Infoblad Bouwrecht

(On)mogelijkheden
van het retentierecht

Het is de ultieme stok achter de deur als de opdrachtgever
in gebreke blijft met betaling: het retentierecht. Het biedt
de aannemer de mogelijkheid om de bouwplaats/-werk
onder zich te houden zolang de opdrachtgever niet aan
zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit infoblad
gaat over de belangrijkste aspecten van het retentierecht.
De beelden zijn bekend. Een verlaten bouwplaats, sloten om de bouw
hekken en een affiche met de mededeling dat de aannemer hier het
retentierecht uitoefent. Voor iedereen is daarmee in een oogopslag
duidelijk dat de aannemer gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid
om het door hem uitgevoerde werk niet aan de opdrachtgever af te
geven, maar deze afgifte op te schorten. Daarmee kan de aannemer de
bouwplaats en het bouwwerk onder zich houden tot het moment dat
de opdrachtgever alsnog zijn rekeningen heeft betaald. Het
retentierecht is dus een middel om de opdrachtgever te bewegen om
de openstaande facturen te betalen. Het retentierecht geeft ook
voorrang
bij verhaal van openstaande vorderingen ten opzichte van andere
schuldeisers (zelfs de Belastingdienst of hypotheekhouder), en ook
in geval van een faillissement van de opdrachtgever.

Voorwaarden voor het uitoefenen van het retentierecht
Om op de bouwplaats en het bouwwerk retentierecht te kunnen
uitoefenen moet aan een drietal voorwaarden zijn voldaan.
Het uitoefenen van de feitelijke macht
In de eerste plaats dient de aannemer de feitelijke macht uit te
oefenen over de bouwplaats en het bouwwerk. Dat is niet altijd even
duidelijk als het klinkt. Als de aannemer het als enige voor het zeggen
heeft op de bouwplaats en dus ook degene bent die bepaalt wie er
toegang krijgt tot de bouwplaats, dan is voor iedereen duidelijk dat hij
de feitelijke macht heeft. Aan de andere kant, als het bijvoorbeeld een
onderhoudswerk betreft aan een woning, waar de opdrachtgever en
zijn gezin tijdens de uitvoering gebruik van blijven maken, heeft de
aannemer duidelijk geen feitelijke macht, en kan het retentierecht
niet worden uitgeoefend.
Maar er zijn ook minder duidelijke situaties denkbaar. Wat te doen
bijvoorbeeld als de aannemer in nevenaanneming aan het project
werkt? Of als hij wel een sleutel van de bouwhekken heeft gegeven aan
de opdrachtgever of zijn directievoerder, en diegene wanneer hij maar
wilt het werk mag betreden? Er zijn veel situaties denkbaar waarin
discussie kan ontstaan over wie nu werkelijk de feitelijke macht
uitoefent.
De toetsingsnorm of sprake is van feitelijke macht is of er ontruiming
nodig is om de bouwplaats en het bouwwerk weer in de macht van de
opdrachtgever te brengen. De feitelijke macht kan blijken uit de
aanwezigheid van een bouwkeet, van materiaal en materieel op/in de
bouwplaats en het bouwwerk of uit de omheining van de bouwplaats
met bouwhekken.
De aannemer dient dergelijke zaken dan ook niet weg te halen van een
werk waarop hij het retentierecht wilt uitoefenen.
Het is overigens niet vereist dat een bouwplaats en het bouwwerk
ontoegankelijk is voor de opdrachtgever of derden bijvoorbeeld door
aanwezigheid van sloten of bouwhekken, hoewel, indien de toegang
onmogelijk is, kan daaruit wel de feitelijke macht afgeleid worden.

De aannemer mag zich de feitelijke macht niet toe eigenen. Hij kan dus
niet nadat de betalingsproblemen zijn ontstaan alsnog bouwhekken
plaatsen: die moeten er al staan vanaf het moment van aanvang van
de bouw.
Opeisbare vordering
Ten tweede moet sprake zijn van een opeisbare vordering. Dat is
het geval wanneer de opdrachtgever een of meer termijn of meer
werkfacturen niet heeft voldaan. Van de facturen moet vaststaan dat
deze op basis van de overeenkomst ingediend mochten worden, en dat
de vervaldata van de facturen zijn verstreken. Het is verstandig om
alleen retentierecht uit te oefenen op basis van onbetwiste
vorderingen, dus facturen waar op zich geen discussie over is. Het is
een misverstand dat het retentierecht uitsluitend kan worden
uitgeoefend
in relatie tot een onbetaald gebleven oplevertermijn. Ook lopende
het werk kan de aannemer het retentierecht uitoefenen. Uiteraard
moet men ook rekening houden met eventuele tegenclaims van de
opdrachtgever, bijvoorbeeld een aanspraak op korting omdat te laat
zou zijn opgeleverd. Een opeisbare vordering kan geheel of gedeeltelijk
teniet gaan als een terechte aanspraak op korting wordt verrekend.
Voldoende samenhang
In de derde plaats moet er voldoende samenhang zijn tussen het
object waarop de aannemer het retentierecht wilt uitoefenen en
de opeisbare vordering. Alleen ten aanzien van het aangenomen werk
waarop de openstaande facturen betrekking hebben, kan het
retentierecht worden uitgeoefend.

Procedure
Er zijn niet veel formele vereisten aan het uitoefenen van het
retentie recht. De aannemer kan dit bijvoorbeeld met een eenvoudig
briefje kenbaar maken aan zijn opdrachtgever. Als de aannemer het
retentierecht wilt inroepen tegen derden met een jonger recht, moet hij
ervoor zorgen dat het voor hen kenbaar is dat de aannemer het
retentierecht uitoefent. Dit is belangrijk bij een faillissement, maar kan
ook nuttig zijn als bijvoorbeeld een huurder het bouwwerk wil gaan
betrekken. Het kenbaar maken kan plaatsvinden via bordjes op het
werk. Ook kan daarna de notaris een zogenaamde ‘Registerverklaring
inzake retentierecht’ opmaken en deze laten inschrijven in het kadaster.

Voorrangspositie bij verhaal
Indien het retentierecht terecht wordt uitgeoefend, kan het
uiteindelijk ook te gelde worden gemaakt. Dat kan allereerst door de
aannemer zelf die het retentierecht uitoefent. Deze zal eerst een
procedure moeten starten om een vonnis te krijgen waarin de
opdrachtgever wordt veroordeeld tot betaling. Vervolgens zal de
aannemer beslag op de bouwplaats en het bouwwerk moeten leggen
(dat heet “beslag onder zichzelf”), waarna hij tot openbare verkoop kan
overgaan.
Indien een derde (bijvoorbeeld een hypotheekhouder, beslaglegger of
pandhouder) tot verkoop overgaat, behoudt de aannemer zijn recht om
als eerste uit de opbrengst betaald te krijgen. Ook in geval van een
faillissement van de opdrachtgever blijft die voorrangspositie in tact.
Wel kan de curator besluiten de onroerende zaak zelf te verkopen.
In dat geval moet de aannemer wel bijdragen in de daaraan verbonden
kosten, maar blijft hij ook dan de eerste die uit de opbrengst betaald
krijgt.

Risico’s
Het uitoefenen van het retentierecht betekent niet automatisch dat
het werk ook kan of mag worden stilgelegd. De bouwtijd wordt niet
automatisch ten gunste van de aannemer verlengd met de periode
waarin het retentierecht wordt uitgeoefend. De bevoegdheid om het
werk stil te leggen/te schorsen en de mogelijkheid om deze periode
van verlenging voor risico van de opdrachtgever te laten komen,
zijn gebonden aan strikte regels indien gebruikelijk algemene
voorwaarden als de UAV 2012, AVA 2013, herzien december 2014,
UAVGC 2005 van toepassing zijn.
Indien het gaat om slechts een kleine openstaande vordering, dan kan
het uitoefenen van het retentierecht een te zwaar middel en daarmee
onrechtmatig zijn.
Mocht blijken dat het retentierecht ten onrechte is uitgeoefend, dan
kan de opdrachtgever een schadeclaim indienen, bijvoorbeeld voor
de extra huisvestingslasten die hij heeft moeten maken omdat hij zijn
nieuwe pand niet tijdig heeft kunnen betreden, of bijvoorbeeld voor
gemiste huurinkomsten.
Het advies is daarom om nog voor het uitoefenen van het retentierecht
contact op te nemen met een van de adviseurs bouwrecht van
Bouwend Nederland Advies. Dat kan via 079 32 52 250 of
advies@bouwendnederland.nl.
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