
No. 29.759 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS IN KORT GEDING 
ter zake van een geschil tussen 
 
J.L., 
hierna te noemen: “opdrachtgever”, 
 
gemachtigde: mevr. mr. G.M. Metz,  
juriste bij ARAG Rechtsbijstand te Leusden, 
 
e i s e r, 
 
en 
 
R.O., 
handelende onder de naam 
AANNEMERSBEDRIJF R.O., 
hierna te noemen: “aannemer”, 
 
gemachtigde: mr. M.E.M. Sanders, advocaat te Almelo, 
 
v e r w e e r d e r. 
 ----------------------- 

HET SCHEIDSGERECHT: 

1. De ondergetekende, M.G.H. ZEILLEMAKER, lid van het College van Arbiters van de 

Raad van Arbitrage voor de Bouw, welke Raad voorheen genaamd was Raad van 

Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, is door de voorzitter van deze Raad 

overeenkomstig de statuten van de Raad benoemd tot enig scheidsman in na te 

noemen geschil. De ondergetekende heeft zijn benoeming schriftelijk aanvaard. Bij 

brief van 24 oktober 2007 is van de benoeming en de aanvaarding mededeling ge-

daan aan partijen. Het geschrift, waarbij ondergetekende zijn benoeming heeft 

aanvaard, bevindt zich in depot bij het secretariaat van de Raad. Overeenkomstig 

de statuten van de Raad is aan het scheidsgerecht toegevoegd mr. ir. F.M. van 

Cassel, secretaris van de Raad. 

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE: 

2. Door opdrachtgever is een memorie van eis, met producties ingediend. Deze me-

morie van eis is op 10 oktober 2007 ingekomen bij de Raad. Opdrachtgever maakt 

gewag van tekortkomingen in de spouwruimte van zijn woning die voor hem door 

aannemer gebouwd wordt. Hij stelt dat op diverse plaatsen het isolatiemateriaal te-

gen de binnenzijde van buitenspouwblad aanligt en dat er zich overal speciebaar-

den bevinden. 

3. Aannemer heeft de dag voor de mondelinge behandeling per fax een memorie van 

antwoord ingediend. Deze fax was evenwel zo laattijdig dat deze het scheidsgerecht 

niet meer bereikt heeft. Door aannemer is bij aanvang van de mondelinge behan-
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deling de memorie van antwoord, met bijlagen, ingediend. 

4. De mondelinge behandeling van het onderhavige geschil heeft plaatsgehad op don-

derdag 15 november 2007. 

Bij deze gelegenheid hebben partijen hun standpunt toegelicht.  

5. Door opdrachtgever is tijdens de mondelinge behandeling zijn eis gewijzigd, dit 

betreft enkel onderdeel C. De overige eisen, A, B en D zijn ongewijzigd gebleven. 

De eis, na wijziging luidt als volgt: 

[Opdrachtgever] verzoekt de Voorzitter van de Raad van Arbitrage 

A. het onderhavige geschil als spoedgeschil te behandelen 

en verzoekt vervolgens de Raad van Arbitrage om 

B. het werk op te nemen en de hoedanigheid van het werk met name voor wat 
betreft de spouwisolatie vast te stellen. 

C. [Aannemer] bij scheidsrechterlijk vonnis te veroordelen om de bij opname 
waargenomen fysieke contacten tussen binnenzijde van het buitenspouwblad 
en de fysieke contacten tussen de spouwisolatie en de speciebaarden te ver-
wijderen binnen vier weken na dagtekening van het in deze te wijzen vonnis 
op straffe van een door de arbiter(s) in redelijkheid te bepalen dwangsom 
voor iedere dag dat [aannemer] in gebreke blijft aan het vonnis te voldoen, 
met machtiging van [opdrachtgever] om bij het niet nakomen van het vonnis 
het herstel door derden te laten verrichten en de daaraan verbonden kosten 
op [aannemer] te verhalen. 

D. [Aannemer] te veroordelen in de kosten van deze procedure. 

6. Door opdrachtgever is tevens een spoedplaatsopneming gevraagd. Die procedure is 

onder hetzelfde nummer als onderhavige procedure geadministreerd. Arbiter is in 

die procedure als lid van de commissie tot spoedplaatsopneming benoemd. De be-

zichtiging en de mondelinge behandeling in het kader van het kort geding heeft dan 

ook gecombineerd plaatsgevonden met die van de plaatsopneming. 

DE GRONDEN VAN DE BESLISSING: 

De bevoegdheid 

7. De bevoegdheid van ondergetekende tot beslechting van het onderhavige geschil 

bij scheidsrechterlijk vonnis staat onbetwist tussen partijen vast. Deze bevoegdheid 

berust op artikel 21 van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden voor 

Aannemingen in het bouwbedrijf 1992, hierna: “AVA ’92” te noemen, met daarin 

opgenomen een arbitrale clausule verwijzende naar de Raad en zijn statuten. 

Het geschil 

Spoedeisendheid 

8. Aannemer betwist de spoedeisendheid. Aannemer voert ter onderbouwing van zijn 

betwisting aan dat de woning afgebouwd is en opleveringsgereed. Tekortkomingen 

kunnen en moeten bij de oplevering gemeld worden, niet eerder. 
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9. Arbiter overweegt hieromtrent dat de spoedeisendheid beoordeeld dient te worden 

naar de ingestelde vordering. Bij toewijzing van die vordering dient het gehele bui-

tenspouwblad van de woning verwijderd te worden en opnieuw opgetrokken. Dat is 

zeer vergaand en zal veel overlast en schade geven aan opdrachtgever indien hij de 

woning reeds opgeleverd heeft gekregen. Spoedeisendheid is derhalve aanwezig. 

Volgende kop  

10. Opdrachtgever stelt dat op diverse plaatsen het isolatiemateriaal tegen de binnen-

zijde van het buitenspouwblad ligt en dat er speciebaarden zijn. Opdrachtgever 

stelt ter motivering van zijn vordering onder sub C dat er vochttransport van het 

buitenspouwblad naar het binnenspouwblad voorkomen dient te worden. Door het 

fysieke contact van het buitenspouwblad en de isolatie kan er water van het bui-

tenspouwblad in het binnenspouwblad dringen. Dit evenzo via de speciebaarden. 

11. Arbiter heeft tijdens de bezichtiging waargenomen dat in de spouw er overal een 

ruimte tussen het buitenspouwblad en de isolatie is van 2 à 3 centimeter. Daarbij 

steken de speciebaarden fors uit, doch raken de isolatie meestal net niet.  

12. Niet is waargenomen dat het isolatiemateriaal dat zich in de spouwruimte bevindt, 

tegen de stenen van het buitenspouwblad aanligt. Er is dus geen fysiek contact tus-

sen de isolatie en het buitenspouwblad. 

13. De speciebaarden liggen sporadisch tegen de isolatie aan. Dit behoort niet. Evenwel 

is de omvang van dit gebrek niet zodanig dat daardoor aannemelijk is dat er signifi-

cant watertransport is van het buitenspouwblad naar het binnenspouwblad. Arbiter 

heeft namelijk waargenomen dat de sporadische fysieke contacten van de specie-

baarden telkens maximaal circa 2 cm lang zijn. Dit is niet omvangrijk te noemen. 

Deze tekortkoming rechtvaardigt dan ook niet het gevolg dat verbonden is aan 

toewijzing van de vordering namelijk afbraak van het buitenspouwblad.  

14. Arbiter komt dan ook tot de conclusie dat de vordering van opdrachtgever afgewe-

zen dient te worden. 

Overige vorderingen 

15. Omtrent de kosten van dit vonnis in kort geding overweegt arbiter dat opdrachtge-

ver als volledig in het ongelijk gesteld deze kosten dient te dragen. De kosten heb-

ben tot en met het depot van dit vonnis ter griffie van de rechtbank te Amsterdam 

€� 2.122,49 bedragen en zijn verrekend met de door opdrachtgever gestorte waar-

borgsom. Uit deze hoofde behoeft niets verrekend te worden. 

16. In het verlengde van het voorgaande dient opdrachtgever belast te worden met een 

tegemoetkoming in de kosten van processuele bijstand aan de zijde van aannemer. 

Arbiter stelt deze tegemoetkoming ex aequo et bono vast op €� 1.450,00. 
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17. Aannemer vordert vergoeding van buitengerechtelijke kosten ad €� 1.500,00 exclu-

sief BTW, gemaakt door zijn gemachtigde. Door aannemer is niet onderbouwd waar 

deze kosten door veroorzaakt zijn. Afwijzing volgt. 

18. Nu de vorderingen van opdrachtgever worden afgewezen is er geen ruimte om dit 

vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

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

DE BESLISSING 

Arbiter, rechtdoende als goed man naar billijkheid, 

WIJST de vordering van opdrachtgever tot herstel AF; 

VEROORDEELT opdrachtgever om tegen behoorlijk bewijs van kwijting ter tegemoetko-

ming in de kosten van processuele bijstand aan aannemer te betalen €� 1.450,00 (zegge: 

éénduizend vierhonderdvijftig euro); 

WIJST AF hetgeen meer of anders is gevorderd. 

Aldus gewezen te Amsterdam, 2 januari 2008 

w.g. M.G.H. Zeillemaker 
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