktijk is het jammer dat geen uitspraak

is gedaan over de gevolgen van schending van de

Didam-uitspraak voor reeds gesloten

overeenkomsten. Juist die vraag is namelijk voor

de praktijk uitermate relevant. Het antwoord

daarop laat nog op zich wachten. Zodra daarover

meer bekend is, berichten wij daar nader over.

Zit u intussen met vragen over de gevolgen van

het Didam-arrest? Neem gerust contact met ons

op. 

Klik hier voor de besproken uitspraak.

ANDRÉ UBINK | 06 123 307 63
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