
No. 27.997 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS 
 
ter zake van een geschil tussen: 
 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
B. B.V., 
hierna te noemen: “B.”, 
 
e i s e r e s  in conventie, 
v e r w e e r s t e r  in reconventie, 
 
gemachtigde: mr. B.A. Wille, advocaat te 
Alphen aan den Rijn, 
 
en 
 
W.L., 
hierna te noemen: “W.L.”, 

v e r w e e r d e r  in conventie, 
e i s e r  in reconventie, 
 
gemachtigden: aanvankelijk mw. mr. W. Lever, later mr. J.J. 
Turenhout, beiden advocaat te Alphen a/d Rijn. 
 

 

 
HET SCHEIDSGERECHT 

1. De ondergetekende, A. RONGEN architect avb-bna, lid-deskundige van het College 

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

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. 

8 maart 2006 is daarvan mededeling gedaan aan partijen. Overeenkomstig de sta-

tuten van de Raad is aan het scheidsgerecht toegevoegd mevrouw mr. M. Niesen, 

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, binnengekomen op 24 oktober 2005, met 

producties; 

- de memorie van antwoord in conventie, tevens houdende memorie van eis in 

reconventie, met producties; 

- de memorie van repliek in conventie, tevens houdende vermeerdering van eis, 

en van antwoord in reconventie; 

- de memorie van dupliek in conventie, tevens houdende memorie van repliek in 

reconventie tevens houdende wijziging van eis; 

- de brief d.d. 1 december 2006 van mw. mr. Lever, met producties; 
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- de pleitaantekeningen van mr. Wille; 

- de pleitaantekeningen van mw. mr. Lever; 

- de brief d.d. 21 december 2006 van mr. Wille, met producties; 

- de reactie overgelegde producties van mw. mr. Lever d.d. 16 januari 2007, met 

producties; 

- de brief van de Raad d.d. 21 februari 2007, waarbij partijen wordt meegedeeld 

dat de behandeling van het onderhavige geschil zal worden aangehouden tot in 

de bestuursrechtelijke procedure tot het verzoek om handhaving van partij W.L. 

definitief zal zijn beslist; 

- de brief van mr. Turenhout d.d. 17 september 2007; 

- de brief van mr. Wille d.d. 25 september 2007; 

- de brief van de Raad van 23 oktober 2007; 

- de brief van mr. Turenhout d.d. 24 oktober 2007. 

 

3. De mondelinge behandeling van het onderhavige geschil heeft plaatsge-vonden op 

woensdag 13 december 2006. 

 

4. Na de mondelinge behandeling is de verdere behandeling van het onderhavige ge-

schil aangehouden in afwachting van een uitspraak van een door W.L. ingesteld be-

roep bij de sector bestuursrecht te G.. 

 

DE GRONDEN VAN DE BESLISSING 

De bevoegdheid 

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

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

artikel 21 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het 

bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) met daarin een arbitrale clausule verwijzend naar de 

Raad en zijn statuten.  

De feiten 

6. Arbiter gaat uit van de volgende feiten: 

a. Op 20 januari 2005 hebben partijen een aannemingsovereenkomst (verder: 

overeenkomst) gesloten, waarin B. zich jegens V. heeft verbonden tot het 

plaatsen van een dakopbouw op de tweede verdieping aan de achterzijde van 

de woning van W.L. aan de Z. 210 te A. voor de prijs van €� 21.358,12 inclusief 

BTW, te betalen in vijf termijnen. 

b. Het betreffende werk is onderdeel van de plaatsing van in totaal 17 dakopbou-

wen aan de Z..  
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c. W.L. heeft de op 20 mei 2005 respectievelijk 15 juni 2005 gefactureerde derde 

en vierde termijn onbetaald gelaten. 

d. Op 15 juli 2005 heeft B. haar werkzaamheden opgeschort. 

e. Bij brief van 26 januari 2006 heeft de gemachtigde van W.L. B. bericht dat zij 

vervangende schadevergoeding in plaats van nakoming van de overeenkomst 

vordert. 

f.  Tot aan de dag van de mondelinge behandeling was de dakopbouw nog in 

de door B. vervaardigde staat. 

 

De vorderingen en het verweer in conventie en in reconventie 

7. B. vordert, na haar eis nog bij mondelinge behandeling te hebben gewijzigd, ver-

oordeling van W.L. tot betaling van een bedrag van €� 14.616,01 inclusief BTW (be-

staande uit de 3e en 4e termijn ad €� 12.814,86, meerwerk ad €� 472,42 en buiten-

gerechtelijke kosten ad €� 1.328,73) te vermeerderen met de rente als bedoeld in 

artikel 17 van de AVA 1992 vanaf 26 mei 2006 en een vergoeding voor gemaakte 

kosten en gederfde winst ad 30% van de laatste termijn, €� 640,74, vermeerderd 

met de wettelijke rente vanaf 26 januari 2006. 

8. W.L. concludeert tot afwijzing van de vordering van B.. Hij beroept zich terzake van 

betaling van de tweede en derde termijn op opschorting ex artikel 16 AVA 1992, 

stellende dat B. een dakopbouw heeft gerealiseerd welke niet voldoet aan de op-

dracht, de bouwvergunning en het Bouwbesluit. W.L. vordert in reconventie  

primair:  

veroordeling van B. om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis te beta-

len: 

- de kosten van herstel en voltooiing (€� 14.950,00 exclusief BTW), de kosten voor 

het opstellen van de werkomschrijving en bouwtekeningen (€� 3.050,00 exclusief 

BTW) en buitengerechtelijke kosten (€� 1.750,00 exclusief BTW), in totaal 

€� 23.502,50 inclusief BTW; 

- schadevergoeding ad €� 22,50 per werkdag in verband met te late oplevering, 

vanaf 8 juli 2005 tot aan de dag der oplevering; 

- een door arbiter ex aequo et bono vast te stellen bedrag ter zake van schade in 

verband met verminderd woongenot als gevolg van de niet-verwijdering van het 

steigerwerk; 

te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van indiening van de memo-

rie van eis in reconventie tot aan de dag der algehele voldoening. 

subsidiair:  
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veroordeling van B. om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis te beta-

len een bedrag ad €� 23.250,50 inclusief BTW, te vermeerderen met een bedrag ad 

€� 22,50 per werkdag vanaf 8 juli 2005 ter zake de gefixeerde schadevergoeding als 

bedoeld in artikel 7 lid 4 AVA 1992 en een door arbiter ex aequo et bono vast te 

stellen bedrag ter zake schade in verband met verminderd woongenot als gevolg 

van de niet-verwijdering van het steigerwerk alsmede te vermeerderen met de wet-

telijke rente vanaf de dag van indiening van de memorie van eis in reconventie tot 

aan de dag der algehele voldoening, te verminderen met een bedrag ad 

€� 14.616,01 inclusief BTW zoals gevorderd door B.. 

9. Beide partijen hebben veroordeling van de andere partij in de kosten van deze pro-

cedure en uitvoerbaar bij voorraadverklaring van dit vonnis gevorderd. 

Beoordeling van het geschil in conventie en reconventie 

Vrije hoogte 

10. W.L. stelt dat de hoogte van de dakopbouw niet voldoet aan de overeenkomst en 

niet in overeenstemming is met het Bouwbesluit en de bouwvergunning. De hoogte 

moet 240 cm zijn en is slechts 235,4 cm, aldus W.L.. Met deze hoogte kan er geen 

sprake meer van zijn dat de ruimte gebruikt kan worden als verblijfsruimte, terwijl 

dat van meet af aan wel de bedoeling is geweest, aldus W.L.. 

11. B. heeft niet betwist dat W.L. er vanuit mocht gaan dat de ruimte als verblijfsruimte 

gebruikt kon worden. Wel heeft zij betwist dat partijen met elkaar een bepaalde 

vrije hoogte zijn overeengekomen. Zij heeft voorts gesteld dat met betrekking tot 

de vrije hoogte een vrijstelling kan worden verleend op grond van het bepaalde in 

artikel 1.11 lid 1 van het Bouwbesluit, welke bepaling inhoudt dat, indien bij ver-

bouw of uitbreiding van een bestaand bouwwerk, de nieuwe bouwvoorschriften 

technisch of vanwege financiële aspecten niet kunnen worden toegepast, ontheffing 

van die voorschriften kan worden verleend tot het niveau van de bestaande bouw. 

Voor bestaande bouw geldt het voorschrift dat er een vrije hoogte moet zijn van 

ten minste 2.10 meter, aldus B.. 

12. W.L. heeft bij de gemeente A. een verzoek tot handhaving ingediend, omdat de 

opbouw niet voldeed aan de voorschriften van het Bouwbesluit. De gemeente heeft 

hierop uiteindelijk geweigerd handhavend op te treden, omdat de situatie zou kun-

nen worden gelegaliseerd met gebruikmaking van de ontheffingsbevoegdheid. Het 

hiertegen door W.L. ingestelde bezwaar is ongegrond verklaard, evenals het door 

W.L. tegen het besluit op bezwaar ingestelde beroep bij de Rechtbank te G.. 
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13. Arbiter overweegt dat in de tussen partijen gesloten overeenkomst geen bepaalde 

vrije hoogte is opgenomen. Voorzover in de aanvankelijke bouwvergunningsteke-

ning wel een hoogte van 2.40 meter is opgenomen, overweegt arbiter dat deze te-

kening niet tot de overeenkomst behoort. 

14. Op grond voorts van de uitspraak van de bestuursrechter –waartegen W.L. heeft 

gesteld geen hoger beroep te zullen instellen- en op grond van correspondentie van 

de gemeente A. staat vast dat desgevraagd een bouwvergunning zal worden ver-

leend op basis waarvan de thans door B. gerealiseerde ruimte als verblijfsruimte 

kan worden gebruikt.  

15. Gelet op het bovenstaande overweegt arbiter dat ook indien er sprake is van een 

verblijfsruimte met een hoogte minder dan 2,4 meter met ontheffing, B. aan haar 

verplichtingen ingevolge de overeenkomst heeft voldaan. 

Daglichtintreding 

16. W.L. heeft gesteld dat sprake is van (veel) minder daglichtintreding dan overeen-

gekomen en tevens dat de huidige hoeveelheid daglichtintreding niet voldoet aan 

de eisen van het Bouwbesluit en tevens in strijd is met de verleende bouwvergun-

ning. 

17. B. heeft aangevoerd dat de opdrachtgevers van de 18 opbouwen konden kiezen 

tussen het aanbrengen van openslaande deuren en een vensterpartij. Welstand 

heeft vervolgens in haar advies ten aanzien van de gevraagde bouwvergunning 

aangegeven dat het niet verantwoord is het raamkozijn breder te maken dan de 

openslaande deuren. Hiermee was de breedte van het kozijn gegeven, aldus B.. 

Daarbij is op verzoek van een aantal opdrachtgevers in het midden van het kozijn 

een dubbele tussenstijl aangebracht, zodat later inpandig een scheidingswand zou 

kunnen worden geplaatst, aldus B.. Door de vereiste afstand tussen plafond en bo-

venkant kozijn en tussen vloer en onderkant kozijn was het volgens B. niet moge-

lijk het raam groter te maken. Aangezien ten slotte ook op verzoek van de op-

drachtgevers de isolatie aan de zijde van de bestaande achtergevel is verwijderd, 

waardoor de oppervlakte van de dakopbouw met 0,5 m2 is vergroot, is het glasop-

pervlakte van het aangebrachte venster niet de aan de vloeroppervlakte gerela-

teerde 1.81 m2, zoals uit de voorschriften van het Bouwbesluit volgt, maar 1.45 

m2, aldus B..  

18. Ook op dit punt is naar opvatting van B. ontheffing van de voorschriften van het 

Bouwbesluit mogelijk. 
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19. Arbiter overweegt dat in de overeenkomst melding wordt gemaakt van twee bui-

tenkozijnen met een afmeting van elk circa 125 x 133 cm (totaal 250X133 cm). Bij 

de bouwvergunningsaanvraag is, zo stelt W.L., melding gemaakt van een afmeting 

van 103.5 x 138.2 cm (totaal 207 x 138,2 cm). Met een tussenstijl van 10 cm. 

komt de breedte van het kozijn op 217 cm. 

20. Blijkens de brief van de heer D.B. d.d. 17 februari 2005, waarin melding wordt ge-

maakt van een breedte van 217 cm., is W.L. (uiteindelijk) akkoord gegaan met het 

laatste voorstel van B., te weten de wijziging van de breedte van (2x) 125 cm naar 

(2x) 103,5 cm. Ook W.L. zelf stelt in zijn memorie van antwoord dat hij het aan-

vankelijke bezwaar tegen de kleinere ramen had ingetrokken. 

21. W.L. stelt zich in deze procedure op het standpunt dat zij alsnog akkoord is gegaan 

met de kleinere ramen omdat B. had aangegeven dat de daglichttoetreding bij de 

gewijzigde maten hetzelfde zou zijn. Hierin volgt arbiter W.L. echter niet. Ook voor 

een leek moet het naar het oordeel van arbiter al duidelijk zijn geweest dat kleinere 

ramen ook een verminderde daglichtopbrengst impliceert. Uit de brief van W.L. van 

23 mei 2005 blijkt naar het oordeel van arbiter voorts dat ook W.L. –die bovendien 

zelf bouwkundige is- zich er terdege van bewust is geweest dat de wijziging in de 

maten van de kozijnen ook een verminderde daglichtopbrengst zou betekenen. 

Desondanks is W.L. met de wijziging van de grootte van de kozijnen akkoord ge-

gaan.  

22. W.L. heeft betwist dat hij heeft gevraagd om een dubbele stijl in het midden van 

het kozijn en tevens dat op zijn verzoek isolatie aan de achtergevel is verwijderd. 

Arbiter overweegt hierover dat deze al dan niet op eigen initiatief door B. uitge-

voerde werkzaamheden nauwelijks bijgedragen aan een verminderde daglichtop-

pervlakte in relatie tot het oppervlakte van de ruimte. 

23. Gelet op het hiervoor overwogene en gelet op de omstandigheid dat ook op dit punt 

blijkens de correspondentie van de gemeente Alphen a/d Rijn en de uitspraak van 

de bestuursrechter desgevraagd een ontheffing van het bepaalde in het Bouwbe-

sluit met betrekking tot de voorgeschreven daglichtintreding kan worden verleend, 

heeft B. ook terzake van dit punt naar het oordeel van arbiter aan haar verplichtin-

gen voortvloeiende uit de aannemingsovereenkomst voldaan.  

Opschorting en vervangende schadevergoeding 

24. Arbiter ziet zich vervolgens gesteld voor beantwoording van de vraag welke partij 

terecht een beroep op opschorting heeft gedaan. W.L. heeft namelijk betaling van 
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termijnen opgeschort, terwijl B. de uitvoering van haar werkzaamheden heeft op-

geschort. 

25. Arbiter overweegt het volgende. 

26. Naar aanleiding van meldingen van enkele bewoners dat de gerealiseerde hoogte 

minder dan 2.4 meter bedroeg, heeft een inspectie plaatsgevonden van de afdeling 

Ruimtebeheer van de gemeente A. en heeft de unitleider van de unit Vergunningen 

van de gemeente A. B. bij brief van 9 juni 2005 (onder toezending van een afschrift 

aan de betrokken bewoners) laten weten dat “bij de beoordeling van de gereedge-

melde uitbreidingen, de ruimten niet als verblijfsruimten, zoals op tekening zijn 

aangegeven, goedgekeurd kunnen worden”. 

27. Hierna heeft B. een verzoek tot wijziging van de bouwvergunning ingediend. Dit 

verzoek is geweigerd. Op 21 december 2005 heeft B. tegen de weigering een be-

zwaarschrift ingediend. Intussen had W.L. de gemeente formeel om handhaving 

gevraagd. De Commissie bezwaarschriften van de gemeente heeft het bezwaar-

schrift van B. tegen de weigering van het verzoek tot wijziging van de bouwvergun-

ning aangehouden totdat op het verzoek tot handhaving was beslist.  

28. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente A. heeft uiteindelijk 

bij brief d.d. 2 mei 2006 aan de gemachtigde van B. laten weten dat zowel voor 

wat betreft de hoogte als de lichtintreding de situatie kan worden gelegaliseerd 

door het verlenen van een bouwvergunning met gebruikmaking van de ontheffings-

bevoegdheid. Aangezien er dan, aldus burgemeester en wethouders, geen sprake 

(meer) is van een illegale situatie, is besloten om het verzoek om handhaving af te 

wijzen. 

29. Tussen partijen staat vast staat dat B. zich niet heeft gehouden aan de verleende 

bouwvergunning en dat, zonder ontheffing, in strijd met het Bouwbesluit werd ge-

bouwd, zodat er, gelet op de brief van de gemeente van 9 juni 2005, voor W.L. alle 

aanleiding was om zich zorgen te maken omtrent de status van de te realiseren 

ruimte. Opschorting van betaling van de derde en vierde termijn acht arbiter dan 

ook gerechtvaardigd tot het moment waarop de gemeente A. heeft bericht dat ont-

heffing zal kunnen worden verleend en dat niet handhavend zal worden opgetre-

den. 

30. Echter, de gemachtigde van W.L. heeft B. bij brief van 5 januari 2006, met bijge-

voegd een werkomschrijving van A.A. in Bouwen te A. (verder te noemen: A.A.), in 

de gelegenheid gesteld de benodigde werkzaamheden uit te voeren voor 1 maart 
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2006, inhoudende sloop van de door B. gerealiseerde dakopbouw en het bouwen 

van een nieuwe dakopbouw. Tevens heeft de gemachtigde van W.L. B. verzocht 

binnen 14 dagen te reageren. Na uitblijven van een reactie van B. heeft W.L. B. bij 

brief van 26 januari 2006 meegedeeld dat zij in plaats van nakoming vervangende 

schadevergoeding vordert. 

31. Arbiter overweegt dat W.L. B. de mededeling dat zij schadevergoeding in plaats van 

nakoming wenst, heeft gedaan op een moment dat W.L., zoals hiervoor overwogen, 

terecht betaling van termijnen opschortte en er gezien de gevoerde corresponden-

tie met de gemeente A. op dat moment (nog) geen zicht op legalisatie was. Aange-

zien B. voorts geen gehoor heeft gegeven aan de sommatie(s) van W.L., verkeerde 

B. in verzuim. 

32. Gelet op het bovenstaande acht arbiter het alleszins gerechtvaardigd dat W.L. aan-

spraak heeft gemaakt op schadevergoeding in plaats van op nakoming. Echter, 

achteraf is komen vast te staan dat alsnog legalisatie kan plaatsvinden en dat B. 

voor wat betreft de hoogte van de verblijfsruimte en de grootte van de ramen 

(alsnog) aan haar verplichting heeft voldaan. Naar het oordeel van arbiter is er dan 

ook geen plaats meer voor vervangende schadevergoeding uitgaande van slopen en 

opnieuw bouwen. 

33. Aangezien B. in januari 2006 echter wel in verzuim was en W.L. derhalve op dat 

moment aanspraak kon maken op vervangende schadevergoeding zal arbiter B. 

evenmin volgen in haar stelling inhoudende dat W.L. de overeenkomst in januari 

2006 heeft opgezegd conform artikel 11 lid 5 van de AVA 1992 en dat B. derhalve 

recht heeft op de aannemingssom, slechts verminderd met de haar door de beëin-

diging bespaarde kosten en vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de 

niet voltooiing heeft moeten maken. Het was immers aan B. te wijten dat de hier-

boven beschreven situatie is ontstaan. 

34. Met inachtneming van het voorgaande zal arbiter de vorderingen van partijen be-

oordelen. 

Vordering B. 

35. B. vordert betaling van de derde en vierde termijn. W.L. heeft, afgezien van zijn 

bezwaren ten aanzien van de daglichttoetreding en de vrije hoogte, niet gesteld dat 

B. geen recht heeft op betaling van deze termijnen. Aangezien aan de bezwaren 

van W.L. niet tegemoet wordt gekomen, wijst arbiter deze vordering ad 

€� 12.814,86 inclusief BTW toe. 
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Meerwerk 

36. B. heeft gesteld dat zij er tijdens de uitvoering van het werk mee is geconfronteerd 

dat, anders dan was vermeld op de haar ter beschikking gestelde tekening (produc-

tie 4) van de aannemer die de woning heeft gebouwd, er geen afschotisolatie aan-

wezig was, maar een op afschot gesmeerde zand-cementvloer. Het weghakken van 

die vloer is naar opvatting van B. meerwerk, waarvoor zij een bedrag van €� 397,00 

exclusief BTW aan W.L. in rekening brengt. 

37. W.L. stelt dat B. door middel van insnijdingen had kunnen nagaan welke afschot-

methode was toegepast. B. had naar opvatting van W.L. vooraf moeten onderzoe-

ken of al dan niet afschotisolatie was aangebracht. Uit de tekening waarnaar B. 

verwijst is dit niet op te maken, aldus W.L.. 

38. Arbiter is van oordeel dat B. mocht afgaan op de aan haar ter beschikking gestelde 

tekening van de bestaande bouw. Van B. kon niet worden verwacht dat zij in het 

offertestadium destructief onderzoek zou verrichten teneinde te verifiëren of het-

geen op de tekening stond wel juist was. Aangezien voorts uit de tekening blijkt dat 

ter plaatse afschotisolatie zou zijn aangebracht en dit in werkelijkheid niet zo bleek 

te zijn, heeft B. recht op een meerwerkvergoeding. Arbiter wijst de vordering ad 

€� 397,00 exclusief BTW ofwel €� 472,42 inclusief BTW toe. 

Gederfde winst en gemaakte kosten 

39. In verband met de beëindiging van de overeenkomst door W.L. vordert B. een ver-

goeding van gemaakte kosten en gederfde winst ad 30% van de laatste termijn, 

derhalve €� 640,74.  

40. Aangezien arbiter hiervoor heeft overwogen dat W.L. terecht vervangende schade-

vergoeding in plaats van nakoming heeft gevorderd, zal de vordering worden afge-

wezen. 

Vordering W.L. 

Dekvloer 

 

41. W.L. stelt dat B. in afwijking van de overeenkomst slechts een dekvloer van 20 mm 

heeft aangebracht in plaats van een dekvloer van 50 mm. B. heeft dit erkend. Arbi-

ter kent ter zake een vergoeding toe van €� 360,00 exclusief BTW/ €� 428,40 inclu-

sief BTW. 

Herstelkosten A.A. 
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42. W.L. stelt dat naast de plafondhoogte, de daglichtintreding en de dikte van de dek-

vloer nog een aantal tekortkomingen zijn geconstateerd. Ter zake verwijst zij naar 

een opstelling van A.A. B.V. te A. d.d. 12 december 2005. 

43. Arbiter overweegt dat van het overzicht van A.A. de posten vloer, dak/plafond, 

wanden/kozijn, installaties, balansventilatiesysteem en elektra niet voor vergoeding 

in aanmerking komen, aangezien deze betrekking hebben op het realiseren van een 

grotere vrije hoogte en grotere daglichtopbrengst, waartoe B., zoals hiervoor over-

wogen, niet is gehouden. Ook overigens is arbiter niet gebleken dat hier sprake is 

van ondeugdelijk uitgevoerd werk. 

44. In het bijzonder overweegt arbiter ten aanzien van een aantal punten nog het vol-

gende. 

45. Voor wat betreft het niet aangebrachte grind ter plaatse van de kopgevel overweegt 

arbiter met B. dat dat in deze situatie de geëigende oplossing is omdat nu ter 

plaatse van de kopgevel een zo goed mogelijke doorstroming wordt gerealiseerd. 

Bovendien is niet overeengekomen dat ter plaatse door B. grind zou worden aange-

bracht. Van minderwerk is naar het oordeel van arbiter derhalve geen sprake. 

46. Bij de post wanden/kozijn stelt A.A. dat de opstand onder het kozijn en van het 

gevelstucwerk te laag is uitgevoerd. W.L. voegt hier in zijn memorie van dupliek 

aan toe dat er geen overstorten zijn aangebracht in de dakopstand van het be-

staande dak en dat bij de hemelwaterdoorvoeren geen overstorten zijn aangebracht 

teneinde verstopping te voorkomen.  

47. Met B. is arbiter van oordeel dat de opstand onder het kozijn en van het gevel-

stucwerk correct is uitgevoerd. Arbiter volgt B. waar deze stelt dat de omstandig-

heid dat de opstand onder het kozijn lager is dan de opstand van de bestaande 

dakrand niet wijst op een onjuiste uitvoering. Eventuele wateroverlast door opstop-

ping van de hemelwaterafvoer is ondervangen door het aanbrengen van overstor-

ten ter plaatse van de hemelwaterafvoer. De hoeveelheid af te voeren hemelwater-

afvoer is door de opbouw niet vergroot en de bestaande hemelwaterafvoeren zijn 

aan de bovenzijde open, zodat bij eventuele verstopping het water kan uitstromen. 

Indien de toevoer van het dak naar de hemelwaterafvoer onverhoopt verstopt zou 

raken vindt afvoer van water via de buren plaats. 

48. Voorts stelt W.L. dat het afdichtprofiel aan de onderzijde van het gevelstucwerk 

ongeveer 1 cm boven de bestaande dakbedekking ligt en dat het weefsel derhalve 
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maximaal 1 cm. boven de dakbedekking kan worden weggesneden. Dat is naar op-

vatting van W.L. te laag.  

49. Arbiter volgt B. waar deze stelt dat het weefsel van de gevelisolatie/het stucwerk 

nog dient te worden afgesneden en dat het gebruikelijk is dat te doen bij het spach-

telen van de gevel. Ter zake is geen sprake van een gebrek in het door B. uitge-

voerde werk, maar van nog te verrichten werkzaamheden. 

50. Met betrekking tot de nog niet uitgevoerde onderdelen vordert W.L. in totaal €� 

2.075,00 exclusief BTW (exclusief de kosten ter zake van de nog af te snijden ge-

velisolatie (dat W.L. onder de herstelkosten had gerangschikt). In het bedrag van €� 

2.075,00 is opgenomen het niet plaatsen van het hekwerk ad €� 500,00. Deze post 

zal arbiter hieronder apart bespreken. Exclusief het hekwerk en het afsnijden van 

de gevelisolatie bedraagt het nog door derden uit te voeren werk naar opvatting 

van W.L. €� 1.575,00 exclusief BTW 

51. Aangezien B. 10% van de aanneemsom nog niet had gefactureerd, zijnde 

€� 1.794,80 exclusief BTW, zou B. in beginsel het verschil toekomen ad (€� 1.794,80 

- €� 1.575,00 =) €� 219,80. Arbiter is echter van oordeel dat de kosten voor het 

wegsnijden van de gevelisolatie aan laatstgenoemd bedrag gelijk is te stellen. Het 

saldo van de kosten in verband met nog te verrichten werk en het niet in rekening 

gebrachte deel van de aanneemsom komt hiermee op nihil.  

52. Ter zake het niet geplaatste hekwerk (Frans balkon) overweegt arbiter dat dit 

plaatsen wel in de overeenkomst is opgenomen. Omdat W.L. heeft gekozen voor 

raamkozijnen in plaats van deuren is plaatsing van het hekwerk niet aan de orde. 

Aangezien het hekwerk kennelijk nog wel onderdeel uitmaakte van de overeen-

komst en het arbiter op voorhand niet zonder meer aannemelijk voorkomt dat de 

kosten van de raampartij gelijk waren aan de kosten van de openslaande deuren 

inclusief balkon (en B. hierover ook niets in het geding heeft gebracht) komt W.L. 

het bedrag ter zake van het niet plaatsen van het hekwerk toe. W.L. heeft dit be-

drag aan minderwerk in begroot op €� 500,00 exclusief BTW ofwel €� 595,00 inclusief 

BTW, hetgeen arbiter redelijk voorkomt. Arbiter zal deze vordering dan ook toewij-

zen. 

53. W.L. heeft voorts nog bedragen gevorderd in verband met het opstellen van een 

werkomschrijving en tekeningen en werkzaamheden constructeur. Deze kosten zijn 

opgevoerd in de kostenbegroting van A.A. en hebben alle betrekking op sloop en 

opnieuw bouwen van de dakopbouw. Aangezien sloop niet aan de orde is wijst arbi-

ter deze kosten af.  
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54. Op door W.L. als onderdeel van het overzicht van A.A. gevorderde (buitengerechte-

lijke) kosten van zijn gemachtigde komt arbiter hieronder terug. 

Te late oplevering 

55. W.L. heeft schadevergoeding gevorderd in verband met te late oplevering. Hij stelt 

dat B. zich bij brief van 25 april 2005 heeft verbonden het werk op 8 juli 2005 op te 

leveren. Aangezien tot op heden oplevering nog niet heeft plaatsgevonden vordert 

W.L. de schadevergoeding als bedoeld in artikel 7 lid 4 van de AVA 1992 (€� 22,50 

per werkdag) vanaf 8 juli 2005 tot aan de dag der oplevering. 

56. B. heeft als verweer slechts aangevoerd dat zij gerechtigd was het werk stil te leg-

gen omdat W.L. de termijnfacturen niet betaalde. Aangezien arbiter hierboven heeft 

overwogen dat W.L. gerechtigd was de betaling van de termijnen op te schorten, 

volgt arbiter dit standpunt van B. niet. 

57. B. heeft voorts niet betwist dat zij gehouden was het werk op 8 juli 2005 op te le-

veren. Tot aan 4 weken na de datum van omzetting (26 januari 2006) is B. naar 

het oordeel van arbiter de schadevergoeding in verband met te late oplevering ver-

schuldigd. Dit in verband met de omstandigheid dat W.L. in verband met de terech-

te omzetting een andere aannemer diende te zoeken om de resterende werkzaam-

heden uit te voeren Het gaat hier om een periode van 159 werkdagen. Hierop 

brengt arbiter in mindering 15 werkdagen in verband met de zomervakantie en 10 

werkdagen in verband met de kerstvakantie, zodat 134 werkdagen resteren. De 

hierover verschuldigde gefixeerde schadevergoeding bedraagt 134*€� 22,50 = 

€� 3.015,00. 

Gederfd woongenot 

58. W.L. heeft schadevergoeding gevorderd in verband met verminderd woongenot 

omdat B. de steigers eerst heeft verwijderd na hiertoe op 26 januari 2006 gesom-

meerd te zijn, terwijl B. haar werkzaamheden al op 15 juli 2005 had stilgelegd. 

59. B. stelt dat het aan W.L. zelf te wijten is geweest dat de steigers er zo lang ston-

den, omdat W.L. de termijnfacturen niet betaalde. Hierin volgt arbiter B. niet, aan-

gezien W.L. zich terecht op opschorting had beroepen.  

60. Arbiter acht het voorts aannemelijk dat sprake is van enig verminderd woongenot. 

In billijkheid wijst arbiter ter zake een bedrag van €� 500,00 toe. 

Slotsom 
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61. Aan Bruiijnes komt, gelet op het bovenstaande, toe het totaalbedrag voor de derde 

en vierde termijn ad €� 12.814,86 inclusief BTW. Dit bedrag dient verminderd te 

worden met €� 428,40 (te dunne cementdekvloer), €� 595,00 (minderwerk Frans 

balkon), €� 3.015,00 (te late oplevering) en €� 500,00 (gederfd woongenot) en te 

worden vermeerderd met €� 472,42 (weghakken vloer), zodat het totaal door W.L. 

te betalen bedrag € 8.748,88 bedraagt. 

62. B. heeft buitengerechtelijke kosten ad €� 1.328,73 gevorderd, zijnde 10% van de 

gevorderde hoofdsom. Ten aanzien van deze vordering heeft W.L. gesteld de om-

vang van de kosten te betwisten, aangezien deze kosten op geen enkele wijze zijn 

onderbouwd. Hier is B. verder niet meer op ingegaan. Voor arbiter is derhalve niet 

vast komen te staan dat buitengerechtelijke kosten zijn gemaakt. De vordering 

wordt dan ook afgewezen. 

63. Voor zover in de vordering van W.L. buitengerechtelijke kosten zijn begrepen, wijst 

arbiter deze, gelet op de mate waarin W.L. in deze procedure in het gelijk wordt 

gesteld, af. 

Rente 

64. B. heeft –na wijziging van eis- de geconvenieerde rente als bedoeld in artikel 17 

van de AVA 1992 gevorderd vanaf 26 mei 2006.  

65. Tegen deze vordering heeft W.L. geen specifiek verweer gevoerd zodat deze zal 

worden toegewezen. Over het bedrag van €� 8.748,88 komt B. de wettelijke rente 

toe vanaf 26 mei 2006 tot en met 8 juni 2006, verhoogd met 2 procentpunten van-

af 9 juni 2006 tot aan de dag der algehele voldoening. 

Proceskosten 

66. Gelet op de uitkomst van de procedure acht arbiter het billijk dat W.L. 65% en B. 

35% van de proceskosten draagt. Deze kosten hebben tot en met het depot van dit 

vonnis ter griffie van de rechtbank te Amsterdam bij moderatie €� 5.200,00 bedra-

gen. Hiervan dient W.L. €� 3.380,00 te betalen en B. €� 1.820,00. De kosten ad 

€� 5.200,00 zijn tot een beloop van €� 2.600,00 verrekend met de door B. gedane 

stortingen en tot een beloop van eveneens €� 2.600,00 met de door W.L. gedane 

stortingen. Gelet op het voorgaande dient W.L. derhalve €� 780,00 aan B. te beta-

len. 
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67. Gelet op de mate van gelijk en ongelijk acht arbiter het voorts billijk W.L. te belas-

ten met een tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand aan de zijde van B., 

welke tegemoetkoming arbiter ex aequo et bono vaststelt op €� 870,00. 

68. Ter zake van de kosten dient W.L. derhalve in totaal aan B. te voldoen €� 1.650,00 

(€� 780,00 + €� 870,00). 

69. Arbiter zal het vonnis, zoals door B. gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad verklaren. 

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

DE BESLISSING: 

Arbiter, rechtdoende als goed man naar billijkheid, 

VEROORDEELT W.L. om ter zake het voormelde tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan 

B. te betalen een bedrag van €� 8.748,88 (achtduizend zevenhonderdachtenveertig euro 

en achtentachtig cent) vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 26 mei 2006 tot en 

met 8 juni 2006, verhoogd met 2 procentpunten vanaf 9 juni 2006 tot aan de dag der 

algehele voldoening; 

VEROORDEELT W.L. om ter verrekening van de kosten aan B. tegen behoorlijk bewijs 

van kwijting te betalen €� 1.650,00 (éénduizend zeshonderdvijftig euro); 

VERKLAART dit vonnis UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD; 

WIJST AF hetgeen meer of anders is gevorderd. 

 

Aldus gewezen te Amsterdam, 16 april 2008 

 

w.g. A. Rongen 

27997 


