
Het had voor de ondererfpachter
duidelijk kunnen en moeten zijn wat
zijn verplichtingen waren. Daarnaast
overweegt het hof dat de ondererf-
pachter zich ervan bewust had moe-
ten zijn dat op basis van de veel lagere
koopprijs bij dergelijke woningen
bijzondere regels gelden, zodat hij
niet tot verhuur heeft kunnen beslui-
ten alvorens zich in de geldende
voorwaarden te verdiepen en zich zo
nodig daarover te laten adviseren
door ter zake deskundigen of de ver-
pachter.

Alsnog zelfbewonen
Het argument van de ondererfpachter
dat hij in de veronderstelling verkeer-
de dat wanneer hij aan zijn zelfbewo-
ningsplicht zou voldoen de woning-
bouwvereniging niet tot opzegging
van het erfpachtsrecht over zou gaan
gaat volgens het hof niet op. Aller-
eerst omdat de ondererfpachter niet
binnen de door de woningbouwver-
eniging gestelde termijn weer heeft
voldaan aan zijn zelfbewoningsplicht
en in de tweede instantie omdat de
ondererfpachter op dat tijdstip reeds
ernstig tekortgeschoten was in de na-
koming van zijn verplichting jegens
de woningbouwvereniging, zodat de
woningbouwvereniging al gerechtigd
was om de overeenkomst op te zeg-
gen.

Boete
In de procedure voor de rechtbank
wordt de vordering van de woning-

bouwvereniging op de contractuele
boete afgewezen. Het hof matigt de
contractuele boete tot nihil. Dit laat-
ste geschiedt met als argumentatie dat
de huidige woningmarkt met dalende
prijzen, terwijl van inkomsten uit
verhuur geen sprake is, leidt tot een
onaanvaardbare consequentie dat de
ondererfpachter naast de waardeda-
ling ook zou worden geconfronteerd
met een forse boete. Maatstaf tot ma-
tiging is derhalve een billijkheidscor-
rectie. Een rechter kan tot matiging
van de boete overgaan als de toepas-
sing van het boetebeding in de gege-
ven omstandigheden tot een buiten-
sporig en daarom onaanvaardbaar
resultaat leidt. Daarbij dient de rech-
ter niet alleen te letten op de verhou-
ding tussen de werkelijke schade en
de hoogte van de boete, maar ook op
de aard van de overeenkomst, de in-
houd en de strekking van het beding
en de omstandigheden waaronder het
beding is ingeroepen.4

Conclusie
Uit het vorenstaand mag blijken dat
de rechtbank en het hof beide van
oordeel zijn dat de illegale verhuur
van een woning in beginsel een ernsti-
ge tekortkoming oplevert in de nako-
ming van de erfpachtsvoorwaarden,
die op zich de beëindiging van de
erfpacht kan rechtvaardigen. De
rechtbank is in tegenstelling tot het
hof bij de beoordeling van de vraag
of sprake is van een ernstige tekortko-
ming in de zin van artikel 5:87 lid 2

Burgerlijk Wetboek van oordeel dat
er geen sprake is van een ernstige te-
kortkoming. Zij voert daartoe de vijf
hiervoor genoemde argumenten aan.
Het hof geeft een andere weging van
deze vijf genoemde argumenten. Al-
lereerst is het hof van mening dat het
feit dat de tekortkoming van korte
duur was van onderschikt belang is.
Het tolereren van enige verhuur leidt
tot onduidelijkheid over de periode
dat zulks wel of niet door de vingers
moet worden gezien, ter zake waar-
van de woningbouwvereniging te-
recht precedentwerking wil voorko-
men. Voor wat betreft de toereken-
baarheid van de tekortkoming en de
‘in subjectieve zin’ bekendheid met
het feit dat de woning niet mag wor-
den verhuurd, overweegt het hof dat
uit hoofde van de notariële akte dui-
delijk en niet mis te verstaan was wat
de verplichtingen van de ondererf-
pachter waren. Het hof plaatst het ri-
sico van onbekendheid met de inhoud
en strekking van de erfpachtsvoor-
waarden in de risicosfeer van de erf-
pachter.

Met dank aan mr. T.A. Vermeulen voor
de toezending van enkele uitspraken.
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Samenwerkingsvormen
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Publiek-private samen-
werking: DBFM(O) en
de rol van de overheid als
opdrachtgever

Inleiding
Zoals uit mijn eerdere bijdrage in
VGR 2013-1 blijkt, zijn Design (D)-,
Build (B)-, Finance (F)-, Maintain
(M)- en Operate (O)-overeenkom-
sten zogenaamde ‘geïntegreerde’
contracten waarbij een (semi-)over-
heid samenwerkt met een private
partij om een specifiek project te rea-
liseren.
‘Geïntegreerd’ wil zeggen dat het
ontwerp, de bouw, de financiering,

de realisatie en exploitatie aan één
opdrachtnemer wordt opgedragen,
bestaande uit een speciaal daartoe
opgerichte projectvennootschap ook
wel ‘Special Purpose Vehicle’ (SPV)
genoemd. Van ‘Operate’ (O) zal pas
sprake zijn op het moment dat naast
onderhoud ook bepaalde diensten
worden geleverd, zoals facility ma-
nagement.
De opdrachtnemer financiert de reali-
satie van het project voor en ontvangt
van de opdrachtgever in ruil hiervoor
een (periodieke) beschikbaarheidsver-
goeding zodra het project ‘beschik-
baar’ is voor de opdrachtgever. De
beschikbaarheidsvergoeding wordt
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gebruikt voor de voldoening van
rente en aflossing van de financiers
van opdrachtnemer, operationele
kosten zoals onderhouds- en beheers-
kosten, verzekering en organisatiekos-
ten. Het restant is winst voor de aan-
deelhouders van de SPV.

In Nederland is publiek-private sa-
menwerking (PPS) in de vorm van
DBFMO-overeenkomsten tot nu toe
hoofdzakelijk toegepast op grotere
projecten op het gebied van vastgoed,
infrastructuur, huisvesting (zorg, on-
derwijs, afvalzuivering) en energie.1

Voorbeelden van infrastructuurpro-
jecten zijn o.a. de A59, de N31 en de
A15 Maasvlakte-Vaanplein. Voorbeel-
den van huisvestingsprojecten zijn
o.a. het Montaignelyceum in Noot-
dorp, het Ministerie van Financiën en
de Kromhoutkazerne in Utrecht.2

Publieke-private samenwerking in
de vorm van geïntegreerde contrac-
ten, waaronder in de vorm van
DBFM(O)-overeenkomsten komt in
Nederland steeds meer voor, omdat
de overheid erin gelooft dat zij met
publiek-private samenwerking meer
kan doen met minder middelen.3 In-
middels is duidelijk dat publiek-pri-
vate samenwerking in deze vorm ook
breder kan worden ingezet in andere
sectoren, zoals de transportsector
(duurzaam materieel), grote investe-
ringsprojecten zoals nieuwe ICT-
systemen en windparken, maar ook
voor ‘make or buybeslissingen’ bij
bedrijfsvoeringsactiviteiten zoals be-
veiliging, catering en ICT-ondersteu-
ning.4

De meerwaarde die door PPS wordt
gecreëerd bestaat niet alleen uit finan-
ciële meerwaarde, maar doorgaans
ook uit een hogere kwaliteit van het
gerealiseerde project, een tijdige of
zelfs eerdere oplevering van het pro-
ject en een zo optimaal mogelijke risi-
coverdeling tussen de bij het desbe-
treffende project betrokken partijen
met als gevolg dat de overheid als
opdrachtgever geen, althans beheers-
bare projectrisico’s draagt.

Klassieke situatie van
financiering van infra-
projecten door de overheid

Voordat het realiseren van grote(re)
infrastructuurprojecten door middel
van publiek-private samenwerking
haar intrede deed, werden dergelijke
overheidsprojecten gefinancierd en

bekostigd5 door de (rijks)overheid
zelf.
De aanleg van bijna alle weginfrastruc-
tuur werd gefinancierd en bekostigd
vanuit de algemene middelen, het In-
frafonds,6 waarbij sprake was van
publieke financiering en publieke be-
kostiging. In dit kader is van belang
dat de overheid werkt met een kasstel-
sel waarbij de Tweede Kamer jaarlijks
goedkeuring verleent voor de uitvoe-
ring van de begroting voor het volgen-
de jaar. Bij een kasstelsel worden de
kosten geboekt op het moment dat
ze worden betaald.
Infrastructuurprojecten hebben een
bijzondere positie op de rijksbegro-
ting. Kasbudgetten die niet tot beste-
ding komen, mogen in een later jaar
worden aangewend. Daarnaast is aan
het Infrafonds tot 2020 een jaarlijkse
reële groei toegekend van 2,8%7 ex-
clusief gegarandeerde inflatiecorrec-
tie.8 De over een langere periode be-
schikbare middelen worden vastge-
steld in het Meerjarenprogramma In-
frastructuur, Ruimte en Transport
(MIRT) dat ook fungeert als instru-
ment voor prioriteitsstelling op basis
van nut en noodzaak van zowel de
aanleg van infrastructuur als gebieds-
ontwikkeling.9

Het doel van de begrotingsregels van
de overheid is een doelmatige verde-
ling van middelen en beheersing van
de overheidsfinanciën. Deze regels
helpen bij het voorkomen van een
ongewenste ontwikkeling van het
begrotingstekort (EMU-saldo) en de
overheidsschuld (EMU-schuld) c.q.
een overschrijding van de Europese
normen voor het tekort en schuld uit
het Stabiliteits- en Groeipact.10 Vol-
gens de Europese afspraken mogen
lidstaten feitelijk maximaal een tekort
hebben van 3% van het bruto binnen-
lands product (PPS) en een maximale
overheidsschuld van 60% van het
BBP.
Het voordeel van PPS is dat het kas-
ritme anders is. Vanwege het feit dat
de overheid als opdrachtgever aan de
opdrachtnemer een periodieke be-
schikbaarheidsvergoeding betaalt
voor de realisatie van het project,
worden de kosten voor de overheid
van dit project verspreid over de
contractsduur in plaats van dat zij
conform het kasstelsel in een keer als
uitgaven in de begroting worden op-
genomen. De cumulatieve kosten van
ieder PPS-project worden opgeno-
men in het MIRT.11

Financiering van
infraprojecten door de
opdrachtnemer bij
DBFM(O)

Bij DBFM(O) is sprake van private
financiering door de opdrachtnemer
c.q. de desbetreffende marktpartijen
en publieke bekostiging vanwege de
beschikbaarheidsvergoeding die perio-
diek door de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer wordt betaald.
Bij private financiering stellen private
partijen tijdelijke financiële middelen
ter beschikking, die vervolgens met
rente en/of dividend worden terugbe-
taald. Bij private bekostiging komen
de kosten van een project ten laste
van de private gebruikers van die
specifieke infrastructuur, door middel
van tolbetalingen door weggebrui-
kers, gebruiksvergoedingen door
spoorwegvervoerders of door het
aanwenden van inkomsten uit grond-
en vastgoedexploitatie in omliggend
gebied voor de aanleg van infrastruc-
tuur.12

De verantwoordelijkheden en risico’s
van het project tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer zijn, als het goed
is, zodanig verdeeld dat door de sa-
menwerking meerwaarde ontstaat.
Vanuit de overheid als opdrachtgever
bezien ontstaat door de samenwer-
king niet alleen meerwaarde in finan-
ciële zin, maar met name in andere
zin als het gaat om kwaliteit, kosten-
beheersing en het tijdstip van opleve-
ring (tijdige oplevering of zelfs eerde-
re oplevering van het project).
De private financiering van het pro-
ject door de desbetreffende marktpar-
tijen is geen doorslaggevend argu-
ment voor de overheid om een pu-
bliek-private samenwerking in de
vorm van DBFM(O) aan te gaan, ook
al kan de overheid met haar AAA-fi-
nanciering goedkoper geld lenen dan
private partijen. Daarbij komt dat de
overheid in haar financieringstarieven
geen rekening houdt met omstandig-
heden in het project die kunnen wij-
zigen, dat wel zeggen met projectrisi-
co’s die in geval van financiering
aangetrokken door de opdrachtnemer
leiden tot een risico-opslag en daar-
mee tot een duurdere financiering.

Projectfinanciering door
opdrachtnemer

In eerste instantie wordt de realisatie
van het project voorgefinancierd door
de opdrachtnemer die zijn investering
in het project volledig moet terugver-
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dienen uit de exploitatie. In veel Ne-
derlandse DBFMO-contracten zijn
deze investeringen gemitigeerd door-
dat de opdrachtgever bij de voltooi-
ing van het project aan opdrachtne-
mer een eenmalige betaling voldoet.
Het voordeel hiervan is dat de finan-
cieringslasten van opdrachtnemer
worden beperkt en opdrachtgever een
lagere beschikbaarheidsvergoeding
behoeft te betalen. Het is van belang
dat de hoogte van de eenmalige beta-
ling zo wordt gekozen dat ook na
betaling voor opdrachtnemer voldoen-
de prikkels bestaan om deugdelijk te
blijven presteren.13

De door opdrachtnemer (SPV) aan te
trekken projectfinanciering bestaat
uit een combinatie van eigen en
vreemd vermogen doorgaans in de
verhouding 20:80. Het vreemd vermo-
gen wordt geleend bij een en/of
meerdere banken. Kenmerkend voor
projectfinanciering is het ‘non-re-
course’- of ‘limited recourse’-karak-
ter. Dit betekent dat de financiers hun
zekerheden geheel of gedeeltelijk
ontlenen aan de ‘cashflow’ van het
project bestaande uit het vermogen
van de opdrachtnemer om de lening
terug te betalen. Verhaal op vermo-
gensobjecten of de aandeelhouders
van de opdrachtnemer is niet of
slechts zeer beperkt mogelijk.14

Het is van belang om de projectfinan-
ciering zo te structureren dat een op-
timalisatie van de financieringskosten
plaatsvindt. In dat kader is voorts van
belang dat in de DBFM(O)-overeen-
komst een zo optimaal mogelijke risi-
co-allocatie plaatsvindt tussen op-
drachtgever en opdrachtnemer. Het
uitgangspunt is dat de desbetreffende
projectrisico’s worden gedragen door
de partij die deze risico’s het beste
kan beheersen c.q. kan beïnvloeden.
Op deze manier leidt de projectfinan-
ciering ertoe dat de financiële- en
overige risico’s goed beheersbaar zijn
voor de opdrachtgever, de opdracht-
nemer en de banken waardoor de
opdrachtgever en de banken het ver-
trouwen en comfort hebben dat
eventuele problemen binnen het pro-
ject in een vroeg stadium en op een
(kosten)efficiënte manier worden
opgelost of voorkomen.
De structuur van de projectfinancie-
ring zou idealiter tot gevolg moeten
hebben dat de belangen van de op-
drachtgever en de banken parallel lo-
pen waarbij allen evenveel belang
hebben bij het realiseren van het

project. Mede hierdoor kan de op-
drachtgever erop vertrouwen dat de
banken ervoor zorgen dat het project
op de juiste wijze wordt gerealiseerd
waardoor het ‘projectrisico’ niet lan-
ger berust bij de overheid, maar in
feite wordt gedragen door de markt-
partijen.15 Deze betrokkenheid bij het
project wordt in de praktijk ook wel
aangeduid als ‘de tucht van de ban-
ken’.16

Private financiering in de vorm van
projectfinanciering heeft dus tot ge-
volg dat de overheid als opdrachtge-
ver aan de banken een medestander
heeft om projectrisico’s te minimali-
seren en te beheersen.
Aldus is bij DBMF(O) in feite niet
alleen sprake van publiek-private sa-
menwerking, maar ook van ‘publiek-
private financiering’, omdat het des-
betreffende project via de door op-
drachtgever te betalen beschikbaar-
heidsvergoeding wordt bekostigd en
eerst (geheel of gedeeltelijk) door de
opdrachtnemer wordt voorgefinan-
cierd.
Naast genoemde voordelen heeft pu-
bliek-private samenwerking in de
vorm van DBFM(O) ook nadelen.
Belangrijke nadelen zijn de hoge
transactiekosten, het gebrek aan
flexibiliteit van de DBFM(O)-over-
eenkomst17 en het risico van een fail-
lissement van de opdrachtnemer in
welk geval de opdrachtgever en de
banken moeten bijspringen.
Per saldo wegen de voordelen van
publiek-private samenwerking in de
vorm van DBFM(O) volgens de
overheid tot nu toe op tegen de nade-
len. Projecten worden op tijd en bin-
nen budget opgeleverd en de kwaliteit
is hoger met een meerwaarde van
doorgaans tussen de 10 en 20%. In
feite koopt de overheid door de geko-
zen structuur voor een langere perio-
de een min of meer verzekerde pres-
tatie.18

Deze financiële meerwaarde kan weer
worden gebruikt voor nieuwe inves-
teringen. Daarnaast is de overheid van
oordeel dat het realiseren van PPS
goed past in de huidige bezuinigings-
en kwaliteitsdoelstellingen van de
overheid.

Toetsing van meerwaarde
PPS door de overheid (PPC)

Alvorens een DBFM(O)-project in
de markt te zetten, wordt de mogelij-
ke meerwaarde daarvan getoetst door

de Public Private Comparator (PPC).
De PPC is een instrument waarmee
inzicht wordt verkregen in de (finan-
ciële) voor- en nadelen van verschil-
lende vormen waarin een groot over-
heidsproject kan worden uitgevoerd:
publiek, privaat of publiek-privaat
waarbij DBFM(O) een van de moge-
lijkheden is.

De overheid is verplicht om een PPC
uit te voeren bij rijksprojecten voor
huisvesting en infrastructuur boven
drempelwaarden van € 25 miljoen
(huisvesting) en € 60 miljoen (infra-
structuur). De PPC is echter breder
toepasbaar in andere sectoren.19

Daarnaast is het mijns inziens moge-
lijk om de meerwaarde van PPS te
vergroten door de onbekendheid en
koudwatervrees voor innovatieve ge-
ïntegreerde contractvormen zoals
DBFM(O) zo veel mogelijk weg te
nemen door o.a. het delen van kennis
en het verlagen van de transactiekos-
ten die zijn gemoeid met publiek-
private samenwerking in deze vorm.
Dit geldt niet alleen voor de rijksover-
heid, maar ook voor decentrale over-
heden die vanwege de Wet Hof mis-
schien meer gebruik gaan maken van
DBFM(O)-overeenkomsten of ande-
re vormen van geïntegreerde contrac-
ten om grote(re) projecten te realise-
ren.

De PPC kan ook goed worden ge-
bruikt door decentrale overheden om
voorafgaand aan een eventuele aanbe-
steding van een groot (infrastruc-
tuur)project te kunnen vaststellen of
de beoogde meerwaarde door pu-
bliek-private samenwerking daadwer-
kelijk zal worden gerealiseerd.20

Meerwaarde van DBFM(O)
in tijden van bezuinigingen

Conform EU-regelgeving kunnen
projecten alleen als PPS worden be-
stempeld, wanneer voldoende risico’s
worden overgedragen aan de private
sector.21

In het MIRT Projectenboek 2013
wordt publiek-private samenwerking
uitdrukkelijk genoemd als financie-
ringsbron van ruimtelijke projecten
en als maatregel om meer efficiency-
winst te creëren door gebruik te ma-
ken van private financiering. Daarbij
wordt publiek-private samenwerking
ook genoemd voor andere terreinen
waar private financiering voordelen
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heeft voor de prijs, kwaliteit of tijd.
In het kader van de bezuinigingen
heeft het huidige kabinet een taakstel-
ling gelegd op het Infrastructuur- en
Deltafonds om via PPS efficiency-
winst te genereren. Verder streeft
dit kabinet ernaar om op deze wijze
extra middelen te genereren en/of een
hogere kwaliteit van een project te
genereren door de opbrengsten van
gebiedsontwikkeling voor de financie-
ring van nieuwe projecten te gebrui-
ken. Het kabinet legt de komende ja-
ren de nadruk op een andere manier
van samenwerken tussen overheid en
marktpartijen, waarbij risicoverdeling
een belangrijke plaats inneemt.

De Wet houdbare overheids-
financiën (Wet Hof)

In aansluiting op het streven van de
overheid om het begrotingstekort in
overeenstemming met de EMU-regels
binnen 3% te houden heeft de wetge-
ver een wettelijk kader geschapen in
de vorm van het wetsvoorstel Wet
Hof.22 De Wet Hof beoogt een kader
voor houdbare overheidsfinanciën te
creëren op centraal en decentraal ni-
veau.
Allereerst worden de nationale begro-
tingsregels wettelijk verankerd.
Daarnaast wordt met de Wet Hof
uitvoering gegeven aan Europese
(begrotings)afspraken. Het wetsvoor-
stel bestaat uit twee onderdelen.
Het eerste onderdeel geeft regels voor
het vaststellen van de rijksbegroting
waarbij de uitgangspunten van het
trendmatig overheidsbeleid23 en de
Europese verplichtingen leidend zijn.
Door de Wet Hof worden de begro-
tingen van de decentrale overheden
opgeteld bij de rijksbegroting. Het
tweede onderdeel geeft begrotingsre-
gels voor decentrale overheden in
verband met hun aandeel in het
EMU-saldo en hun aandeel in de
voor Nederland geldende Europese
verplichtingen.

De Wet Hof en PPS
Anders dan de centrale overheid,
maken decentrale overheden geen
gebruik van het kasstelsel, maar van
het baten-lastenstelsel. Bij het stelsel
van baten-lasten worden kosten voor
producten die langer meegaan, ver-
spreid over de jaren waarin deze
producten kunnen worden gebruikt.
Daarbij is het moment van gebruik
dus bepalend. De Wet Hof richt zich
daarentegen op uitgaven en ontvang-

sten (uitgaande en binnenkomende
kasstromen, waarbij het moment van
betaling bepalend is) en niet op kos-
ten en inkomsten zoals gebruikt in
het baten-lastenstelsel van decentrale
overheden. Hierdoor telt bij een in-
vestering van een decentrale overheid
het volledige bedrag mee voor het
bepalen van het EMU-tekort, ook als
decentrale overheden hiervoor heb-
ben gespaard en ingevolge het baten-
lastenstelsel sprake is van een sluiten-
de begroting.
Hoewel de Wet Hof decentrale over-
heden niet verplicht om het kasstelsel
te gebruiken, kan de Wet Hof wel tot
gevolg hebben dat als decentrale
overheden een ontoelaatbaar EMU-
tekort hebben zij hun investeringen
moeten uitstellen. Geïntegreerde
contracten met een gespreide betaling
over de levensduur van een project,
zoals DBFM(O)-overeenkomsten,24

kunnen de oplossing bieden doordat
decentrale overheden niet in een keer
betalen voor de realisatie van een
project, maar gespreid, waardoor
uitgaven niet meetellen voor het
EMU-saldo. Bijkomend voordeel is
dat de projectrisico’s ingevolge deze
contractvorm bij de opdrachtnemer
worden gelegd.25

Slot
In een volgende rubriek zal nader
worden ingegaan op de rol van de fi-
nanciers bij DBFM(O).

https://ppsnetwerk.nl/projecten-Data-
base.
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