
No. 28.619 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS 
terzake van een geschil tussen 
 
J. P., 
hierna te noemen: “opdrachtgever”, 
 
e i s e r, 
 
gemachtigde: mr. S.J. Schoonhoven, jurist bij ARAG Rechts-
bijstand te Leusden 
 
en 
 
de coöperatie C. UA, 
hierna te noemen “aanneemster”, 
 
v e r w e e r s t e r, 
 
gemachtigde: mr. J.B. Smits, advocaat te Breda. 

HET SCHEIDSGERECHT 

1. De ondergetekende, A. RONGEN, lid-deskundige van het College van Arbiters van 

de Raad van Arbitrage voor de Bouw, is door de voorzitter van deze Raad over-

eenkomstig de statuten van de Raad benoemd tot enig scheidsman in dit geschil. 

De ondergetekende heeft zijn benoeming schriftelijk aanvaard. Bij brief d.d. 6 okto-

ber 2006 is daarvan mededeling gedaan aan partijen. Overeenkomstig de statuten 

van de Raad is aan het scheidsgerecht toegevoegd mr.ir. J.R.W. Sweep, secretaris 

van de Raad. 

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

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

- de memorie van eis, per fax binnengekomen op 17 juli 2006, met producties; 

- de brief d.d. 20 oktober 2006 van mr. Schoonhoven, met als bijlage 

kleurenexemplaren van overgelegde zwartwit kopieën van foto’s; 

- de memorie van antwoord; 

- de memorie van repliek; 

- de memorie van dupliek; 

- het procesverbaal van spoedplaatsopneming d.d. 30 oktober 2006; 

- de pleitnota van mr. Schoonhoven. 

3. De mondelinge behandeling van het onderhavige geschil heeft plaatsgevonden op 

23 februari 2007. 

Aansluitend aan de mondelinge behandeling heeft een bezichtiging van het werk 

plaatsgevonden. 
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DE GRONDEN VAN DE BESLISSING 

de bevoegdheid 

4. De bevoegdheid van de ondergetekende tot beslechting van het onderhavige ge-

schil bij scheidsrechterlijk vonnis staat onbetwist tussen partijen vast. Zij berust op 

artikel 81 van de toepasselijke Algemene Aannemingsvoorwaarden Bedrijfsgebou-

wen in de Landbouw (AABL) met daarin een arbitrale clausule die verwijst naar de 

Raad en zijn statuten. 

het geschil 

5. De rechtsvoorgangster van aanneemster heeft op basis van een aannemingsover-

eenkomst d.d. 29 april 1994 de machineloods van opdrachtgever gerealiseerd. De 

dakconstructie bestaat uit stalen spanten, met houten gordingen en asbestvrije 

golfplaten van het fabrikaat Cembrit. De oplevering heeft in juli 1994 plaatsgevon-

den. 

6. Opdrachtgever stelt dat de golfplaten gebrekkig zijn, dat deze vervangen moeten 

worden en dat aanneemster daar aansprakelijk voor is. Hij vordert primair aan-

neemster te veroordelen tot herstel op straffe van verbeurte van een dwangsom, 

dan wel tot betaling van een in redelijkheid en billijkheid vast te stellen schadever-

goeding ten behoeve van herstel door een derde. Subsidiair vordert opdrachtgever 

aanneemster te veroordelen tot het leveren van de benodigde materialen, dan wel 

tot betaling van een in redelijkheid en billijkheid vast te stellen schadevergoeding 

ten behoeve van aanschaf van de materialen. Opdrachtgever vordert vergoeding 

van expertisekosten en kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand en verzoekt 

aanneemster te veroordelen in de proceskosten. 

7. Aanneemster voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vorde-

ringen. 

de beoordeling van het geschil 

8. Arbiter heeft bij gelegenheid van de bezichtiging geconstateerd dat sprake is van 

verschilfering van de toplaag van de golfplaten, in die zin dat vrijwel alle platen in 

meer of mindere mate verschilfering vertonen. De ernstig verschilferde platen zijn 

plaatselijk gedelamineerd of zelfs gedesintegreerd. Plaatselijk is sprake van een gat 

in het dak. De in het dak aanwezige kunststof lichtdoorlatende golfplaten zijn niet 

aangetast. 

9. De dakgoten van de loods zijn met beugels rechtstreeks aan de golfplaten beves-

tigd. Ter plaatse van de gootbeugels is door de mechanische belasting als gevolg 

daarvan het desintegreren van de golfplaten versterkt en versneld. Enkele beugels 



 3 

zijn samen met stukken golfplaat afgebroken van het dak, waardoor delen van de 

dakgoot zijn losgekomen van het dak. 

10. Bij gelegenheid van de bezichtiging op 23 februari 2007 is gebleken dat de schade 

aan de golfplaten is toegenomen sinds het moment van de spoedplaatsopneming 

op 30 oktober 2006. Zo is ook aan de achterzijde van de loods een stuk dakgoot 

losgekomen van het dak. 

11. Arbiter is van oordeel dat de mate van aantasting van de golfplaten niet in over-

eenstemming is met de te verwachten levensduur van dergelijke platen. Uit het ge-

geven dat aanneemster de dakgoot aan de golfplaten heeft bevestigd, kan worden 

afgeleid dat aanneemster zelf ook ervan uit is gegaan dat de te verwachten con-

structieve levensduur van de golfplaten dusdanig was dat deze bevestiging verant-

woord was en was afgestemd op de levensduur van de loods. 

12. Arbiter is van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat alle golfplaten, ook de in 

mindere mate verschilferde platen, onderhevig zijn aan een voortschrijdende ver-

schilfering, met uiteindelijke delaminatie en desintegratie als gevolg. 

13. Er is sprake van een dreigend vergaan van het dak voorzover het de golfplaten be-

treft. Nu de golfplaten de enige afscherming tegen wind en regen in het dakvlak 

vormen, moet gesproken worden van het niet meer voldoen aan de bestemming. 

14. Arbiter overweegt dat voldoende aannemelijk is dat bij demontage eventueel op dat 

moment nog redelijk intacte platen ook teniet zullen gaan of in ieder geval zodanig 

worden beschadigd dat hergebruik in redelijkheid niet meer mogelijk is. 

15. Arbiter is op grond van het voorgaande van oordeel dat alle platen moeten worden 

vervangen. 

16. Daarmee is in ieder geval ten aanzien van het onderhavige gebouw, een loods met 

een sobere opzet in de hoedanigheid van een shelter, waarvan de golfplaten een 

onmiskenbaar wezenlijk deel uitmaken, bij integrale vervanging van die golfplaten 

sprake van een ingrijpende kostbare maatregel. 

17. Arbiter is van oordeel dat de dreiging van het vergaan van de golfplaten inherent 

aanwezig was en niet voorkomen had kunnen worden door het nemen van minder 

ingrijpende of kostbare maatregelen dan integrale vervanging. 
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18. Om het dreigend verder verval, meer in het bijzonder thans in ieder geval gelegen 

in het verder afbreken van plaatdelen met gootbeugels, tegen te gaan is onverwijld 

ingrijpen nodig. 

19. Op grond van al het voorgaande is arbiter met opdrachtgever van oordeel dat spra-

ke is van een geval zoals bedoeld in artikel 75 van de toepasselijke algemene 

voorwaarden, juncto artikel 1645 BW. In genoemd artikel 75 is terzake geen ver-

valtermijn opgenomen, zodat opdrachtgever te dien aanzien, anders dan aanneem-

ster stelt, ontvankelijk is in zijn vordering. 

20. Arbiter is, anders dan aanneemster, van oordeel dat niet door stilzitten door op-

drachtgever, zo daar al sprake van is geweest, het gebrek een ernstig gebrek ex 

artikel 1645 BW is geworden. De afschilfering en desintegratie zijn de gevolgen van 

een gebrek dat inherent is aan de onderhavige op de loods aanwezige golfplaten. 

Het gebrek als zodanig is door het tijdverloop niet verergerd alleen de gevolgen 

daarvan. Aanneemster is dan ook niet geschaad in haar positie. Evenmin doordat 

opdrachtgever het gebrek nadat hij het had ontdekt wellicht niet onverwijld heeft 

gemeld aan aanneemster, waarbij arbiter overweegt dat voldoende aannemelijk is 

dat, zoals opdrachtgever stelt, in het expertiserapport abusievelijk is vermeld dat 

de gebreken al in 2000 zijn geconstateerd. Ten overvloede zij hier nog overwogen 

dat aanneemster zelf ook na de door haar erkende melding van het gebrek de no-

dige tijd heeft laten verlopen. Opdrachtgever is daarom ook te dien aanzien, anders 

dan aanneemster stelt, ontvankelijk in zijn vordering. 

21. Gesteld, noch gebleken is dat sprake is van een van buiten komende oorzaak voor 

de gebreken, op grond waarvan de gebreken mogelijk niet voor rekening van aan-

neemster zouden komen. 

22. Arbiter komt tot het oordeel dat aanneemster aansprakelijk is voor de vervanging 

van de golfplaten. 

23. Vast is komen te staan dat opdrachtgever al nieuwe golfplaten heeft gekocht en 

geleverd heeft gekregen. Arbiter is van oordeel dat herstel door aanneemster 

daarmee niet meer aan de orde is, zodat een schadevergoeding dient te worden 

vastgesteld. Vermeld zij dat aanneemster in verzuim is komen te verkeren. 

24. Opdrachtgever stelt dat de totale kosten voor herstel (aankoop en levering van 

nieuwe platen, demontage en montage, steigerhuur, transport, veiligheidsvoorzie-

ningen, alsmede afvoer en stort) €� 19.500,00 exclusief BTW bedragen. 



 5 

25. Aanneemster heeft deze kosten niet gespecificeerd, doch slechts bij gebrek aan 

wetenschap, betwist. De kosten voor aankoop en levering komen arbiter hoog voor. 

Opdrachtgever heeft deze kosten niet onderbouwd met een factuur. De overige 

posten komen arbiter redelijk voor. Gelet op het feit dat inmiddels circa éénderde 

van de te verwachten levensduur van de platen is versteken dient een aftrek 

nieuw-voor-oud te worden toegepast. Arbiter bepaalt de te vergoeden kosten met 

inachtneming van het voorgaande in billijkheid op €� 12.000,00 exclusief BTW. Arbi-

ter zal aanneemster veroordelen tot betaling van genoemd bedrag aan opdrachtge-

ver. 

26. Arbiter is van oordeel dat de door opdrachtgever gestelde expertisekosten ad 

€� 1.107,89 in redelijkheid zijn gemaakt en dat deze kosten redelijk zijn. Arbiter 

overweegt hier nog dat aanneemster op ondeugdelijke gronden de deskundigheid 

van de expert betwist. Arbiter zal aanneemster veroordelen tot betaling van ge-

noemd bedrag aan opdrachtgever. 

27. Niet is komen vast te staan dat sprake is van voor vergoeding in aanmerking ko-

mende buitengerechtelijke werkzaamheden, anders dan een eerste eventueel her-

haalde sommatiebrief, zodat arbiter de betreffende vordering zal afwijzen. 

de proceskosten 

28. Terzake van de proceskosten overweegt arbiter dat het billijk is dat aanneemster 

daarmee wordt belast. 

29. De door de Raad gemaakte kosten, inclusief een bedrag ad €� 1.953,50 terzake van 

de spoedplaatsopneming, hebben tot en met het depot van dit vonnis ter griffie van 

de rechtbank te Amsterdam €� 5.256,99 (€� 1.953,50 + €� 3.303,49) bedragen en 

zijn verrekend met de door opdrachtgever gedane stortingen. 

30. Arbiter acht het voorts billijk om, gelet op haar ongelijk, aanneemster te belasten 

met een tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand van opdrachtgever, welke 

tegemoetkoming arbiter ex aequo et bono vaststelt op €� 2.320,00. 

31. Terzake van de proceskosten dient derhalve door aanneemster aan opdrachtgever 

te worden voldaan €� 5.256,99 + €� 2.320,00 = €� 7.576,99. 

32. Arbiter zal het vonnis, gelijk gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad verklaren. 

33. Hetgeen meer of anders is gevorderd dient te worden afgewezen. 
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DE BESLISSING: 

Arbiter, rechtdoende als goed man naar billijkheid, 

VEROORDEELT aanneemster om terzake het voormelde tegen behoorlijk bewijs van kwij-

ting aan opdrachtgever te betalen €� 13.107,89 (dertienduizend honderdzeven euro en 

negenentachtig cent). 

 

VEROORDEELT aanneemster om ter verrekening van de proceskosten tegen behoorlijk 

bewijs van kwijting aan opdrachtgever te betalen €� 7.576,99 (zevenduizend vijfhonderd-

zesenzeventig euro en negenennegentig cent). 

 

VERKLAART dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 

 

WIJST AF hetgeen meer of anders is gevorderd. 

Aldus gewezen te Amsterdam, 12 juni 2007 

w.g. A. Rongen 

28619 

hoger beroep ingesteld onder nr 71277 


