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Raad van State: werk parkeergarage Kampen op inhoudelijke gronden terecht 

stilgelegd 

In hoger beroep zegt de Raad van State dat het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW) en Heibedrijf Van Dieren in 2016 het werk aan parkeergarage 

Buitenhaven op inhoudelijke gronden terecht hebben stilgelegd. Een opsteker voor 

heibedrijf Van Dieren dat heiers ziek zag worden door verontreinigd grondwater en 

bevuilde grond. Ook de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) is 

blij met dit inhoudelijke deel van de uitspraak.  

De gemeente Kampen krijgt op procedurele gronden wel gelijk: het ministerie van SZW heeft 

bij het opleggen van de Arbo-eis aan de gemeente een verkeerd artikel uit het 

Arbeidsomstandighedenbesluit gebruikt. 

Ziek door giftige stoffen 

December 2016 worden medewerkers van Heibedrijf Van Dieren ziek omdat ze tijdens de 

bouw van parkeergarage Buitenhaven in Kampen worden blootgesteld aan giftige stoffen. 

De gemeente Kampen is de opdrachtgever voor de bouw van de parkeergarage. Het 

ministerie van SZW legt de gemeente Kampen op 25 april 2017 een Arbo-eis op. De bouw 

wordt stilgelegd.  

De gemeente Kampen vecht dit besluit van het ministerie bij de rechter aan. De rechtbank 

van Zwolle verklaart op 23 januari 2020 het beroep van de gemeente tot veler verrassing 

gegrond en vernietigt het besluit van het ministerie. Het ministerie had het werk volgens 

deze rechtbank niet stil mogen leggen. 

Medewerkers vogelvrij 

Onder werkgevers en medewerkers in de funderingssector ontstaat na deze uitspraak grote 

onrust. Veel leden van de NVAF voelen zich vogelvrij. Ze hebben het idee dat veilig werken 

niet meer gewaarborgd is. Het NVAF ondersteunt daarom het beroep dat het ministerie van 

SZW en Heibedrijf Van Dieren tegen de uitspraak van de rechtbank in Zwolle aantekenen. 

Inhoudelijk en procedureel 

De Raad van State oordeelt op 2 december 2020 dat het stilleggen van het werk aan de 

parkeergarage op inhoudelijke gronden terecht was. De Raad van State oordeelt ook dat het 



ministerie van SZW een verkeerd artikel uit het Arbeidsomstandighedenbesluit gebruikte om 

de Arbo-eis op te leggen. Op dit procedurele punt krijgt de gemeente Kampen dus wel gelijk. 

De NVAF denkt dat de gemeente Kampen hun zaak in 2020 waarschijnlijk niet had gewonnen 

als het ministerie van SZW het juiste artikel uit het Arbeidsomstandighedenbesluit had 

opgevoerd. 

Twee belangrijke punten  

De NVAF voelt zich op twee belangrijke punten gesterkt in de recente uitspraak van de Raad 

van State. Ten eerste is Heibedrijf Van Dieren als belanghebbende verklaard omdat een 

aantal medewerkers gezondheidsklachten heeft gekregen. Deze zijn zeer waarschijnlijk toe 

te schrijven aan de giftige stoffen die tijdens de werkzaamheden aan de parkeergarage 

vrijkwamen. De gemeente Kampen heeft dit altijd ontkend.  

Ten tweede stelt de rechtbank dat de veiligheidsrisico’s van het werken in de verontreinigde 

grond onvoldoende zijn onderkend door de gemeente Kampen. De Raad van State vindt dat 

er voldoende reden was om het werk stil te leggen en vernietigt hiermee de uitspraak van de 

lagere rechtbank in Zwolle in 2020. 

Schadeafhandeling 

De uitspraak van de Raad van State heeft gevolgen voor de schadeafhandeling. Zo lijkt het 

voor de gemeente Kampen lastig te worden bij het ministerie van SZW de schade terug te 

vorderen. Op basis van de uitspraak van de Raad van State is namelijk wel degelijk een 

verband te leggen tussen Arbo-eis van het ministerie en de ziekte van de medewerkers van 

Heibedrijf Van Dieren. Uiteraard moet dan wel verwezen worden naar het juiste artikel uit 

het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Het maakt voor Heibedrijf Van Dieren ook de weg vrij om een claim neer te leggen bij de 

gemeente Kampen. De resultaten van de onderzoeken die het NVAF heeft laten uitvoeren, 

kunnen deze claim nog extra ondersteunen. Uit deze onderzoeken blijkt dat heiers zijn 

blootgesteld aan verontreinigde stoffen en dat zelfs sprake was van ‘acute vergiftiging’. Deze 

resultaten staan haaks op de conclusies van de gemeente Kampen tot nu toe. 

Gemeente Kampen eindverantwoordelijk 

De NVAF heeft de veiligheid van de medewerkers hoog in het vaandel en wil dat 

veroorzakers van onveilige en onwerkbare werksituaties op gepaste wijze worden gestraft 

en hun lessen leren. De gemeente Kampen is in de ogen van de NVAF eindverantwoordelijk, 

maar als ondeskundige partij ook financieel slachtoffer. De NVAF blijft de zaak op de voet 

volgen. 

 

NVAF 

De NVAF is een middelgrote ondernemersorganisatie die de belangen behartigt van de leden 

van de vereniging, te weten aannemers van funderingswerken, eigenaren van 

funderingsmaterieel en aanverwante bedrijven. De vereniging vervult een platformfunctie in 

de funderingsbranche. Vrijwel alle bedrijven in de branche zijn aangesloten bij de NVAF. 
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