
No. 29.235 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS 
 ter zake van een geschil tussen 
 

M.M., 
 hierna te noemen: “opdrachtgever”, 
 
 e i s e r, 
 

gemachtigde: mr. R.S. Levenga, werkzaam bij de Stichting 
Univé Rechtshulp te Assen 

 
 en 
 

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

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

gemachtigde: mr. E.H.A. Schute, advocaat te Middelburg. 

HET SCHEIDSGERECHT 

1. De ondergetekende, IR. P. DE JONG, lid-deskundige van het College van Arbiters 

van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, is door de voorzitter van deze Raad over-

eenkomstig de statuten van de Raad benoemd tot enig scheidsman in dit geschil. 

De ondergetekende heeft zijn benoeming schriftelijk aanvaard. Bij brief d.d. 29 au-

gustus 2007 is daarvan mededeling gedaan aan partijen. Overeenkomstig de statu-

ten van de Raad is aan het scheidsgerecht toegevoegd 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, binnengekomen op 3 april 2007, met producties; 

- de memorie van antwoord, met producties; 

- de brief van mr. Levenga waarin deze meedeelt dat wordt afgezien van het 

indienen van een memorie van repliek. 

 

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

17 december 2007. 

 

4. Aansluitend aan de mondelinge behandeling heeft een bezichtiging van het werk 

plaatsgevonden. 
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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. Tussen partijen staat het volgende vast: 

a. Opdrachtgever heeft met aanneemster op 8 januari 2003 een overeenkomst 

gesloten met betrekking tot de aanbouw van een tuinkamer aan het woonhuis 

van opdrachtgever. 

b. Het werk is op 25 april 2003 opgeleverd. 

c. Opdrachtgever heeft in eigen beheer vloerverwarming en een tegelvloer in de 

aanbouw laten aanbrengen. 

d. In april 2005 heeft opdrachtgever bij aanneemster melding gemaakt van ver-

zakkingsverschijnselen en scheurvorming in de aanbouw. 

 

de vordering 

7. Opdrachtgever vordert aanneemster bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren von-

nis te veroordelen over te gaan tot deugdelijk herstel van de gebreken en de ge-

volgschade en om aanneemster bij gebreke van dat deugdelijk herstel binnen drie 

maanden na dit vonnis, te veroordelen in de kosten van herstel door een derde, al-

thans aanneemster te veroordelen tot een door arbiter in goede justitie te nemen 

beslissing. Tevens verzoekt opdrachtgever aanneemster te veroordelen tot betaling 

van buitengerechtelijke kosten en de kosten van deze procedure, waaronder een 

tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand aan de zijde van opdrachtgever. 

8. Aanneemster heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vordering van opdrachtge-

ver, met  veroordeling van opdrachtgever in de kosten van deze procedure, waar-

onder de kosten van rechtsbijstand aan de zijde van aanneemster. 

de beoordeling van het geschil 

9. Opdrachtgever stelt dat de aanbouw is verzakt en is van opvatting dat aanneemster 

hiervoor aansprakelijk is.  

10. Aanneemster stelt dat de door een derde aangebrachte foam-/isolatielaag waarop 

de tegelvloer is aangebracht is ingezakt van 6 mm naar 3 mm, hetgeen het hoog-

teverschil tussen de tuinkamer en de begane vloer van de bestaande bouw ver-
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klaart. De zwevende vloer van de aanbouw is voorts in opdracht van opdrachtgever 

door een derde direct aangesloten op de niet zwevende vloer van de bestaande 

bouw, zonder daartussen een dilatatie aan te brengen. Naar opvatting van aan-

neemster is dit de oorzaak van de scheurvorming. 

11. Ter plaatse heeft opdrachtgever arbiter gewezen op spleetvorming tussen de plin-

ten en de tegelvloer die naar opvatting van opdrachtgever wijzen op voortzettende 

zakking van de vloer. Tevens heeft opdrachtgever arbiter gewezen op scheuren in 

de vloer, in de aansluiting tussen twee haaks op elkaar staande wanden van de be-

staande en de nieuwbouw en op scheuren in de buitengevel. 

12. Arbiter overweegt dat de spleetvorming tussen de plinten en de vloer in beginsel 

het gevolg kan zijn van een combinatie van factoren, namelijk zakking van de fun-

deringspalen, vervorming van de randbalk ter plaatse van de aansluiting van de 

aanbouw aan de bestaande woning, indrukking van de 6 mm dikke foam-

/isolatielaag, de reeds bij aanvang aanwezig zijnde ruimte tussen de plinten en de 

vloer, waarvan opdrachtgevers partner ter bezichtiging verklaarde deze ruimte be-

wust te hebben aangebracht, en onvlakheid van de tegelvloer. 

13. De verrichte metingen zoals deze uit de diverse deskundigenrapporten naar voren 

komen wijzen niet op een eenduidige oorzaak. Zakking van de funderingspalen is 

echter naar het oordeel van arbiter uitgesloten, enerzijds gezien de kalenderstaat 

(productie 3) en anderzijds omdat er bij zakking van de palen inmiddels bijna 5 jaar 

na oplevering van het werk veel meer schade te zien zou zijn geweest dan thans 

het geval is, met name bij de aansluiting van de muur van de nieuwbouw op de 

muur van de bestaande woning. De aldaar aanwezige scheur betreft naar het oor-

deel van arbiter slechts een gebruikelijke krimpscheur die ontstaat wanneer ver-

schillende materialen op elkaar aansluiten. Met verzakking heeft dat naar het oor-

deel van arbiter niets te doen. Ook de scheurtjes in de buitenmuur van de langsge-

vel zijn naar het oordeel van arbiter een niet ongebruikelijke krimpscheur. Tenslotte 

wijst naar het oordeel van arbiter ook de omstandigheid dat de deuren van de aan-

bouw een aantal malen klemden en afgeschaafd moesten worden op geen enkele 

wijze op zetting van de fundering. Een dergelijk verschijnsel komt bij houten deu-

ren veel voor en is toe te schrijven aan het zwellen van hout. 

14. Overigens achten beide partijen het ook zelf zeer aannemelijk dat het probleem 

niet is veroorzaakt door een gebrekkige fundering. 

15. Enige spleetvorming tussen de plinten en de tegelvloer was al aanwezig bij het 

aanbrengen van de plinten en is mede veroorzaakt door de onvlakheid van de te-
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gelvloer zelf. De spleetvorming is derhalve niet volledig het gevolg van verzakking. 

Er is echter wel degelijk sprake van verzakking van de vloer, die naar het oordeel 

van arbiter moet worden toegeschreven aan twee factoren, namelijk vervorming 

van de betonnen funderingsbalk ter plaatse van de aansluiting van de aanbouw aan 

de bestaande woning en door enige indrukking van het isolatiemateriaal/de foam-

laag onder de tegelvloer. De eerste oorzaak betreft een verborgen gebrek in het 

werk van aanneemster. Voor de tweede oorzaak kan aanneemster niet verantwoor-

delijk worden gehouden, aangezien opdrachtgever de vloerverwarming, de foam-

laag en de tegelvloer door een derde heeft laten aanbrengen. Gelet daarop is arbi-

ter van oordeel dat aanneemster slechts gedeeltelijk aansprakelijk is. 

16. Arbiter volgt aanneemster niet in haar stelling dat het ontbreken van een dilatatie-

voeg de oorzaak is van de scheurvorming. De verzakking van de vloer zou ook 

hebben plaatsgevonden indien de dilatatievoeg wel zou zijn aangebracht. Alsdan 

zou er een niveauverschil zijn ontstaan tussen de bestaande bouw en de aanbouw, 

hetgeen opdrachtgever ook niet hoefde te accepteren. 

17. Opdrachtgever heeft herstel van de schade en de gevolgschade gevorderd door 

aanneemster. Arbiter acht het voldoende dat de herstelwerkzaamheden bestaan uit 

het opnieuw aanbrengen van een tegelvloer in de aanbouw op gelijk niveau met de 

bestaande bouw. Verdere herstelmaatregelen zijn naar het oordeel van arbiter niet 

nodig omdat uit de diverse in het geding gebrachte metingen blijkt dat de zakking 

tot stilstand is gekomen. Arbiter acht het niet uitgesloten dat als gevolg van het 

opnieuw leggen van de tegelvloer enige gevolgschade zal ontstaan. Ook deze dient 

te worden hersteld. 

18. Gelet op het hiervoor overwogene zal arbiter aanneemster tot het uitvoeren van 

voornoemde herstelwerkzaamheden veroordelen, met dien verstande dat opdracht-

gever zelf, gelet op de gedeelde aansprakelijkheid, een deel van de kosten van her-

stel dient te dragen. Arbiter stelt deze door opdrachtgever te betalen bijdrage in 

redelijkheid vast op €� 2.000,00 inclusief BTW. Indien aanneemster de herstelwerk-

zaamheden niet binnen drie maanden na de datum van dit vonnis naar de eisen 

van goed en deugdelijk werk heeft uitgevoerd is opdrachtgever gerechtigd de her-

stelwerkzaamheden door een derde te laten uitvoeren. In dat geval dient aanneem-

ster de herstelkosten te betalen, onder aftrek van een bedrag van €� 2.000,00 inclu-

sief BTW. 

19. Opdrachtgever heeft voorts betaling van buitengerechtelijke kosten gevorderd. Hij 

heeft onder deze kosten zowel de kosten van zijn gemachtigde als de kosten van de 

door hem ingeschakelde deskundige gerangschikt.  
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20. De kosten van zijn gemachtigde heeft opdrachtgever gesteld op 15 uur à €� 125,00 

= €� 1.875,00. Tegen deze vordering heeft aanneemster geen specifiek verweer ge-

voerd. Gelet op de mate waarin de vordering wordt toegewezen wijst arbiter ter za-

ke in redelijkheid een bedrag van €� 580,00 toe. 

21. Ter zake van de expertisekosten, door opdrachtgever gesteld op €� 624,75 heeft 

aanneemster ook geen specifiek verweer gevoerd. Arbiter is van oordeel dat dit re-

delijke kosten betreffen ter zake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid. 

Deze vordering wijst arbiter dan ook toe. 

22. Aanneemster dient derhalve €� 580,00 + €� 624,74 = €� 1.204,74 aan opdrachtgever 

te betalen. 

de kosten 

23. Ter zake van de proceskosten overweegt arbiter dat partijen in conventie en recon-

ventie deels in het gelijk en deels in het ongelijk zijn gesteld. Gelet op de mate 

waarin partijen in het ongelijk zijn gesteld acht arbiter het billijk dat ieder 50% van 

deze kosten draagt. Deze kosten hebben tot en met het depot van dit vonnis ter 

griffie van de rechtbank te Amsterdam €� 4.218,90 bedragen en zijn verrekend met 

de door opdrachtgever gedane stortingen. Hiervan dient aanneemster derhalve €� 

2.109,45 aan opdrachtgever te betalen. 

24. Arbiter acht het voorts billijk dat, gelet op de mate van gelijk en ongelijk, beide 

partijen zelf de eigen kosten van rechtsbijstand dragen. 

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

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

 

 

DE BESLISSING: 

Arbiter, rechtdoende als goed man naar billijkheid, 

VEROORDEELT aanneemster om de gebreken aan de tegelvloer alsmede de eventuele 

gevolgschade te herstellen met inachtneming van de eisen van goed en deugdelijk werk, 

ONDER DE VOORWAARDE dat opdrachtgever ter zake van der herstelkosten een bedrag 

van €� 2.000,00 (tweeduizend euro) inclusief BTW aan aanneemster betaalt en MET 

BEPALING dat, wanneer aanneemster de genoemde herstelwerkzaamheden niet binnen 

drie maanden na dagtekening van dit vonnis heeft verricht, aanneemster de kosten van 
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herstel van een door opdrachtgever in te schakelen derde dient te betalen, onder aftrek 

van een bedrag van €� 2.000,00 (tweeduizend euro) inclusief BTW; 

 

VEROORDEELT aanneemster om ter zake van buitengerechtelijke kosten en expertisekos-

ten tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan opdrachtgever te betalen €� 1.204,74 (één-

duizend tweehonderdvier euro en vierenzeventig cent); 

 

VEROORDEELT aanneemster om ter verrekening van de kosten tegen behoorlijk bewijs 

van kwijting aan opdrachtgever te betalen €� 2.109,45 (tweeduizend éénhonderdnegen 

euro en vijfenveertig cent). 

 

VERKLAART dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 

 

WIJST AF hetgeen meer of anders is gevorderd. 

 

 

Aldus gewezen te Amsterdam, 9 april 2008. 

 

 

w.g. P. de Jong 

29235 


