
treffende inschrijver en in een proce-
dure ook dienen aan te tonen dat
sprake is van een reële bieding. Voor
de rechtsbescherming, die in Neder-
land toch al beperkt is tot één ronde,7

is deze uitspraak mijns inziens gun-
stig. Daarbij merk ik nog wel op dat
deze uitspraak voor winnende in-
schrijvers in de toekomst mogelijk
ook gevolgen zal hebben. Wellicht
zullen zij moeten aantonen dat zij wel
degelijk een reële bieding hebben ge-
daan en kunnen zij niet volstaan met
een simpele bevestiging.

Een irreële bieding betreft onder meer
een bieding waarvan op voorhand vast-

1.

staat dat de inschrijver deze bieding niet
kan waarmaken en die in strijd met de
aanbestedingsrechtelijke beginselen moet
worden geacht.
Rb. Gelderland (vzr.) 10 april 2018,
ECLI:NL:RBGEL:2018:2449.

2.

Vgl. Rb. Den Haag (vzr.) 14 oktober
2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:12517.

3.

CvAE 6 april 2017, Advies 405 (overwe-
ging 5.3.12).

4.

Vgl. Rb. Den Haag (vzr.) 8 juni 2016,
ECLI:NL:RBDHA:2016:6313.

5.

HvJ EU 12 maart 2015, C-538/136.
(eVigilo). Overigens ging het in dit arrest
niet om de vraag of sprake was van een
irreële bieding, maar of sprake was ge-
weest van belangenverstrengeling, waar-
door de eerlijke mededinging was ge-
schaad. Het Hof overwoog dat van de
afgewezen inschrijver (in dit geval
eVigilo) niet kan worden geëist dat hij
concreet aantoont dat de deskundigen
partijdig hebben gehandeld.
Vgl. L. Knoups, ‘Eén ronde, marginale
kansen’, VGR 2017, afl. 1, p. 13.
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Verzuim en ingebreke-
stelling bij aanneming
van werk

‘A lawyer’s nightmare’. Zo wordt het
systeem van verzuim en ingebrekestel-
ling in het BW wel genoemd.1

De hoofdregel is dat de schuldenaar
pas in verzuim is nadat hij in gebreke
is gesteld en hem een redelijke termijn
voor nakoming is gegeven (artikel
6:81 jo. 6:82 lid 1 BW). Op deze regel
bestaat een aantal uitzonderingen
waarin verzuim van rechtswege in-
treedt:2

a. Gevallen van blijvende onmoge-
lijkheid van nakoming of niet
toerekenbare tekortkoming,
waarin geen verzuim is vereist
(artikel 6:74 lid 2 BW).

b. Gevallen waarin verzuim krach-
tens de wet intreedt zonder inge-
brekestelling (artikel 6:83, 6:205
en 6:274 BW).

c. Gevallen waarin verzuim en in-
gebrekestelling nodig is, maar
de redelijkheid en billijkheid er-
aan in de weg staan dat de

schuldenaar zich op het uitblij-
ven van een ingebrekestelling
beroept (HR 6 oktober 2000,
NJ 2000/691 (Vergezicht/Van
Eijndhoven) en HR 4 oktober
2002, NJ 2003/257 (Fraanje/
Götte)).

In de praktijk is niet duidelijk wan-
neer een schuldeiser mag aannemen
dat zijn wederpartij niet zal nakomen,
of hij de wederpartij dan in gebreke
moet stellen of dat hij kan volstaan
met een schriftelijke aansprakelijkstel-
ling of dat sprake is van verzuim van
rechtswege.

Systeem verzuim en
ingebrekestelling in het BW

Volgens artikel 6:74 lid 2 BW kan een
schuldeiser slechts schadevergoeding
vorderen als nakoming tijdelijk onmo-
gelijk is of direct mogelijk is en de
schuldenaar in verzuim is. Verzuim
is de periode van toerekenbare vertra-
ging in de nakoming van een verbin-
tenis.3 Verzuim is op grond van arti-
kel 6:265 lid 2 BW ook vereist voor
ontbinding.
Als nakoming blijvend onmogelijk is,
is de schuldeiser meteen verplicht tot
vergoeding van de schade die de
schuldenaar heeft geleden.

Volgens artikel 6:81 BW is de schul-
denaar in verzuim gedurende de tijd
dat de prestatie uitblijft nadat zij op-
eisbaar is geworden en aan de eisen
van artikel 6:82 en 6:83 BW is vol-
daan, behalve voor zover de vertra-
ging hem niet kan worden toegere-

kend of nakoming reeds blijvend on-
mogelijk is.
Voor verzuim van rechtswege vereist
artikel 6:83 BW een mededeling van
de schuldenaar waaruit blijkt dat hij
niet zal nakomen, terwijl artikel 6:82
lid 2 BW uitgaat van een houding van
de schuldenaar en een aansprakelijk-
stelling vereist voordat verzuim in-
treedt.
De opsomming van artikel 6:83 BW
is niet limitatief. Naast de in dit arti-
kel genoemde gevallen is een ingebre-
kestelling niet vereist als de wet dit
bepaalt.4 Ook kan verzuim van
rechtswege intreden op grond van de
(aanvullende werking van de) redelijk-
heid en billijkheid.5

De wetgever bepleit flexibiliteit als
het gaat om het vereiste van verzuim
na een schriftelijke ingebrekestelling.6

Het is niet de bedoeling dat de
schuldeiser juridische bijstand nodig
heeft om te weten wanneer hij zijn
wederpartij schriftelijk in gebreke
moet stellen om verzuim te creëren.
De functie van de ingebrekestelling
is namelijk niet het vaststellen van het
verzuim, maar om de schuldenaar nog
een laatste termijn voor nakoming te
geven en op die manier te bepalen tot
welk tijdstip nakoming nog mogelijk
is zonder dat sprake is van een tekort-
koming. Als vervolgens geen sprake
is van (tijdige) nakoming, dan is de
schuldenaar vanaf dat tijdstip in ver-
zuim.7 Anders dan in het geval waarin
partijen een termijn zijn overeengeko-
men voor de voldoening van een ver-
bintenis zoals bedoeld in artikel 6:83
aanhef en onderdeel a BW, is het
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zonder ingebrekestelling niet duide-
lijk tot welk moment de schuldenaar
nog kan presteren zonder dat hij te
laat is.

De Hoge Raad heeft het onderscheid
tussen de mededeling van de schulde-
naar in artikel 6:83 BW en de houding
van de schuldenaar in artikel 6:82 lid
2 BW in verschillende arresten
krachteloos gemaakt door te oordelen
dat bij de beoordeling van wat er van
de schuldeiser mag worden verwacht
alle relevante omstandigheden van
het geval relevant zijn, waaronder
ook de houding en mededelingen van
de schuldenaar. Die lijn lijkt echter
niet terug te komen in de hierna ge-
noemde uitspraken.

Paragraaf 46 UAV 2012
In lijn met de hoofdregel van artikel
6:81 jo. 6:82 lid 1 BW vereist para-
graaf 46 lid 1 UAV 2012 (1989) voor
het intreden van verzuim van de aan-
nemer een schriftelijke ingebrekestel-
ling met een redelijke termijn voor
nakoming. Blijft nakoming binnen
deze termijn uit, dan is de aannemer
in verzuim.
De rechtspraak van de Raad van Ar-
bitrage voor de Bouw sluit aan bij de
rechtspraak van de gewone rechter
met betrekking tot verzuim van
rechtswege en gevallen waarin de re-
delijkheid en billijkheid eraan in de
weg staan dat de aannemer zich op
het uitblijven van een ingebrekestel-
ling beroept. Bij uitzondering is geen
ingebrekestelling vereist.8

Artikel 7:759 BW (herstel
gebreken na oplevering)

Op grond van artikel 7:759 lid 1 BW
moet een opdrachtgever de aannemer
in de gelegenheid stellen om gebreken
te herstellen, tenzij dat in verband
met de omstandigheden niet van hem
kan worden gevergd en onvermin-
derd de aansprakelijkheid van de
aannemer voor schade ten gevolge
van gebrekkige oplevering. Artikel
7:759 lid 2 BW geeft een uitzondering
op deze verplichting, indien de aanne-
mer in verband met de omstandighe-
den van het geval niet van de op-
drachtgever kan vergen dat hij hem
in de gelegenheid stelt om de gebre-
ken zelf te herstellen.
In artikel 7:759 lid 2 BW gaat het in
wezen om een vordering tot nako-
ming. Daarvoor is verzuim van de
schuldenaar niet vereist, zodat een

ingebrekestelling in de zin van artikel
6:82 lid 1 BW niet nodig is.9 Als de
opdrachtgever naast nakoming ook
(aanvullende) schadevergoeding wil
vorderen, is verzuim daarvoor wel
vereist.

Jurisprudentie

HR 15 december 2017
Eind 2017 oordeelde de Hoge Raad
(HR 15 december 2017,
ECLI:NL:HR:2017:3144) dat ver-
weerder niet van rechtswege in ver-
zuim was, omdat geen sprake was van
een fatale termijn zoals bedoeld in
artikel 6:83 aanhef en onderdeel a BW
en evenmin van een mededeling van
de schuldenaar waaruit kon worden
afgeleid dat deze in de nakoming van
de verbintenis zou tekortschieten
zoals bedoeld in artikel 6:83 aanhef
en onderdeel c BW.
Verzoeker vorderde ontbinding van
de aannemingsovereenkomst tussen
hem en verweerder, althans een ver-
klaring voor recht dat die overeen-
komst was ontbonden met veroorde-
ling van verweerder tot betaling van
schadevergoeding, omdat de kwaliteit
van het uitgevoerde werk onvoldoen-
de was en het werk niet gereed was
binnen een termijn van vier maanden.
Als meest verstrekkende verweer
stelde verweerder dat hij geen aanma-
ning of ingebrekestelling had ontvan-
gen en verzoeker hem niet in de gele-
genheid heeft gesteld om gebreken te
herstellen zodat hij niet in verzuim
was. Verweerder betwistte ook dat
een aannemingsovereenkomst tot
stand was gekomen en dat hij ondeug-
delijk werk had verricht. Hij stelde
dat hij het werk wél deugdelijk had
verricht.

De rechtbank en het hof oordeelden
dat verweerder niet in verzuim was,
omdat hij niet (deugdelijk) in gebreke
was gesteld en er geen sprake was van
verzuim van rechtswege.
Het hof wees de stelling dat de
bouwtijd van vier maanden een fatale
termijn was af en oordeelde dat die
termijn voor toepassing van artikel
6:83 aanhef en onderdeel a BW de
‘benodigde bepaaldheid’ mist.
Verzoeker gebruikte de mededeling
van verweerder dat hij het werk wél
deugdelijk had verricht als een mede-
deling in de zin van artikel 6:83 aan-
hef en onderdeel c BW. Verzoeker
had herhaaldelijk geklaagd over de

kwaliteit van het uitgevoerde werk
en had om herstel daarvan gevraagd.
Verweerder had het verzoek om her-
stel steeds van de hand gewezen met
de mededeling dat hij het werk deug-
delijk had uitgevoerd en dat het werk
gereed was.
Het hof oordeelde dat ondanks deze
mededeling van verweerder ‘niet kan
worden gezegd dat een ingebrekestel-
ling daardoor als bij voorbaat nutte-
loos moest worden beschouwd’.
Volgens het hof was het ontbreken
van een ingebrekestelling in de gege-
ven omstandigheden naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid dan
ook niet onaanvaardbaar (r.o. 2.6).

In cassatie meende de A-G dat de
stelling van verzoeker dat sprake was
van een overeengekomen bouwtijd
van vier maanden wel aan het bepaal-
baarheidsvereiste voldeed. Het oor-
deel van het hof gaf blijk van een on-
juiste rechtsopvatting en was in ieder
geval onvoldoende gemotiveerd.
Volgens de wetgever vereist artikel
6:83 aanhef en onderdeel a BW niet
dat een kalenderdatum is overeenge-
komen.10 Uit de rechtspraak volgt dat
het bestaan van een voor voldoening
bepaalde termijn ook kan volgen uit
de strekking van de overeenkomst.11

Bovendien had het hof bij zijn oor-
deel de aanvullende en beperkende
werking van de redelijkheid en billijk-
heid moeten betrekken in samenhang
met de omstandigheden van het geval.
De Hoge Raad oordeelde echter dat
het oordeel van het hof feitelijk en
niet onbegrijpelijk was en geen nade-
re motivering behoefde.
Daarnaast meende de A-G dat het
hof artikel 6:83 aanhef en onderdeel
c BW te restrictief had toegepast door
de norm dat uit een mededeling van
de schuldenaar moet worden afgeleid
dat deze in de nakoming van de ver-
bintenis tekort zal schieten in te vul-
len aan de hand van de maatstaf of
een ingebrekestelling bij voorbaat als
nutteloos moet worden beschouwd.
Het laatste komt niet op hetzelfde
neer als het eerste. Deze klacht slaagt.
Volgens de Hoge Raad had het hof
de essentiële stellingen van verzoeker
niet kenbaar in zijn oordeelsvorming
betrokken. De Hoge Raad heeft de
arresten van het hof vernietigd en het
geding terugverwezen naar het hof.
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Hof Amsterdam 19 mei 2015
In een eerdere zaak (Hof Amsterdam
19 mei 2015,
ECLI:NL:GHAMS:2015:1923) was
de aannemer wel in verzuim op grond
van artikel 6:83 aanhef en onderdeel
c BW en mocht de opdrachtgever uit
de mededeling van de aannemer aflei-
den dat hij in de nakoming van zijn
verplichtingen zou tekortschieten.
In eerste aanleg oordeelde de recht-
bank dat de aannemer niet in verzuim
was, omdat de (particuliere) opdracht-
gever hem niet in gebreke had gesteld
en geen termijn had gegeven voor
herstel van gebreken met als gevolg
dat de opdrachtgever geen recht had
op schadevergoeding (r.o. 3.1). Het
hof oordeelde anders.

De opdrachtgever had zijn klachten
in correspondentie voor en na de op-
levering herhaaldelijk onder de aan-
dacht van de aannemer gebracht. Ook
had hij de klachten nog eens integraal
opgesomd in een brief. Op grond
daarvan moest het de aannemer dui-
delijk zijn dat opdrachtgever zich op
het standpunt stelde dat sprake was
van tekortkomingen in de uitvoering
van de werkzaamheden, wat die te-
kortkomingen waren, dat opdrachtge-
ver daarin niet berustte en dat hij
aanspraak maakte op herstel van ge-
breken. Volgens het hof mocht op-
drachtgever om die reden in combina-
tie met de afwijzende houding van de
aannemer afleiden dat verdere ingebre-
kestelling van de aannemer en het
stellen van een uiterste termijn voor
behoorlijke nakoming vergeefs en
nutteloos zou zijn zodat het verzuim

op grond van artikel 6:83 aanhef en
onder c BW zonder ingebrekestelling
is ingetreden (r.o. 3.6).

Hof Amsterdam 20 februari 2018
Volgens een recent arrest van het Hof
Amsterdam van 20 februari 2018
(ECLI:NL:GHAMS:2018:569) was
de aannemer niet van rechtswege in
verzuim geraakt. Het hof oordeelde
dat de opdrachtgever onder deze
omstandigheden niet mocht aanne-
men dat een aanmaning nutteloos
was.
De opdrachtgever meende dat de
aannemer de werkzaamheden aan een
dakkapel niet goed had uitgevoerd.
Volgens de opdrachtgever had de
aannemer de dakkapel niet goed ge-
plaatst. Ook had hij de dakkapel in
strijd met de verleende vergunning
geplaatst. Later bleek dat de hoogte
van de dakkapel het probleem was en
niet de plaatsing. De opdrachtgever
had de aannemer niet gesommeerd,
maar ook niet verzocht om over te
gaan tot aanpassing van de dakkapel
en dus tot herstel van dat gebrek. Het
enkele feit dat de aannemer meedeel-
de dat de opdracht volgens afspraak
was uitgevoerd was, net zoals in
voornoemd arrest van de Hoge Raad,
onvoldoende om verzuim van de
aannemer van rechtswege aan te ne-
men. Onder deze omstandigheden
mocht de opdrachtgever niet aanne-
men dat het in de zin van artikel 6:82
lid 2 BW nutteloos zou zijn om de
aannemer aan te manen om de hoogte
van de dakkapel aan te passen en dat
hij daartoe niet bereid zou zijn.

Slot
Uit voornoemde uitspraken blijkt dat
een opdrachtgever er goed aan doet
om de hoofdregel te volgen door de
aannemer schriftelijk in gebreke te
stellen en hem een redelijke termijn
voor nakoming te geven. Voor het
oordeel dat sprake is van verzuim van
rechtswege van de aannemer lijkt van
belang dat de opdrachtgever zowel
voor als na de oplevering aantoonbaar
klaagt over de gebrekkige kwaliteit
van het werk, het (risico van het) uit-
blijven van (tijdige) oplevering en hij
de aannemer in staat stelt om gebre-
ken te herstellen, ook als oplevering
heeft plaatsgevonden zoals bedoeld
in artikel 7:759 BW.
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