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#STARTUPSANDDOWNS
Van hobby 
naar start-up

#WATISUWUITSPRAAK
Als een zieke werknemer niet 
meewerkt aan zijn terugkomst

#3XPIT
Reinier Pijls 
op scherp 

Uitleg over de nieuwe 
Wet kwaliteitsborging

Hoe bewijs je dat 
die kras er al zat?

Samen sterk 
bouwen
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Goed kunnen spreken, dat is een essentiële eigenschap voor advocaten. 

En goed kunnen luisteren is minstens zo belangrijk. Zeker in deze 

tijd, waarin we worden overspoeld door meningen, vragen, feiten, 

nieuws en nepnieuws. Goed luisteren is de basis van elkaar begrijpen.  

Het stelt ons in staat om onze juridische dienstverlening af te stemmen op 

úw behoefte. Iets dat we met onze vernieuwde huisstijl en website nog 

eens onderstrepen.

Strijden met hart en ziel
Een persoonlijke benadering is voor ons van essentieel belang. We 

verdiepen ons in uw vraagstukken, komen snel tot de kern en strijden  

met hart en ziel voor uw belangen. Zo kunnen we problemen snel 

oplossen of zelfs vóór zijn. Dat is wat ons drijft én wat ons raakt.  

Letterlijk en figuurlijk... ‘touché’. Een bevlogenheid waar mijn collega’s en  

ik u graag deelgenoot van maken. Onder andere met dit gloednieuwe 

magazine. Daarin bijvoorbeeld aandacht voor de Wet kwaliteitsborging,  

die op dit moment bij de Eerste Kamer ligt. Actueel en ingrijpend voor 

aannemers, omdat met deze wet de aansprakelijkheid na oplevering 

aanzienlijk wijzigt. Uiteraard hebben wij onze tactiek al bepaald! Robert 

Jan Kwaak en Coen Geerdes praten u bij. Benieuwd? Blader gauw verder,  

ik wens u veel leesplezier! 

Arjan Stuij
directeur

Colofon
Redactie afdeling Sales &  

Marketing Poelmann van den Broek 

Concept en realisatie More

Fotografie Sytse Dijkstra,  

Arief Ernst Hühn

Druk Drukkerij Roelofs Enschede

Oplage 3.550 exemplaren

Meer Touché 
Op pvdb.nl/touche vindt u nieuws, 

blogs en video’s van en over de  

juridisch specialisten van Poelmann 

van den Broek. Wilt u een extra 

exemplaar van Touché of het 

magazine niet meer ontvangen? 

Laat het ons weten via 

communicatie@pvdb.nl.

Touché is het relatiemagazine van Poelmann 

van den Broek N.V. In Touché geven wij u

informatie over uiteenlopende al dan niet 

juridische onderwerpen. De verstrekte informatie 

is van algemene aard en kan niet worden 

aangemerkt als beroepsmatig advies in een 

concrete situatie. Voor professionele juridische 

bijstand kunt u uiteraard contact opnemen met 

de advocaten van Poelmann van den Broek. 

Hoewel Touché met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert 

Poelmann van den Broek niet dat de daarin 

verstrekte informatie te allen tijde compleet, 

actueel en/of accuraat is. Poelmann van den 

Broek accepteert geen enkele aansprakelijk-

heid voor directe en/of indirecte schade door 

gebruikmaking van de informatie die in Touché 

is verstrekt, behoudens in het geval van opzet 

of bewuste roekeloosheid aan de zijde van 

Poelmann van den Broek. Niets uit deze uitgave 

mag worden verveelvoudigd zonder onze 

schriftelijke toestemming.

touché.

4 Onrust in de bouw

7 Fiks Film

8 Wat is uw uitspraak?

14  #3xpit Reinier Pijls

Inhoud

Tip!  Bij verschillende artikelen in Touché ziet u hashtags staan. 
Voer deze in op pvdb.nl en u vindt interessante achtergrond-
informatie over deze onderwerpen!
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Uitstel van executie?
De invoering van de nieuwe Wet kwaliteitsborging staat gepland 

op 1 januari 2018. De wet is inmiddels goedgekeurd door de 

Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet zich er nog over buigen. 

Overigens is er nog uitstel van executie mogelijk. Als het bouwend 

Nederland lukt om de wet controversieel te verklaren, dan mag 

deze onder een demissionair kabinet niet worden aangenomen 

en is het wachten op het nieuwe kabinet. 

Onrust in de bouw 
door nieuwe Wet 
kwaliteitsborging

De nieuwe Wet kwaliteitsborging wil 
de kwaliteit van de bouw in Neder-
land vergroten. Een lovenswaardig 
streven, maar gaat het ook werken? 
En komen aannemers er niet door in 
de knel? Onze advocaten Robert Jan 
Kwaak en Coen Geerdes geven uitleg 
vanuit hun expertise.

Robert Jan Kwaak (advocaat in servicegebied 

bouw) beluistert bij aannemers veel ongerustheid 

over de nieuwe wet. Met name over het  

verleggen van de aansprakelijkheid na  

oplevering. In de huidige wet en ook de UAV  

2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden)  

is de aannemer ontslagen van aansprakelijkheid 

voor gebreken die de opdrachtgever op het tijd-

stip van oplevering redelijkerwijs had moeten 

ontdekken. Heel simpel gezegd: als de opdracht-

gever drie weken na oplevering klaagt over  

krassen in de ramen, dan is de aannemer daar-

voor niet meer aansprakelijk. Dat gebrek had de 

opdrachtgever bij oplevering kunnen zien.  

Uitgangspunt is dus dat de opdrachtgever 

zichtbare gebreken, waarover hij niet heeft  

geklaagd, wordt geacht te hebben geaccep-

teerd. En juist dát gaat veranderen.

Vervelende situaties
In de nieuwe Wet kwaliteitsborging blijft de 

aannemer na oplevering aansprakelijk voor alle 

gebreken, ook al heeft de opdrachtgever deze 

bij oplevering niet geconstateerd. Het maakt niet 

meer uit of de gebreken bij oplevering zichtbaar  

of verborgen waren. En dat gaat vervelende  

situaties opleveren, weet Robert Jan. “Stel dat  

bewoners na drie maanden komen met klachten  

over krassen op ramen of beschadigd stucwerk. 

Dat kan al voor de oplevering gebeurd zijn, 

maar ook tijdens de verhuizing. Toch is de aan-

nemer aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat 

deze gebreken er ten tijde van de oplevering 

niet waren. Dat laatste is uitermate lastig.’’  

Robert Jan vertelt dat nog onduidelijk is hoe 

rechters hier straks mee omgaan. “Iemand die 

acht jaar na oplevering bij de aannemer nog 

klaagt over een kras in het raam, zal bij de rechter 

waarschijnlijk bot vangen. Maar hoeveel tijd moet 

er verstreken zijn voordat de aannemer niet meer 

aansprakelijk is? Wat is een redelijke termijn om 

te klagen? De nieuwe wet was nou bij uitstek 

een mogelijkheid geweest om onduidelijkheid 

weg te nemen in plaats van te vergroten. De wet 

legt bovendien een grote last bij de aannemer 

om alles bij oplevering minutieus vast te leggen 

met foto’s: echt alles moet worden gedocu-

menteerd. Alleen dan kan de aannemer bewijzen 

dat die kras er ten tijde van de oplevering echt 

niet zat.”

Robert Jan begrijpt dat de nieuwe wet beoogt 

particuliere huizenbezitters te beschermen. 

Maar voor projectontwikkelaars en andere  

grote partijen is die bescherming minder nodig.  

Nu maakt de nieuwe wet het wel mogelijk om 

in dit soort gevallen af te wijken van de wet.  

#uitdepraktijk

>> lees verder

 Coen Geerdes (links) en 
Robert Jan Kwaak (rechts)

Tip! Meer weten over wat er onder deze wet gaat veranderen? 

Kijk op pvdb.nl/touche
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Dat zal echter niet snel gebeuren, schat hij in. “Waarom 

zou een opdrachtgever willen afwijken van de wet als 

die wet zo in zijn voordeel is? De kans is bovendien groot 

dat aannemers, in de strijd om een opdracht, die grotere 

aansprakelijkheid zullen accepteren.”

Juridisch waterdicht opleveren 
Poelmann van den Broek kan bouwers helpen door goed 

mee te denken hoe de oplevering zo waterdicht mogelijk 

vorm kan krijgen, waardoor discussies achteraf worden 

beperkt. Ook kunnen juridisch waterdichte contracten 

worden opgesteld als het toch mogelijk blijkt om van de 

wet af te wijken.

Coen Geerdes (advocaat in servicegebied omgeving  

en overheid) heeft te maken met de publiekrechtelijke 

consequenties van de nieuwe wet. “Nu is het zo dat de  

gemeente moet toetsen of het aannemelijk is dat het 

te bouwen bouwwerk voldoet aan de eisen die het 

Bouwbesluit stelt. Denk aan technische eisen op het  

gebied van brandveiligheid, isolatiewaarden en der-

gelijke. Onder de nieuwe wet wordt daarbij een  

private partij geïntroduceerd, de zogeheten kwaliteits-

borger. Die begeleidt de bouw en moet aan de hand van 

uniforme instrumenten uiteindelijk een verklaring geven 

waaruit blijkt dat de bouw conform het instrument en 

daarmee het Bouwbesluit is voltooid. Pas daarna mag het 

bouwwerk in gebruik worden genomen.’’

Apk voor de bouw
Coen vergelijkt het met de introductie van de apk voor 

auto’s. “Vroeger haalde de politie incidenteel auto’s van 

de weg die technisch in slechte staat waren. Met het 

invoeren van de apk werd een private partij geïntrodu-

ceerd, de BOVAG, waardoor elke auto van een bepaalde 

leeftijd gekeurd wordt door aangesloten keurmeesters, 

hier kwaliteitsborgers. De kwaliteitsborger is straks veel 

meer on the job dan een ambtenaar nu.’’ 

Coen verwacht echter dat de uitvoering van de nieuwe 

Wet kwaliteitsborging per gemeente gaat verschillen. 

“De eindverantwoordelijkheid ligt namelijk nog wél bij 

de gemeenten. Dus het oude systeem is in ieder geval in 

juridische zin nog niet helemaal losgelaten. Zeker niet nu 

bij de behandeling in de Tweede Kamer bij amendement  

de gemeente toch weer een prominentere positie  

binnen het proces heeft gekregen. Het gaat denk ik per 

gemeente verschillen hoeveel capaciteit en ‘enthousias-

me’ er is om nog inspecteurs naar de bouw te sturen. Als 

het aan de wetgever ligt, vertrouwen de gemeenten op 

de kwaliteitsborgers. Maar daar zit wel wat vreemds in, 

nu de gemeenten nog wel eindverantwoordelijk zijn.”

Veel makkelijker wordt het met de nieuwe wet in ieder 

geval niet. Coen: “Vooral in het begin zal het nieuwe 

rechtsvragen opleveren, buiten de bestaande discussies 

over de toetsing van bouwplannen aan het bestem-

mingsplan, de eventuele afwijking daarvan, de bouw-

verordening en welstand. Die toetsing verandert met 

de Wet kwaliteitsborging niet. Voor bouwers betekent 

de kwaliteitsborger weer een extra partij in het proces.  

Het is afwachten in hoeverre hier discussies uit voort-

vloeien, bijvoorbeeld ten aanzien van het afgeven 

van de ‘eindverklaring’ van de kwaliteitsborger. Bij  

Poelmann van den Broek adviseren we in elk geval om de  

kwaliteitsborger al vroeg in het bouwproces aan tafel  

te krijgen, dat kan veel discussie achteraf voorkomen.’’

# aansprakelijkheid
# kwaliteitsborging
#bouwbesluit

>> vervolg pagina 5

5 tips om slim 
om te gaan met 
de nieuwe Wet 
kwaliteitsborging
1.  Betrek de kwaliteitsborger al bij de initiatief- en 

ontwerpfase en niet pas bij de wettelijk verplichte twee 

dagen voor de start van de bouw.

2.  Neem eventuele ‘signalen’ vanuit het bevoegd gezag 

serieus. Bijvoorbeeld de bouwveiligheid. De bevoegdheid 

van de gemeente tot handhaven blijft bestaan.

3.  Met de toegenomen aansprakelijkheid van de aannemer 

is voorkomen beter dan genezen. Bewaak nauwgezet uw 

eigen kwaliteit en toets die uitvoerig voordat het werk 

wordt opgeleverd.

4.  Leg als aannemer en opdrachtgever bij de oplevering 

zoveel mogelijk samen vast. Wat wordt wel en niet 

geaccepteerd? Dit voorkomt discussie achteraf.

5.  Gebruik digitale hulpmiddelen om het opgeleverde werk 

vast te leggen.

Luuk Buurman vertelt: “We hadden altijd veel lol met het maken 

van reportages. We hielden ons bezig met uiteenlopende  

onder werpen: van de plaatselijke carnaval tot vakanties. De  

toenmalige werkgever van Koen, GGD Gelderland-Zuid, hoorde 

van onze hobby en vroeg of we een animatie voor hen konden  

maken om medewerkers en partners van de GGD in te lichten 

over de verandering in de Wet maatschappelijke ondersteu-

ning van 2015. Direct daarna kregen we nóg een opdracht. We 

zijn er dus eigenlijk vanzelf ingerold.”

Intellectuele bagage
Na het voortgezet onderwijs kiest Luuk eerst voor de opleiding 

mediavormgever en vervolgens voor de opleiding communicatie 

en multimedia design. Koen heeft zijn bachelor psychologie  

behaald en met een master in gedragsverandering is hij nu  

afgestudeerd. Deze intellectuele bagage en de jarenlange  

ervaring vormen samen het unique sellingpoint van Fiks 

Film: complexe materie wordt helder en visueel aantrekkelijk  

uitgelegd.

Hoogtepunt
Luuk: “Hoogtepunt voor ons was het moment dat we ons  

aansloten bij StartUp Nijmegen. Zo kregen we in één klap een 

super ervaren netwerk om ons heen. Mensen die klanten naar 

ons doorverwijzen en die ons advies geven als we het even 

niet meer weten.”

Jonge ondernemershub
Een van die adviseurs is Erik Jansen van Poelmann van den 

Broek. Erik licht zijn rol bij StartUp Nijmegen toe: “We dragen 

graag bij aan deze jonge ondernemershub met onze kennis. 

We weten uit ervaring dat één advies voldoende kan zijn 

om een beginnende ondernemer op het succesvolle spoor 

te zetten. Sommigen hebben namelijk wel een goed idee,  

maar nog niet het juiste verdienmodel. En voor ons is deze 

bruisende omgeving natuurlijk ook zakelijk interessant.” 

Ups maar ook downs
Luuk: “Erik Jansen legde ons uit hoe belangrijk het is om  

verwachtingen van tevoren goed vast te leggen. Bijvoorbeeld 

het aantal correctierondes dat een klant mag verwachten. Maar 

ook afspraken tussen Koen en mijzelf. Zo vond ik het een heel 

moeilijk besluit om mijn studie te vervolgen. Dat kun je echt 

wel een ‘down’ noemen. Ik wilde m’n maatje niet in de steek 

laten, maar wilde ook m’n studie goed afronden. Inmiddels 

hebben we dat goed opgelost. Naast mijn studie werk ik 20 

uur voor Fiks Film en Koen 40 uur. En op die schaal verdelen 

we ook de verdiensten. Dat werkt heel goed.”

De twee vrienden Luuk Buurman 
en Koen Collé maken al sinds hun 
twaalfde reportages. Bedrijven 
zitten te springen om hun skills 
en hun start-up Fiks Film draait 
inmiddels op volle toeren. 
In Start-ups & Downs leest u 
over hun hoogtepunten én 
uitdagingen.  

  Fiks Film: van  
    hobby naar  
 veelbelovende  
        start-up

#startupsanddowns
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“Aan het ontslaan van een zieke werknemer zitten veel haken 

en ogen. Maar werkgevers die een duidelijk verzuimreglement 

en een goed dossier hebben, zijn bij de kantonrechter zeker niet 

kansloos als het om een ontslagverzoek voor een onwillige 

werknemer gaat.

Bij de kans van slagen om een zieke werknemer te ontslaan 

hangt veel af van hoe een werkgever in het voortraject heeft 

gehandeld. Als er een duidelijk verzuimreglement voor werkne-

mers is binnen een bedrijf, waarin bijvoorbeeld staat wanneer 

en hoe de werknemer zich ziek moet melden en wat van hem 

wordt verwacht tijdens zijn ziekte, dan voorkomt u al veel ondui-

delijkheid en dus mogelijkheid tot discussie.

De eerste twee jaar na ziekmelding geldt in principe een  

ontslagverbod. In die periode is de werkgever verplicht het  

loon door te betalen. Maar als iemand zich in die twee jaar  

onttrekt aan de re-integratieverplichtingen, niet meewerkt aan 

zijn herstel of zelfs helemaal niet bereikbaar is, dan zijn er wel 

degelijk mogelijkheden daar vanaf te wijken. De werkgever kan 

dan het loon tijdelijk opschorten of in sommige gevallen het loon 

helemaal stopzetten. Ook een ontslag is niet geheel onmogelijk.

Een goede basis is het halve werk
Daarvoor is het wel belangrijk om een goed dossier op te bouwen. 

Poelmann van den Broek staat werkgevers graag in het hele  

traject bij. Het liefst al bij het opzetten van een goed verzuim-

reglement natuurlijk: een goede basis is het halve werk. Zit 

een werkgever al in zo’n situatie, dan kunnen we bijvoorbeeld  

adviezen geven over het opbouwen van een goed dossier, maar 

ook even een brief meelezen voordat deze de deur uitgaat. Dat 

hoeven dus geen uitgebreide bijeenkomsten te zijn. Voor de werk-

gever is het nuttig om gedurende het hele traject af en toe even 

ruggespraak te houden om te zorgen dat hij juridisch goed zit.

Als een werkgever de werknemer echt wil ontslaan, dan moet 

de stap naar de kantonrechter worden gezet. Door de Wet werk 

& zekerheid die sinds 1 juli 2015 van kracht is, moet de kanton-

rechter streng toetsen of de werkgever aan de wettelijke voor-

waarden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft 

voldaan. Voorheen was dit eenvoudiger. U moet als werkgever 

volledig aan de voorwaarden voldoen. Dat is nog steeds heel 

goed mogelijk, mits er een gedegen dossier is en de ontslag-

grond daarmee goed kan worden onderbouwd.”

Wederzijds goedvinden
“Als werkgever en werknemer samen een beëindigingsregeling 

kunnen treffen, is een uitspraak van de rechtbank niet nodig.  

De arbeidsovereenkomst wordt dan met wederzijds goedvinden 

beëindigd en vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.  

Ik zou een werkgever adviseren om ook bij het maken van zo’n 

vaststellingsovereenkomst een advocaat te laten meekijken,  

zodat de beëindiging vanuit juridisch oogpunt waterdicht is.’’

Ook al is een besluit juridisch waterdicht, dan nog kan het indruisen tegen wat mensen rechtvaardig vinden.  

In ‘Wat is uw uitspraak?’ vragen we drie ondernemers naar hun mening over een alledaagse juridische kwestie. 

Eén van onze gespecialiseerde advocaten legt uit hoe de wetgeving écht in elkaar zit. Deze keer: mag een 

werkgever een zieke werknemer die niet meewerkt aan zijn terugkomst ontslaan?

Nejla Arican-Akyilmaz (48) 
eigenaresse kapsalon

Veel gevraagd van 
de werkgever
“De werkgever moet in ons land heel 

veel regelen als een werknemer lang-

durig ziek wordt. Als je - zoals ik - maar 

weinig werknemers hebt, moet je alles 

op alles zetten om toch het werk af 

te krijgen. De anderen moeten méér 

werken, en dat moet ik betalen.  

Dan moet ik nog een dossier opbouwen 

en als het lang duurt een re-integratie-

bedrijf inhuren. Als ondertussen  

iemand alleen maar dwarsligt en niks 

wil, dan vind ik zeker dat je recht zou 

moeten hebben die persoon te ont-

slaan. Met een kleine zaak is het  

onbegonnen werk zo iemand aan 

boord te houden.”

Annemieke ten Thije (59) 
journaliste

Vraag een second  
opinion aan
“Iemand ontslaan wordt een moeilijke 

zaak, zeker de eerste twee jaar. Als de 

werknemer re-integratie op alle fron-

ten tegenwerkt, dan heeft hij of zij wel 

een probleem. Volgens de wet moet 

je denk ik wel meewerken. Niet elke 

werknemer die zich ziek meldt, is echt 

ziek. Een arboarts moet dit toetsen. 

Maar als deze wordt ingehuurd door 

de werkgever, hoe onafhankelijk is 

dat dan? En als er passend ander werk 

wordt aangeboden, is dat dan altijd 

‘passend’? Ik vind dat je als zieke werk-

nemer niet overal mee akkoord hoeft 

te gaan. Als je te goeder trouw bent 

en een werkgever wil onterecht van je 

af, dan zou ik bij een andere arboarts 

een second opinion vragen. Of een 

arbeidsrecht-advocaat inschakelen.’’

Peter Brinkerink (34) 
shopmanager telecomwinkel

We moeten allebei 
ons best doen
”Ik heb geen ervaring met een werk-

nemer die lang ziek is. Mocht dat tóch 

gebeuren, dan moeten we allebei ons 

best doen, zodat de werknemer zo snel 

mogelijk weer aan de slag kan.  

Een goede verstandhouding is dan 

heel belangrijk. Dat zit bij ons wel 

goed. Interesse tonen in je werk- 

nemers, hen betrekken bij je plannen, 

dat helpt. Ik vind dat als je als werk-

gever de enige partij bent die energie 

steekt in de re-integratie, je een jurist 

mag inschakelen om het contract 

versneld te laten ontbinden. Gelukkig 

zijn we aangesloten bij de arbodienst, 

die in het geval van langdurige ziekte 

zorgt voor goede begeleiding.”

Werkgever is 
zeker niet 
kansloos

De specialist: 
Lonneke Nouwen 

advocaat in 
servicegebied arbeid

Mag u een zieke werknemer 
die niet meewerkt aan zijn 
terugkomst ontslaan?

#watisuwuitspraak?

Tip!  Bekijk méér uitspraken en de reactie van Lonneke 

 in de video op pvdb.nl/touche. Uw eigen mening delen  

met Lonneke? Schroom niet! Mail naar l.nouwen@pvdb.nl 
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Nieuws
 waardig

Lunchsessie arbeidsrecht 

De maandelijkse actualiteitenbijeenkomst georganiseerd 

door servicegebied arbeid is al jaren een succes! De 

eerstvolgende sessie vindt plaats op dinsdag 4 juli. Tijdens 

een informele lunchsessie op ons kantoor praten onze 

advocaten u bij over alle actualiteiten op het gebied van 

arbeidsrecht. 

Masterclasses voor de retailbranche  
Op donderdag 6 juli 2017 verzorgen wij de tweede 

bijeenkomst in een reeks van masterclasses specifiek voor 

de retailbranche. Onze ervaren retailspecialisten delen 

kennis en tips over hoe u als retailer op de juiste manier 

omgaat met privacy en persoonsgegevens.

U bent van harte uitgenodigd! Praktische informatie én het 

inschrijfformulier vindt u op pvdb.nl/evenementen

Glimmende youngtimers, sportscars en cabrio’s, een 

prachtig rallyparcours door omgeving Nijmegen en een 

fantastische ambiance: dat is de JuPla Rally ten voeten uit. 

Poelmann van den Broek is trots hoofdsponsor van deze 

eendaagse tourrally die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 

2 september. Uiteraard gaan wij ook de sportieve strijd 

aan! Samen met onze relaties maken we er een gezellige 

en ontspannen dag van. De opbrengst van de rally gaat 

naar het Ronald McDonald Huis Nijmegen. 

Zelf ook meerijden? Schrijf u in via jupla.nl/rally
De kosten bedragen €180,- per equipe.

Op donderdag 20 juli is het zover: de jaarlijkse Hamer-

party tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, georganiseerd 

in samenwerking met serviceclub De Ronde Tafel 11.  

Wij nodigen u van harte uit dit geweldige feest samen met 

ons te komen vieren nabij het voormalig Hotel Hamer in Berg 

en Dal. Een prachtige plek direct aan het vierdaagseparcours, 

waar we samen de duizenden wandelaars toejuichen en 

genieten van het vierdaagsespektakel. Wij zien u graag! 

Schrijf u in via: pvdb.nl/hp2017 

De opbrengsten van de Hamerparty komen ten goede 

aan Stichting Koprol en de Karuna Foundation.

Actualiteitenbijeenkomsten

Extra slagkracht

Poets uw bolide 
voor de JuPla Rally! 

Nijmeegse 
Vierdaagse 
= Hamerparty

Sportieve middag 
met relaties
Vier advocaten en zes relaties hulden  

zich zondag 14 mei in het teamshirt van 

Poelmann van den Broek om op hun  

stalen ros de Ronde van Nijmegen te 

rijden. “Het was super om dit sportieve 

evenement als groep te voltooien.  

Wat het weer betreft ging het ons voor  

de wind, maar de heuvels waren pittig. 

Het biertje na afloop in Park Brakkenstein 

was dan ook een heerlijke beloning”, 

aldus Robin Evens, advocaat in service- 

gebied omgeving en overheid.

Twee nieuwe collega’s bij Poelmann

van den Broek! Per 1 januari 2017 is

Antoinette Niebeek gestart bij service- 

gebied arbeid. Servicegebied bouw heeft 

haar slagkracht per 1 maart 2017 vergroot 

met Lieke Brouns. Met hun enthousiasme 

en daadkracht helpen zij u graag verder. Antoinette Niebeek  
a.niebeek@pvdb.nl

Lieke Brouns 
l.brouns@pvdb.nl

Hamerparty 
20 juli 2017 | 11.00 - 17.30 uur | Berg en Dal
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#403
#ondernemingsrecht
#contractrecht
#eigendomsrecht

Er zijn twee opties om financieel risico uit te 

sluiten: de contractuele concerngarantie en 

de 403-verklaring. Tom Teggelaar merkt in de 

praktijk dat ondernemers in de bouwwereld 

zich hier niet bewust van zijn. 

Wat verstaan we onder een 
concerngarantie? 
Tom: “In de kern betekent een concerngarantie 

dat een topholding contractueel garant staat 

ten opzichte van een opdrachtgever. En met 

topholding bedoelen we hier de vennootschap 

in het concern, die qua aansturing en financiën 

meestal aan het hoofd staat. En nu komt de  

belangrijkste factor: een contractuele concern-

garantie brengt alleen aansprakelijkheid met 

zich mee voor de topholding ten behoeve van 

de opdrachtgever, niet verder.” 

En wat is dan precies een 
403-verklaring? 
Tom: “De term ‘403-verklaring’ komt uit het jaar- 

rekeningenrecht, artikel 2:403 BW om precies te 

zijn. Als een topholding alleen de geconsoli-

deerde cijfers wil publiceren en niet de  

enkelvoudige jaarrekeningen van groepsmaat- 

schappijen, dan moet de topholding een 403- 

verklaring deponeren bij het handelsregister. 

 In die verklaring stelt zij zich aansprakelijk  

voor alle schulden die voortvloeien uit rechts- 

handelingen van de betreffende dochtermaat-

schappij.”

Duidelijk, maar waar zit dan precies 
het verschil? 
Tom: “Het verschil is dat de contractuele concern-

garantie alleen aansprakelijkheid met zich 

meebrengt ten opzichte van de opdrachtgever. 

De 403-verklaring creëert aansprakelijkheid ten 

opzichte van álle schuldeisers van de betref-

fende dochtermaatschappij. Het punt is dat het 

voor het verhaalsrecht van de opdrachtgever 

geen verschil maakt of er een concerngarantie 

wordt afgegeven of een 403-verklaring wordt 

gedeponeerd. In beide gevallen kan de  

opdrachtgever op de topholding verhalen. 

Voor het bouwbedrijf dat zekerheid moet  

bieden, is het echter een wereld van verschil. 

De potentiële aansprakelijkheid die voortvloeit 

uit de 403-verklaring is veel groter, omdat er in 

dat geval vele schuldeisers kunnen zijn. Omdat 

de risico’s bij een 403-verklaring zoveel groter 

zijn, doet een bouwonderneming er dus goed 

aan, om een concerngarantie aan te bieden aan 

de opdrachtgever in plaats van een 403-verkla-

ring te deponeren.” 

Is dat ook gunstig vanuit het 
perspectief van de opdrachtgever? 
Tom: “Jazeker! Ook voor de opdrachtgever is een 

concerngarantie beter dan een 403-verklaring. 

Het gevolg van de 403-verklaring is immers 

dat ook andere schuldeisers op de topholding 

kunnen verhalen. Het lijkt me dat je als  

opdracht- gever liever niet de koek met meer- 

dere schuldeisers deelt, mocht het bij de dochter- 

onderneming misgaan.”

Desondanks zien wij in de bouwpraktijk nog 

steeds dat (met name aanbestedingsplichtige) 

opdrachtgevers een 403-verklaring eisen in 

plaats van een concerngarantie. Bij een aan- 

besteding is het zelfs zo dat een inschrijving 

terzijde gelegd wordt als een bouwbedrijf niet 

voldoet aan de formele eis van het overleggen 

van een 403-verklaring, maar een concern- 

garantie overlegt. Dat is opmerkelijk, aangezien 

een contractuele concerngarantie vanuit het 

perspectief van de aanbestedende dienst  

volstaat. Én zelfs voor beide partijen gunstiger is. 

Vanwege de zeer verstrekkende gevolgen van 

de 403-verklaring heeft Tom een tip voor 

bouwbedrijven. “Heeft u een 403-verklaring 

gedeponeerd, ga dan nog eens goed na wát de 

overwegingen daarvoor zijn. Een 403-verkla-

ring kan immers worden ingetrokken. Als de 

403-verklaring nog steeds onderdeel uitmaakt 

van uitsluitingscriteria, dan is dit hét moment 

om met de opdrachtgever te overleggen of een 

contractuele concerngarantie niet voor beide 

partijen beter is.”

Concerngarantie: 
beter dan een 
403-verklaring
Financiële risico’s willen we uitsluiten, logisch. Daarom eisen opdrachtgevers dat 
bouwbedrijven een 403-verklaring deponeren, waarmee de topholding binnen een 
concern garant staat voor verplichtingen van dochterbedrijven. En dát is dan weer niet 
zo logisch. Tom Teggelaar (advocaat in servicegebied ondernemen) legt uit waarom een 
concerngarantie gunstiger is… voor álle partijen.
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Rudi Minkhorst
advocaat in servicegebied omgeving en overheid

1.  Wat zijn volgens jou de 3 
belangrijkste wetten? 
“Het mooiste vind ik rechtsbetrekkingen tussen burgers 

onderling. Dat raakt iedereen en het is ook het grootste 

deel van alle rechtspraak in ons land. Je zou het misschien 

niet zeggen, omdat het strafrecht in de media de meeste 

aandacht krijgt. Ik kies niet voor één wet, ik vind het 

complete Burgerlijk Wetboek het belangrijkst. Daarna het 

Wetboek van Strafrecht. Tot slot… voor mijn werk is de 

Faillissementswet het belangrijkst, dus deze mag ook niet 

ontbreken.”

2.  Welke historische persoon had jij  
willen verdedigen? 
“Socrates! Men beschuldigde hem ervan niet de juiste 

goden te eren. Socrates verdedigde zichzelf goed.  

De jury, die eerst vijandig tegenover hem stond, wilde hem 

zelfs vrijspreken. Socrates verprutste het vervolgens door 

een beloning te eisen. Hij moest dat idee bekopen met de 

doodstraf. Hoewel strafrecht niet mijn specialiteit is, had ik 

dat beslist beter voor hem geregeld.”

3.  Heb jij wel eens in een ethische 
tweestrijd gestaan? 
“Niet echt, omdat ik geen strafrechtzaken behandel. 

Natuurlijk kom ik ook in mijn vakgebieden – 

ondernemingsrecht en insolventierecht – soms lastige 

situaties tegen. Dat is het geval als de wederpartij punten 

laat liggen. Een vordering bijvoorbeeld kan verjaard zijn.  

 

De wederpartij hoeft die dan niet meer te betalen.  

Maar daar zal ik ze nooit op wijzen. Als ik een oplossing kan 

bedenken die voor beide partijen gunstig is en mijn cliënt 

heeft geen bezwaar, pas dán zal ik de wederpartij helpen.” 

#3xpit

Het mooiste vind ik 
rechtsbetrekkingen 
tussen burgers onderling

Voor onze klanten strijden we in de rechtbank, op het 
scherp van de snede. Een bikkelharde façade, maar 
daarachter schuilt een persoon van vlees en bloed. Een 
persoon die we aan de hand van 3 vrijmoedige vragen 
aan u voorstellen. Zo maakt u deze keer kennis met 
Reinier Pijls (advocaat in servicegebied ondernemen).

Tip! Op pvdb.nl/touche leest u Rudi’s volledige artikel over leges. 

Daarin onder andere handige tips om de legesnota te verlagen! 

leges
niet op de juiste wijze heeft bekendgemaakt, 
kan de legesverordening niet geldig worden 

verklaard. Concreet: u betaalt geen

verordening
Als de
de

gemeente
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Het werk van een advocaat is geen spelletje. Het is een keiharde strijd voor je 

klant. Een strijd die je voert met alle middelen die zijn toegestaan. En daarin 

moet je ver gaan. Tenminste, zo werkt het bij Poelmann van den Broek. Wij gaan 

graag tot het uiterste. Ook voor u.

Op het 
scherp
van de 
snede.
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