
• RvA. Raad van Arbitrage voor de Bouw 

Nr. 35.734 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS 
in een geschil tussen 

de besloten vennootschap 
HEIJMANS CIVIEL B.V., 
gevestigd te Rosmalen, 
hierna te noemen "aanneemster", 

e i s e r e s in conventie, 
ver wee r s t e r in reconventie, 

gemachtigde: mr. R.G.T. Bleeker, advocaat te 
Amsterdam, 

en 

de publiekrechtelijke reehtspersoon 
DE PROVINCIE UTRECHT, 
zetelende te Utrecht, 
hierna te noemen "opdrachtgeefster", 

ver wee r s t e r in conventie, 
e i s e r e s in reconventie, 

gemachtigden: mevrouw mr. H.M. Fahner, 
mr. L.R. Kiers en mevrouw mr. C.R. Warnink, 
advocaten te 's-Gravenhage. 

HET SCHEIDSGERECHT 

1. Ondergetekenden, MR. F.B. FALKENA, wonende te Noordwijk, ten tijde van 

zijn benoeming lid-jurist van het College van Arbiters van de Raad van 

Arbitrage voor de Bouw, thans oud-lid daarvan, IR. C.P.C. FLIPSE, wonende te 

Vlissingen, en IR. H.M.A. VAN DEN BERG, wonende te Beesd, beiden lid 

deskundige van dit College, zijn overeenkomstig de statuten van de Raad 

benoemd tot scheidslieden in dit geschil. Arbiters hebben hun benoeming 

schriftelijk aanvaard. Bij brieven van 18 augustus 2016 en 23 februari 2017 is 

daarvan mededeling gedaan aan partijen. Aan het scheidsgerecht is 

toegevoegd mr. D.H. Vervoordeldonk, secretaris. 

DE PROCEDURE 

2. Het verloop van de procedure blijkt uit: 

- de brief van mr. Bleeker van 2 maart 2016, met als bijlage een 

verzoekschrift met producties 1 t/m SS, binnengekomen op 3 maart 

2016; 

de memorie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met 

producties 56 tot en met 87b; 
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de door partijen geretourneerde formulieren waarin zij verklaren akkoord 

te gaan met de toepasselijkheid van het Arbitragereglement van de Raad 

van 15 februari 2016; 

de memorie van repliek in conventie, tevens houdende vermeerdering 

van eis, alsmede memorie van antwoord in reconventie, met producties 

88 tot en met 92; 

- de memorie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie, 

tevens houdende akte wijziging van eis in conventie, met producties 93 

tim 119; 
- de memorie van dupliek in reconventie, met producties 120 tot en met 

136; 

- de brief van mr. Fahner van 9 mei 2017, met als bijlage de akte 

houdende overlegging van producties 137 tim 171, tevens wijziging van 
eis in reconventie; 

- de brief van mr. Fahner van 29 mei 2017, met producties 172 en 173; 

- de brief van mr. Fahner van 6 juni 2017, met als bijlage de akte 

houdende overlegging producties 174 tim 182, tevens aanvulling 

conclusie in conventie en wijziging van eis in reconventie; 

- de akte houdende wijziging van eis in conventie en overlegging 

producties 183 tim 188 van 9 juni 2017 zijdens aanneemster; 

- de pleitnotities van mr. Bleeker; 

- de pleitnotities van mr. Fahner; 

- de brief van de secretaris van 7 juli 2017; 

- de brief van mr. Bleeker van 27 juli 2017, met als bijlage de akte 

houdende overlegging producties 189 tim 192; 
- de brief van mr. Fahner van 3 augustus 2017, met als bijlage de nadere 

akte met productie 193; 

- de brief van mr. Bleeker van 15 september 2017, met als bijlage de 

antwoordakte; 

- de brief van mr. Fahner van 15 september 2017, met als bijlage de 

antwoordakte met productie 194; 

- de brief van de secretaris van 18 september 2017; 

- het e-mailbericht van mr. Bleeker van 19 september 2017; 

- de brief van de secretaris van 20 september 2017; 

- het e-mailbericht van mr. Fahner van 20 september 2017; 
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de brief van de secretaris van 20 september 2017; 

- de akte houdende uitlating productie van aanneemster van 22 september 

2017; 

- de brief van de secretaris van 25 september 2017; 

- de brief van de secretaris van 20 oktober 2017; 

- het e-mail bericht van mr. Fahner van 27 oktober 2017; 

- de brief van de secretaris van 30 oktober 2017. 

3. De mondelinge behandeling van dit geschil is gehouden op dinsdag 13 juni 

2017 in een vergaderzaal van Postillion Hotel Utrecht Bunnik te Bunnik, 

waarbij behalve arbiters en de secretaris aanwezig waren: 

- aan de kant van aanneemster: G. Spronk, directeur Heijmans Infra 

B.V., E. Daemen, projectmanager bij Heijmans Infra B.V., 

W. Koppejan, werkvoorbereider bij Heijmans Infra B.V., D. van Dasier, 

bedrijfsleider bij Heijmans Infra B.V., R. Kramer, projectcoördinator, 

mr. Z. Wijnands, bedrijfsjurist bij Heijmans Infra B.V., ir. B. van den 

Broek van Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V., en mr. Bleeker 

voornoemd; 

- aan de kant van opdrachtgeefster: J. Bergsma, projectleider bij Antea 

Group B.V., J.H.G. Gerrits, projectmanager bij Antea Group B.V., 

G. Meesters, werkzaam bij Ingenieursadviesbureau Sweco, R. Brugts, 

directeur, mevrouw J. Goudkamp, projectleider, J. Hoogerland, 

projectleider en mr. Fahner voornoemd. 

4. Het scheidsgerecht is op dinsdag 4 juli 2017 en woensdag 18 oktober 2017 in 

raadkamer bijeengekomen. 

DE GRONDEN VAN DE BESLISSING 

in conventie en in reconventie 

de bevoegdheid 

5. De bevoegdheid van arbiters tot beslechting van dit geschil bij 

scheidsrechterlijk vonnis staat onbetwist tussen partijen vast. 

verzoek tot reactie op akte uitlating productie aanneemster van 22 september 2017 

6. Bij brief van 20 september 2017 van de secretaris is aanneemster 

desgevraagd door het scheidsgerecht in de gelegenheid gesteld te reageren 

op de door opdrachtgeefster (niet eerder) in het geding gebrachte productie 



• R v All Raad van Arbitrage voor de Bouw 

4 

194, waarbij namens het scheidsgerecht is opgemerkt dat de inhoud van 

laatstgenoemde productie niet in de oordeelsvorming kan worden betrokken, 

indien de wederpartij (aanneemster) niet in de gelegenheid zou worden 

gesteld hierop te reageren. 

7. Opdrachtgeefster heeft vervolgens verzocht om in de gelegenheid te worden 

gesteld zich uit te laten op de door aanneemster te geven reactie. 

8. De secretaris heeft partijen daarop bericht dat het scheidsgerecht eerst na 

bestudering van de door aanneemster te geven reactie op het verzoek van 

opdrachtgeefster zal beslissen. 

9. Op 22 september 2017 heeft aanneemster bij akte (één A4-tje zonder 

producties) gereageerd op productie 194. 

10. Bij brief van 20 oktober 2017 is partijen bericht dat het scheidsgerecht in 

raadkamer tot het oordeel is gekomen dat opdrachtgeefster niet meer in de 

gelegenheid zal worden gesteld te reageren op de akte van aanneemster van 

22 september 2017 en dat de motivering van die beslissing te lezen zal zijn in 

het door het scheidsgerecht te wijzen vonnis. 

11. Het scheidsgerecht overweegt dat de akte van aanneemster van 

22 september 2017 geen nieuwe feitelijke stellingen en ook overigens geen 

nieuwe gezichtspunten bevat ten opzichte van de door haar in de stukken en 

tijdens de mondelinge behandeling reeds uitvoerig ingenomen en toegelichte 

stellingen waarop opdrachtgeefster al eerder - eveneens uitvoerig - 

inhoudelijk heeft gereageerd. Naar het oordeel van het scheidsgerecht heeft 

voldoende hoor en wederhoor plaatsgevonden en is door haar in de brief van 

20 oktober 2017 genomen beslissing ook geen ander beginsel van behoorlijke 

procesorde geschonden. 

enkele feiten 

12. Tussen partijen staat onder meer het volgende vast: 

a. Bij openbare aankondiging van 13 april 2012 heeft opdrachtgeefster de 

Europese niet-openbare aanbesteding bekend gemaakt van de opdracht 

'Realisatie Waterliniemuseum Fort bij Vechten (engineer & build)', verder 

te noemen "het werk". 
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b. De aanbestedingsprocedure heeft opdrachtgeefster beschreven in de 

Gunningsleidraad van 25 april 2012 met (technische) bijlagen. 

c. Voorafgaand aan de aanbesteding heeft opdrachtgeefster vier nota's van 

inlichtingen verstrekt. 

d. In de Gunningsleidraad is onder meer het volgende vermeld: 

"4.1 Inleiding 

Fort Vechten is een rijksmonument en onderdeel van de Hollandse 

Waterlinie. 

(. . .) 

Het Fort Vechten is aangewezen als plek waar het nationaal 

Waterliniemuseum moet verrijzen. In de cultuurhistorisch belangrijke 

waterlinie wordt met grote aandacht gekeken naar de kwaliteit van de 

nieuw toe te voegen bebouwing. 

(. .. ) 
Naast een geringe transformatie en gedeeltelijke restauratie van de 

bomvrije kazerne zal de nieuwbouw van het Waterliniemuseum achter de 

bomvrije kazerne gerealiseerd worden in een uit te graven ruimte. Na 

ontgraving van het grondlichaam achter de bomvrije kazerne wordt de 

nieuwbouw gerealiseerd. Met uitzondering ter plaatse van de twee patio's 

wordt het grondlichaam boven de nieuwbouw hersteld. In de grote patio 

wordt een levensgrote maquette van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

aangebracht. De engineering, de volledige technische uitwerking, het 

realiseren van de nieuwbouw, de resteuretie/trenstormetie van de huidige 

bomvrije kazerne en de aanleg van de inundeerbare maquette maken deel 

uit van deze uitvraag. 

4.2 Engineering & Build 

De opdracht wordt aanbesteed volgens de methodiek engineer&build. 

Hiermee wordt beoogd de markt te stimuleren innovatieve en creatieve 

aanbiedingen te doen alsmede verantwoordelijkheid te nemen voor de 

uitvoerbaarheid van het ontwerp. Het Definitief Ontwerp - welke bij de 

Gunningsleidraad is gevoegd - is leidend bij dit werk. Onder toezicht van 

Studio Anne Holtrop en de provincie Utrecht in de rol van directievoering 

wordt de technische uitvoering en bouw door de Opdrachtnemer verricht. 

Op het niveau van de technische uitwerking is er ruimte voor onderzoek. 

De nadere detaillering van het werk en het opstellen van het bestek en 
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besteks- of werktekeningen maakt ook onderdeel uit van de engineering. 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor zowel de volledige engineering 

als de volledige bouw van het werk, inclusief alle bijkomende 

werkzaamheden. 

4.3 Tekeningen 

Architectenbureau Studio Anne Holtrop heeft het volledig Definitief 

Ontwerp, inclusief alle ontwerptekeningen, details, kozijnstaat, technische 

omschrijving en ruimtestaat, installatietekeningen, constructieve 

berekeningen en tekeningen vastgelegd in bijgevoegd tekeningenpakket. 

Onderdeel van het Definitief Ontwerp vormen eveneens de producten van 

Royal Haskoning en Corsmit (zie Bijlage A t/m D). 

(. . .) 
4.15 

Van toepassing zijnde voorwaarden 

De Uniforme Administratieve Voorwaarden van stichting CROW (juni 

2005) voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC2005) zijn van 

toepassing. Voor contractering zal de basisovereenkomst UAV-GC worden 

gehanteerd. 

( .. .) 

9.3 Prijs 

( .. .) 

- De richtprijs voor de volledige werkzaamheden bedraagt 3,5 miljoen 

euro exclusief BTW ( .. .)." 

e. Aanneemster heeft op het werk ingeschreven en diende bij haar 

inschrijving een Plan van Aanpak in en een inschrijfbiljet voor een 

aanneemsom van € 5.295.000,00. 

f. Bij brief van 23 juli 2012 berichtte opdrachtgeefster aan de inschrijvers 

dat alle inschrijvers de door haar vastgestelde richtprijs van 

€ 3.500.000,00 ruim hadden overschreden. 

g. Opdrachtgeefster heeft daarop besloten een aantal wijzigingen in het DO 

op te nemen, welke wijzingen zijn verwerkt in het DO Anne Holtrop door 

middel van "wijziging A 18 juli 2012" (productie 10) en zijn toegelicht in 

een nota van wijzingen (productie 11). 

h. In de vijfde nota van inlichtingen van 24 augustus 2012 is vermeld dat in 

plaats van € 3.500.000,00 een richtprijs van € 4.500.000,00 wordt 
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aangehouden. 

i. Aanneemster heeft vervolgens een gewijzigde aanbieding gedaan van 

€ 4.660.000,00 exclusief btw. 

j. Bij brief van 25 september 2012 berichtte opdrachtgeefster aanneemster 

dat zij de meest voordelige aanbieding had ingediend en maakt zij een 

voornemen tot gunning bekend. 

k. Op 23 oktober 2012 heeft opdrachtgeefster het werk definitief gegund aan 

aanneemster. 

I. In de, door partijen niet ondertekende, Basisovereenkomst (met 

bijbehorende UAV-GC 2005) waarin partijen de door hen gesloten 

aannemingsovereenkomst hebben vastgelegd, is met betrekking tot de 

door opdrachtgeefster opgestelde Vraagspecificatie het volgende vermeld: 

"onder Vraagspecificatie in deze Overeenkomst dient te worden verstaan 

het definitief ontwerp bouwkundig, technische instelleties, eenstructie en 

Epe-berekeningen, zoals omschreven in bijlage A tot en met E van de 

gunningsleidraad (. . .) plus alle van toepassing zijnde onderzoeksresultaten 

en protocollen, zoals vermeld in bijlage F tot en met ] van de 

gunningsleidraad". 

m. De tussen partijen (nader) overeengekomen opleveringsdatum is 22 april 

2014. 

n. Op 10 april 2015 heeft een opneming van het werk plaatsgevonden. Van 

deze opneming is een verslag opgemaakt met het opschrift 

"opleverrapport". Dit verslag is door beide partijen ondertekend. 

o. Opdrachtgeefster heeft geen beroep gedaan op het door partijen 

overeengekomen boetebeding (€ 5.000,00 per dag met een maximum 

van € 500.000,00). 

p. Tussen partijen is een geschilontstaan over de eindafrekening van het 

werk en de kwaliteit van het door aanneemster uitgevoerde werk. 

q. Op 14 maart 2017 heeft opdrachtgeefster een verzoek tot 

spoed plaatsopnem i ng gedaa n. 

r. De spoedplaatsopneming heeft plaatsgevonden op 4 april 2017. 

het geschil in conventie en reconventie 

standpunt aanneemster in conventie 

13. In de Gunningsleidraad heeft opdrachtgeefster toegelicht dat zij voor alle 

onderdelen van het werk een definitief ontwerp (DO) heeft doen opstellen, 
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onder meer op basis van de rapporten van Royal Haskoning DHV en 

berekeningen van haar constructeur Corsmit. Bij het opstellen van het 

uitvoeringsontwerp (UO) door aanneemster bleken diverse onderdelen van 

het DO te moeten worden gewijzigd. Deze wijzigingen hadden belangrijke 

gevolgen voor de kosten en de uitvoeringsduur van het werk. 

14. Enkele van die wijzigingen zijn door opdrachtgeefster erkend en betaald, 

maar ten aanzien van de volgende aanspraken van aanneemster, ten bedrage 

van in totaal € 2.355.231,61, hebben partijen geen overeenstemming kunnen 

bereiken. Het betreft de volgende aanspraken: 

I. 
II. 
III. 
IV. 

DO wijzigingen 
Kosten naar aanleiding van de mock up 
Langere uitvoeringsduur 
Overige kosten 

€ 599.745,50* 
€ 624.216,13 
€ 992.399,54 
€ 138.870.44 + 
€ 2.355.231,61 

* (€ 396.629,61 [AWR 50] + € 48.156,48 [AWR 44] + € 75.948,60 [AWR 55] + c 22.796,40 
[AWR 56] + € 56.214,41 [AWR 63] = € 599.745(50) 

15. Aanneemster is, anders dan opdrachtgeefster stelt, niet verantwoordelijk voor 

de - aan de noodzakelijke wijzingen ten grondslag liggende - tekortkomingen 

in het door opdrachtgeefster opgestelde DO. De opvatting van 

opdrachtgeefster dat de aanneemster bij de aanbesteding het risico van het 

ontwerp "overneemt" is apert in strijd met de uitgangspunten van de UAV-GC. 

Opdrachtgeefster heeft een 'engineer & build' overeenkomst aanbesteed. 

Voorafgaand aan de opdracht was daarom duidelijk dat aanneemster 

uitsluitend verantwoordelijk was voor de engineering, dat wil zeggen de 

uitwerking van het DO tot een UO. Van de drie ontwerpvarianten die artikel 5 

van de model basisovereenkomst van de UAV-GC 2005 (UAV-GC) 

onderscheidt, is dat de minst verstrekkende variant voor de verplichtingen 

van aanneemster. Buiten de door opdrachtgeefster gekozen actieve eigen 

ontwerprol, blijkend uit het DO, was er in dit gevalook sprake van een aantal 

ontwerpkeuzes die de architect tijdens de bouw zelf maakte of juist afkeurde 

als het ging om voorstellen van aanneemster, waarbij opdrachtgeefster ook 

intensief toezicht bij de uitvoering liet houden. 

16. Paragraaf 3 lid 2 van de UAV-GC bepaalt met nadruk dat een opdrachtgever 

verantwoordelijk is voor de inhoud van alle informatie die door hem aan zijn 
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aannemer ter beschikking is gesteld. In paragraaf 3 lid 3 UAV-GC wordt 

daaraan toegevoegd dat de opdrachtgever eveneens verantwoordelijk is voor 

de inhoud van de Vraagspecificatie als bedoeld in paragraaf 1 sub q van de 

UAV-GC. Verstrekt een opdrachtgever informatie die onvolkomenheden bevat, 

zoals in dit geval, dan komt dit voor risico van die opdrachtgever, 

bijvoorbeeld op grond van de paragrafen 3 leden 2 tim 5 UAV-GC. Op de 

aannemer rust op grond van paragraaf 4 lid 7 UAV-GC uitsluitend de 

verplichting om de opdrachtgever voor de onvolkomenheden (in de verstrekte 

informatie) te waarschuwen in het geval de onvolkomenheden klaarblijkelijk 

zijn en zodanig dat zwijgen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn, 

waarna het aan de opdrachtgever is om de onvolkomenheden op te lossen. 

Aanneemster is niet tekort geschoten in deze op haar rustende 

waarschuwingsverplichting. De veronderstelling van opdrachtgeefster dat, als 

de informatie van de opdrachtgever onvolkomenheden bevat, de aannemer 

die onvolkomenheden moet oplossen, is dus niet juist. Paragraaf 44 lid 1 UVA 

GC bepaalt uitdrukkelijk dat, indien aan de onvolkomenheid financiële of 

tijdsgevolgen zijn verbonden, deze voor rekening van de opdrachtgever 

komen. 

17. Ten onrechte stelt opdrachtgeefster zich op het standpunt, dit onder 

verwijzing naar de toelichting bij de UAV-GC (aantekening 8. bij paragraaf 4 

UAV-GC), dat aanneemster bij een UAV-GC contract de eisen uit de 

overeenkomst veel fundamenteler moet analyseren dan bij andere contracten, 

omdat zij zelf een 'oplossingsrichting' zou moeten kiezen. Een dergelijke 

verplichting is in de UAV-GC zelf niet opgenomen, terwijl de betreffende 

toelichting op de overeenkomst niet van toepassing is verklaard. Bovendien is 

de toelichting op dit punt ook niet juist. De aannemer moet in het geval dat 

de opdrachtgever een DO heeft uitgewerkt helemaal geen oplossingsrichting 

kiezen. Hij moet alleen de door de opdrachtgever gekozen en berekende DO 

richting uitwerken, nadat hij daarvoor opdracht heeft gekregen. 

18. Anders dan opdrachtgeefster stelt is een percentage staartkosten van 15 tot 

20% bij UAV-GC overeenkomsten niet gebruikelijk. Naar de ervaring van 

aanneemster liggen de staartkosten van de UAV-GC werken tussen de 25 en 

40%. Uit het door aanneemster gehanteerde percentage blijkt dan ook niet 
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dat zij ten tijde van de inschrijving heeft gerekend op grote risico's bij de 

uitwerking van het DO. 

19. Het verweer van opdrachtgeefster tegen de door aanneemster in rekening 

gebrachte opslagen inzake algemene kosten, winst en risico is in strijd met de 

UAV-GC. Zowel pararaaf 44 als paragraaf 45 UAV-GC geven recht op "een 

redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico". 

20. Anders dan opdrachtgeefster stelt, heeft aanneemster haar aanspraken 

(telkens) tijdig kenbaar gemaakt, waarbij opdrachtgeefster alle mogelijkheden 

heeft gehad om de door aanneemster opgegeven kosten te analyseren. 

Bovendien heeft opdrachtgeefster ook niet gesteld dat zij andere 

ontwerpkeuzes zou hebben gemaakt indien zij de kostenopgaven van 

aanneemster eerder had ontvangen. 

21. Bij de beoordeling van de geschilpunten tussen partijen dient met voormelde 

feiten en omstandigheden rekening te worden gehouden. 

22. Met betrekking tot de specifieke aanspraken (I. t/m IV.) heeft aanneemster 

onder andere nog het volgende aangevoerd. 

I. DO wijzigingen 

23. Op grond van de UAV-GC zijn wijzigingen ten opzichte van de door de 

opdrachtgever opgestelde contractstukken voor rekening van de 

opdrachtgever en staat de opdrachtgever in voor de juistheid van de door 

hem verstrekte informatie. Daarom maakt aanneemster voor elke hierna te 

melden DO-wijziging aanspraak op vergoeding van de door haar gemaakte 

kosten als gevolg van de wijzigingen en/of onjuistheden in de verstrekte 

informatie. In dit verband wordt verwezen naar de paragrafen 3, 14, 44 en 45 

UAV-GC. 

wapening (AWR 50, €' 396.629,61) 

24. De belangrijkste van de aan de orde zijnde wijzigingen betreft de grote 

afwijking van de noodzakelijke hoeveelheid wapening ten opzichte van de 

hoeveelheid van circa 200 ton die was gebaseerd op de door opdrachtgeefster 

bij nota van inlichtingen van 25 mei 2012 (vraag 36) gegeven - en achteraf 

onjuist gebleken - wapeningsindicatie per m3 beton. Bij het verstrekken van 
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de wapeningsindicatie heeft opdrachtgeefster de volgende kanttekening 

gemaakt: "Tijdens de engineering dient Opdrachtnemer de definitieve 

wapening e.d. te berekenen. Indien wordt afgeweken van de bovenstaande 

hoeveelheden is geen verrekening van toepassing". 

25. Tijdens de uitvoering van het werk is gebleken dat de door opdrachtgeefster 

opgegeven hoeveelheid wapening veel te laag was en dat de benodigde 

hoeveelheid wapening gemiddeld ruim twee keer zo hoog was als door 

opdrachtgeefster opgegeven, namelijk per saldo circa 477 ton wapening. 

Slechts een gering deel van de totale overschrijding van de wapening (circa 

25 ton) werd veroorzaakt door een aantal reeds goedgekeurde DO 

wijzigingen. 

26. Anders dan opdrachtgeefster stelt, was de door haar opgegeven indicatieve 

hoeveelheid wapening niet geschikt om het DO uit te voeren. Aanneemster 

heeft opdrachtgeefster tevergeefs verzocht om de gedetailleerde 

berekeningen, die aan het DO en de opgave van de berekende wapening ten 

grondslag lagen, aan haar te verstrekken. Opdrachtgeefster verstrekte 

aanneemster wel het 3D tekenmodel maar was niet bereid de door 

aanneemster gevraagde invoergegevens (berekeningen) van dat model te 

verstrekken. Het was voor aanneemster dan ook niet mogelijk de juistheid 

van de door opdrachtgeefster verstrekte indicatieve opgave te verifiëren. Pas 

na oplevering van het werk heeft aanneemster die gegevens ontvangen. 

Daaruit is gebleken dat de invoergegevens tekortkomingen bevatten die de 

overschrijding van de indicatieve hoeveelheden wapening verklaren. Nu er 

sprake is van indicatieve of geschatte hoeveelheden slaat bij een afwijking 

van meer dan 10%, zoals in dit geval, het risico om naar opdrachtgeefster. 

27. De hier aan de orde zijnde overschrijding is overigens niet veroorzaakt door 

de omstandigheid dat aanneemster bij haar berekeningen een 2D model heeft 

gehanteerd, terwijl door de constructeur van opdrachtgeefster een 3D model 

is gehanteerd. Slechts 10% van de totale hoeveelheid wapening had door 

aanneemster achteraf wellicht kunnen worden beperkt. Hierbij wordt nog 

opgemerkt dat bij gebreke van de benodigde gegevens en door onvoldoende 

beschikbare tijd aanneemster het UO in een 2D model heeft uitgewerkt. 



• R v All Raad van Arbitrage voor de Bouw 

12 

28. Voorts is nog van belang dat opdrachtgeefster, anders dan aanneemster, 

bekend was met het feit dat de door haar opgegeven indicatieve hoeveelheid 

wapening exclusief overlappingslassen, knipverlies, support en hulpstaal was. 

Opdrachtgeefster heeft verzuimd die informatie aan aanneemster te 

verstrekken, zodat aanneemster daarmee ook geen rekening heeft gehouden, 

mede gelet op de door opdrachtgeefster gemaakte kanttekening bij vraag 36 

van de nota van inlichtingen van 25 mei 2012 (zie r.o. 24). 

29. Ter onderbouwing van haar stellingen - en in het kader van het weerleggen 

van na te melden verweer van opdrachtgeefster - verwijst aanneemster in 

het bijzonder (maar niet uitsluitend) naar de navolgende stukken van 

Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. (verder: "Hageman"): 

- het rapport van 17 november 2015 (productie 34); 

- de notitie van 28 juli 2016 (productie 89); 

- de e-mail van 27 februari 2017 (productie 120); 

- de notitie van 21 juli 2017 (productie 189). 

30. Aanneemster heeft met betrekking tot deze aanspraak Afwijkingsrapport 

(AWR) 50 bij opdrachtgeefster ingediend en heeft de uiteindelijke kosten van 

deze post berekend op een bedrag van € 396.629,61 (AWR 50 van 

13 augustus 2014, productie 30). Omdat de aanneemsom waarmee 

aanneemster heeft ingeschreven op het werk was gebaseerd op een onjuist 

gebleken opgave van opdrachtgeefster, moeten de (financiële) gevolgen van 

die onjuistheid voor rekening van opdrachtgeefster komen. 

ontgraven bouwput (AWR 44, €' 48.156,48) 

31. Aanneemster mocht voor de ontgraving van de bouwput uitgaan van de 

contourlijnen zoals aangegeven in de door opdrachtgeefster verstrekte 

tekening 0100/00 van 1 maart 2012. Deze contouren bleken tijdens de 

uitvoering van het werk onjuist, met als gevolg (onder meer) extra 

grondwerk. Aanneemster heeft met betrekking tot deze aanspraak AWR 44 bij 

opdrachtgeefster ingediend en heeft de uiteindelijke kosten van deze post 

berekend op een bedrag van € 48.156,58 (AWR 44, productie 37). Ook hier 

geldt dat de aanneemsom waarmee aanneemster heeft ingeschreven op het 

werk was gebaseerd op een onjuist gebleken opgave van opdrachtgeefster. 

De (financiële) gevolgen van die onjuistheid dienen voor rekening van 
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opdrachtgeefster te komen. Aanneemster heeft pas na de uitvoering van de 

betreffende werkzaamheden de kosten bij opdrachtgeefster aan de orde 

gesteld. Desalniettemin heeft aanneemster recht op een vergoeding van de 

kosten, omdat die kosten onvermijdelijk waren en opdrachtgeefster de 

noodzaak van een en ander uit zichzelf had moeten begrijpen. 

extra ontwerpkosten (AWR 55, € 75.948,60) 

32. In AWR 55 (productie 39) is een overzicht opgenomen van de extra 

ontwerpkosten die voor aanneemster zijn ontstaan door de vele wijzigingen 

die nodig bleken in het DO. De stelling van opdrachtgeefster dat aanneemster 

gehouden was het ontwerp in 3D te maken en dat bij gebreke daarvan 

tekortkomingen zijn ontstaan, is door Hageman weerlegd. 

stekkenbakken (AWR 56, € 22.796,40) 

33. AWR 56 (productie 41) betreft de kosten van stekkenbakken ter plaatse van 

de aansluiting van de wanden op de vloer. Aanneemster heeft 

opdrachtgeefster voorgesteld om deze overgang te realiseren door één 

vloerstort en daarin stekken te laten uitsteken. De architect van 

opdrachtgeefster wees dat voorstel echter af omdat er dan een stortnaad 

zichtbaar zou zijn. De in het DO voorgeschreven stortvolgorde maakte 

daarom stekkenbakken noodzakelijk, die in het DO echter niet waren 

voorgeschreven. Aanneemster beschouwt die toevoeging primair als een 

wijziging in de zin van paragraaf 14 UAV-GC en subsidiair als een onjuistheid 

in de zin van paragraaf 3 UAV-GC. Deze kosten heeft aanneemster pas in een 

laat stadium kenbaar gemaakt. Desalniettemin heeft aanneemster recht op 

een vergoeding van de kosten, omdat die kosten onvermijdelijk waren en 

opdrachtgeefster de noodzaak van een en ander uit zichzelf had moeten 

begrijpen. 

funderingsstroken (AWR 63, € 56.214,41, productie 42) 

34. Vanwege de door opdrachtgeefster voorgeschreven uitvoeringstechnische 

stortvolgorde dienden de wanden op de funderingsstroken te worden 

geplaatst. Aangezien deze voorgeschreven uitvoeringsmethode tot instabiliteit 

van de wanden zou leiden, diende van het DO te worden afgeweken omdat de 

tussenvloer eerst gestort moest worden waarna de buitenwanden op de 
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tussenvloer gestort konden worden. Een en ander staat los van het feit dat 

aanneemster het UO in 2D heeft laten opstellen. 

35. Opdrachtgeefster stelt dat aanneemster deze aanspraak te laat heeft gemeld. 

Zij gaat er daarbij echter aan voorbij dat aanneemster de architect van 

opdrachtgeefster tevoren heeft voorgesteld een andere constructie toe te 

passen, namelijk een plaatfundering, welk voorstel door de architect tijdens 

het engineeringsoverleg op 9 januari 2013 is afgewezen. 

II. Kosten naar aanleiding van de mock up, uitstraling betonnen wanden en 

vloeren, AWR 60, € 624.216,13, productie 45 

36. In de Gunningsleidraad heeft opdrachtgeefster uiteengezet dat de structuur 

en het uiterlijk van de betonnen wanden en vloeren, op basis van hetgeen 

daarover is neergelegd in het DO, in overleg met de architect tijdens de 

uitvoering dient te worden bepaald door middel van een zogenoemde "mock 

up" (model van een ontwerp). 

37. Tijdens de uitvoering van het werk is door de architect aanzienlijk afgeweken 

van de in het plan van aanpak van aanneemster beschreven mock up 

procedure. 

38. Daarnaast zijn in verband met de grote overschrijding van de door 

opdrachtgeefster in de Gunningsleidraad vermelde richtprijs (€ 3.500.000,00 

voor de volledige werkzaamheden), ook de eisen die voortvloeiden uit de 

overeenkomst ten aanzien van het uiterlijk van de betonnen wanden en 

vloeren door de architect inhoudelijk aanzienlijk gewijzigd, waardoor zowel de 

uitvoeringstermijn als de kosten aanzienlijk zijn gestegen. 

39. Voor de kosten van de mock up zelf had opdrachtgeefster een stelpost in de 

overeenkomst opgenomen van € 20.000,00. Als gevolg van de gewijzigde 

mock up procedure is ook deze stelpost aanzienlijk overschreden. Partijen zijn 

een afrekening van de stelpost overeengekomen (€ 20.000,00 werd 

€ 56.082,47 [pleitnota, randnummer 22, productie 44]). 

40. Bij memo van 10 juli 2013 (productie 17), derhalve tijdig, heeft aanneemster 

opdrachtgeefster erop gewezen dat de keuzes gemaakt door de architect 

tijdens de mock up procedure ten aanzien van structuur en uiterlijk van de 
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betonnen wanden en vloeren ook aanzienlijke gevolgen zou hebben voor de 

kosten en uitvoeringstermijn van het werk. Zodra het traject was afgerond, 

heeft aanneemster uitgerekend hoeveel de uitwerking van de definitieve mock 

up zou gaan kosten, en daarvoor op 15 november 2013 AWR 60 ingediend, 

die sloot op een bedrag van € 348.387,43. Vervolgens is op 21 augustus 2014 

de definitieve AWR 60 ingediend waarin de kosten zijn berekend 

€ 624.216,13. 

41. Aanneemster heeft in het AWR 60 (producties 45 en 49) verwezen naar vijf 

concrete aanvullende eisen van de architect die niet zijn gesteld in het DO of 

andere onderdelen van de Vraagspecificatie, zodat de aanbieding van 

aanneemster niet was gebaseerd op deze (aanvullende) eisen en de gevolgen 

daarvan als wijziging moeten worden afgerekend. Voor een ander deel heeft 

aanneemster de gevolgen in AWR 48 (productie 191) genoteerd (andere 

betonsamenstelling) met de kanttekening dat de gevolgen voor "het 

produceren van de kist, het bekisten en het storten van wanden" in een 

separate AWR zouden worden opgenomen. Het AWR 48 is door 

opdrachtgeefster geaccordeerd. Om die reden kan opdrachtgeefster niet 

stellen dat het daarop volgende AWR 60 te laat of onverwacht kwam en is zij 

sowieso gehouden de gevolgen van de betonsamenstelling voor de kist te 

honoreren. 

42. Het principiële geschilpunt in deze kwestie betreft het standpunt van 

opdrachtgeefster dat haar gewijzigde eisen passen binnen het kader van CUR 

lOO, welk voorschrift op de overeenkomst van toepassing was. 

Opdrachtgeefster suggereert daarmee ten onrechte dat aan aanneemster 

binnen het kader van de CUR 100 alle mogelijke eisen kunnen worden gesteld 

en dat aanneemster daarmee feitelijk een blanco cheque heeft afgegeven. De 

contractuele verplichtingen van partijen bij verwijzing naar de CUR 100 

dienen echter te worden gebaseerd op de "projectspecificatie" en de daarin 

vermelde eisen. 

III. Langere uitvoeringsduur, AWR 64, € 992.399,54, productie 51 

43. Op grond van de overeenkomst diende het museum uiterlijk 22 april 2014 te 

worden opgeleverd. Het betonwerk zou conform planning aanvangen in week 

7 van 2013 en in week 38 voltooid zijn (29 weken). Uiteindelijk is het werk 
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opgeleverd op 10 april 2015 en heeft het betonwerk als gevolg van 

wijzigingen 75 weken in beslag genomen, ofwel 46 weken extra. 

Opdrachtgeefster heeft deze termijnverlenging aanvaard en geen korting 

vanwege te late oplevering opgelegd. 

44. De kosten van deze langere uitvoeringsperiode heeft aanneemster berekend 

in AWR 64. In de definitieve berekening van 22 augustus 2014 zijn de kosten 

vastgesteld op € 992.399,54. In dit verband wordt ook nog gewezen op 

productie 53 ("Onderbouwing vertraging Waterliniemuseum" d.d. 6 januari 

2015). 

45. De door aanneemster gevorderde kosten worden niet gedekt door de 

uitvoeringskosten over het door opdrachtgeefster betaalde meerwerk of de AK 

over aanneemsom en meerwerk, omdat aanneemster via AWR 64 de extra 

bouwplaatskosten heeft opgevoerd en niet haar (eveneens hogere) algemene 

kosten. Opdrachtgeefster heeft deze opzet ook aanvaard in AWR 98. 

46. Van een te late waarschuwing is, anders dan opdrachtgeefster stelt, geen 

sprake. Op 15 november 2013 (ongeveer anderhalf jaar vóór oplevering) 

heeft aanneemster al een afwijkingsrapport ingediend waarin zij een prognose 

deed van de overschrijding en de kosten daarvan. Ook heeft zij voorafgaand 

daaraan gemeld wat de consequenties daarvan waren in de uitloop. 

IV. Overige kosten € 138.870,44 

47. De hiervoor aan de orde gestelde wijzigingen hebben ertoe geleid dat 

aanneemster schade heeft geleden in de vorm van omzetderving en hogere 

materiaalkosten als gevolg van de veel langere uitvoeringsduur. Deze 

schadeposten zijn toegelicht in het als productie 55 overgelegde overzicht. 

Aanneemster heeft berekend welke omzetderving door de langere 

uitvoeringsduur is opgetreden en in hoeverre haar materiaalkosten door de 

vertraging zijn gestegen. Deze posten betreffen indirecte kosten zoals bedoeld 

in de paragrafen 44 lid 5 en 45 lid 2 UAV-GC. 

overige aanspraken 

48. Naast de hiervoor besproken posten maakt aanneemster nog aanspraak op 

vergoeding van kosten van juridische en technische bijstand (V.) en interne 

kosten (Vl.). 
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V. Kosten van juridische en technische bijstand € 41.257.40 
49. Aanneemster vordert vergoeding van de door haar gemaakte kosten van 

juridische en technische (Hageman) bijstand van in totaal € 41.257,40 

exclusief btw (pleitnota, randnummer 56), dit onder verwijzing naar de als 

productie 91 overgelegde facturen. 

VI. Interne kosten € 160.730,00 

50. Aanneemster vordert voorts vergoeding van de door haar gemaakte interne 

kosten en verwijst daarbij in het bijzonder naar productie 190 ("Overzicht 

uren besteding Heijmans medewerkers ivm arbitrage Waterlinie museum"), 

zijnde een specificatie van de als productie 183 in het geding gebrachte 

berekening. 

de vordering in conventie 

51. Voormelde aanspraken van aanneemster bedragen in totaal € 2.557.219,01 

(€ 2.355.231,61 [r.o. 14] + C 41.257,40 [r.o. 49] + € 160.730,00 [r.o. 50]). 

52. Aanneemster vordert in hoofdsom een bedrag van in totaal C 2.557.489,00. 

53. De vordering van aanneemster luidt als volgt (de schuingedrukte tekst is 

letterlijk overgenomen uit de pleitnota, randnummer 58): 

" ... om [opdrachtgeefster], uitvoerbaar bij voorraad te veroordelen tot 

€: 2.557.489,00,00 te vermeerderen met omzetbelasting en de wettelijke 

handelsrente vanaf vier weken na indiening van de betreffende A WR dan wel 

aanspraak, en [opdrachtgeefster] te veroordelen in de kosten van deze 

arbitrage, daaronder begrepen een tegemoetkoming in de kosten van 

rechtsbijstand. " 

standpunt opdrachtgeefster in conventie en in reconventie 

54. In de verschillende stukken is steeds benadrukt dat onder de Overeenkomst 

aanneemster verantwoordelijk is voor zowel de volledige engineering van het 

Waterliniemuseum als voor de realisatie daarvan. Uit die 

aanbestedingsstukken volgt ook dat aanneemster binnen de door 

opdrachtgeefster geformuleerde kaders ruimte heeft voor het doorvoeren van 

optimalisaties. Die kaders bestaan uit het definitief ontwerp (DO) 

Waterliniemuseum Architectenburo Studio Anne Holtrop, het DO Technische 
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Installaties Royal Haskoning DHV (RHDHV), het DO Constructie Corsmit en 

het Addendum met wijzigingen DO (verder gezamenlijk: DO). 

55. Het DO is bij de Gunningsleidraad gevoegd als bijlagen A t/m D. Uit bijlage A, 

DO Studio Anne Holtrop, blijkt dat de constructieve onderdelen van de 

nieuwbouw van het Waterliniemuseum worden gekenmerkt door gekromde 

schoonbetonwanden én dat daaraan hoge esthetische kwaliteitseisen worden 

gesteld. In bijlage C, DO Constructie Corsmit, is benadrukt dat met het 

vastleggen in deze rapportage van de belangrijkste uitgangspunten en met 

het uitvoeren van een constructieve toets om de afmetingen van de 

hoofddraagconstructie te kunnen vaststellen, het ontwerp nog niet voor 100% 

is uitgekristalliseerd. Ook is er in deze rapportage opnieuw op gewezen dat de 

opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de engineering van de constructie, 

waaronder het vervaardigen van berekeningen (van de benodigde wapening 

in de vloer/wanden) en werktekeningen (vorm en wapening). 

56. In de Gunningsleidraad is op diverse plaatsen benadrukt dat de 

opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de volledige engineering, waaronder 

het vervaardigen van berekeningen en tekeningen, alsmede voor de volledige 

bouw van het werk. In de Gunningsleidraad is ook met zoveel worden 

benadrukt dat opdrachtgeefster de marktpartijen op deze wijze wil stimuleren 

om innovatieve en creatieve aanbiedingen te doen. 

57. Voor de voorwaarden van de Overeenkomst heeft opdrachtgeefster gebruik 

gemaakt van de Model Basisovereenkomst (MBO) en de UAV-GC 2005. 

In de toelichting op artikelSvan de MBO is onder meer aangegeven dat noch 

in de MBO noch in de UAV-GC dwingend is voorgeschreven tot welk 

detailniveau een programma van eisen, voorlopig ontwerp of definitief 

ontwerp moet zijn uitgewerkt. De opdrachtgever dient zijn 

verwachtingspatroon tot een zeker niveau uit te werken en opdrachtnemer 

dient op basis daarvan zijn ontwerpwerkzaamheden te starten. 

Opdrachtgeefster heeft haar verwachtingspatroon uitwerkt in het DO. In 

artikel51id 2 van de Overeenkomst is vastgelegd dat de 

ontwerpwerkzaamheden bestaan uit het uitwerken van het DO tot een 

uitvoeringsontwerp (UO) en dat onder UO wordt verstaan de technische 

uitwerking, nadere detaillering en opstellen van het bestek en 
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werktekeningen. Zowel in de selectiefase als in de inschrijvingsfase heeft 

opdrachtgeefster inschrijvers, waaronder aanneemster, er uitdrukkelijk op 

gewezen dat de verantwoordelijkheid voor het ontwerp bij de inschrijvers 

rust, evenals de verantwoordelijkheid voor de engineering en de bouw. 

58. Aan deze op de opdrachtnemer (aanneemster) rustende 

verantwoordelijkheden is inherent dat inschrijvers een grondige analyse 

maken van het DO. Voor het kunnen doen van een inschrijving dienen zij 

immers een goed beeld te hebben van de oplossingsrichtingen, alsmede van 

de aard en omvang van de werkzaamheden gemoeid met het uitwerken en de 

realisatie van het DO op basis van deze oplossingsrichtingen. Dat inschrijvers 

zijn gehouden tot een dergelijke analyse volgt ook uit (de toelichting op) 

paragraaf 4 lid 7 UAV-GC. 

59. Een en ander brengt met zich dat indien een inschrijver verzuimt om een 

grondige analyse te maken van het DO en/of opteert voor inefficiënte c.q. 

kostbare oplossingsrichtingen, de gevolgen daarvan - in geval van gunning 

van de opdracht - voor zijn rekening komen. Datzelfde geldt in geval van 

fouten in de engineering en/of realisatie van het werk. 

60. Op 9 juli 2012 heeft aanneemster ingeschreven met een aanneemsom van 

€ 5.295.000,00. Uit het door aanneemster met het oog op de kwalitatieve 

criteria opgestelde Plan van Aanpak, bleek dat zij zich grondig had verdiept in 

het DO en dat voor haar duidelijk was welke ontwerp 

/engineeringswerkzaamheden zij moest verrichten. 

61. Bij brief van 23 juli 2012 heeft opdrachtgeefster de inschrijvers geïnformeerd 

dat bij de beoordeling van de inschrijvingen is gebleken van een ruime 

overschrijding van de in de Gunningsleidraad genoemde richtprijs van 

€ 3.500.000,00 en dat opdrachtgeefster met het oog op kostenreductie heeft 

besloten tot een aantal wijzigingen in het DO. Deze wijzigingen zijn verwerkt 

in het DO Anne Holtrop door middel van "wijziging A 18 juli 2012" (productie 

10) en zijn toegelicht in een nota van wijzingen (productie 11). Bij deze 

wijzigingen gaat het om schoon beton werk (waarbij de mogelijkheid tot 

optimaliseren nog verder is verruimd op het punt van de dikte en de wijze van 

storten van de schoonbeton wanden), de oudbouw, de stalen spiltrap in de 

oudbouw, de verwarmingsinstallatie en de bouwplaatsinrichting. Op 
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17 september 2012 heeft aanneemster ingeschreven met een aangepaste 

aanneemsom van € 4.660.000,00 exclusief btw. Uit het betreffende 

inschrijfbiljet blijkt dat die aanneemsom voor 25% uit staartkosten bestaat. 

Dit hoge percentàge suggereert dat aanneemster bij de berekening van haar 

aanneemsom nadrukkelijk rekening heeft gehouden met mogelijke risico's in 

de ontwerp en uitvoeringssfeer. In het geval van een UAV-Ge contract is een 

percentage tussen de 15 en 20% gebruikelijk. 

62. Met betrekking tot de AWR-en 50, 44, 55, 56 en 63 betwist opdrachtgeefster 

dat er sprake is van het door aanneemster gestelde onvolledige, althans 

onjuiste DO (paragrafen 3 lid 2 jo paragraaf 44 lid 1 sub b UAV-GC) en met 

betrekking tot AWR 60 dat er sprake is van de door aanneemster gestelde 

eiswijzigingen (paragraaf 14 jo paragraaf 45 UAV-GC). 

63. Een en ander brengt met zich dat per AWR dient te worden beoordeeld of, 

gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst, wel sprake is van een 

wijziging die voor vergoeding in aanmerking komt. Zo hiertoe wordt 

geconcludeerd met betrekking tot één van de AWR-en, dient vervolgens 

beoordeeld te worden of aanneemster met betrekking tot deze wijziging(en) 

heeft voldaan aan de op haar rustende waarschuwings- en 

informatieverplichtingen. Voor de AWR-en 50, 44, 55, 56 en 63 betekent dit, 

gelet op het bepaalde in de paragrafen 3 lid 8, 4 lid 7 en 44 lid 1 sub b UAV 

Ge, dat beoordeeld zal moeten worden of aanneemster heeft voldaan aan de 

op haar rustende verplichting om opdrachtgeefster onverwijld te waarschuwen 

voor fouten in het DO. Indien laatstgenoemde vraag bevestigend wordt 

beantwoord, dan dient vervolgens nog beoordeeld te worden of aanneemster 

heeft voldaan aan de op haar rustende verplichting om deze aanspraken met 

bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Deze 

verplichting volgt zowel uit paragraaf 44 lid 2 en lid 5 UAV-Ge als uit artikel 

7:755 BW. Voor AWR 60 geldt feitelijk hetzelfde. 

64. De aanspraken van aanneemster op algemene kosten, winst en risico met 

betrekking tot de in het geding zijnde AWR-en en de overige kosten (IV.) 

moeten worden afgewezen. Alle aanspraken van aanneemster zijn ingediend 

op basis van nacalculatie en een opslag voor risico is dan niet aan de orde. 

Voor genoemde AWR-en geldt dat hooguit een aanspraak kan worden 
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gemaakt op een redelijke vergoeding. Aanneemster heeft niet aangetoond dat 

en waarom een percentage van 7% voor algemene kosten en een percentage 

van 5% voor winst en risico redelijk zou zijn. Voorts geldt dat het bij een deel 

van de aanspraken gaat om schadevergoeding, namelijk voor zover deze 

betrekking hebben op vertragingsschade, omzetderving en hogere 

materiaa I kosten (IV.). 

65. Ten aanzien van de specifieke aanspraken van aanneemster heeft 

opdrachtgeefster onder meer nog het volgende aangevoerd. 

1. DO wijzigingen 

wapening (AWR 50, C 396.629,61) 

66. Opdrachtgeefster heeft in de inlichtingenfase indicatieve 

wapeningshoeveelheden verstrekt waarbij inschrijvers erop zijn gewezen dat 

afwijkingen voor rekening en risico van de uiteindelijke opdrachtnemer zijn. 

Aanneemster is verantwoordelijk voor de uitvoeringsengineering waaronder 

het berekenen van de daadwerkelijk benodigde wapening in de vloer en 

wanden. Uit de door RHDHV op verzoek van opdrachtgeefster opgestelde 3D 

model berekening blijkt dat het werk gerealiseerd had kunnen worden op 

basis van de door opdrachtgeefster genoemde indicatieve 

wapeningshoeveelheden. Aanneemster heeft echter gekozen voor een 

(traditionele) 2D-model berekening, wat heeft geleid tot toepassing van extra 

wapening. Zij heeft ook gekozen voor de beheersing van scheurvorming door 

middel van wapening (in plaats van door het storten van kleine hoeveelheden 

beton). Aanneemster was, als verantwoordelijke voor de engineering, vrij in 

deze keuzes. De gevolgen daarvan komen echter volledig voor haar rekening 

en risico. Uit een en ander volgt dat geen sprake is van de door aanneemster 

gestelde fout in het DO. 

67. Aanneemster is de op haar rustende waarschuwingsverplichtingen niet 

nagekomen, omdat zij een concept van AWR 50 eerst heeft ingediend op 

15 november 2013, oftewel nadat het werk al in uitvoering was en de 

wapeningstekeningen ter goedkeuring waren voorgelegd aan het bevoegd 

gezag. 
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68. Op 15 november 2013 heeft aanneemster aanspraak gemaakt op een bedrag 

van € 319.867,70 exclusief btwaan kosten. Pas op 2 september 2014 maakt 

aanneemster aanspraak op een substantieel hoger bedrag van € 396.629,61 

exclusief btw. Opdrachtgeefster is aanneemster hooguit een redelijke prijs 

verschuldigd. 

69. Ter onderbouwing van haar verweer verwijst opdrachtgeefster in het 

bijzonder (maar niet uitsluitend) naar de navolgende stukken: 

- Het RHDHV-rapport van 15 september 2014 (productie 31); 

- het rapport Sweco (voorheen Grontmij) van 31 mei 2016 (productie 69); 

- de notitie van Sweco van 29 november 2016 (productie 93); 

- de notitie van Sweco van 4 mei 2017 (productie 140); 

- de notitie van Sweco van 8 september 2017 (productie 194); 

- de memo van Bartels van 21 mei 2013 (productie 137). 

ontgraven bouwput (AWR 44, € 48.156,48) 

70. De tekening waarop aanneemster deze aanspraak baseert is evident bedoeld 

voor het in kaart brengen van ecologische zaken en niet als werktekening 

voor het uitzetten van de bouwkuip. In de onderhavige UAV-GC overeenkomst 

is notabene uitdrukkelijk bepaald dat het aan aanneemster is om 

werktekeningen op te stellen. Indien aanneemster desalniettemin de 

ontgraving van de bouwkuip heeft gebaseerd op tekening 01DO/OO en de 

tekening dus heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze ter 

beschikking is gesteld, komen de gevolgen daarvan voor haar rekening en 

niet voor die van opdrachtgeefster. 

extra ontwerpkosten (AWR SS, € 75.948,60) 

71. Deze post wordt gemotiveerd betwist, dit onder verwijzing naar de brieven 

van opdrachtgeefster van 28 februari 2017, 17 april 2014, de memo van 

25 september 2014 en een memorandum van 22 oktober 2014 (producties 

22, 40, 71 en 73). De aanspraken van aanneemster zijn onterecht, onder 

meer omdat een deel van de geclaimde kosten zijn meegenomen in andere 

goedgekeurde AWR-en en dus al zijn betaald. Andere ontwerpkosten zijn niet 

het gevolg van ontwerpfouten maar van eigen keuzes van aanneemster. Ook 

ten aanzien van deze aanspraak is aanneemster haar 

waa rschuwi ngsverpl ichtingen niet nagekomen. 
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stekkenbakken (AWR 56, €' 22.796,40) 

72. Aanneemster stelt ten onrechte dat door de in het DO voorgeschreven 

stortvolgorde stekkenbakken noodzakelijk waren. Het betreffende onderdeel 

van het DO (DO Studio Anne Holtrop, bijlage A) bevat alleen esthetische 

specificaties. Voor de toepassing van stekkenbakken bestaat geen naar het 

DO herleidbare reden. Bij de op aanneemster rustende 

engineeringverplichting past niet dat opdrachtgeefster een 

uitvoeringstechnische stortvolgorde voorschrijft en/of het gebruik van 

stekkenbakken. Van de door aanneemster gestelde wijziging/fout in het DO is 

geen sprake. Aanneemster claimt stekken te hebben toegepast aan de 

binnenzijde van de raamkozijnen. Er is echter ook een afwerkvloer gestort. 

Een en ander staat haaks op de suggestie van aanneemster dat zij zich 

genoodzaakt zag stekkenbakken toe te passen ter voorkoming van een 

stortnaad. Voorts is aanneemster haar waarschuwingsverplichtingen ten 

aanzien van deze aanspraak niet nagekomen. Dat de kosten onvermijdelijk 

waren, heeft aanneemster niet aangetoond. 

funderingsstroken (AWR 63, €' 56.214,41) 

73. Aanneemster suggereert ten onrechte dat opdrachtgeefster door middel van 

het DO een uitvoeringstechnische stortvolgorde zou hebben voorgeschreven. 

Haar op deze suggestie gebaseerde stellingname dat opdrachtgeefster heeft 

voorgeschreven dat de wanden op de funderingsstroken dienden te worden 

geplaatst is eveneens onjuist. Opdrachtgeefster wijst in dit verband tevens 

naar hetgeen Sweco over AWR 63 opmerkt in haar memo van 29 november 

2016 (productie 93). Van de door aanneemster gestelde fout/wijziging is 

derhalve geen sprake. Daarenboven is aanneemster tekort geschoten in de op 

haar rustende waarschuwingsverplichtingen. De reden dat opdrachtgeefster 

het voorstel van aanneemster om een plaatfundering aan te brengen heeft 

afgewezen, is omdat daarmee buiten de kaders van het DO werd getreden. 

II. Kosten naar aanleiding van de mock up, uitstraling betonnen wanden en 

vloeren. AWR 60, € 624.216,13 

74. Aanneemster heeft niet gesteld en onderbouwd op welke punten door de 

architect is afgeweken van de in het plan van aanpak van aanneemster 

beschreven mock up procedure. Met betrekking tot dit standpunt heeft 
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aanneemster derhalve niet voldaan aan de op haar rustende stelplicht en 

bewijslast. 

75. Opdrachtgeefster, althans de architect, heeft tijdens het mock up traject geen 

aanvullende eisen gesteld. Voorts heeft opdrachtgeefster de 

ontwerpspecificaties en bijbehorende eisen duidelijk geformuleerd en is voor 

bijna 100% voldaan aan de eisen van bijlage B van de CUR 100 (volgens het 

DO Anne Holtrop "wijziging A 18 juli 2012" [productie 10] diende het 

schoonbeton te worden uitgevoerd volgens CUR aanbeveling nr. lOO, 

oppervlakteklasse B met de nader omschreven oppervlakte eisen). In dit 

verband wordt in het bijzonder verwezen naar het rapport van Nebest 

Adviesgroep van 29 september 2014 (verder: "rapport Nebest [productie 47]) 

en het memorandum van opdrachtgeefster van 12 november 2014 (productie 

75). 

76. AWR 60 staat volledig los van AWR 48, dat ziet op een geringe wijziging in de 

betonsamenstelling. AWR 60 bevat geen enkele verwijzing naar AWR 48 en 

door middel van AWR 60 claimt aanneemster niet alleen de gevolgen van de 

geringe wijziging in de betonsamenstelling, maar een set andere vermeende 

eiswijzig i ngen. 

77. Opdrachtgeefster heeft zich uitsluitend coulancehalve bereid verklaard om ter 

zake van de overschrijding van de stelpost een bedrag van € 56.082,47 te 

voldoen. Hieruit kan niet worden afgeleid dat tijdens de uitvoering is 

afgeweken van de overeengekomen procedure. 

78. Bij dit alles komt dat aanneemster ook ten aanzien van de AWR 60 de op haar 

rustende waarschuwingsverplichtingen niet is nagekomen. Ook is de 

aanspraak te laat gemeld, namelijk op een moment dat de wanden al in 

uitvoering waren genomen. 

79. Uitsluitend voor het geval wordt geoordeeld dat sprake zou zijn van de door 

aanneemster gestelde eiswijzigingen, heeft opdrachtgeefster de door 

aanneemster opgevoerde kosten op hoofdlijnen laten beoordelen door een 

kostendeskundige (productie 140). Deze komt tot de conclusie dat 

aanneemster een bedrag van € 54.926,83 teveel claimt (€ 624.216,13 in 

plaats van € 569.289,30). 
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III. Langere uitvoeringsduur, AWR 64, € 992.399,54 

80. Aanneemster dient met betrekking tot deze aanspraak aan te tonen "door 

welke oorzaken geplande activiteiten ten opzichte van voorgenomen 

uitvoering zijn vertraagd", dat deze oorzaken voor rekening van 

opdrachtgeefster komen, dat deze activiteiten kritiek waren voor alle 

opvolgende werkzaamheden en dus de realisatie van het gehele werk én dat 

van aanneemster in redelijkheid niet kon worden verlangd dat zij het werk 

tijdig zou realiseren. Aanneemster heeft een en ander niet aangetoond. 

81. Voor zover AWR 64 verband houdt met door opdrachtgeefster erkende AWR 

en, geldt dat deze al een vergoeding bevatten voor eventuele 

vertragingskasten. Voor zover AWR 64 verband houdt met door 

opdrachtgeefster afgewezen AWR-en, geldt dat aanneemster te dien aanzien 

geen aanspraak kan maken op vergoeding van vertragingskasten. 

82. De afspraak om kosten voor een langere uitvoeringsduur apart te verrekenen 

is alleen gemaakt voor AWR 98 en niet voor andere AWR-en. AWR 98 is niet 

representatief voor de wijze waarop met een aanspraak op bouwplaatskosten 

kon worden omgegaan. 

83. Met betrekking tot deze aanspraak heeft aanneemster niet voldaan aan de op 

haar rustende waarschuwingsverplichtingen. 

84. Uitsluitend voor het geval geoordeeld wordt dat de door aanneemster 

gestelde vertraging volledig in de verantwoordelijkheidssfeer van 

opdrachtgeefster ligt, heeft opdrachtgeefster de door aanneemster 

opgevoerde kosten op hoofdlijnen laten beoordelen door een 

kostendeskundige (productie 140). Deze komt tot de conclusie dat daarmee 

op basis van de termijnstaat van aanneemster hooguit een bedrag van 

€ 503.727,33 kan zijn gemoeid. 

IV. Overige kosten € 138.870,44 

85. De afwijzing van de in deze procedure in geschil zijnde AWR-en brengt met 

zich dat ook deze aanspraken dienen te worden afgewezen. Aanneemster 

heeft deze aanspraak niet eerder dan bij haar verzoekschrift kenbaar gemaakt 

en heeft daarmee niet met de vereiste spoed gehandeld. Aanneemster heeft 
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haar aanspraak niet van een deugdelijke onderbouwing voorzien, maar 

volstaan met achteraf opgestelde en niet onderbouwde excel-sheets. Deze 

aanspraak dient dan ook te worden afgewezen. 

V. Kosten van juridische en technische bijstand € 41.257,40 

86. De afwijzing van de in deze procedure in geschil zijnde AWR-en brengt met 

zich dat ook deze aanspraak dient te worden afgewezen. 

VI. Interne kosten € 160.730,00 

87. Afwijzing van de aanspraken van aanneemster brengt met zich dat ook dit 

specifieke onderdeel van de vordering dient te worden afgewezen. Bovendien 

kan aanneemster op grond van het bepaalde in artikel 6:96 lid 3 BW jo artikel 

241 Rv geen aanspraak maken op vergoeding van interne kosten gemoeid 

met de voorbereiding van de gedingstukken en de instructie van de zaak. 

Daarvan is in ieder geval sprake bij de door aanneemster over 2016 en 2017 

opgevoerde uren. Dit gelet op de datum van het aanhangig maken van deze 

arbitrage door aanneemster. Op een schadepost als de onderhavige kan 

uiteraard geen aanspraak gemaakt worden op btw, noch op wettelijke 

handelsrente. 

Wettelijke handelsrente 

88. De aanspraken van aanneemster dienen te worden afgewezen en daarmee 

ontbreekt ook iedere rechtsgrond voor toewijzing van wettelijke handelsrente 

hierover. Ten aanzien van de eerst bij verzoekschrift geclaimde hogere 

materiaalkosten en omzetderving (IV.), geldt voorts dat nimmer een AWR, 

noch een factuur is ingediend. Daarnaast wordt erop gewezen dat de in 

paragraaf 33 lid 7 UAV-GC genoemde betalingstermijn van vier weken is 

gekoppeld aan de datum van indiening van facturen die voldoen aan de in 

paragraaf 33 lid 6 UAV-GC genoemde eisen en niet, zoals aanneemster 

meent, aan de datum van indiening van een AWR. Een melding van een 

wijziging (AWR) kan niet worden gelijkgesteld aan een factuur of een daaraan 

gelijkwaardig betalingsverzoek zoals een ingebrekestelling. Ook om die reden 

bestaat geen grond voor toewijzing van dit deel van de vordering van 

aanneemster. Tenslotte geldt voor meerdere AWR-en dat zij later zijn 



• R v AW Raad van Arbitrage voor de Bouw 

27 

bijgesteld en dat er meerdere versies van die AWR-en bestaan, waaronder 

ook concepten. Aanneemster dient per AWR duidelijkheid te verschaffen vanaf 

welke datum zij over welk bedrag aanspraak maakt op wettelijke rente 

teneinde executiegeschillen daarover te voorkomen. 

reconventie 

89. Er is sprake van een aantal gebreken die een gevolg zijn van aan 

aanneemster toerekenbare uitvoeringsfouten. Aanneemster heeft die 

gebreken, ondanks daartoe herhaaldelijk te zijn gesommeerd, niet hersteld. 

Aanneemster is derhalve in verzuim geraakt met betrekking tot de op haar 

rustende herstelverplichting. Opdrachtgeefster is dan ook gerechtigd om het 

herstel van deze gebreken voor rekening van aanneemster te doen uitvoeren. 

Aanneemster is aansprakelijk voor alle daarmee gemoeide kosten, waaronder 

de herstelkosten en de kosten van de directievoering. 

90. Op de eerste plaats is er sprake van lekkages, die reeds tijdens de opneming 

van het werk op 10 april 2015 zijn geconstateerd. Aanneemster heeft een 

gebouw gerealiseerd dat lekt. Er is niet alleen sprake van een lekkend dak, 

maar er zijn ook lekkages bij de raampartijen, kabeldoorvoeren en ter plaatse 

van de verbinding vloer-muur. Uit het als productie 143 overgelegde rapport 

van Antea van 8 mei 2017 (verder: "het rapport Antea I") blijkt dat deze 

lekkages zijn veroorzaakt door een opeenstapeling van ernstige 

uitvoeringsfouten van aanneemster. 

91. Daarnaast is er een gebrek aan het hang- en sluitwerk. Binnen enkele dagen 

na de ingebruikname van het Waterliniemuseum zijn de eerste problemen 

met het hang- en sluitwerk ontstaan, te weten scheefhangen van de 

aluminium buiten- en binnendeuren en loszittende klinken. Uit het als 

productie 148 overgelegde onderzoeksverslag van Gevelbeheer Nederland van 

19 april 2017 blijkt dat het disfunctioneren van de deuren te wijten is aan 

uitvoeringsfouten, namelijk het ondeugdelijk bevestigen en afstellen van 

scharnieren in de bouwfase. De met het herstel van dit gebrek gepaard 

gaande kosten (zie randnummer 2.14 pleitnota) bedragen in totaal 

C 38.686,12 inclusief btw (C 4.008,73 [kosten proefopstelling; productie 170] 
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en € 34.677,39 [herstelkosten; productie 176]). Van het door aanneemster 

gestelde gebrekkige onderhoud aan de deuren is geen sprake. 

92. Het niet goed functioneren van de sluisjes van de openlucht maquette (en een 

defect draadspindel van één van de sluisjes) betreft eveneens een aan 

aanneemster toerekenbaar gebrek. Aanneemster heeft RVS-sluisjes van een 

te lichte staalgroep toegepast (A2 in plaats van A4). De herstelkosten van dit 

gebrek hebben € 18.198,41 inclusief btw bedragen (producties 83a tim 83d). 

93. Inmiddels is ook gebleken van uitvoeringsfouten met betrekking tot de 

luchtbehandelingskokers. Aanneemster heeft namelijk verzuimd om zorg te 

dragen voor voldoende ondersteuning en afdekking van de kokers door 

middel van bijvoorbeeld gestabiliseerd zand of andersoortige fundering, 

niettegenstaande de gronddruk ter plaatse van zo'n 2 à 3 meter. In dit 

verband wordt verwezen naar het rapport Antea I, het rapport van Antea van 

22 maart 2017 (productie 149, verder: rapport Antea II) en randnummer 11 

van het proces-verbaal van spoedplaatsopneming. Ook met betrekking tot dit 

gebrek heeft aanneemster geen gevolg gegeven aan de sommaties tot 

herstel, zodat opdrachtgeefster hiervoor zelf opdracht zal moeten geven aan 

een derde. Voor de met het herstel gemoeide kosten is aanneemster 

aansprakelijk. Anders dan aanneemster stelt, is er ter plaatse van de 

luchtbehandelingskokers niet met zwaar materieel gereden. 

94. Opdrachtgeefster vordert bij memorie van antwoord in conventie en van eis in 

reconventie van 7 juni 2016 een bedrag van € 239.289,97 inclusief btw* aan 

advies-/expertisekosten, kosten juridische bijstand, interne kosten en de 

herstelkosten van de sluisjes (zie r.o. 92). Met uitzondering van 

laatstgenoemde herstelkosten, vordert opdrachtgeefster vergoeding van deze 

kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 BW. 

* 
- expertisekosten Grontmlj 
- expertisekosten Nebest Adviesgroep 
- herstelkosten sluisjes 
- expertisekosten Antea 
- kosten juridische bijstand 
- interne kosten 
- externe kosten [Ekkelbcom] 

€ 77.566,12 
€ 6.468,66 
c 18.198,41 
€ 23.522,40 
€ 51.082,88 
c 59.534,80 
~_ 2.916,_ZQ + 
€: 239.289,97 

(productie 80a t/m 80i) 
(producties 81a en 81b) 
(producties 83a t/m 83d) 
(producties 84a t/m 84c) 
(productie 85) 
(productie 86) 
(productie 87a en 87b) 



• R v All Raad van Arbitrage voor de Bouw 

29 

95. Bij memorie van dupliek in conventie, tevens memorie van repliek in reconventie 

en akte houdende wijziging van eis van 30 november 2016, heeft 

opdrachtgeefster haar eis in reconventie vermeerderd met een bedrag van 

€ 43.646,83 inclusief btw ter zake van aanvullende advies-/expertisekosten. Dit 

bedrag is als volgt opgebouwd: 

- expertisekosten Sweco (voorheen Grontmij) 
- expertisekosten Sweco 
- expertísekosten Antea 
- externe kosten Ekkelboom Projectbegeleiding 

€ 8.883,98 
c 17.698,07 
€ 15.488,00 
€ 1.576.78+ 
c 43.646,83 

(productie 117) 
(productie 117) 
(productie 117) 
(productie 119) 

96. Bij akte houdende overlegging van producties tevens wijziging van eis van 

9 mei 2017 heeft opdrachtgeefster haar eis in reconventie vermeerderd met 

een bedrag van in totaal € 746.528,24 aan kosten van advies- en 

herstelwerkzaamheden, dit onder verwijzing naar de als producties 156 tim 
171 overgelegde facturen. De producties 156 tim 164 zien op de door Antea 
bij opdrachtgeefster in rekening gemaakte kosten inzake zowel advies over 

oorzaak en oplossing van lekkages als de uitvoering van 

herstelwerkzaamheden. De lekkages hebben ook geleid tot kortsluiting en 

uitval van installaties en bekabeling waaronder datakabels. Op de met het 

herstel van deze schade gemoeide kosten zien de door De Fine, ITN en Van 

der Haar in rekening gebrachte kosten van in totaal € 25.443,72 (producties 

166, 167 en 171). Productie 165 heeft betrekking op de door Antea in 

rekening gebrachte expertisekosten inzake het herstel van het gebrekkige 

hang- en sluitwerk. Productie 170 ziet op de kosten van de proefopstelling 

inzake het hang- en sluitwerk van € 4.008,73 (zie r.o. 91). De door Sweco en 

Advin Zuidoost met betrekking tot de conventionele vordering van 

aanneemster gemaakte (aanvullende) expertisekosten zijn neergelegd in de 

producties 168 en 169. 

97. Op 6 juni 2017 heeft opdrachtgeefster bij akte houdende overlegging 

producties tevens aanvulling conclusie in conventie en wijziging eis in 

reconventie haar eis in reconventie vermeerderd met een bedrag van 

€ 276.553,71. Dit bedrag ziet op door Antea in rekening gebrachte kosten ter 

zake het herstel van de lekkages (€ 58.500,83 [productie 174] en 

C 183.375,49 [productie 175]), alsmede op de door Gevelbeheer in rekening 

gebrachte herstelkosten inzake het gebrek hang- en sluitwerk (productie 176, 

zie r.o. 91). 



• R v All Raad van Arbitrage voor de Bouw 

30 

98. De herstel- en advieswerkzaamheden zijn nog niet voltooid. Weliswaar zijn de 

herstelwerkzaamheden aan de dakbedekking afgerond, maar daarmee zijn 

nog niet alle lekkages opgelost, noch de gevolgen daarvan. Met betrekking tot 

de luchtbehandelingskokers zullen binnenkort opdrachten voor de vereiste 

herstelwerkzaamheden worden verstrekt. Om deze reden vordert 

opdrachtgeefster tevens na te melden verklaringen voor recht. 

99. Aanneemster verkeert al geruime tijd in financieel zwaar weer (zie producties 

177 tim 182). Gelet hierop heeft opdrachtgeefster, voor het geval wordt 

geoordeeld dat opdrachtgeefster enig bedrag aan aanneemster dient te 

betalen, er recht en belang bij dat het vonnis op dit punt niet uitvoerbaar bij 

voorraad wordt verklaard, althans dat opdrachtgeefster eerst tot betaling is 

gehouden nadat aanneemster voldoende zekerheid heeft gesteld in de vorm 

van een bankgarantie. 

100. Opdrachtgeefster concludeert als volgt (de schuingedrukte tekst is letterlijk 

overgenomen uit de akte houdende overlegging producties tevens aanvulling 

conclusie in conventie en wijziging van eis in reconventie van 6 juni 2017): 

"In conventie: 

[Opdrachtgeefster] concludeert tot niet-ontvankelijkheid van [aanneemster] 

in haar vorderingen, althans tot afwijzing van het gevorderde. 

In het geval van een oordeel van arbiters dat de vorderingen van 

[aanneemster] (deels) voor toewijzing in aanmerking komen en 

[opdrachtgeefster] wordt veroordeeld tot betaling van enig bedrag aan 

[aanneemster], verzoekt [opdrachtgeefster] (subsidiair) om het vonnis op dit 

punt niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Voor het geval arbiters dit 

verzoek afwijzen, verzoekt [opdrachtgeefster] (meer subsidiair) te bepalen 

dat [opdrachtgeefster] eerst tot betaling is gehouden nadat [aanneemster] 

voor het betreffende bedrag voldoende zekerheid heeft gesteld in de vorm 

van een bankgarantie die vervalt één maand nadat de uitspraak van arbiters 

onherroepelijk is geworden. 

In reconventie: 

[Opdrachtgeefster] verzoekt uw scheidsgerecht om bij scheidsrechterlijk 

vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 
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1. voor recht te verklaren dat [aanneemster] tekort is geschoten in haar 

verplichting tot herstel van de gebreken lekkage, hang- en sluitwerk 

deuren en luchtbehandelingskokers; 

2. voor recht te verklaren dat [opdrachtgeefster] gerechtigd is om het herstel 

van de lekkage, hang- en sluitwerk deuren en luchtbehandelingskokers 

voor rekening van derden te doen uitvoeren; 

3. voor recht te verklaren dat [aanneemster] jegens [opdrachtgeefster] 

aansprakelijk is voor de met het herstel van de gebreken lekkage, hang 

en sluitwerk deuren en luchtbehandelingskokers reeds gemaakte en nog te 

maken kosten, waaronder de herstelkosten en de kosten van de 

directievoering ; 

4. [aanneemster] te veroordelen om aan [opdrachtgeefster] een bedrag te 

betalen van €: 239.289,97 te vermeerderen met de wettelijke rente ex 

artikel 6: 119 vanaf 7 juni 2016 tot de dag der algehele voldoening; 

5. [aanneemster] te veroordelen om aan [opdrachtgeefster] een bedrag te 

betalen van €: 43.646,83 te vermeerderen met de wettelijke rente ex 

artikel 6: 119 vanaf 30 november 2016 tot de dag der algehele voldoening; 

6. [aanneemster] te veroordelen om aan [opdrachtgeefster] een bedrag te 

betalen van €: 746.528,24 te vermeerderen met de wettelijke rente ex 

artikel 6: 119 vanaf 9 mei 2017 tot de dag der algehele voldoening; 

7. [aanneemster] te veroordelen om aan [opdrachtgeefster] een bedrag te 

betalen van €: 276.553,71 te vermeerderen met de wettelijke rente ex 

artikel 6: 119 vanaf 6 juni 2017 tot de dag der algehele voldoening; 

8. [aanneemster] te veroordelen om binnen een termijn van veertien dagen 

nadat [opdrachtgeefster] aan [aanneemster] facturen heeft verstrekt van 

kosten gemoeid met het herstel van de gebreken lekkage, hang- en 

sluitwerk deuren en luchtbehandelingskokers die niet zijn meegenomen in 

de bedragen genoemd in de vorderingen sub 4 tim sub 7, tot betaling van 
de betreffende bedragen aan [opdrachtgeefster] over te gaan, onder 

bepaling dat indien [aanneemster] niet binnen deze termijn van veertien 

dagen voor (volledige) betaling heeft zorggedragen, zij over die bedragen 

tevens de wettelijke rente ex artikel 6: 119 BW verschuldigd is tot en met 

de dag der algehele voldoening. 
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In conventie en in reconventie: 

[Aanneemster] te veroordelen in de kosten van deze procedure (in 

conventie en in reconventie), de kosten van rechtsbijstand daaronder 

begrepen, met verklaring dat deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar 

bij voorraad zal zijn, zulks met bepaling dat daarover de wettelijke rente 

verschuldigd zal zijn met ingang van veertien dagen na de datum van het 

in deze te wijzen vonnis." 

standpunt aanneemster in reconventie 

101. Aanneemster is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgeefster gestelde 

gebreken aan het werk. Bovendien is aanneemster niet in de gelegenheid 

gesteld om herstelmaatregelen te treffen zoals artikel 7:759 lid 1 BW 

voorschrijft. Daarmee verkeert opdrachtgeefster, nog los van enige 

aansprakelijkheid van aanneemster, in schuldeisersverzuim. 

102. Met betrekking tot de afzonderlijke gebreken heeft aanneemster nog in het 

bijzonder het volgende aangevoerd. 

103. Uit het rapport Antea I volgt dat voor de oorzaak van de lekkages een viertal 

punten van belang is: de gebrekkige drainage, de verzadiging van de 

grondkoffer, de ontbrekende fixatie van EPDM en/of worteldoek en de wijze 

waarop de wanden en dakvloer samenkomen ("ingewikkelde samenkomsten 

van wanden en dakvloer"). Geen van deze oorzaken komen in de gegeven 

omstandigheden voor rekening en risico van aanneemster, in het bijzonder 

omdat die oorzaken (mede) een gevolg zijn van ontwerpkeuzes van 

opdrachtgeefster (zie onder meer randnummers 21 t/m 42 memorie van 

dupliek in reconventie en 29 t/m 50 pleitnotities). Hierbij wordt opgemerkt 

dat van een kennelijk gebrek waarvoor aanneemster had behoren te 

waarschuwen geen sprake was. Dit volgt alleen al uit het feit dat het zowel 

aanneemster als opdrachtgeefster maanden, zo niet jaren, heeft gekost de 

oorzaak van de lekkages te achterhalen. Ten aanzien van de lekkages ter 

plaatse van de kozijnen, waarop opdrachtgeefster tijdens de 

spoedplaatsopneming heeft gewezen, geldt dat er sprake is van een 

onverstandig detail van de onderaannemer van opdrachtgeefster waarop 

aanneemster tijdens de bouw reeds heeft gewezen. 
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104. Antea heeft voor het herstel van de dakbedekking, bestaande uit eenvoudige 

uitvoeringswerkzaamheden, excessief hoge kosten in rekening gebracht (in 

totaal circa € 896.000,00). Wanneer aanneemster deze kosten berekent op 

grond van de door haar gehanteerde uitgangspunten voor de aanvankelijke 

opdracht, komt zij op een bedrag aan herstelkosten van € 213.062,68 

exclusief opslagen en een bedrag van € 250.168,52 inclusief opslagen. 

105. Met betrekking tot het hang- en sluitwerk geldt dat opdrachtgeefster 

onvoldoende onderhoud aan de deuren heeft uitgevoerd, dit in strijd met het 

onderhoudsplan van aanneemster. Opdrachtgeefster heeft de deuren 

onvoldoende doen bijstellen en plaatselijk opengehouden met wiggen, 

waardoor die deuren zijn ontzet. Voor zover er sprake is van een slechte 

bevestiging is geen sprake van een verborgen gebrek, zodat aanneemster 

ingevolge paragraaf 28 lid 1 UAV-GC niet aansprakelijk is. 

106. De problemen met de maquette zijn eveneens een gevolg van een 

ontwerpkeuze van opdrachtgeefster (althans de voor haar werkende 

architect) en zijn voorts veroorzaakt door onvoldoende onderhoud. De 

maquette is bijvoorbeeld ook in de winter gebruikt. 

107. De met beugels aan de wanden bevestigde en met EPS ondersteunde en 

bedekte luchtbehandelingskanalen zijn ontzet als gevolg van het feit dat het 

terrein met zwaar materieel is belast, dit in strijd met het onderhoudsplan van 

aanneemster. Van een aan aanneemster toerekenbaar gebrek is dan ook geen 

sprake. 

108. Aanneemster maakt bezwaar tegen de gevorderde verklaringen voor recht. 

Opdrachtgeefster wenst in feite een blanco cheque voor allerlei maatregelen 

op kosten van aanneemster zonder de daarvoor benodigde onderbouwing. 

109. Er is geen sprake van dat aanneemster in financieel zwaar weer verkeert. Er 

zijn onlangs grote projecten aangenomen, ook van Rijkswaterstaat. Er is dan 

ook geen reden het te wijzen vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren 

en/of een bankgarantie te stellen. 

110. Aanneemster concludeert in reconventie dat de vordering van 

opdrachtgeefster dient te worden afgewezen en dat opdrachtgeefster dient te 
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worden veroordeeld in de kosten van deze arbitrage, daaronder begrepen een 

tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand. 

de beoordeling van het geschil in conventie en in reconventie 

inleidende overwegingen 

111. Arbiters overwegen dat paragraaf 3 lid 1 UAV-GC 2005 bepaalt dat 

opdrachtgeefster ervoor zorgt dat aanneemster tijdig beschikt over alle 

informatie waarover opdrachtgeefster beschikt, voor zover het ter beschikking 

stellen daarvan noodzakelijk is om aanneemster in staat te stellen het werk 

conform de overeenkomst te realiseren. Lid 2 bepaalt dat opdrachtgeefster 

verantwoordelijk is voor de inhoud van alle informatie die door haar aan 

aanneemster ter beschikking is gesteld en lid 3 maakt opdrachtgeefster 

verantwoordelijk voor de inhoud van de Vraagspecificatie, na de 

totstandkoming van de overeenkomst, eventueel aangevuld en gewijzigd 

krachtens een wijziging in de zin van paragraaf 14 lid 1 UAV-GC 2005, voor 

de inhoud waarvan opdrachtgeefster volgens lid 4 ook verantwoordelijk is. 

Aanneemster moet volgens paragraaf 4 lid 1 de overeengekomen ontwerp- en 

uitvoeringswerkzaamheden zodanig verrichten dat het werk op de 

overeengekomen opleveringsdatum voldoet aan de uit de overeenkomst 

voortvloeiende eisen. Zij moet opdrachtgeefster volgens paragraaf 4 lid 7 

schriftelijk waarschuwen als de Vraagspecificatie, de bijbehorende annexen, 

de basisovereenkomst, de ter beschikking gestelde informatie of een 

opgedragen wijziging klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken 

vertonen, dat zij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou 

handelen als zij zonder waarschuwing bij het verrichten van werkzaamheden 

daarop zou voortbouwen. 

112. Het uitgangspunt van de UAV-GC 2005 (UAV-GC) is naar het oordeel van 

arbiters dat opdrachtgeefster informatie aan aanneemster verschaft van een 

diepgang naar eigen keuze. De opdrachtgever heeft flexibele mogelijkheden 

voor een actieve dan wel minder actieve en/of passieve betrokkenheid bij het 

project. Zij kan volstaan met een programma van eisen, maar kan ook het DO 

aanleveren. Dat laatste is in het onderhavige geval gebeurd. Die informatie is 

de basis voor aanneemster om een aanbieding te doen. Voor die informatie is 

opdrachtgeefster verantwoordelijk, hetgeen wil zeggen dat zij aansprakelijk is 
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voor schade die uit fouten in die informatie voortvloeit. Uitsluitend indien die 

fouten zo klaarblijkelijk zijn dat aanneemster in strijd met de redelijkheid en 

billijkheid handelt door opdrachtgeefster niet voor die fouten te waarschuwen, 

wordt aanneemster aansprakelijk geacht voor de schadelijke gevolgen van het 

niet waarschuwen (paragraaf 4 lid 8 UAV-GC). Onvolkomenheden in de 

informatie die leiden tot fouten in de aanbieding kunnen onder 

omstandigheden aanleiding geven tot bijbetaling op grond van het bepaalde 

in paragraaf 44 lid 1 aanhef en sub b UAV-GC (behoudens het bepaalde in 

paragraaf 45 UAV-GC inzake wijzigingen door de opdrachtgever). Voor zover 

opdrachtgeefster heeft willen betogen dat in geval van toepasselijkheid van 

de UAV-GC aanneemster alle ontwerpverantwoordelijkheid en bijbehorende 

risico's draagt dan weloverneemt van opdrachtgeefster, is die opvatting in 

het algemeen - en ook in dit specifieke geval - naar het oordeel van arbiters 

onjuist. 

113. Voor opdrachtgeefster is in beginsel geen andere rol weggelegd tijdens de 

uitvoering van het werk dan de in de overeenkomst vastgelegde toetsings- en 

acceptatlewerkzaamheden (artikel 11 en 12 Basisovereenkomst) op het juiste 

moment uit te voeren en beslissingen te nemen over door aanneemster 

voorgestelde wijzigingen in het werk. 

114. Partijen hebben zich niet steeds naar deze uitgangspunten gedragen. Uit de 

stukken blijkt immers dat de architect en/of de directie zich regelmatig met 

de uitvoering bemoeide en (al dan niet in overleg met aanneemster) 

wijzigingen doorvoerde. Deze handelwijze past meer bij een traditioneel 

contract dan bij een geïntegreerd contract en dat kan ertoe leiden dat 

aanneemster niet meer ongeclausuleerd verantwoordelijk is voor het 

eindresultaat. Opdrachtgeefster heeft in dit verband nog betoogd dat 

aanneemster bij een UAV-GC contract de eisen uit de overeenkomst veel 

fundamenteler moet analyseren dan bij andere contracten, omdat zij zelf een 

'oplossingsrichting' zou moeten kiezen. Voor zover dit uitgangspunt al in zijn 

algemeenheid juist zou zijn, hetgeen aanneemster gemotiveerd betwist, geldt 

dat opdrachtgeefster zelf stelt dat aanneemster zich blijkens haar Plan van 

Aanpak grondig had verdiept in het DO en dat voor haar duidelijk was welke 

ontwerp-/engineeringswerkzaamheden zij moest verrichten (zie r.o. 60). Van 

een tekortkoming van aanneemster op dit punt is arbiters dan ook niet 
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gebleken. De stelling dat aanneemster een bij UAV-GC contracten 

ongebruikelijk percentage aan staartkosten zou hebben gehanteerd, wordt 

niet door arbiters onderschreven. 

115. Voorts geldt dat sprake is van een ontwerp dat bijzonder is en tegelijkertijd 

complex en risicovol van aard. Het onderhavige ontwerp betreft immers het 

koppelen van een historisch gebouw (robuust met waterbouwkundig karakter) 

aan een nieuw gebouw, subtiel ingepast in de omgeving maar niet 

gebruikelijk vormgegeven met sprekende golvende/gebogen glas- en beton 

elementen en dan nog deels boven en deels onder de grond. Beide partijen 

zijn zich van de complexiteit en de risico's van het ontwerp bewust geweest. 

Arbiters zijn van oordeel dat dit aspect, bezien in samenhang met de hiervoor 

in r.o. 114 overwogen regelmatige bemoeienis namens opdrachtgeefster bij 

de uitvoering, aanleiding geeft tot het oordeel dat een (eventuele) te late 

mededeling als bedoeld in paragraaf 44 lid 2 UAV-GC of waarschuwing als 

bedoeld in paragraaf 4 lid 7 UAV-GC niet zonder meer kan meebrengen dat 

kosten als gevolg van onvolkomenheden in het DO ten laste dienen te komen 

van aanneemster. Dit op grond van de aard van de overeenkomst, het 

systeem van de UAV-GC en de eisen van redelijkheid en billijkheid. 

116. Tenslotte overwegen arbiters dat, gelijk aanneemster stelt, zowel paragraaf 

44 als paragraaf 45 UAV-GC recht geven op "een redelijke opslag voor 

algemene kosten winst en risico". 

117. Met inachtneming van voormelde overwegingen, gaan arbiters thans over tot 

bespreking van de vorderingen in conventie en reconventie. 

vordering in conventie (bedragen telkens exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk 

anders vermeld) 

L Da wijzigingen 

wapening (AWR 50, € 396.629,61) 

118. Uit de stukken, in het bijzonder de in r.o. 29 genoemde stukken van 

Hageman, en het verhandelde ter zitting, is voldoende gebleken dat de door 

opdrachtgeefster opgegeven hoeveelheid wapening van circa 200 ton te laag 

(onjuist) was en dat er uiteindelijk 477 ton wapening is verwerkt. De inhoud 
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van de hiervoor in r.o. 69 genoemde, door opdrachtgeefster gemotiveerd 

betwiste, stukken doet hier niet aan af. 

119. Voorts is voldoende aannemelijk geworden dat bij de opgegeven indicatieve 

hoeveelheid wapening geen rekening was gehouden met wapening ten 

behoeve van detaillering en uitvoering (knipverliezen, overlappingslassen, 

extra wapening in verband met stortfasering etc.), dat opdrachtgeefster 

daarmee bekend was ten tijde van de aanbesteding, doch dit niet heeft 

medegedeeld aan aanneemster, hetgeen wel op haar weg had gelegen. 

120. Naar het oordeel van arbiters stelt aanneemster dan ook terecht dat de door 

opdrachtgeefster verstrekte wapeningsindicatie in hoge mate onjuist was, dat 

opdrachtgeefster op grond van paragraaf 3 leden 1 en 2 UAV-GC daarvoor 

verantwoordelijk is en dat aanneemster recht heeft op bijbetaling (paragraaf 

44 lid 1 aanhef en sub b UAV-GC). De op aanneemster rustende 

engineeringsverplichting leidt niet tot een ander oordeel. Voorts zijn arbiters 

van oordeel dat aanneemster de indicatieve opgave van de wapening niet op 

juistheid kon controleren, onder meer bij gebreke van (bij opdrachtgeefster 

beschikbare) gedetailleerde berekeningen die aan die opgave ten grondslag 

hebben gelegen. Ten aanzien van de onjuiste wapeningsindicatie rustte naar 

het oordeel van arbiters reeds daarom geen waarschuwingsplicht op 

aanneemster, dit nog daargelaten de vraag of hier wel sprake is van een 

klaarblijkelijke fout of gebrek als bedoeld in paragraaf 4 lid 7 UAV-GC. 

Arbiters merken hierbij op dat, gelijk aanneemster stelt, de hier aan de orde 

zijnde aanspraak van aanneemster niet een verrekening betreft van een 

afwijking van een indicatieve hoeveelheid (welke verrekening partijen 

contractueel hadden uitgesloten), maar een beroep op het bepaalde in 

paragraaf 3 lid 1 en 2 UAV-GC. 

121. Arbiters verwerpen het verweer van opdrachtgeefster dat de overschrijding 

van de indicatieve wapeningshoeveelheid kan worden verklaard door de door 

aanneemster gehanteerde 2D-modelberekening (in plaats van een 3D 

modelberekening). Gelijk aanneemster onder verwijzing naar het rapport 

Hageman van 17 november 2015 stelt, zijn de varschillen in 

wapeningshoeveelheden naar het oordeel van arbiters slechts in beperkte 

mate te herleiden naar de verschillende berekeningsmethoden. 
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122. Mede gegeven de complexiteit van het hier aan de orde zijnde onderwerp, is 

arbiters niet gebleken dat aanneemster het AWR, althans het concept 

daarvan, laattijdig, althans niet met bekwame spoed, heeft ingediend. 

123. Met betrekking tot de hoogte van de aan aanneemster toekomende 

kostenvergoeding overwegen arbiters het volgende. 

124. Van de door opdrachtgeefster gestelde overschrijding van 277 ton wapening 

(477-200) is, naar tussen partijen niet in geschil is, een hoeveelheid 

wapening van 25 ton veroorzaakt door een aantal goedgekeurde DO 

wijzigingen. Aldus had aanneemster in ieder geval rekening dienen te houden 

met een hoeveelheid van 225 ton te verwerken wapening (200 + 25). 

125. Laatstgenoemde hoeveelheid dient te worden vermeerderd met 10%, zijnde 

het percentage dat bij overschrijding van indicatieve hoeveelheden krachtens 

de onderhavige rechtsverhouding voor rekening van aanneemster komt. Dit 

resulteert in een hoeveelheid wapening van 247,5 ton (225 x 110%). 

126. Daarnaast is voldoende aannemelijk geworden dat aanneemster ten onrechte 

geen rekening heeft gehouden met de gebruikelijke, boven de opgegeven 

indicatieve hoeveelheid, benodigde krimpwapening. Voor deze wapening 

houden arbiters in billijkheid een toeslag van 40% aan. Dit komt neer op een 

hoeveelheid krimpwapening van 90 ton (225 x 40%) en een totale 

hoeveelheid wapening van 337,5 ton (247,5 + 90). 

127. Uitgaande van een totale verwerkte hoeveelheid van 477 ton wapening is het 

verschil tussen de hoeveelheid te verwerken wapening waarmee aanneemster 

rekening had dienen te houden en de uiteindelijke hoeveelheid verwerkte 

wapening 139,5 ton (477 - 337,5). 

128. Echter, in het rapport Hageman van 17 november 2015 wordt naar het 

oordeel van arbiters op goede gronden geconcludeerd dat voor aanneemster 

een verdere optimalisatie van 10% van de toegepaste wapening mogelijk zou 

zijn geweest. De hoeveelheid van 477 ton dient dan ook gecorrigeerd te 

worden met 47,7 ton (477 - 47,7 = 429,30). 
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129. Derhalve bedraagt per saldo het hiervoor in r.o. 127 bedoelde verschil een 

hoeveelheid van 429,30 - 337,5 = 91,8 ton. 

130. Deze hoeveelheid dient te worden vermenigvuldigd met de tussen partijen 

niet in geschil zijnde kiloprijs wapening van € 1,22 per m3. Op grond hiervan 

komt aanneemster toe een bedrag van € 111.996,00 (91.800 x 1,22). Dit 

bedrag dient nog vermeerderd te worden met de door arbiters redelijk 

geachte opslag voor algemene kosten (7%) en winst en risico (5%). Tot dit 

bedrag wordt deze aanspraak van aanneemster toegewezen. Aldus komt 

aanneemster toe € 125.827,51 (€ 111.996,00 + € 7.839,72 + € 5.991,79 
[€ 119.835,72 x 5%]). 

toewijzing: C 125.827,51 

ontgraven bouwput (AWR 44, € 48.156,48) 
131. Gelijk opdrachtgeefster stelt, zijn arbiters van oordeel dat de tekening waarop 

aanneemster haar aanspraak baseert evident niet is bedoeld als werktekening 

voor het uitzetten van de bouwkuip, maar voor het in kaart brengen van 

ecologische zaken. Afwijzing van deze aanspraak volgt. 

extra ontwerpkosten (AWR 55, € 75.948,60) 

132. Naar het oordeel van arbiters heeft aanneemster deze aanspraak tegenover 

de gemotiveerde betwisting van opdrachtgeefster inhoudelijk onvoldoende 

onderbouwd. In het bijzonder is niet gebleken dat aanneemster is 

geconfronteerd met extra ontwerpkosten als gevolg van wijzigingen in het 

DO. Voorts heeft aanneemster niet, althans onvoldoende, aangetoond dat 

deze kosten, zoals gebruikelijk, niet reeds zijn vergoed in andere 

goedgekeurde AWR-en. Deze aanspraak zal worden afgewezen. 

stekkenbakken (AWR 56, € 22.796,40) 
133. Naar het oordeel van arbiters betrof het voorstel van aanneemster om de 

betreffende overgang van de wanden te realiseren door één vloerstort en 

daarin stekken te laten uitsteken (bij welke uitvoeringswijze geen 

stekkenbakken nodig zouden zijn) een aanvaardbare uitvoeringswijze. Nu het 

voorstel van aanneemster voortvloeide uit de op haar rustende verplichting 

tot het uitwerken van het DO, had de architect, die niet geconfronteerd wilde 

worden met een stortnaad, in redelijkheid geen bezwaar kunnen maken tegen 

de door aanneemster voorgestane werkwijze. Deze - aan opdrachtgeefster 
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toe te rekenen - opstelling van haar architect strookt ook niet met de 

uitgangspunten van de UAV-GC. De gevolgen van de (onterechte) afwijzing 

door de architect komen naar het oordeel van arbiters voor rekening van 

opdrachtgeefster. Tenslotte geldt dat aanneemster voldoende aannemelijk 

heeft gemaakt dat de hier aan de orde zijnde stekkenbakken noodzakelijk 

waren om aan de wens van de architect om geen stortnaad te zien, tegemoet 

te komen. Weliswaar heeft aanneemster de kosten in een relatief laat stadium 

kenbaar gemaakt, maar naar het oordeel van arbiters heeft zij in redelijkheid 

recht op bijbetaling als gevolg van de door de architect opgedragen wijziging, 

omdat voldoende aannemelijk is geworden dat de kosten onvermijdelijk 

waren en opdrachtgeefster de noodzaak van een en ander uit zichzelf had 

kunnen althans moeten begrijpen. Deze aanspraak, waarvan arbiters de 

hoogte redelijk voorkomt, wordt toegewezen. 

toewijzing: C 22.796,40 

funderingsstroken (AWR 63, €: 56.214,41) 
134. Anders dan opdrachtgeefster stelt, blijkt uit de stukken wel degelijk van een 

door opdrachtgeefster voorgeschreven uitvoeringstechnische stortvolgorde, 

althans van een directieve aanwijzing inzake die stortvolgorde (In het DO 

staat bij het plaatje met de volgorde duidelijk dat het om acties gaat: 

letterlijk wordt bij elk nummer het woord "storten" gebruikt). Voorts is 

voldoende aannemelijk geworden dat die stortvolgorde zou leiden tot 

instabiliteit van de wanden en dat als gevolg daarvan aanneemster 

genoodzaakt was van de stortvolgorde af te wijken met meerkosten tot 

gevolg. Dat de hier aan de orde zijnde kosten een gevolg zijn van het feit dat 

aanneemster het UO heeft uitgewerkt in een 20 model en niet in een 3D 

model is arbiters tegenover de gemotiveerde betwisting van aanneemster niet 

gebleken en arbiters achten dit ook niet aannemeiijk. Mede bezien in het licht 

van het door aanneemster gedane, door de architect op 9 januari 2013 

afgewezen, (deugdelijke) voorstel de instabiliteit op te lossen door middel van 

een plaatfundering (waarbij niet zou behoeven te worden afgeweken van de 

voorgeschreven stortvolgorde), zijn arbiters van oordeel dat deze aanspraak 

niet te laat is kenbaar gemaakt. Arbiters merken hierbij op dat 

opdrachtgeefster haar stelling dat bij toepassing van een plaatfundering zou 

worden afgeweken van het DO, niet althans onvoldoende heeft aangetoond. 

Voorts heeft aanneemster naar het oordeel van arbiters in redelijkheid recht 
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op bijbetaling als gevolg van de door de architect opgedragen wijziging, 

omdat voldoende aannemelijk is geworden dat de extra kosten onvermijdelijk 

waren en dat opdrachtgeefster de gevolgen van die wijziging zelf had kunnen 

of moeten begrijpen. Deze aanspraak, waarvan arbiters de hoogte redelijk 

voorkomt, wordt toegewezen. 

toewijzing: C 56.214,41 

II. Kosten naar aanleiding van de mock up, uitstraling betonnen wanden en 

vloeren, AWR 60, € 624.216,13 

135. Arbiters overwegen dat op grond van de stukken, zoals ter mondelinge 

behandeling nader toegelicht, voldoende aannemelijk is geworden dat het 

mock up proces ingewikkeld is geweest en veel inspanning van partijen heeft 

gevergd en daarmee tijd en geld. Dit blijkt ook uit de overschrijding van de 

stelpost. 

136. Voorts is voldoende aannemelijk geworden dat ook de eisen die voortvloeiden 

uit het DO ten aanzien van het uiterlijk van de betonnen randen en vloeren 

door de architect inhoudelijk aanzienlijk zijn gewijzigd, waardoor de kosten in 

niet geringe mate zijn gestegen. De enkele, door opdrachtgeefster gestelde, 

omstandigheid dat de betreffende specificaties in het DO voor bijna 100% 

voldoen aan de eisen van bijlage B van de CUR 100 doet hier niet aan af. 

Immers, de contractuele verplichting van partijen dient, gelijk aanneemster 

stelt, te worden gebaseerd op de projectspecificatie en de daarin vermelde 

eisen. De CUR 100 is bedoeld als eenduidige omschrijving van de esthetische 

beoordelingscriteria van schoonwerkbeton. Dat betekent niet dat 

opdrachtgeefster vrij is in het wijzigen van de oppervlakte structuur zonder 

verrekening van kosten. Als opdrachtgeefster kiest voor beton met een glad 

oppervlak, dan horen daar op basis van de CUR 100 een aantal maatregelen 

bij, die meegenomen moeten worden genomen in de prijs. Wanneer de 

structuur wijzigt in ruw/grof met uitgespoelde delen, dan horen daar weer 

andere maatregelen bij. Natuurlijk zijn dan de kosten van de gewijzigde 

bekisting en de gewijzigde maatregelen beiden verrekenbaar 

137. Hoewel de exacte kosten van de hier aan de orde zijnde wijziging, onder meer 

bij gebreke van de relevante delen van de tenderbegroting van aanneemster, 

zich moeilijk laten begroten, achten arbiters het aannemelijk dat die kosten in 
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ieder geval de omvang hebben gehad van de kosten zoals door aanneemster 

aangegeven in de AWR van 15 november 2013 (€ 348.387,43), met dien 

verstande dat arbiters de opslag uitvoeringskasten van 9% te hoog voorkomt. 

Arbiters stellen die toeslag in billijkheid vast op 5%. 

138. Arbiters zijn van oordeel dat aanneemster de AWR van 15 november 2013 

(productie 76) met voldoende bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd 

kenbaar heeft gemaakt (en ook overigens heeft voldaan aan de op haar 

rustende waarschuwingsplicht), dit mede gelet op het uit de stukken blijkende 

moeizame en langdurige mock up proces. In dit verband achten arbiters ook 

nog van belang dat opdrachtgeefster AWR 48 heeft geaccordeerd waarop de 

door aanneemster aangehaalde opmerking stond vermeld (zie r.o. 41). Dit 

kan in redelijkheid niet worden gezegd van het door aanneemster eerst op 21 

augustus 2014 - en daarmee ruim een jaar na afronding van het mock up 

proces - ingediende AWR dat sluit op een bedrag van € 624.216,13. Arbiters 

laten laatstgenoemde AWR dan ook buiten beschouwing in verband met de 

laattijdige indiening daarvan. 

139. Op grond van het vorenstaande komt aanneemster toe een bedrag van 

€ 298.711,68 (€ 284.487,31 + € 14.224,37 [5% uitvoeringskosten]) + 
€ 20.909,82 (7% algemene kosten) = € 319.621,50, vermeerderd met 5% 

winst & risico = € 335.602,58. Dit bedrag komt aanneemster toe. 

toewijzing: C 335.602,58 

III. Langere uitvoeringsduur, AWR 64, € 992.399,54 

140. Arbiters overwegen dat aanneemster tegenover de gemotiveerde betwisting 

van opdrachtgeefster niet, althans onvoldoende, heeft aangetoond (a) door 

welke oorzaken geplande activiteiten ten opzichte van de voorgenomen 

uitvoering zijn vertraagd, (b) dat die stagnatieoorzaken kunnen worden 

toegerekend aan opdrachtgeefster en (c) dat deze activiteiten kritiek waren 

voor alle opvolgende werkzaamheden en dus voor de realisatie van het gehele 

werk. In het bijzonder blijkt een en ander onvoldoende uit de door 

aanneemster overgelegde productie 53 (zie r.o. 44). 

141. Daarnaast zijn arbiters van oordeel, gelijk opdrachtgeefster heeft aangevoerd, 

dat in de goedgekeurde AWR-en de eventuele stagnatiekosten dienen te zijn 

verdisconteerd in de prijs van die AWR-en. 
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142. Dat aanneemster met betrekking tot deze aanspraak heeft voldaan aan de op 

haar rustende waarschuwingsplichten (bijvoorbeeld door het aanvragen van 

een bouwtijdverlenging), is arbiters niet gebleken en evenmin van een met 

voldoende bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakte 

aanspraak. 

143. De juistheid van de stelling dat partijen buiten het specifieke AWR 98 in het 

algemeen de afspraak hebben gemaakt de kosten voor een langere 

uitvoeringsduur apart te verrekenen, heeft aanneemster tegenover de 

gemotiveerde betwisting van opdrachtgeefster niet aangetoond of 

aannemelijk gemaakt. 

144. Dit specifieke onderdeel van de vordering zal worden afgewezen. 

IV. Overige kosten € 138.870,44 

145. Deze aanspraak is, gelijk opdrachtgeefster stelt (zie r.o. 85), niet van een 

deugdelijke onderbouwing voorzien. Daarnaast is deze aanspraak eerst bij 

verzoekschrift van aanneemster kenbaar gemaakt, zodat niet kan worden 

gezegd dat de kosten met voldoende bekwame spoed schriftelijk en 

gemotiveerd kenbaar zijn gemaakt. Afwijzing volgt. 

V. Kosten van juridische en technische bijstand € 41.257,40 

146. Aanneemster vordert vergoeding van deze kosten op grond van het bepaalde 

in artikel 6:96 lid 2 sub b BW. Gelet op de verhouding tussen de hier aan de 

orde zijnde kosten en de mate waarin de vorderingen van aanneemster zullen 

worden toegewezen, achten arbiters het niet billijk om de volledige kosten ten 

laste van opdrachtgeefster te laten komen. In redelijkheid kennen arbiters 

dan ook een bedrag van € 16.502,96 toe. 
toewijzing: C 16.502,96 

VI. Interne kosten € 160.730,00 

147. Gelijk opdrachtgeefster stelt, kan aanneemster op grond van het bepaalde in 

artikel 6:96 lid 3 BW jo artikel 241 Rv geen aanspraak maken op vergoeding 

van interne kosten gemoeid met de voorbereiding van de gedingstukken en 

de instructie van de zaak. Daarvan is in ieder geval sprake bij de door 
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aanneemster over 2016 en 2017 opgevoerde uren. Ten aanzien van de op de 

overige uren betrekking hebben kosten overwegen arbiters dat die kosten 

behoren tot het normale, op aanneemster rustende, bedrijfsrisico en dat die 

kosten in redelijkheid niet voor rekening van opdrachtgeefster komen. De 

gevorderde interne kosten worden dan ook afgewezen. 

conclusie vordering in conventie 

148. Aanneemster komt een bedrag toe van € 556.943,86 exclusief btw 

(€ 125.827,51 [r.o. 130] + € 22.796,40 [r.o. 133] + € 56.214,41 [r.o. 134] + 
€ 335.602,58 [r.o. 139] + € 16.502,96 [r.o. 146]. Tot dit bedrag wordt het in 

hoofdsom gevorderde bedrag (van € 2.557.489,00) toegewezen. 

149. Nu aanneemster, ondanks een op dit punt door opdrachtgeefster gevoerd 

verweer, heeft nagelaten om per AWR duidelijkheid te verschaffen vanaf 

welke datum zij aanspraak maakt op wettelijke rente, wijzen arbiters de 

gevorderde wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW toe met ingang van 

3 maart 2016, zijnde datum van indiening van het verzoekschrift. 

vordering in reconventie 

lekkages 

150. Arbiters overwegen dat opdrachtgeefster aan de hand van het rapport Antea 

I, zoals ter mondelinge behandeling nader toegelicht, voldoende heeft 

aangetoond dat er sprake is van lekkages als gevolg van aan aanneemster 

toerekenbare uitvoeringsfouten. Deze uitvoeringsfouten hebben onder meer 

bestaan uit gebrekkig toegepaste dubbellaags EPDM, gebrekkig aangebrachte 

drainage, de aanwezigheid van grindnesten als gevolg waarvan een open 

verbinding is ontstaan tussen spouwen waterbuffer, ontbrekende sparingen 

voor de waterafvoer, onvoldoende fixatie van de dakbedekking, een 

ontbrekend dilatatieprofiel aan de buitenzijde van de betonwand, een 

ondeugdelijke verbinding van nieuwbouw op oudbouwen een ontoereikende 

afdichting kabeldoorvoeren. Dat er sprake is van lekkages als gevolg van aan 

opdrachtgeefster toerekenbare ontwerpkeuzes, is arbiters tegenover de 

gemotiveerde betwisting van opdrachtgeefster niet gebleken. 
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151. Voorts heeft opdrachtgeefster voldoende aannemelijk gemaakt dat zij 

aanneemster meermalen tevergeefs in de gelegenheid heeft gesteld (en heeft 

gesommeerd) de lekkages binnen een redelijke termijn te herstellen. Aldus 

heeft aanneemster niet voldaan aan de op haar rustende herstelverplichting 

en heeft opdrachtgeefster recht op vergoeding van herstelkosten door een 

derde. 

152. Arbiters achten de door opdrachtgeefster opgevoerde kosten van herstel 

echter buitenproportioneel hoog. Opdrachtgeefster heeft die kosten, hoewel 

daartoe uitdrukkelijk in de gelegenheid gesteld, tegenover de gemotiveerde 

betwisting van aanneemster ook niet deugdelijk onderbouwd. Arbiters achten 

het door opdrachtgeefster als productie 193 overgelegde overzicht daartoe 

onvoldoende. In zoverre heeft opdrachtgeefster niet voldaan op de haar 

rustende stel- en bewijsplicht. 

153. Gelet op de uit de stukkende blijkende aard en omvang van de benodigde 

herstelwerkzaamheden achten arbiters de door aanneemster gehanteerde 

benadering die - uitgaande van de door aanneemster gehanteerde 

uitgangspunten voor de aanvankelijke opdracht - resulteert in een bedrag aan 

herstelkosten van C 250.168,52 realistisch. Rekening houdend met de 

omstandigheid dat opdrachtgeefster het herstel door derde(n) zal laten 

uitvoeren (en deels al heeft laten uitvoeren), begroten arbiters de 

herstelkosten in billijkheid op een bedrag van in totaal C 300.000,00. In dit 

bedrag is begrepen door opdrachtgeefster aan derde(n) te betalen btw. 
toewijzing: C 300.000,00 

hang- en sluitwerk (deuren) 

154. Ook deze, naar de onweersproken stelling van opdrachtgeefster reeds ten 

tijde van de oplevering gemelde, en nadien niet deugdelijk herstelde, klacht is 

terecht voorgesteld. Uit het als productie 148 overgelegde onderzoeksverslag 

van Gevelbeheer Nederland van 19 april 2017 blijkt voldoende dat het 

disfunctioneren van de deuren te wijten is aan uitvoeringsfouten, namelijk het 

ondeugdelijk bevestigen en afstellen van scharnieren in de bouwfase. Dat een 

en ander te wijten zou zijn aan gebrekkig onderhoud en/of onjuist gebruik 

van de deuren is niet aannemelijk geworden. 
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155. Opdrachtgeefster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij aanneemster 

meermalen tevergeefs in de gelegenheid heeft gesteld (en heeft 

gesommeerd) dit gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen. Aldus 

heeft aanneemster niet voldaan aan de op haar rustende herstelverplichting 

en heeft opdrachtgeefster recht op vergoeding van herstelkosten door een 

derde. 

156. De hoogte van de door opdrachtgeefster gestelde herstelkosten van in totaal 

€ 34.677,39 (zie r.o. 91 [exclusief kosten proefopstelling ad € 4.008,73, zie 

r.o. 171 en 173]) komt arbiters redelijk voor. In dit bedrag is begrepen door 

opdrachtgeefster aan derde(n) te betalen btw. 
toewijzing: C 34.677,39 

sluisjes openlucht maquette 

157. Voldoende aannemelijk is geworden dat RVS-sluisjes van een te lichte 

staalgroep toegepast zijn (A2 in plaats van A4). Dit betreft een aan 

aanneemster toerekenbare uitvoeringsfout. Aanneemster heeft niet 

aangetoond of aannemelijk gemaakt dat de gebreken een gevolg zijn van een 

ontwerpfout of van ondeugdelijk gebruik van de maquette door 

opdrachtgeefster. 

158. De hoogte van de door opdrachtgeefster gestelde herstelkosten van in totaal 

€ 18.198,41 (zie r.o. 92) komt arbiters redelijk voor. In dit bedrag is 

begrepen door opdrachtgeefster aan derde(n) te betalen btw. 
toewijzing: C 18.198,41 

luchtbehandelingskokers 

159. Arbiters overwegen dat opdrachtgeefster aan de hand van de rapporten Antea 

I en II, zoals ter mondelinge behandeling nader toegelicht, voldoende heeft 

aangetoond dat er sprake is van het door haar gestelde gebrek aan de 

luchtbehandelingskokers (zie r.o. 93) als gevolg van aan aanneemster 

toerekenbare uitvoeringsfouten. Dat dit gebrek een gevolg is van het berijden 

van het terrein met zwaar materieel is geenszins aannemelijk geworden. 

Opdrachtgeefster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij aanneemster 

meermalen tevergeefs in de gelegenheid heeft gesteld (en heeft 

gesommeerd) dit gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen. Aldus 

heeft aanneemster niet voldaan aan de op haar rustende herstelverplichting 
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en heeft opdrachtgeefster recht op vergoeding van de kosten van (het nog te 

verrichten) herstel door een derde. Arbiters komen hier verderop in het 

vonnis, in het kader van de gevorderde verklaringen voor recht, op terug. 

conclusie vordering in reconventie 

160. De onder 1 en 2 gevorderde verklaringen voor recht zullen als na te melden 

worden toegewezen. 

161. De onder 3 gevorderde verklaring voor recht is, in het bijzonder voor zover 

die verklaring ziet op de "nog te maken kosten", naar het oordeel van arbiters 

te onbepaald en zal om die reden worden afgewezen. 

vordering onder 4 (zie r.o. 94) 

162. De herstelkosten inzake de sluisjes van C 18.198,41 zullen worden 

toegewezen (zie r.o. 158). 

163. Gelet op de discussie die tussen partijen is ontstaan met betrekking tot de 

wijze van herstel van de lekkage, is het begrijpelijk dat opdrachtgeefster een 

deskundige (Antea) heeft benaderd om haar van advies te dienen. De 

aanleiding tot het maken van de kosten kan derhalve naar het oordeel van 

arbiters als redelijk worden beschouwd. Ook de omvang van de kosten 

(€ 23.522,40) wordt redelijk geacht. De vordering zal dan ook worden 

toegewezen. 

164. Opdrachtgeefster vordert vergoeding van juridisch advies ad C 51.082,88 op 

grond van het bepaalde in artikel 6:96 lid 2 sub b BW. Gelet op de verhouding 

tussen de hier aan de orde zijnde kosten en de mate waarin de vorderingen 

van opdrachtgeefster zullen worden toegewezen, achten arbiters het niet 

billijk om de volledige kosten ten laste van aanneemster te laten komen. In 

redelijkheid kennen arbiters dan ook een bedrag toe van € 30.649,73. 

165. De overige gevorderde expertisekosten zullen worden afgewezen, omdat 

arbiters van oordeel zijn dat noch de redelijkheid van het maken van die 

kosten noch de redelijkheid van de omvang van die kosten arbiters is komen 

vast te staan. 
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166. Met betrekking tot de gevorderde interne kosten overwegen arbiters dat die 

kosten behoren tot het normale, op opdrachtgeefster rustende, bedrijfsrisico 

en dat die kosten in redelijkheid niet voor rekening van aanneemster komen. 

De gevorderde interne kosten zullen dan ook worden afgewezen. 

167. De vordering onder 4 wordt derhalve toegewezen tot een bedrag van 

€ 72.370,54 (€ 18.198,41 + € 23.522,40 + € 30.649,73), te vermeerderen 

met de gevorderde, door aanneemster niet specifiek weersproken, wettelijke 

rente ex artikel 6: 119 BW daarover met ingang van 7 juni 2016 tot de dag 

der algehele voldoening. 

vordering onder 5 (zie r.o. 95) 

168. De onder 5 gevorderde expertisekosten zullen worden afgewezen, omdat 

zowel van de redelijkheid van het maken van die kosten als van de 

redelijkheid van de omvang van die kosten arbiters onvoldoende is gebleken. 

vordering onder 6 (zie r.o. 96) 

169. De gevorderde herstelkosten inzake het herstel van de lekkages zullen 

worden toegewezen tot een bedrag van € 300.000,00. 

170. De door De Fine, ITN en Van der Haar gemaakte, door aanneemster niet 

specifiek betwiste herstelkosten inzake de als gevolg van de lekkages 

ontstane kortsluiting en uitval van installaties van in totaal € 25.443,72 
(producties 166, 167 en 171) komen naar het oordeel van arbiters in 

redelijkheid voor toewijzing in aanmerking. 

171. De kosten inzake de proefopstelling van het hang- en sluitwerk van 

€ 4.008,73 zullen op dezelfde grond worden toegewezen. 

172. De in het kader van dit onderdeel van de vordering gevorderde (overige) 

expertisekosten zullen worden afgewezen, omdat zowel van de redelijkheid 

van het maken van die kosten als van de redelijkheid van de omvang van die 

kosten arbiters onvoldoende is gebleken. 

173. De vordering onder 6 zal derhalve worden toegewezen tot een bedrag van 

€ 329.452,45 (€ 300.000,00 + € 25.443,72 + € 4.008,73), te vermeerderen 

met de gevorderde, door aanneemster niet specifiek weersproken, wettelijke 
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rente ex artikel 6: 119 BW daarover met ingang van 9 mei 2017 tot de dag 

der algehele voldoening. 

vordering onder 7 (zie r.o. 97) 
174. De herstelkosten inzake het herstel van het hang- en sluitwerk van 

€ 34.677,39 zullen worden toegewezen. 

175. Met betrekking tot de in deze vordering begrepen kosten van herstel van 

lekkages geldt dat dienaangaande al is overwogen en beslist in het kader van 

vordering 6. 

176. De vordering onder 7 zal derhalve worden toegewezen tot een bedrag van 

€ 34.677,39, te vermeerderen met de gevorderde, door aanneemster niet 

specifiek weersproken, wettelijke rente ex artikel 6: 119 BW daarover met 

ingang van 6 juni 2017 tot de dag der algehele voldoening. 

vordering onder 8 

177. De vordering onder 8 is naar het oordeel van arbiters te onbepaald en zal om 

die reden worden afgewezen. 

uitvoerbaar bij voorraad verklaring/bankgarantie 

178. Tegenover de gemotiveerde betwisting van aanneemster is arbiters 

onvoldoende gebleken dat aanneemster thans in zodanig "zwaar financieel 

weer verkeert", dat opdrachtgeefster er recht en belang bij heeft dat het 

vonnis - voor zover dat ten gunste van aanneemster strekt - niet uitvoerbaar 

bij voorraad wordt verklaard, althans dat opdrachtgeefster eerst tot betaling 

is gehouden nadat aanneemster voldoende zekerheid heeft gesteld in de vorm 

van een bankgarantie. Dit specifieke onderdeel van de vordering zal daarom 

worden afgewezen. 

in conventie en reconventie voorts 

179. Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht kan, als in het 

voorgaande reeds behandeld dan wel niet ter zake dienend, buiten 

beschouwing blijven. 

180. Nu partijen over en weer geen specifieke stellingen te bewijzen hebben 

aangeboden, die - indien bewezen - tot een nader oordeel leiden, passeren 

arbiters hun in algemene termen gedane bewijsaanbod. 
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de proceskosten en overige vorderingen 

181. Gelet op de mate waarin partijen in principiële en in financiële zin in het gelijk 

en ongelijk zijn gesteld en de aan de behandeling van de respectievelijke 

geschilpunten toe te rekenen proceskosten, zullen arbiters aanneemster met 

drie vijfde deel en opdrachtgeefster met twee vijfde deel van de proceskosten 

belasten. 

182. De door de Raad gemaakte kosten hebben tot en met het depot van dit 

vonnis ter griffie van de rechtbank te Amsterdam met inachtneming van het 

Waarborgsom-jmoderatieschema van de Raad € 70.758,12 bedragen 

(waarvan € 12.258,82 aan btw) en zijn tot een beloop van € 35.379,06 met 

de door aanneemster gedane stortingen verrekend en tot een beloop van 

€ 35.379,06 met de door opdrachtgeefster gedane stortingen. 

183. Aangezien aanneemster voor drie vijfde deel in het ongelijk is gesteld en 

opdrachtgeefster voor twee vijfde deel, is de meerdere mate van ongelijk 

van aanneemster een vijfde (drie vijfde - twee vijfde). Arbiters bepalen de 

door aanneemster te betalen tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand 

van opdrachtgeefster naar deze meerdere mate van ongelijk van aanneemster 

en met inachtneming van de Leidraad vergoeding kosten van processuele 

bijstand, op € 3.000,00 (twee memories ad twee punten + één mondelinge 

behandeling ad 3 punten + twee akten met bijzondere inhoud ad 1 punt = 
6 punten à € 2.500,00 = € 15.000,00 x een vijfde [factor meerdere mate van 

ongelijk] = € 3.000,00). 

184. Ter verrekening van de proceskosten moet aanneemster dus aan 

opdrachtgeefster € 10.075,81 betalen (€ 42.454,87 [drie vijfde x 

€ 70.758,12] - € 35.379,06 + € 3.000,00), te vermeerderen met de 

gevorderde, door aanneemster onweersproken gelaten, wettelijke rente 

daarover op de wijze als in het dictum te vermelden. 

185. Zoals gevorderd, zullen arbiters het vonnis in conventie en reconventie 

uitvoerbaar bij voorraad verklaren op de wijze als in het dictum vermeld, dit 

met inachtneming van hetgeen hiervoor in r.o. 178 is overwogen. 

186. Wat meer of anders is gevorderd, zal worden afgewezen. 
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DE BESLISSING 

Arbiters, rechtdoende naar de regelen des rechts: 

in conventie 

VEROORDELEN opdrachtgeefster aan aanneemster te betalen € 556.943,86 
(vijfhonderdzesenvijftigduizend negenhonderddrieënveertig euro en zesentachtig 

cent), te vermeerderen met btw en met de wettelijke handelsrente ex artikel 

6:119a BW daarover vanaf 3 maart 2016 tot de dag van volledige betaling; 

in reconventie 

1) VERKLAREN VOOR RECHT dat aanneemster tekort is geschoten in haar 

verplichting tot herstel van de hiervoor in de rechtsoverwegingen 150 t/m 159 

bedoelde gebreken lekkage, hang- en sluitwerk deuren en 

I uchtbehandel i ngskokers; 

2) VERKLAREN VOOR RECHT dat opdrachtgeefster gerechtigd is om het herstel van 

de hiervoor in de rechtsoverwegingen 150 t/m 159 bedoelde gebreken lekkage, 

hang- en sluitwerk deuren en luchtbehandelingskokers voor rekening van 

derden te doen uitvoeren; 

3) VEROORDELEN aanneemster aan opdrachtgeefster te betalen € 72.370,54 

(tweeënzeventigduizend driehonderdzeventig euro en vierenvijftig cent), te 

vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6: 119 BW daarover vanaf 

7 juni 2016 tot de dag van volledige betaling; 

4) VEROORDELEN aanneemster aan opdrachtgeefster te betalen € 329.452,45 
(d riehonderd negencntwi ntigdu izend vierhonderdtweeënvijftig euro en 

vijfenveertig cent), te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 

BW daarover vanaf 9 mei 2017 tot de dag van volledige betaling; 

5) VEROORDELEN aanneemster aan opdrachtgeefster te betalen € 34.677,39 
(vierendertigduizend zeshonderdzevenenzeventig euro en negenendertig cent), 

te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6: 119 BW daarover vanaf 

6 juni 2017 tot de dag van volledige betaling; 

in conventie en reconventie voorts 

VEROORDELEN aanneemster ter verrekening van de proceskosten aan 

opdrachtgeefster te betalen € 10.075,81 (tienduizend vijfenzeventig euro en 
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eenentachtig cent), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover ingeval deze 

kosten niet binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis zijn voldaan; 

VERKLAREN dit vonnis voor zover het de veroordelingen betreft uitvoerbaar bij 

voorraad; 

WIJZEN het meer of anders gevorderde AF. 

Gewezen te Amsterdam, 

F.B. Falkena c.P.C. Flipse H.M.A. van den Berg 




