
Nr. 30.858 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS 
 ter zake van een geschil tussen 
 

1. A. P., 
2. T. P., 

 hierna te noemen “opdrachtgevers”, 
 
 e i s e r s, 
 

gemachtigde: mr. A.J.B. van Walsem, advocaat te 
Amersfoort,  

 
 en 
 

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

 
 v e r w e e r s t e r, 
  

gemachtigde: mr. P. Vermeij, jurist in dienst van  
Bouwend Nederland te Zoetermeer. 

 
 
HET SCHEIDSGERECHT 

1. De ondergetekende, IR. K.A.J. VAN DUN, 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. 3 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: 

- het inleidende verzoekschrift d.d. 20 november 2008, binnengekomen op 

24 november 2008, met producties; 

- de memorie van antwoord, met producties; 

- de memorie van repliek, met producties; 

- de memorie van dupliek; 

- de pleitnotities van mr. Vermeij, voornoemd. 

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

den op 27 oktober 2009. 

 In het kader van de mondelinge behandeling heeft in aanwezigheid van voor-

noemde personen 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 

geschil bij scheidsrechterlijk vonnis staat onbetwist tussen partijen vast. Zij 

berust op paragraaf 49 van de toepasselijke Uniforme Administratieve Voor-

waarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), waarin een arbi-

traal beding is opgenomen dat verwijst naar de Raad en zijn statuten. 

de feiten 

5. Tussen partijen staat het volgende vast: 

a. Tussen opdrachtgevers en aanneemster is een aannemingsovereenkomst 

tot stand gekomen ter zake van de bouw van de thans door opdrachtge-

vers bewoonde woning te H., zoals vastgelegd in de door partijen op res-

pectievelijk 1 maart 2002 en 3 maart 2002 ondertekende akte (hierna: de 

overeenkomst). 

b. Tot de contractstukken behoort het bestek project 0058 d.d. 12 septem-

ber 2001 met bijbehorende bestektekeningen van T. Architecten. Deze 

stukken zijn vervaardigd in opdracht van opdrachtgevers. 

c. Op de overeenkomst zijn de UAV 1989 van toepassing. 

d. Het dak van de woning bestaat onder meer uit koperen felsbanen. Het 

dak is in onderaanneming uitgevoerd conform het ontwerp van T. Archi-

tecten te A., in welk ontwerp enkele wijzigingen zijn aangebracht.  

e. De oplevering heeft op 24 februari 2003 plaatsgevonden. Hiervan is pro-

ces-verbaal opgemaakt. 

f. Kort na de oplevering bleek dat het koperen dak van de woning bij enige 

windkracht klapperde en dat de koperen felsbanen vervormden. Aan-

neemster heeft in 2003 en in 2006 herstelwerkzaamheden aan het dak 

uitgevoerd. 

g. Het dak geeft nog steeds geluidsklachten en er is sprake van vervorming 

van de koperen felsbanen.  

h. Opdrachtgevers hebben BDA Dakadvies B.V. opdracht gegeven het klap-

peren van het dak en het vervormen van de koperen banen te onderzoe-

ken en te rapporteren. Op 4 april 2008 is het rapport (hierna: het BDA-

rapport) uitgebracht. 
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het geschil 

6. Opdrachtgevers stellen dat er sprake is van een klapperend dak en vervor-

ming (bolvorming) van de koperen felsbanen en dat aanneemster voor deze 

tekortkomingen aansprakelijk is. 

7. Opdrachtgevers verzoeken, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, te verklaren 

dat aanneemster jegens opdrachtgevers gehouden is het koperen dak van de 

woning te vervangen door een ander dak conform een door een deskundige 

goedgekeurd ontwerp en uitgewerkte werkomschrijving en de kosten daarvan 

voor haar rekening te nemen, althans, indien en voor zover aanneemster deze 

werkzaamheden niet kan of wil uitvoeren, aan opdrachtgevers te betalen de 

kosten van de betreffende werkzaamheden, voorshands bij wege van voor-

schot aan opdrachtgevers te betalen een bedrag van €� 25.000,00, en zoveel 

meer als in een door opdrachtgevers te starten schadestaatprocedure zal blij-

ken, alsmede aanneemster te veroordelen tot betaling aan opdrachtgevers 

van €� 2.499,00, vermeerderd met rente, en met veroordeling van aanneem-

ster in de kosten van deze procedure. 

8. Aanneemster betwist de vordering gemotiveerd en concludeert tot afwijzing 

daarvan, met veroordeling van opdrachtgevers in de kosten van deze proce-

dure. 

de beoordeling van het geschil 

9. Tussen partijen is niet in geschil dat het koperen dak geluidsoverlast veroor-

zaakt en dat er sprake is van een vervorming van de koperen felsbanen. 

10. Opdrachtgevers hebben aan hun vordering ten grondslag gelegd dat aan-

neemster aansprakelijk is voor voormelde gebreken aan het koperen dak. 

Aanneemster heeft dat betwist en stelt dat het koperen dak conform het ont-

werp van T. Architecten, dat van opdrachtgevers afkomstig is, is uitgevoerd 

en dat de “problemen” eigen zijn aan het voorgeschreven ontwerp. 

11. Nu op de overeenkomst de UAV 1989 van toepassing zijn, dient de aanspra-

kelijkheid van aanneemster voor de aanwezigheid van verborgen gebreken 

aan de hand van de bepalingen in paragraaf 12 UAV 1989 beoordeeld te wor-

den. 
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12. Willen opdrachtgevers een geslaagd beroep doen op de verborgen gebreken 

regeling dan dienen zij te bewijzen dat de gebreken zijn ontstaan door de 

schuld van aanneemster, dat wil zeggen dat de gebreken aanneemster zijn 

toe te rekenen.  

13. Opdrachtgevers stellen dat het dak niet voldoet aan de redelijkerwijs te stel-

len esthetische eisen en dat het dak niet deskundig is aangelegd. Ter onder-

steuning van hun stelling hebben zij het onder 5.h. vermelde BDA-rapport in 

het geding gebracht.  

14. Uit dit rapport blijkt onder meer dat het ontwerp van het dak (houten dak-

elementen, geventileerde luchtspouw, ruwe houten delen en een koperen fels-

systeem) voldoet aan de in 2002 gebruikelijke ontwerprichtlijnen, dat de toe-

passing van een felssysteem met een dubbele fels met een h.o.h.-afstand van 

600 mm voldoet aan de gebruikelijke ontwerprichtlijnen voor 2002 en dat het 

ontwerp op een juist wijze is uitgevoerd, alsmede dat ook bij de uitvoering in 

de basis niet is afgeweken van de uitvoeringsprincipes (volgens richtlijnen 

2002).  

15. Opdrachtgevers hebben ter zitting aangegeven dat zij niet achter de inhoud 

van voormeld rapport staan, maar hebben naast het BDA-rapport geen ander 

bewijs aangedragen van hun stelling dat aanneemster aansprakelijk is voor de 

gebreken/tekortkomingen aan het koperen dak. 

16. Arbiter is, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, van oordeel dat opdracht-

gevers niet hebben aangetoond dat de gebreken aanneemster zijn toe te re-

kenen. Ook anderszins is arbiter niet gebleken dat de gebreken aan het kope-

ren dak aan aanneemster te verwijten zijn. Aanneemster is derhalve niet aan-

sprakelijk voor de gebreken aan het koperen dak.  

17. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van opdrachtgevers 

dienen te worden afgewezen. 

de proceskosten en overige vorderingen 

18. Arbiter overweegt dat opdrachtgevers, als de in het ongelijk gestelde partij, 

de proceskosten dienen te dragen.  
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19. 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 €� 4.500,00 (waar-

van €� 702,20 aan BTW) bedragen en zijn verrekend met de door opdrachtge-

vers gedane stortingen. 

20. Arbiter acht het billijk om, gelet op hun ongelijk, opdrachtgevers te belasten 

met een tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand van aanneemster, 

welke tegemoetkoming in billijkheid wordt vastgesteld op €� 2.320,00. 

21. Ter zake van de proceskosten dient derhalve door opdrachtgevers aan aan-

neemster te worden voldaan €� 2.320,00. 

22. Arbiter zal het vonnis ter zake van de proceskosten, zoals door aanneemster 

gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad verklaren. 

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

 

DE BESLISSING 

Arbiter, rechtdoende als goed man naar billijkheid: 

 

WIJST AF de vorderingen van opdrachtgevers tegen aanneemster;  

 

VEROORDEELT opdrachtgevers aan aanneemster ter zake van de proceskosten te 

betalen een bedrag van €� 2.320,00 (tweeduizend driehonderd twintig euro); 

 

VERKLAART dit vonnis, voor zover het de veroordeling betreft, uitvoerbaar bij voor-

raad; 

 

WIJST AF hetgeen meer of anders is gevorderd. 

 

Aldus gewezen te Amsterdam, 28 december 2009 

 

 

w.g. K.A.J. van Dun 

30858 


