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De grenzen van het
overtrederschap onder
artikel 13 Wbb opnieuw
opgerekt…?
Aanleiding
In een eerdere bijdrage in dit tijdschrift1 heb ik een uitspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (hierna: Afdeling) van
26 juni 20192 besproken, waarin de
Afdeling ‘het aanvaarden van de aanmerkelijke kans op een overtreding’
als grond heeft gebruikt voor het
toerekenen van overtreding van de
algemene zorgplicht in artikel 13 van
de Wet bodembescherming (Wbb)
aan de perceeleigenaar die niet op de
hoogte was van de verontreiniging
van de bodem van zijn perceel. In die
uitspraak oordeelde de Afdeling namelijk dat de ‘nietsvermoedende en
stilzittende’ perceeleigenaar artikel 13
Wbb had overtreden omdat hij als
bestuurder en aandeelhouder van het
op het perceel gevestigde bedrijf zeggenschap had over de situatie ter
plaatse en door geen bodembeschermende maatregelen te nemen de aanmerkelijke kans op overtreding van
de Wbb heeft aanvaard.
Die uitspraak is in de eerste plaats
interessant omdat daarin wordt afgeweken van een aantal algemene uitgangspunten omtrent de toepassing
van artikel 13 Wbb die in de jurisprudentie terug te vinden zijn. Zo wijkt
de uitspraak af van het uitgangspunt
dat iemand in principe niet wordt
aangemerkt als overtreder van de
zorgplicht, als diegene niet bekend is
met de overtreding en dienaangaande
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ook geen handelingen heeft verricht.3
Daarnaast wijkt de uitspraak af van
het uitgangspunt dat de zorgplicht
niet zonder meer gericht is tot degene
die in staat is de bodemverontreiniging te voorkomen of ongedaan te
maken.4 Die uitspraak is in de tweede
plaats interessant omdat daarin een
nieuwe grond voor het toerekenen
van een overtreding van artikel 13
Wbb wordt geïntroduceerd waardoor
de grenzen van het overtrederschap
worden opgerekt. Toerekening van
overtreding van artikel 13 Wbb wegens ‘het aanvaarden van een aanmerkelijke kans op een overtreding van
artikel 13 Wbb’ is immers nog niet
eerder voorgekomen.
Op 4 november 2020 heeft de Afdeling in dit verband weer een interessante uitspraak gedaan, die de grenzen van het overtrederschap nog weer
iets lijkt op te rekken, met als gevolg
dat perceeleigenaren mogelijk vaker
verantwoordelijk zullen worden gehouden voor de verontreiniging van
de bodem van hun perceel.
Wat speelde er in de
uitspraak van 4 november
2020?
In de uitspraak van de Afdeling van
4 november 2020 was het volgende
aan de hand. Een perceel in de gemeente Voerendaal, waarop een
nertsenfokkerij wordt geëxploiteerd
door een broer en zus die de nertsenfokkerij sinds het overlijden van hun
vader in eigendom hebben verkregen
via een onverdeelde nalatenschap,
bleek ernstig verontreinigd en verwaarloosd te zijn als gevolg van de
opslag van autowrakken, olieafval,
asbestplaten en ecstasy afkomstig van
een drugslaboratorium in een schuur
op het perceel. Het college van burgemeester en wethouders van Voerendaal heeft naar aanleiding daarvan
acht lasten onder dwangsom opgelegd
aan de broer en zus, in hun hoedanigheid van perceeleigenaar op grond
van artikel 13 Wbb en artikel 10.1
Wet milieubeheer (Wm) en in hun
hoedanigheid van exploitant van de
nertsenfokkerij (drijvers van de inrichting) op grond van artikel 2.1 lid 2

sub L Activiteitenbesluit (Barim). De
lasten kwamen erop neer dat de perceeleigenaren de overtredingen (op
korte termijn) moesten beëindigen en
beëindigd houden.
De zus meent dat zij ten onrechte als
overtreder is aangemerkt. Ten eerste
omdat zij niet bekend was met de
overtredingen en zij daar redelijkerwijs ook niets van kon weten gelet
op haar beperkte geestesvermogens.
Ten tweede omdat zij niet de drijver
van de inrichting is, omdat het normale beheer van de nalatenschap bij haar
broer berust op grond van een door
haar aan hem verleende beheersvolmacht. Ten derde omdat zij het niet
in haar macht heeft om de overtredingen te beëindigen omdat zij geen
toegang tot het perceel heeft. Het
college van burgemeester en wethouders van Voerendaal meent dat de zus
terecht als overtreder is aangemerkt,
omdat zij medeverantwoordelijk is
voor de overtredingen aangezien zij
mede-eigenaar is en regelmatig op het
perceel is geweest om de nertsen tijdelijk te verzorgen toen haar broer was
gearresteerd.
De Afdeling oordeelt dat de zus niet
als mede-drijver van de inrichting
kwalificeert en zij dus ten onrechte
als overtreder van artikel 2.1 lid 1 sub
L Barim is aangemerkt, hoewel zij
mede-eigenaar is van het perceel en
de nertsenfokkerij en zij de nertsen
tijdelijk verzorgde. De Afdeling
overweegt daartoe dat de zus weliswaar een zekere bijdrage leverde aan
de bedrijfsvoering door de nertsen
tijdelijk te verzorgen, maar dat die
bijdrage (mede gelet op de verleende
beheersvolmacht) niet van dien aard
is dat zij als mede-drijver van de inrichting kan worden beschouwd. Dat
zou volgens de Afdeling anders kunnen zijn als de zus bestuurder en
aandeelhouder was of een min of
meer vast pakket aan taken en verantwoordelijkheden had. De Afdeling
oordeelt evenwel dat de zus wel
overtreder is van de zorgplichtbepalingen in artikel 13 Wbb en artikel 10.1 Wm omdat zij als medeeigenaar had moeten begrijpen dat
enig ingrijpen op basis van de zorg61
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plichtbepalingen in de Wbb en de
Wm geboden was en zij het in haar
macht had de overtredingen te beëindigen. De Afdeling overweegt hierbij
dat de verontreiniging en verwaarlozing van het perceel duidelijk waarneembaar was en door de zus ook
moet zijn waargenomen omdat de
sporen van de verontreiniging en
verwaarlozing langs de toegangsroute
naar de nertsenschuur liepen en zij
op verschillende momenten ongestoord op het terrein aanwezig is geweest.

Dit komt in zekere zin ook terug in
de overweging van de Afdeling ‘dat
de zus als mede-eigenaar had moeten
begrijpen dat enig ingrijpen op basis
van de zorgplichtbepalingen geboden
was’. Deze mogelijke verklaring staat
echter wel weer enigszins haaks op
het uitgangspunt dat de omstandigheid dat de overtreder bekend is met
de overtreding en niet ingrijpt volgens de Afdeling nog geen reden is
om een handeling zoals bedoeld in
artikel 6-11 Wbb aan de overtreder
toe te rekenen.5

Wat maakt de uitspraak van
4 november 2020
interessant?
Opvallend in deze uitspraak is, dat
de Afdeling de zus hier aanmerkt als
overtreder van artikel 13 Wbb, terwijl
zij geen bestuurder en/of aandeelhouder is van de nertsenfokkerij en ook
geen vast pakket aan taken en/of verantwoordelijkheden heeft voor wat
betreft de exploitatie van de nertsenfokkerij. In de uitspraak van 26 juni
2019 overwoog de Afdeling met betrekking tot de toerekening wegens
het aanvaarden van een aanmerkelijke
kans op de overtreding van artikel 13
Wbb echter nog uitdrukkelijk, dat de
perceeleigenaar als bestuurder en
aandeelhouder van het op het perceel
gevestigde bedrijf zeggenschap had
over de situatie ter plaatse. Met de
uitspraak van 4 november 2020 lijkt
‘de mate van zeggenschap in de hoedanigheid van bestuurder en/of aandeelhouder’ als factor bij de toerekeningsvraag dus minder relevant te zijn
of in ieder geval iets genuanceerder
te liggen dan de uitspraak van 26 juni
2019 doet vermoeden.

Interessant in deze uitspraak is overigens ook nog, dat de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden,
taken en rollen tussen de bestuurders
en/of aandeelhouders in het op het
perceel gevestigde bedrijf dat verband
houdt met de bodemverontreiniging,
weinig van betekenis lijkt te zijn voor
de vraag op wie de zorgplicht in
artikel 13 Wbb nu precies rust. Het
uitgangspunt lijkt te zijn dat de
zorgplicht op alle bestuurders en/of
aandeelhouders ligt en zij in principe
allemaal overtreder kunnen zijn. Zelfs
de bestuurder en/of aandeelhouder
die via een beheersvolmacht niet meer
betrokken is bij de (dagelijkse) exploitatie van het bedrijf. Gelet op de
overwegingen van de Afdeling kan
dit mogelijk wel anders zijn als een
bestuurder en/of aandeelhouder geen
enkele betrokkenheid meer heeft bij
de bedrijfsexploitatie en ook nimmer
ter plaatse komt.

Een duidelijke verklaring voor dit
‘gewijzigde inzicht’ of ‘incidentele
oordeel’ geeft de Afdeling niet. Gelet
op de feiten en overwegingen van de
Afdeling kan een verklaring hiervoor
misschien gevonden worden in de
omstandigheid dat het zeer waarschijnlijk was (en ook aangenomen
werd) dat de zus bekend was met de
verontreiniging en verwaarlozing van
het perceel. De verontreiniging en
verwaarlozing waren zichtbaar en de
zus is op meerdere momenten op het
perceel geweest. Het zou daardoor
moeilijk uit te leggen zijn, als toch
geconcludeerd zou worden dat zij
dienaangaande geen enkele zorgplicht
zou hebben onder artikel 13 Wbb.
62

Wat betekent dit voor de
reikwijdte en toerekening bij
artikel 13 Wbb?
Het is moeilijk om aan te geven wat
de uitspraak van 26 juni 2019 en de
uitspraak van 4 november 2020 nu
precies betekenen voor de reikwijdte
van artikel 13 Wbb en de toerekening
van een overtreding van artikel 13
Wbb aan een perceeleigenaar. Het
gaat hier immers om nog maar twee
uitspraken. Zodoende kan in ieder
geval nog niet gesproken worden van
een koerswijziging of een nieuwe lijn.
Daarnaast blijft een aantal algemene
uitgangspunten onverminderd van
toepassing. De zorgplicht van artikel 13 Wbb geldt nog steeds in beginsel voor iedereen (eigenaar of geen
eigenaar). Ook geldt de zorgplicht
nog steeds voor zowel natuurlijke
personen als rechtspersonen zoals
bijvoorbeeld de Nederlandse Staat.6

Verder blijft gelden dat vrijwel alle
handelingen die nadelig kunnen zijn
voor de bodem (waaronder ook het
uitblijven van handelingen)7 onder de
zorgplicht vallen én elke bodemverontreiniging voorkomen en/of ongedaan gemaakt moet worden (ongeacht
de ernst en omvang daarvan).8
Deze twee uitspraken laten mijns
inziens wel zien dat het begrip ‘overtreder’ iets wordt opgerekt. Een
‘nietsvermoedende en stilzittende’
perceeleigenaar lijkt op basis van deze
twee uitspraken eerder verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor
de verontreiniging van de bodem van
diens perceel. De precieze hoedanigheid en verantwoordelijkheden van
de perceeleigenaar lijken daarbij
minder relevant te zijn dan de uitspraak van 26 juni 2019 doet vermoeden en niet handelen kan eerder een
toerekenbare overtreding opleveren
via de band van ‘bekendheid met de
bodemverontreiniging’ of via de band
van ‘het aanvaarden van een aanmerkelijke kans op overtreding van artikel 13 Wbb’.
Afronding
De uitspraak van 4 november 2020 is
op z’n minst interessant omdat ingevolge deze uitspraak de precieze
hoedanigheid en verantwoordelijkheden van een perceeleigenaar en diens
mate van zeggenschap over de situatie
ter plaatse minder bepalend lijken te
zijn bij de toerekening van een overtreding van artikel 13 Wbb dan de
uitspraak van 26 juni 2019 doet vermoeden. Daarnaast lijkt de uitspraak
van 4 november 2020 erop te wijzen
dat de bekendheid met de bodemverontreiniging wellicht toch meer een
rol speelt bij de toerekening van een
overtreding van artikel 13 Wbb dan
eerdere uitspraken doen vermoeden.
Deze uitspraak heeft mijns inziens in
ieder geval tot gevolg dat de verantwoordelijkheid van perceeleigenaren
tot het voorkomen en beëindigen van
bodemverontreinigingen op hun perceel weer nog wat groter wordt. Perceeleigenaren zullen voortaan dus nog
actiever in de gaten moeten houden
dat op hun perceel zich geen situaties
van bodemverontreiniging voordoen
en zullen voortaan dus ook actiever
bodembeschermende maatregelen
moeten nemen ter voorkoming en
beëindiging van verontreiniging van
de bodem van hun perceel.
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De nieuwe Europese
crowdfundingverordening (ECSP)
Crowdfunding – ook voor vastgoed –
zit in de lift. Inmiddels wordt voor
tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd in vastgoed met behulp van deze vorm van alternatieve financieringen. Nederland kent sinds 1 april
2016 wettelijke vereisten die gelden
voor crowdfunding. Deze regels zijn
echter (net zoals regels in andere lidstaten van de EU) op maat gemaakt
voor de nationale markt en belemmerden grensoverschrijdende dienstverlening. Onder de huidige Nederlandse
regels zijn de toepasselijke regels afhankelijk van het type crowdfunding.
Als er sprake is van een crowdfundingplatform waar men kan investeren in effecten (obligaties of (certificaVastgoedrecht 2021-2

ten van) aandelen), dan gelden de
regels voor het verlenen van beleggingsdiensten. Als er sprake is van
een crowdfundingplatform waar men
geld kan uitlenen, dan heeft het platform een ontheffing nodig voor het
verbod op het bemiddelen in opvorderbare gelden, of een vergunning
voor het aanbieden van krediet (als
het krediet wordt aangeboden aan
consumenten). In andere lidstaten
zijn de toepasselijke regels anders.
Daarom is binnen Europa de Verordening Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven1 (ECSP)
vastgesteld. De ECSP biedt een op
maat gemaakte regeling voor crowdfundingplatformen en zal op 10 november 2021 in werking treden. In
deze rubriek zullen wij nader ingaan
op de regels en voorschriften voor
crowdfundingdienstverleners ten opzichte van projecteigenaren en beleggers.
1.
Inleiding
Vastgoedcrowdfunding is al een aantal jaren in opkomst. Met het moeilijker aantrekken van bankfinanciering
zoeken beginnende en ervaren vastgoedondernemers naar andere bronnen van financiering. Op 6 januari
2020 publiceerde Banken.nl een
overzicht van de opmars van crowdfunding.2 De website rapporteerde
dat vastgoedleningen volgens gegevens van Crowdfundmarkt binnen
de markt van crowdfunding een belangrijke positie innemen. De markt
van crowdfunding groeide in 2019
met 21% tot een omvang van
€ 321 000 000 verdeeld over 3284
projecten. Een kwart van alle financieringen via crowdfunding ging naar
vastgoed. Vastgoed was daarmee goed
voor een bedrag van € 77 000 000 aan
financieringen via crowdfunding.

Maar wat is crowdfunding nu eigenlijk? De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legt crowdfunding uit als
het investeren met of uitlenen van
relatief kleine bedragen door een
grote groep investeerders (geldgevers,
of ‘de crowd’) aan particulieren of
ondernemingen (projecteigenaren, of
geldvragers) via een doorgaans online
platform (crowdfundingplatform).
Bekende crowdfundingplatformen
(ook voor vastgoed) zijn bijvoorbeeld
Collin Crowdfund en Geldvoorelkaar.
2.
Van nationale regels …
Op dit moment komt crowdfunding
in grofweg vier verschillende vormen
voor: loan-based, investment-based,
sponsoring en donaties.3 De twee
meest in het oog springende vormen
van crowdfunding zijn de loan-based
en investment-based crowdfunding.
Loan-based crowdfunding wordt ook
wel peer-to-peer lending bij consument-geldvragers (p2p) of peer-tobusiness bij zakelijke geldvragers
(p2b) genoemd. Loan-based crowdfunding vindt plaats in de vorm van
het uitlenen van geld aan een bedrijf
of particulier, met als tegenprestatie
de verschuldigde rente. Bij investment-based crowdfunding investeert
de crowd in het bedrijf, met als tegenprestatie dividend en waardevermeerdering van de aandelen.
Op dit moment is crowdfunding nog
niet Europees geregeld en geldt er in
ieder Europees land een eigen regime.
In Nederland heeft de wetgever er
niet voor gekozen om een ‘eigen’
vergunningenstelsel voor crowdfunding in te voeren. In Nederland is
crowdfunding geplaatst binnen de
kaders van bestaande vergunningen
zoals de vergunning voor beleggingsondernemingen en/of de vergunning
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