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HET SCHEIDSGERECHT 

1. De ondergetekenden, MR. D.J. VAN DIJK, lid-jurist van het College van Arbi-

ters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, IR. G.M.F.J. HAMMER, en IR. P. 

BOT, beiden lid-deskundige van dit College, zijn door de voorzitter van deze 

Raad overeenkomstig de statuten van de Raad benoemd tot scheidslieden in 

dit geschil. De ondergetekenden hebben hun benoeming schriftelijk aanvaard. 

Bij brief d.d. 23 december 2008 is daarvan mededeling gedaan aan partijen. 

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

voegd 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: 

- de memorie van eis d.d. 24 juli 2008, binnengekomen op 24 juli 2008, met 

producties; 

- de brief van mr. Van Dijk d.d. 4 augustus 2008, met als bijlage kopieën in 

kleur van de bij memorie van eis overgelegde foto’s; 

- de memorie van antwoord, met producties; 

- de memorie van repliek; 
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- de memorie van dupliek; 

- het faxbericht van mr. Van Dijk d.d. 19 oktober 2009, met producties; 

- de pleitnota van mrs. Van Dijk en Zwartkruis; 

- de akte tot vermeerdering van eis, ter mondelinge behandeling overgelegd 

door mrs. Van Dijk en Zwartkruis; 

- de pleitnotities van mr. Wientjes. 

 

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

den op 20 oktober 2009. 

 

DE GRONDEN VAN DE BESLISSING 

de bevoegdheid 

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

geschil bij scheidsrechterlijk vonnis staat onbetwist tussen partijen vast. Pa-

ragraaf 49 van de toepasselijke Uniforme Administratieve Voorwaarden voor 

de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) bevat een arbitraal beding dat 

verwijst naar de Raad en zijn statuten. 

 

de feiten 

5. Tussen partijen staat het volgende vast: 

a. Opdrachtgever is –kort gezegd- verantwoordelijk voor huisvesting van 

asielzoekers.  

b. Tussen opdrachtgever en aanneemster is op 16 mei 2000 een raamover-

eenkomst tot stand gekomen. Daarin is onder meer bepaald dat de op-

drachten tot het realiseren van woongebouwen, waarop de raamovereen-

komst ziet, zullen worden uitgevoerd met inachtneming van de UAV 1989, 

de UAVTI 1992, het Bouwbesluit en de technische omschrijving “T.O. 

1999”. 

c. Door aanneemster zijn voor opdrachtgever woongebouwen gerealiseerd in 

(onder meer) O. en Z.. 

d. Advies- en ingenieursbureau DHV (verder te noemen: DHV) heeft bij on-

derzoek van de galerijconstructie in 2005 geconstateerd dat de aanslui-

ting van de galerijen op de kolommen en op de gevel bij de door aan-

neemster gefabriceerde woongebouwen (net) niet voldoet. 
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e. Adviesbureau Peutz te Zoetermeer (verder te noemen: Peutz) heeft in een 

aantal op verzoek van opdrachtgever opgestelde rapporten geconcludeerd 

dat de door aanneemster gefabriceerde woongebouwen op het punt van 

brandveiligheid niet voldeden. Onvoldoende brandveiligheid werd gecon-

stateerd ter plaatse van de doorvoeringen en schachten, dakoverstek-

ken/galerijconstructies en de draagconstructie. 

f. Opdrachtgever heeft ten aanzien van de onder d en e geconstateerde 

punten door derden (vallend onder C. B.V; verder te noemen: C.) werk-

zaamheden laten verrichten. 

 

de vordering 

6. Opdrachtgever vordert betaling van: 

• de geleden en nog te lijden schade in verband met de constructie van de 

galerijen, thans bestaande uit de kosten die opdrachtgever heeft gemaakt 

in verband met inschakeling van C. (€� 64.260,00 inclusief BTW); 

• de geleden en nog te lijden schade met betrekking tot het treffen van 

aanvullende brandwerende voorzieningen, bestaande uit de kosten die op-

drachtgever heeft gemaakt in verband met de inschakeling van C. 

(€� 95.700,00 exclusief BTW voor de doorvoeringen en schachten en 

€� 143.324,43 voor de dakoverstekken/galerijconstructies); 

• €� 4.190,51 voor door opdrachtgever betaalde schadevergoeding aan de 

familie B. te W. in verband met in de tuin van die familie belande afge-

waaide dakdelen van het AZC te Z.; 

• €� 10.000,00 in verband met inschakeling van DHV en €� 15.500,00 in ver-

band met inschakeling van Peutz; 

alles vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van indiening van 

de memorie van eis tot de dag der algehele voldoening; 

 

7. Ook heeft opdrachtgever verzocht aanneemster te veroordelen tot betaling 

van buitengerechtelijke kosten van €� 5.000,00 en de kosten van deze proce-

dure (waaronder de kosten van rechtsbijstand aan de zijde van opdrachtge-

ver), met bepaling dat, als deze kosten niet binnen veertien dagen na dagte-

kening van deze kosten zijn voldaan, daarover de wettelijke rente verschul-

digd is. 



4 

8. Bij akte tot vermeerdering van eis, overgelegd ter mondelinge behandeling, 

heeft opdrachtgever nog betaling gevorderd van de herstelkosten van de 

AMA-zaal van het AZC O., thans bestaande uit de kosten in verband met in-

schakeling van C. van €� 61.297,52 inclusief BTW, te vermeerderen met de 

wettelijke rente vanaf de datum van indiening van de akte tot aan de dag der 

algehele voldoening. 

9. Opdrachtgever heeft ten slotte verzocht dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad te 

verklaren. 

 

het verweer 

10. Aanneemster heeft bezwaar gemaakt tegen de vermeerdering van eis. Ten 

aanzien van de overige vorderingen stelt zij dat opdrachtgever daarin niet 

ontvankelijk moet worden verklaard dan wel dat deze hem moeten worden 

ontzegd, kosten rechtens. 

de beoordeling van het geschil 

algemeen 

11. Tenzij anders vermeld betreffen de in dit vonnis besproken stellingen en ver-

weren alle de door aanneemster uitgevoerde werkzaamheden aan de woon-

gebouwen van het AZC te O.. 

 

de vermeerdering van eis 

12. Bij memorie van eis heeft opdrachtgever aangegeven dat de draagconstructie 

van de woongebouwen (ook die van de AMA-recreatiezaal) niet voldoet aan 

de daaraan te stellen eis van 60 minuten brandwerendheid. Aangezien het 

werk naar opvatting van opdrachtgever op 23 april 2003 is opgeleverd (met 

een onderhoudstermijn van drie maanden), heeft opdrachtgever bij memorie 

van eis meegedeeld, mede ter sauvering van recht, de vordering ten aanzien 

van de recreatiezaal in te stellen, maar dat hij, omdat de kosten op dat mo-

ment nog niet duidelijk waren, deze vordering in het verdere verloop van de 

procedure nader zou specificeren. 
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13. Het petitum van de  memorie van eis bevat geen vordering ter zake van de 

brandwerendheid van de draagconstructie van de AMA-recreatiezaal. Bij akte 

tot vermeerdering van eis, ingediend ter mondelinge behandeling, heeft op-

drachtgever de vordering alsnog ingesteld. 

14. Aanneemster heeft tegen deze eisvermeerdering bezwaar gemaakt.  

15. De stukken die opdrachtgever ter onderbouwing van de eisvermeerdering de 

middag vóór de mondelinge behandeling per fax heeft toegezonden, dateren 

alle uit 2008. Bij opdrachtgever waren de te maken kosten dus al ruimschoots 

bekend op het moment dat de memorie van repliek (5 maart 2009) werd in-

gediend. Opdrachtgever heeft ook geen plausibele verklaring kunnen geven 

voor het in een zo laat stadium van de procedure vermeerderen van de eis. 

Gelet hierop heeft aanneemster door toedoen van opdrachtgever onvoldoende 

gelegenheid gehad zich tegen deze eisvermeerdering te verweren en is zij in 

haar verdediging geschaad. Arbiters laten de vermeerdering van eis dan ook 

niet toe. 

16. Aangezien opdrachtgever met betrekking tot de brandveiligheid van de draag-

constructie voor het overige geen vordering heeft ingesteld, zullen arbiters de 

stellingen en verweren ten aanzien van dit onderwerp in dit vonnis niet be-

spreken. 

ontvankelijkheid opdrachtgever 

17. Aanneemster stelt dat het werk in twee fases is uitgevoerd. Fase I betrof de 

woongebouwen 1 t/m 5 en fase II de woongebouwen 6 t/m 9. Aangezien de 

woongebouwen van fase I al op 2 november 2001 zijn opgeleverd is de ver-

valtermijn voor het aanhangig maken van een rechtsvordering uit hoofde van 

een verborgen gebrek (met inachtneming van de onderhoudstermijn van 

3 maanden) per 3 februari 2007 verstreken en moet opdrachtgever niet ont-

vankelijk worden verklaard in zijn vordering voor zover deze ziet op gebreken 

aan woongebouwen 1 t/m 5, aldus aanneemster. 

18. Opdrachtgever betoogt, met verwijzing naar paragraaf 1 lid 2 van de UAV 

1989, dat er sprake is van slechts één werk, omdat in het bestek geen afzon-

derlijke termijn voor oplevering van fase I is voorgeschreven en omdat in de 

aannemingsovereenkomst slechts één opleverdatum is opgenomen (2 no-
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vember 2001). Ten aanzien van fase I heeft er naar opvatting van opdracht-

gever op 2 november 2001 slechts een vooropname plaatsgevonden. Het ge-

hele werk is pas op 24 april 2003 opgeleverd en dus moet van deze datum 

worden uitgegaan bij beantwoording van de vraag of de vervaltermijn is ver-

streken, aldus opdrachtgever. 

19. Hoewel in de overeenkomst niet wordt gesproken van uitvoering en opleve-

ring van het werk in twee fases, zijn arbiters van oordeel dat toch sprake is 

van twee deelopdrachten waarbij de werkzaamheden op verschillende data 

zijn opgeleverd en de vervaltermijn op verschillende data is gestart. Zij over-

wegen daartoe dat opdrachtgever zelf in afwijking van de aannemingsover-

eenkomst op 18 december 2000 twee afzonderlijke bestelformulieren met 

twee verschillende aanneemsommen heeft doen uitgaan. Partijen hebben tij-

dens de uitvoering van het werk ook gehandeld naar een opsplitsing en ople-

vering van het werk in twee fases. Immers, in het door de directievoerder op-

gestelde verslag van een bespreking van 12 november 2001 waarbij ook op-

drachtgever vertegenwoordigd was (productie 30), is te lezen dat de kantoor- 

en woongebouwen van fase I zijn opgeleverd. Op geen enkele wijze is geble-

ken dat het hier slechts om een vooropname ging. Opdrachtgever heeft dit 

onderdeel van het werk ook vanaf die datum in gebruik genomen. De opname 

en goedkeuring van het werk op 14 april 2003 betrof gezien het daarvan op-

gemaakte proces-verbaal ook slechts de 2e fase (woongebouwen 6 t/m 9). 

20. Aan de in de aannemingsovereenkomst genoemde opleveringsdatum voor het 

gehele werk (2 november 2001) kan aanneemster naar het oordeel van arbi-

ters in dit geval in redelijkheid niet worden gehouden, aangezien beide partij-

en daarvan bij de uitvoering van het werk, zoals hiervoor beschreven, uit-

drukkelijk zijn afgeweken. Van het bestek (in dit geval de technische om-

schrijving) kan in dit geval ook niet worden uitgegaan omdat dit een algeme-

ne technische omschrijving is voor alle door verschillende aannemers in ver-

schillende periodes te realiseren woongebouwen.  

21. Gelet op het hiervoor overwogene was de vervaltermijn voor het instellen van 

een vordering uit hoofde van een verborgen gebrek voor fase I, bij oplevering 

op 2 november 2001 en rekening houdend met de onderhoudstermijn van 

3 maanden, op 2 februari 2007 verstreken.  
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22. Niet gebleken is dat ten aanzien van de in deze procedure aan de orde zijnde 

gebreken eerder door aanneemster substantiële herstelwerkzaamheden zijn 

verricht als gevolg waarvan de vervaltermijn na afronding van dat herstel op-

nieuw is gaan lopen. De in 2003 door aanneemster verrichte herstelwerk-

zaamheden waar opdrachtgever op doelt, betreffen weliswaar gebreken in 

verband met de brandwerendheid aan de in fase I gerealiseerde woongebou-

wen, maar andere dan de in deze procedure aan de orde gestelde gebreken. 

23. Opdrachtgever heeft voorts nog gesteld dat, aangezien aanneemster er al in 

2002 van op de hoogte was dat er sprake was van verborgen gebreken van 

uiteenlopende aard en er daarna voortdurend een discussie over (het herstel 

van) deze gebreken is gevoerd, het honoreren van het beroep van aanneem-

ster op de vervaltermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid on-

aanvaardbaar zou zijn. De ratio van deze vervaltermijn is naar opvatting van 

opdrachtgever (slechts) dat de aannemer niet nog vele jaren na oplevering 

kan worden verrast met claims.  

24. Deze door opdrachtgever aan de vervaltermijn gegeven uitleg is onjuist. De 

vervaltermijn is niet gelijk aan een verjaringstermijn en kan niet worden ge-

stuit. Slechts als er sprake is van arglist of opzet van aanneemster om de 

vervaltermijn te laten verstrijken kan toepassing van paragraaf 12 lid 4 van 

de UAV naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. 

Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer aanneemster opdrachtge-

ver voortdurend aan het lijntje zou hebben gehouden door herstel toe te zeg-

gen maar niet uit te voeren, met als doel om later een beroep te kunnen doen 

op de vervaltermijn. Gesteld noch gebleken is dat daarvan in dit geval sprake 

is. Het was dan ook aan opdrachtgever om nog binnen de vervaltermijn de 

rechtsvordering in te stellen, toen bleek dat de discussie met aanneemster 

kennelijk niet tot een voor hem aanvaardbaar herstelvoorstel van aanneem-

ster leidde. 

25. Voor zover de vorderingen van opdrachtgever betrekking hebben op fase I 

van het werk, is hij daarin, gelet op het bovenstaande, niet ontvankelijk. 

26. Aanneemster stelt vervolgens dat ook voor wat betreft de in fase II opgele-

verde woongebouwen de vervaltermijn inmiddels is verstreken. Zij voert daar-

toe aan dat het werk op 14 april 2003 is goedgekeurd. Rekening houdend met 
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de onderhoudstermijn van drie maanden is de vervaltermijn voor het instellen 

van een rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek op 15 juli 2008 

verstreken. Aangezien opdrachtgever de vordering heeft ingesteld op 24 juli 

2008 is hij daarin niet ontvankelijk, aldus aanneemster. 

27. Aan aanneemster kan worden toegegeven dat in het proces-verbaal van eer-

ste opneming (productie 27) is opgenomen dat het werk is goedgekeurd op 

14 april 2003 behoudens de in de bijlage vermelde opname van nog uit te 

voeren werkzaamheden van bouwkundige aard, welke op vrijdag 25 april 

2003 gereed moesten zijn. Maar hierbij is ook vermeld dat de onderhouds-

termijn met betrekking tot de bouwkundige uitvoering op 25 juli 2003 eindigt. 

De vervaltermijn begint op grond van paragraaf 12 lid 5 van de UAV 1989 te 

lopen op de dag na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Partijen hebben 

naar het oordeel van arbiters beide willens en wetens hun instemming ver-

leend aan een onderhoudstermijn eindigend op 25 juli 2003. De juistheid van 

de stelling van aanneemster dat de datum 25 juli 2003 op het proces-verbaal 

van oplevering moet worden gezien als een kennelijke schrijffout is niet vast 

komen te staan, aangezien deze stelling door opdrachtgever wordt betwist en 

er ook overigens geen aanwijzingen zijn die op een schrijffout wijzen. Ook is 

niet aannemelijk dat genoemde termijn tot 25 juli 2003 alleen gold voor de bij 

de opname geconstateerde gebreken (die voor 25 april 2003 moesten worden 

hersteld). In het proces-verbaal van oplevering wordt voor wat betreft de 

startdatum van de onderhoudstermijn geen onderscheid gemaakt tussen 

goedgekeurde en nog niet goedgekeurde onderdelen van het werk. 

28. Gelet op het bovenstaande is dit deel van de onderhavige rechtsvordering nog 

binnen de vervaltermijn ingesteld en is opdrachtgever daarin ontvankelijk. 

29. De niet-ontvankelijkheid van opdrachtgever in zijn vorderingen voor wat be-

treft fase I heeft voor het verdere verloop van dit vonnis als consequentie dat, 

voor zover bedragen worden toegekend, voor de hoogte daarvan een verde-

ling moet worden gemaakt tussen fase I en fase II.  

30. Aanneemster heeft aangevoerd dat 2/3 van de herstelkosten aan fase I moe-

ten worden toegerekend en 1/3 aan fase II. Nadat opdrachtgever aanvanke-

lijk is uitgegaan van een andere verdeling, namelijk 5/9 voor fase I en 4/9 



9 

voor fase II, heeft zij zich ter mondelinge behandeling ten aanzien van de 

verdeling gerefereerd aan het oordeel van arbiters. 

31. Arbiters volgen aanneemster waar deze stelt dat het weliswaar gaat om 

9 woongebouwen, maar dat in de eerste fase 280 woningen zijn gebouwd en 

in fase II 145. Toerekening van 2/3 van de herstelkosten aan fase I en 1/3 

aan fase II komt arbiters gelet hierop alleszins redelijk voor. Hiervan zullen zij 

dan ook uitgaan. 

 

galerijconstructie 

32. Opdrachtgever heeft de door hem gestelde gebreken aan de galerijconstructie 

laten herstellen en vordert ter zake een bedrag van €� 64.260,00 inclusief 

BTW. 

33. Aanneemster is van opvatting dat er geen sprake is van een gebrek en voert 

tevens aan dat herstel op een veel goedkopere wijze had kunnen worden uit-

gevoerd. 

34. Uit de diverse door DHV opgestelde rapporten blijkt dat wel degelijk sprake is 

van een gebrek ter plaatse van de aansluiting van de galerijconstructie van de 

woongebouwen aan de kolommen en de gevel. Tegenover de conclusie van 

DHV d.d. 5 augustus 2005 dat de aansluiting op de kolom nét niet voldeed 

heeft aanneemster niets aangevoerd. Hetzelfde geldt voor de later door DHV 

getrokken conclusies na demontage op locatie (welke demontage volgens het 

eindrapport van DHV (productie 6) op 26 augustus 2005 is verricht). De con-

clusie dat de onvolkomenheden zijn geconstateerd bij de aansluiting van de 

galerij aan de gevel is, gezien het verslag (productie 12), op 12 september 

2005 met aanneemster besproken. 

35. Gelet op de conclusies van DHV en de ongemotiveerde stelling van aanneem-

ster dat er geen sprake is van een gebrek is het niet onredelijk dat opdracht-

gever niet is ingegaan op het voorstel van aanneemster om met een extra 

proefbelasting na te gaan of de galerijen daadwerkelijk zouden gaan zakken. 

36. Over de wijze van herstel heeft aanneemster een voorstel gedaan inhoudende 

het aanbrengen van extra Fischer tuimelpluggen. Na uitvoerige corresponden-
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tie met DHV hierover heeft DHV het (aangepaste) voorstel van aanneemster 

uiteindelijk geaccordeerd. In het rapport van 8 februari 2006 heeft DHV nog 

een andere herstelwijze aangegeven, namelijk het aanbrengen van extra sta-

len ophangstrippen/beugels. Deze methode heeft, zo vermeldt DHV daarbij, 

uitdrukkelijk de voorkeur van DHV. Voor deze herstelwijze heeft opdrachtge-

ver ook uiteindelijk gekozen. 

37. Met aanneemster zijn arbiters van oordeel dat de door opdrachtgever gekozen 

herstelwijze duurder is dan het herstel met de Fischer tuimelpluggen. Het 

stond opdrachtgever weliswaar vrij om voor de duurdere oplossing te kiezen, 

maar aangezien met beide oplossingen het beoogde resultaat kon worden be-

reikt, behoeft aanneemster slechts de kosten gepaard gaande met de goed-

kopere oplossing aan aanneemster te vergoeden. 

38. Arbiters zijn wel van oordeel dat deze vergoeding moet worden toegewezen 

op basis van kosten van herstel door derden, aangezien aanneemster steeds 

weigerachtig is geweest ook herstel met de Fischer tuimelpluggen uit te voe-

ren. Zij wenste immers eerst een proefbelasting om te bezien of en in hoever-

re de galerijen zouden zakken. 

39. DHV gaat uit van 8 stuks Fischer tuimelpluggen per 2,5 m, conform het voor-

schrift van de leverancier. Arbiters gaan bij een lengte van de galerijen teza-

men van 334 meter uit van 1070 pluggen en een verwerking van 6 pluggen 

per manuur. In redelijkheid komen arbiters dan uit op een bedrag aan her-

stelkosten van €� 15.000,00. Aangezien opdrachtgever slechts de kosten van 

herstel voor fase II toekomt, wijzen arbiters in overeenstemming met de eer-

der besproken verdeling 1/3 toe, dus €� 5.000,00 exclusief BTW ofwel 

€� 5.950,00 inclusief BTW. 

40. Aangezien op geen enkele wijze is gebleken dat er verder nog sprake is van 

geleden en te lijden schade in verband met dit gebrek, wijzen arbiters de 

hierop ziende vordering van opdrachtgever af. 

 

voorzieningen in verband met brandveiligheid 

doorvoeringen en schachten 
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41. Bij brief van 28 juli 2006 heeft opdrachtgever aanneemster bericht dat uit een 

door Peutz verricht onderzoek is gebleken dat de (leiding-)doorvoeringen ten 

behoeve van de cv-installatie en het sanitair zodanig zijn uitgevoerd dat hier-

door de eventuele brandwerendheid van plafonds, daken en vloeren (vrijwel) 

geheel teniet wordt gedaan. In het rapport van 17 augustus 2007 concludeert 

Peutz dat bij inspectie van de woongebouwen is geconstateerd dat in de con-

structies inbouwvoorzieningen voor elektra en (leiding-)doorvoeringen aanwe-

zig zijn die onvoldoende of in het geheel niet brandwerend zijn uitgevoerd. 

42. Opdrachtgever heeft C. in augustus 2007 opdracht gegeven de noodzakelijke 

herstelwerkzaamheden te verrichten. Van aanneemster vordert opdrachtgever 

de door C. in verband hiermee in rekening gebrachte kosten van €� 95.700,00 

exclusief BTW. 

43. Aanneemster stelt dat in het rapport van Peutz wordt uitgegaan van de regel-

geving zoals die in 2007 voor nieuwbouw gold en dat geen vergelijking is ge-

maakt met de eisen waaraan aanneemster tijdens de bouw in 2000 moest 

voldoen.  

44. Opdrachtgever erkent dat is getoetst aan de regelgeving voor nieuwbouw zo-

als deze in 2007 gold maar heeft voldoende aangetoond dat de eisen waaraan 

aanneemster volgens de op het werk van toepassing zijnde technische om-

schrijving moest voldoen, gelijk zo niet zwaarder waren dan de in 2007 gel-

dende regelgeving. Zo moesten de woningscheidende wanden volgens de 

technische omschrijving 60 minuten brandwerend te zijn en volgens het 

Bouwbesluit 2003 slechts 30 minuten. Dit verweer van aanneemster slaagt 

dus niet. 

45. Aanneemster heeft voorts nog betoogd dat zonder meer enige reserve ten 

aanzien van de bevindingen van Peutz past. Zij verwijst daartoe naar de 

overweging van arbiters in het vonnis in geschilnummer 28.996 inhoudende 

dat de berekeningen in het rapport van Peutz, wat betreft de daar aan de or-

de zijnde onderdelen, te beperkt en daardoor onvolledig zijn. Aangezien deze 

overweging betrekking heeft op een ander rapport van Peutz (namelijk van 

8 september 2006), op het werk van een andere aannemer en op een ander 

gebrek wordt aanneemster ook in deze stelling niet gevolgd. 
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46. Voor het overige heeft aanneemster niet betwist dat zij ter plaatse van de 

doorvoeringen ten behoeve van installaties en ter plaatse van de aangebrach-

te inbouwvoorzieningen in de plafonds niet de destijds reeds noodzakelijke 

extra voorzieningen heeft aangebracht om de vereiste brandwerendheid te 

waarborgen. Dit betreft een uitvoeringsfout van aanneemster die kan worden 

aangemerkt als een verborgen gebrek. Ook bij nauwlettend toezicht tijdens de 

uitvoering dan wel de oplevering van het werk behoefde dit gebrek naar het 

oordeel van arbiters door de directie in redelijkheid niet onderkend te worden. 

Aanneemsters beroep op falend directietoezicht faalt dan ook. 

47. Ten slotte is aanneemster van opvatting dat zij slechts de door haar bespaar-

de kosten van herstel aan opdrachtgever behoeft te vergoeden, aangezien 

opdrachtgever haar niet in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken zelf te 

herstellen. 

48. Opdrachtgever verwijst naar zijn brief aan aanneemster van 28 juli 2006, 

waarbij hij aanneemster in de gelegenheid heeft gesteld uiterlijk 1 september 

2006 een plan van aanpak ter zake van herstel van deze gebreken in te die-

nen. Als aanneemster niet uiterlijk per 14 september 2006 zou starten met de 

herstelwerkzaamheden zou opdrachtgever volgens deze brief de werkzaam-

heden voor rekening van aanneemster laten uitvoeren. 

49. Aanneemster heeft hierop bij brief van 9 augustus 2006 gereageerd, waarbij 

zij enerzijds heeft aangegeven dat het AZC O. is opgeleverd in 2 fases waarbij 

opdrachtgever zich steeds deskundig liet bijstaan, zodat, als er al sprake is 

van een onvolkomenheid, opdrachtgever die zich zonder meer mede heeft aan 

te trekken. Anderzijds heeft zij bij deze brief verzocht relevante passages uit 

het rapport van Peutz toe te zenden en aan te geven van welke normen Peutz 

bij haar bevindingen is uitgegaan, aangezien de bouw (ruim) vóór invoering 

van het Bouwbesluit 2003 is beëindigd en zij dan ook niet aan de eisen van 

dat Bouwbesluit behoeft te voldoen. Tevens verzocht aanneemster bij deze 

brief concreet aan te geven om welke doorvoeringen het gaat. 

50. Ondanks dat opdrachtgever bij brief van 17 augustus 2006 heeft geantwoord 

dat hij zo spoedig mogelijk schriftelijk zal reageren op de brief van aanneem-

ster en hij niet heeft betwist dit te hebben nagelaten, zijn arbiters van oordeel 

dat aanneemster voldoende in de gelegenheid is gesteld herstelwerkzaamhe-
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den uit te voeren. De in haar brief van 9 augustus 2006 geuite bezwaren ten 

aanzien van de geldende regelgeving snijden geen hout. Dit had aanneemster 

zelf ook kunnen constateren na een eenvoudige vergelijking van de techni-

sche omschrijving met het Bouwbesluit van 2003. Ook ten aanzien van de in 

deze brief betrokken stelling dat sprake was van falend directietoezicht had 

aanneemster toen reeds kunnen en moeten begrijpen dat hiervan geen spra-

ke was. Zij heeft echter nog tot in deze procedure ten onrechte vastgehouden 

aan de door haar ingenomen stellingen en met verwijzing daarnaar aanspra-

kelijkheid van de hand gewezen.  

51. Voorts wist aanneemster als degene die het werk had uitgevoerd als geen 

ander om welke doorvoeringen het in dit geval ging. Hiervoor hoefde zij op-

drachtgever niet te raadplegen. 

52. Dat, zoals aanneemster betoogt, de termijn die haar was gegeven om het 

herstel ter hand te nemen (veel) te kort was is naar het oordeel van arbiters 

in dit geval niet van belang. Aanneemster heeft immers nooit te kennen ge-

geven de werkzaamheden te willen uitvoeren mits hiervoor een langere her-

steltermijn zou worden gegund. 

53. Aangezien aanneemster ter zake van de omvang van de herstelkosten van 

€� 95.700,00 geen verweer heeft gevoerd, zullen arbiters deze vordering toe-

wijzen. Ook hier geldt dat aanneemster slechts de kosten van herstel van fase 

II behoeft te vergoeden. Opdrachtgever komt 1/3 van het gevorderde, dus 

€� 31.900,00 exclusief BTW/ €� 37.961,00 inclusief BTW toe. 

54. De door aanneemster gevoerde verweren ten aanzien van litispendentie, ont-

werpverantwoordelijkheid van opdrachtgever en falen van opdrachtgever c.q. 

haar hulppersonen door bij het reeds in 2003 verrichte onderzoek niet in één 

moeite door de bevindingen te doen die Peutz deed in haar rapport van 17 

augustus 2007, laten arbiters onbesproken aangezien deze slechts betrekking 

hebben op de draagconstructie, die in dit vonnis buiten beschouwing wordt 

gelaten. 

dakoverstekken en galerijconstructies 
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55. Voor het brandveilig maken hiervan vordert opdrachtgever een bedrag van 

€� 143.324,43 exclusief BTW. Dit betreffen de kosten van door C. in november 

2006 uitgevoerde werkzaamheden. 

56. Tegen deze vordering heeft aanneemster geen enkel verweer gevoerd. Arbi-

ters zullen deze dan ook voor 1/3 deel toewijzen, namelijk voor zover de kos-

ten betrekking hebben op herstelwerkzaamheden verricht ten behoeve van 

fase II van het door aanneemster uitgevoerde werk. 

57. Aan opdrachtgever komt toe €� 47.774,81 exclusief BTW/ €� 56.852,02 inclusief 

BTW. 

58. Aangezien op geen enkele wijze is gebleken dat er verder nog sprake is van 

geleden en te lijden schade in verband met de gebreken ter plaatse van de 

doorvoeringen, schachten, dakoverstekken en galerijconstructies, wijzen arbi-

ters de hierop ziende vordering van opdrachtgever af. 

 

schade familie B. 

59. Als gevolg van gebreken aan de dakconstructie van het door aanneemster 

gebouwde AZC te Z. is een deel van het dak bij een storm losgekomen, weg-

gewaaid en in de tuin van de familie B. terechtgekomen. Door de kantonrech-

ter te Z. is opdrachtgever veroordeeld aan de familie B. aan schadevergoe-

ding te betalen €� 2.500,00, wettelijke rente (€� 521,64), buitengerechtelijke 

kosten (€� 357,00) en proceskosten (€� 680,87). In totaal heeft opdrachtgever 

inclusief nakosten aan de familie B. betaald €� 4.190,51. Opdrachtgever vor-

dert in deze procedure betaling van dit bedrag door aanneemster. 

60. Aanneemster heeft niet betwist aansprakelijk te zijn. Zij stelt wel dat op-

drachtgever de schade eerst vier jaar na de schadedatum bij aanneemster 

aan de orde heeft gesteld en dat zij inmiddels geen AVB-dekking meer heeft. 

Gelet daarop moeten deze vordering naar opvatting van aanneemster worden 

afgewezen. 

61. Met opdrachtgever zijn arbiters van oordeel dat het hier gaat om een binnen 

de verjaringstermijn bij aanneemster gemelde schade. Dat aanneemster deze 
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schade niet meer in rekening kan brengen bij de verzekeringsmaatschappij 

moet voor risico van aanneemster komen, die de verzekering onder dusdani-

ge voorwaarden heeft afgesloten dat zij geen dekking meer heeft. Dit verweer 

van aanneemster faalt dan ook. 

62. Vervolgens voert aanneemster aan dat opdrachtgever de kosten onnodig hoog 

heeft laten oplopen. Bij tijdige melding van de schade zou dit eenvoudig en 

rechtstreeks met de familie B. geregeld hebben kunnen worden en zou dan 

maximaal €� 3.117,30 hebben bedragen (hetgeen de familie B. bij de kanton-

rechter vorderde), aldus aanneemster. 

63. Arbiters volgen aanneemster hierin. Opdrachtgever heeft aanneemster niet de 

kans gegeven in een vroeg stadium de kosten te dragen. Hij heeft het daaren-

tegen laten aankomen op een procedure bij de kantonrechter. Hiermee heeft 

opdrachtgever, anders dan hij stelt, niet schadebeperkend opgetreden en niet 

in het belang van aanneemster gehandeld. Hij had immers de zaak direct met 

aanneemster kunnen opnemen, zodat zij in de gelegenheid zou zijn geweest 

deze, op zich niet ingewikkelde, kwestie rechtstreeks met de familie B. te re-

gelen, zodat de schade van aanneemster zou zijn beperkt. Immers, zelfs bij 

een directe betaling zou aanneemster maximaal €� 3.117,30 hebben hoeven 

betalen. De kantonrechter heeft deze vordering weliswaar gematigd tot 

€� 2.500,00, maar met buitengerechtelijke kosten, proceskosten en wettelijke 

rente is het per saldo aan de familie B. betaalde bedrag toch nog hoger uitge-

vallen, namelijk €� 4.190,41. Gelet hierop is het redelijk aanneemster te ver-

oordelen tot betaling van het bedrag van €� 3.117,30.  

kosten deskundigenrapporten 

64. Opdrachtgever vordert €� 10.000,00 aan kosten voor inschakeling van DHV en 

€� 15.500,00 aan kosten voor inschakeling van Peutz.  

65. Aanneemster heeft hierover aangevoerd dat, aangezien opdrachtgever in 

overwegende mate ongelijk heeft ten aanzien van de in deze procedure aan 

de orde gestelde gebreken, deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking 

komen. Ook de omvang van de kosten is naar opvatting van aanneemster on-

redelijk hoog. 
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66. De  expertisekosten komen voor vergoeding in aanmerking voor zover dit re-

delijke kosten betreffen ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. 

Voorwaarden voor toekenning van deze kosten zijn dat de verrichte werk-

zaamheden redelijkerwijs noodzakelijk waren om schadevergoeding te krijgen 

en dat, in de gegeven omstandigheden, de kosten redelijk van omvang zijn. 

67. Naar het oordeel van arbiters was inschakeling van de beide deskundigen re-

delijkerwijs noodzakelijk ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ten 

aanzien van het door DHV verrichte onderzoek geldt echter dat aanneemster 

slechts aansprakelijk is voor de gebreken ten aanzien van de in fase II ver-

richte werkzaamheden (1/3 van het totale werk). Gelet voorts op de beperkte 

mate waarin de op dit onderzoek gebaseerde vordering van opdrachtgever 

wordt toegewezen, kennen arbiters ten aanzien van de kosten van DHV in re-

delijkheid een bedrag van €� 1.000,00 toe.  

68. De kosten van Peutz komen eveneens slechts gedeeltelijk voor vergoeding in 

aanmerking. De in de rapporten van Peutz uitvoerig besproken brandwerend-

heid van de draagconstructie is in deze procedure niet aan de orde. Ten aan-

zien van de overige gebreken geldt ook hier dat aanneemster nog slechts 

aansprakelijk is voor 1/3 deel van de gebreken. In redelijkheid wijzen arbiters 

een bedrag van €� 3.500,00 toe. 

 

kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 

69. Hoewel opdrachtgever heeft aangevoerd dat zijn raadsman diverse werk-

zaamheden heeft verricht om het onderhavige geschil buiten rechte op te los-

sen, heeft zij deze stelling niet onderbouwd met stukken. Niet vast is komen 

te staan dat de gemaakte kosten op meer betrekking hebben dan werkzaam-

heden ter voorbereiding en instructie van deze procedure. Deze vordering van 

opdrachtgever wijzen arbiters dan ook af. 

 

slotsom 

70. Opdrachtgever komt, gelet op het bovenstaande toe €� 5.950,00 + 

€� 37.961,00 + €� 56.852,02 + €� 3.117,30 + €� 1.000,00 + €� 3.500,00 = 

€ 108.380,32. 
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rente 

71. Opdrachtgever vordert over al de toe te wijzen bedragen toewijzing van de 

wettelijke rente vanaf de datum van indiening van de memorie van eis tot aan 

de dag der algehele voldoening. Hiertegen heeft aanneemster geen verweer 

gevorderd, zodat toewijzing van deze vordering volgt.  

de proceskosten en overige vorderingen 

72. Gelet op de mate waarin partijen in het gelijk en ongelijk zijn gesteld zijn ar-

biters in redelijkheid van oordeel dat opdrachtgever 2/3 deel en aanneemster 

1/3 deel van de proceskosten draagt. 

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

nis ter griffie van de rechtbank te Amsterdam €� 17.731,97 (waarvan 

€� 2.814,87 aan BTW) bedragen en zijn verrekend met de door opdrachtgever 

gedane stortingen. Aanneemster moet hiervan €� 5.910,65 (1/3 van 

€� 17.731,97) aan opdrachtgever betalen.  

74. Arbiters bepalen de door opdrachtgever te betalen tegemoetkoming in de kos-

ten van rechtsbijstand van aanneemster, eveneens naar de meerdere mate 

van ongelijk van opdrachtgever, in billijkheid op €� 2.500,00. 

75. Ter zake van de proceskosten moet per saldo door aanneemster aan op-

drachtgever worden voldaan €� 5.910,65 - €� 2.500,00 = €� 3.410,65. 

76. Opdrachtgever heeft de wettelijke rente gevorderd over de kosten van de 

procedure als niet binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis aan 

de proceskostenveroordeling zal zijn voldaan. Aangezien aanneemster hierte-

gen geen verweer heeft gevoerd zal de vordering worden toegewezen. 

77. Arbiters zullen het vonnis, zoals door opdrachtgever gevorderd, uitvoerbaar 

bij voorraad verklaren. 

78. Hetgeen meer of anders is gevorderd wordt afgewezen. 
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DE BESLISSING 

Arbiters, rechtdoende als goede mannen naar billijkheid: 

 

WEIGEREN  de akte vermeerdering van eis; 

 

VERKLAREN opdrachtgever NIET ONTVANKELIJK in zijn vorderingen voor zover de-

ze betrekking hebben op fase I van het werk; 

 

VEROORDELEN aanneemster aan opdrachtgever te betalen €� 108.380,32 (honderd-

achtduizend driehonderdtachtig euro en tweeëndertig cent), vermeerderd met de 

wettelijke rente daarover, vanaf 24 juli 2008 tot de dag der algehele voldoening; 

 

VEROORDELEN aanneemster ter verrekening van de proceskosten aan opdrachtge-

ver te betalen €� 3.410,65 (drieduizend vierhonderdtien euro en vijfenzestig cent), 

met bepaling dat, als deze kosten niet binnen veertien dagen na dagtekening van 

dit vonnis zijn voldaan, daarover de wettelijke rente verschuldigd is; 

 

VERKLAREN dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; 

 

WIJZEN AF hetgeen meer of anders is gevorderd. 

 

Aldus gewezen te Amsterdam, 5 maart 2010 

 

w.g. D.J. van Dijk w.g. G.M.F.J. Hammer w.g. P. Bot 

30530 


