
Risico’s van Covid en
oorlog vragen om

evenwichtige
contracten.
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Op 14 april 2022 deed de

voorzieningenrechter van de rechtbank

Noord-Holland een belangwekkende

uitspraak. De voorzieningenrechter vindt

dat leveringsproblemen als gevolg van

covid of de oorlog in Oekraïne niet

eenzijdig bij de aannemer mogen worden

neergelegd. De voorzieningenrechter

heeft daarbij oog voor de noodzaak van

evenwichtige contractsbepalingen. Ze

veroordeelt de aanbestedende dienst tot

aanpassing van een aantal

contractsbepalingen en doet daartoe zelfs

een aantal suggesties.

Wat maakt de uitspraak bijzonder
De uitspraak is om meerdere redenen

bijzonder. Dat een rechter ingrijpt in de

aanbestedingsprocedure is bijzonder omdat

dit eerder uitzondering is dan regel

(gemiddeld 80% van de vorderingen in kort

geding wordt immers afgewezen). Dat

ingrijpen vindt dan ook nog eens plaats op

een gebied waar aanbesteders een grote

vrijheid hebben, namelijk de inhoud van het

contract. De uitspraak is verder bijzonder

omdat de rechter zelf suggesties doet om tot

een evenwichtiger contract te komen. Tot

slot valt op dat de procedure is gestart nog

voor de inschrijvingsfase. De meest kort

gedingen vinden pas plaats na gunning.

Waar ging deze procedure over? 
In deze procedure ging het om een

aanbesteding voor de bouw van een

onderzoeksschip voor het

onderzoeksinstituut NIOZ/NMF. Een van de

deelnemende partijen was Damen Shipyards.

Damen vond onder meer dat 

 Selectie van maximaal vijf gegadigden

 Eerste inschrijving

 Onderhandelingen

 Definitieve inschrijving

 Beoordeling

 Gunning

diverse contractsbepalingen niet proportioneel

waren. De voorzieningenrechter gaf Damen op

een aantal onderdelen dus gelijk. 

De aanbestedingsprocedure was ingericht als

een mededingingsprocedure met

onderhandeling. De procedure bestond uit de

volgende zes fasen:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

De discussie die zich tussen Damen en het

NIOZ/NMF ontspon, vond al plaats tijdens de

onderhandelingsrondes (fase 3). In die

onderhandelingsrondes maakte Damen

opmerkingen over het contract. Ondanks dat

het NIOZ/NMF beloofde de genoemde

contractsbepalingen nader te zullen bekijken,

leidde dit niet tot de gewenste aanpassingen.

Toch inschrijven werd voor Damen daardoor te

risicovol, temeer vooraf akkoord gaan met de

inhoud van het contract een harde voorwaarde

was om mee te kunnen doen. Omdat

NIOZ/NMF bij haar standpunt bleef en dus  ook

het contract niet wilde wijzigen, startte Damen

een kort geding. 
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Wat oordeelde de rechter?
De voorzieningenrechter vond onder meer

dat NIOZ/NMF in strijd handelde met het

proportionaliteitsbeginsel zoals vastgelegd in

de Aanbestedingswet en dat verder is

uitgewerkt in de Gids Proportionaliteit.

Daarbij springt het meest in het oog het

oordeel van de voorzieningenrechter over de

bepalingen over overmacht, ontbinding en

aansprakelijkheid in het contract. 

"Als essentiële onderdelen drie

maanden vertraagd aankomen, kan dit

€ 2.250.000 aan kosten met zich

meebrengen."

Overmacht

NIOZ/NMF had in het contract een

verstrekkende overmachtsbepaling

opgenomen. Dat wil zeggen een bepaling die

aangaf wat allemaal ‘geen’ overmacht was.

Vrijwel alle vertragingsrisico’s kwamen

daardoor bij de bouwer te liggen.

Dit terwijl de bouwer voor de uitvoering van

de opdracht een beroep zou moeten doen

op een aanzienlijke hoeveelheid leveranciers

en onderaannemers, afkomstig uit veel

verschillende landen, ook buiten Europa. Als

een leverancier dan in moeilijkheden komt te

verkeren vanwege de huidige marktsituatie –

veroorzaakt door de Coronacrisis, de

grondstoffencrisis en nu ook de oorlog in

Oekraïne – kan dat leiden tot een vertraging

in het proces die door de bouwer niet kan

worden voorkomen. Damen wijst daarbij op

het feit dat één van Europa’s grootste

staalfabrieken in de Oekraïne vanuit

veiligheidsoverwegingen besloten heeft de

staalproductie stop te zetten en dat er in 

China weer volop beperkingen zijn vanwege het

Coronavirus. Een regeling waarin iedere

vertraging in de aanlevering van materialen als

toerekenbare tekortkoming wordt aangemerkt

leidt er dan toe dat op de bouwer een

disproportioneel te achten risico wordt gelegd,

zeker bij de toch al krappe levertijd van het

schip. 

De voorzieningenrechter was duidelijk. Het

NIOZ/NMF mocht de door Damen aan de orde

gestelde vertragingsrisico’s in het contract niet

eenzijdig bij de bouwer leggen. De

voorzieningenrechter vond dat NIOZ/NMF zich

onvoldoende de vraag had gesteld wat voor

bouwers de consequenties zijn van een

dergelijke overmachtsbepaling en of daar wel

een rechtvaardiging voor was. Wat verder nog

meespeelde was dat op vertraging hoge boetes

zijn gesteld. Als voorbeeld werd genoemd dat

als essentiële onderdelen drie maanden

vertraagd aankomen omdat bijvoorbeeld de

Bosporus is geblokkeerd doordat een schip op

een zeemijn is gelopen dat Damen al 

€ 2.250.000 kan kosten.

De voorzieningenrechter vindt daarom dat een

meer evenwichtige regeling in het contract

moet worden opgenomen. Wat vrij uitzonderlijk

is, is dat de voorzieningenrechter zelf een

suggestie doet hoe een dergelijke regeling er uit

zou kunnen zien.

Ontbinding

Het contract voorzag ook in een bepaling die

het NIOZ/NMF de mogelijk gaf de

overeenkomst te ontbinden. Ook daartegen

maakte Damen bezwaar. Wat was namelijk het

geval? Als NIOZ/NMF op basis van deze 
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bepaling de overeenkomst zou ontbinden

vanwege een toerekenbare tekortkoming,

dan zou zij ervoor kunnen kiezen om de

eigendom van het schip te verkrijgen zonder

dat daar een vergoeding tegenover staat. In

de uitspraak lezen we dat NIOZ/NMF ter

zitting heeft aangevoerd dat zij dit niet zo

bedoeld heeft. Dat is geruststellend, vond de

voorzieningenrechter, maar zij kon van

Damen niet verlangen dat zij dan wel op

deze disproportioneel te achten basis

inschrijft. NIOZ/NMF diende de

overeenkomst daarom ook op dit punt aan

te passen. 

Aansprakelijkheid 

Dat geldt ook voor de bepaling over

aansprakelijkheid. Die bepaalde dat Damen,

als ze de opdracht zou krijgen, onbeperkt

aansprakelijkheid zou zijn voor alle schade -

dus ook indirecte schade - bij een

toerekenbare tekortkoming als gevolg van

grove schuld van een ondergeschikte van

een toeleverancier van Damen. Waarom een

dergelijke bepaling nodig was, welke schade

NIOZ/NMF met deze bepaling op het oog had

en in hoeverre een zo ruim geformuleerde

aansprakelijkheid aan zou moeten sluiten bij

de aard en omvang van de opdracht, werd

allemaal niet uitgelegd. De

voorzieningenrechter was dan ook van

oordeel dat er niet voldoende lijkt te zijn

nagedacht over de tekst van deze bepaling.

Ook deze bepaling is daarom

disproportioneel en behoeft aanpassing. 

Wat levert deze uitspraak op?

Een zwaluw maakt uiteraard nog geen zomer

en bovendien is iedere aanbesteding net weer

even anders. Toch maakt deze uitspraak

duidelijk dat het zowel voor aanbesteders als

voor inschrijvers zinvol is om kritisch te kijken

naar de evenwichtigheid van de bepalingen die

in het uiteindelijk te sluiten contract staan. Als

die bepalingen desondanks disproportioneel

zijn, dan laat deze uitspraak zien dat het de

moeite waard is dit aan te kaarten en het liefst

nog voor de fase van inschrijving..

Wilt u weten wat deze uitspraak voor u

betekent? Neem dan gerust met ons contact

op.

Klik hier voor de besproken uitspraak.

EDWIN VAN DIJK | 06 22 44 96 12

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:3274
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