
Zo gingen bouwpartijen de uitdaging aan 
om een kwetsbaar ontwerp bij de uitbrei-
ding van een kantoorgebouw te realiseren. 
De verantwoordelijkheden van betrok-
ken partijen leken correct vastgelegd en 
het enthousiasme was groot. Toch kon 
het gebeuren dat betrokkenen, ondanks 
het feit dat het werk voortvarend was 
afgerond, zich lijnrecht tegenover elkaar 
bevonden toen, tijdens de eerste normale 
najaarsstorm, de isolatieplaten van het 
dak afwaaiden.

De Raad van Arbitrage moest zich uitein-
delijk over de kwestie buigen. Vast stond 
dat partijen vooraf bekend waren met de 
risico’s die het ontwerp met zich mee-
bracht. Naar het oordeel van de Raad was 
de door de opdrachtgever voorgeschre-
ven werkwijze, te weten het plakken van 
de isolatieplaten op stalen golfplaten, de 
hoofdoorzaak van het probleem. Daarbij 
kwam de uitvoeringsgevoelige werkwijze 
van het hechten van de isolatieplaten door 
middel van bitumen op een beweeglijke 
ondergrond. De hechting bleek op meer-
dere plaatsen zo gering, dat arbiters het 
aannemelijk achtten dat de isolatieplaten 
nimmer vast hadden gezeten.
In de onderhavige zaak verdeelde de Raad 
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van Arbitrage de pijn, door tweederde 
van de aansprakelijkheid neer te leg-
gen bij de onderaannemer (die niet had 
gewaarschuwd voor fouten in de voorge-
schreven werkwijze) en een derde bij de 
opdrachtgever (die nauwlettend toezicht 
had moeten houden op de zorgvuldige 
uitvoering). Vaker legt de Raad van Arbi-
trage de aansprakelijkheid voor een fout 
in de uitvoering volledig bij de directie c.q. 
de opdrachtgever, indien vast is komen te 
staan dat onvoldoende directietoezicht is 
gehouden. Daarbij komt dat hoe kwets-
baarder het ontwerp is, des te nauwletten-
der het toezicht dient te zijn. De aannemer 
echter is verplicht om te waarschuwen 
voor fouten en tekortkomingen in het 
ontwerp, die hij vanuit zijn uitvoeringsdes-
kundigheid kende of behoorde te kennen. 
Op die manier controleren bouwpartijen 
elkaar, hetgeen een foutloze totstandko-
ming van het werk bevordert.

Blijft u ook in beweging en gaat u vernieu-
wend aan het werk? De nieuwe VMRG- 
Kwaliteitseisen en Adviezen® 2008 zijn 
inmiddels beschikbaar.

Mr. Bettina Hertstein, 
juridisch secretaris GIW

 In beweging zijn maar vooral ook in beweging blijven, is het motto wanneer 
de nieuwjaarsvoornemens al weer oud zijn en het voorjaar zich aandient. 
Dan is het tijd voor voorjaarsplannen. Ook de natuur laat zich daarin niet 
onbetuigd met haar bolgewassen die hun kopjes boven het maaiveld uitste-
ken. In de bouw is het niet anders. Men wil graag zichtbaar zijn en zich ten 
opzichte van anderen profileren. Dat de plannen wel eens wat doorschieten 
en niet helemaal doordacht zijn, betekent dat niet ieder plan ongeschonden 
de eindstreep haalt. Dat deed zich ook voor in onderstaande zaak.
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