
5. Slotbeschouwing
Van een levensgrote verandering van
het Manifest MVI naar het Manifest
MVOI is geen sprake. Dat neemt niet
weg dat uit het Manifest MVOI wel
degelijk ambitie volgt. De meest op-
vallende wijziging is die van het toe-
voegen van het aspect ‘opdrachtge-
ven’. Door deze toevoeging wordt
benadrukt dat maatschappelijk verant-
woord inkopen niet alleen een speer-
punt is voor een inkoopafdeling, maar
voor de gehele organisatie. Een be-
langrijke inhoudelijke verandering is
ook gelegen in het gegeven dat er in
het Manifest MVOI concrete stappen
zijn opgenomen die overheidsinstan-
ties kunnen zetten. In het Manifest
MVI uit 2016 ontbreken dergelijke
stappen. Voor deelnemers aan het
Manifest MVOI is het zodoende
mogelijk om zelf, binnen het kader
van deze vijf stappen, te kiezen voor
de mate van vooruitgang die zij willen
boeken ter verwezenlijking van de
maatschappelijk doelstellingen. Een
andere belangrijke wijziging is gele-
gen in de verplichte jaarlijkse monito-
ring en rapportage. Door dit verplicht
te stellen is het Manifest MVOI voor
de deelnemers minder vrijblijvend
dan het Manifest MVI, zij het dat na-
leving van dit manifest – omdat er van
juridische afdwingbaarheid geen

sprake is – van de deelnemer zelf af-
hankelijk blijft. Al met al is het voor
nu te vroeg om te beoordelen hoe
groot de invloed van het Manifest
MVOI gaat zijn, maar kijken wij uit
naar de eerste evaluatie!

Het onderzoek voor deze publicatie is
op 20 juni 2022 afgerond.

1.

Het Manifest MVI is te raadplegen via
de website van de Rijksoverheid:

2.

rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/
2016/12/08/rapport-manifest-
maatschappelijk-verantwoord-inkopen-
2016-2020. Het Manifest MVOI is te
raadplegen op de website van PIANOo,
het Expertisecentrum Aanbesteden van
het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat: pianoo.nl/sites/default/files/
media/documents/2022-05/manifest_
maatschappelijk_verantwoord_opdracht-
geven_en_inkopen_2022.pdf.
In art. 2 van het Manifest MVOI staat
een korte uiteenzetting van de inhoud
van deze maatschappelijke doelen.

3.

Manifest MVOI, p. 10.4.
M.A. Steenmeijer e.a., De milieu-impact
van de jaarlijkse 85 miljard euro aan in-

5.

koop door alle Nederlandse overheden.
Een studie die helpt bij prioriteren voor
maatschappelijk verantwoord inkopen
(MVI), Bilthoven: RIVM 2021.
Te raadplegen via: rijksoverheid.nl/
documenten/rapporten/2020/09/25/

6.

uitvoeringsprogramma-2020-2023. Zie
ter zake van bouwprocessen meer uitge-
breid: S. van Gulijk, ‘Over de wortels

van maatschappelijk verantwoord aanbe-
steden in het Nederlandse bouwproces’,
TBR 2021/12, p. 90.
Manifest MVI, p. 5.7.
Zie voor een meer uitgebreide, niet-limi-
tatieve, lijst met beleidsdoeleinden: Ma-

8.

nifest MVI, p. 5. Zie ook: W.A. Janssen
& N. van Wijk-van Gilst, ‘Maatschappe-
lijk verantwoord aanbesteden: van moge-
lijkheden naar verplichtingen in een
veranderende maatschappelijke context’,
TBR 2021/13, p. 98.
Manifest MVI, p. 8.9.
Alle ondertekenaars staan vermeld op
de website van PIANOo.

10.

Evaluatie Plan van Aanpak MVI 2015-
2020, te raadplegen via: pianoo.nl/sites/

11.

default/files/media/documents/
Evaluatie%20Plan%20van%20
Aanpak%20MVI%202015-2020-
april2020.pdf.
Evaluatie Plan van Aanpak MVI 2015-
2020, p. 58-66.

12.

Evaluatie Plan van Aanpak MVI 2015-
2020, p. 58-66.

13.

Nationaal plan Maatschappelijk Verant-
woord Inkopen 2021-2025, digitaal te

14.

raadplegen via: pianoo.nl/sites/default/
files/media/documents/2021-02/plan_
mvi_opdrachtgeven_met_ambitie_
inkopen_met_impact_2021-2025-
jan2021.pdf.
Nationaal plan Maatschappelijk Verant-
woord Inkopen 2021-2025, p. 18.

15.

Zie voor de inhoud van elk van de stap-
pen art. 4 van het Manifest MVOI.

16.

Manifest MVOI, p. 13.17.
Manifest MVOI, p. 13.18.
Manifest MVOI, p. 14.19.
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Hoe wordt een geval van
ernstige bodem-
verontreiniging en
spoedige bodemsanering
beoordeeld en hoe
volledig moet het bodem-
onderzoek zijn? Een
overzicht van de
belangrijkste
beoordelingsstappen en
uitgangspunten!

Inleiding
Op 2 februari 2022 heeft de Afdeling1

een mooie uitspraak gedaan met be-
trekking tot de beoordeling van een
ernstige verontreiniging van de bo-
dem en het grondwater en de nood-
zaak tot een spoedige sanering daar-
van zoals bedoeld in artikel 29 en 37
Wbb2 en in hoofdstuk 3 en bijlage 2

van de Bodemcirculaire.3 De uit-
spraak is niet heel vernieuwend voor
de rechtsontwikkeling van de beoor-
deling van een ernstige verontreini-
ging die spoedig gesaneerd moet
worden. De uitspraak bevat voor de
rechtspraktijk echter wel een erg
mooi overzicht van de drie belangrijk-
ste beoordelingsstappen voor het
vaststellen van een ernstige verontrei-
niging die spoedig gesaneerd moet
worden en bevat tevens enkele belang-
rijke uitgangspunten met betrekking
tot de volledigheid en houdbaarheid
van een bodemonderzoek. Deze uit-
spraak vormt in zoverre dan ook een
soort praktische leidraad voor
grondeigenaren die geconfronteerd
worden met een beschikking ‘ernst
en spoedeisendheid’4 en die in het
kader van bezwaar en beroep daarte-
gen op hoofdlijnen willen weten hoe
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de ernst en spoedeisendheid van een
verontreiniging en sanering wordt
beoordeeld en hoe volledig een bo-
demonderzoek moet zijn.

Wat speelde er in de
uitspraak van de Raad van
State van 2 februari 2022?5

Het college van gedeputeerde staten
van de provincie Limburg (hierna:
het College) heeft bij beschikking van
31 augustus 2021 op twee percelen
grond (locaties A en B) in Stramproy
een geval van ernstige bodemveront-
reiniging en grondwaterverontreini-
ging vastgesteld die spoedig gesaneerd
moet worden. De bodem en het
grondwater zijn verontreinigd met
chloorverbindingen (VOCL’s) die
zeer waarschijnlijk afkomstig zijn van
een chemische wasserij en stomerij
die in de periode 1967 t/m 1997 ter
plaatse werd geëxploiteerd. De om-
vang van de bodemverontreiniging is
geschat op 1000 m³ en van de grond-
waterverontreiniging op 130 000 m³.
Het College heeft aan deze beschik-
king ernst en spoedeisendheid ver-
schillende bodemonderzoeksrappor-
ten ten grondslag gelegd, waaronder
het onderzoekrapport Marijkestraat
Stramproy; monitoring 2020 en bepa-
ling spoedeisendheid van 2 april 2021
van WSP Nederland B.V. (hierna: het
WSP-onderzoek) en de monitorings-
rapporten Grondwatermonitoring
2017 [locatie A] e.o. te Stramproy van
27 maart 2018 en Grondwatermonito-
ring 2019 [locatie A] e.o. te Stramproy
van 1 juli 2019 van Tritium Advies
B.V. (hierna: de Tritium-rapporten).

De eigenaar van het perceel grond A
(hierna: de grondeigenaar) kan zich
niet verenigen met de beschikking
ernst en spoedeisendheid omdat geen
sprake is van een ernstige verontreini-
ging, spoedige sanering niet noodza-
kelijk is, de bron van de verontreini-
ging op een ander perceel grond ligt
en hij derhalve niet verantwoordelijk
is en de bodemonderzoeken niet vol-
ledig en niet deugdelijk zijn. De Afde-
ling volgt de grondeigenaar niet in
zijn beroepsgronden en verklaart zijn
beroep volledig ongegrond. De Afde-
ling doorloopt daarbij keurig en
nauwgezet de drie beoordelingsstap-
pen die de Wbb en de Bodemcirculai-
re voorschrijven. De volgende beto-
gen van de grondeigenaar en overwe-
gingen van de Afdeling zijn interes-
sant.

De grondeigenaar meent dat geen
sprake is van een ernstige verontreini-
ging, omdat de omvang van de veront-
reiniging in het WSP-onderzoek niet
juist is vastgesteld aangezien een aan-
tal peilbuizen niet (deugdelijk) is be-
monsterd. De Afdeling overweegt
hierop dat voor het vaststellen van de
ernst van een verontreiniging en de
spoedeisendheid van de sanering het
niet noodzakelijk is dat de volledige
omvang van de verontreiniging vast-
staat. De Afdeling overweegt daarbij
verder dat de meeste peilbuizen zijn
bemonsterd en dat voor de niet-be-
monsterde peilbuizen gebruik is ge-
maakt van data uit eerdere onderzoe-
ken en die recent genoeg en bruikbaar
zijn. Met betrekking tot de deugde-
lijkheid van het WSP-onderzoek
oordeelt de Afdeling nog dat er geen
aanknopingspunten zijn dat het on-
derzoek onzorgvuldig is. De analyse-
resultaten zijn daarin opgenomen en
niet aannemelijk is dat de uitgangs-
punten en berekeningen gebrekkig
zijn. De Afdeling concludeert vervol-
gens dat afgegaan op de raming van
de verontreiniging er sprake is van
een ernstige verontreiniging en het
WSP-onderzoek niet zodanige gebre-
ken omvat dat het College zich daar-
op niet heeft mogen baseren.

De grondeigenaar beweert tevens dat
spoedige sanering niet nodig is, om-
dat hier geen sprake is van onaan-
vaardbare risico’s aangezien de veront-
reiniging de afgelopen jaren is afgeno-
men en zich niet meer verspreidt. De
Afdeling overweegt diengaande dat
in het WSP-onderzoek is geconclu-
deerd dat de grondwaterverontreini-
ging met 130 000 m³ veel groter is dan
de ‘interventiewaarden’6 en het ver-
spreidingsrisico mogelijk meer dan
1000 m³ per jaar bedraagt. De Afde-
ling overweegt daarbij ook dat het
WSP-onderzoek vermeldt dat welis-
waar sprake is van een afname van de
gehaltes, maar dat door verspreiding,
beperkte afbraak en diffusie en disper-
sie de omvang van het verontreinigde
grondwater kan toenemen. De Afde-
ling concludeert vervolgens dat daar-
mee sprake is van een onbeheersbare
situatie met onaanvaardbare versprei-
dingsrisico’s en daarom een spoedige
sanering noodzakelijk is.

De grondeigenaar stelt verder nog dat
niet is aangetoond dat zijn perceel
grond locatie A de bronlocatie is van

de verontreiniging. Hij voert daartoe
aan dat de tank voor de opslag van
tetrachlooretheen van de voormalige
chemische wasserij en stomerij de
verontreiniging heeft veroorzaakt en
die zich bevond op het perceel grond
locatie B waarvan hij geen eigenaar
is. De Afdeling overweegt daarover
dat het College zich terecht op het
standpunt heeft mogen stellen dat de
percelen grond locaties A en B de
bronlocatie van de verontreiniging
zijn. Uit het WSP-onderzoek en de
Tritium-rapporten volgt namelijk dat
de verontreiniging niet is te herleiden
tot de opslagtank, op het perceel
grond locatie A van de grondeigenaar
de hoogste gehalten zijn aangetroffen
(tienmaal zo hoog als op nabijgelegen
percelen grond) en de grondwaterstro-
mingsrichting in noordwestelijke
richting naar de opslagtank gaat en
het niet aannemelijk is dat de veront-
reiniging zich tegen de grondwater-
stroming in verplaatst heeft.

Hoe zit het ook alweer met
de beoordeling van een
ernstige verontreiniging en
spoedige sanering?

In deze uitspraak doorloopt de Afde-
ling nauwgezet de saneringscriteria
en de beoordelingsstappen voor het
vaststellen van een ernstige verontrei-
niging en de noodzaak tot spoedige
sanering daarvan. De saneringscriteria
en beoordelingsstappen zijn in belang-
rijke mate neergelegd in artikel 1 en
37 Wbb en in hoofdstuk 3 en bijlage
2 van de Bodemcirculaire.

Ingevolge artikel 1 Wbb is een geval
van ernstige verontreiniging een ver-
ontreinigingsgeval waarbij de bodem
en/of het grondwater zodanig is of
dreigt te worden verontreinigd, dat
de functionele eigenschappen die de
bodem en het grondwater voor mens,
plant of dier hebben, ernstig zijn of
ernstig dreigen te worden vermin-
derd. Ingevolge artikel 37 Wbb moet
een ernstige verontreiniging spoedig
gesaneerd worden, als het huidige dan
wel voorgenomen gebruik van de
bodem en het grondwater of de mo-
gelijke verspreiding van de verontrei-
niging leidt tot zodanige risico’s voor
mens, plant of dier dat spoedige sane-
ring noodzakelijk is.

De Bodemcirculaire bevat een drie-
stappen-plan aan de hand waarvan
bepaald moet worden of er sprake is
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van een geval van ernstige verontrei-
niging en of die spoedig moet worden
gesaneerd (de drie beoordelingsstap-
pen).

Met de eerste stap wordt de ernst van
de verontreiniging beoordeeld. Er is
sprake van een geval van ernstige
verontreiniging, indien voor ten
minste één stof de gemiddelde geme-
ten concentratie van minimaal 25 m³
bodemvolume in het geval van bodem-
verontreiniging, of 100 m³ poriënver-
zadigd bodemvolume in het geval van
een grondwaterverontreiniging, hoger
is dan de interventiewaarde. Dit
wordt vastgesteld met een bodemon-
derzoek. In enkele specifieke situaties
kan bij gehalten onder de interventie-
waarden ook sprake zijn van een ge-
val van ernstige verontreiniging. Dit
geldt voor de zogenaamde gevoelige
situaties. Gevoelige situaties zijn die
situaties waarin bij gehalten onder de
interventiewaarden toch het beoorde-
lingscriterium voor onaanvaardbare
humane risico’s wordt overschreden.7

Met de tweede stap wordt beoordeeld
of de ernstige verontreiniging met
spoed moet worden gesaneerd. Dat
is het geval als de verontreiniging
onaanvaardbare risico’s heeft voor de
mens en/of het ecosysteem of als er
onaanvaardbare verspreidingsrisico’s
zijn die leiden tot een onbeheersbare
situatie. Dit wordt vastgesteld met
een risicobeoordeling. Daarbij wor-
den de resultaten van het bodemon-
derzoek ingevoerd in het programma
Sanscrit, dat op basis daarvan een
modelberekening maakt waaruit volgt
of de verontreiniging onaanvaardbare
risico’s heeft voor de mens en/of het
ecosysteem dan wel of er onaanvaard-
bare verspreidingsrisico’s zijn. Er is
sprake van onaanvaardbare risico’s
voor de mens, indien bij het huidige
of voorgenomen gebruik van de loca-
tie een situatie bestaat waarbij chroni-
sche en/of acute negatieve gezond-
heidseffecten kunnen optreden.8 Er
is sprake van onaanvaardbare risico’s
voor het ecosysteem, indien bij het
huidige of voorgenomen gebruik van
de locatie er dusdanige effecten op
het ecosysteem zijn dat deze maat-
schappelijk onaanvaardbaar worden
gevonden. Hierbij kan gedacht wor-
den aan aantasting van de biodiversi-
teit (bescherming van soorten), versto-
ring van kringloopfuncties (bescher-
ming van processen) en aan bio-accu-

mulatie en door vergiftiging.9 Er is
sprake van een onbeheersbare situatie
met onaanvaardbare verspreidingsri-
sico’s, indien het bodemvolume aan
verontreinigde grond en/of grondwa-
ter groter is dan 6000 m³.10

Met de derde stap kan worden geveri-
fieerd of de beoordeling in de tweede
stap juist is en/of de ernstige veront-
reiniging inderdaad onaanvaardbare
risico’s heeft voor de mens en/of het
ecosysteem en/of onaanvaardbare
verspreidingsrisico’s met zich brengt.
Met een locatiespecifieke beoordeling
kan de initiatiefnemer aantonen dat
hoewel het bodemvolume groter is
dan 6000 m³, er jaarlijks niet meer dan
1000 m³ bodemvolume extra veront-
reinigd raakt boven de interventie-
waarden en er daarom geen sprake is
van een spoedige saneringssituatie.
Als er een locatiespecifieke beoorde-
ling is uitgevoerd, dan dient het be-
voegd gezag de conclusie dat sprake
is van een ernstige verontreiniging die
met spoed moet worden gesaneerd te
baseren op de resultaten uit die loca-
tiespecifieke beoordeling.11

Hoe zit het ook alweer met
de volledigheid en
houdbaarheid van een
bodemonderzoek?

In deze uitspraak wordt de volledig-
heid en de deugdelijkheid van het
bodemonderzoek dat ten grondslag
ligt aan de beschikking ernst en spoed
betwist. Uit de overwegingen van de
Afdeling dienaangaande kunnen een
aantal interessante uitgangspunten
afgeleid worden voor wat betreft de
eisen waaraan een bodemonderzoek
moet voldoen om een beschikking
ernst en spoed te kunnen staven, in
het bijzonder als het gaat om de vol-
ledigheid en de deugdelijkheid daar-
van.

Het eerste uitgangspunt is dat voor
het vaststellen van een ernstig geval
van verontreiniging die spoedig gesa-
neerd moet worden, het niet noodza-
kelijk is dat met een bodemonder-
zoek de volledige omvang van de
verontreiniging is vastgesteld. Het is
in principe voldoende als aan de hand
van de drie beoordelingsstappen in
de Bodemcirculaire wordt vastge-
steld, dat de verontreiniging ter
plaatse de interventiewaarden met de
minimale bodemvolumes overschrijdt
(meer dan 25 m³ bodemverontreini-

ging en meer dan 100 m³ grondwater-
verontreiniging) en de verontreini-
ging onaanvaardbare risico’s heeft
voor de mens en/of het ecosysteem
dan wel er onaanvaardbare versprei-
dingsrisico’s zijn (meer dan 6000 m³
verontreinigde bodem en/of grondwa-
ter).12

Het tweede uitgangspunt is dat de
exacte locatie van de bronlocatie niet
onomstotelijk hoeft te zijn achter-
haald en vastgesteld, maar het slechts
aannemelijk moet zijn dat het betref-
fende perceel grond van de grondeige-
naar die tot sanering aangeschreven
wordt de bronlocatie is. Dat wordt
aannemelijk geacht, als zich op het
betreffende perceel grond de hoogste
gehalten aan bodemverontreiniging
en/of grondwaterverontreiniging be-
vinden en het niet aannemelijk is dat
die bodemverontreiniging en/of
grondwaterverontreiniging afkomstig
is van nabijgelegen percelen grond en
zich naar het betreffende perceel
grond heeft verplaatst via grondwater-
stromingen.

Het derde uitgangspunt is dat het niet
noodzakelijk is om één allesomvat-
tend en uitputtend bodemonderzoek
uit te voeren naar de ernst van de
verontreiniging en de spoedeisend-
heid van de sanering. Daarvoor kun-
nen meerdere onderzoeken en rappor-
ten worden gebruikt (die elkaar aan-
vullen) en die onderzoeken en rappor-
ten mogen een paar jaar oud zijn, mits
en zolang er maar geen aanknopings-
punten zijn om te twijfelen aan de
juistheid en actualiteit van de onder-
zoeksgegevens en onderzoeksresulta-
ten.

Verder is het interessant om hier nog
op te merken dat deze uitspraak im-
pliceert dat een bodemonderzoek in
beginsel voldoende deugdelijk wordt
geacht, als daarin de analyseresultaten
zijn opgenomen met de verontreini-
gingsvolumes en de overschrijding
van de interventiewaarden en de
berekeningen niet gebrekkig voorko-
men. Dat niet alle monsters zijn beme-
ten en/of geanalyseerd en enkele
monsters zijn genomen op niet voor
de hand liggende locaties voor bemon-
stering maakt niet dat een bodemon-
derzoek niet deugdelijk is.
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Afronding
Zoals gezegd is deze uitspraak het
bespreken waard omdat hier de drie
belangrijkste beoordelingsstappen
voor het vaststellen van de ernst van
een verontreiniging en de spoedeisend-
heid van sanering daarvan worden
doorlopen en enkele belangrijke uit-
gangspunten aan de orde komen voor
wat betreft de volledigheid en houd-
baarheid (deugdelijkheid) van een
bodemonderzoek. Aan de hand
daarvan krijgen grondeigenaren zelf
een goed inzicht in de beoordeling
van een beschikking ernst en spoed
en kunnen grondeigenaren zelf beter
beoordelen of het zin heeft daartegen
te ageren. Daarbij helpt het dat de
Afdeling hier kort en bondig het juri-

disch kader schetst en toepast en haar
overwegingen helder en overzichte-
lijk uiteenzet. Een mooie en prakti-
sche uitspraak.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State (ABRvS).

1.

Wet bodembescherming (Wbb).2.
Circulaire bodemsanering 2013 (Bodem-
circulaire).

3.

Een beschikking op basis van artikel 29
en 37 Wet bodembescherming waarin is

4.

vastgesteld of er op een locatie sprake is
van een ernstig geval van bodemveront-
reiniging en of die volgens het sanerings-
criterium met spoed moet worden gesa-
neerd.
ABRvS 2 februari 2022,
ECLI:NL:RVS:2022:294.

5.

De interventiewaarden voor bodemsane-
ring geven aan wanneer de functionele

6.

eigenschappen die de bodem heeft voor
mens, dier en plant ernstig zijn vermin-
derd of ernstig dreigen te worden vermin-
derd. De interventiewaarden zijn repre-
sentatief voor het verontreinigingsniveau
van de grond en/of het grondwater
waarboven sprake is van een geval van
ernstige verontreiniging (zie bijlage 1 bij
de Circulaire bodemsanering 2013).
Bijlage 2 Circulaire bodemsanering 2013.7.
Bijlage 2 Circulaire bodemsanering 2013.8.
Bijlage 2 Circulaire bodemsanering 2013.9.
Zie ABRvS 4 juni 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:2027.

10.

Bijlage 2 Circulaire bodemsanering 2013.11.
Vergelijk ABRvS 23 oktober 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:3573 en ABRvS

12.

26 augustus 2020,
ECLI:NL:RVS:2020:2021.

Financieel recht

Rob van Houts
Dirkzwager legal & tax

Sanne Swinkels
Dirkzwager legal & tax

Obligatoire zekerheden

Inleiding
Er is een toename van het gebruik van
structuren waarbij een gebouweige-
naar bepaalde duurzaamheidsinveste-
ringen niet zelf doet, maar via een
derde (de exploitant) inkoopt. Het
gaat daarbij om duurzaamheidsinves-
teringen zoals zonnepanelen, warmte-
pompen, ledverlichting of slimme

gevels. De gebouweigenaar sluit in
dat geval een overeenkomst met de
exploitant waarin deze exploitant de
verplichting op zich neemt om een
bepaalde installatie ter beschikking
te stellen en te zorgen voor het func-
tioneren van deze installatie. Er is
daarmee sprake van een verschuiving
van bezit naar gebruik en daarmee
van aankoopprijs naar gebruikskos-
ten. De gebouweigenaar betaalt de
exploitant voor het gebruik van de
elektriciteit, warmte of het licht. Deze
constructie wordt ook wel aangeduid
met ‘as a service’-contracten (bijvoor-
beeld, ‘warmte as a service’).
De exploitant heeft vaak een financie-
ring aangetrokken bij een derde, zoals
een bank, om de aanschaf en plaatsing
van de installaties te (voor)financie-
ren. Tot zekerheid van de terugbeta-
ling van de financiering, verlangt de
financier zekerheidsrechten op onder
andere de installaties van de exploi-
tant. Echter, de installaties die in het
gebouw van de gebouweigenaar
worden geplaatst verliezen door na-
trekking op grond van art. 3:3 BW jo.
art. 5:20 BW hun goederenrechtelijke
zelfstandigheid. Om het verlies van
zelfstandigheid tegen te gaan kan er
doorgaans worden gewerkt met het
vestigen van zakelijke rechten zoals
een recht van opstal ten behoeve van
de exploitant. In de praktijk komt het
echter ook steeds vaker voor dat de
‘eigendomsrechten’ van de exploitant
via obligatoire rechten zeker worden

gesteld. Daarbij is het voor de finan-
cier wel van belang dat bij het gebruik
van de obligatoire rechten voor de
borging van de eigendomsrechten van
de exploitant een gelijkwaardige posi-
tie wordt gecreëerd als bij het gebruik
van zakelijke rechten. Dit is (waar-
schijnlijk) de reden waarom de Neder-
landse Vereniging van Banken
prof. mr. Verstijlen, mr. Verheul en
mr. Van Dijken heeft verzocht om
een vergelijking te maken van de ver-
schillende structuren en de positie
van de exploitant en de financier (van
de exploitant) in deze verschillende
structuren.1 In deze bijdrage willen
wij kort stilstaan bij de uitkomsten
van dit onderzoek. Daarbij zullen wij
eerst kort ingaan op de uitwerking
van de goederenrechtelijke en de
obligatoire structuur en vervolgend
een samenvatting te geven van de be-
vindingen van de onderzoekers.

De goederenrechtelijke
structuur

Om de (eigendoms)rechten van de
exploitant en de financier van de ex-
ploitant te kunnen borgen kan er
worden gewerkt met het vestigen van
zakelijke rechten door de gebouwei-
genaar ten gunste van de exploitant.
Denk daarbij aan een recht van opstal
waardoor de installatie wordt verzelf-
standigd van het gebouw en de onder-
grond.2 De exploitant kan het recht
van opstal bezwaren met een recht
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