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 ter zake van een spoedgeschil tussen 
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hierna te noemen: “opdrachtgever”, 
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gemachtigde: mr. J.M.S. Salomons, advocaat te 
Amsterdam, 
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Adviesbureau HAVIAS, gevestigd te Grijpskerk. 
 

 

 
HET SCHEIDSGERECHT 

1. De ondergetekende, IR. B. TOUWEN, lid-deskundige van het College van 

Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, is door de voorzitter van 

deze Raad overeenkomstig de statuten van de Raad benoemd tot enig 

scheidsman in dit geschil. De ondergetekende heeft zijn benoeming schrif-

telijk aanvaard. Bij brief d.d. 13 november 2007 is daarvan mededeling ge-

daan aan partijen. Overeenkomstig de statuten van de Raad is aan het 

scheidsgerecht toegevoegd mr. D.H. Vervoordeldonk, secretaris van de 

Raad. 

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

2. Voor de loop van het geding wordt verwezen naar de volgende stukken: 

- het inleidend verzoekschrift, bij de Raad binnengekomen op 30 oktober 2007, 
met producties (genummerd 1 t/m 6); 

- een brief d.d. 15 november 2007 van mr. Salomons, met als bijlage een 
inventarislijst van overgelegde producties; 

- de memorie van antwoord, bij de Raad binnengekomen op 30 november 
2007, met producties (genummerd 7 t/m 20); 

- een brief d.d. 30 november 2007 van J.T.F. Visser, met als bijlage een 
inventarislijst van overgelegde producties; 

- een mapje met (detail)tekeningen, onder meer voorzien van het opschrift: 
“datum: 7 januari 2005 gewijzigd: 26 mei 2005”, ter mondelinge behandeling 
door aannemer overgelegd (met instemming van opdrachtgever); 

- een brief d.d. 12 februari 2008 van de secretaris, gericht aan partijen, 
inhoudende onder meer de mededeling dat partijen – zulks naar aanleiding 
van een door hen gedaan verzoek daartoe tijdens de bezichtiging van de 
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woning van opdrachtgever – in de gelegenheid worden gesteld een minnelijke 
regeling te treffen inzake bovengenoemd geschil; 

- een brief d.d. 13 maart 2008 van J.T.F. Visser, bij de Raad binnengekomen op 
13 maart 2008, inhoudende onder meer de mededeling dat partijen er niet in 
zijn geslaagd tot een minnelijke regeling te komen.  

 

3. Bij inleidend verzoekschrift heeft opdrachtgever verzocht om dit geschil te 

behandelen als een spoedgeschil. 

 

4. Bij brief van 13 november 2007 heeft de Raad partijen medegedeeld dat de 

voorzitter van de Raad verlof heeft verleend tot behandeling als 

spoedgeschil.  

 

5. De mondelinge behandeling van het onderhavige geschil heeft 

plaatsgevonden op 30 januari 2008. 

 

6. Aansluitend op de mondelinge behandeling bezichtigde de ondergetekende 

de woning van opdrachtgever. 

 

DE GRONDEN VAN DE BESLISSING 

de bevoegdheid 

7. De bevoegdheid van de ondergetekende tot beslechting van het 

onderhavige geschil bij scheidsrechterlijk vonnis staat onbetwist tussen 

partijen vast. 

de feiten 

8. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende 

gemotiveerd weersproken en gelet op de in het geding gebrachte 

producties, voor zover niet betwist, staat tussen partijen onder meer het 

volgende vast: 

 

a) Partijen hebben een aannemingsovereenkomst gesloten met betrekking 

tot de bouw van een woning, thans gelegen aan de H.-laan 132 te H. 

(verder te noemen: de overeenkomst).  

b) De overeenkomst is tot stand gekomen op basis van een offerte van 
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aannemer d.d. 25 april 2005.   

c) Op de tussen partijen gesloten overeenkomst zijn de Algemene 

Voorwaarden voor Aannemingen in het Bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) van 

toepassing verklaard (verder te noemen: de algemene voorwaarden). 

d) Opdrachtgever heeft de dakbedekking (inclusief dakisolatie) van het platte 

dak van de uitbouw in eigen beheer aangebracht.  

e) Partijen zijn overeengekomen dat de door opdrachtgever in eigen beheer 

aan te brengen dakisolatie een dikte zou hebben van 8 centimeter. 

f) Uiteindelijk is door opdrachtgever een dakisolatie gerealiseerd met een 

dikte van 17 centimeter. 

g) De loodslabbe aan de onderzijde van de achtergevel van de woning (ter 

plaatse van de aansluiting van het platte dak/dakterras met de 

achtergevel) is vanaf de buitengevel naar het binnenspouwblad niet 

doorlopend uitgevoerd. Vanuit het binnenspouwblad is (in de spouw) DPC-

folie op de loodslab gelegd.      

h) Het werk is opgeleverd. 

i) Op 18 januari 2007 is hemelwater onder de loodslabben, ter plaatse van 

de aansluiting van het platte dak met de achtergevel, de woning 

binnengestroomd. In het kader van de afhandeling van de waterschade 

door de verzekeraar is opdrachtgever geconfronteerd met een eigen risico 

van €� 125,00. Na 18 januari 2007 is opdrachtgever meermalen 

geconfronteerd met lekkages ter plaatse van de aansluiting van het 

dakterras met de achtergevel.  

de vordering 

9. De vordering van opdrachtgever luidt als volgt: 

“Het behage arbiter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, H. te veroordelen 
om binnen twee weken na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, 
zodanige maatregelen te treffen dat de onderhavige lekkageverschijnselen 
zich niet meer kunnen voordoen, op verbeurte van een dwangsom ad 
€� 250,00 voor iedere dag dat H. daarmee in gebreke blijft, althans H. te 
veroordelen aan J. terzake van schadevergoeding een naar redelijkheid en 
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billijkheid te bepalen bedrag te voldoen alsmede H. te veroordelen om 
tegen kwijting aan J. te voldoen een bedrag van €� 125,00 (eigen risico 
waterschade), met veroordeling van H. in de kosten van het geding, 
waaronder een bijdrage in de kosten van rechtsbijstand aan de zijde van 
J..” 

het verweer 

10. Aannemer concludeert tot afwijzing van de vorderingen van opdrachtgever. 

de beoordeling van het geschil 

11. Opdrachtgever heeft tijdens de bezichtiging gesteld dat de hiervoor onder 

de feiten genoemde lekkages worden veroorzaakt doordat aannemer een 

niet doorlopende loodslabbe heeft aangebracht ter plaatse van de 

aansluiting van het dakterras met de achtergevel. 

12. Aannemer erkent dat het niet aanbrengen van een doorlopende loodslabbe 

een aan hem toerekenbare uitvoeringsfout betreft, doch is van mening dat 

de lekkages daarnaast worden veroorzaakt door een – aan opdrachtgever 

te wijten – te laag opstandje op het platte dak ter plaatse van de 

aansluiting van het dakterras met de achtergevel. 

13. Tijdens de bezichtiging heeft arbiter geconstateerd dat op het platte dak 

ter plaatse van de aansluiting van het platte dak met de achtergevel een 

opstandje is gerealiseerd van ongeveer 3 centimeter, terwijl er conform de 

eisen van goed en deugdelijk werk sprake dient te zijn van een opstand 

van ongeveer 8 centimeter. Tussen partijen is niet in geschil dat het thans 

gerealiseerde opstandje van drie centimeter een gevolg is van de door 

opdrachtgever in eigen beheer aangebrachte dakisolatie met een dikte van 

17 centimeter (in plaats van de vooraf tussen partijen overeengekomen 8 

centimeter dikke dakisolatie). Voorts heeft arbiter waargenomen dat het 

betreffende platte dak afschot heeft richting de achtergevel. 

14. Gelet op voormelde constateringen is arbiter van oordeel dat de lekkages 

ter plaatse van de aansluiting van het dakterras met de achtergevel 

veroorzaakt worden door enerzijds de (door aannemer) niet doorlopend 

aangebrachte loodslabbe en anderzijds door het te lage opstandje 

waardoor er, zeker in combinatie met het afschot richting de achtergevel, 

water via de onderzijde van de loodslabbe in de spouw terecht kan komen, 
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welk water zich via de overgang van de DPC-folie en de loodslabbe een 

weg baant naar de betonvloer die in één vlak doorloopt in de uitbouw 

(waarboven zich het dakterras bevindt). 

15. De eerstgenoemde oorzaak van de lekkages, de niet doorlopend 

uitgevoerde loodslabbe, betreft, gelijk aannemer – zoals gezegd - tijdens 

de mondelinge behandeling heeft erkend, een aan aannemer toerekenbare 

uitvoeringsfout. Arbiter zal aannemer dan ook veroordelen tot het alsnog 

aanbrengen van een doorlopende loodslabbe ter plaatse van de aansluiting 

van het dakterras, zulks binnen een door arbiter, daarbij rekening 

houdende met de aanstaande bouwvakvakantie, in redelijkheid bepaalde 

termijn van drie maanden na betekening van het in deze te wijzen vonnis, 

zulks onder verbeurte van na te noemen – eveneens in redelijkheid 

bepaalde – dwangsom. 

16. De tweede oorzaak die naar het oordeel van arbiter ten grondslag ligt aan 

de thans aan de orde zijnde lekkages (het te lage opstandje in combinatie 

met het afschot richting de achtergevel) is naar het oordeel van arbiter niet 

te wijten aan een uitvoeringsfout van aannemer. Immers, het te lage 

opstandje en het genoemde afschot worden veroorzaakt door de in eigen 

beheer van opdrachtgever aangebrachte dakisolatie en dakbedekking, 

waarbij heeft te gelden dat opdrachtgever een dikkere dakisolatie heeft 

aangebracht (17 centimeter in plaats van 8 centimeter) dan aannemer op 

grond van de tussen partijen gemaakte afspraken (en op grond van de van 

opdrachtgever – althans van diens architect - afkomstige detailtekening 

“detail 4”) mocht verwachten. De vordering van opdrachtgever tot het 

treffen van zodanige maatregelen dat de thans in het geding zijnde 

lekkageverschijnselen zich niet meer voordoen, wordt dan ook slecht 

toegewezen voor zover die maatregelen zien op het alsnog aanbrengen van 

een doorlopende loodslabbe.  

17. Nu één van de twee aan de lekkages ten grondslag liggende oorzaken aan 

aannemer te wijten is, acht arbiter het billijk om het door opdrachtgever 

gevorderde bedrag ter zake van het betaalde eigen risico ad €� 125,00 (in 

verband met de door de verzekering naar aanleiding van de lekkage op 18 

juni 2007 betaalde vergoeding), van welk bedrag aannemer de hoogte niet 

specifiek heeft betwist, voor de helft, derhalve tot een bedrag van €� 62,50, 
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toe te wijzen. Arbiter gaat voorbij aan de stelling van aannemer, dat hem 

niet kan worden verweten dat opdrachtgever een polis heeft afgesloten 

met een eigen risico van €� 125,00. Immers, noch daargelaten de vraag of 

het voor opdrachtgever mogelijk was een dergelijke polis zonder eigen 

risico af te sluiten, heeft te gelden dat indien genoemde lekkage, die deels 

is veroorzaakt door een aan aannemer toerekenbare uitvoeringsfout, zich 

niet zou hebben voorgedaan, opdrachtgever het bedrag van €� 125,00 niet 

verschuldigd zijn geweest aan de verzekeraar. 

de arbitragekosten  

18. Ter zake de proceskosten overweegt arbiter, dat beide partijen hierboven 

deels in het ongelijk zijn gesteld, zodat arbiter het billijk acht om partijen 

ieder voor de helft te belasten met de kosten van deze arbitrage. Deze 

kosten hebben tot en met het depot van dit vonnis ter griffie van de recht-

bank te Amsterdam bij moderatie €� 1.850,00 (inclusief een bedrag van 

€� 279,57 aan BTW) bedragen en zijn verrekend met de door opdrachtgever 

gedane stortingen. 

19. Uit het voorgaande volgt dat ter zake van arbitragekosten door aannemer 

aan opdrachtgever dient te worden voldaan €� 925,00 (1/2 X €� 1.850,00). 

20. Arbiter acht het gelet op het vorenstaande voorts billijk dat iedere partij de 

eigen kosten van rechtsbijstand draagt.  

tot slot 

21. Arbiter zal, zoals door opdrachtgever gevorderd, dit vonnis uitvoerbaar bij 

voorraad verklaren. 

22. Hetgeen meer of anders is gevorderd dient te worden afgewezen. 

 

DE BESLISSING: 

Arbiter, rechtdoende als goed man naar billijkheid; 

 

VEROORDEELT aannemer tot het aanbrengen van een doorlopende loodslabbe ter 

plaatse van de aansluiting van het dakterras met de achtergevel, zulks binnen drie 



7 
 
 

maanden na betekening van dit vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom 

groot €� 200,00 (tweehonderd euro) per dag, voor elke dag dat aanneemster na 

ommekomst van deze drie maanden met herstel in gebreke is gebleven, zulks met 

een maximum aan te verbeuren dwangsommen van €� 4.000,00 (vierduizend euro); 

VEROORDEELT aannemer om ter zake van het door opdrachtgever betaalde eigen 

risico voor de waterschade tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan opdrachtgever 

te betalen €� 62,50 (tweeënzestig euro en vijftig eurocent);   

VEROORDEELT aannemer om ter verrekening van de arbitragekosten tegen  

behoorlijk bewijs van kwijting aan opdrachtgever te betalen €� 925,00 

(negenhonderd vijfentwintig euro); 

 

VERKLAART dit vonnis tot zover UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD; 

 

WIJST AF hetgeen meer of anders is gevorderd. 

 

Aldus gewezen te Amsterdam, 29 juli 2008 

 

 

 

 

w.g. B. Touwen 

29804 


