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Den Haag - Aanneemster heeft in juni 2011 met de gemeente een 
aannemingsovereenkomst gesloten voor onder meer de aanleg van een fietstunnel, het 
reconstrueren van een bestaande rotonde en het aanbrengen van een nieuwe 
asfaltverharding. 
 
Op deze overeenkomst zijn de Standaard RAW bepalingen 2005 van toepassing . In de uitvoering van de 
werkzaamheden is vertraging ontstaan. Eén van de oorzaken van die vertraging is volgens aanneemster het 
ontbreken van een asbestvooronderzoek en een aanvullend asbestonderzoek, waardoor geen aanvang kon 
worden genomen met de werkzaamheden rondom de fietstunnel. De gemeente betwist dat. 

In een procedure voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt onder meer dit twistpunt tussen partijen 
beslecht (zie RvA 8 januari 2013, no. 34.014). Arbiters stellen vast dat op grond van het bestek (en ook op grond 
van de RAW-systematiek) de NEN-normen van toepassing zijn, zoals die drie maanden voor de aanbesteding 
luiden. Dit betekent dat onder meer NEN 5725:2009 van toepassing is, voor zover sprake is van een verdenking 
met betrekking tot de aanwezigheid van asbest. 

De verdenking met betrekking tot de aanwezigheid van asbest was naar het oordeel van arbiters bij aanvang van 
de werkzaamheden aanwezig. Arbiters stellen vast dat ter plaatse van een tweetal boringen (onderdeel van de 
aanbestedingsstukken) metselpuin met een onbekende herkomst aanwezig was, zodat er krachtens NEN 
5725:2009 een asbestvooronderzoek had moeten plaatsvinden. Bij aanvang van het werk was een dergelijk 
asbestvooronderzoek niet voorhanden. Arbiters zijn dan ook van oordeel dat aanneemster niet met haar 
werkzaamheden rondom de fietstunnel kon starten, omdat de Arbo regelgeving nu eenmaal een veilige 
werkomgeving eist. 

Aanneemster heeft tussen juni en september 2011 veelvuldig met de gemeente gesproken over de mogelijke 
aanwezigheid van asbest. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente uiteindelijk alsnog in september 2011 een 
asbestvooronderzoek heeft laten verrichten. Uit dit onderzoek bleek dat de locatie asbestverdacht was. Hierdoor 
bleek een aanvullend asbestonderzoek noodzakelijk te zijn. Dit onderzoek wees uit dat geen asbest aanwezig 
was. Op 2 november 2011 zijn de resultaten van dat onderzoek aan aanneemster verstrekt. 

Arbiters oordelen dat gelet op deze omstandigheden de vertraging in de start van de werkzaamheden rondom de 
fietstunnel tot 2 november 2011 voor rekening en risico van de gemeente komt. De gemeente had immers 
verzuimd een asbest(voor)onderzoek te laten verrichten, hetgeen op grond van de overeengekomen NEN-
normen wel vereist was. Arbiters merken daarbij op dat de gemeente er door aanneemster vóór de aanbesteding 
reeds op was gewezen dat een asbest(voor)onderzoek ontbrak. 

Bij het lezen van deze uitspraak heb ik mij afgevraagd waarom het zo lang heeft geduurd voordat de gemeente 
alsnog een asbestvooronderzoek liet verrichten. Uit de uitspraak meen ik te mogen opmaken dat de gemeente 
van oordeel was dat de NEN-normen niet van toepassing waren. In het verlengde daarvan zal de gemeente 
waarschijnlijk betoogd hebben dat op haar niet de verplichting rustte om een asbestvooronderzoek te laten 
verrichten. Dit betoog is de Gemeente nu duur komen te staan. Het verdient mijns inziens aanbeveling om in een 
voorkomend geval pragmatisch en schadebeperkend te handelen door een dergelijk onderzoek toch maar zo snel 
mogelijk te laten verrichten. 
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