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Een virus op de bouwploqts
Een zeer actuele vraag is wat
de juridische impact is van
virusgerelateerde maatrege-
len voor een bouwwerk.
Daar waar een werk door het
coronavirus zou stagneren, is
een eerste en overigens niet
onlogische gedachte dat dit
voor de bij de bouw betrok-
ken partijen overmacht
oplevert. Artikel 6:75 BW
stelt dat in een geval van
overmacht, de tekortkoming,
namelijk de uitloop en het
eventueel later opleveren
dan contractueel overeenge-
komen, niet een aan partijen
toe te rekenen omstandig-
heid is.

Toch moet hier genuanceerder naar worden
gekeken. Het gaat steeds om het directe
oorzakelijke verband tussen de standstill (het
gevolg) en de daaraan ten grondslag liggende
oorzaak.

De Raad van Arbitrage (vonnis d.d. 26 maart
2004; geschilnummer 24.123) heeft zich

uitgelaten over een geval toen de MKZ-crisis

uitbrak. De opdrachtgever vergunde de

aannemer extra bouwtijd, stellende dat het
uitbreken van de MKZ-crisis een overmachtsi-
tuatie was. ln die redenering zou de aannemer
recht hebben gehad op bouwtijdverlenging
(par.8 lid 5 UAV 2012) en zou een beroep van

opdrachtgever op een boete wegens te late
oplevering worden geblokkeerd (paragraaf 42

lid 3 UAV 2012).

De zaak lag genuanceerder. Niet het MKZ-virus

stond in direct oorzakelijk verband met de

0f corona overmacht oplevert is afhanke-
lijk van de oorzaak van de stagnatie

Steeds spelen de toepasselijke voorwaar-
den en definities daarin een cruciale rol

De UAV kennen het begrip overmacht; de

GC onvoorziene omstandigheden

Partijen zouden in overleg tot een goede

regeling moeten kunnen komen
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Het is te hopen dat betrokken paftljen in geval van st legging van een werk a s gevolg van het coronaviÍus tot een verge i]k komen.

0p de foto een screenshot van de dig tal twin van de tunnel 0nder de Rotte.

standstill, maar het besluit van de burgemees-

teri al dan niet ingegeven in medebewind van

de minister van Landbouw een transportver-
bod op te leggen.

Oorzakeliikheidsleer
Daar waar bil overmacht partijen in beginsel

ieder hun eigen financiële nadeel lijden, is dat
bij toepasselijkheid van par. 6 lid 13 UAV niet
het geval. Deze paragraaf stelt dat de
gevolgen van onder meer beschikkingen van

overheidswege, die intreden na de dag van

aanbesteding, voor rekening van de opdracht-
gever komen.

De uitspraak doet recht aan de'causa
proxima'-theorie, de oorzakelijkheidsleer
waarbij wordt gekeken naar de oorzaak die in
tijd het dichtst bij het gevolg ligt. Het

transportverbod was dus de directe oorzaak

van de standstill en niet de overmacht. De

stagnatiekosten werden door de Raad van

Arbitrage erkend en toegewezen.
Wanneer deze zaak nu zou spelen binnen een

GC-contract en het MKZ-virus wordt vervan-
gen door corona kan het volgende worden
gesteld: Betrekkelijk tot het coronavirus is de

Voorzitter van de veiligheidsregio de uitvoe-
ringsverantwoordelijke, de Minister van WVS is

eindverantwoordel ijk.

Een eventueel besluit van de Voorzitter van de

veiligheidsregio een bouwterrein te sluiten
('lock down'), moet dan worden gekwalificeerd
als een beschikking van overheidswege in de

zin van par. 11 lid 3 GC.

Deze paragraaf schakelt door naar § 44 lid 1

sub a GC, die handelt over kostenvergoeding
eniof termijnsverlenging. Paragraaf 44 lid 2
vereist van de opdrachtnemer dat deze met
bekwame spoed, schriftelijk en gemotiveerd bij
opdrachtgever een melding moet doen.

Ook is het mogelijk dat een opdrachtgever; dus

los van een overheidsbesluit, ingrijpt door
bijvoorbeeld het werk te schorsen. ln dat geval

heeft binnen de UAV 201 2 par. 1 4 lid 4 te
gelden: schade die de aannemer als gevolg
van de schorsing lijdt, moet aan hem worden
vergoed. ln de GC is dat geregeld in par. l6lid
3.

lndien een aannemer niet meer tijdig kan

acteren door personeelstekort als gevolg van

de coronapandemie kan worden aangenomen

dat sprake is van overmacht. Uit vakliteratuuL
Acts of God van Prof mr Dunné, kan worden
opgemaakt dat de Raad van Arbitrage heeft
beslist dat een griepepidemie die in '19'l 8

zorgde dat een derde van de werklieden werd
geveld, een geval van overmacht opleverde.

Uiteraard zou het mooi zijn als partijen in goed

onderling overleg tot een goede en evenwich-
tige regeling zouden kunnen komen t.a.v. de
gevolgen voor tijd en geld. Veel zal echter
afhangen van de specifieke algemene

voorwaarden die op de contractrelaties van

toepassing zijn verklaard en voorts hoe het
begrip overmacht in die voorwaarden werd
gedefinieerd.
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