
Nr. 30.940 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS 
 ter zake van een geschil tussen 
 

M. B. 
 hierna te noemen “opdrachtgeefster”, 
 
 e i s e r e s, 
 

gemachtigde: mr. D.H. de Wilde, advocaat en in dienst 
van SRK Rechtsbijstand te Zoetermeer,  

 
 en 
 

de besloten vennootschap D. B.V., 
hierna te noemen “aanneemster”, 

 
 v e r w e e r s t e r. 
 
 
HET SCHEIDSGERECHT 

1. De ondergetekende, A.M.H. VANDENBERGH, 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 schriftelijk 

aanvaard. Bij brief d.d. 4 maart 2009 is daarvan mededeling gedaan aan par-

tijen. Overeenkomstig de statuten van de Raad is aan het scheidsgerecht toe-

gevoegd mr. K. Duitscher-Hummel, 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 d.d. 11 december 2008, binnengekomen op 12 december 

2008, met producties; 

- de memorie van antwoord, met producties; 

- de brief d.d. 10 maart 2009 van mr. De Wilde voornoemd, inhoudende de 

mededeling dat opdrachtgeefster afziet van schriftelijk repliek. 

 

3. De mondelinge behandeling van het onderhavige geschil heeft plaatsgevon-

den op 6 juli 2009.  

 

DE GRONDEN VAN DE BESLISSING 

de bevoegdheid 

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

geschil bij scheidsrechterlijk vonnis staat onbetwist tussen partijen vast. Zij 

berust op artikel 12 van de tussen partijen tot stand gekomen aannemings-
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overeenkomst, waarin een arbitraal beding is opgenomen dat verwijst naar de 

Raad en zijn statuten. 

de feiten 

5. Tussen partijen staat het volgende vast: 

a. Tussen aanneemster enerzijds en de heer S. B. en opdrachtgeefster an-

derzijds is een aannemingsovereenkomst d.d. 8 augustus 2002 tot stand 

gekomen op grond waarvan de bouw van de thans door opdrachtgeefster 

bewoonde woning aan de D. 4 te D. is gerealiseerd. 

b. De woning is voorzien van sandwichgevelpanelen met een steenstripbui-

tenbekleding, een isolatielaag en een betonnen binnenblad. 

c. De oplevering heeft op 13 juni 2003 plaatsgevonden. 

d. Opdrachtgeefster heeft in 2005 lichte scheurvorming in de steen-

strips/voegen van de zuidgevel geconstateerd en heeft in 2007 verder-

gaande scheurvorming geconstateerd. Aanneemster heeft de scheurvor-

ming hersteld. 

e. In het betonnen binnenblad is geen sprake geweest van scheurvorming. 

f. Opdrachtgeefster heeft in 2007 ook geconstateerd dat een tweetal voegen 

over de volledige breedte van de woning zwart is verkleurd en dat enkele 

delen van de onderste rand van de woning waren gaan wijken. Aanneem-

ster heeft dit hersteld. 

g. In maart 2007 was er verder nog sprake van lekkage in de woonkamer. 

Aanneemster heeft herstel verricht ten aanzien van een loodslabbe in een 

gevelopening. 

h. Opdrachtgeefster heeft R. Expertises opdracht gegeven de scheurvorming 

in de buitenmuur en de door aanneemster uitgevoerde herstelwerkzaam-

heden te onderzoeken. 

i. Op 27 maart 2008 heeft voormeld expertisebureau een rapport uitge-

bracht. 

  

het geschil 

6. Opdrachtgeefster vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voor-

raad, aanneemster te veroordelen tot het verstrekken van een kopie van, dan 

wel inzage te geven in, dan wel afgifte te doen van: 

a. specificatie van het productieproces van de geveldelen; 
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b. samenstelling of receptuur van de gebruikte betonmortel inclusief een 

complete opgave van gebruikte toeslagmiddelen; 

c. specificatie van de gebruikte keramische steen(strips); 

d. specificatie van de gebruikte thermische isolatie; 

e. de omstandigheden van de verwerking en uitharding van de prefab 

geveldelen; 

f. specificatie van de verankeringswapening tussen het binnenblad en het 

buitenblad van het sandwichgevelelement; 

g. opgave van eventueel toegepaste applicaties op de gevelelementen  

(bijvoorbeeld impregneermiddel); 

h. een kopie van de registratie van de kwaliteitscontrole af fabriek op de  

onderhavige gevelelementen; 

i. rapporten van door/of in opdracht van aanneemster zelf uitgevoerde  

onderzoeken naar dergelijke scheurvorming in gevelelementen, 

één en ander binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, op straffe 

van verbeurte van een dwangsom van €� 750,00 per dag of dagdeel dat aan-

neemster in gebreke blijft aan dit vonnis te voldoen, alsmede aanneemster te 

veroordelen tot betaling van buitengerechtelijke kosten ad €� 1.225,70, met 

veroordeling van aanneemster in de kosten van deze procedure. 

 

7. Aanneemster betwist de vordering en verzoekt (naar arbiter begrijpt) aan-

neemster niet aansprakelijk te stellen voor de scheurvorming en alle kosten 

van deze procedure op opdrachtgeefster te mogen verhalen.  

 

de beoordeling van het geschil 

8. Opdrachtgeefster vordert op de voet van artikel 843a Wetboek van Burgerlij-

ke Rechtsvordering (hierna: Rv) dat arbiter aanneemster veroordeelt tot afgif-

te van de hiervoor onder 6 a tot en met i vermelde bescheiden/informatie.  

 

9. Opdrachtgeefster heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat de 

scheurvorming in de buitengevel weliswaar is hersteld, maar dat zij zich af-

vraagt of dit herstel deugdelijk is gebeurd, nu er wellicht sprake kan zijn van 

scheurvorming van constructieve aard, welke scheurvorming in de toekomst 

mogelijk tot meer schade kan leiden. Opdrachtgeefster stelt dat zij de oorzaak 

van de scheurvorming wenst te onderzoeken en dat voor dit onderzoek de 
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medewerking van aanneemster gewenst is, maar dat aanneemster daar niet 

toe bereid is. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst opdrachtgeefster 

naar het expertiserapport, waaruit blijkt dat, om vast te kunnen stellen of uit 

te kunnen sluiten of het krimpscheuren vanuit de onderliggende betoncon-

structie betreft, het productieproces, evenals de samenstelling van de ge-

bruikte betonmortel, de omstandigheden van verwerking en uitharding et ce-

tera gespecificeerd zal moeten worden. Opdrachtgeefster stelt dat zij voor het 

onderzoek naar de oorzaak van de scheurvorming dan ook de hiervoor onder 

6 a tot en met i vermelde bescheiden/informatie nodig heeft. 

 

10. Aanneemster betwist dat de scheurvorming van constructieve aard is en stelt 

dat het om krimpscheuren gaat, welke scheuren in maart en april 2008 zijn 

hersteld. Aanneemster stelt tevens dat veel informatie over de productie op 

de website is te lezen en dat zij periodiek open dagen organiseert. 

 

11. Artikel 843a Rv bindt de toewijsbaarheid van de daar bedoelde vordering aan 

de volgende cumulatieve voorwaarden: (i) rechtmatig belang (ii) bescheiden 

aangaande een rechtsbetrekking waarbij opdrachtgeefster (of haar rechts-

voorganger) partij is (iii) bepaalde bescheiden en (iv) van degene die deze 

bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft.  

 

12. Arbiter is, nu zich na herstel van de scheurvorming in de steenstrips/voegen 

geen nieuwe scheurvorming heeft voorgedaan, en zich in het betonnen bin-

nenblad geen scheurvorming heeft voorgedaan, van oordeel dat er geen 

grond bestaat voor het vermoeden dat het om scheurvorming van construc-

tieve aard gaat en dat het voldoende aannemelijk is dat het krimpscheuren in 

de steenstrips/voegen betreffen.  

 

13. Arbiter is van oordeel dat opdrachtgeefster dan ook geen rechtmatig belang 

heeft tot de afgifte van de hiervoor onder a tot en met i vermelde beschei-

den/informatie. Arbiter merkt ten overvloede op dat, zoals aanneemster stelt 

en door opdrachtgeefster niet is weersproken, opdrachtgeefster via de websi-

te van aanneemster reeds veel informatie over het productieproces kan krij-

gen.  
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14. Nu opdrachtgeefster geen rechtmatig belang heeft, is aan één van de hiervoor 

onder 11 vermelde voorwaarden niet voldaan en zal de vordering van op-

drachtgeefster worden afgewezen. 

 

15. De vordering van opdrachtgeefster ter zake van buitengerechtelijke incas-

sokosten volgt hetzelfde lot. 

 

de proceskosten en overige vorderingen 

16. Nu opdrachtgeefster in het ongelijk is gesteld, acht arbiter het billijk dat op-

drachtgeefster de proceskosten draagt.  

 

17. De door de Raad gemaakte kosten hebben tot en met het depot van dit von-

nis ter griffie van de rechtbank te Amsterdam bij moderatie €� 3.700,00 (waar-

van €� 574,47 aan BTW) bedragen en zijn verrekend met de door opdracht-

geefster gedane stortingen.  

 

18. Aanneemster heeft verzocht alle kosten van deze procedure te mogen verha-

len op opdrachtgeefster, maar heeft in deze procedure geen kosten geduid. 

Arbiter zal deze kosten derhalve bepalen op nihil. 

 

19. Aangezien slechts opdrachtgeefster gevorderd heeft dit vonnis uitvoerbaar bij 

voorraad te verklaren en deze vordering niet ziet op een veroordeling van op-

drachtgeefster zelf, zal arbiter uitvoerbaar bij voorraadverklaring achterwege 

laten. 

 

DE BESLISSING 

Arbiter, rechtdoende als goed man naar billijkheid: 

 

WIJST AF de vorderingen van opdrachtgeefster; 

  

VEROORDEELT opdrachtgeefster in de proceskosten tot aan deze uitspraak aan de 

zijde van aanneemster bepaald op nihil. 
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Aldus gewezen te Amsterdam, 22 oktober 2009                                 

 

 

 

w.g. A.M.H. Vandenberg 

30940 

 

 


