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arrest van de derde kamer van 31 juli 2012

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Freyssinet Nederland 8.V.,
gevestigd te Waddinxveen,
appellante in het principaal hoger beroep,
geintimeerde in het incidenteel hoger beroep,
advocaat: thans mr. E.J.P. Schothorst-Gransier.

tegen:

de rechtspersoon naar Belgisch recht Mensura Gemeenschappelijke Ver¿ekeringskas,
voorheen genaamd Assubel Arbeidsongevallen Gemeenschappelijke Kas,
gevestigd te Brussel, België,
geïntimeerde in het principaal hoger beroep,
appellante in het incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer.

en inzake

de besloten vennootschap met beperkle aansprakelijkheid
Freyssinet Nederland 8.V.,
gevestigd te Waddinxveen,
appellante in het principaal hoger beroep,
geintimeerde in het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep,
eiseres in het incident,
advocaat: thans mr. E.J.P. Schothorst-Gransier,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Aannemingsbedrijf B.M. van Noordenne 8.V.,
gevestigd te Nigtevecht, gemeente Stichse Vecht,
geihtimeerde in het principaal hoger beroep,
appellante in het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep,
verweerster in het incident,
advocaat: thans mr. F.A.M. Knüppe.
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1. IIet geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van de
kantonrechter (rechtbank Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht) van23 april 2008, gewezen
tussen appellante in de principale hoger beroepen (hierna te noemen: Freyssinet) als
gedaagde in de hoofdzaak en eiseres in conventie en verweerster in reconventie in de
hoofdzaak en geintimeerden in de principale hoger beroepen (hierna te noemen: Mensur4
respectievelijk Van Noordenne) als eiseres in de hoofdzaak, respectievelijk gedaagde in
conventie en eiseres in reconventie in de vrijwaring. Dit vonnis is in fotokopie aan dit arrest
gehecht.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 In de zaak met het nummer 200.01 1.713 (hierna te noemen de hoofdzaak) heeft
Freyssinet bij exploot van 9 juli 2008 Mensuru, aangezegd van voormeld vonnis in hoger
beroep te komen, met dagvaarding van Mensura voor dit hof.

2.2 In de zaak met het nummer 200.019.901 (hierna te noemen de vrijwaring) verwijst het
hof naar zijn arrest van 30 juni 2009, waarbij het hof die zaak heeft gevoegd met de zaakin
de hoofdzaak.

2.3 Freyssinet heeft vervolgens in de gevoegde zaken bij memorie van grieven acht
grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en toegelich! bewijs aangeboden, een aantal
producties in het geding gebracht en in de wijwaring een incidentele vordering ingesteld. Zij
vordert in de hoofdzaak dat het hof bij arrest het bestreden vonnis zalvernietigen en Mensura
en Van Noordenne in hun vorderingen niet-ontvankelijk zal verklaren, dan wel deze aan hen
zal ontzeggen en in de vrijwaring dat het hof de vorderingen van Freyssinet alsnog zal
toewijzen, al dan niet onder aanvulling van de gronden, met - uitvoerbaar bij voorraad te
verklaren - veroordeling in de hoofdzaak en in de vrijwaring van Mensur4 respectievelijk
Van Noordenne in de kosten van het geding in beide instanties. In het incident vordert
Freyssinet de veroordeling van Van Noordenne tot afgifte van (een kopie van) het gehele
bestek.

2.4 Mensura heeft in de hoofdzaak bij memorie van antwoord de grieven bestreden,
bewijs aangeboden, een aantal producties in het geding gebracht en geconcludeerd dat het
hof bij uitvoerbaar bij voonaad te verklaren arrest Freyssinet in haar vordering in hoger
beroep niet-ontvankelijk zal verklaren, althans de grieven tegen dat vonnis zal verwerpen en

het vonnis zal bekrachtigen, met veroordeling van Freyssinet in de kosten van het geding in
beide instanties, met bepaling dat Freyssinet wettelijke rente en nakosten verschuldigd zal
zijn indien zij niet binnen veertien dagen na de eerste aanzeggingaan de
proceskostenveroorde ling vo ldoet.

2.5 ln dezelfde memorie heeft Mensura van haar kant hoger beroep ingesteld tegen het
bestreden vonnis en heeft zij daartegen één grief aangevoerd en toegelicht. Zij concludeert
dat het hofhet bestreden vonnis zal vernietigen, voor zover daarin wordt geoordeeld dat de
brief van mr. Hengeveld van 26 april1994 niet met zich meebrengt dat namens Freyssinet
aansprakelijkheid wordt erkend, met bek¡achtiging van het vonnis voor het overige, met
veroordeling van Freyssinet in de kosten van het geding in het incidenteel hoger beroep, met
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bepaling dat Freyssinet wettelijke rente en nakosten verschuldigd zal zijn indien zij niet

binnen veertien dagen na de eerste aanzegging aan de proceskostenveroordeling voldoet.

2.6 Van Noordenne heeft in de vrijwaring bij memorie van antwoord de grieven bestreden

en bewijs aangeboden en heeft in het incident geantwoord. Zlj concludeert dat het hof bij
uitvoerbaa¡ bij voorraad te verklaren arrest het bestreden vonnis, zo nodig met aanvulling of
verbetering van de gronden zal bekrachtigen, met veroordeling van Freyssinet in de kosten

van het geding (het hof begrijpt:) in hoger beroep, te voldoen binnen veertien dagen na

dagtekening van dit arrest en (voor het geval voldoening niet binnen die termijn plaatsvindt)

te vermeerderen met de wettelijke rente da¿rover vanaf veertien dagen na de dagtekening van

dit anes! alsmede met veroordeling van Freyssinet in de nakosten ad € 131,- in hoger

beroep, dan wel, indien betekening van het arrest plaatsvindt, ad € 199,- en de eventuele

verdere executiekosten. In het incident concludeert van Noordenne dat het hof bij uiwoerbaar
bij voorraad te verklaren arrest Freyssinet niet-ontvankelijk z¿l verklaren in haa¡ vordering,

althans haar deze zal ontzeggen, met haar veroordeling in de kosten van het geding, te

voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit arrest en (voor het geval voldoening
niet binnen die termijn plaatsvindt) te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf
veertien dagen na de dagtekening van dit arrest, alsmede met veroordeling van Freyssinet in

de nakosten ad € 131,- in hoger beroep, dan wel, indien betekening van het arrest plaatsvindt,

ad € 199,- en de eventuele verdere executiekosten.

2.7 In dezelfde memorie heeft Van Noordenne van haar kant voorwaardelijk, voor het

geval een van de (sub)grieven van Freyssinet in het principaal hoger beroep zou slagen,

hoger beroep ingesteld tegen het bestreden vonnis en daartegen vier grieven aangevoerd en

toegelicht, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hofhet bestreden vonnis, voor zover

gewezÊntussen Van Noordenne en Freyssinet, zal vernietigen en, overeenkomstig de grieven

in het incidenteel hoger beroep, de vorderingen van Freyssinet in conventie alsnog zal

afivijzen en de vorderingen van Van Noordenne in reconventie alsnog zaltoewijzcn, met

veroordeling van Freyssinet in de kosten van het geding, te voldoen binnen veertien dagen na

dagtekening van dit arrest en (voor het geval voldoening niet binnen die termijn plaatsvindt)

te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf veertien dagen na de dagtekening van

dit arrest, alsmede met veroordeling van Freyssinet in de nakosten ad € l3 l,- in hoger

beroep, dan wel, indien betekening van het arrest plaatsvindt, ad e 199,- en de eventuele

verdere executiekosten.

2.8 Vervolgens heeft Freyssinet in het incidenteel hoger beroep in de hoofdzaak en in het

voorwaardelijk incidenteel hoger beroep in de vrijwaring een memorie van anfwoord

genomen, waarin zij de grieven in die beroepen heeft bestreden. In de vrijwaring heeft zij
daarbij nog twee producties in het geding gebracht. Zij concludeert dat het hof Mensur4
respectievelijk Van Noordenne in hun vorderingen in hoger beroep niet-ontvankelijk zal

verklaren, althans de tegen het bestreden vonnis aangevoerde grieven zal verwerpen en, zo

nodig onder verbetering van de gronden, dit vonnis op die punten zal bekachtigen, met -
uitvoerbaar bij voorraad te verklaren - veroordeling van Mensura" respectievelijk Van

Noordenne in de kosten van het (voorwaardelijk) incidenteel hoger beroep, vermeerderd met

de wettelijke rente over deze kosten vanafveertien dagen na betekening van dit arrest.

2.9 Ter zitting van I I november 2011 hebben partijen de zaakdoen bepleiten, Freyssinet

door mr. E.J.P. Schothorst - Gransier, advocaat te Utrecht, Mensura door mr. C-J. van

Weering, advocaat te Rotterdam, en Van Noordenne door mr. J.F. van der Vlies, advocaat te
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Arnhem. De advocaten hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Na afloop van de

pleidooien heeft het hofa¡rest bepaald.

3. De vaststaande feiten

3.1 De kantonrechter heeft in het bestreden vonnis op de bladzijden 4 tot en met 8 feiten
vastgesteld. In haar eerste grief heeft Freyssinet geklaagd over de vaststelling met betrekking
tot:
- de directievoering door Grontmij (pagina 4, l" alinea);
- het vijzelplan (pagina 4,2' alinea);
- de vraag wa.ar en wanneer een lekkage ontstond in één van de vijzels (pagina 5, 6" alinea);
- de vraag of het ongeval tijdens het vijzelen ontstond (pagina 5, 6'alinea) en

- de vraag ofhet betondek eerst bewoog en vervolgens instortte (pagina 5,6" alinea).

3.2 Nu tegen de overige vastgestelde feiten geen grieven zijn gerichÇ dan wel anderszins

klachten zijn geuit, zalhet hof in hoger beroep van die feiten uitgaan.

4. De motivering van de beslissing in hoger beroep

4.I Het gaat in dezc zaak,kort gezngd, om het volgende. In l99l en 1992 werden over de

Hogeweg te Almere drie fietsviaducten aangelegd. Opdrachtgever was Rijkswaterstaat, de

directie werd gevoerd door Grontmij en hoofclaannemer was Van Noordenne. Op 10 januari

1992 moest een deel van het voorgespannen betondek van één van de viaducten worden
geplaatst op het landhoofd en de pijlers. De overspanning, 61,5 meter lang, was gestort en

voorgespannen op een niveau, ongeveer I l0 centimeter hoger dan de defrnitieve ligging. Het
moest daarom worden afgevijzeld. Dit onderdeel van het werk was door Van Noordenne
uitbesteed aan Freyssinet, toen nog Samaco geheten. Freyssinet maakte daarbij gebruik van
hydraulische vijzels en, geplaatst op de vijzeltorens, stalen taatsen. Dit zijn uit twee delen
bestaande elementen, warrvan de bolvormige onderzijde van het bovenste deel rust op de

holvormige bovenzijde van het onderste deel. Door het gebruiken van taatsen kunnen
problemen, ontstaan door het niet evenwijdig zijn van de onderzijde van het af te vijzelen
dek en de bovenzijde van de vijzeltoren, worden ondervangen. Op enig moment is het
betondek ingestort. Daarbij zijn (onder meer) twee werknemers van het Belgische
zusterbedrijf van Freyssinet Cinec N.V., getroffen. Eén van deze werknemers, G.L.M.
Ceulemans, is om het leven gekomen, de ander F. van der Borght, is ernstig gewond geraakt.

Op de arbeidsverhouding tussen Cinec en haar werknemers Ceulemans en Van der Borght
waren van toepassing de bepalingen van de Belgische Arbeidsongevallenwet (hierna de

Arbeidsongevallenwet). Ingevolge deze wet is een werkgever verplicht een

ongevallenverzekering afte sluiten. Cinec heeft aan deze verplichting voldaan en een

ongevallenverzekering afgesloten bij Assubel Arbeidsongevallen Gemeenschappelijke Kas.

Mensura is rechtsopvolgster van Assubel.Deze verzekering geeft, indien een arbeidsongeval
heeft plaatsgevonden, een slachtoffer ofdiens nabestaande een rechtstreekse aanspraak op de

on geval I env erzeker aar .

4.2 Mensura stelt dat zij, althans haar rechtsvoorgangster Assubel, betalingen heeft gedaan

aan de nabestaanden van Ceulemans en aan Van der Borght en dat zij ingevolge Belgisch
recht is gesubrogeerd in de rechten van deze personen. Freyssinet (en Van Noordenne) is

(zijn), aldus Mensur4 aansprakelijk voor de als gevolg van het ongeval ontstane schade,
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doordat zij zich bij de uiwoering van de werkzaamheden onvoldoende heeft (hebben)

gekweten van de op haar (hen) rustende verplichtingen met betrekking tot de in acht te
nemen veiligheidsmaategelen op de werkplek. Om die reden vordert zij de (hoofdelijke)
veroordeling van Freyssinet (en Van Noordenne) tot betaling aan haar van Ê. 453 .645,15,
vermeerderd met rente, incassokosten en proceskosten. De (sector civiel van de) rechtbank
Utrecht heeft bij vonnis van l3 juli 2005 de zaak met betrekking tot Freyssinet verwezen
naar de sector kanton van die rechtbank. De zaak met betrekking tot Van Noordenne is bij
dat vonnis naar de rolzitting van 10 augustus 2005 verwezen voor het nemen van een

conclusie van repliek aan de zijde van (toen) Assubel. Nadien heeft Van Noordenne een

incidentele conclusie tot verwijzing naar de sector kanton genomen, omdat de

vrijwaringszaak verknocht is met de zaaktussen Mensura en Freyssinet. De laatste heeft zich
gerefereerd aan het oordeel de rechtbank. Bij vonnis van I I januari 2006 heeft de (sector

civiel van de) rechtbank Utrecht de zaak vervolgens verwezen naa¡ de sector kanton van die
rechtbank.

4.3 De kantonrechter heeft in het bestreden vonnis van 23 april 2008 overwogen en beslist
dat:
- Mensura de rechtsopvolgster van de oorspronkelijke verzekeraar Assubel is (deze

beslissing is in hoger beroep niet bestreden);
- Mensura op grond van artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet in beginsel is gesubrogeerd
in de rechten van de slachtoffers (hiertegen zijn de grieven 4 en 5 van Freyssinet gericht);
- Freyssinet niet moet worden beschouwd als werkgever van de slachtoffers (zodat zij niet
kan profìteren van de burgerlijke immuniteit, die Cinec wel heeft (hiertegen komt Freyssinet
op in grief 5);
- Mensura kwitanties of betaalbewijzen in het geding mag brengen (Freyssinet klaagt
hierover in haar grieven 3, 4 en 5);
- Mensura mag reageren op de stelling dat zlj meer vordert dan zlj op grond van de

Arbeidsongevallenwet mag (tegen deze beslissing komt Freyssinet op in grief 5);

- indien naar Belgisch recht van subrogatie sprake is, de Nederlandse rechter gehouden is
deze te erkennen op basis van EG-Verordening 1408/71(in hoger beroep niet bestreden);
- de aansprakelijkheid van Freyssinet moet worden beoordeeld op basis van artikel 7A:1638x
(oud) (in hoger beroep niet bestreden);
- Freyssinet jegens Ceulemans en Van der Borght aansprakelijk is omdat zij niet heeft
voldaan aan haar zorgplichq nu zij, in afuijking van het vijzelplan (en zonder Van
Noordenne en/of Grontmij in te lichten) heeft besloten om van taatsen gebruikt te maken en

zij daarbij niet heeft gezorgd voor een horizontale borging (hiertegen richt zich grief 6 van

Freyssinet);
- de omstandigheid dat het dek ten tijde van de instorting geheel op de vijzels rustte niet van
belang is (waartegen grief I d van Freyssinet gericht is);
- het verweer van Freyssinet dat er geen causaal verband is, wordt verworpen (Freyssinet

komt tegen deze beslissing op in haar grief 5);
- uit de in brieven van de (toenmalige) advocaat van de verzekeraar van Freyssinet niet de

conclusie moet worden getrokken dat Freyssinet aansprakelijkheid heeft erkend (tegen deze

beslissing komen zowel Mensura in haar grief in het incidenteel beroep als Van Noordenne
in grief A van haar voorwaardelijk incidenteel beroep op);
- op de overeenkomst tussen Freyssinet en van Noordenne de algemene voorwaarden van
Freyssinet van toepassing zijn (Van Noordenne klaagt over deze beslissing in haar grief B);
- het beroep van Van Noordenne op vernietiging van de algemene voorwaarden niet opgaat
(tegen welke beslissing grief C van Van Noordenne is gericht) en

- het in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
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onaanvaardbaar is dat Freyssinet met een beroep op haar algemene voorwaa¡den haa¡

aansprakelijkheid kan afuentelen op Van Noordenne (Freyssinet komt hiertegen op in haar
grief 8).

In de hoofdzaak

4.4 Freyssinet komt in grief I (onderverdeeld in de subgrieven la tot en met 1d) op tegen
de vaststelling van een aantal feiten door de kantonrechter. Het hof merkt ten aanzien van de
grief in de eerste plaats op dat het bij de vaststelling van feiten (slechts) gaat om het bepalen
van de voor de beoordeling van belang zijnde feiten die enerzijds zijn gesteld en anderzijds
zijn erkend of niet, dan wel onvoldoende betwist. Daafoe behoort niet het geven van
oordelen over de aansprakelijkheid van een van de partijen of van een derde, tenzij partijen
het hierover eens zijn. Wordt een door één van partijen gesteld feit betwist, dan kan dit feit
niet als vaststaand worden aangenomen

4.5 Het voorgaande betekent dat het in grief 1a omschreven verwijt, dat de kantonrechter
ten aanzien van de rol van Gronfnij niet heeft vastgesteld dat zij ook toezicht hield op de
uiwoering van het werk, dat zij expliciet toestemming heeft verleend aan Freyssinet om met
de vijzelwerkzaamheden te beginnen en dat zij, als Freyssinet daarbij fouten zou hebben
gemaakt, toerekenbaar tekortgeschoten is in de uiwoering van haar toezichthoudende taak,
ten onrechte is gemaakt, nu zowel Mensura als Van Noordenne uitdrukkelijk betwist dat
Grontmij in haar toezichthoudende taak tekortgeschoten is.

4.6 Ook de in grief lb geuite klacht dat de kantonrechter heeft nagelaten als vaststaand
aan te nemen dat uit het (tweede deel van het) vijzelplan volgt dat de blokkering van het dek
in dwars- en lengterichting door de aannemer zou worden verzorgd is vergeefs
voorgedragen, nu Van Noordenne zowel in eerste aanleg als in hoger beroep uitdrukkelijk
betwist dat zij hiervoor verantwoordelijk was. Als vaststaand kon en kan dit dan ook niet
worden :ungenomen.

4.7 In grief lc wijst Freyssinet er in de eerste plaats op dat de lekkage in één van de vijzels
niet plaatsvond bij het vijzelen van het eerste deel van het desbetreffende brugdek, maar bij
het vijzelen van het eerste viaduct. Nu zulks door Mensura niet wordt betwist en door Van
Noordenne in haar memorie van antwoord uitdrukkelijk wordt erkend, slaagt deze grief in
zoverre. Ten aanzien van de klacht over de opmerking dat het tweede brugdeel is gaan

bewegen en is ingestort tijdens het vijzelen, merkf het hof op dat uit de door beide partijen
overgelegde stukken in ieder geval blijkt dat het ongeval gebeurde toen reeds met het
vijzelen was begonnen en voordat dit was geëindigd. Het is mogelijk dat het daadwerkelijk
vijzelen tijdelijk was onderbroken, maar dat de werkzaamheden op het moment van het
ongeval al een uur stil lagen, wordt door Mensura uitdrukkelijk betwist. Nu Freyssinet in
hoger beroep betwist dat het brugdek eerst is gaan bewegen en het vervolgens is ingestort
zalhet hof dit niet als vaststaand feit aanmerken.

4.8 Grief ld is gericht tegen een overweging van de kantonrechter ten aanzien van de

aansprakelijkheid van Freyssinet. Van een door de kantonrechter vastgesteld feit is geen

sprake. Voor het overige zzlhet hof deze grief behandelen samen met grief 6.

4.9 In grief 2 voert Freyssinet - voor het eerst - aan dat de vordering van Mensura is

verjaard, zowel naar Belgisch als naar Nederlands recht. Het hof merkt ten aanzien van deze

grief in de eerste plaats op dat partijen strijden over de vraag of Freyssinet een Nederlands
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bedrijl aansprakelijk is voor de gevolgen van een ongeval dat in Nederland heeft
plaatsgevonden. Deze vraag dient te worden beantwoord aan de hand van Nederlands recht.
De omstandigheid dat de slachtoffers de Belgische nationaliteit hadden en ook de in de
rechten van de slachtoffers getreden verznkeraar een vennootschap naar Belgisch recht is,
doet hieraan niet af. Nu de aansprakelijkheid aan de hand van Nederlands recht moet worden
beoordeeld, geldt hetzelfde voor de vraag ofde op aansprakelijkheid gebaseerde vordering is
verjaard.

4.10 Tussen partijen staat vast dat Mensura bij brief van 7 januari 1997 de verjaring heeft
gestuit. ln deze brief wordt, zoals Mensura terecht opmerkt, uitdrukkelijk opgemerkt dat
Freyssinet (Samaco) aansprakelijk wordt gehouden voor alle door Ceulemans en van der
Borght geleden en nog te lijden schade. Hieraan wordt nog toegevoegd dat Assubel
(Mensura) zich ondubbelzinnig haar recht op nakoming jegens Freyssinet (Samaco)
voorbehoudt zodat de mededeling dient ter stuiting van eventuele verjaring overeenkomstig
artikel 3:3 l7 van het Burgerlijk Wetboek (hierna BW). De stelling van Freyssinet dat de

stuiting van de verjaring slechts zou zien op tot dan toe uitbetaalde bedragen, wordt dan ook
verworpen. Grief 2 faalt.

4.1I In grief 3 klaagt Freyssinet erover dat de kanton¡echter Mensura in de gelegenheid
heeft gesteld om kwitanties of bekalbewijzen in het geding te brengen met behekking tot de
door haa¡ gestelde betalingen. Hierbij ziet Freyssinet evenwel over het hoofd dat het ter vrije
beoordeling van de rechter is om te bepalen of een partij in de gelegenheid wordt gesteld om
nog nadere stukken in het geding te brengen. Het hof verwijst voorts naar het bepaalde in
artikel 22 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna Rv.) waaruit blijkt dat
de rechter in alle gevallen en in elke stand van de procedure partijen of een van hen kan
bevelen bepaalde op de zaak betrekking hebbende bescheiden over te leggen. Grief 3 is
vergeefs voorgedragen.

4.12 Grief 4 in het principaal hoger beroep vormt een inleiding op de grieven 5 tot en met
7.Het hof zal de in deze grief opgeworpen bezwaren bij de behandeling van de grieven 5 tot
en met 7 bespreken.

4.13 In grief 5 klaagt Freyssinet over het oordeel van de kantonrechter dat Mensura is
gesubrogeerd in de rechten van de slachtoffers. Volgens Freyssinet is aan de naar Belgisch
recht voor subrogatie gestelde eisen niet voldaan omdat:
a. geen daadwerkelijke betalingen zijn gedaan;
b. de uitkeringen niet voortvloeien uit het in de Arbeidsongevallenwet gestelde;
c. sprake is van bovenwettelijke uitkeringen en

d. Freyssinet is te beschouwen als (materiële) werkgever, zodat zlj niet kan worden
aangesproken op grond van het bepaalde in artikel 46 van de Arbeidsongevallenwet.

4.14 Met de kantonrechter en partijen is het hof van oordeeldat de vraag of Mensura is
gesubrogeerd in de rechten van de nabestaanden van Ceulemans en van Van der Borght moet
worden beoordeeld aan de hand van Belgisch recht. Over de vraag of daadwerkelijk
betalingen zijn gedaan, de uitkeringen alof niet voortvloeien uit de Arbeidsongevallenwet en

of sprake is van bovenwettelijke uitkeringen, heeft de kantonrechter nog geen oordeel
gegeven. Dit oordeel dient te worden afgewacht. Nu, zoals blijkt uit hetgeen hieronder zal
worden overwogen, ook het hofvan oordeel is dat Freyssinet niet kan profrteren van de
burgerlijke immuniteit die op grond van de Arbeidsongevallenwet aan de werkgever
toekomt, kan wel reeds worden geconcludeerd dat Mensur4 voor zover zij uitkeringen
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heeft gedaan, in de rechten van de slachtoffers is gesubrogeerd, voor zover de Belgische
wetgeving deze subrogatie toestaat. In zoverre faalt de grief.

4. l5 Uit de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet vloeit voort dat de Belgische
werkgever in beginsel is gevrijwaard van aansprakelijkheid ter zake van arbeidsongevallen.
De werkgever geniet "burgerlijke immuniteit". Anders dan Freyssinet evenwel betoog! moet
het begrip werkgever hier beperkt worden uitgelegd. Daaronder valt niet de inlener. De
verwijzing naar artikel 5 van de Arbeidsongevallenwet gaat niet op, nu in dat artikel, anders
dan Freyssinet kennelijk meent, niet de begrippen werkgever en werknemer worden
omschreven, maar slechts wordt aangegeven welke personen voor de toepassing van de wet

ælijkgesteld (ondersteping hof) worden met werknemers. Een enge uitleg ligt voorts, zoals
ook de kantonrechter heeft overwogen, voor de hand, gelet op het gebruik van de woorden
"in dienst" in de zevende volzin van artikel 49 van de Arbeidsongevallenwet en de in de

achtste volzin van dat artikel gegeven mogelijkheid om de werklieden of bedienden van de
onderneming of een exploitatie daarvan bij afzonderlijke verzekeraars te verzekeren.

4.16 Door Freyssinet is nog aangevoerd dat geen subrogatie mogelijk is, omdat sprake is
van een sommenverzekering. Ook dit argument gaat niet op, reeds omdat artikel 47 van de
Arbeidsongevallenwet de verzekeraar uitdrukkelijk de mogelijkheid geeft om tegen de voor
het arbeidsongeval aansprakelijke een rechtsvordering in te stellen tot het beloop van de daar
genoemde uitkeringen, bedragen en kapitalen. Grief 5 faalt dan ook.

4.17 In grief 6 komt Freyssinet op tegen het oordeel van de kantonrechter dat zij
aansprakelijk is voor het ongeval en de daaruit voortgevloeide schade. Alvorens deze grief te
bespreken, zalhet hof ingaan op de grief in het incidenteel hoger beroep van Mensura. In
deze grief klaagt Mensura over de overweging van de kantonrechter dat in deze procedure
aan de gestelde erkenning in de brief van26 aprrl1994 die mr. W.J. Hengeveld namens de
verzekeraar van Freyssinet heeft geschreven, geen bindende werking toekomt. De grief is
vergeefs voorgesteld, reeds omdat de desbetreffende beslissing van de kantonrechter is
gegeven in de vrijwaringsprocedure tussen Freyssinet en Van Noordenne. Mensura was en is
ook in hoger beroep geen partij in die procedure. Dit betekent dat zij tegen een in die
procedure gegeven beslissing niet kan klagen. Nu in het door Mensura ingestelde incidenteel
hoger beroep geen verdere grieven zijn aangevoerd, betekent dit dat dit hoger beroep dient te
worden verworpen. Mensura zal worden veroordeeld in de kosten van dat incidenteel hoger
beroep.

4.18 Ten aanzien van de vraag naar de aansprakelijkheid van Freyssinet heeft de
kantonrechter overwogen dat bij de beantwoording daarvan moet worden uitgegaan van de
wettelijke regeling, zoals die gold ten tijde van het ongeval. Artikel 7:658 en met name lid 4
van dat artikel was op dat moment nog niet ingevoerd en, nu aan dit artikellid geen

onmiddellijke werking toekomt (HR 30 januari2004, NJ 2005, 235) moet de

aansprakelijkheid van Freyssinet als inlener worden beoordeeld op basis van artikel 6:162 in
samenhang met het toen geldende artikel 7A:1638x BW. Het hof onderschrijft het oordeel
van de kantonrechter dat dit betekent dat de werknemer dient te stellen en zo nodig te
bewijzen dat hem een arbeidsongeval is overkomen, onder welke omstandigheden zich dat
ongeval heeft voorgedaan en dat er sprake is van een tekortschieten door de inlener en dat op
de inlener vervolgens de stelplicht en de bewijslast rust dat hij afdoende maatregelen ter
voorkoming van het ongeval heeft genomen en dat de door de werknemer verlangde
maatregelen dat ongeval niet hadden kunnen voorkomen.
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4.19 Freyssinet stelt in haar grief dat:

a. Mensura niet is geslaagd in het bewijs van haar stelling dat Freyssinet jegens Ceulemans

en van der Borght tekortgeschoten is in haar zorgplicht;
b. de gestelde fouten niet (geheel) aan Freyssinet kunnen worden toegerekend;
c. het causaal verband tussen de gestelde fouten en de schade ontbreekt en

d. Freyssinet hooguit proportioneel aansprakelijk kan zijn.

4.20 Vast staat dat Ceulemans en Van der Borght het slachtoffer zijn geworden van een

ongeval tijdens de uitoefening van hun werkz¿amheden. Met betrekking tot de vraag of
Freyssinet tekortgeschoten is in haar in artikel 7A:1638x lid I omschreven verplichtingen,
verwijst Mensura naar het rapport van ing. H. Stoffers van TNO van 6 juni 1995. Ook
Freyssinet verwijst naar dit rapport en stelt in haar memorie van grieven dat dit rapport
leidend dient te zijn ter z.ake de toedracht van het ongeval. ln het rapport concludeert, voor
zover van belang, Stoffers het volgende:
- aan het afoijzelen van het dek van het viaduct waren zodanige onzekerheden verbonden
met betrekking tot de veiligheid dat maategelen noodzakelijk waren;
- deze onzekerheden hadden betrekking op de stabiliteit van de vijzel- en rusttorens en het

hierop rustende dek;
- het gebruik van taatsen op de vijzeltorens heeft de kans op instabiliteit vergroot, maar was

hiervoor niet bepalend;
- voorafgaand aan het afuijzelen hadden, zowel in de langsrichting als in de dwarsrichting
borgingen moeten worden aangebracht ter beperking van eventuele horizontale
verplaatsingen van het dek; dezæ, zijn voor zover bekend niet aangebracht;

- de sterkte-eigenschappen van het beton van het dek ten tijde van het afuijzelen waren
vrijwel zeker aanzienlijk lager dan in de ontwerpberekening wÍIs Ínngenomen;
Naar aanleiding van de gestelde vragen merkt Stoffers op dat niet alle maatregelen die naar

de eis van goed en veilig werk worden gevorderd, in acht zijn genomen, nu taatsen zijn
toegepast op de vijzeltorens en geen borginrichtingen zijn aangebracht ter voorkoming van
horizontale verplaatsingen van het dek van het viaduct.

4.21 Op grond van dit rapport, waarvan de juistheid en de daarin getrokken conclusies door
Freyssinet naar het oordeel van het hofonvoldoende gemotiveerd zijn bestreden, concludeert
ook het hof dat Freyssinet onvoldoende maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat het
ongeval zou plaatsvinden. Het gebruik van taatsen heeft, zo concludeert Stoffers, de kans op

instabiliteit van het dek van het viaduct vergroot. Daamaast waren er geen borginrichtingen
aangebracht, terwijl dat ter voorkoming van horizontale verplaatsingen van het dek wel
noodzakelijk was. Freyssinet stelt wel dat niet zij, maar Van Noordenne voor het aanbrengen

van die borginrichtingen diende te zorgen, maar n¿ur het oordeel van het hofkan deze

stelling, indien al juist, Freyssinet niet baten, nu zij, als deskundige op het gebied van
vijzelen, erop had moeten staan dat de borginrichtingen waren aangebracht, alvorens zij met

de vijzelwerkzaamheden begon.

4.22 Dit laatste betekent ook dat het verweer dat de gestelde fouten wellicht (ook) aan

anderen kunnen worden verweten, voor de vraag of Freyssinet jegens Ceulemans en Van der
Borght tekortgeschoten is, niet van belang is. Uit het rapport van Stoffers moet worden
opgemaakt dat het ongeval is ontstaan doordat hetzij de vijzel- en rusttorens en het daarop

rustende dek onvoldoende stabiel waren doordat taatsen werden gebruikt terwijl
borginrichtingen in de langsrichting en/of de dwarsrichting ontbraken, hetzij doordat het

beton (veel) minder sterk was dan in de ontwerpberekening was aangenomen, zodat het

maximaal toela¿tbare hoogteverschil minder was dan de in die ontwerpberekening genoemde
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l2 mm. Op grond van het bepaalde in artikel6:99 BW rust, indien de schade het gevolg kan

zijn van twee of meer gebeurtenissen voor elk waarvan een ander aansprakelijk is en vast

staat dat de schade door tenminste één van die gebeurtenissen is veroorzaakt, de verplichting
om de schade te vergoeden op ieder van deze personen, tenzij hij bewijst dat deze niet het

gevolg is van een gebeurtenis \¡/ar¡rvoor hijzelf aansprakelijk is. De bewijslast van haar

stelling dat van causaal verband geen sprake is, rust derhalve op Freyssinet. Een

gespecificeerd bewijsaanbod op dit punt heeft zij niet gedaan. Het hof ziet ook geen

aanleiding om ha¿r ambtshalve met dit bewijs te belasten. Dit betekent dat het causaal

verband in dit verband moet worden aÍrngenomen. Voor proportionele aansprakelijkheid

bestaat, gelet op het hiervoor aangehaalde artikel 6:99 BW geen grond. Ook grief 6 faalt.

4.23 Grief 7 betreft de omvang van de gestelde schade en de vraag of deze wel geheel voor
vergoeding in aanmerking komt. tn zijn vonnis heeft de kantonrechter overwogen dat over de

omvang van de schade eerst een oordeel zal worden gegeven nadat Mensura zich over een

aantal in het vonnis nader omschreven vraagpunten heeft uitgelaten. Naar het oordeel van het

hof is het eerst aan de kantonrechter om een oordeel te geven over de hoogte van de

gevorderde schade en de vraag of deze voor vergoeding in aanmerking komt, alvorens op dit
punt grieven kunnen worden geformuleerd. Het hof merkf in dit verband nog op dat nu geen

van de in de tweede volzin van artikel 355 Rv, bedoelde omstandigheden zich voordoet, het

de zaak ook niet in hoogste ressort zelf kan afdoen. Grief 7 is derhalve vergeefs

voorgedragen.

4.24 Nu geen van de grieven in de hoofdzaak doel treft en het door Mensura ingestelde

incidenteel hoger beroep moet worden ven¡/orpen, zal het hof het besheden vonnis, voor
zover in de hoofdzaak gewezen, bekrachtigen en de ;¿aak (terug)verwijzen naar de

kantonrechter om daarin verder te beslissen. Freyssinet zal, als de in het ongelijk gestelde

partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding in het principaal hoger beroep. Zii zal

tevens, nu daartegen geen verweer is gevoerd, worden veroordeeld om de nakosten en, voor
zover zij de proceskosten niet tijdig zou betalen, wettelijke rente over de proceskosten te

voldoen.

In de vriiwarine

4.25 Het hof ziet aanleiding om, hoewel dit voorwaardelijk is ingesteld, eerst de grieven in
het incidenteel hoger beroep van Van Noordenne te bespreken.

4.26 In grief A stelt Van Noordenne dat de kantonrechter haar stelling dat de brief van mr.

Hengeveld van26 april 1994 ook jegens Freyssinet bindende werking heeft, heeft verworpen

op grond van merendeels door Freyssinet zelf niet aangevoerde argumenten. Eén van die

argumenten is dat niet is gebleken dat de verzekerden (Freyssinet en Van Noordenne) bij de

beslissing tot erkenning zijn betrokken. In haar memorie van antwoord in het voorwaardelijk
incidenteel hoger beroep heeft Freyssinet uitdrukkelijk aangevoerd dat zij niet betrokken is

geweest bij (de totstandkoming van) de brief van mr. Hengeveld en bij de verzending

daarvan. Volgens ha¿¡ was mr. Hengeveld slechts bevoegd haar verzekeraar (Nieuw

Rotterdam) en niet haar te veftegenwoordigen.

4.27 Gelet op deze uitdrukkelijke betwisting is de ter gelegenheid van de pleidooien
na¡nens van Noordenne gemaakte opmerking dat niet betwist is dat mr. Hengeveld bevoegd

was om Freyssinet te vertegenwoordigen, onjuist. Feiten of omstandigheden, waaruit zou

kunnen worden opgemaakt dat mr. Hengeveld wel bevoegd was namens Freyssinet te
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spreken, zijn niet gesteld of gebleken. Evenmin is gesteld of gebleken dat Van Noordenne op
grond van een verklaring of gedraging van Freyssinet heeft aangenomen en redelijkerwijze
mocht aannemen dat Freyssinet aan mr. Hengeveld een (toereikende) volmacht heeft
verleend. De enkele omstandigheid dat mr. Hengeveld optrad voor de verzekeraar van
Freyssinet is daartoe onvoldoende, met name nu de brief is geschreven in het licht van
mogelijk conflicterende belangen voor mr. Hengeveld, nu zowel de verzekeraar van
Freyssinet (Nieuw Rotterdam) als de verzekeraar van Van Noordenne (Royal Nederland)
zich tot hem had gewend. Bovendien heeft Van Noordenne onvoldoende weersproken dat de
brief is geschreven naar aanleiding van een vordering van de erven Ceulemans tot
voldoening van de begrafeniskosten, preprocessuele kosten en rente. Dat de door Freyssinet
bij Nieuw Rotterdam afgesloten verzekering ook dekking biedt tegen de thans door Mensura
ingestelde vordering, blijkt niet. Onder deze omstandigheden mocht en mag Van Noordenne
(tot wie de brief van mr. Hengeveld bovendien niet was gericht) er niet op verfouwen dat
Freyssinet de aansprakelijkheid voor het ongeval en de (overige) door Mensura gevorderde
schade heeft erkend. GriefA is dan ook vergeefs voorgedragen.

4.28 In grief B klaagt Van Noordenne over het oordeel van de kantonrechter dat zij is
gebonden aan de algemene voorwaarden van Freyssnet. Zij voert daartoe in hoger beroep
(opnieuw) aan dat:
- de door Freyssinet in het geding gebracht offerte niet a¿n haar gericht is;
- op het door Freyssinet in de procedure overgelegde exemplaar van haar algemene
voorwaarden geen datum staat;
- Van Noordenne destijds geen exemplaar van de algemene voorwaarden heeft ontvangen;
- Freyssinet niet heeft te gelden als "eerste verwijzer", omdat de offerte is gedaan in het
kader van het bestek en daarin wordt verwezen naar andere algemene voorwaarden.

4.29 Het eerste argument van Van Noordenne gaat niet op. Zoals ook de kantonrechter
heeft overwogen, staat in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk dat op alle overeenkomsten
van Freyssinet (Samaco) haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. Van Noordenne
heeft deze opdrachtbevestiging voor akkoord getekend. Daarmee heeft zij, althans moet zij
geacht worden te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden.

4.30 Ook het argument dat op het in het geding gebrachte exemplaar van de voorwaarden
geen datum staat, kan Van Noordenne niet baten. In de door Van Noordenne ondertekende
opdrachtbevestiging wordt verwezen naar de algemene voorwaarden, gedeponeerd ter gritrìe
van de rechtbank Rotterdam onder nummer 2889. Op het overgelegde exemplaar van de
voorwaarden staat ditzelfde nummer. Dat daarop geen datum is vermeld, acht het hof niet
relevant.

4.31 Dat in het bestek (mogelijk) wordt venvezen naar andere algemene voorwaarden, acht
het hof evenmin relevant, reeds omdat Freyssinet uitdrukkelijk heeft betwist een afschrift van
het gehele bestek en in ieder geval van dat gedeelte waarin de verwijzingzou zljn
opgenomen, te hebben ontvangen. Van Noordenne heeft tot op heden ook nagelaten een

afschrift van het bestek en de desbetreffende verwijzing in het geding te brengen. Bovendien
is gesteld noch gebleken dat de voorwaarden, waarnaar in het bestek wordt verwezen, op dit
punt strijdig zijn met de door Freyssinet gehanteerde voorwaarden. Grief B faalt dan ook.
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4.32 In grief C komt Van Noordenne op tegen het oordeel van de kantonrechter over de

vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden. Volgens Van Noordenne heeft de

kantonrechter te on¡echte het moment van het ongeval als uitgangspunt genomen voor de

vraag of Van Noordenne een beroep kan doen op de artikelen 6:233 tot en met 6:235 BW.
Volgens Van Noordenne stond het haar vrij om na I januari 1993 een beroep te doen op de

vernietigingsbepaling en heeft zij dat ook gedaan. De griefis vergeefs voorgedragen, reeds

omdat in het tweede lid van artikel l9l van de overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek is

bepaald dat een na I januari 1993 gedaan beroep op vernietiging geen werking heeft met

betrekking tot het tijdvak voor die datum.

4.33 In grief D betoogt Van Noordenne dat de erven Ceulemans en Van der Borght niet zijn
te beschouwen als "anderen" in de zin van artikel 8.5 van de algemene voorwaarden van

Freyssinet, nu Freyssinet materieel als werkgeefster van Ceulemans en Van der Borght moet

worden beschouwd. Ook deze grief faalt. Ceulemans en Van der Borght waren in dienst van

Cinec N.V. en niet van Freyssinet. De omstandigheid dat Cinec haar werknemers voor dit
werk aan Freyssinet ter beschikking had gesteld, ma¿kt dit niet anders. Datzelfde geldt voor
de omstandigheid dat Freyssinet en Cinec N.V. zustervennootschappen zijn. (De erven)

Ceulemans en Van der Borght en derhalve ook Mensura zijn dan ook naar het oordeel van

het hof te beschouwen als "anderen" in de zin van voormeld artikel 8.5.

4.34 In het principaal hoger beroep klaagt Freyssinet in griefS over het oordeel van de

kantonrechter dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat

zij haar verantwoordelij kheid afivente It o p Van Noordenne.

4.35 Het hof heeft op dit punt behoefte aan nadere inlichtingen. Om die reden zal een

comparitie van partijen worden bepaald. Het hof wenst met name nader te worden ingelicht
over de vraag of CAR-verzekeraar Fortis Corporate Insurance N.V., waarvan Freyssinet

zowel in eerste aanleg als in hoger beroep heeft gesteld dat zij gehouden is de door Mensura
gestelde schade te vergoeden en die door Freyssinet daarop is aangesproken,

aansprakelijkheid heeft erkend of tot uitbetaling is gehouden. Daarnaast zal Freyssinet
dienen aan te geven of, en zoja in hoeverre, haar aansprakelijkheidsverzekeraar Nieuw
Rotterdam de thans gevorderde schade heeft vergoed, dan wel de aansprakelijkheid daarvoor

heeft erkend. Ten slotte zal worden bezien of partijen het op een of meer punten met elkaar

eens kunnen worden.

4.36 Het hof heeft er voorts behoefte aan kennis te nemen van het volledige bestek. Om die

reden zal worden bepaald dat Van Noordenne een afschrift van het bestek uiterlijk twee

weken voor de datum van de comparitie aan het hof en aan Freyssinet dient toe te zenden.

4.37 ledere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

in de hoofdzaak:

bekrachtigt het door de kantonrechter (rechtbank Utrecht, sector kanton, locatie Uüecht)
gewezen vonnis vut23 april 2008;
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verwijst de zaak naar die kantonrechter in de stand waarin deze zich bevindt;

veroordeelt Freyssinet in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot de tot aan deze

uitspraak aan de zijde van Mensura gevallen kosten op Q,254,- wegens griffierecht en

€ I 1.685,- wegens salaris van de advocaaÇ te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening
van dit arrest, en -voor het geval voldoening binnen bedoelde termijn niet plaatsvindt- te
vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;

veroordeelt Freyssinet in de nakosten, begroot op € l3l,- met bepaling dat dit bedrag zal
worden verhoogd met € 68,- in geval Freyssinet niet binnen veertien dagen na aanschrijving
aan deze uitspraak heeft voldaan én betekening heeft plaatsgevonden, een en ander
vermeerderd met de wettelijke rente te rekenen vanaf veertien dagen na aanschrijving én

betekening;

in de vrijwarins:

bepaalt dat partijen, vertegenwoordigd door iemand die van de zaak op de hoogte en tot het
geven van de verlangde inlichtingen in staat is en bevoegd is tot het aangaan van een

schikking, samen met hun advocaten zullen verschijnen voor het hierbij tot raadsheer-
commissaris benoemde lid van het hof mr. P.L.R. Wefers Bettink, die daartoe zittingza.l
houden in het paleis van justitie aan de Walburgstraat 2-4 te Amhem op een nader door deze

te bepalen dag en tijdstip, om inlichtingen te geven als onder 4.34 vermeld en opdat kan
worden onderzocht of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden;

bepaalt dat partijen de verhinderdagen van partijen en hun advocaten in de maanden
september tot en met december 2012 zullen opgeven op de roldatum 2l augustus 2012.
w¿nrna dag en uur van de comparitie (ook indien voormelde opgave van een of meer van
partijen ontbreekt) door de raadsheer-commissaris zullen worden vastgesteld;

bepaalt dat Van Noordenne een afschrift van het volledige bestek in het geding dient te
brengen en dat zij ervoor dient te zorgen dat het hof en Freyssinet uiterlijk twee weken voor
de dag van de zittingeen afschrift van dit bestek hebben ontvangen;

bepaalt dat indien een partij bij gelegenheid van de comparitie van partijen nog een

proceshandeling wenst te verrichten of andere producties in het geding wenst te brengen,
deze partij ervoor dient te zorgen dat het hof en de wederpartij uiterlijk twee weken voor de
dag van de zitting een afsch¡ift van de te verrichten proceshandeling ofde in het geding te

brengen producties hebben onfvangen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit anest is gewezen door mrs. I.A. Katz-Soeterboek, P.L.R. Wefers Bettink en J.L.
Smeehuizen en is uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare

rrishoi



{.
I

't
.1.

9ro ø [çrzs

ì

uN xu/xrl so:o! Noo Boo¿ so/þL

vofinls
RECHTAANK UTRECHT

Scctor k¡ntof¡

Locatþ UtÉcht

z¡aknummsrrl 50976É uc ExpL o?"r95t sn J l0gi2 uc ËxFL o?-ztÌz

vonnir d.d. l¡¡ rprll 20tfl

inätcè

ds vennooGohsp n¡ar Bclgiash rccht
Mc¡¡¡n Gcmcclrct¡Dpúlt¡kc ve¡zctorl¡g¡tð,
voodrccn gcn¡ard A¡Eùcl Árbcldconævdlå Gcnrccn¡cheppclijkc Krq
gøYGrtiC tc Brusscl, Bclg¡E
vcrdor ook r nq:men Mon¡ur¡,
oircndo penijr
genachtigda: rr, J.K.M. wr de Merchó,

¡Ê8,Crl:

dc bctlol¡n vonnoúctep mEf, bcpcrk!É a.rnspakalükhcid Fruy¡¡inetÈv..
Sersl¡Ed tc Waddinnvcen,
verdcr ooh ru noæt Fru¡asincr,
gÊda'gdc Fstqi,
gcmrclrlgdc mr, S. B¡|t+

cn

inz¡lr¡

dc bc¡lo¡cn vennod¡oùÃp rnct H<tc nsrsrarcujkheid Frcyarlnct B-v.
gsvcui yl re Wadd intvccr¡.
vçdtr oolt tc noqnGtr Frcyrsine(
cls¿nd¿ p€¡tü in dc wfirvaríng"
gÊdrüde in rcconvcndc,
gcmaehtigde: mr, S. Blþ
teEcD

dc bcslaar¡ vennootrcùep mct bcpcrktc aenspmkclükheid,4,¡¡ûemenbcdrijf tJrf. vrn
Flmrúel[e,
Spvrrlt¡gd.tc Nlgævechç ggmeûntc LôênÇn a/d V6¡q
rærder oolc þ rrocmcn Vnn Noordcnne,
E{-gd. pert(i in dc vrijwaring
eiscndc pgnü in rcconvcnlic.
gmæhdgde: mr. Ìf,M. Krr¡lrwfeen.

tot
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Vcr{oo¡r vrn de prccrdurc

ln dc hoofdz¡Cki

Mqr¡ulr ÌrÊoft bü cxploton v¿n dcgv¡¡rding van 27 cn2t jentJsri 2003 voor de seclor civicl
v¡n deze rectrtUant gcvordcrd ùt Frsysslæt sn V¡n Noordsrnc hoofdat[ik a¡llcn wolderi
veroordCold. elthans-irdor ùO¡ hun decl dthans édn hunner, arn Mcnsura te bcf¡lst¡ de somm¡
v¡n € 453.645,t 5 to vsrmecrdorcn mct dc wct$lijkc reolc ovc'r dh bcdrqÊ van¡f | OJonuori

1992 tot un de dag dcratgehole voldærint on tÊ bcAlon de somme v¡n € 4.447,05 aan

buhengorcchtêlüfÈ h6Éf¿rl, tc vcrmotrdcr¿n mct dÉ wcAcl[ko rÉnF vfnaf dÊ deg dcr
clugvearding to¡ dla dcr aþehclc voldoenbg. lco¡tcn ¡tchtcn¡.

Frgnelnot hccft vc¡tolgôDÊ è€n incldcn¡ opgpworp{ãr en gevordcrd dil H lu¡rr wordt
trJcßÊgtiln om Van Næ¡dcnnc cn dc ¡r¡¡mlozc vrnnootschap Fortir fuporato l¡¡uran¡:c
N.V, in w$wadng oÞ te ¡oÐGrr.

Mcnsunhocfi zi'eh ganrfrrecrd a.en h¿¡ oordocl vrn dc rcoffienk.

Bij vonnie v¡¡ l4 mei 2003 hccft de rcchò¡nk dc wijunring tægcctum.

Vorvotgcns hccñ Van Noordsnn€ ccn incido¡rt opgcrvorpen olh op tr¡¡r bourt Frst/ssinct
f'o'rt¡s CorFortôc ln¡u¡¡ncc N.V cn dc bælotc'r vennoots{fiâP mct bcPed<to aanspn}ol[iklreid
Grontrnij Advic¡ cn Tccbni¡fi, in wüwring oÞ to rocpÊû.

Menil¡¡a hoofr zich gct!frTotfd a¡n hct osdeËt vü # ¡tchlùank,

B[j vonnis van 20 lugrrsnu 2003 hæft dc roct¡ùank de vrijwaring tocgps¡arrt en do z¡rk nn¡¡
ds rol vcnvczon voor doo,rpmccdgrcn.

Mon¡ura hesft ccn ekte ovtdCgging producths Schms¡, tcr tocllChting op dc door hoar
uitgc brachæ dagvürd inÊ,

BtJ cogclusie vm rmlwoo¡d hcoft Froyslnc dsÃmå ocn bdocgdhcidsirpidcnt oÞgoworpon
cn verwijzing üü dc sccror k¡nton gÊvrqgd. Mcruura hecR in hct ir¡cid¿rtt çrntrvoord.

Vsn Nootdfine trccñ ocn concluslc van antrvoond tenoncú' lnhoudendc cen oñvijzing ven
dc vordoringen van Mena¡ra.

Bij vonnb van l3 juli 2005 hcsft de rcchtbsnk hct Ecschil tusscn Mcnsu¡a cn Frcysslnct
verws¿Ên na¡r de sccroú k¡nton c¡r hat geschll tug¡cn Meosr¡rn en Van Noordennc oa¡¡dc ml
van dc rssûoÌ civicl vcrweæn voor con c¡nclueÍc yân rÊÞliek aan dc z'$dc van Mensura.

No aanbrenging van dc ¿o¡h bii dc sêcttr kanton hosft Mc¡uun gercplìcocrd cn Frtyssinot
hccft cq coflcl¡¡s¡ê von duplick gêoorncî-

Hicrns is uiepru¡l bopaald.

in¡le vriiwariîg

Brj dagvÈrding von | 7 juni 2003 herft Frcyrsinct Van Noordenoe ¿n Fotris CorPôratc
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In¡u¡rnc.e N.V EÊdasword vom dc sÊctor civicl ve¡ dc rcchtbanls tE UrÊchÈ D¡ tordoring
luidde, samcn8úvaq dat gpdaagôÊn in dc vrijuaring gctijktijdiB mor he¡ vonni¡'in dc
hoofifa¡h hooftlcl[k ¡lthan¡ één van hun ¿ullcn wordån vsroodccld crur Frt-wclna
datgcnc tc bct¡lcn wâartoc Frcyeoincr in dc hæfdz¡¡k¡a¡r M¿n¡ura nræht wo¡dên
vcn¡o¡dccld,

Forfls hcËft vcrrolgcns ecn incidcmelo conclusie ytn mtwoondr houdcnde ccn ÊxcêFic van
onbrvocgdho id gnnorncn,

Vm Noordmns hccfr ¿cn incidcrr¡ele conelu¡ic rot opoepin¡ in ondcrrrriiu¡ring genrnron.

Frcyrsiræt hccñ op de conclu¡ic vrn Fortir S"t*l¡oand.

B[i vonnis van f no'vombcr 2003 hocfr dc rccttbank zich onbcvocgd EÊ¡cht om von hcr
gieschil tr¡¡scn FreSrssinct cn Fofü¡ kennis te nqnon. In ha çsobll vrn dc ondavr{fwaring
haÊft de nchtbank dr '¿¡rk ¡¡rer dc rol ve¡wø¿sn vær csn conclusie ann do z[jdc van
Frey¡simt.

Van Nc¡oçdqrnc h¡afi dürtl ccn lnoidcntck conclusie tot rrawljzing n¡lar dû Êco$ l¡¡nton
gcoomÊn¡ on¡dat dc wijwuingsask vaknooht b met de vrrwezen hooftlzrek t¡Esen
Mcn¡rr¡ en Frcyssinlt.

Frq¡ssinct hæft zi{ù a¡n hct ærdect van do ræhËük gÊfçftfçêrd.

Bii vonnis v¡n I I januari 2006, wrbctcrd biJ vonnir v¡n t fcbruri 2(X)5, hcÊfr & rÊchúønl
dc vrfþüin$råak n¡scn Fnyseirrct an Van Nærdcnnc veîrt&EÈn ntar de recûor k¡nron.

Nl mnhtnging vûtr de zæt blj dc æctor lüutür hæft Van Nærdcnræ cca concluric van
enWo'ød gÊnom¡¡t, ¡trt{rkcndc æt eñr[jzlng v¡n de vorderingen van Frc)r¡¡inct cn in
rccorucndc gcvo'rderd dat Éroyreirrct op haer bcurt wordr vaærdccld om oan Var
Noordcane ¡o bcralcn al htrgson wa¡rtoc alj in dc hoofd¡a¡l$ b[i do ecc:tor civiot, tu¡ser¡ haar
cn MQn¡ur¡ mocht wordcn vcroordceld en rot htalingvan dc door Vr¡r Nærdcnnc gemoaktc
buitørgcrcchtel[ka korten cn gorehtclijke kosttn in 

-clcz¡ 
præ,crdure(r)

frefsin* hÊeft ;n convontle gerepticccrd qr in recorryc¡tic voor aûtlpgord gcconcludccrd
dat ven Noordcnnc l¡¡¡rvødaingcn a¡lh¡r wordon orøæg!.

Van Noqdgrrc hecft ìn convcntic ecn conclurie van dupli,ck g€nomcn en gcrcpliccard in
reconvgntis.

Freyssínet hecñ gadupl¡ocÊrd i¡ yççofiventlc cn daarbii nog stukksn ovcrgcle¡d.

Vrn Noordcnnc hccñ Grr¿t ôktc uitlarlng productics gçnomm.

Hierns is rrlupmek bcpadd.

Dc kantonrcchEr hGËft er cmbßhalve kcnnls van genoÍrcn d¡r hct gcrchil tusscn Van
Noordcnnc en Mctut¡rr op de pa*ccrrol bij dc scctor civiel is geplem. in ¿fuachting van de
uirkornst van ondcrh¡víç procadure
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Dc vr¡trtrrnd¡ feitcn

Op ¡o jenu¡ 1992 werd Ín opdr¡chr von R.rjf:¡uatÈn¡taÂt agn f¡cf,svledud ovcr do f{oEerwegjn dc gfinæn¡c Almcrc gcbourvd. Do dlrtctie wcrd gcværd dær o¡ontmü cn vrrr
Ntxrrdonnc nas hæfdærnoúnGr vQrt hgt wcdc Ho¡ v¡¡¿ræt ovor do Hogsmog was gcrnoakr
vln voor$Espållrlcn beton an bc*ond uít twcc dclon vsn 59,50 rncter¡=¡pogticvcli¡L 61.50
moter lcngla D-,+ dclen wcdcn 3crplrrtÉc Bcconrtn¡êard eo bcmnd¿n ziclr oþ én hoogte
van clm¡ lO0 cfü bovon do rwcc tandtroof¿elr ert cÊn zclul p[jlers.

Ne de coßtrucdc vÂn het dck moc¡t dit met bchulp van t¡drurlisctrc v$zclc op zün
dclinfiav¿ plrtr rrrcrdør gÊbmßrn. Dh vüzclen wr¡d vcnislr door FrcJ¡l¡nc. zijm¡rræ
!ff* ar.zogcnønd vijaclphn. nat pirn ir gcbriû!úd op eon oficrrc gÊd"rÈarí 26 fctm¡s¡t
l99l'trvolgd docr eo¡r opdrachtbtvonigi"g gê-hæêrd 22 mel lg9l, getcht ¡¡¡r V¡n
Nærdcnnc.

In dc offcrrc ls. VOOr lovcr th¡nS rçlOV¡nt ouda mcCr opgcnomsn:
"(...)
werlwnlnden dao¡ futrll:o (thant lle¡nzinet) op de bovwflds

' llct plmten v\cør-de vlfzck, wtpløten cn ttJ&lälø ondestcwting tp,u hct oplegtutt;. H¿t aflaþr ¡'øt lr¿t dah op de ãoor dc ofroctûgewt u læeran-ai re f,ætjar -oplcgblútun¡
' H¿¡u'r'gnclncnvøt dc v!¡'els

Vertaanlæden dw dc o¡ùæhtgtecr:- Het lqerr'n cn pløatscn vùnrk o¡tlzgærtttrwles¡
' Ha lcvcrtn cn plætsen vsn de ondetttentngsconstrættot tp,v, de vijzek;- I{¿t læøen.n plmtsenvat wiluelc tøtcmle bbhtrtr:tngen;
- Het lcvsvt cn ænbtrngen yad s$ent¡ßcl bedtgd aeifit*crh en werþløteaus,

z.ùantg da cel velllgt conþtm dc bõuetrendc veiltghcld*vorschrlficn
fur plæuvltuIez,

îcr*,npvær*orodsn
Ál øx ficvurfugea en werÌuaaaMan geschìcden wlgens onzevvrfupvær*aørden, nls
gedaponeerd ter gz.llfte ùer ¿ltondissetn¿nwælgbØi te &onerdam ander w. zåEg
(...) ".

In dc Opdrachtbcvcsriging iq voor zover th¡¡u rctcvÊnt oudcr mccr opgenomen:
"(,..)

,1. Dær Samrco te vê'Eiorßsn:
l, Yileelapprutuw en de otdersioppîngen voor let vÌþclen
!, Hel morrtcnn van de gcnocmde apryrdutt.
3, Het ufli¡iden van de del*et over.t(i ,ræEE r*l, c(L IIO ¿m.
1. Het demontøwt tun de genætú qpaffi.,.).
-î. 1...)

B. Clgxlttìcs
(...)
A¡t øl onse onhlertingen, oyerêcnkomstþn en hveringcn zln vanr tocpa*ing onze algonenc
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vwvaot*n ck gcdepn*td tsr grifie dat An.pndîss¿ll,enttrcEhthanh n Rouerdam ondcr
tt¡.2889.

C, Dær u te wrsorgen
l- Hat lcveen ea plaøt,xn wm & oplcgconstrtætlct,
2, Het læøtn enplulsen wtadc fuslêtttbtgwnstnxtle.t tp.v. devlJzclt.
J. Hct lcrr¡rrn m pleauen van evçntuelc løeralc bloklcringen-
1. Het lcvct-n en eøtbrcngcn van æcntuecl bctdigtl stelgenvcrh en wrzlqiluleow,

zdøttg dat een vetllgc uttrwrtng, cunjortn de benfrnda veillglnldnoorscblfiæt
han plaønlndcn.

J. í..)
(...)-'

Dc opdrachtba,c"tipttB is op 2t rnei l99t dôôr vrnNoordcnnc voor áffñtd ondenckard.

ln do door Frcysrlnæ(dcetijds) gsh¡nttode atgcmênË Voorwa¡¡dcn io onder ræcr
op8Ênoîren:
"(,,,)
8.5 Noch tumæ tlg;h derdctt dle funæ b! de uiuærìng van dc ovgrtenþltttst gcbruikt
(dqdcn) ztJnJegms & afiwhtgæ* mtspnkclijkværtøAædiryvøt eaìgc æMe.
dM otbtdbcct ør p*soncn of gderen tægebræhç døof h vcrfund rætde
uitwcrlag vøt & ovctcs¡bø$ of dær oJln vurfurl nrrt & vcr;ltæltc úwrhtrude
grx*wn qÍ h* geöriltlc futon of fur øigc onrcchtnafige geútglng vs, .%ttæo of
derde,
hdlen Søtoæ atecnderdejegaæ ù optÞæltgnÍ|aøts¡nvhellJh it opg@rtøt
bcplìÆw wtrt tlwingetd ¡echr. ts hnaco rcsp. de þde ¡læI¡ts øtspralulljkvær
vergælingvøt dìrectc æInde cn nlct vørvcrgørdr¿rßvøt îndírea¿ *had¿. dæp¡¡dsr

bdrltsæMc en gcwlgtMe q h funm7etp, dc døde cvanmln
oansptúcliJh voor verx:ocdìng vøt *Ms, toor zove¡ ù schtÅ¿ dc wrkoopp[s af
aonnractstom le bovcn gaal.
De tfiræhtgevcr vrijwæt 3ønaco hw t'wrþunrrs qt dgrden vat aIIa mnsprøkan wn
øtdçen ot vcrgxdhg vøt ¡clale. dbea of itdlncì mt Frsaæn of gode¡efl tôsgebreht
door olln tcrband tæt dc uitwrìngvdn de ovzrcenlonst otdoor øÍin vvrfutd me, de
vøkæhlc olvcrhuude Eocdcrcn of lu gebrulk ùanø.
(...) ".

Bü d. uiwocríng v¡n dc r¡ærkza¡mhcdco toD behoevc vu ha vijrclon hccfr Frg¡¡q'nst ocrl
anntd werlnemsrs ingËlcçnd van dc Eclgischc (aræcr)ondcmcûing Cìnec N,V. Hicronder
bsvondcn zich de heerG.L.M. Ceulemens cn de hecr F. va¡ dr Dorght.

Hc¡ bqonrrcn dek is ln rwee dclen grrijzcld, rvøerbij t[idcns hct vijzolen van ho¡ cerste decl
ccn lcklags is onkt¡¡¡r in één van do vijrc¡s. Drt deel h ændcr verderu prnblomen op zi.in
plaals g:brachr Bü het vijzclcn v¡n hct hrccdc dccl trecfl Prt¡rsciner, In afiuijking van hct
vijzelen van hot cerTtÊ dccl, gcbruik gemortct t¡an Isantclzadclr (taetsen) <llc zi¡'n gcplanst op
de vijzcltor=¡¡Ê. Nasst icdcru vfizcltorcn bcvond zich e¿n bor¡toren. Hcr nvcedc dccl van hot
brugdck lc nlet lstffaÂt gcborgd gerrccsû. Tijdens hct vijzelen op l0 janr¡¡n 1992 is hot
twocdc brugdeel gaan bewegcn en ¡i dirrct dcårna ingssrort Hierblj ir Csulcñân¡ overlcden
cri is Van der Borght gewofrd garrrkl.

f¡o Gemcenæpolirio Almcrc lrccfl yÊn hcr ongeval proes verharl opgcmaokt, gedatccrd 12
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r!¡ne (Iìe ondø'ztxlavapportvan d¿ Gnnln ü oìviel¿ tætuûeh nr- 29217 blz Ð.
c ayredendc fubontale b¿chtcn tengcvolge vsn wM onder ødcæ wtwmaafr

do* w;rkeer rijdend ætdcr tut brugdek dw. Yoor het ctvcrlgÊ venrlJæn wlJ,
va¡belisurrlen, ndøtr lr;t voornoede oilcrtæl¡srqPPorl cn fu brhfwn de Groatmlj

îcvstrs mçken*!. wrtr,ltrrotten, notop ¿Iu,lanoco B.V. dc toepasslt¡tvør¿. hntelzadels
{w{lhvan het æropronþtl¡Jhê vüzelpogranña en mcn dtt voorutlnl mæten nelden bîi de
twtdøttsmar ery'oldlnctie vult dc GrcmnÍj".

D¡ dircctþ von h¿t wcdç Grontm(i hceft eycnsonr ondqzook nur dctoodracht in3!îtlld. ln
oon bricf ann dt ArùcidsinBe.úiÊ gcdrtoord 4 fcüflsrl 1992 i.r o¡rdcr meoropgÊnorron:
"(.--)
Hct tæpaxen van cca ¡cl¡o¡elconttnr;tle fuvæmp de vlJzellærru i¡ næll vwgelegd øt de
directtc. Indlcn hetwzockdw¡æ zoaflln gfun sou ir. Van Dlggclendtt mc¡ccn hcbben
afg&l¿z n op grotd vøn ìnstahlttE lr,
No 27 ørugtmtløc 1991 ì,t er teen ørlcdeg gewectt oçsÌ de ultværintl'ættç/rlætte tßsen
funæ-odtda dú,v,ctíe.
Er ls dcrlnlw træstcr.n hg veleend oa 1e gEpn vijzeln b¡l t- T, ovarcnkonu,tìg Int
vþelpløt vøt Lv Y, vatgebgd tn de bontbesprehlng van 27 auguttrs 19il,
(...)''.

'fegcn Frqasinot ia doorJu*ttic ttîtrfuÊñ/olg,ing ingcato¡d. Dc r¡ondi¡¡cmenB¡tcfttbúk
Rd¡¡ds¡n heeñ in hct ltrdcr va¡ da þhcndeling vur <tic stnllr¡t sârr då rcchtef,
commissa¡is Bsy¡ü¡gd nadcr onctmdc tg dæn nar¡ d¡ omstundi¡fiûdoo w¡¡rwdcr zich ha
ongcvel bæft voorgÉdôùn. Qp vttzæh van do rcctr¡cr comm¡r$¡í¡ l¡ccft da hccr ing; H,
Stoficls' vcrbondanåan TlrK) Bouw. op 6 jrni l9Ê5 ccn dcrhundiçnrzppon ufugÊrnchL tn
dit npporr í¡ al¡ concl:¡¡ic opgcnomon:
"Dc deslwxlìge b op grand vøt de ín kt vøgølltøc. aitgewctdle bcæ)touwìngan vøt
mening fut øn lø SvIJæln wt lpt dsk vst læt üeduct rdoilgc ott¡slçrl*den wûctl
tvrhtnden m.b,t, de vciltghcù! dut t rlut?cgÈlen nodmh¿lljkvatcn D¡ orø¿he¡heden
hadden bcekking op ds stabîIltelt (stø&efuT¿E¡d) uøl¡ de vijzel- Gn tt suorarrs cn h¿t hlzrop
rutlctúc dck. Hel ru¡n Jffisen op da vijzchorcns heeÍI fubij wcl dc køtc op
tnstebílltei¡ vc*pw E aæ vøt hlctr.oa¡ nla bepolsrd. O¡noldæn& stabiliteìt rtstl¡eerl in
een hølwnale vurpl@sìngtan hat dah cn zondar tepmøægdtnvuttolgens rct hct
inrtorføn htemøz Dtdeslçmdi¡t m¿crú dcúvoøqfgaod acm lut $lìjzelca botglngen
lwüIcn mocten worden aangebracht ler beprHng vøt *e.nt¡ælc lwlzotttale verpknlsíngan
vtm ltef deh Áøgezlen de richtlngvøt ù ve;pluøtsìngort@rs,xìhaarlr¡e,'¡rzn IQlrQI
borghgen ln de løErlclthg als In de dwunrichtlng vøt het d¿k noøbø\elíjk Dcæ zijn
echcr wor tovtr bahand nlcr amryebmclt-
Dt dcsbndige cutclfurt op grondvøt d¿ læm ter beschtkkìng stuande gegvens dat de
.tlerkte-ùgensclnppenwn he¡ futon van lrlrlt d¿È,ren Qjdc wn lst atvlJzelen wfiwel zeler
aanzicnlíJk luge¡ wø¿n 4¿m in de owwerpbektni4g rus mnßa¡onen Bij lut vtu¡slellen
van dc møimasl toclætfue Ìrcøgotetæhllleâtursen dc sleunlnntsn (12 an) is hìernec
geen rckcníng gohoudet Ak gt+vlg hienan vos de køs op læt onstwt uant s:cheuren in het
dck cijdcns hct ofiUzelcn Øruienlijk gvtrr h¡ wonîwerd engmoípn. IIîcttuor ten het
on¡wllcn wn de otücrsutmingen en l:r't dek zljn veræmnî en daømee het be;rr¡¡Èr,n van
hel dek zijn ìngclcU".

In cen bljlsgc A2 ViJætptan 2 - opgosteld door Sam¡co - en opgsnomcn bij dit
deskund igcuappoti l¡ ondcnnccr verrncld;
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"(,-)
Nok**ìng deh h dwøs- cn lengtcrishtìngwonlt dtnr de auntæmer wrzorgd,
(..,)
,lJvij:elcn
a Ri-iùh g"Iiihm(¿tig 4lûen ln ttap¡æn vø¡r møt, I0 nun- Dt¡ d,m.v. de borymæren í¿&re
keæ lI mrn wij te d¡aaícn,
b, Ah dek op dc stcnpelputca rlst¡ dc víjzcls wli ùd*en.
c, Stem¡rcllng åpvrll, dc vljxl ss. E0 mn vcrlagnÃ
d- VlJtd,t uitpmpen sdat het dekwta ap e v¡zelpnnn rr¿:tt. Stem¡xl¡mnlen zIJn ddt vrij.
c (-.-)".

Fncysrinct hGÊft ba¡r bedrijfsaanspr¡tctükhc¡d (dcsriid¡) vcrækÊrd bü Nicuw Roncrd¡m
Vcrzckecingqr. Ìn hcr k¡dcc ven dc voorùc¡ciding ogeen pröcdü¡s d-h was ¡¡nncsp¡nncn
dær Ëón of mecr nâbcctaüden vm Ccrrlcnt¡n¡ hcon ¿a rdvo."¡t va¡r Nlcuw Rottcrdan¡ mr.
Hcngslcld 8tn dê aansprakcl[illaid¡vcrzckcm¡r v¡n V¡n Noordcnno (dcstiJdc Rdy¡l
Nodorl¡¡ú)op 2ó april lg4 ¡cschrcvcn:
"Nìeaw RottErdøt heefr nIJ gcvqd ook hø belølryren tc deæa te beffilgctt, Er blilî
6cer legczstr-jjdûg bolûrg tê ziìn. Msnt RúGrú¿n aøvaødt ú¡t de wllcdlge
mxpydselllhltcd o.¡t lw vcrzchøde ¡rrst en dot ø gsn verlrralsrmgctiikl;¿en zlJn op uw

".ryr-bdt: v-ær d¿ gocdc o¡dc lub ikcrørt en onluinergelegd n ac-hiirbt! tn cwte ùtd¿briz/øt ¡l¿ læ¿r Visser vøt Mreaw futtc¡ddnt
(,.,)".
In de brþf e¡ñ dc hcÊrVfurÊr vü¡ Nizuw Ronsdrnr, gcdâtccd 26 sprll l9g4 schrijfr mr,
Hs¡gpvcld ondcr mccr:
"(.,.)
Uw ve¡zeherde ß gedagvaød tqeltJk met Van Nøtdanru, Züß a vø,4 ben ih æk door de
aans ordce hFiæ idst¿ æ¿ bmø¡s lqn van Noor&nt itgesclufu a, vü b e spra*c n rcds datul*t ln ç¿lru EêGn pæúlleem bchú op tc levercn o*dã da wtte rørspeÊct¡ß:hetd h$ uw
vcnekyde rßtì ngt rxntç, E cr gæn íçl¡ølsæ¡íc dcnÈbær - rcdt!þ¡ - ndDønt uw -

*tzckarda jegens l/øt Nootdewv. Ilczul de zahen úø ook nønew belde gedueg*n
b¿hot¡dclcn
(..,) ",

De rtandpuDlrn v¡¡ p¡rdjoo

lndc hoofdzrak:

Mcn¡ur¡ hecft aa¡ hr¡r vordcring km semengcytt, h€t volgendc ten grondslag gclcgd.

l. Cincc N-V' hsd als rver{,gpvsr van cculem¡ns 6n V¡rn dcn BorÊht Gan in Bctgr€ verplichto
arbcidcongwsllenvËrzÊkcring gesloten bij Assubcl. Ac$ubel hc.tloor fusics cn/of
oYcnlômcc duirs Mc¡rn¡¡c.
2- Mcrra¡n hæft uit hoofifc van dic vcrplíchte vcrzokcring oan ds n¡brst¡andcr¡ vsn
cqubrn¡¡r¡ efl sån v¡n dcr Borght ul*cringcn godaan rottn bodrag van (dctb
¡ckapitaliscÊd) c 453.645,15. Ø grond von cc e"çisctrc rvasevinl ig M'en¡ura
vordcrlnggcrcchtigd jegcrrr de aansprakolijks prrrÍf tot hût bçloop 

"or Oe door hear gcdane
bcrrlingcn. Zü k"" dit doen op dæolfttc wijze alr dc ¡lachtoffers zÊlf cn wordt fn hun rcchten
gcsubrogerd, Dezp srbrrcgatlc tïocr æk ¡n Xøcr|end qnrd¡n srtcnd.
3. Freysslnct is jcgcns N*den¡re aanspnbl[jk op g¡ond van Ne&rl¡nd¡ recht, nu zü rÍch

9ë¿Þl'd LE¿¿ELæÊ r ì¡¡"N ÊÊtÉESêABTE+ l.rfIr.t NJn FEENIUd Q)lu¡urñ ÞÊ:ÞT tJøø¿_Ðrþ-Þø
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lls intc¡rcr otu¡cl mrtcriæl I"Sqq",T nic.t gsltwurcrr lrcefl vnn è op hau n¡stcndc zor3pliót
zo¡lr bcdoold io art 6: ló2þ. 7:658 B\V en art. 2l2bi6 Velllghoi&tduít voor Fabrtetîn oftilrrrkpìusar. Zij vocrr d$¡roe ¡¡r¡ d¡t Frc¡rssina 

"an 
r,st"izolph,, G;gÁ";i* o*ì

çbruik æ mdtcn nn kantgtzadcl¡ (u¡recn)-. onvotdoc¡rdJ ¡ù,å da¡po loo, uoæing.rrân
ha ftrgon te e¡rnmh¡ vlf ætplan rc hcbbcn og'scctcld * t¡ccñ gskoæn voor ccn r'rs'¡sovollc
werkmcthodc.
4' De ¡¡n Ccr¡lcmens A V- dcr Boryhr verrichta bctolingpn z'Un æba¡eerd gcwÊGsl op
hetgcc,n bcpaald l¡ ln ds AÈcrdsongdartcnrr,r* * op groãa veñ uãp"tis

Frcysslna hæ,ñ elr veñycêrtêgÊn do vo,rdcringen va¡ Mcnsu¡a, kort sumongcvat, hct
navot Bgndc rangeyoc¡d-

l. F¡sys¡inct bc¡r'lC d4 Mcnsr¡ra dc rccåçOpvolgcr is vrn A¡¡ubcl cn dd zÍj
vordcrinpgeæchti gd is.
2' Fnyrslna gt¡h dsl nictgcblc*crr ir dar Mons¡¡¡r ook rl¡¡dwçdclüft bonlinscn hceft
Bod¡¡n ean Cculom¡¡¡ gD v¡n dcr Borghr on bovendkn dd dÊ ru#ogu¡lc nlå worlr te¡cn
I*ry{n q¡u zif mocrrvordcn gcziarr et¡ meær*ri,i"lrr*gil-; Ctr¡lcmn¡ êî Vm der
rtorEnß cn dÊ Þcpdingln-vrn de_BelgischË ongcvrllcma,€r lgTlsub¡o¡¡tie tGEÊn dc
werkgct'ct uitsluirÊD. Oolc ¡toh nrcysslnct ûr Ucqsura. m¿truor¿ott -ú ¿. äboogaue opqogt* dc Bcl¡ischc uttsbteallngnl roEstå,Dr cn da vordcring ,..& a1r d¡o |ffi ni"¡ tan
srãgcD.
3, Ffs¡ü¡¡ngt sr¡tkfir aanspralcalijk ? ziin voor hcf, ondcrhevigo orrgcvrl. Zíj vrx¡¡telr dat zii
zich op lftoæüfe wUæ irkwgicû t¡cch van dc op haar nrr¡åO ín Wl¡díon Jel æ
gþooûdæld æ wordon det Froyssiæt wct æn foui gtrfnrkr tt .ft, drlc¡6ld;-0td; nia In
caus¡¡l v¿rbmd '+rú mçt.dc?Ê fow' Fruyrrinct 

"tt¿.ãr. 
¿o¡ riii"Ë* Mqr¡r¡nr in ccn ærdc,r

stadium aeruprakcli¡'f:bc¡rf h€Gñ cr*snd. a r o

4- Frryrtirrr b€fiflisi dc omvrog van de dær Men¡ureopgrvmrde sctradcpoetran,

Ìn de wüwrrirlgr¡,

FrGysincr hccfr V¡n Noodcnne bii ¿agrn¡¡¿ing van l7 juoi 2003 in wijrmrin¡ opgcrocpcn
en gevordcrd dal van Noordcnno zir¡ wor¿sr r'"ìooroolã om ûdr rrq¡siinot ald;; |.
bctrlcn r¡n¡rtoo Frt7tsina In dc hooftlzsåt( tcgcn Moosun moch¡ nordcn varoordoold.

Preysslrrar hccft- ve¡ton cn aftclijk u'ÞÊtìgcgËvon - hct volgcndc rngwænd-

op verzoek v¡n Ven r.l_{cnq9 hccft Fæyueinet cen offcrro uit¿rbracrn rroor hct tc
vcnichtcn vijzalwerlc In dio of&no hccft-Frq/ssiæt mclding'i"ä"rfr vrn dc door h¡¡r
8ch¡ntcc¡dc dttmen. voorìttårdcn. ook In de opdrachtbcñõtgnr ziin d"er alscnrêr;r'urrwaa¡dcfl gcnoernd. van Noordcnno hoolì tÉj lrct ¡"nv¡erøñ".n ó orcrte cìq:¡;
9fl?"hfryordglng dc wrdring ven de dær Frcyrshct grhrnreerdc atgernanc vcnrwr¡¡den
nrct bct¡tçden' In dic algønenc voonmarden is ncn vriiwarinFbcdíngópgpnornen.

He¡ door Frcyssinct opgcrtoldc viizelprotoool i¡ door Van Noordcnno aa¡va.ard-

lir nc door TNQ opgestctdc-rapport n¡rr dc oorzalen v¡n ha ongeval btlflc volgens
Frcyssinot ds¡ nitt hct EÊbrulk ven ¿r kantelz¡dcl¡ do lnnabilitcil îan hct v¡o¿,rcit¡c.t
verosza¡kt, maar vetlccr læt on¡brckon ven cÈn Intcrutc borging vrn ds¡ viadrrct. Op Ven
Noordcnnc nsnc do vcrplichting om dc *svcntuçlc" t"r"rlcitolc*,cringca ã.rn tê U*ngÃ en
diç verylkhtine hecft van Nmrdcnrrc gerchonden. ook hod Va¡r Noorãcnnc connactrlcel

t*
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mrEtcn zûrEÊn \oor w€nru6lìcnodigd ncl¡crnraterieal sn ncrþlccaus. ztrdrnig dstccnvciligs uirvoor'rng conf'onn de bchcflÈ;ce vätighcldrvoorschrlften k¡n pls¡¡5.r¡nfrr. ook dicx{lvs¡pliçþ¡ing hocñ z¡j volgcnr Freyssina g;ù.h*rd*.

Freyssinct ontkcnt datzíj can erkenning vun sarisprakelükhcid hccft gcdean, x?trop van
Noo¡donne zish thanr zot¡ kunocn bÊ*Ëpe".

Frcyssinct hÊcfr barhdcn gchouden F zün om Van Noordcnnc ûc vrijwarun van rnrprakandic Mcflsu¡ìaop Noodcnr¡c nroctrt lËbb"":

Yan Noordanno hccñ - vcrfton cn zakclijk wcerycgcv€n - hcr volgcndc als vcrrvccr
aan¡¡srocrd.

Frcyrrina hccñ middcl¡ brlcy¿n v¡n dc ¡dr,noa¿t mr. Flengeve¡4 dlc n¡mc¡s de
aensprakaliikheidsverzcltcr¡r¡s ven zowcl Freyssina ¡¡ üín Ñoordonnc opÈrrd, crkÊnd dat
ijj;-t*l| *ttçralcol[ik i¡ v.oor hct qrsevd ;en | 0 jrnrqri I gta cn d¡ gpan vcrhoalss4icln oe nchtm3 va¡ VürNoo¡¡|s¡fic dêdùær ¡1Ë!. .

Ven Nool@tne heeft d¡enrrc renEvç_rd-d¡t dc ¡lgcmerrc vætwå¡¡dcn vrn Ftqrssircrnlct v¡n tocrylsrls wlrtÊn, nu dorç ñnt ui¡ ¿. pri¡*ãu¡'"¿¡"e-ã v* Noartø¡no kcnbsârweren.gcmaakt. r.-yu1n* tcgt rlcchts * p"jt¿"btcding õt än andccÊ ondcnrcnring
n¡mef äk Gl'w.w, va1 splfhor, ovq.?¡lfi,rfaí1n uc u¡r¡iJ¡ng ¿ou hebbcn * 6"uã-äu *naanbiadingarn van Noordcnir, *r nog ai¿n ¿e qlgffnáï vffiùuøcn nla vü osssrng.nu ds roorwaar{cn ve¡r.het hïæk w¡r¡ü Ërcysrirnt luâr büÊk'rr¡n8;'h*ft ;ffi
P¡cvclstEút' ln dar Þcsldt w¡¡ br¡vødicn ioæien in oar CaR-vcrzcicnln¡¡ inlîrÇ
Frayssinct rñhuuocks ¡amprr* kan m¡kon.

7a ðs voorwr¡rdcn d."* tocpasring zoudc,n .itt ¿ry dæt V¡n Noodcnne om boræp opdo vemlutlging ven do algûtÌrtrD€ 
"oorí,"¡¡uon 

orñ¿it die niø ¡¡n Ìrr¡r "r."rgå;J *o-t*tsluitæ ven dc ovcæcnkom¡t tcr trrnd zün gs¡tctd,

l¡tdie.n hl boo"p op vcrniaiglng nigt zou slagÊn, dan mocnt Ven Noodcnrc d¡t tocp*ss¡ng
:9 dc algomcno voorwss&n nrsrmsrtstrvJn råugneid en uluUptu¡¿ *r"n..¡"riuu", t .z[i vocrt dünpo - zocr 6¡i.o,*.*r3gi"gorà - 

"-t ¿". piyr.¡rr.. elr dcskundipondcre¡nncmçr cen vijzelpbn t¡ccftóË.stel4 d¡l niet ¡",i v¡¡l Ñoord.n¡c tcr-þcdkeuring
is_ voorgeþd cn d¡¡ Frryssiner botrnd-kr, 

"-r hci i;Ãl¿r^¿. rlr". ¡" "n¡r*.[; d;;i"p.ho-* æophon kantclrâdels (rrason¡ to€ rc.pássêD. Duarbü hecfr Fñysslnå van 
-

IfHl:"H^ryr*h"wd voor dc ivcntusÉ ncrodaak ro¡-r-r,-"U.ine* ""-ItFnålDlokl(ênngôh' ws¡ wcl vut FrcyssirÉ hrd mogon wbrdcr¡ vårr,y¡ch¿-Bovendi¿n
Yq¿ hcttc vijzclcn hrh¡ÊdÊ vird,¡ct-zich op hcr *olnoqrr van de insnJ"g g"h.i*'*vijzclscn niagcdcchelfk o¡dc borgtorunr, Gcaien dc vcrwaarlozing van-då-op npí=r¡*,
3i:*:.îP^lit-!-tlqT' wfr haar volgpn¡ van Noondoono cco z(t Érptc msto v¡n sigcnscnutq! éût de evenn¡ele fow vør V¡¡r Noordennc drerbij in hct níat vnlt_

Dacrne¡st mcrrrt dat Van Noordonne dat dc atgÊmcne voo*rvs¡rrden nict op het onderhavige
geval kunnon worden iô€goÞtst omdar hct cen-(gesubm6eenle) vorderinj van r+crrncnrers
van Frryusirrct bct¡ÊÊ cn niet van'dcrdcn", watfu uc aftemonc voorwaardcn bctrckliinghebben- 

r

vm Noondcnne onú¡cnl ook '*aorbij zij reruggrljpt op de hisrvoor gcnocmdc rrgumçnten -

9?t9T'd Eç.) )îL9W4 ¡JeeN BEÞSESEEEIÊ+ t^llll'l l.Ëñ |çFNIë¿ CDu:ueô ÞttÞT æø¿-gnv-Þø
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dd 4¡ Gcn uontractuele apæpliehþgcn$ Frryrrinc hccñ goschondcn. Hlorùij w[ist zij cr
nret nrmc op dåt Fruyssinetin feltc dc zeggolrschap h"d bi¡ h=t vljzclen an dul
vet¡ntrrcordolük tnoet wordcn gohoudcn voor dc lror¡¡c vsn dc mqlro¿c ¡ls mk voor hel
to¿zicht op de uitvocdng

In reconvcntic vo¡dert Van Noo¡dcnnc - onder aanvocring vrn dczelfde rrgumenærr - det
Frepslttct vc¡oordeeld znl wordcn tot betaling van el hftn Frayesinøt in-oe prmcdurc
tusseu hrar qr¡ Mcft¡ura mocht wotdcrr vormrdocld, vcnnç+rdc¡d met kostên €¡ n¡ritÊn.

9p .lo."Y.êrigo doc portijrrr aang*ocndc nsllingeo æl dc kantonrêchter, waar nodig bij dc
bcoordel I n¡ tc¡.¡¡gftorncn,

Dc bcgordd¡¡g vrn dc rmrderir¡ce

þ dc hoo&¡a¡k

a Uanwç n ¡æ+tsoqyot?r 
"an 

*r?¡¿

t*u{ Arùcidrcngcvallen Genrccnsclrappolijkc tfus (vcrde¡: A¡subcl) is dc oonpronkclükc
:1*t=s 'r dczË pocedurc. tsiusr lrcsft gerrcld d4 zi¡ door fi¡sies üy'of svcmômec rluns
Mcngufå Gcmcaucheppoli¡¡c l(as wo¡dt gmoomd. Bli corrchuic van r,eplicl lrcafr Msn¡urq
ovn ¡¡ntd prcdrgio¡ ovcrgclcgd wr¡¡r¡h tra volgendã k¡n rrcrdcn af¡cicid.

Ytl * ovorqglcgd¡ Biilaee bi¡ hrr Bclgisch Sua¡¡blrd van l4 fbburi 20tr4 bllikt odar rnccr
dd bi¡ núriËlo akro van 29 dÊc{rnbor 20Oj:
:¡*TFl b-i! wüze van Inu¡nrio'Do Gornænsshappclijkc Verækcringrtrs van Bouwwcrh
Handel cn Nlivrtro¡d - APRA hccft ovorgrnorncni
'!.n intogretio doq beidc onencrningár is gÞedgÊkeurd cn vcnOlgcns is ultgcværd;
-.dc n¡rrn vr¡r ds 8emænr+{râppÈli¡kc Ës g"*-iiøSð wcrd an voortnsn tuldc "A¡a¡bcl-Aprs'.

Uit dc ovccgslgggc Bijt*o btj hot Bclgisch Srr¡sbl¡d van t7 juli 2006 blükr onder mccr d¡+
- opÞ, mei 2(þ6 ccn buitengcvo* olÉaneoc vergadcrring hén ptürrsgÊvärø"i 

""nAasubel-Apea, waerbü tc ccn etrrrrunwiid6ng tsLeto{;t
- ln dez/e st¡¡3utênrrüziting ds nostr 

^ttu¡r¡-epra 
i¡ vcrvânflGt| door..Mcnsum,

GêmcÊn$hrppclijkc Vcrzclcringskx'.

Op basis van dcee ¡çukken Írsát nrsr hcÎ oordcol van de t¡¡tonrcchtcr v¡S dat Mqteun mocr
Tgtdg" gezlen rfr rcelrtsçr'olgÊr van As*lbl. De algrmcnc atolting van Frcyrsincr dat dtr*uit do ¡tt¡lrl¿cn nftr blijkt', e¡otdt hj gcbrc¡(c v¡n cen-bcl¡oor{ijkc oñacrtoufrg 

"..*oçon.
b. Het vwtdøinfreçhl vtt\uù[mstra

Mcnsur¡ h¡¡ecrr h¡ar vo¡dcdngaresht op encrzijdr de bepalingon vqn dc in Bclgfu geldende
Attclthongwallcnwet vur l0 sprlt tgzi en anaurzi¡d" dc polis. Ten renzicn "* ¿ã= t*æ
grondslagcn ovonxoçB¡ de karnonræhtêf het volgeriaa,

Dc vraag n¡ar dc subrogatic rnoct op b*sis vûr in. 93 van de Ec.verurderring 1408t/l van
|4 juni |97| beantwm¡d nordcn ne,ar aclgisch ræl¡t, aançzlot her hlcr dc uìiæ&ning van
ocn rocht bct¡cft dat gobrerærd is op dc Belgírche wctgcving Dc Verordeûlrç ie, zoals btijht

9?¡Ll'd !fÈ,¿/E¿9æ:JeèN 6ÊÞSES?B8TÊ+ HrIM H'N MFNIUd (DIJ¡UEN vÊ|Þf wPgl1v-Þø
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uit Brt. 4, bepçkt tot de toepassing van wcttcl[ike rcgelingcn dlc (kort gr'¿egd) bc]rort¡t ¡ot

ha s¡elsel v¡rr dc toclale zekcrlrcld. Op ¿o uisprral vrn he Hof vr¡r Ju$ltiç van dc
B¡¡pgc.ae Gcrn€cnscfqppcn vr¡t lE mei 2000, C¿0d9t kan h€t ootdêcl worden gcbarocÉ
d¡¡ dc Bclgiechc Atùcidaongrvaltcnnrct van l0 rpil | 9? I (hicrnrr do Arbcìd$ngnnllcnwc{)
ondcr dczo Vsrordcning vah m¡rdoor op basis van ¡1L 03 van dc Verordonin¡ door ds
cnk¡lc uitkoringcn dc sub'rogUic ph.ts vindt en dh rubrogErie in dc ¡ndcre Lidstatcn moct
wo¡dcn crkend.

Vcwolgcnr komt de v¡ásg E n dc ordc of Mensuro can vôrdcringsrecht hocñ verkrcgen op
Frcyrsinet.

ln dc Arbcidrcngcvallenwst'u æfûÊstd dat ccn wcfkgavcr op Erond van cÉ, 49 vcrplicfn ls
voor zijn we*,nctnÊrl cnn rrteùlrcngevrtlcnvctækcring Eån È gÊúll b[i ee1 d¿attoc
gcrnacñtigdG vcrrtcringsrn¡atschrppìJ. Nie¡ in gEschll i¡ d¿ Mensu¡a tot dÊzû catrryDriÈ

Art, 47 Arbcid songrydþnwd bcpüalt
"De venclwaa¡ en I*¡.FAO |llnn¡¡¡ ccn æcþæørderìnt bgellcn lagsn & Yær læt

arbci&oageld aansp*sli¡te lot ,E¡ beloop tøt de bæhtens øt 46 p- 2 ærclr^ Ild
gedon utrlcahgen, ù ennac orçreeãtn n metdc haptnlsn, alsnde de bcãugm øt
løt*n bdo¿A b¡J d¿ anìblat 5lþß ¿n SfoulAutcs envort Iø geduelte wn de pzslolils
brúæId h ûtIþ, 12þit ¡wcÅc lld
ûj furr'lcndtc bwgerltJbvø&rìngin¡tcllen opduelf,cw¡jn ak læt slochnfitr anzlJa
rcchiltbW¿¡t cn ncr,ldlin gasúrcgcetd ,tt & recltqt dle dc gnofenc olEIJrr
rælxtæbbctúø bf nlet verùocdlng-oysrcmþoilsttg úrtÞol 46, pr 2, eartle lld,lcschtsw
het 3¿meen ¡cc[t. l&n fuimut uitæferrcn",

Pnrtijcn zijn ha er ksnnclijkovcf êcns dlt "dÈ âsn$prakslükc" i¡ ¡rt. 47 mocr vúÞrdçn
gnlcaen als & ¡'råosprakclfike dÊtde-, zodas æn vcrhatsrccht op dc wøltgavcr ælf nict oP

dit anlkcl k¡n wq¡don g,pbascc,rd. ôaziofi do verhoudlng E¡l¡cn de verzokcn¡rcn de
wcrtgpvcr ¡lr ver¿ckeñngnomcr, wüsrbij dc wcrtncnrcnr bcgunodgdêo ¿ún, ligt dit ne¡r de

mcning v¡n dc kanton¡¡ct¡çr ook voor dc ha¡id.

Frtysrilu utch nu dd dJ mact wqdcn bcsclrouwd ak wcrkgcvor in dc zin var dc
Arbcidsongevalknwsr on Mensrúa om die rcdar gæn vorùul op h¡¡r k¡n zochon. Zij wes

wellsuaa¡ nict do formclc wcrtggvor, m¡8¡ wel d¿ mucriëlc, nu de gttoficn wcrkElnors
ondc¡ haar vcr¿ntwoordclljhficid rüGid verichnan. Zii vcruüst nsar het bcpaaldo in art. 5
ArbcidrongËvollenwct. |n dit ütltcl is or¡dcr mcorbeperld:
^l/nr dc loaparsWvon desc vet nrlr¡J¿n gêIljkgasteld met:
Iî wtrlvtemars: (...)
/ wvrþæers: dc ¡firss,nßn die andar Í hdwlde períonen tgficrf¡.tellen
( ...t "

Dc k¡ntonrcctrfer volgl Frcyssina nict in doàÊ redenering lmrncr:t hÊt bcgflp wcrtgwer kan
nia loc wotdcn gezien van de ovsrige bcpalingen vto dc Arbci&;ongartllcnwcl cn mlt
lrsnle niGl van de bîjrrodorc verhouding dlc besbr¡ û¡sscri dc t¡tzckCfa¡r zoah bcdoold in
qrl 49 Arbcidlorgoreller¡*'et en de r¡¿crxgcvcr sb vçrzekcringnÊmcr' voor dc uitlcg van het

begrlp'\rctkgcvø' is dan ook mcd¡ wn bclong hcr bapaddc in art. 49. lid 7 en 8, w¡arin 'rs

bcpaaldt
''ùt vemcktr<ror deþ dtle blJ de çtikelen ? cn E vætgtstcldc rislco'l wør olls werhßmers

9?tQ1'¿ gE¿¿S¿gøeø: JÞcN øEü€ESZSATÊ+ l,t.clt'1 hUn NÈF|,|IH (DÈt¡ucn vÊjÞt eøPF-gf1v-Þø
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ia dÍ¿nst v6r esn werlqCvef ¿n Úæ" sll¿ *erkzaan¡hedsn waartVor zìJ Claor die uYrhgæCr

K i:i:#;i"J!;*, æ,tr* de nasettitt4d om atre we¡Híedsn.olbeàictúen'n rtJn .

e¡f¿¡,æmlngof een øploîunlcætel P'úr ö;';* 
'|*;P"';";el 

írt zrþ dicn¡t te terækû¿n

bü aÊürdedtlb ve¡zetuturrs "'

Uit dcæ brpalingcn L¡n nie¡ andcrs wordcn efgoÞid da¡r dct TÍ It wcrtgcrær zosle bëdoeld

in dc Art¡cidrofr'vâlËöJ.ì*f* bcdooßl;-dc wottgover die.mct dc gctroffen

wcrhnsrncr¡ ccn dicn*vcrb¡nd iS aangcÊ¡¡i 
"fìon 

d'ffi Sclijktc ¡eellen

rcchtsvcrùor¡din6, Uh dcæ bcpdingcn k* ,**T;,t-¡n; 11" ic B¡¡rtonrtchrar nict wsdcn

gcconoludærd datd'-¡;¡6ûc J¡n.rlrfn"t;Jù cvcnæ-ns han sfftcûrcmn ds wcrkgcvor in

dc zin ran dczc wa. HrJ l¡ immcr¡ t€ b"cÊ|o;il.ì. æ-g.-" bli wie 66 vp¡þalor¡ (door de

wcrkgcvcr) tc wcrk ziin gcrtcld'

Dc kâñþnnrùtÊr hccfr vcrdar oot rrog ætrtgnstegen 
"p 

t*¡-þTldc tn art 4ó

Arùcideongordtcnwcr, wE$in na¡"r Ae.w¿tfgdeî T.t 8*.S worden d'pns hsdrobbç of

aarrgcstcldoo' hÊtsÊ;-o;*'-"* ¡"¿rc*i¡is ¿atúaucg¡þ wettgcver bcûrd*¡lük eng

rnoet wo¡dcn ui$flogd.

Vasgeerctd nroct umtden d¡t Frcyrsincr nict dc wcttgcvcr van.Cculønam cn V¡n dc

Borght *"s, r"â¡¡ d¡6àil'Cin* ÑV '*t. ;;Ëä"lk ¡! t'ryUt-gs'allcnvs¡ptsrine blj

Mcn¡'n ary.rnæn. Cùcc hc¿È Cautem¡nJ;î;ä; Botgk"ær-dc ulwocring Yüt hqt

viizelwc,,¡ bü Frurasin6trwtrkgcstcf¿ fräË¡tet it ¿elr ã&t¡'ttc bcschour*cn ¡lr

"år*irt*tittt 
úJo"t¿ ín qt +? Arbcktsonecrâll¡nwct

Frryrrincthecñ vervolgp¡¡¡ gÉstctd' St:h -g{otcry" 
qg{Tt"rr oot drrdrroùcllik

uitteringen *r. C*-ffi* ä Vm dtr S;õ- ttin.p*t-t eo dc eubrogatio uicû of nlct

voltc¡ig rü srrnat ls spkornen. t!ærrgr u¡t-ðËf¡ ipti"k o"ctEekãi;-sn'itcttt lüh-æ:ün tfte

lei¡b¡r dåt dc uitkoringpn ook zijo gtdd ä d:-üüonrccntä ttí-tt'tt" in dc þÞgenncu

stcuen om kwiùantics of ban¡rbwi¡r"" ii ho gÊdi"gt! brcngÍr, HierÞú ttf .dt.
knnronrechter .p ,ñ d, J;;-r;'ñ M"ö;ìä'a;l :gtr)_t 

ut rdminiûaric in dc

ondertravþc zaek ovcrlegl wel doct t"rrrñ¿oiJi ãc doortnn¡ Scrtclde Þcnrliryon ook

d!¡dw€ftcliik hcùbcn ptursgrvord*, t"n nog'"orgcttr Ïî]*doô|. 
dc bii conctusre van

rcptick on."gÊt Sü"-"'"Frafi*'o"**tttõ;;än to"t¿t mb'f¡Êândcrt ven Cculettrrns cn

V¡n dcr Borgbt, rrøar gczién ac orneranifri¿ átt¡fif-{"* do ba¡ting z¡lf het

subrogntiorccbtont*ait dþnt dr¡rov". öüÑåoiü*ft"itl rc ¡Ju¡¡' V66' lrcr vcrvolg

van dit vonniÈ zrt d6 k¡rúsrreel¡tcr . -ää;*nrîäîääur-ff*-Lttullngso 
dardwerkelijk

hcbbfl pt"asgcno;; ñ-¡J8** tt**-Jp basç van nætcpruc in sn' 4?

Arbcldsongavelf "n*ä*urd.nã¿concnåää,*U-tog¡¡itdoordlebcblinghecft 
-

phaugcvondon, zij ¡a rothctÞcþop "Jã.-"Ë"t¡"þñ-"ftiU 
z¡¡n 

'rnrotrreYcn 
in dlt

E¡tkË¡.

Frcyssina hGcn in rtat kulcr gÊsEld det Mcn¡t¡r¡ mécr vordcrt du op büsis van ds

Â rbcideon ¡sval I snwet'nogelij r'o* t[n: ü ijiïf *t çn n'cns¡ n ct h iT* -A ¡f 
*t

voorbælden gCgGvGn,, r¡¡¡an¡i¡ 
"Ou 

tu'rr"Ñodor rfg"lcid.g¡ dG doOr Mcrisurr 88fi

ccr.rlñnanr en vm dt¡ Boqght Bcd¡nc ;il¡;ñ;+ tbæn belopen da¡r dc

voçtichting* **Aæ ¿c ÃrUJidsqryJlü;-ïi "oo¿r¡"fæ' 
f¡.'sti= hæft hiorop-nog nid

kunnsn rergerËn cn uir dc ovorgEfe8d: sruk*cn ie niot ry eørvoÙdigo würe nfæ leidan hæ

de uitçkecrdc bcdrugsr rio! F.hoïd;ää ;;"ipnt* tt dc A-rtcldcongwallonurat'

Mensufa z¡t tn dc solegcnheid *".d-'F;ilrrä[itti¡*ictn in æ vcr:chaffcn' Hct

9?¡6T'd æ)JEL9æ:rrrN EEtÉES?ffiTg+ ttflt't huô hEFNIðd c)tusrjcn sE jÞT AøæFgrË-Þø
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vsrlvÊçr van FrGyBsinot d¡t door dc 8orælde bovcnrr¡tttelijke ücnlingen dc grbrogatìc nicl l¡
g."esügC. *tðtdí vcnorpat; wcl hift de vcrtro¡dinE, tüsfcn de bctrltngan en dcm¿tc wcarin

ú*suã sÊ¡ubro¡Êcrd f,L *oø* (moUelüh) invldd op de hoogße vsr hetvordcringerecht
vqn Mcn¡r¡rr

M¡¡t¡r¡¡a hcefr gcstald d¡t de subrt¿gie medc is gcbaæerd op da polis on dc

polisværvurdcn. Voorzovcr op ba¡is van do wrz,ckcdngfovcrrcttkdruf loi hogerc

b.Ar"gcn drn dþ uælkc z¡jn vorz¡cn in de Àrùcidsong¡tllenwet is ulgekccrd dicnt

Mensí; inzichtclfk te fitt€n wst dc omvang van dlo bcd6gcn lr Snwcerr T qP re"
aanzicn vú dló b"a."gon, rnedc gckf op hA br¡perktc submgatictccht zo¡l¡ dU 's

¡sformulec¡d in dc ¿i-tni¿*ngd"ltcrnmet cn dc caûcr ¡ûreçtu¡lù EG-verordñlngr de

(rechtsgrldiBû) gubroetfiô læeft plrnsge,vondsl,

tnd',êf\ ¿oals is ovËruro¡cn, uo¡ü vcrondo¡æld dat Mon¡ura Op grcrul v¡n de

Àrùeidsongcvalloow¡ tt-C.,rtcrlr¡n¡ çr V¡n dca eorght dsâdw-crl(otükuitkcrlneen hçe'ft
gcdaar isãc tontonrcchtcrop b1¡i¡ vrn d¿ E(i.Vcrcrdêning 14flU7l gphoudan tol
äsurnlng v¡n d¡c rubrogrrlc. Dit bcækcnr drt d! conclusie noct zijn dar Mcruura
g*"U-g;rd ¡" ¡" ¿. rtã¡¡on ven Cq¡hrmn¡ on Van dcr Bo¡g¡t cn oon vodcrirçsrcr:hr hocft

oP FrcYssiæt

c. &,lp¡r*çl ltl8øn de a. g?tùahÊl lilEIEld Wq Frrysslttc;t

Mensura rpruokl Flq/ss¡ætt¡g EÊoubrogÊcrdâ in dc rcctrtco v¡¡r Couk¡nrn¡ crr Van dcr
gorgÌtt *i op ¡¡-øï- ccn tc*-orschiãæn in ds jcg¿n¡ h€n ¡s bûtrachtçn zorgvæalichting
vnor de vcrrchafling v¡n qer nclllg! rwrtplclc

Voor de bcsntwoolding vrrt dc vneg n¡ar dc aaneprrkol[lhcid vrn Fæysrirret mocl u/orden

uitgegr¡n van do w"uJti¡fc Fgcling-zorls dh gdd ten tij-dc ran het ongøalcp l0 janusri

lgyz. ?Æleca,rder in d{i vmni¡ aI õvorwogcn i¡, w"s Frcy¡rioct nicr dc wcrtgørêf, v|rl
Ccr¡lcm¡ng en Van dcr Borgtq zil mo¡t *õ¡¿ot bcachouwd ¡16 þ[ç1¡a' Tcn nidê v¡n ha
onçval rîs Et. ?:ó58 nog-nia fñgcvo€rd, zodü op grond hc¡ üfEú HR tS-juni 1990, NJ

tgõ0. ZtC (Sør¡ncdVed*l ¿o -rç-fagHrid \ãF?ct/u¡inet noct wôrdcn bcoodoeld op

t"i.-"sn ù. O,lef ¡" 7aí63sx eÛçoua¡ warrbfl ac stÃHrtrt en bcn'iJsbsr y¡n 7.A. l63tx
y¡¡1 eys¡ççolom¡t'r¡e oeparring zün. Die komÊn €trop nccr d¡t do wcrkncmcr dient tû 5Ë¡lcrl

cn ænodig c ¡ol"iÞ* dir hcrn-ocn arboid¡ong¡v¡l is werkomc4 ondor wclkc

átr.to"¿¡jrøen zl'c,h dÉ ongcval hecfr voorgåâür en dðl cr rprrks i¡ van ccn ækortschlctcn

do6r dc Jc*sp r*. Op dÊ *Ërtg""cr n¡st dan dc rulplieht cn bcwüslast d.t ltÜ ¡fdocr¡do

m¡¡rregclo¡r lcctt gpu'omcn ¡ct froùomlng vrn het ongcval c¡¡ d¡t dc dc'or dc rÍetncFnq
vc¿rnidc -""mgãlun ira oagü/¡l n¡a h¡ðdcn kunncn voorlcorrrcn. Aen de ornstandígheden

"." 
¡õæ.rr¡ þn-dc r¡rhtcr tlrmo.dctre ontl¡uncn oÞ Fond *''taryùn dc bcwljelast geheel of

gcO".âtrÊiiik op de werkgrcvcrwordt gelegd (HR ZS juni 1982, NJ 19E3, l5l
(Rijnbcrg/SpcÊFstß!

Tegcn dc eclrcrgrond van deze rcgels wo'rdt het volgendc ovcntoscn'

vrrEÞSt d¡t coulcmans en van dcr Borght tijdsrn de uitr¡cfening-vsû tn¡nrverls¡¡mhcden

".n 
ãog*J is ovcrkom.t\ ds ¿svolg r..¿-a"vaã Ccuþmrna ls ovcrl€dcn on Vsn dcr Boryht

.r"StiÁ-g6"ond is gcrerkr. Uir Oì v¡ítg4ælóc feiæn, w¡¡nÐnd€f dc we¡nrrning dær de da¿r

a¡ng3-nirt¿c gñ¡lõcni ir voorts af A È'rton drr h61 bruedck iS lnge$oft alr grrvolg ven Gsn

f,*¡änta|e Uã*cgi"í"an fri *f pit Je*t ooh ovcrccn fist dc bevindingcn v¡n de

9?t@'¿ ç.tL¿EL9glã,¡JPeN EÊt€EffiTÊ+ l4filt hrJrì t€FNru cDiJ:ueô s!þT B8€rë-gnu_Þø
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dcshundigp ing H. Slorffc¡q vcrùonden ¡¡n TNO.Êouw in riJn coder aangchaaldo rapport'

D.ñ*'ã 
""ñ¿¡t -ú;'É U*r-*r¡en nkr bckritisccrd, lodmdc k¡monruct*erdit nagpon

-ru¡ zjn avenvegiiü d b"t ikú" Dc wu.g waar þd,!.ry oP nGÈr ltomt i¡ of do-

¡*t"tni"* l"t U,irg¡oiù *ìjtcn is arn ccn tak-odkomingin dtzorErlichtdio Frrysinor

hccft jagenr Ceul,orr¡n¡ cn Van d.f Bffdtt.

Mcnsr¡¡¿ hceft Frcyssi¡rct in d¡t ktrhr vcnÈcÈn ùt z[i-her bcpoelde in art 2l2bis
y;¡rbh.üñiifi"oon a6i¡cú orwo*etrÑ hcãftovormdon en datdi c¿n to summi.r

;û;fpi¡n hæß opgcrtc*¡. *,.rrolfclt lr riggre¡cn van dat vaqcstcldc vlJzelphn door

Srþt il tç maten'ian kÉnlÊtzEdck en dåârõîj onv,oldoande zorg.hcaf, gpdnegcn tTL ry
ã""gO.l¡¡i." borgtng v¡n lrct te vijzclcn Uruíd"f . Vær dc t"oq¡dcling vsn dczc nclling ß ha

volgcrrdo van ÞglrnE

Hct plen dd ats bcls 8Þtd voorhct vijzelar v¡1.9c bnrgd.+cn hicld niel in d8t ÊÊbru¡k zou

wordcn geilsdú "* õ.i: of lc¡ntcÉrdcb. Bü ha eoirra bmgdeh is dd ool'-nia rybqofd'
o-¿"r Uìj ior ri¡-bt r* h"t -fst€ truedcf dftr*c¡ ont*oni¡err,\ 9-t 

tl_*,l=:j.:l:"'
** rotg;* ¿e ¡ïiWoc¡O¡r vrn Frcyasinct, dt h". ClW.fvf. NooA duidda op dc ænwcrzighoid

van hodzonulc fmoË h d" ;ijät; {"ú*feting togËNrovcf AÉriduinrpcctìe, pv pegina Q'
is r¡oor hC tucodC Urus|el bÉúkirn O¡n lt¡rtclrtdoll toÊ tÊ pt$Ên. NiA ís homCn vg!¡t lE

sr¡ur dát di¡ met Vsn Noordcnnc of do Crrontmij l¡ efgsrtcmd' Noon eproch in zijn

t.*iutlng o"* ,r¡tstu¡rcni oro 
"clo"grteg 

dat intcrn, Uii freyssürat hecft pl¡afsgøvondcn'

Uh hd fEppoft v¡¡r TNO-Bouw bl[ikt drt ht gcbruF l+ lc¡ntelzad¡t¡ dc ks¡¡ op instabilitcit

van hct dCå vcrg¡roÈ fîtâåf dÊa¡1¡oð;ni¿* bcpilond ¡s, Dit nccurt cslncr nict wcg drt

F,Ëtr55inc¡ ddr-hsd åonrã .*¡i¡orcn da há gcbruik-vtn lorclzalcts acn trct zou ktmnen

ir;üñ-.p ¿" norrzonøe werking v¡n ha àd C-n"t¿ noolr gcblcken lr dar daaraan enlgc

a¡nd¡aht i¡ ti¡¡noc¡t.

Froycsinct hccft dch vcrfu vsr*€trd nrct tto utslling d-a1hc*gnhen8eil vrt dc l¡¡terrlc

boóí"; vrn hct d¡h cc¡r taek wes dig tg€bctpordo ¡an V¡n Notrrdcnnê, rrrrtf d¡t vcrwocr

sh.Égr ¡riÊt ¡l¡ hct f" r. t tcærOoiiog v¡n do vrr¡S of zii in dc vctüoud!$ 9f* lu¡r en

Coulom¡¡¡s cn Van dcr Bo,rghr voldaan fË=n ¡a¡¡ dc op haar runoodc zorgplicht' knmc¡c

i""y*r""t *as sk t"rút;ï;5gJ ucdd¡taangerolclrin om bÉt v¡jTlert voo¡ h|!r rekcning tc

nem4t' Dst l¡$ n¡a "íJio 
wondan E zict\ ;'td" gplct oP het fbiidst dit gebcurdc '¡1 d"

ii"¡td r- Ccn door ha¡u-opgp¡told v¡:zcfpÌur, drtr ð¿ zÚ op dd oodordçel dc zc6genscltç

f,rã ""1dc 
wljæ **tofäo *oøãn g';wÊ*t o on¿cr n¡cllto voorwa¡rdcn ltot v[izelcn zou

g5schiêdon. ¡ú zU ¡n hei lr¡¿er 
"an 

oorr wcfk- cn kossrvoldcling ccrr d¡¿l vs¡ de

icrkatmhedan aic U¡ hct vijrolcn lcomcn kljken' wrfror¡þ. hd zorggr Yoor ccn

u"i*rl¡;f. Uo.øng rö bÉ doh ui¡UesrJoJofoverlict oan endcr¡n, bctckerrt nict dat.zij-

"ro, 
J. itit"*r-ing-ots roO-ig gs"n "*r*"dclijkhcid 

mrrr zou dragcn' f¡'lesiqgt nad

dienen to bcscfrcn iã ¡l}trñ¡k van t a¡rtct:rde.ls-ccn rlsico (hæ gTilF *k) t5,,+h
Ur"ifrr, Ën wåS borrn¿i.n üij gÊb-tf Ytn ccn meef stabiolo medrcdà bij hÊf ccr¡te dok al

gsartcndêerd op ccn horlzontÀle wcrking in dc zadcls. Ook drt hsd he¡r c¡toc mætcn

tt*g.tt * uÜ rttt t*iø" deh zeke¡ bij oat gct'ijz¡gde mcûodc' nåtÉ 8¡!rt olcxq'
maaùegclcn æ, "oo-r*o,ïùl "L n"røåuf. í"tpt-aac1q noodatalijtc weren' Gcgæld noch

lcb|t*å is dat Frcyesincr ls¡r migÊ sandacht a¡n h6fr bcstecd-

De kanton¡çchttr ûçht dit ccn schcnding van hot in a¡t. 2l2bis veilighcidsücsluil vmt

fabnekanofwer|(9|aatsonopßgn(xlìcnvuiliSheidrv¡rgrsctrri|tlookvandeopFtt'yrrinct
rus¡ondc zor¡;pfionirools-t lfäf¿ in 

"n'7À:-l6l8x 
BW(ou4). Onbcsproftcn krn bl[ivrrn of de
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tlrteld: omstandighcid da¡ tæ¡ rfcï tcn tijdc ven dc Inrbrting Ech"cl op dc v[jzcb rusne cn
nict ookgËdç.ltc-l[i! o.p de borgrorcnr, dngc¿cn dc cvcntuo-]s-va*srelilng ni, ¿1"
omstendlghcid nia lei¡ft tÛt æn n¡rdcr oordool. Freysslnor hccft immors ni-ct gcmeU dsr dê
stabili¡cit dÊ¡r andcrr, lec¡; betcr zou zljn gewcct. 

-g¡j 
t orørgÊmcld oordcct-¡<rn

onbeqrokcn blljvon dc vrsag of Frcyci¡"å ¡n 
"on 

*foor såå'¡trm uiÉuklcolijk
aansprakellJkhoid tcn opzlchtc v¡¡r éculcm¡ns on van dcr Boçht lrccft e¡lccnd.

Frcycrinst heeft nq, wcl gcstcld dÂt, indlcn 4j al ocn fuut zou hebbcn gomaokt, dic niet io
ecn car¡salc ¡cl¡tic 6råâl ma ft dær Ceulcm¡ir cn Va¡r def Borgftt gËtedcn rc¡¡¡c. O¡"
srclling wcçdt door dc kenorrnæhter ntct gevolgd. lmme¡r ¡s,rÏ frã¡n"tJl."" tar, t rr
oonP¡sqketijkc vijzllplúr ¡l¡ hct n¡t¡¡ên vrn æn Uotroo¡ti¡ke latcralo torgfurg ¡i¡ hct
vii'¿slsn van hd Þiltdd( w¡¡rtoc, zo¡h hiervær lr ovrrruicn, wcldcgclilk ã-Ëui"g
bcnond, zlfn nmnovcru.cdingen gewccrt dlc ¡¡ede EbËkkoñ.rôi hst voortomdr ùì¡D
in$oltinpgFvaãr Gn dus ook op ha r¡oorkomen v¡n sclrtdo sl¡ dc mdsrhavige.

Þit bctrkontdat Fre¡rssinct_eenspaftctük ie t¡ achtcnJcgens Mmsu¡o ab gcnrbrcga:rde in dc
rechtgn y¿n Ceulc¡n¡ns en Y¡n dcr Borgñ¿

Tør as¡zlcn wn ds omvsnß v¡n de ¡oha¡to zaldrck¡¡lronrochtor eeñr ÊÊn oordccl gwoo
r¡¡¿lat Mæeura zish *,:l dc ærdr gonoemde rìEtgrlrrde vrs¡&ilrnran ncc,ft ultgÊhäû cn
Frc¡æsinc da¡¡op hæft kunncn rcagsron.

d. Mo,?p il r HæId rrlt¡ ho?e beroqt

9_".1".* ric,btinggavcnde ovenvcgîng¡n van dc tontonrcchtcr cn gczicn hei fclt d¡t ín dcvnJs¡rmg het garchil lcidt tot ecrt e¡ndyü¡nis. ral ø krntonrtchtor bcpalcn da¡ hqgpr botocpv¡n dit yonnh ir æÊgûlatcn.

In dit gcschíl ht¡¡dêh ha in dc kan om ù vr¡¡g of Frcyssinct dan wcl Va¡r Noordenñê op.ytJiir: of cornrætcle gondcn dc schada dîInt r" dågotr-*ortoc Frcyosinet in dc- 
'

Itoofd?;aâlr ls varoordcc ld-

a. Þl'cn¡ino vøt ø..c¡q.qleliítcfui&

Van Nootdq¡nc heefr zlch pimarr bcræpcn op lÉ ggglsvsndA nu, Hcngw.ld na¡ncns do

Illi$¡ v,1jrcræina de a.rnr¡rrkci¡*rt"ia tot-"e-[o"aing 
""1 

du uõo. h"r -gÊ""tgclcoçn schË(æ tz0ndcr voorbehqud) l¡cft c*¡¡¡¡l. FrÉy¡3ln€t st€ft d¡¡ra¡n niet gcùOnden tc
ziin. Dc kantonrschær ovenvGcgt daa¡o¡rur¡r¡t lrt rrolj,rae. 

- '

Vast s¡at d¡t mr- Hcngcrcld nsmcns do vszeken¡r¡ vcr¡ zowcl Fnoyssinet ¡le va¡r Van
Noordcnnc is opgctrcdon m dat dic vcrzekerseru onderling goÊnt northil van mcn¡ng tto¿¿.n
ovcr {t vñag wic arnrprakelük wrs voor hcr ordsr+uvigeäçval. Nicr uür; d" õ -
vsrz¡kcrden zslf bü die beqlissing rün bcrroklcn .n ."õminil¡tt dsr ¿ic l[Ã"mi hrder
moct w.orden gEzien d¡n ¡lleo¡ dedcsttJdr in gcschil zijnde bcgrirfcniohosren yan Cãrlernan*.
Bovcndien is formcal ¡¡æn e*,cnnlng ultgesp?olca voor de ¿oi vm dor Bo¡ght gcleden
¡ch¡de. Dr¡¡na¡¡t ¡s ná dÊ crkenning hc rrpg*t vrn TNGFouw besclrflrba¡r-gekîmcn d¡r
ccn gcnuË¡lccerdc vlsie gúop dc aansprahlijkhcldsvnag Bovcnrtlen i¡ ntet dõiOslijk of ccn
dacf van dc schadc nict gcdcÈt Is &or ccn víaakcring,*1"rú*. Frçlrsslnct d¿n wei Van

97t¿¿'¿ EELLËL9øæ!Jr3N øÊ.¡çq?FaIÊ+ t^JI|ll'l t{üt N3SNIäd (ÞlJ¡ueô sE:Þt êw¿-gË-Þø
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Noordcur¡c ælf con doct van de sêhrde zôu mo€ten drrgon. In'dd geval htddan zii rcnminste

bìj dË gfueg¡ng td crkfinlng van erncpnleliJkhcid bctrokkcn mocæn wordcn. rlc d9lt eÊrl

stcrkc binding zorlsdoor,Vln Nændc¡rnc bæoo$. ult voowlocíl

Dlt ¡llc¡ brcngß dc kantor¡rcchtsr crtoc dar in ondortravigc pocodutÊ tcen bidcndo werktng
a¡¡r dç gÊ$eldo crkørning lc¡n wordcn tocgËlßfid.

b, lfe rHno vqt.d&ÁI gem e n e Ytnryæúcn

Freyecinet hocft geeuld d¡t op dc rechtwcrt¡or¡dlng tusscn ha¡r on Van Noordcnnc
Algsmcne Vo*vrrrdon r¡an loopasslûB ailL ¡a¡rgez¡cn dlo ¡u¡¡t tærmeld op zowcl dc 

.
ofi"rtc alr op dc dær Vrn Noo"donlæ g¡icþndeõFdruhtb€vcct¡glú& Vt¡ì Noo¡dørnc hccfr

zich hicrtcgen vcrutÊÉild, Do krn¡on¡cclú¡r ovotltÊGtÍ ha volgpndc.

DÊ t$trr¡ partiicrr gesloæn ovcrçr¡komst dÐtcÉrt v¡n 2t mei 1901, zlln& cgn tijdstlp vóór
dc inwcrkihg¡mding vm hot huidigp BW. D¡t bcefefú drt d¿ vraa¡ of dc Algonrènc
Vocrss¡¡don vr¡ ÉnÐr¡¡ina op do ovs¡snkoffisÎ vl|r tocpeosiry rdq moct yo+n
bcentwoord nrct inacliurcrring vur dc tæn ggldcrrdc u'tælükc rcgellng OñdÊf hct oude
rccht uætd vgldoandc gÊrct¡r dæ do rtgermnc \¡ænv¡lfdcrr op derzelftlc wijzo ats andcrc
ove¡ecnlom¡tm urc¡dGn orc¡cengchomcn, tslryri¡¡ de rctriûcuJkhoid¡cis cn do cis vrn
værafgaande owrtrandigirg,of konnlrncrning ni¿t wcrdcn gÊrtÉld (vgl HR ã) novcmbcr
lgfl,NJ t9E2.5tÐ.

Vartgrrtcld *ordt cl¡t Frsyr¡inof dc Alçnronc Yommedcn zoytcl in h¡sr offcnc nls in de

opdrachtbcvcctigirq hæÈvcfinold. Hocwet juin ls drtFreyrsinet ur oftrtc gerlcltt t8n Ë¡n
airAo pû¡ri¡, dic inOcrti¡a ook moodorÊ nasr dc opdrectrt dic ultcirdôlfk ann Van ,
Noordcnne is g€trñ4 ñ trt ç¿;¡ hceÊ gûbr¡cht, kân hct yorrvecr van V¡n Noordonno d¡t
de Algøncno VoO¡qar¡dq¡ niet van tocplosing zijn nìct ¡h6n. Albrecffit hocft Van
Noo¡d1nno hot gc|aur bij de comnäing ddde in hot god¡ig gebraohro ofifcræ ccn ¡¡rdorc is
dnn ttic u,Ëlko ¡¡¡r ha¡ris gffiêhÇ mrarzlJ trccft nfur gcsteld lart û¡n ¡¡nnemûlÜl( gsm¡akt'
d* dio van hsa¡ hionrcn ccssrit¡cÈl ¡f,weak. Voorts stnm ù Algerncnc Votrrwa¡¡dat
uitdnrkkcl[ik vcn¡rlct in dc opdracbtbovætiging cn dic ls door Van Noordcnno Yoor a¡d('ærd

ondcr*ørd' vcrdcf rnoct worden goconetaærd dat æwcl Frvysrina alr van Nooldcnne
profcssbncla oonrncSpartijør ziJn Aic rrc¡lrz¡¡m zijn ih ear branchÊ w¡¡rin hct gcbmik van
ätgenrcno voor*a¡¡drovooi voorkornt. Rclseîlng houdcnd mct do rninder ãr6rc ciscn die
on?or hct oude ræln gofdên voor dc bcootdoliûg va¡ ds vreeg of de Aþmcnc voonraardcn
van tæpEsslnß zünr È¡A ¿it allcs cnoo dst de Algcmcnc Voorwa¡rdan vm Frcyssinct wcl,op

de ove¡ccnkorusf t r"¡onn h¡¡r cn Van Noordennr vår¡ tocpasclng zijn cn dicntcngcvolgo ook

hct bcpaaldc ¡n ar|. t.5.

Ven Noordenne hecft vsnrolgent Erstrld dat do Algomcnc Vooñvas¡den van Frcrycslnet nict
van toeporsing znrrdcn zijn, ondat dc voorwaarden vtrn lrct B¿stck zoudcn Prcv¡lcrcn.
F"era¡inct hJn Ucsfiê'dctr ¿¿r zü hÊt Bcstch hecft ontvangen- lVat hicr v¡n zjj. nict gcsteld is

du in het BcÉtêk cctr vtn ut 8.5 Algrcmcnc Voqrtra.crdcn rftviikendc
aansprakcliikhcidsmgcting is opgenórnqt voof zovcr hst dc rsct¡t¡vct'houding lu55çn

Frcyssirs ftr Vrn tloor¿ãnno Éaten. Dc aanspnkcl$khcidcregrling in lrq Bestck betcft dc

up dc aanncrrrcr rustËndc vcrplichtingen, mîar rcgËn n¡Gr dc ondcrrlingc

o*rp-fef¡¡khcrd¡verdclíng noch dãrcercctnogclfikhcdcn. lnfc¡rndsel: in ¡rt. 3.14 van ha
Bcrtäf is uítdruklclljk opgãnorncn dat ñ*gccn-d¡' is gFregtld, de coil¡¡ctucle of wrtelijke
aansgrakclijkheid onîcrt{¡.rt. Dir bcækefu d¡¡ Co door Fnqyt:inot gehantecr& Algerncne
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Vooruarrdcn lr¡rrvcrkingd( bt¡ pldlngvan hct Bqek nÈ'thcgft vcrlorcn.

Van Nærdcnnc hcoft yerdcr-ccn Þcræp gedsrn op de vemíaigbååÌheid vrn dc Algcmono
Voorrvsårdcn. Do k¡¡rton¡ochbr overweeþ hct voigcndc-

An.t356-Bw (oud) bood.slccha ingaal van dw¡¡g dwating of bcdrog e mogel[jkheid venvcrnilriging cn rrn de belrng¡n var,-de *"erËrrù-"r" ac gön¡¡l.er vin ¡leÊñer;
voonrÊùdcn wcrd tc_gcmoot_EÊlþmqr door hè¡ ¡cðrnutv¡n dc co,rrF¡etrrlJgocdc r¡ouw. Dc
v-çf1,,^"!t!!tg va¡n Gül F¡ng in rlgtmcnc voorwa¡rdcn op grund vsn lær Urpút.f in 

"n.Í:?13_9W kn11 op bris tn_{1- t9l ûvergnlr3rwcr NBìV eûñE ne ¿¿rJa¡r iro 
-

InKr*rngtscding vôn hct NBÌV. dcrùalvo op I januari | 993, gto'l<vlnás¡, Nu hc orißGvalhecfl¡leatsgponden op tO_jrnurri ¡999 hÅn Var¡ Noor¿en"å;ctr tor an*rine ñ ã;
worlrjnp yan dc Algancac voorryen¡dcn vrn rr¡reiirrer nia tpÊn op irc

:Ti:dryg*-{liikhodrnr wr¡ hct Nieuw BìV. 
-Dat 

spralcc ir gswccst tr¡ dwmg; dwalíng
ot bodlpt u pstetd noch pblckerL zodrt dit vcryÍËEr vm V¡nñoordcrmo ro"rúrdcn
vËtr.rofpcn.

Van Noordcnne hccft dü¡nlast n9g Bæùôld dar dc Algomcnu Voorurrr&n nia zícn op csn
votdcring als dc ondcrtrlYiEÊ^ , ou háiic" wøcringFn*bcrufr van werknama6, dk nict'zijn rc
bescfior¡w¿n d¡'dcrdenr'ú;¡rdsreno, iã dô zin ño rt g,J 

"- ¿" e¡gfn-Jvoor*r¡dsr- Þo lonæruccht* voþ v¡n Noordmr bisrin nia. Dç ;rr. volzin r€r¡ deze

-þnalt¡e !üefr "cn 
u.iftt{ng vF rtnsprakclljkhcid vrn Frcyrsina voor rondodngrn 

""nvsr Noo¡dcnnq tenvÜl ¿o tuæodc votz¡it æn úpotiog v¡n rgnspr¡¡celiflûêid ù*rãt* m cedcrdc vol¡in il ccn wijwatinpbcpeling opgcnomcn.

!l1i:*t:T-?S{ury q{h.t om ?Bn rcgrcsvordcrins v¡uwsrtgrcnrcrr die níø bij
Ifsyss$t, maer bü ccn dc¡dc ln dienst \ruÊrr, Dat bc¡cdvoÉcríngen vüt -udcrcrr',.' ,

Frtû/st¡nü wodtrecbt¡ür=b fu dc rag¡lsncmer aarrgæpokcn en zij krrr zich in ha¡¡rclatie mæ Van Noordonæ bcnocpcn ooão vrf.¡ura¡rn$qi"firrg (in coãvcrr¡Ic) en og dauitrluitlng en bcpa{ring van dc einsp."kettJtctÉu lin-r-"o["*õoi.

Y.:lgrylt komt do v¡r'sg âûl dc ordc of dc bcpcrkendc wortring van dc rodolüthctd cn
bíUljkhcid. ¿ocls bcdoc¡¿ ¡n srÇ 6j48 BW, 

""rtrind-t dot F.rlrsítnâr dtsJd;üiï"",
eanryrakclijkhcid añ¡raltett op Ven Noordc¡nc.

Allcrccrst mork¡ dc k¡qôn¡,c-btsr op da! art. 6:248 Bw. dåt ls ingcvocrd op I januad t992.olmi{fffir9 r'19rkþ8 he€fr. vÊn æn uitzon.Jsring u¡cgcnr tr"tËo""n ".,i..r, bcstcndig
gcbruikcl[jk bcdfng lc g¡Ê€n spralsc.

ZæJs i¡ dc hoofclr.ek-al is otcnr-ogetr, otoct umrda¡ gecon$atætd d¿ Frcy¡¡lrct ven hclpcalnaS* viizctplen_ir afgcweken cn bii ha afrijänn ve¡ her twcêdr-brrutffi
kantclzadcls bccñ gchuikt. Nict blüld dû z¡j dÍt hcañ rfgçrt rrrd mct Von Noordanne of rna
dc dirccticvoçrdc, Ç¡ç¡¡nlJ- vrnñmrdorne ttocfdc a¡n-oo¡r nlct ¡c verwachton dú zii met
T" "nq:r= 

aiwocringswijzc dan dic welkc wes vrstge"tcld, ßeconfrontcc¡d zou wordeñ.
Bovendicn is nlcn zolnler beleng dar in dr orrr.*ki-rr ttrsin l.t"y*tinct sn van Ñ""¿rn*
is opgørcmø dat v¡n Noordcnnc zort¡ vq)r de cryann¡crc rrcr¡þ 

-uotstrEÊn. 
Dlt t¡ nio

andor¡ op lc ytttên ddî daû dic borginçn op vCnoek 
"rn Frey*rirrct d,rorl¡n Noordcnnc
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zoudsl rnÉ1gfl ¡¡'sfdôtt ßrrgcüråÊht, merr ¡clold nocb-gcblckcnis dat Prtryc6ingt¿crt

dcryelijh vcr¿ock heeû eerhan.J* or on"-åäJ-t[rr vcrprich¡ing van va¡ ¡rr66¡{ennc

tot lrct eanbrcngcn vrr dlc borglngm, zoql¡ Èneyssiæt li¡fr F ilaryn' is inÌdcr qtlg*

H'$ffi ffi trHilffi'ËH#}i;ç',$*l"f .iËffi !HËF*"
kundíg bcdriif noot *.äãlirir,ouwd, "",¡h; 

Oc imo"tæt¡r¡r rcht ha ondcr dia

omrtmdlgl*ocñ nort""t*a*t t- *¿"frikt'"Ë;- qitiuç¡a 9¡r¡srv¿a¡dbr¡¡ 
als dc

gcvolgcn yâ¡l os¡ OËkt t9r ri**lp riË*A GJ-rikrcn kffiælzÀdcls sr hct

ontbrcler r- f"t *ËËffigr"l 
"n 

V-- X"*tGt"" õu wo¡den afpwcmol4 nu þt
Frcyrsimt *as dls ¿c uit"-íoi"g t* ft"t *Jfãi bcfhn cn in zovant drÚsYcf de regte

hod.

Þ|tbagkcntdrtdcvoldcrlngvrnFrt,yrrin'-¡g¿g¡{cn¡fsowrugr.

tn reconvcntic ls dc onrgckccndc vrijwarlng ran dó ordc. ttograld¡ hoofd¡¡¡lt no8 nit*'ín

B¡¡r v¡n wtizcn ¡r, v-ffin*rtd'n nlitccn "bÃ;dtl't* t"t ç "ni"''ingsrdrderlng 
van Va¡t

Noondc¡mc op n ef¡îäVåã. it ¿" f-"il*"-l*i"gob"ndcn ¡i¡r da üerstizigÊbÊgltrsing

van dc ¡cc¡orcivþt,

tn har osdccl drt in convantlc is gçæcn li$ bcslffi dsr hrcconventic do vmdcring van

Van Noodcnne lt¡n toegô\trËucn' pã tottt¡¡¿rÌ8 moÍ t*i¿on bcPsrkt tot bctgccn in

de hoc¡fdzrak tc¡r l¡sùc van vm NærdsntíäiÏ"ñä*o¿cn iæg"''vcá"n'-Ha A9-roon
¡áI dao ook worden sþu*Ên. Voq tovtnïÀn Noodcnnô â¡næfral ma¡kt oP ltlecf

kortcn, voÉ¡nd ¡ordåJc ¡6ct oodcrtrr"ift;;ii *t*151|1n r¡*oostsccrd dt¡ d¡c

vordcring niet e¡l€cfi onduidc$k is, mtsf 
'of,k niet'i¡ onderborrwd-cn o'm dio ¡çdgr ntct lrrn

wo¡dcn roq8Çwcrcî.

Freyssirretzel in dÊ kosten van do procciturc \xordÊn vcrændecld'

Bcrliuiag

E> k¡monrechPr:

ln ds hoofdz¡Pk:

vcrwijst d€ ,,sk na¿r de rolzining v¡n rvocrrsdag 25 jrmi 2008 re 9'30 ur¡r' veot eeh qonclusic

¡¡r do z.rjdr: ven M¡n¡ufe:

Frc¡¡rrinct zel vervolgørs in dc getogenheid wordcn gcstetd ollr daarop schrlftctijk te

restÊr€n;

houdt lcdcrc vctdcre bælissing aan¡

bcpaalr det putden hopr bcrocP tôgcn dit vonnis kunnen instcltso;

!o-¡s-v¡ïwerlne¡

in convcntic:
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ii¿

wijsf de vorderlng van Fruyssinc¡ af¡

in ræonv¿ntiç¡

vormrdætt Frwssrn*omligil 
!:h*.rr[jk bawiis van kwijting¡r¡ van Nærdannc rcvoldoe n al hagscn ìY¡artoe Ùan x"r¿",ü. in di ¿oor a"*¡.-lrrøcn¡u¡¡ in do aa¡k ondermlnun¡mcr 03-290' Y-::lgt-ui-¡+ *ootoivhr v¡n drzc rcchrbsnþ mocht.*o¡dcnvercordcold.'.et inba8rip 

"rn,srrr6; 
qn procoko"t o¡

wiisr af tra mccr ofandcr¡ gêvonderde;

voroon,ech Fæ'*¡inst in do ko¡ro van do vr[jwuingspmccdurc, ¡an do ziidc van yrnNoord¡nne bêgrþot op g t.¿@,_ *r, ;;r'gcmachtigda

Dit ronnis ir geweern.dTr *rj]. Sap._k¡¡¡onrcchtcr, ar ls in e¡nwceigrroid vrn * _** nt¡êt ÐËnbaar uitgospncks, op z, eprri todä'.

w.g- r.Sap
rv4. dogriûIc+
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