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de Hoofdingenieur-Directeur
van de Rijkswaterstaat in de
Directie Zeeland,
Postbus 5014,
4330 KA MIDDELBURG
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Contactpersoon

Datum

17juni2004
Ons kenmerk

HKW UM 2004/4915

Doorkiesnummer ~

Bijlage(n)

Uw kenmerk

10062
Onderwerp

ZL-5111 claim stagnatie MKZ

Geachte Collega,

Naar aanleiding van uw brief, nummer 10062 van 2 december j.I., waarin u voorstelt met
de combinatie Biezelingsche Ham een overeenkomst te sluiten waarin de kosten worden
vergoed welke zijn ontstaan als gevolg van de MKZ-crisis in het werkgebied van bestek
ZL-5111, wil ik graag het volgende opmerken.

De kosten zijn ontstaan in het voorjaar van 2001 en de combinatie heeft in die periode
reeds te kennen gegeven die kosten niet voor zijn rekening te nemen. Ten aanzien van de
hoogte van het door de combinatie ingediende schadebedrag hebben de opdrachtgever
en opdrachtnemer vervolgens onderhandelingen gevoerd welke uiteindelijk hebben geleid
tot een voor beide partijen acceptabele vergoeding ad € 48.436,00.

Daarbij merk ik het volgende op:
Blijkens het voorstel wenst uw dienst de claim af te wikkelen door het sluiten van een
vaststellingsovereenkomst. Daarvoor bestaat geen aanleiding. Een dergelijke
overeenkomst wordt soms gesloten indien contractpartijen een geschil in der minne c.q.
buiten rechte wensen te regelen. Daarvan is hier geen sprake. De claim van de aannemer
vloeit rechtstreeks voort uit het contract en de daarop van toepassing zijnde algemene
voorwaarden: onder meer op grond van par. 47 van de UAV 1989 heeft hij recht op
vergoeding.
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Gezien de onderbouwing van het uitein3eli}k geclaimde bedrag, t.w. € 48.436,00 sternik
in met de betaalbaarstelling van dit bedrag aan voornoemde combinatie en verleen u
hiervoor mandaat conform de vigerende RWS-mandaatregeling.

, . Hoogachtend,
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DE DIRECTEUR-GENERAAL RIJKSWATERSTAAT,
namens deze,
De Portefeuillehouder B~uw, M~prOjecten en Kennis en Expertise,
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