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Den Haag - In een geschil bij de Raad van Arbitrage in hoger beroep (9 april 2013, No. 

71.581), stond de vraag centraal of opdrachtgeefster aangesproken kon worden op vervuiling 

van een rioleringssysteem. De vervuiling was volgens aanneemster ernstiger dan op grond van 

de bestekgegevens mocht worden verwacht. 

Aanneemster stelde in eerste aanleg dat haar werknemers ter plaatse hadden geconstateerd dat 

sprake was van extra vervuiling en dat daardoor extra werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Aanneemster vordert betaling van de uitgevoerde extra werkzaamheden. 

Arbiters wezen de vordering van aanneemster af. Hierbij namen arbiters in overweging dat in 

het bestek was voorzien in een methode waarmee opdrachtgeefster zelf vooraf kon 

constateren of er sprake was van afwijking van het bestek. Deze methode had aanneemster 

slechts incidenteel gevolgd. 

Tegen deze beslissing van arbiters heeft aanneemster hoger beroep ingesteld. Aanneemster 

meent dat de in het bestek voorgeschreven meetmethode voor het vaststellen van de mate van 

vervuiling van een rioolstreng niet betrouwbaar is. Aanneemster stelt dat de mate van 

vervuiling van een rioolstreng niet voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden kan 

worden aangemeld, maar achteraf moet worden beoordeeld aan de hand van de zogenoemde 

vuillijn. 

Appelarbiters oordelen dat de methode van vaststelling van de vervuilingsgraad, net als de 

wijze waarop het meerwerk moest worden gemeld, bij aanneemster bekend was op het 

moment dat aanneemster op dit werk inschreef. Met het ondertekenen van de 

aannemingsovereenkomst heeft aanneemster beide methoden geaccepteerd. Bovendien had 

aanneemster de in het bestek voorgeschreven wijze aanvankelijk wel gevolgd maar werd het 

meerwerk door opdrachtgeefster steeds afgewezen omdat bij inspectie bleek dat van een 

hogere vervuilingsgraad geen sprake was. Aanneemster is daarna opgehouden eventuele 

afwijkingen van het bestek te melden. 

Appelarbiters oordeelden dat aanneemster zelf de in het bestek voorgeschreven methode niet 

heeft gevolgd. Voor opdrachtgeefster was het daardoor niet mogelijk om - conform het bestek 

- vooraf te controleren of sprake was van een verhoogde vervuilingsgraad. Evenmin had 

aanneemster de in het bestek opgenomen mogelijkheid gevolgd om eventuele afwijkingen 

voorafgaand fotografisch vast te leggen. Dit kon dan ook niet aan opdrachtgeefster worden 

tegengeworpen. Ook had aanneemster niet aangetoond dat de in het bestek voorgeschreven 

methode niet voldoet en de vuillijn als afrekenmethode moest worden gehanteerd. 

Duidelijke afspraken over meerwerk, kunnen een ongewenste discussie voorkomen. Nog 

belangrijker is de mate waarin bewijs kan worden geleverd. Er is een grote kans dat het 

oordeel appelarbiters anders was geweest als aanneemster had kunnen aantonen dat de vuillijn 

als afrekenmethode betrouwbaar was en/of aannemer op een andere manier had kunnen 

aantonen dat extra werkzaamheden daadwerkelijk waren uitgevoerd en noodzakelijk waren. 
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