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Jurisprudentie – VII. Koop-/aannemingsovereenkomsten

TBR 2017/86

Geschillencommissie Garantiewoningen, 31 januari 2017, 
dossiernr. 104963,  (Wettelijke verjaringstermijn ingekort/
contractuele processuele vervaltermijn)

Richtlijn 93/13/EEG: art. 3 en 4, onderdeel q indicatieve lijst; 
BW: art. 3:40, art. 6:89, art. 6:233 sub a, art. 6:240, art. 7:6, art. 
7:23, art. 7:761, art. 7:762

Gebreken opgeleverde woning. Algemene voorwaarden. 
Verjaring. Oneerlijk beding

Met gastnoot C.M.D.S.  Pavillon, Red.1

Het verloop van de procedure
De consument heeft op 26 juli 2013 een klacht 
ingediend bij de commissie. Na een arbitraal tus-
senvonnis op 6 december 2013 heeft de commissie 
op 13 mei 2014 een arbitraal eindvonnis gewezen, 
waarbij de consument niet-ontvankelijk is verklaard 
in zijn vorderingen c.q. deze zijn afgewezen.
Bij vonnis van 8 april 2015 heeft de rechtbank op 
vordering van de consument de arbitrale vonnissen 
van 6 december 2013 en 13 mei 2014 vernietigd. 

1 Charlotte Pavillon is universitair hoofddocent verbintenissenrecht 
aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Redactieraad. 

Na vernietiging van de arbitrale vonnissen heeft 
de ondernemer hiertegen hoger beroep ingesteld, 
maar dit is tijdens de comparitie na aanbrengen op 
12 februari 2016 in overleg ingetrokken. Hierbij is 
overeengekomen dat partijen deze kwestie opnieuw 
door arbitrage zouden doen beslechten.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijzen de 
arbiters naar de overgelegde stukken, in het bijzon-
der de klachtenformulieren die de consument heeft 
ingevuld en die de commissie op respectievelijk 26 
juli 2013 en op 10 augustus 2016 heeft ontvangen.

In de kern komt het standpunt van de consument 
op het volgende neer. Aan de woning van de con-
sument, opgeleverd op 13 september 2001,is een 
aantal gebreken geconstateerd, te weten:
Klacht 1 en klacht 2: De bovendorpels van de puien 
worden naar beneden gedrukt door de verdiepings-
vloer, hierbij verbuigen de hoekbevestigingen en 
worden de voor- en achterpui naar buiten gedrukt. 
De puien zijn verticaal en horizontaal verbogen.
Klacht 3: Scheuren in het tegelwerk in de badka-
mer door het gebruik van niet waterbestendige 
gipsblokken.

opgenomen om het werk maar snel op de markt te zetten, 
omdat anders subsidieaanspraken misgelopen worden of 
verloren gaan. Hoewel dit nimmer in een concrete uitspraak 
is vastgelegd, heb ik over een aantal UAV-GC contracten ge-
adviseerd en geprocedeerd waar het er toch echt alle schijn 
van had dat de opdrachtgever om die redenen een ‘halffa-
bricaat’ in de markt had gezet.

29. En waarom wordt niet gekozen voor het in de 
markt zetten van enkel een Programma van Eisen 

c.q. Vraagspecificatie? Dan is het op zijn minst bepleitbaar 
dat een opdrachtnemer de (ontwerp)verantwoordelijkheid 
draagt, aangezien deze dan het overgrote deel van het (ont-
werp)werk toch zelf moet doen. Naar mijn mening gebeurt 
dit niet omdat opdrachtgevers toch enigerlei mate van 
ontwerpkeuzes zelf willen maken, of ex par. 14 UAV-GC toch 
(nog) ingrijpen. Dat is hun goed recht, en past op zich ook 
binnen de (glijdende schaal van de) UAV-GC, maar dwing 
een opdrachtnemer vervolgens dan niet om fouten ‘over te 
nemen’. Althans niet zonder een deugdelijke mogelijkheid 
om alles tegen het licht te houden, welke mogelijkheid ei-
genlijk nooit wordt geboden.

30. Dit laatste brengt mij tot slot weer bij r.o. 22. Daarin 
wordt overwogen dat de opdrachtnemer telken-

male bij de adviseurs van de opdrachtgever te rade ging 
en dat de opdrachtgever zich steeds met de uitvoering be-
moeiden en ongevraagd wijzigingen doorvoerde; dit laatste 
aspect besprak ik al eerder in deze noot. Vervolgens oorde-
len appelarbiters dat die bemoeienis van de opdrachtgever 
‘ertoe kan leiden dat aanneemster op die wijze niet meer 
ongeclausuleerd verantwoordelijk is voor het eindresultaat.’ 
Ook onder de UAV-GC is een opdrachtnemer nimmer ‘on-
geclausuleerd’ verantwoordelijk voor het eindresultaat. 
Overigens brak het door hem ondertekende addendum de 
opdrachtnemer in deze kwestie wat dit betreft wel op.

Conclusie

31. De onderhavige uitspraak moet wat mij betreft echt 
in het licht van de concrete feiten en omstandighe-

den van het geschil worden bezien. Een op het oog aanwezi-
ge ruimere strekking van de oordelen ter zake de waarschu-
wingsverplichting en de onvoorzienbare fouten zou onjuist 
zijn, en kan daaraan dan ook niet worden gegeven. Boven-
dien is het oordeel ten aanzien van wat uit de UAV-GC zou 
voortvloeien op onderdelen niet juist. 

B.R. van Veen
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Klacht 4: De vloerverwarming blijkt niet meer te 
functioneren, terwijl de pomp aanstaat en een zoe-
mend geluid geeft.
Klacht 5: De dakdoorvoeren zijn niet goed vastge-
zet. Het lood is gaan scheuren en er treden lekkages 
op.
Klacht 6: De houten berging is niet meer wind en 
waterdicht. Bij droog weer krimpt de deur zo dat 
het deurslot niet meer past en de buitendeur is ver-
zakt.

Aan de stelling van de ondernemer - zoals die in 
de eerdere arbitrale procedure door de commissie 
is gevolgd - dat de consument niet ontvankelijk is 
op grond van het bepaalde in artikel 16 lid 6 van 
de Algemene Voorwaarden behorend bij de koop-/
aannemingsovereenkomst, dient te worden voorbij 
gegaan.
Door die bepaling wordt de verjaringstermijn (5 
jaar na het verstrijken van de garantietermijn van 
6 maanden) van de consument namelijk aanzienlijk 
beperkt ten opzichte van de wettelijke verjaringster-
mijn ( 2 jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft 
geprotesteerd of in ieder geval 20 jaar na opleve-
ring). De algemene verjaringstermijn van consu-
mentenkoop is eveneens 2 jaar na melding van het 
gebrek en is van dwingend recht (art. 7:23 lid 2 jo 
7:6 BW). Hiervan kan daarom niet worden afgewe-
ken ten nadele van de koper.

Aangezien artikel 16 lid 6 de consument belemmert 
om schadevergoeding te vorderen van een profes-
sionele aannemer, waar deze op basis van de wette-
lijke regeling wel aanspraak op zou kunnen maken, 
is sprake van een onredelijk bezwarende bepaling. 
De consument verwijst in dit verband naar artikel 
3 lid 1van de richtlijn 93/13 en de bijlage van deze 
richtlijn onder q waarin is opgenomen dat bedingen 
die tot doel of tot gevolg hebben het indienen van een 
beroep of het instellen van een rechtsvordering door de 
consument te beletten of te belemmeren als oneerlijk 
kunnen worden aangemerkt.
Genoemde bepaling is derhalve onredelijk bezwa-
rend in de zin van artikel 6:233 BW aanhef en on-
der a, reden waarom de consument de vernietiging 
van deze bepaling inroept.

Bovendien geldt voor de klachten 1en 2 dat het hier 
ernstige gebreken in de zin van artikel 16 van de 
Algemene Voorwaarden betreft, zodat ten aanzien 
daarvan een termijn van 20 jaren geldt die nog niet 
verstreken is.

Tenslotte geldt voor alle klachten dat het hier voor 
de ondernemer bekende verborgen gebreken in de 
zin van artikel 7:762 BW betreft, zodat de aanspra-
kelijkheid ten aanzien van de gebreken contractueel 
niet kon worden beperkt.

De consument verzoekt terzake van de gebreken 
een schadevergoeding van € 39.987,75 inclusief 

BTW vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 
een redelijke termijn van 14 dagen van de eerste 
brief van de consument aan de ondernemer van 5 
september 2011,derhalve vanaf 19 september 2011 
tot de dag der algehele voldoening.

Daarnaast vordert de consument veroordeling van 
de ondernemer in de kosten, daaronder begrepen 
de kosten van rechtsbijstand, van deze procedure.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijzen 
de arbiters naar de brief d.d. 18 september 2013 
en de memorie van antwoord van 25 oktober 2016.

Het standpunt komt er in de kern op neer dat de 
consument primair niet-ontvankelijk dient te wor-
den verklaard in zijn vordering. Artikel 16 lid 6 van 
de Algemene Voorwaarden is van toepassing en kan 
niet als onredelijk bezwarend worden aangemerkt. 
Ook kunnen de klachten niet kwalificeren als ernsti-
ge gebreken, waarbij geldt dat door de deskundige 
Nieman ten aanzien van de klachten 1en 2 is vast-
gesteld dat de constructieve veiligheid niet in het 
geding is.
Anders dan door de consument is gesteld, was de 
ondernemer niet op de hoogte van de gestelde ge-
breken en heeft hij terzake dus ook niets verzwegen.

Subsidiair stelt de ondernemer dat de consument 
niet tijdig heeft geklaagd, nu niet aannemelijk is dat 
de gebreken - gelet op hun aard - voor de consu-
ment niet eerder kenbaar zijn geweest dan dat ze 
zijn gemeld. Op die grond dienen de vorderingen 
te worden afgewezen.

De ondernemer betwist tenslotte de hoogte van 
de gevorderde vervangende schadevergoeding en 
biedt aan, voor zover komt vast te staan dat op de 
ondernemer uit hoofde van de aannemingsover-
eenkomsten enige restverplichtingen rust, zelf tot 
herstel over te gaan.

Behandeling van het geschil
Op 1december 2016 heeft te Den Haag de mon-
delinge behandeling, in aanwezigheid van partij-
en, plaatsgevonden ten overstaan van de arbiters, 
bijgestaan door mevrouw mr. W. Hartong van Ark, 
fungerend als secretaris. Partijen zijn opgeroepen 
om ter zitting te verschijnen.

Beide partijen zijn verschenen en hebben ter zitting 
hun standpunten nader toegelicht. De consument 
werd ter zitting bijgestaan door zijn gemachtigde 
de heer X.. De ondernemer werd ter zitting verte-
genwoordigd door de gemachtigde de heer Y. en de 
heer Z., manager bouwkwaliteit.

Partijen hebben ter zitting hun standpunten nader 
toegelicht.
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De consument heeft nogmaals aangegeven dat art. 
16, lid 6, AV als oneerlijk beding moet worden aan-
gemerkt. Door deze bepaling wordt hem de toe-
gang tot de rechter ontzegd. De consument heeft 
zijn standpunten zoals verwoord in de memorie van 
eis herhaald.

Er is sprake van een ernstig gebrek, maar door 
deze bepaling is het niet mogelijk dit gebrek ter 
toetsing aan de rechter voor te leggen. Met name 
de gebreken aan de pui zijn pas vele jaren na op-
levering zichtbaar geworden. De puien zijn ernstig 
vervormd. De stijlen staan krom en de ramen staan 
onder behoorlijke spanning en kunnen elk moment 
gaan barsten. De consument stelt dat hij zo spoedig 
mogelijk na het constateren van het gebrek bij de 
ondernemer zijn klachten heeft ingediend.
De (overige) gebreken zijn niet ontstaan door nala-
tigheid in onderhoud.

De ondernemer heeft zijn standpunt toegelicht. De 
ondernemer betwist dat hij wetenschap had/be-
hoorde te hebben van de vermelde gebreken. Van 
de 100 huizen die in dit project zijn gerealiseerd 
zijn er twee klachten binnengekomen. De consu-
ment stelt dat er sprake is van een oneerlijk beding, 
maar heeft geen argument aangevoerd waaruit zou 
blijken dat hiervan in zijn geval sprake zou zijn. De 
ondernemer heeft ter zitting herhaald wat hij in de 
memorie van antwoord heeft vermeld.

De beoordeling van het geschil
In de op 16 juni 2000 tussen partijen gesloten 
koop-/aannemingsovereenkomst heeft de onder-
nemer zich jegens eiser onder meer verbonden de 
woning (af) te bouwen conform de betreffende 
technische omschrijving en tekening(en) en - voor 
zover aanwezig - staten van wijzigingen, zoals aan-
gegeven op de bij de aannemingsovereenkomst be-
horende situatietekening naar de eisen van goed en 
deugdelijk werk en met inachtneming van de voor-
schriften van overheid en nutsbedrijven.

Tevens is op genoemde koop-/aannemingsovereen-
komst eerdergenoemde garantieregeling van toe-
passing verklaard. Op grond van de van toepassing 
zijnde artikelen van de garantieregeling heeft de 
ondernemer aan  consument gegarandeerd dat de 
toegepaste constructies, materialen, onderdelen en 
installaties onder redelijkerwijs te voorziene externe 
omstandigheden deugdelijk en bruikbaar zijn voor 
het doel waarvoor zij zijn bestemd, een en ander 
voor zover ter zake geen beperkingen zijn opgeno-
men. Op grond hiervan heeft de ondernemer te-
vens gegarandeerd dat de woning voldoet aan de 
toepasselijke eisen uit het Bouwbesluit, dat van toe-
passing is op de verkregen bouwvergunning. Deze 
normen worden hierna gezamenlijk aangeduid als 
de garantienormen. Consument is in het bezit ge-
steld van een waarborgcertificaat onder nummer 
B.XXXX-XXX-XXXXXXX-XXX.

Naar aanleiding van het over en weer door partijen 
gestelde overwegen arbiters het volgende.

Overeenkomstig artikel 6 lid 2 van het reglement 
wordt consument geacht arbiters te hebben ver-
zocht om:
a. zijn aanspraak te toetsen aan zowel de koop-/

aannemingsovereenkomst als de garantierege-
ling;

b. bij toewijzingen ter zake steeds tevens vast te 
stellen wat hem toekomt op basis van de garan-
tieregeling.

Toetsing aan de garantie en waarborgregeling
De ondernemer heeft gesteld dat de vorderingen 
terzake van de klachten ruimschoots zijn verjaard. 
Daaruit begrijpen arbiters dat de ondernemer stelt 
dat de vorderingen van  eiser zowel ten aanzien van 
een beroep op de garantie- en waarborg regeling 
als ten aanzien van een beroep op de verborgen 
gebrekenregeling in de algemene voorwaarden zijn 
verjaard.

Uit de stukken die de consument aan de commissie 
heeft overgelegd blijkt dat de consument de klach-
ten voor het eerst op 31 augustus 2011 respectieve-
lijk 28 mei 2013 aan de ondernemer heeft voorge-
legd. Deze melding is derhalve niet gedaan binnen 
de toepasselijke garantietermijn, die op 13 decem-
ber 2007, dat wil zeggen 6 jaar en drie maanden na 
oplevering d.d. 13 september 2001,was verstreken, 
zodat de consument reeds daarom geen beroep op 
de garantie- en waarborgregeling toekomt.
Overigens is op voorzieningen buiten het huis, zo-
als een schuur in de tuin, de garantieregeling uit-
drukkelijk niet van toepassing verklaard. De klacht, 
voor zover deze ziet op gebreken aan de schuur valt 
derhalve hoe dan ook buiten de garantieregeling.

Toetsing aan  de koop/aannemingsovereenkomst
In de op 16 juni 2000 tussen partijen gesloten 
koop-/aannemingsovereenkomst zijn van toepas-
sing verklaard de Algemene Voorwaarden (hierna: 
AV) voor de koop /aannemingsovereenkomst voor 
eengezinshuizen, zoals vastgesteld bij akte van 8 fe-
bruari 1999.

In artikel 16 AV is de onderhoudsperiode met ga-
rantie en aansprakelijkheid van de ondernemer ge-
regeld. Hierin is het volgende bepaald:
Artikel 16
Lid 1. Onverminderd zijn verplichtingen als be-
doeld in artikel 15 lid 1garandeert de onderne-
mer rechtstreeks ingevolge deze voorwaarden de 
woning gedurende zes maanden na de datum van 
oplevering tegen daarin aan de dag getreden tekort-
komingen. (..)
2. Na de in het eerste lid van dit artikel genoemde 
periode is de ondernemer niet meer aansprakelijk 
voor tekortkomingen aan de woning,
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a. tenzij sprake is van een niet door de onderne-
mer aan de verkrijger schriftelijk kenbaar gemaakte 
afwijking van de technische omschrijving en/of te-
keningen en/of eventuele staten van wijziging waar-
door de verkrijger schade lijdt. ( ..);
b. tenzij het huis of enig onderdeel daarvan een ern-
stig gebrek heeft;
tenzij het huis of enig onderdeel daarvan een ver-
borgen gebrek bevat en aan de ondernemer van zo-
danig verborgen gebrek binnen een redelijke perio-
de na de ontdekking mededeling is gedaan;
c. onverminderd de aansprakelijkheid van de on-
dernemer ingevolge de garantie- en waarborgrege-
ling van de in de overeenkomst genoemde waarbor-
gende instelling.
3. Een gebrek is slechts als ernstig gebrek als be-
doeld in lid 2 van dit artikel onder b aan te merken, 
indien het de hechtheid van de constructie of een 
wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar 
brengt, hetzij het huis ongeschikt maakt voor zijn 
bestemming.
4. Een gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel 
onder c is slechts dan als verborgen gebrek aan te 
merken, indien het door de verkrijger redelijkerwijs 
niet eerder dan het tijdstip van de ontdekking on-
derkend had kunnen worden.
5. De rechtsvordering uit hoofde van een ernstig 
gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt inge-
steld na verloop van twintigjaren na de in het eerste 
lid van dit artikel genoemde periode.
6. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen 
gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt inge-
steld na verloop van vijfjaren na de in het eerste 
lid van dit artikel genoemde periode, onverminderd 
het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

De consument heeft - als meest verstrekkende ver-
weer - de vernietiging ingeroepen van de bepaling 
van artikel 6 lid 6 AV. Hij heeft gesteld dat deze 
bepaling hem belemmert in zijn recht schadever-
goeding te vorderen van de professionele aanne-
mer, waar hij op basis van de wettelijke regeling 
wel aanspraak op zou kunnen maken. Hij heeft in 
dit verband ook gewezen op artikel 3 lid 1van de 
richtlijn 93/13 en de bijlage van deze richtlijn onder 
q waarin is opgenomen dat bedingen die tot doel of 
tot gevolg hebben het indienen van een beroep of het 
instellen van een rechtsvordering door de consument te 
beletten of te belemmeren als oneerlijk kunnen worden 
aangemerkt.

Artikel 6:233 BW bepaalt dat een beding in alge-
mene voorwaarde vernietigbaar is indien het gelet 
op de aard en de overige inhoud van de overeen-
komst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand 
zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen van 
partijen en de overige omstandigheden van het ge-
val, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij.

Artikel 3 lid 1van de Richtlijn 93/13/EEG van de 
Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke be-

dingen in consumenten overeenkomsten bepaalt 
dat een beding in een overeenkomst, waarover niet 
afzonderlijk is onderhandeld, als oneerlijk wordt 
beschouwd indien het, in strijd met de goede trouw, 
het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voort-
vloeiende rechten en verplichtingen van de partijen 
ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort.

Ten aanzien van overeenkomsten als de onderhavi-
ge (aanneming van werk) is artikel 7:761 BW van 
toepassing. De verwijzing naar artikel 7:23 BW 
door de consument miskent dat dat artikel toepas-
sing mist bij een aanneemovereenkomst met be-
trekking tot een onroerende zaak.

Artikel 7:761 BW bepaalt:
1. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het 
opgeleverde werk verjaart door verloop van twee 
jaren nadat de opdrachtgever ter zake heeft gepro-
testeerd. Indien de opdrachtgever de aannemer een 
termijn heeft gesteld waarbinnen deze het gebrek 
zal kunnen wegnemen, begint de verjaring pas te 
lopen bij het einde van die termijn, of zoveel eerder 
als de aannemer te kennen heeft gegeven het gebrek 
niet te zullen herstellen.
2. De rechtsvordering verjaart in ieder geval door 
verloop van twintig jaren na de oplevering in geval 
van aanneming van bouwwerken en door verloop 
van tien jaren na de oplevering in alle andere ge-
vallen.

Van belang is dat deze bepaling van regelend recht 
is, zodat daarvan bij overeenkomst kan worden af-
geweken.

Vastgesteld kan worden dat de regeling van artikel 
16 AV inderdaad afwijkt van het bepaalde in arti-
kel 7:761 BW. Ten aanzien van verborgen gebreken 
geldt immers dat ten aanzien daarvan op grond van 
de algemene voorwaarden 5,5 jaar na oplevering 
geen vordering meer kan worden ingesteld, terwijl 
op grond van de wettelijke regeling een dergelijk 
gebrek nog tot 20 jaar na oplevering aan een rechter 
of arbiter zou kunnen worden voorgelegd, indien 
dat maar binnen twee jaar na ontdekking gebeurt.

Die enkele vaststelling is echter onvoldoende om 
tot het oordeel te komen dat die beperking onre-
delijk bezwarend is. Daarvoor moet immers ook in 
ogenschouw worden genomen de aard en de ove-
rige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop 
de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de weder-
zijds kenbare belangen van partijen en de overige 
omstandigheden van het geval en dient in het alge-
meen te worden bezien of die beperking het even-
wicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende 
rechten en verplichtingen ten nadele van de consu-
ment aanzienlijk verstoort.

Wat betreft de wijze van totstandkoming van de 
voorwaarden geldt dat door de ondernemer on-
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weersproken is gesteld dat het hier een standaardre-
geling betreft die in nauw overleg met beroeps- en 
brancheorganisaties én consumentenorganisaties 
tot stand is gekomen. Van groot belang achten de 
arbiters verder dat de algemene voorwaarden niet 
ten aanzien van alle gebreken de verjaringstermijn 
beperken; immers ten aanzien van ernstige gebre-
ken geldt in casu dezelfde termijn als in artikel 
7:761 BW. De vaststelling dat de beperking derhal-
ve alleen ziet op niet ernstige verborgen gebreken, 
speelt een belangrijke rol bij de vraag naar wat de 
wederzijds kenbare belangen van partijen waren en 
bij de vraag of het evenwicht tussen partijen aan-
zienlijk is verstoord. Immers, waar een woning een 
object is dat onderhevig is aan zeer wisselende om-
standigheden, zowel qua invloeden van buitenaf als 
qua intensiteit van gebruik als qua onderhoud, kan 
redelijkerwijs niet verwacht worden dat een onder-
nemer op ieder gebrek dat in of aan een woning 
opkomt gedurende een periode van 20 jaar kan 
worden aangesproken. Een beperking van die peri-
ode voor 'normale' gebreken kan niet als onredelijk 
of als een 'aanzienlijke' verstoring van het evenwicht 
worden beschouwd.

Het primair gedane beroep op vernietiging van ar-
tikel 16 lid 6 AV wordt daarom afgewezen.

Tegelijkertijd geldt echter, naar het oordeel van de 
arbiters, dat die wederzijdse belangen en het be-
doelde evenwicht meebrengen dat aan de term 'ern-
stig gebrek' in artikel 16 AV niet al te strenge eisen 
mogen worden gesteld. De uitleg die lid 3 daaraan 
geeft ('indien het de hechtheid van de constructie of 
een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar 
brengt, hetzij het huis ongeschikt maakt voor zijn be-
stemming.’) dient derhalve niet te beperkt te worden 
opgevat.
In ogenschouw zal genomen dienen te worden of 
de aard van het gebrek zodanig is dat het als on-
redelijk bezwarend of als zeer onevenwichtig moet 
worden beschouwd dat de consument dat gebrek 
niet meer aan de orde zou kunnen stellen.

In casu geldt dat ten aanzien van de klachten 1en 
2 door de ondernemer niet is betwist dat sprake is 
van een gebrek, in die zin dat de (bevestigingsbeu-
gels van de) vloeren drukken op de puien omdat 
onvoldoende rekening is gehouden met het door-
zakken van de vloer. Weliswaar heeft de deskundige 
XX. in zijn rapport van 13 maart 2014 vastgesteld 
dat de constructieve veiligheid niet in het geding is, 
hij heeft ook gesteld dat niet kan worden uitgesloten 
dat de schade verder toeneemt omdat de kozijnen 
onder grote spanning staan. Een verdere doorbui-
ging van minder dan 1mm kan al aanzienlijke scha-
de veroorzaken aan kozijnen en mogelijk beglazing. 
De schade is dermate ernstig, aldus de deskundige, 
dat herstel noodzakelijk wordt geacht bij zowel de 
voor- als achterpui om verdere vervorming van de 
kozijnen en daaruit voortvloeiende schade te voor-

komen. De arbiters stellen aldus vast dat het hier 
een gebrek betreft dat door een constructieve fout 
van de ondernemer is ontstaan, dat pas na verloop 
van tijd zichtbaar wordt, dat met het verstrijken 
van de tijd ernstiger wordt en ten aanzien waarvan 
herstel noodzakelijk is om ernstiger schade aan de 
puien van de woning te voorkomen. Indien artikel 
16 AV zo uitgelegd zou dienen te worden dat de 
consument de ondernemer op een dit gebrek als dit 
na 5,5 jaar niet meer zou kunnen aanspreken, zou 
dit naar het oordeel van de arbiters onredelijk be-
zwarend zijn. Mede in dit licht bezien merken zij de 
onder klacht 1en 2 gestelde gebreken aan als ernsti-
ge gebreken in de zin van artikel 16 lid 2 jo lid 3 AV. 
Overigens geldt dat vervorming van voor- en ach-
terpui ook kan worden uitgelegd als een aantasting 
van een wezenlijk onderdeel van de constructie.

Het voorgaande brengt mee dat ten aanzien van de 
klachten 1en 2 de termijn waarbinnen een rechts-
vordering moest worden ingesteld niet was verstre-
ken, zodat de consument daarin kan worden ont-
vangen.

De klachten 3, 4,5 en 6 zijn redelijkerwijs niet aan te 
merken als ernstige gebreken. Anders dan door de 
consument is gesteld, kan ook niet blijken dat het 
hier verborgen gebreken betrof die de ondernemer 
kende en die hij derhalve heeft verzwegen. Dat het 
gebreken betrof die de ondernemer had behoren te 
kennen,zoals de consument stelt, betekent nog niet 
dat het bepaalde in artikel 7:762 BW van toepas-
sing is. Ten aanzien van de klachten 3, 4,5 en 6 is de 
consument derhalve niet ontvankelijk.

Door de ondernemer is subsidiair, onder verwijzing 
naar artikel 6:89 BW, gesteld dat de consument 
niet tijdig heeft geklaagd. Hij heeft daartoe aange-
voerd dat onaannemelijk is dat de consument de 
gebreken niet eerder heeft ontdekt dan hij ze, op 
31 augustus 2011 respectievelijk 28 mei 2013, bij 
de ondernemer heeft gemeld. Dit verweer faalt. De 
consument heeft gesteld dat hij het gebrek kort na 
de ontdekking ervan heeft gemeld. Dat dit anders 
zou zijn, is niet gebleken en er is ook geen grond 
om te oordelen dat dit voldoende aannemelijk is; de 
aard van het gebrek is daartoe onvoldoende. Dat de 
consument zou moeten bewijzen dat hij niet al (veel 
eerder) het gebrek heeft ontdekt, zoals de onderne-
mer lijkt te stellen, is niet juist.

Uit al het voorgaande volgt dat ten aanzien van de 
klachten 1en 2 door de ondernemer niet is voldaan 
aan de eisen van goed en deugdelijk werk. Door de 
ondernemer is uitdrukkelijk aangeboden om, indien 
de klachten ontvankelijk en gegrond zouden wor-
den verklaard, zelf tot herstel van de gebreken over 
te gaan. Nu gesteld noch gebleken is waarom hij 
daartoe niet in de gelegenheid zou moeten worden 
gesteld, zullen de arbiters de ondernemer veroor-
delen tot herstel, overeenkomstig het hersteladvies 
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van de deskundige Nieman. Dit advies houdt niet 
in dat de puien moeten worden vervangen zodat de 
door de consument terzake begrote en gevorderde 
kosten niet zullen worden toegewezen. (Enz., enz., 
Red.)

NOOT

1. In dit vonnis2 beklaagt een consument-opdrachtgever 
zich over een zestal aan een in 2001 door opdracht-

nemer opgeleverde woning klevende gebreken. Hij vordert 
van de opdrachtnemer vervangende schadevergoeding. De 
tussen partijen gesloten koop-/aannemingsovereenkomst 
bevat echter een beding dat de termijn voor het instellen 
van een vordering wegens een verborgen gebrek in het op-
geleverde inkort ten opzichte van de wettelijke verjaringster-
mijn uit art. 7:761 BW. Art. 16 lid 6 van de door de Stichting 
Garantie-Instituut Woningbouw in augustus 2003 vastge-
stelde algemene voorwaarden (hierna: AV) bepaalt dat na 
5,5 jaar (5 jaar + 6 maanden garantie), gerekend vanaf de 
datum van oplevering, een dergelijke rechtsvordering niet 
langer ontvankelijk is.3 I.c. heeft de particuliere opdrachtge-
ver 10 jaar na oplevering voor het eerst geklaagd. Hij beroept 
zich primair op de vernietigbaarheid van deze contractuele 
processuele vervaltermijn op grond van art. 6:233 sub a BW. 
Hierbij verwijst hij naar de inhoudelijke toets uit de Europese 
Richtlijn oneerlijke bedingen (93/13/EEG), die middels dit 
artikel is omgezet.

2. De geschillencommissie gaat over tot een richtlijncon-
forme interpretatie van art. 6:233 sub a BW die tot de 

conclusie leidt dat art. 16 lid 6 AV niet onredelijk bezwarend 
is. De onredelijk bezwarend-toets vindt plaats in twee stap-
pen. Eerst stellen de arbiters vast dat het beding afwijkt van 
regelend recht. Op grond van art. 7:761 BW is de termijn 20 
jaar mits de vordering binnen 2 jaar na ontdekking wordt in-
gesteld. Daarmee wordt in feite vastgesteld dat het beding 
voor de consument bezwarend is, ofwel, in de terminologie 
van de Europese richtlijn, dat sprake is van een verstoring 
van het evenwicht tussen rechten en plichten van partijen. 
De afwijking van de wet houdt volgens het vonnis evenwel 
niet in dat het beding ook onredelijk bezwarend is, i.e. dat 
deze verstoring aanzienlijk is. Of de vervaltermijn onredelijk 
bezwarend is, wordt beoordeeld aan de hand van een om-
standighedentoets waarbij de gezichtspunten uit art. 6:233 
sub a BW en de definitie van een oneerlijk beding uit art. 3 
lid 1 richtlijn als toetsingskader fungeren. Uit deze omstan-
dighedentoets volgt dat het beding niet onredelijk is. Een 
omstandigheid die volgens de geschillencommissie op de 
redelijkheid van het beding wijst, is de tweezijdige totstand-
koming van de AV. Daarnaast heeft de commissie oog voor 
de verdere inhoud van de overeenkomst, waaruit blijkt dat 
de termijn niet geldt voor ernstige gebreken (art. 16 lid 5 
AV). Dit past volgens de arbiters bij een juiste afweging van 

2 De Geschillencommissie Garantiewoningen heeft naast boven-
staand vonnis nog een vrijwel identiek vonnis gewezen: Geschillencom-
missie Garantiewoningen 31 januari 2017, dossiernr. 104965.
3 Vgl. par. 12 lid 4 UAV 2012 waarover S.J.H. Rutten, Praktijkboek 
verjarings- en vervaltermijnen in de bouw, Den Haag: Instituut voor 
Bouwrecht 2010, p. 82.

de wederzijds kenbare belangen en duidt erop dat van een 
aanzienlijke verstoring van het evenwicht geen sprake is. 
Een opdrachtnemer zou bij een object als een woning, dat 
aan ‘zeer wisselende omstandigheden’ onderhevig is, niet 
20 jaar lang rekening hoeven houden met een eventuele 
aansprakelijkheidsstelling. 

3. Bij deze toetsing zou ik enkele kanttekeningen willen 
plaatsen. Allereerst wat betreft het oordeel dat de 

afwijking van regelend recht niet doorslaggevend is. In het 
licht van de parlementaire geschiedenis is dit een juist oor-
deel. Naar Nederlands recht is een beding dat afwijkt van 
dwingend recht nietig of vernietigbaar (art. 3:40 BW) maar 
een beding dat afwijkt van aanvullend recht kan de toets van 
art. 6:233 sub a BW zonder meer doorstaan. In het licht van 
de richtlijn zoals uitgelegd door HvJ EU is dit oordeel min-
der evident en had de afwijking meer gewicht in de schaal 
moeten leggen. Uit het Constructora Principado-arrest volgt 
dat de constatering dat een beding afwijkt van de wet kan 
volstaan om een beding als oneerlijk te bestempelen.4 In 
andere recente arresten legt het HvJ EU veel nadruk op de 
vergelijking met nationaal recht als gezichtspunt bij de on-
eerlijkheidstoets.5 De Hoge Raad stelde deze jurisprudentie 
en dit gezichtspunt voorop in zijn prejudiciële uitspraak van 
21 april jl. inzake door Dexia in effectenleaseovereenkom-
sten gehanteerde voorwaarden.6 De nationale wetgever 
heeft met het aanvullend recht een ‘zo billijke en doelmatige 
regeling van de belangen van partijen’ tot stand geprobeerd 
te brengen waardoor dit recht een ‘uitgebalanceerde afwe-
ging van de normaaltypische belangen van partijen’ vormt.7 
Mocht deze afweging zijn achterhaald,dan is een afwijking 
van regelend recht (sneller) gerechtvaardigd. Dat art. 7:761 
BW ongewijzigd blijft in de Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen8, geeft echter aan dat de wetgever nog steeds ach-
ter de gemaakte afweging tussen rechten en plichten van 
partijen staat. De nieuwe wet vormde een uitgelezen kans 
om op deze afweging terug te komen wat betreft de bouw 
van particuliere koopwoningen. Dit is niet gebeurd. De aan 
regelend recht ten grondslag liggende balans zou voorts in 
ogenschouw moeten worden genomen bij de vraag naar 
de afweging van de wederzijds kenbare belangen. In de on-
derhavige toetsing wordt in de gemaakte afweging weinig 
aandacht geschonken aan de belangen van de particuliere 
koper. Dit brengt mij op een tweede punt.

4 HvJ EU 16 januari 2014, ECLI: EU: C: 2014: 10, C-226/12. Zie over dit 
arrest A.G.F. Ancery, ‘Toetsing van oneerlijke bedingen: de fictieve toets 
terug op de kaart?’, MvV 2014, afl. 4 en C.M.D.S. Pavillon, ‘Wat maakt 
een beding oneerlijk? Het Hof wijst ons (eindelijk) de weg’, TvC 2014-4, 
p. 163-172.
5 Zie o.m. HvJ EU 3 april 2014, ECLI: EU: C: 2014: 1857, C-342/13 (Se-
bestyén), r.o. 27; HvJ EU 26 januari 2017, ECLI: EU: C: 2017: 60, C-421/14 
(Banco Primus), r.o. 66-67.
6 HR 21 april 2017, ECLI: NL: HR: 2017: 773.
7 M.B.M. Loos, Algemene voorwaarden, Den Haag: BJu 2013, nr. 247. 
In Duitsland fungeren deze wezenlijke ‘Grundgedancken’ als wettelijk 
ijkpunt: wordt hier van afgeweken dan wordt het beding vermoed 
onredelijk bezwarend te zijn. Dit vermoeden dient door de gebruiker te 
worden weerlegd: zie § 307 lid 3 BGB waarin is bepaald dat een beding 
o.m. ‘oneerlijk’ is wanneer het ‘mit wesentlichen Grundgedanken der 
gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren 
ist’. 
8 Kamerstukken II 2015/16, 34 453, nr. 3, p. 90-91.
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4. De eerste door de geschillencommissie meegewogen 
omstandigheid  ten gunste van de redelijkheid van het 

beding betreft de tweezijdigheid hiervan. Het gegeven dat 
de AV tot stand zijn gekomen in samenwerking met consu-
mentenorganisaties mag zeker gewicht in de schaal leggen 
maar er is wel enige voorzichtigheid geboden. Het plaats-
vinden van tweezijdig overleg vormt geen garantie voor de 
eerlijkheid van een bepaald beding in een set algemene 
voorwaarden.9 Er is bij de tweezijdige onderhandelingen 
altijd sprake van een trade off waarin nadelige bedingen 
tegen andere voor een consumentenorganisatie zwaarder 
wegende voordelen worden ingewisseld.10 Art. 16 lid 6 AV is 
in het verleden vaker als redelijk aangemerkt enkel en alleen 
omdat het tweezijdig is en dus ‘breed gedragen’ wordt.11 Op 
deze manier wordt een zelfregulerend product dat afwijkt 
van de wet wel heel marginaal getoetst. Een meer kritische 
houding lijkt mij wel gewenst mede gezien de consumen-
tenbeschermende Europeesrechtelijke achtergrond van de 
onredelijk bezwarend-toets. Onderdeel q, waarnaar door de 
consumenten wordt verwezen, en dat de toegang van de 
consument tot de rechter of het scheidsgerecht waarborgt, 
krijgt in de rechtspraak van het HvJ EU ook veel aandacht.12 
In deze uitspraak komt de commissie niet terug op het door 
de consument aangekaarte onderdeel van de lijst in de bij-
lage bij de richtlijn.

5. Opmerkelijk is dat de toetsing van het beding niet ein-
digt met de vaststelling dat het beroep op vernietiging 

ex art. 6:233 sub a BW wordt verworpen. Om de gevolgen 
van deze afwijzing te verzachten, verkiest de geschillencom-
missie een ruime uitleg van de uitzonderingsclausule inzake 
ernstige gebreken (art. 16 lid 5 AV). Zou die uitzondering, die 
bij de inhoudstoets ten behoeve van de redelijkheid van het 
beding is meegewogen, te strikt worden opgevat, dan is er 
kennelijk wél sprake van een onredelijk bezwarend beding. 
Overwogen wordt dat ‘in ogenschouw zal genomen dienen 

9 C.M.D.S. Pavillon, ‘De bindende kracht van tweezijdige algemene 
voorwaarden’, NTBR 2013-10, p. 367-375.
10 Zie ook Noot M.B.M. Loos onder Hof Den Haag 8 maart 2016 ECLI: 
GHDHA: 2016: 486, TvC 2016, afl. 5, p. 243, nr. 1.
11 Zie RvA 19 juni 1997, No. 17.754, BR 1998, p. 778 en RvA 22 septem-
ber 2006, No. 27.868, r.o. 13-15. Zie ook RvA Bouw 16 mei 2012, ECLI: 
NL: XX: 2012: BX6886, BR 2012/126 m.nt. M.S. Houweling, nr. 16.
12 Sinds HvJ EG 27 juni 2000, C-240/98-244/98 heeft het Hof zeer 
regelmatig laten zien veel waarde aan onderdeel q te hechten: zie bijv. 
HvJ EG 4 juni 2009, C-243/08 (Pannon) en HvJ EU 9 november 2010, 
C-137/08 (Pénzügyi).

te worden of de aard van het gebrek zodanig is dat het als 
onredelijk bezwarend of als zeer onevenwichtig moet wor-
den beschouwd dat de consument dat gebrek niet meer aan 
de orde zou kunnen stellen’. De arbiters laten de onredelijk 
bezwarendheid van de korte termijn aldus afhangen van de 
‘aard van het gebrek’ waarover wordt geklaagd, waarbij aan 
de ernst van dit gebrek gelet op de uitweg van art. 16 lid 5 
‘niet al te strenge eisen mogen worden gesteld’. Wat de ge-
schillencommissie hier doet is gebruikmaken van een uitleg 
contra proferentem van lid 5 om het potentieel oneerlijke lid 
6 te ‘sparen’, iets wat in een collectieve procedure nadrukke-
lijk wordt verboden (art. 6:240 lid 1 slot BW).13 Op deze ma-
nier blijft een naar zijn inhoud onredelijk bezwarend beding 
immers ten onrechte bestaan. De door de arbiters gekozen 
oplossing komt de klagende consumenten i.c. tegemoet 
omdat de eerste twee klachten dermate ernstig worden 
geacht dat hiervoor de uitzondering wél en de korte termijn 
dus niet geldt. De klachten 1 en 2 betreffende de verbogen 
puien zijn derhalve ontvankelijk. 

6. Een wezenlijk  nadeel van de gehanteerde aanpak is 
dat de consument afhankelijk is van de bereidheid van 

de rechter of arbiter om de ernst van het gebrek niet al te 
strikt op te vatten. Er is zonder meer discussie mogelijk over 
wat een ruime uitleg van de uitzondering uit art. 16 lid 5 AV 
zoal inhoudt en dit schept onzekerheid. Het vernietigen van 
art. 16 lid 6 AV zou een duidelijk signaal vormen richting het 
tweezijdige overleg dat de bepaling moet worden herzien 
om, indien aansluiting bij de wettelijke termijn nog steeds 
onwenselijk wordt geacht – hetgeen nader onderzocht zou 
moeten worden, in ieder geval een consistente ruime lezing 
van de van de korte termijn uitgezonderde gebreken te ga-
randeren. In dat kader is van betekenis dat het voorgestelde 
art. 7:758 lid 4 BW van een ruimere definitie van het begrip 
‘verborgen gebrek’ uitgaat.

C.M.D.S. Pavillon

13 In lijn met art. 5 van de Richtlijn oneerlijke bedingen (slot).


