
  

 

 

MEMO 

Van: Maaike Cohen  

Aan:  Alies Fernhout, Idriss Nor en Kees Hudig  

Datum: 14 november 2018  

Dossier: Platform Behoud Lutkemeerpolder/ advies 

Onderwerp: Analyse Samenwerkingsovereenkomst deelgebied 3 Lutkemeer  

 

 

1. Inleiding 

U heeft mij verzocht u te adviseren met betrekking tot de Samenwerkingsovereenkomst( de 

“Samenwerkingsovereenkomst”) tussen de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Osdorp (de 

“Gemeente”), Schiphol Area Development Company N.V. (“SADC”) en SEKU B.V. (“SEKU”).  

Hierbij ben ik uitgegaan van de versie die u mij per e-mail van 2 november 2018 heeft toegestuurd. Ik 

beschik niet over de getekende versie en/of de bijlagen die bij de Samenwerkingsovereenkomst 

horen. 

U heeft mij meer specifiek verzocht om aan te geven of er argumenten te bedenken zijn op grond 

waarvan de Gemeente de Samenwerkingsovereenkomst zou kunnen beëindigen. SEKU, van wie de 

Gemeente in de Samenwerkingsovereenkomst grond aankoopt en aan wie de Gemeente 

exploitatierechten verleent, is volgens u betrokken bij criminele activiteiten. In hoeverre dat 

aantoonbaar het geval is, is mij niet bekend. 

U heeft mij verteld dat de politiek mogelijk bereid is af te zien van verdere samenwerking met  SEKU. 

De Gemeente lijkt echter bevreesd voor schadeclaims op het moment dat zij de 

Samenwerkingsovereenkomst zou beëindigen. 

Van Alies Fernhout begreep ik dat de commanditaire vennootschap Gem C.V. inmiddels is opgericht. 

Ook begreep ik dat het bestemmingsplan inmiddels is gewijzigd op een klein onderdeel na. De 

omgevingsvergunning voor het bouwen op het terrein is nog niet aangevraagd/verleend. 
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2. Mogelijkheden beëindiging samenwerking op grond van de Samenwerkingsovereenkomst?  

 

Opschortende voorwaarde  

In artikel 4 van de Samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat de Samenwerkingsovereenkomst is 

opgenomen onder de opschortende voorwaarde zoals in artikel 24 beschreven. In artikel 24 is 

bepaald:  

“1 De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat binnen zes 
maanden na de goedkeuring van de Overeenkomst door de Gemeenteraad van de Gemeente 
Amsterdam, de Gemeente de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
verkrijgt voor het effectueren van haar deelname in GEM Beheer B.V. en voor haar deelname 
als commanditaire vennoot in GEM CV middels een besloten vennootschap.  

2. Indien blijkt dat geen goedkeuring wordt verkregen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel 
zullen Partijen pogen de Overeenkomst zo aan te passen dat wel goedkeuring kan worden 
verkregen. Indien uiterlijk één jaar na ondertekening van deze Overeenkomst niet alle 
goedkeuringen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn verkregen, eindigt deze Overeenkomst en 
zullen partijen nadere afspraken maken over de gevolgen daarvan, daarbij rekening houdend 
met elkaars wederzijds te respecteren belangen en gemaakte kosten. Indien Partijen niet tot 
overeenstemming geraken, geldt het gestelde in artikel 29.  

 

In artikel 29 is vervolgens bepaald:  

1. Partijen beogen geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst 
dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, in der minne te 
schikken en zijn door deze Overeenkomst verbonden zich daarvoor in te spannen.  

2. De geschillen die niet langs minnelijke weg kunnen worden opgelost, worden in eerste 
instantie voorgelegd aan een vertrouwenscommissie, waarvan de leden niet bestaan uit 
werknemers van Partijen of werknemers van aan Partijen gelieerde entiteiten. De leden van de 
vertrouwenscommissie worden vooraf als volgt benoemd: 

a. 1 lid wordt benoemd door de Gemeente;  
b. 1 lid wordt benoemd door SADC;  
c. 1 lid wordt benoemd door SEKU.  

3. De vertrouwenscommissie wordt ingesteld binnen drie weken na schriftelijke aanmelding 
van het geschil aan de wederpartijen. De vertrouwenscommissie doet binnen vier weken nadat 
zij door Partijen is ingesteld, een definitieve uitspraak in de vorm van een advies aan Partijen. 

4. Indien het advies van de vertrouwenscommissie niet leidt tot overeenstemming kan het 
geschil worden beslecht voor een ter zake bevoegde rechter. 
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Bij een opschortende voorwaarde vangt de werking van de overeenkomst pas aan als de toekomstige 

gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Uit bovenstaande bepalingen blijkt dat als de opschortende 

voorwaarde van artikel 24 (de toestemming) nooit in vervulling is gegaan, dat de 

Samenwerkingsovereenkomst dan nog niet in werking is getreden. Daarbij is van belang dat partijen 

op grond van artikel 24 en 29 wel jegens elkaar verplicht zijn om tot een oplossing te komen en 

indien geen oplossing wordt bereikt, dat partijen het geschil dan mogen voorleggen aan een 

vertrouwenscommissie. De vraag is dus wanneer de overeenkomst precies gesloten is en of u weet of 

de opschortende voorwaarde inmiddels in vervulling is gegaan.  

Ik begreep dat Gem C.V. inmiddels is opgericht. Dit wekt de indruk dat de opschortende voorwaarde 

in vervulling is gegaan. Bewijs is dit echter niet van het intreden van de opschortende voorwaarde. Er 

dient dus gecontroleerd te worden of: 

1) De Samenwerkingsovereenkomst is goedgekeurd door de Gemeenteraad;  
2) De Gemeente binnen zes maanden de goedkeuring heeft gekregen van de gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland voor het effectueren van haar deelname in Gem Beheer B.V. en 
voor haar deelname in Gem CV. 

 

Publiekrechtelijke bevoegdheden  

In artikel 5 van de Samenwerkingsovereenkomst is het volgende bepaald:  

1. Het in deze Overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke bevoegdheden van de 
Gemeente onverlet, onverminderd het in deze Overeenkomst bepaalde met betrekking tot de 
publiekrechtelijke medewerking van de Gemeente. Daarbij zal de Gemeente zich inspannen 
haar publiekrechtelijke bevoegdheden zodanig uit te oefenen, dat deze Overeenkomst kan 
worden uitgevoerd conform de in deze Overeenkomst vastgelegde afspraken, en dat de daarin 
nagestreefde samenwerking zoveel mogelijk wordt bevorderd. 

 2. Publiekrechtelijk handelen van de Gemeente, dan wel het nalaten van publiekrechtelijk 
handelen door de Gemeente, vormt gelet op het bepaalde in lid 1, nimmer een tekortkoming 
van de Gemeente bij de uitvoering van de onderhavige Overeenkomst. Zulks laat onverlet dat 
Partijen afzonderlijk op grond van het publiekrecht gerechtigd zijn om de hen ten dienste 
staande (publiekrechtelijke) rechtsmiddelen aan te wenden tegen de door bestuursorganen van 
de Gemeente of van andere overheden genomen besluiten in het kader van de activiteiten 
waarvoor deze Overeenkomst wordt gesloten.  

3. De Gemeente draagt zoveel als in haar vermogen ligt zorg voor de uitvoering en de 
uitoefening van al haar publieke taken en bevoegdheden welke nodig casu quo vereist zijn in 
het kader van de ontwikkeling van het Plangebied. Hierbij zal de Gemeente zoveel als in haar 
vermogen ligt er voor zorgdragen dat zij deze taken en bevoegdheden zodanig zal uitoefenen 
of aanwenden dat dit de voorspoedige realisering van de Locatieontwikkeling en de 
samenwerking tussen Partijen zal bevorderen. 
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Uit deze bepaling blijkt dat de Gemeente zoveel mogelijk moet nastreven om uitvoering te geven aan 

de Samenwerkingsovereenkomst, maar dat haar publiekrechtelijke bevoegdheden niet worden 

ingeperkt. Dit zou mogelijk een uitweg kunnen zijn.  

De Raad is in zijn algemeenheid bevoegd een bestemmingsplan in te trekken. Dat is publiekrechtelijk 

handelen. Dit is weliswaar niet in lijn met de inspanningsverplichting van de Gemeente van artikel 5 

lid 1, echter staat in lid 2 dat publiekrechtelijk handelen van de Gemeente geen tekortkoming bij de 

uitvoering van deze overeenkomst kan opleveren. Daarmee kan de Gemeente ook niet 

schadeplichtig worden wegens tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. 

Opgemerkt wordt dat SADC en SEKU wel de mogelijkheid hebben hier tegen in beroep te gaan en 

rechtsmiddelen aan te wenden.  

Hierbij is van belang dat in de Samenwerkingsovereenkomst (artikel 5 lid 3) is opgenomen dat de 

Gemeente voor zover het in haar vermogen ligt juist zal bijdragen aan de ontwikkeling van het 

Plangebied. SEKU zal waarschijnlijk in haar verweer zeer zwaar gaan leunen op die 

inspanningsverplichting. 

De Gemeente zou daar tegenover kunnen stellen dat de Gemeente weliswaar als private partij een 

inspanningsverplichting heeft, ervoor te zorgen dat het bestemmingsplan in orde wordt gemaakt, 

maar de Raad op grond van haar publiekrechtelijke bevoegdheden anders kan besluiten. Anders 

besluiten moet de Raad zelfs om te voorkomen dat er samengewerkt wordt met een partij die de 

integriteitstoets van de Gemeente niet kan doorstaan/ gelieerd is aan criminele activiteiten. 

 

Afstand ontbindingsrechten  

In artikel 22 is bepaald dat partijen afstand doen van het recht om de Samenwerkingsovereenkomst 

te ontbinden. Het gevolg van ontbinding is dat partijen voor de toekomst bevrijd worden van hun 

wederzijdse rechten en verplichtingen. In de Samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat indien 

partijen tekortkomen in de nakoming van de Samenwerkingsovereenkomst, zij de overeenkomst als 

gevolg daarvan niet kunnen ontbinden.  

Opzeggingsmogelijkheid? 

In de Samenwerkingsovereenkomst is geen bepaling opgenomen waaruit blijkt dat de overeenkomst 

onder bepaalde omstandigheden (tussentijds) kan worden opgezegd. Omdat de 

Samenwerkingsovereenkomst van tijdelijke aard is, kan de Samenwerkingsovereenkomst niet 

worden opgezegd tenzij sprake is van onvoorziene omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW). 

De maatstaf voor een beroep op onvoorziene omstandigheden is streng.  
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Andere manieren om als derde in te breken op de Samenwerkingsovereenkomst? 

In zijn algemeenheid kan het aanbestedingsrecht een rol spelen bij transacties met de Gemeente. Bij 

het verlenen van de exploitatierechten aan SEKU zou het kunnen dat de regels van het 

aanbestedingsrecht overtreden zijn. De Gemeente moet een project, wanneer dit een bepaald 

bedrag te boven gaat, openbaar aanbesteden. 

De Gemeente mag daarnaast bepaalde bedrijven in het kader van het mededingingsrecht niet 

bevoordelen ten opzichte van andere bedrijven. Dat zou tot oneerlijke concurrentie kunnen leiden 

en verboden staatssteun kunnen zijn. Zie:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/staatssteun/wel-of-geen-staatssteun. Een overeenkomst 

of onderdeel daarvan waarin staatssteun wordt verleend, is nietig. Daarmee is de afspraak niet-

bestaand.   

Ons kantoor beschikt helaas niet over deze expertise. Mochten u dit verder willen onderzoeken, dan 

adviseer ik een advocaat aanbestedingsrecht en/of mededingingsrecht in de arm te nemen. 

 

3. Integriteit  

U vroeg zich af of een Bibob-toets in dit kader uitkomst zou kunnen bieden. Van u heb ik begrepen 

dat het bestemmingsplan enige tijd geleden al gewijzigd is op een klein onderdeel na. De 

omgevingsvergunning voor het bebouwen van het terrein moet nog worden aangevraagd. Bij het 

aanvragen van de omgevingsvergunning, speelt de Bibob-toets een rol. Mocht de 

omgevingsvergunning worden verleend, dan zouden belanghebbenden (u) daar bezwaar tegen 

kunnen maken en om de Bibob-toets kunnen verzoeken.  

Indien er nog nieuwe vastgoedtransacties plaats zouden moeten vinden, zou de Bibob-toets 

ook een rol moeten spelen. 

Eventueel is een melding bij het Bureau integriteit van de Gemeente Amsterdam een idee,  zodat de 

Gemeente onderzoek zal doen naar de contractpartij.            

Zie:https://www.amsterdam.nl/bestuuorganisatie/organisaties/organisaties/integriteit/bureau-

integriteit/  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/staatssteun/wel-of-geen-staatssteun
https://www.amsterdam.nl/bestuuorganisatie/organisaties/organisaties/integriteit/bureau-integriteit/
https://www.amsterdam.nl/bestuuorganisatie/organisaties/organisaties/integriteit/bureau-integriteit/
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4. Conclusie  

Verbintenisrechtelijk zijn er weinig aanknopingspunten deze overeenkomst open te breken. Er lijkt 

echter wel een mogelijkheid te zijn. In de uitoefening van haar publieke bevoegdheden en haar taak 

ondermijning te voorkomen, zou de Gemeente wellicht onder deze Samenwerkingsovereenkomst uit 

kunnen.  

De Raad zou kunnen besluiten het bestemmingsplan in te trekken/ het project niet voort te zetten. In 

dat geval zou dit publiekrechtelijk handelen geen tekortkoming in de nakoming van de 

Samenwerkingsovereenkomst opleveren en dus niet tot schadeplicht leiden. De verwachting is wel 

dat SEKU zich daar hevig tegen zal verzetten. 


