
KienhuisHoving

informeert

Onder deze aanhef zullen wij, KienhuisHoving

advocaten en notarissen te Enschede en

Oldenzaal, u het komende jaar regelmatig

informeren over juridische ontwikkelingen die

voor u van belang kunnen zijn. Voor wie ons

niet kent, een korte introductie. 

KienhuisHoving bestaat uit circa 

200 medewerkers waaronder 70 advocaten en

14 (kandidaat-) notarissen. Wij vinden dat onze

cliënten de beste bijstand verdienen, zowel bij

advisering als bij procederen. Daarom zijn we

een kantoor van specialisten. Daarnaast zijn

wij een full-service kantoor. Op bijna alle

rechtsgebieden kunnen wij uw bedrijf van

dienst zijn. Onze specialisten zijn 

onderverdeeld in praktijkgroepen waarvan

ondermeer de navolgende voor bouw-

gerelateerde bedrijven van belang zijn:

• Bouw-enAanbestedingsrecht, •Bestuursrecht 

(inclusief Milieurecht), •Huurrecht,

•Arbeidsrecht, •Ondernemingsrecht, •IE-recht,

•Onroerendgoedrecht Notariaat,

•Mededingingsrecht en •Pensioenrecht.

Het kantoor kent via de vereniging Diro een

samenwerkingsverband  met advocaten-

kantoren in de belangrijkste delen van de

wereld.Via Diro staat het kantoor ook 

buitenlandse clienten bij gelijk andere Diro-

kantoren onze clienten in het buitenland

begeleiden. Onze specialisten volgen de 

ontwikkelingen in hun rechtsgebied en de

daarbij horende branche op de voet.

Hieronder volgen twee actuele 

ontwikkelingen. 

Meldpunt gestagneerde projecten - staatsteun

Allereerst het nieuwe meldpunt gestagneerde

projecten. Dit meldpunt is opgericht op 

initiatief van de Regieraad Bouw Oost 

Nederland. Aanleiding is de economische 

crisis. Gestagneerde projecten kunnen hier 

gemeld worden.

De provincies

Gelderland en 

Overijssel hebben 

toegezegd met de

gemelde projecten indien

mogelijk aan de slag te gaan.

Waar dit tot financiële steun vanuit de

provincie leidt, is het wel van belang om na

te gaan of sprake is van ongeoorloofde staats-

steun. Dat zou namelijk betekenen dat de

steun (geheel of gedeeltelijk) terugbetaald

moet worden. Bij staatssteunvraagstukken is

onder andere de zogeheten “de minimis 

regeling” van belang. Deze regeling houdt in

dat één onderneming (dat kan ook een

geheel concern zijn) over een periode van

drie jaar € 200.000 aan staatssteun mag 

ontvangen. Alle vanuit verschillende 

overheden ontvangen steun, dient daarbij

opgeteld te worden. Wanneer u bijvoorbeeld

ook al steun heeft ontvangen vanuit de

Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouw, is

dus opmerkzaamheid geboden. 

Aanbestedingsplicht woningcorporaties voor

bouw maatschappelijk vastgoed 

Vanaf 1 januari jl. zijn woningcorporaties 

verplicht de bouw van en het treffen van 

voorzieningen aan zogenaamd

“maatschappelijk vastgoed” aan te besteden.

Onder maatschappelijk vastgoed worden 

bijvoorbeeld scholen, buurtcentra, 

bibliotheken, etc. verstaan. Deze verplichting

vloeit niet voort uit de aanbestedingsregel-

geving, maar vindt zijn oorsprong in het 

zogenaamde “staatssteuncompromis” tussen

de Staat en de Europese Commissie met 

betrekking tot woningcorporaties. Indien de

werkzaamheden de Europese drempel van 

€ 4.845.000,= exclusief BTW te boven gaan,

dient deze aanbesteding bovendien Europees

te zijn. Aangezien corporaties de bedoelde

werkzaamheden in het verleden vaak 

onderhands gunden, kan deze verandering

grote consequenties voor corporaties en

(bouw)bedrijven hebben.

bij vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met Hans Spronk. 

T +31 (0)53 480 42 76 

E j.j.spronk@kienhuishoving.nl

coördinator van de praktijkgroep Bouw- en Aanbestedingsrecht van KienhuisHoving
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