
No. 29.686 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS 
(Kort geding) 
ter zake van een spoedgeschil tussen 
 
J.H., 
hierna te noemen “opdrachtgever”, 
 
e i s e r, 
 
gemachtigde: mr. V.L. Spronk, 
jurist in dienst van DAS Rechtsbijstand, te Rijswijk 
 
en 
 
de besloten vennootschap 
S. B.V., 
hierna te noemen “aanneemster”, 
 
v e r w e e r s t e r, 
 
gemachtigde: geen. 

HET SCHEIDSGERECHT 

1. De ondergetekende, PROF. IR. K. D'ANGREMOND, lid-deskundige van het College 

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

ze Raad overeenkomstig de statuten van de Raad benoemd tot enig scheidsman in 

dit geschil. De ondergetekende heeft zijn benoeming schriftelijk aanvaard. De voor-

zitter verleende voorts verlof tot behandeling als spoedgeschil in kort geding (arti-

kel 20 lid 1 sub a van de Statuten).  

Bij brief d.d. 24 september 2007 is van het voorgaande mededeling gedaan aan 

partijen. Overeenkomstig de statuten van de Raad is aan het scheidsgerecht toege-

voegd mr. M.H. van Hoogstraten, 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, binnengekomen op 17 september 2007 (niet ondertekend) 

 en op 21 september 2007 (ondertekend), met producties; 

- de stukken (door opdrachtgever) overgelegd bij de mondelinge behandeling, te 

 weten:  

a. een exemplaar van de memorie van eis met originele foto's;  

b. een brief van de gemeente Z. van 29 juli 2004, gericht aan de constructeur 

van aanneemster, met bijlage. 

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

maandag 1 oktober 2007. 
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Partijen kwamen tot toelichting op de wederzijdse standpunten. 

Aansluitend aan de mondelinge behandeling heeft een bezichtiging van het werk 

plaatsgevonden. 

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 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 BEOORDELING VAN HET GESCHIL 

de feiten 

5. Tussen partijen staat het volgende vast: 

a. Aanneemster doet op 22 oktober 2003 een offerte voor het bouwen van een 

aanbouw aan de woning van opdrachtgever te Z., aan de B. 1 aldaar, tegen 

een aanneemsom van €� 21.350,00.  

b. Van toepassing is een technische omschrijving. Deze omvat, ondermeer, 

sloopwerk, heiwerk, graafwerk en fundering. 

c. Van toepassing zijn voorts de AVA 1992 

d. Oplevering geschied in de loop van 2004. 

e. Nadien volgen klachten over verzakking en scheurvorming in de (door op-

drachtgever) afgewerkte vloeren, wanden en plafond. 

f. Opdrachtgever laat in 2007 expertiserapporten opmaken, door CED Nomex van 

25 mei 2007 en 8 augustus 2007; deze wijzen, kort gezegd, naar de fundering 

als oorzaak. 

g. Bij brief van zijn gemachtigde van 16 juli 2007 vordert opdrachtgever maatre-

gelen, vóór 20 juli 2007. 

h. Een oplossing blijft uit. 

de vordering in kort geding 

6. Opdrachtgever vordert vergoeding van kosten, voor twee extra palen, en van ge-

volgschade, als volgt: 

".. 
verweerster te veroordelen tot betaling aan eiser van een vergoeding wegens het 
kunnen doen treffen van schadebeperkende maatregelen, zulks ter voorkoming van 
de aldoor dagelijks oplopende schade aan de woning als gevolg van de wanpresta-
tie zijdens verweerster van €� 6.000,00, alsmede een voorlopige schade vergoeding 
voor de tot op heden geleden (gevolg)schade ad €� 20.700,00, althans een door U 
Arbiter(s) ex aequo et bono vast te stellen bedrag, door verweerster te betalen bin-
nen 14 dagen na het door U Arbiter(s) in deze te wijzen vonnis. 
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Verweerster te veroordelen in de kosten van deze procedure, waaronder begrepen 
het salaris van de gemachtigde van eiser." 

het verweer  

7. Aanneemster verweert zich, als hierna weer te geven. 

het oordeel van arbiter 

8.1 Bij de bezichtiging ziet arbiter scheurvorming, op de overgang in vloeren, wanden, 

en plafonds. Aan de buitenzijde is duidelijk dat de aanbouw door kanteling aan de 

bovenzijde iets loskomt van de oorspronkelijke gevel. 

De expert signaleert op 6 juli 2007, na het vrijgraven van de paalkoppen, dat vol-

gens haar de gebruikte twee heipalen afwijken van hetgeen volgens de berekening 

en opgave (brief 7 juli 2007, onder pr 2) van aanneemster zelve had moeten zijn 

aangebracht, nl. niet 

- een grout-injectiepaal (10 m lang), buis 114 mm, schachtdiameter 180 mm, op 

450 mm uit de gevel, maar  

- een buispaal van 126 mm, op 550 mm uit de gevel. 

Voorts zou grout aan de buitenzijde van de palen ontbreken, zo moet arbiter uit de 

toelichting ter zitting nog nader begrijpen. 

Herstel (een nieuwe paalfundering) is nodig, aldus de expert. 

Opdrachtgever wenst het aanbrengen van twee extra heipalen. De kosten raamt hij 

op €� 5.576,99, hij vordert een voorlopige schadevergoeding van €� 6.000,00. 

Aanneemster voert beperkt verweer, alleen daarin bestaande dat zij de opgevoerde 

kosten aan de hoge kant vindt. 

8.2 Arbiter, voorlopig oordelende, is er voldoende van overtuigd dat de fundering onder 

de aanbouw onvolkomen is (te kort, te smal, geen grout), nu daargelaten waar de 

manco's precies in bestaan.  

Hij is er ook voldoende van overtuigd dat het door opdrachtgever gewenste herstel 

nodig is, om verdere zakking tot staan te brengen. Dat daar in elk geval het heien 

van twee extra palen bij hoort, is tussen partijen kennelijk niet in dispuut. 

8.3. Arbiter wijst toe, bij wege van voorlopige voorziening, in redelijkheid: € 5.000,00. 

9.1 Opdrachtgever vordert verder vergoeding van gevolgschade. Hij legt over (bij het 

laatste rapport van CED Nomex, pr 4) een calculatie van F. b.v., tot een beloop van 

€� 20.638,39, en vordert voorlopig €� 20.700,00. 

Een onderdeel daarvan vormt de post 25 "Metalen draagconstructies. Staal nazien 

bestaand werk", betreffende de ligger tussen oudbouw en nieuwbouw, een stelpost 

van €� 1.500,00. 
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Het gaat er hierom dat de gemeente de aanvankelijke constructie van aanneemster 

niet accoord bevindt en een ander oplossing vraagt, blijkens haar brief van 29 juli 

2004, als volgt: 

".. De stalen ligger (UNP240) is niet accoord ivm wringing, waarmede geen reke-

ning bij de ligger en de oplegging is gehouden. 

U dient derhalve een andere oplossing ter goedkeuring in te dienen. 

DE 26-04-04 is al telefonisch met uw kantoor contact geweest, echter daarna is 

niets vernomen. " 

Volgens CED Nomex (eerste rapport, pagina 4) is onbekend of de verlangde wijzi-

ging is aangebracht. Nu bestaan twijfels, aldus de expert, of in de ligger wel 8 Hilti 

ankers zijn aangebracht, zoals aanneemster aangeeft in haar brief van 7 juni 2007. 

Controle is volgens haar nodig. 

Aanneemster betoogt blijkens het rapport (bl 4) aanvankelijk dat zij constructie 

volgens de (oorspronkelijke) tekening en berekening heeft uitgevoerd. In de brief 

van 7 juni 2007, en ter zitting voert zij echter aan dat zij de opmerkingen heeft 

verwerkt, en de ligger conform een nieuwe berekening met 8 Hilti ankers zou heb-

ben uitgevoerd, maar dat indiening bij de gemeente (Bouw en Woningtoezicht) ach-

terwege is gebleven.  

9.2 Gezien de brief van de gemeente van 29 juli 2004 , acht arbiter de gestelde twijfels 

aan de zijde van opdrachtgever gerechtvaardigd, althans begrijpelijk.  

Arbiter acht het toewijzen van een bedrag, als voorlopige voorziening, voor onder-

zoek en eventueel herstel op zijn plaats.  

Hij wijst toe: € 1.500,00. 

10. De in het voorgaande aangegeven toewijzingen zijn uit hun aard spoedeisend te 

achten. 

11. De verder door opdrachtgever verlangde vergoeding (tot het beloop van 

€� 20.700,00) ziet op de kosten van (de afwerking van) vloeren, wanden en pla-

fonds. Vast is echter komen te staan dat de opdracht voor de aanbouw aan aan-

neemster "casco" is gegeven, dus zonder vloer- wand- en plafondafwerking. Op-

drachtgever heeft die zelf of in eigen beheer uitgevoerd. Ten aanzien van daaraan 

opgetreden schade is duidelijk dat deze mede is ontstaan door onvoldoende dilata-

tie op de overgangen tussen oudbouw en nieuwbouw. Aanneemster betwist dat 

waarschuwen daarvoor tot haar plicht hoorde en ziet dat als een eigen risico van 

opdrachtgever, nu deze de afwerking in eigen beheer heeft uitgevoerd. 

Voor arbiter staat, met dat al, thans niet eenduidig vast dat aanneemster aanspra-

kelijk is. Arbiter ziet daarom te weinig grond om reeds in kort geding tot een toe-
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wijzing te kunnen besluiten. Alleen een eventuele bodemprocedure kan hier uit-

komst brengen.  

12. Alles bijeen wordt toegewezen, bij wege van voorlopige voorziening: €� .000,00 + 

€� 500,00 = € 6.500,00. 

13. Van deze beslissing zijn partijen door de secretaris, bij wege van mondelinge uit-

spraak als bedoeld in art 20, lid 11 van de Statuten van de Raad, telefonisch op de 

hoogte gesteld op 4 oktober 2007. 

de kosten 

14.1 Ter zake van de proceskosten overweegt arbiter dat opdrachtgever slechts deels in 

het gelijk is gesteld. Gelet op de mate waarin partijen in het ongelijk zijn gesteld 

acht arbiter het billijk dat ieder de helft van de kosten draagt. 

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

bank te Amsterdam €� 3.914,93 bedragen en zijn blijkens een daarvan afgegeven 

factuur tot dat beloop verrekend met de door opdrachtgever gedane stortingen. 

14.2 Arbiter acht het voorts billijk om, gelet op het voorgaande te bepalen, dat ieder de 

eigen kosten draagt, ook die van rechtsbijstand. 

14.3 Ter zake van de kosten dient derhalve door aanneemster aan opdrachtgever te 

worden voldaan (1/2 x €� 3.914,93 =) €� 1.957,47 . 

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

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

DE BESLISSING: 

Arbiter, rechtdoende als goed man naar billijkheid, 

in kort geding en bij wege van voorlopige voorziening 

VEROORDEELT aanneemster om ter zake het voormelde tegen behoorlijk bewijs van 

kwijting aan opdrachtgever te betalen €� 6.500,00 (zesduizend vijfhonderd euro); 

VEROORDEELT aanneemster om ter verrekening van de kosten tegen behoorlijk bewijs 

van kwijting aan opdrachtgever te betalen €� 1.957,47 (éénduizendnegenhonderd ze-

venenvijftig euro en zevenenveertig eurocent); 

VERKLAART dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 

WIJST AF hetgeen meer of anders is gevorderd. 
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Aldus gewezen te Amsterdam, 1 november 2007 

w.g. K. d' Angremond 

29686 


