Infoblad Bouwrecht

Geschillen

Gelukkig worden veel geschillen tussen aannemer en
opdrachtgever in onderling overleg opgelost. Maar soms
is een juridische procedure onvermijdelijk. Het hangt van
de overeenkomst en de algemene voorwaarden in het
contract af en van het type opdrachtgever (consument
of zakelijk) bij welke instantie een procedure aanhangig
gemaakt kan worden. Dit informatieblad gaat over
de verschillende instanties die over geschillen tussen
aannemer en opdrachtgever kunnen oordelen.

Als het gaat om het voeren van een procedure kan dat allereerst
plaatsvinden voor de gewone rechter. Daarnaast kunnen geschillen
ook worden beslecht door private rechtspraak. Dat kan een arbitrageinstituut zijn, waarvan de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen
de meest bekende is, de Geschillencommissies Verbouwingen en
Nieuwbouw of de Geschillencommissie Garantiewoningen. De keuze
voor een bepaalde instantie is in de meeste gevallen vastgelegd in de
aannemingsovereenkomst, en dan meer in het bijzonder in algemene
voorwaarden.

Gebonden aan een gemaakte keuze?
In overeenkomsten tussen de aannemer en zakelijke opdrachtgevers
zijn partijen gebonden aan de in de overeenkomst/algemene
voorwaarden gemaakte keuze. In overeenkomsten tussen de aannemer
en een opdrachtgever die consument is, ligt dat anders.
In beginsel mag een consument niet het recht worden ontnomen
om zijn geschil voor te leggen aan de gewone rechter. In beginsel,
want als de aannemer het geschil toch door de Raad van Arbitrage
in Bouwgeschillen of een Geschillencommissie wilt laten beslechten,
zal hij de consument in kennis moeten stellen van dit voornemen.
Daarbij moet hij de consument een bepaalde tijd geven (raadpleeg
de voorwaarden en anders de wet) om te berichten of de consument
daarmee instemt, of dat de consument toch kiest voor de gewone
rechter. Gaat de consument akkoord, of laat de consument binnen
de gegeven tijd niets van zich horen, dan kan het geschil door
private rechtspraak worden beslecht.
Aan de consument hoeft deze keuze niet te worden gegeven als hij
zelf de algemene voorwaarden heeft opgelegd aan de aannemer.
Dat gebeurt regelmatig in een situatie waarbij in een namens de
consument door een architect opgesteld bestek voorwaarden van
toepassing worden verklaard, bijvoorbeeld de UAV 2012.

Welke instantie bij welke voorwaarden?
De volgende instanties die zich bezig houden met private rechtspraak
zouden kunnen worden ingeschakeld op basis van de daarbij vermelde
algemene voorwaarden:
• De Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw op basis van
de Covo2010 (herzien in juli 2015) en de modelovereenkomsten
voor nieuwbouw woningen of appartementen van Bouwgarant.
• De Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen op grond van
de AVA 2013, herzien december 2014, de UAV 2012, of

de modelovereenkomsten voor nieuwbouw woningen of
appartementen van Woningborg.
• De Geschillencommissie Garantiewoningen op basis van
de modelovereenkomsten voor nieuwbouw woningen of
appartementen van SWK.
Tot slot worden de UAV-GC 2005 veelal gehanteerd in een zakelijke
omgeving en door de opdrachtgever opgelegd aan de aannemer.
Beide parttijen zijn dan gebonden aan de in deze voorwaarden
gemaakte keuze voorbeslechting van geschillen door de Raad van
Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel door de Raad van Deskundigen
indien dit in de Annex XI is vastgelegd.

Voor- en nadelen van de verschillende instanties
Bij een procedure bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen en
de Geschillencommissies is altijd iemand met een bouwkundige
achtergrond betrokken bij het nemen van de beslissing in het geschil.
Deze personen komen uit het veld en beschikken over de benodigde
bouwkundige kennis. Ook is in deze procedures altijd juridische kennis
aanwezig. Bij procedures voor de gewone rechter ligt dat anders.
Deze beschikt meestal niet over bouwkundige kennis maar enkel over
juridische kennis, en zal genoodzaakt zijn om voor de beslissing over
bouwkundige gebreken een deskundige in te schakelen. Dit kan veel
vertraging in de procedure en extra kosten met zich meebrengen.
Gaat het daarentegen om een eenvoudige incassozaak, dan is een
bouwkundige kennis niet nodig en kan een procedure bij de gewone
rechter uitkomst bieden. Ook de aard en omvang van het geschil
kan van invloed zijn voor het maken van een juiste keuze.

De verschillende procedures
De gang van zaken rond de verschillende procedures is als volgt.
• De procedure bij zowel de gewone rechter, de Raad van Arbitrage
in Bouwgeschillen als de Geschillencommissies begint doorgaans
met een eis van degene die de procedure begint. Dit kan betaling
zijn van een openstaande factuur, maar ook bijvoorbeeld herstel
van gebreken of een schadevergoeding.
• De wederpartij mag hierop dan schriftelijk reageren en eventueel
een tegeneis formuleren.
• Bij ingewikkelde zaken, of bij zaken waarmee een groot bedrag
gemoeid is, volgt meestal nog een tweede schriftelijke ronde.
Hierin kunnen partijen hun standpunten nog eens uiteenzetten
en reageren.
• Vervolgens komt er dan de zitting/mondelinge behandeling,
waarin partijen een mondelinge toelichting kunnen geven.
Een zitting van de Raad van Arbitrage voor de Bouw vindt meestal
plaats in de buurt van de bouwlocatie, zodat de arbiter(s) ook ter
plekke kunnen gaan kijken. Voor zo’n zitting (mondelinge behandeling)
wordt zoveel tijd uitgetrokken als nodig is. Oordeelt de Raad in een
Woningborg geschil dan kan zij ook nog besluiten om voorafgaand
aan de zitting een externe deskundige te laten rapporteren.
De Geschillencommissies en de gewone rechter gaan normaal
gesproken niet op de bouwplaats kijken. Maar bij een procedure
van de Geschillencommissies kan wel een externe deskundige

worden ingeschakeld die voorafgaand aan de zitting een opname
ter plaatse doen. Als de gewone rechter tijdens de zitting vaststelt
dat hij te weinig kennis heeft om een oordeel te vellen, dan stelt hij
in overleg met partijen een deskundige aan om relevante vragen te
beantwoorden.

De lengte van procedures
Een duur van een gewone procedure bij de Raad voor Arbitrage
in Bouwgeschillen is mede afhankelijk van de omvang van het
voorgelegde geschil. Voor kleine geschillen er meestal maar
een schriftelijke ronde, bij grotere geschillen zijn dat er in veel
gevallen twee. Gemiddeld duurt een procedure ongeveer een jaar.
Bij de Geschillencommissie Verbouwingen en de gewone rechter
(zonder inschakeling van een deskundige) kan het soms wat sneller
gaan. Voor alle procedures geldt dat als er een tegeneis wordt
ingesteld, dit vertragend werkt.
Bij spoedeisende zaken zijn bij de gewone rechter en de Raad van
Arbitrage in Bouwgeschillen wel kortere procedures mogelijk.
Die mogelijkheid is er bij de Geschillencommissies niet.

Wie beslist over uw zaak
Bij de gewone rechter is dat één of drie rechters, afhankelijk van de
omvang van het geschil. Deze zijn voor het leven door de overheid
benoemd. Bij de Raad van Arbitrage beslissen één of drie arbiters
eveneens afhankelijk van de omvang van het geschil. In geval van
één arbiter is dat technische arbiter. Bij drie arbiters is de voorzitter
altijd een jurist (meestal een rechter) bijgestaan door twee technische
arbiters. Technische arbiters zijn afkomstig uit diverse branches.
Bij de geschillencommissies wordt de commissie gevormd door
iemand uit de rechterlijke macht, uit de ondernemersbranche en
uit de consumentenbranch.

Wel of geen advocaat (de juristen Bouwend Nederland)
Bij een procedure voor de gewone rechter met een vordering hoger
dan € 25.000,00 moet een partij zich laten bijstaan door een
advocaat.
Bij de kantonrechter, de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen en de
Geschillencommissies kan een partij zichzelf vertegenwoordigen, maar
hij kan zich ook laten bijstaan door een jurist. De juristen van Bouwend
Nederland staan onze leden regelmatig bij in deze procedures tegen
aantrekkelijke fixed fee tarieven. Zie daarvoor onze brochure
Bouwrecht of kijk op onze site.

Hoger beroep
Is één van beide partijen het niet eens met de uitspraak van de
gewone rechter of de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, dan
kan hij in hoger beroep gaan.
Hoger beroep is ten aanzien van een uitspraak van de Geschillencommissie Nieuwbouw en Verbouwingen niet mogelijk. Ten aanzien
van een uitspraak van de Geschillencommissie Garantiewoningen is
hoger beroep wel mogelijk maar dan enkel in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld als de beslissing meer dan € 35.000,00 bedraagt).
Een uitspraak van de Geschillencommissies en de Raad van Arbitrage
in Bouwgeschillen kan onder bijzondere omstandigheden door de
gewone rechter worden vernietigd. Die mogelijkheden zijn echter
zeer beperkt.
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