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De Raad van Arbitrage voor de Bouw kenmerkt zich door deskundig-

heid op elk gebied van de bouw. De organisaties die vertegenwoordigd 

zijn in het bestuur van de Raad (het ministerie van Verkeer en Water- 

staat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

VNG, Aedes, Bouwend Nederland, BNA, KIVI-NIRIA en NLingenieurs)       

dragen hun beste mensen voor als arbiter bij de Raad. Naast deze bouw-

kundig deskundigen heeft de Raad een twintigtal ervaren juristen aan 

zich gebonden, merendeels afkomstig uit de rechterlijke macht.

Voorwoord

Integer, 
inhoudelijk 
en dichtbij

NORMEN

Arbitrage door deskundigen is echter boven alles een vorm van rechtspraak. Allerlei nor-

men en waarden die gelden voor de gewone rechterlijke macht hebben daarom reflexwer-

king op de geschillenbeslechting bij de Raad. Als individuele arbiters onverhoopt dergelijke 

normen schenden, lopen ze niet alleen het risico (met succes) te worden gewraakt, maar 

ook dat hun optreden ons aanzien als instituut schaadt. Gezag spreekt in deze tijd immers 

niet meer vanzelf. Ook instituten als het notariaat, de gezondheidszorg en de rechtspraak 

worden kritisch gevolgd door de burger en de politiek.

SPEERPUNT

Daarom hebben we in 2011 van integriteit een speerpunt gemaakt in ons beleid. Uiteraard 

dienen arbiters onpartijdig te zijn, maar ze moeten ook actief elke schijn van partijdigheid 

vermijden. Ook individueel dient de arbiter de integriteit van de Raad als instituut te be-

waken en dat vraagt soms ook buiten een zitting om prudent handelen. Als het gedrag van 

arbiters in hun privéleven grote vraagtekens oproept, kan dat zijn weerslag hebben op hun 

reputatie en die van ons. 

‘BIJ TWIJFEL NIET DOEN’

Integriteit is geen statisch begrip. Het is tijdgebonden en voortdurend onderhevig aan 

voortschrijdend inzicht. Daarom laat het zich moeilijk uitputtend in regels vangen. Er 

MR. KLAAS E. MOLLEMA, BESTUURSVOORZITTER
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is voortdurend beschouwing en discussie vereist met betrokkenen. Uitgangspunt daar-

bij is: ‘bij twijfel niet doen’. Bij die beschouwing en discussie laten we ons mede voe-

den door impulsen van buitenaf. Dat geldt voor de hierboven al aangestipte veranderde 

houding van het publiek tegenover autoriteit. Maar ook klachten van partijen of hun 

advocaten leveren daarvoor input – gelukkig waren dat er het afgelopen jaar slechts een 

handvol.

AANSCHERPEN EN ONTWIKKELEN

Arbiters moeten niet alleen integer zijn, ze moeten ook blijven werken aan hun inhoude-

lijke professionaliteit. Dat betekent dat ze op hun eigen vakgebied voortdurend moeten 

worden aangescherpt, maar ook dat ze werken aan andere facetten van het arbiter zijn. Zo 

trainen we de bouwkundig deskundige arbiters in allerlei vaardigheden die het optreden als 

rechter vereist en spijkeren we de leden-juristen bouwkundig bij. Beide disciplines worden 

daarnaast met regelmaat op de hoogte gehouden en bijgeschoold met betrekking tot (actu-

ele ontwikkelingen binnen) het Bouwrecht. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor de juristen 

die het scheidsgerecht als secretaris bijstaan.

FEEDBACK EN INTERVISIE

Verder is in 2011 geëxperimenteerd met een vorm van feedback na afloop van de mondelinge 

behandeling. In 2012 maken we een start met een vorm van intervisie van een aantal zit-

tingen, waarbij arbiters getoetst worden door oud-collega’s. Daarnaast publiceren we alle 

uitspraken van de Raad op onze website, waarna ze regelmatig in vakbladen worden over-

genomen, al dan niet voorzien van een annotatie. 

DESKUNDIGHEID OP MAAT

U kunt er dus van op aan dat uw geschil bij de Raad voor Arbitrage wordt berecht door 

een college dat niet alleen de attitude heeft van de gewone rechter, maar ook beschikt over 

juridische en bouwkundige kennis die het niveau van de gewone rechter en de door hem 

benoemde externe deskundigen minstens evenaren. Veelal is het deskundigheidsniveau van 

het arbitraal college echter fors hoger. Deze deskundigheid zetten we vervolgens veel snel-

ler en praktischer en tegen fors lagere kosten in, dan in een bouwgeschil voor een rechtbank 

of een hof het geval is. Binnen de gewone rechtspraak is versterking van deskundigheid van 

de rechter op andere terreinen dan het juridische een hot issue. De Raad voor Arbitrage 

levert u die bouwkundige deskundigheid op maat. 

DICHTBIJ

En dat brengt ons op de titel van dit jaarverslag: ‘dichtbij’. Daarmee willen we om te be-

ginnen benadrukken dat onze arbiters, door hun technische deskundigheid, dicht bij de 

technische aspecten van het geschil staan en die mede daardoor goed kunnen beoordelen.

Maar ook in een ander belangrijk opzicht zitten de arbiters letterlijk met hun neus bovenop 

het geschil: in alle zaken waar (ook) een technisch probleem speelt, vindt de zitting plaats in 

de buurt van het bouwwerk, zodat arbiters tijdens de zitting het bouwwerk kunnen bezoe-

ken en hetgeen daar valt te zien in hun beoordeling kunnen betrekken. In dit verslag laten 

drie van onze arbiters, een secretaris en een jurist van een grote rechtsbijstandverlener u 

van dichtbij zien hoe de Raad dat aanpakt.

TOT SLOT

Andere inzichten in het reilen en zeilen bij de Raad van Arbitrage doet u op uit de cijfers. 

Die laten zien dat de malaise in de bouw vanzelfsprekend ook zijn weerslag heeft op het aan-

tal nieuw binnengekomen zaken (over heel 2011 20 procent minder dan in het ‘topjaar’ 2010). 

Daarbij valt overigens op dat de aan ons voorgelegde zaken gemiddeld genomen complexer 

lijken te worden. Minder zaken wil dus niet altijd zeggen minder werk. Mede daardoor den-

ken we dat de Raad – afgezien van wat natuurlijk verloop – niet hoeft te krimpen. Dat draagt 

eraan bij dat u kunt blijven rekenen op een dienstverlening die minstens het niveau heeft 

dat u van ons gewend bent. 

MR. J.S. (BAS) VAN LUIK, DIRECTEUR



Arbiters weten  
van wanten

Ik denk niet dat er 
bouwgeschillen zijn 
waarbij de gewone 

rechter het beter doet

Joep Verburg is een van de twintig leden-jurist van het College van Arbiters van de Raad van 

Arbitrage. Hij is als arbiter voorgedragen door de Voorzitter van de Raad.
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JOEP VERBURG 

ARBITER



Mr. Joep Verburg (66) is sinds 2010 lid-jurist van het College van Ar-

biters en president van het Gerechtshof in Den Haag. Verburg heeft 

een opmerkelijk afwisselende loopbaan. Hij koos niet meteen na zijn 

afstuderen voor een functie bij de rechterlijke macht. Hij promo-

veerde, was secretaris-rentmeester bij een waterschap en werd daar-

naast in 1977 rechter plaatsvervanger bij de rechtbank in Dordrecht. 

Achtereenvolgens en soms tegelijkertijd was hij daarna rechter, lid 

van de hoofddirectie van Rijkswaterstaat, hoogleraar Waterstaats-

recht, kantonrechter, rector van het opleidingsinstituut voor de 

rechterlijke macht en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 

Rechtspraak. Sinds 1998 werkt hij bij het Gerechtshof in Den Haag. 

In 2001 werd hij president van dat Hof. 

Direct karakter
Wat beweegt een man met zoveel ervaring om arbiter bij de Raad te worden? “Het werk is 

overzichtelijk en ik vind het directe karakter van een zitting heel leuk,” vertelt Verburg. “Door-

gaans kun je vrij snel tot een afronding komen wanneer partijen hun verhaal hebben kunnen 

doen. De technische arbiters spelen daar op hun vakgebied een grote rol in. Ze weten van wan-

ten. Mijn rol als voorzitter is dat de zitting goed verloopt, de juridische kaders worden geres-

pecteerd en iedereen aan bod komt. Bij elke zitting is een secretaris, een belangrijk juridisch 

adviseur van arbiters met veel deskundigheid op het terrein van het bouwrecht en arbitrage-

recht. Hij schrijft het conceptvonnis en is daar absoluut deskundig in.”

Je moet ook klachten 
voldoende tijd 

en aandacht geven

Professioneel, ook bij klachten
Bij elke professioneel werkende organisatie kan het voorkomen dat er een klacht ontstaat. 

Verburg vindt het belangrijk dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan. “Als president van 

het Hof verwacht ik van collega’s altijd dat zij klachten serieus nemen, omdat er blijkbaar 

iets niet goed is gegaan in het proces. Ook al krijgt klager geen gelijk, de ervaring leert dat 

elke klacht een leermoment is. Ook bij de Raad komt er wel eens een klacht binnen over de 

manier waarop een zaak is behandeld. Hoe zorgvuldig je als rechter of voorzitter een zaak 

ook denkt te hebben behandeld, blijkbaar is niet alles even goed gegaan. Een van de partijen 

heeft misschien het idee gekregen dat hij onvoldoende is gehoord. Ik hecht eraan dat het 

scheidsgerecht serieus met klachten omgaat. Ook al is het vervelend om een klacht binnen 

te krijgen en kost behandeling vaak veel tijd. Zo heb ik pas nog een zaterdag besteed aan het 

schrijven van een verslag naar aanleiding van een klacht. Rechters en arbiters moeten voor 

klachtenbehandeling dus soms wat vrije tijd opofferen. Want alleen door voldoende tijd en 

aandacht te geven aan een klacht, doe je recht aan partijen die menen geen volledige of niet 

de juiste aandacht te hebben gekregen.”
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JOEP VERBURG 



Voordelen en verbeteringen
Als het gaat om de keuze tussen de rechter en de Raad, ziet Verburg ook wel voordelen 

van de gewone rechtspraak. Die is goedkoper en soms sneller. Maar wanneer de griffie-

rechten sterk omhoog gaan, zoals de regering nu overweegt, dan valt dit voordeel weg. 

Natuurlijk kan de Raad ook zaken verbeteren. “De bondigheid van het vonnis en de snel-

heid van de procedure. De termijnen beter in de gaten houden is een vrij gemakkelijk te 

realiseren verbetering in snelheid. Gelukkig wordt er bij de Raad in toenemende mate 

digitaal gewerkt.” 

Zelf gaan kijken
Verburg vindt het belangrijk dat arbiters willen voorkomen dat zij met een vastomlijnd idee 

de zitting ingaan. De bezichtiging van een bouwwerk op de dag van de zitting is aanvullend 

en kan zelfs een heel ander beeld scheppen. Laatst was hij in het huis van een particuliere 

opdrachtgever. Uit de stukken las hij dat de aannemer volgens de eigenaar zijn werk niet 

goed had gedaan. De arbiters kregen op schrift een beeld van een nauwelijks te bewonen 

huis. Verburg: “Tot onze verbazing zag het huis er heel goed uit. De beschreven mankemen-

ten waren aanwezig, maar we kregen tijdens de bezichtiging toch een veel reëler beeld van 

de situatie.”

Bij de bezichtiging krijg je een reëel beeld 
van de situatie

Bevredigende arbitrage
Door bezichtigingen komen arbiters tot een betere afweging van wat redelijk en billijk is. 

Verburg daarover: “Veel meer dan in de gewone rechtspraak geeft arbitrage de ruimte om 

deze aspecten van het recht te wegen. Daarom is het ook zo belangrijk om op de locatie te 

kijken. Het grote voordeel van de Raad is dat de arbiters onafhankelijke technische des-

kundigen zijn. Ook voor partijen is arbitrage vaak bevredigender. Ik denk niet dat er bouw-

geschillen zijn waarbij de gewone rechter het beter doet.”
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CASE OVERIJSSEL

Betonnen galerijplaten moeten wel wat slecht weer kunnen verdragen. In dit geval treden 

toch beschadigingen op. De opdrachtgever van de aannemer schakelt een adviesbureau in, 

dat vaststelt dat de platen te poreus zijn. Vocht en vorst doen de rest. De leverancier van de 

aannemer vond een eerste reparatievoorstel, door een derde partij, veel te ver gaan, maar was 

wel bereid tot een minder vérstrekkende reparatie. Maar toen puntje bij paaltje kwam, gaf de 

leverancier niet thuis. 

De aannemer wil nu zijn schade vergoed zien door de leverancier. Die geeft echter opnieuw niet 

thuis: hij heeft zich niet verweerd en is ook niet verschenen op de zitting. Dat laatste doet hem 

de das om: de wet bepaalt dat in dat geval de vordering wordt toegewezen, tenzij de arbiter de 

eis onrechtmatig en/of ongegrond vindt. Dat is niet het geval en de vordering wordt toegekend. 

VOCHT EN 
VORST
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CASE LIMBURG

CASE UTRECHT

Een aannemer bouwt voor een stichting nieuwe wooneenheden voor mensen met een 

verstandelijke handicap. Zowel de vloeren als de daarop aangebrachte vloerbedekking vertonen 

volgens de opdrachtgever dusdanige gebreken dat ze vervangen moeten worden, en wel voor 

rekening van de aannemer.

Die verweert zich op verschillende manieren. Om te beginnen zou de stichting ‘niet bevoegd 

zijn’ om te procederen. Dat zijn de arbiters niet met hem eens (de stichting is alleen van naam 

veranderd). Verder haalt hij er een niet-relevant wetsartikel bij. Dan beroept hij zich ook nog, 

maar weer tevergeefs, op verjaring. Tot slot betoogt de aannemer dat hij geen partij is: de 

leverancier van de vloerbedekking heeft zich immers garant verklaard voor de gebreken aan de 

vloerbedekking en daardoor meent de aannemer dat hij ‘er tussenuit is gevallen’. Helaas voor 

hem stellen de arbiters vast dat hij aansprakelijk blijft.

Nadat deze formele bezwaren zijn verworpen, bekijken de arbiters de vloeren en vloerbedekking 

en constateren inderdaad een aantal gebreken. In combinatie met expertiserapporten die 

de opdrachtgever heeft laten opmaken, blijkt de oorzaak te liggen in uitvoeringsfouten. 

De aannemer moet ongeveer 500.000 euro betalen voor het vervangen van vloer en 

vloerbedekking.

Nog tijdens de bouw van een school ontstaat er een geschil tussen de opdrachtgevende 

stichting basisscholen en de aannemer. In verband met onwerkbare werkdagen heeft de 

opdrachtgever ermee ingestemd de bouwtijd te verlengen. De opdrachtgever denkt echter dat 

de aannemer niet van plan is na deze verlenging op te leveren. Daarom eist hij in kort geding 

dat de aannemer de bouw niet onderbreekt en de school op een vastgestelde datum kant-en-

klaar oplevert, met een dwangsom van 10.000 euro per dag als stok achter de deur.

De aannemer vindt om te beginnen een kort geding niet op zijn plaats omdat er geen sprake 

is van het daarvoor vereiste spoedeisende belang. Daar is de arbiter het niet mee eens: de 

eisende partij heeft voldoende argumenten. Zo is de verhuizing al gepland en veroorzaakt een 

hernieuwd uitstel veel onrust bij de kinderen.

Met een ander argument vindt de aannemer wel gehoor. Hij wijt de vertraging aan de 

opdrachtgever. Hij vindt dan ook dat hij recht heeft op nogmaals een verlenging van de 

bouwtijd. De arbiter concludeert uit alle stukken dat nog heel veel in het plan onvoldoende 

uitgekristalliseerd is, met veel wijzigingen en vertraging als gevolg. De vorderingen van de 

stichting worden afgewezen en de aannemer krijgt meer tijd.

ER TUSSENUIT 
GEVALLEN

HAASTIGE 
SPOED



Arbiters nemen niet 
zo gauw genoegen 
met een juridische  

oplossing

De Raad zoekt het 
ter plekke uit

Caroline van Spanje is een van de 23 secretarissen bij de Raad van Arbitrage

CAROLINE VAN SPANJE-VAN KLAVEREN 
SECRETARIS
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Bouwrechtspecialist mr. Caroline van Spanje (43) is dertien jaar in 

dienst bij de Raad. Daarvoor werkte ze als jurist bij de Vereniging   

Eigen Huis. Deze consumentenorganisatie beschouwde de Raad van 

Arbitrage destijds als een heel aannemersvriendelijke club. “Dat is 

dus niet zo. Dat heb ik inmiddels ervaren,” zegt Van Spanje. “Arbiters 

afkomstig uit de aannemerij zijn juist extra kritisch op hun eigen 

beroepsgroep.”

Van Spanje is een van de 23 secretarissen van de Raad. Zij werken tijdens de zitting samen 

met arbiters. Dat zijn vaak technische arbiters zonder juridische achtergrond. Men noemt 

de secretaris daarom wel ‘het juridisch geweten van het scheidsgerecht’. Van Spanje: “Je 

hebt als secretaris een adviserende stem. Je rol is actiever dan die van een griffier van de 

rechtbank. Je schetst het juridische kader waarbinnen de arbiters een beslissing kunnen 

nemen. Je vertelt hen dus de regeltjes waar zij rekening mee moeten houden zodat het uit-

eindelijke vonnis klopt.”

Naar de bouw
Een zaak begint met een voortraject. Arbiters en secretaris lezen alle stukken. Dat kan een 

hele klus zijn: soms zitten er een stuk of honderd bijlagen bij. In zo’n geval krijgt Van Spanje 

een verhuisdoos vol stukken binnen. De zitting wordt meestal gehouden in een vergader-

ruimte in de buurt van het bouwobject waar het geschil over is ontstaan. Op de zitting 

verschijnen de partijen, meestal met hun raadslieden. Van Spanje vertelt hoe de dag van 

de zitting verder verloopt: “Partijen houden hun pleidooien en mogen op elkaar reageren. 

Vervolgens stellen de arbiters meestal veel vragen. Zij doen aan waarheidsvinding: ze willen 

weten hoe iets precies is gegaan en hoe het bouwwerk eruit ziet.” 

Van Spanje vindt het heel goed om op locatie te kijken. “De mankementen staan op pa-

pier, maar in werkelijkheid is het altijd anders dan je je had voorgesteld.” Op de zitting 

kunnen getuigen worden gehoord, ook onder ede. Willen partijen schikken, dan wordt 

de regeling meteen op papier gezet. Zo niet, dan gaan de partijen naar huis. Bij een heel 

grote zaak komen partijen weleens meerdere keren bij de Raad voordat er vonnis kan 

worden gewezen.

Arbiters 
afkomstig uit de aannemerij zijn 

juist extra kritisch op hun 
eigen beroepsgroep

Vonnis
Van Spanje legt uit hoe de zaak daarna verloopt: “De arbiters en ik bespreken hoe het 

vonnis zou moeten luiden. Ik werk dat uit in een conceptvonnis, stuur het terug naar 

de arbiters en zij reageren erop. Wanneer ik alle reacties binnen heb, kan het vonnis 

worden aangepast en daarna worden uitgereikt. Het vonnis moet bondig en helder zijn 

geschreven. Partijen moeten begrijpen wat er staat en ook hoe het vonnis moet worden 

uitgevoerd.”

CAROLINE VAN SPANJE

1918



Hoger beroep
De secretaris zit ook bij hoger beroepen. Daar is altijd een lid-jurist voorzitter, meestal een 

rechter. Dan is de rol van de secretaris meer bescheiden. Caroline van Spanje: “Bij een hoger 

beroep moet je je beperken tot die punten van het vonnis waar partijen het niet mee eens 

zijn. Je kunt dus niet zomaar de hele zaak overdoen. Maar ook bij een hoger beroep gaan de 

arbiters en secretaris vaak nog een keer op de bouwplaats kijken. Bijvoorbeeld omdat de 

vorderende partij vindt dat de arbiters iets niet goed hebben gezien.”

Afwisselend
Het werk van secretaris is afwisselend. Van Spanje is heel tevreden met haar baan. “De ene 

dag ben ik onderweg en op de zitting, de andere dag zit ik de hele dag te schrijven. Dat 

maakt het werk zo leuk. In dertien jaar heb ik nog nooit een zelfde zaak meegemaakt. Ieder 

geschil heeft andere aspecten, het werk verveelt nooit. Ik heb het dus nog steeds naar mijn 

zin bij de Raad van Arbitrage.” 

In werkelijkheid 
is het altijd anders 

dan je je had voorgesteld

Alle aandacht
Van Spanje benadrukt dat de Raad van Arbitrage inhoudelijk heel professioneel is terwijl 

er op de zitting ook veel aandacht voor de partijen is. “Er wordt echt veel tijd en energie 

gestoken in een zaak. De zittingen van de Raad duren al gauw een hele dag. Vergelijk 

je dat met een zitting bij de rechtbank van gemiddeld anderhalf uur dan begrijp je het 

verschil. Arbiters nemen niet zo gauw genoegen met een juridische oplossing. Ze wil-

len precies weten hoe het zit, hoe het probleem is ontstaan en wat een aanvaardbare                

oplossing is.”

Bij oplevering van een woonark constateren de opdrachtgevers dat de woning ongeveer                

12 centimeter te diep in het water ligt. Tevens ontbreekt een afgesproken opstapplateau. Ze 

laten het teveel aan diepgang verhelpen door een extra drijfconstructie. In totaal vorderen ze van 

de aannemer ruim 55.000 euro: wegens waardevermindering en ook ter compensatie van het 

missende plateau.

De aannemer verzet zich. Zowel het ontwerp als het betonnen casco van de woning zijn 

aangeleverd door de opdrachtgevers zelf. Hij heeft vroegtijdig gewaarschuwd dat het casco 

zwaarder was dan uit de specificaties bleek en zelfs nog geadviseerd om bij de opbouw 

lichtgewicht beton toe te passen. Hij zou dan ook graag zijn laatste termijn van 4.000 euro 

voldaan zien.

Bij de zitting moeten de opdrachtgevers bakzeil halen, tenminste voor wat de te diepe ligging 

betreft. Ook hun verwijt dat er geen gewichts- en constructieberekeningen gemaakt zijn, houdt 

geen steek: ze hebben daar zelf van afgezien, ondanks een aanbod daartoe van de aannemer. 

Wel mogen ze de kosten van het niet aanwezige opstapplateau aftrekken, waardoor de 

aannemer per saldo nog 1.200 euro krijgt.

TE VEEL 
DIEPGANG
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CASE NOORD-HOLLAND 



HENK VAN DEN BERG OP LOCATIE



CASE DRENTHE

Sloopwerkzaamheden en een bodemsanering op de locatie van een voormalige gasfabriek 

lopen zodanig uit, dat er een geschil ontstaat tussen een betrokken advies- en ingenieursbureau 

en de opdrachtgevende gemeente. Het adviesbureau stelt dat de uitloop tot meer en langere 

werkzaamheden aan advies en begeleiding heeft geleid en dat extra werkzaamheden ten 

onrechte onbetaald zijn gebleven. Het vordert ruim 130.000 euro van de gemeente. Die betwist 

op haar beurt dat het adviesbureau werkzaamheden heeft uitgevoerd toen het sloop- en 

saneringswerk stillag en beroept zich overigens op een overeengekomen vaste prijs.

De arbiters oordelen dat er hier sprake is van een vaste prijs. Maar bij onvoorziene 

omstandigheden, en die zijn hier voor een groot deel aan de orde, kan daar een uitzondering 

gelden waardoor sprake is van meerwerk en een recht op bijbetaling. Ze kennen het 

adviesbureau ruim 45.000 euro toe.

MEERWERK BIJ 
VASTE PRIJS

CASE ZEELAND

Tijdens en na de bouw van een ‘leisure centre’ slaan de aannemer en de opdrachtgever elkaar 

met vorderingen van 1,3 miljoen respectievelijk 1,4 miljoen euro om de oren. De aannemer 

beroept zich daarbij onder andere op onbetaalde uren wegens vertragingen, schade en 

meerwerk. De opdrachtgever vindt dat hij betaling mocht opschorten vanwege gebreken, 

het ontbreken van documentatie en te laat opleveren. Zijn eis is gebaseerd op herstel, 

schadevergoeding, boetes en terugbetaling 

Na de eerste zitting ter plaatse mogen beide partijen hun vorderingen nader onderbouwen. 

Dat doen ze schriftelijk. Bij een tweede zitting wordt ook het werk bezichtigd. Het eindoordeel 

pakt in dit geval goed uit voor de aannemer: die krijgt afgerond 1,4 miljoen euro. Wel moet 

hij de opdrachtgever 135.000 euro vergoeden wegens bouwtijdoverschrijding. Verder hoeft de 

opdrachtgever 200.000 euro van de toegekende 1,4 miljoen pas te betalen nadat de aannemer 

een aantal geconstateerde gebreken heeft hersteld.

WORSTELING
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Het gaat altijd  
om mensen

Ik wil tot in detail  
weten wat er speelt

Rob Burgerhout is een van de tachtig leden-deskundige van het College van 

Arbiters van de Raad van Arbitrage. Hij is als arbiter voorgedragen door Aedes, 

de branchevereniging voor woningcorporaties.

ROB BURGERHOUT

ARBITER
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Rob Burgerhout (65) is lid-deskundige van het College van Arbi-

ters sinds begin 2008. Eind dat jaar ging deze manager Vastgoed 

van een woningcorporatie met vroegpensioen. Naast zijn werk had 

hij een vrijwilligersbaan als projectcoördinator ontwikkelingswerk 

bij HomePlan in Breda. Tijdens en na zijn studie tot architect, aan 

de Academie voor Bouwkunst in Rotterdam, werkte hij op diverse           

architectenbureaus en daarna meer dan 25 jaar in de volkshuisvesting 

in diverse functies. Hij kent de bouw- en volkshuisvestingwereld van-

uit zijn rol als architect, adviseur en opdrachtgever, heeft veel ervaring 

met bouwprocessen en kan goed luisteren. Burgerhout: “Het is fijn dat 

ik die kennis en vaardigheden nu als arbiter kan inzetten.”

Essentie boven tafel
Burgerhout behandelt gemiddeld twintig zaken per jaar voor de Raad van Arbitrage: “Met 

de voorbereidingen ben ik, afhankelijk van de omvang en complexiteit van het geschil, ge-

middeld twee dagen bezig. Soms is het hard werken om de essentie van een conflict boven 

tafel te krijgen. Ik wil tot in detail weten wat er speelt voordat ik aan tafel ga zitten. Daar 

steek ik veel energie in, maar het is erg leuk om te doen. En het gaat bovenal om waarheids-

vinding, waarvoor een zitting onontbeerlijk is. Tijdens die zitting komt vaak nog zoveel 

informatie naar boven dat je je voorlopige inschatting bij het lezen van de stukken nog wel 

eens moet bijstellen.”

De Raad besteedt grote zorg aan integriteit

Bij elkaar brengen
Bij bouwgeschillen gaat het naast de juridische kant om de technische, procesmatige en 

menselijke aspecten. Per geschil kunnen die accenten meer of minder naar voren komen, 

maar een project is altijd mensenwerk. Dat vindt Burgerhout de meest interessante kant 

van het vak van arbiter. Het geeft hem de meeste voldoening wanneer partijen elkaar toch 

kunnen vinden terwijl zij aan het begin van een zitting lijnrecht tegenover elkaar stonden. 

“Dat is spannend maar ook het mooist. Dan kun je schikken. Je maakt wel eens mee dat 

partijen achteraf zeggen: ‘Gut, hadden we jullie dáár nou voor nodig?’ Toch is dat soms het 

zetje dat partijen nodig hebben. De arbiters van de Raad bekijken een zaak ongekleurd en 

geven er richting aan.”

Emoties
Burgerhout let ook op de reacties en de houding van mensen tijdens een zitting. Hij luistert 

naar alle argumenten. Is alle informatie boven tafel, dan moeten de arbiters een oordeel 

geven en uiteindelijk vonnis wijzen. Burgerhout heeft een mooi voorbeeld. “Dat ging over 

een man die een appartement had gekocht. Bij aanvang van de zitting merkte ik iets aan 

hem. Desgevraagd zei hij dat hij nogal geëmotioneerd was en dat hij liever niet met de te-

ROB BURGERHOUT



genpartij, een aannemer, in één ruimte was. Hij voelde zich bedreigd en dat was de reden dat 

hij hem niet in zijn appartement had toegelaten om de opleveringsklachten te verhelpen. 

Toen ik de aannemer vroeg hoe hij dat vond, antwoordde hij: ‘Ik vind dat verschrikkelijk’. Ik 

ben hierop doorgegaan. Er ontstond begrip over en weer en langzaam ebde de angst van de 

koper weg. Tijdens de lunch hebben de heren de zaak geschikt.”

Groot goed
Van het totaal aantal geschillen dat Burgerhout in de afgelopen vier jaar heeft behandeld, 

was tien procent aangemeld door corporaties. Dat lijkt niet zoveel. “Ik weet niet of dat wei-

nig is. Misschien spelen er weinig geschillen waar corporaties bij betrokken zijn. Maar par-

tijen kunnen natuurlijk ook naar de rechter. Die huurt dan vaak een bouwtechnisch deskun-

dige in. Bij de Raad is die deskundigheid vanzelfsprekend. De arbiters zijn bouwtechnisch 

deskundig en behandelen alle zaken met een jurist erbij: de secretaris. De samenwerking 

tussen de arbiters en de secretaris vind ik een groot goed. Daarin komen de juridische en 

bouwkundige aspecten samen. Ik ben erg blij met de secretarissen. Ze zoeken alles keurig 

uit en hebben een uitstekende inbreng.”

Alle juridische en bouwkundige aspecten 
komen hier samen

Onpartijdigheid
Tot slot: hoe zit het met de onpartijdigheid van de Raad van Arbitrage? Burgerhout is daar 

duidelijk over: “Ik heb absoluut niets gezien of gemerkt van partijdigheid. De onpartijdig-

heid is groot. Arbiters zijn vertegenwoordigd in de Raad vanuit de opdrachtgevers-, de aan-

nemers- en de advieswereld. Daardoor ontstaat een goede balans. De Raad besteedt grote 

zorg aan integriteit. In mijn eerste gesprek bij de Raad is daar uitgebreid bij stilgestaan. Je 

moet elke schijn van partijdigheid voorkomen. Ik heb enkele geschillen niet aangenomen 

omdat ik een van de partijen kende. En als ik eraan twijfel, dan geef ik dat aan op het formu-

lier waarmee je als arbiter een geschil al dan niet aanvaardt.”

30

Bij het bouwrijp maken voor een nieuw stadsdeel bestelt de aannemer, in opdracht van de 

gemeentelijke opdrachtgever, bij een leverancier 15.000 kuub zand. Op instructie van de 

gemeente weigert de aannemer het geleverde zand, omdat het niet helemaal asbestvrij blijkt te 

zijn.

Volgens de leverancier heeft de gemeente pas nadat de overeenkomst tot stand kwam de 

onterechte aanvullende voorwaarde gesteld dat dit volledig asbestvrij diende te zijn. Doordat 

de aannemer het zand weigerde, leed hij schade. Die moet door de aannemer vergoed worden, 

en wel met 100.000 euro. Die vraagt de leverancier dan ook in deze procedure.

De arbiters komen tot de conclusie dat de gemeente en daarmee de aannemer de voorwaarde 

inderdaad niet had mogen stellen. Daarmee heeft de aannemer het zand ten onrechte 

geweigerd en moet hij de geleden schade vergoeden, zij het met een lager dan geëist bedrag. 

ASBESTVRIJ 
ZAND

CASE FLEVOLAND 
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Cijfers van de RaadCASE FRIESLAND

WATER IN  
DE TOREN

In een voormalige watertoren worden appartementen gebouwd. Maar bij zuidwestenwind blijkt 

er regenwater in de appartementen te lekken. De opdrachtgevers vinden dat de aannemer 

daarvoor verantwoordelijk is en moet opdraaien voor het herstel en de eventuele schade.

Na verwerping van een aantal formele tegenwerpingen van de aannemer, stellen de arbiters 

vast dat de aannemer verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de uitvoering van de 

bouw van de appartementen in de watertoren. In combinatie met het feit dat de lekkages 

kort na oplevering zijn ontstaan, maakt dat de aannemer aansprakelijk voor die lekkages en de 

schade die daarvan het gevolg is. Zij veroordelen de aannemer dan ook tot herstel, op straffe 

van een dwangsom van 1.000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro.
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HET AANTAL NIEUWE GESCHILLEN DAALDE STERK...

…NET ALS HET AANTAL AFGEHANDELDE ZAKEN

GESCHILLEN Het aantal nieuwe geschillen daalde in 2011 sterk (met ruim 20 procent 

op jaarbasis), hoofdzakelijk als gevolg van de in de jaren 2010 en 2009 sterk afgeno-

men bouwproductie. Bijna een op de drie in 2011 afgehandelde geschillen eindigde 

door intrekking van de procedure. Dat kan zowel voor als na de zitting gebeuren.

AFHANDELINGSTIJD Van de zaken werd 40 procent in 2011 binnen een 

jaar afgehandeld, bijna 85 procent binnen twee jaar. De al langer aanwezige 

trend dat het aantal bewerkelijke zaken toeneemt, draagt bij aan een langere 

afhandelingstijd.

COMPLEXERE GESCHILLEN KOSTEN MEER TIJD
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UITSPRAKEN Het aantal zaken dat door één arbiter respectievelijk drie arbiters 

werd behandeld was vrijwel gelijk. In het najaar van 2011 is de grens (geldelijk belang 

van de zaak) waarboven een zaak door drie arbiters wordt behandeld, verhoogd van 

50.000 euro (nog gebaseerd op de 100.000 gulden grens) naar 100.000 euro, in 

verband met de inflatie en de sterk gestegen bouwkosten. Daarmee wordt het 

procederen voor de Raad bij belangen onder die grens goedkoper. De kostendaling 

bedraagt gemiddeld 1.700 euro per geschil en zal, omdat de aanpassing dateert uit 

het najaar van 2011, in 2012 zichtbaar worden in de statistiek.

ARBITRAGEKOSTEN BLIJVEN BINNEN DE PERKEN

ARBITRAGEKOSTEN In bijna 40 procent van de afgehandelde geschillen zijn de 

arbitragekosten (het totaal van de kosten die de Raad bij partijen in rekening 

brengt voor de behandeling van het geschil) minder dan 5.000 euro. De eerder 

genoemde trend van de toename van het aantal meer gecompliceerde en 

daardoor bewerkelijkere zaken zorgt er voor dat de arbitragekosten hoger 

komen te liggen. Vermeldenswaard is dat de RvA een gemodereerd tarief kent 

voor onder zijn statuten/reglement behandelde geschillen met een beperkt 

belang. Bij een belang van bijvoorbeeld 5.000 euro bedragen de kosten een vast 

bedrag van 1.750 euro. 
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AANTAL BENOEMINGEN LEDEN-JURIST GROEIT

BENOEMINGEN Het aantal benoemingen van leden-jurist is in 2011 

toegenomen. Enerzijds komt dit omdat sinds medio 2011 de incidenten steeds 

worden afgedaan door de voorzitter of een ander lid-jurist en niet meer door 

de arbiter (lid-deskundige) die ook de hoofdzaak behandelt. Anderzijds komt 

dit door het feit dat vanaf medio 2011 in juridisch gecompliceerde zaken 

meer dan voorheen een lid-jurist als voorzitter benoemd wordt, aangezien 

uit onze overlegstructuren en uit contacten met opdrachtgevers dan wel hun 

advocaten is gebleken dat veel partijen het op prijs stellen als een lid-jurist 

deel uitmaakt van het arbitrale trio.

EISER KRIJGT BIJ DE RAAD REGELMATIG GELIJK...

... OOK ALS DE EISER EEN OPDRACHTGEVER IS

MATE VAN GELIJK VAN DE EISER Net zoals in 2010 krijgt 59 procent van 

de eisers geheel of grotendeels gelijk. Bij de eiser-opdrachtgevers was dat 

47 procent.
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De onafhankelijke Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw beslecht sinds 1907 

geschillen op het gebied van de bouw en heeft zijn huidige vorm sinds medio 2006.

BESTUUR

De voorzitter van de RvA - een rechter of oud-rechter - wordt voorgedragen door de Raad 

voor de Rechtspraak en benoemd door het bestuur van de RvA. Er zijn negen bestuursleden 

naast de voorzitter. In het bestuur van de RvA zijn de drie soorten partijen in de 

bouwwereld, opdrachtgevers, aannemers en adviseurs, evenwichtig vertegenwoordigd.

ARBITERS

Het College van Arbiters van de RvA bestaat uit 80 leden-deskundige (arbiters met een 

bouwkundige achtergrond) en 20 leden-jurist (arbiters met een juridische achtergrond).

De leden-deskundige worden voorgedragen door organisaties van opdrachtgevers, 

aannemers en adviseurs. De leden–jurist worden door de voorzitter voorgedragen en zijn 

vrijwel altijd rechters of oud-rechters.

SECRETARISSEN

De arbiters worden bijgestaan door 23 secretarissen (juristen, gespecialiseerd in het 

bouwrecht), die aan het scheidsgerecht worden toegevoegd en daarin een adviserende 

stem hebben.

SECRETARIAAT

Het bestuur van de RvA, de scheidsgerechten en de secretarissen krijgen administratieve 

ondersteuning van het secretariaat. 

ADVIESRAAD

De Adviesraad biedt de RvA een klankbord en is bedoeld voor die organisaties die belang 

hebben bij het goed functioneren van arbitrage op het gebied van de bouw en niet al 

deelnemen in het bestuur van de Raad. De Adviesraad heeft het recht het bestuur gevraagd 

en ongevraagd te adviseren.

Mensen van de Raad BESTUUR

Voorgedragen door (voorzitter) respectievelijk  benoemd door (overige bestuursleden):

   Mr. K.E. MOLLEMA - bestuursvoorzitter - Raad voor de Rechtspraak

   Ir. M.A.M. BELJAARS - bestuurslid van opdrachtgeverszijde - Minister van Verkeer en Waterstaat 

  Ing. B.G.J. KEMPINK - bestuurslid van opdrachtgeverszijde - Aedes 

   Drs. J. WIENEN - bestuurslid van opdrachtgeverszijde - VNG 

   Ing. J. VAN DIJK - bestuurslid van aannemerszijde - Bouwend Nederland 

   A. VOOGT - bestuurslid van aannemerszijde - Bouwend Nederland 

   Ir. N.J. DE VRIES - bestuurslid van aannemerszijde - Bouwend Nederland 

   Ir. W.M. FAAS - bestuurslid van adviseurszijde tot 1 oktober 2011 - KIVI 

   Ir. G.M.F.J. HAMMER - bestuurslid van adviseurzijde vanaf 1 oktober 2011 - KIVI 

   Mr. ir. J.J.W.M. SMEETS - bestuurslid van adviseurszijde - BNA

   Ir. P.J.M. IJSSELMUIDEN - bestuurslid van adviseurszijde - NLingenieurs   

DIRECTIE

   Mr. J.S. VAN LUIK - directeur, secretaris-penningmeester, tevens secretaris van de Raad  

   Mr. Y.R.R.R. DE MUL - adjunct-directeur, tevens secretaris van de Raad

ARBITERS VAN DE RAAD VAN ARBITRAGE VOOR DE BOUW (per 1 maart 2012)

Leden-adviseur voorgedragen door BNA:

   Ir. G.J.W.M. VAN BEBBER - architect BNA

   Ing. R.J. BUDDING - architect AvB/BNA

   Mr. ir. A. DE GROOT - architect BNA 

    J.W. JOBSE - architect 

   Ir. J. KIELEN - architect 

   Ir. M.A. KLAWER - architect 

    Ir. G.K. KOK - architect BNA bij Spatia Architecten 

    Ir. R.P. MORITZ - architect 

    A. RONGEN - directeur architectuur 

   Ir. D.A. ROOSENBURG - architect 

   Ir. G.F.J. SIMONETTI - architect/voorheen partner 

bij Jorissen Simonetti architecten 

   Mr. Ir. J.J.W.M. SMEETS - architect 

    Ir. B.G.J.J. SNELDER - architect 

   Ir. B. TOUWEN - architect

   A.M.H. VANDENBERGH - architect AvB-BNA

   J.L. WALVISCH - architect   

   R. WILKEN - architect 

   M.G.H. ZEILLEMAKER - architect BNA

Leden-adviseur voorgedragen door het 

KIVI-NIRIA:

   Ir. G.P.M. BLÜM - voorheen senior adviseur     

ToornendPartners 

   Ir. G.M.F.J. HAMMER - directeur Jambonner B.V.

   Ir. P.P.J. LAHAYE  - directeur I.A.C.T. vloer- en 

wandtechnisch adviesbureau 

   Drs. ir. F.H. VAN RIJSSEN - oud-directeur NV 

Strukton Groep en Traxis BV



Leden-adviseur voorgedragen door 

NL Ingenieurs: 

   Ir. K.A.J. VAN DUN - divisiedirecteur Royal       

Haskoning 

   Ir. P.J.M. IJSSELMUIDEN - directeur/ raadgevend 

ingenieur 

   Ir. P. DE JONG - oud-directeur Adviesbureau                  

Ir. J.G. Hageman B.V. 

   Ir. G.M.A. PERQUIN - directeur/ raadgevend 

ingenieur 

   Prof. ir. A.F. VAN TOL - wetenschappelijke Raad 

GeoDelft, te Delfthoogleraar Funderingstechniek, 

Technische Universiteit Delft 

   Ir. D.A. VAN VALKENBURG - raadgevend                    

ingenieur

   Prof. ir. drs. J.K. VRIJLING - hoogleraar                    

waterbouwkundige constructies en probabilistische 

ontwerpen 

   Ir. F.S. DE ZWART - directeur 

Leden-aannemer voorgedragen door 

Bouwend Nederland:

   P.M. VAN BAALEN - directeur Bouwbedrijf                 

Van Baalen-Poley B.V. 

   Ir. E.W. VAN BAARSEL - adviseur/ oud-directeur 

diverse HBG-bedrijven 

    Ing. N.T.J. BOLTEN - directeur Bouwbedrijf Bolten 

B.V

   Ing. J. BRAS - directeur B.V. Bouwontwikkeling 

Brabo Tilburg 

   Ing. M.S.M. DE BRUIN - oud-directeur                       

Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns B.V. 

   M.C. DEKKER - oud-directeur Boskalis

   Ing. J. VAN DIJK - directeur Van Dijk Bouw Beheer 

B.V. 

   Ir. H.J.M. JANMAAT - oud-directeur Bouw- en 

Ontwikkelingsbedrijf 

   Ir. J. VAN KEULEN - directeur infra bedrijf 

   Ing. H.J. DE KONING - oud-directeur Korteweg 

Bouw B.V. 

   Ir. A.W.C. MARIJNISSEN - oud-directeur          

Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren B.V. 

   Ing. J.A.G. VAN OOSTRUM - directeur bijzondere 

projecten Ballast Nedam 

   Ing. N.J. POOLEN - algemeen directeur Poolen 

Organisatieadvies B.V.

   H.M.M. RAEDTS - oud-directeur Raedts                  

Bouwbedrijf B.V. 

   L. REBEL - oud-projectdirecteur/ adviseur

   Jhr. ir. C.J.A. REIGERSMAN - oud-president Raad 

van Bestuur HBG N.V. 

   Ir. J. ROSSING - oud-directeur diverse HBG- en 

BAM-bedrijven

   Ir. J.D. SCHRAM - projectleider natte werken

   Mr. P.H.M. SMEETS - conflictmanager/                      

oud-directeur bouwbedrijf

   Ing. J.H. SPAANS - adviseur

   Ir. T.H.W. VAN SPLUNDER - bouwmediator/            

oud-directeur Strukton Engineering 

   Ing. N.J.M. URSEM - aannemer 

   Ing. J. VISSER - zelfstandig adviseur 

   A. VOOGT - directeur Beheer Mij. A. Voogt B.V.

 

Leden-opdrachtgever voorgedragen door Aedes:

   Ir. J. ANTON - directeur Woonbron                                

Ontwikkelbedrijf 

   R. BURGERHOUT - architect AvB/oud-manager 

Vastgoed

   Ir. E.J.M. DE GROOT - directeur/ bestuurder               

Woningstichting

   Ir. A.N.M.M. VAN HOUT - architect 

   Ir. L. KROON - Algemene Bouwkunde,                           

Projectontwikkeling Beheer O.G., Grondexploitatie 

   Ir. ing. F.J.A. VAN LAARHOVEN - manager            

vastgoed

   Ir. W.J.M. SCHEFFERS - zelfstandig adviseur

   Ing. P.J.H.H.M. VOS - manager Mooiland Vastgoed

Leden-opdrachtgever voorgedragen door de 

Minister van Verkeer en Waterstaat (thans van 

Infrastructuur en Milieu):

    Ir. L. BATTERINK - adviseur

   Ir. M.A.M. BELJAARS - directeur-adviesbureau/ 

consultant

   Ir. A. EDEN - architect

   Ir. P.L.M. VAN HULTEN - senior raadgevend 

ingenieur

   Ir. M.J. OLIEROOK - consultant

   Drs. P.J. VAN OS - voormalig directeur Dienst 

Vastgoed Defensie

   Ir. H.J.C. OUD - hoofd Management Bijzondere 

Projecten 

   Ir. J.C.B. ROBERS - zelfstandig adviseur

Leden-opdrachtgever voorgedragen door VNG:

   Ir. H.A.M. VAN DEN BERG - algemeen directeur 

Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag

   Ir. C.A.M. BOS - zelfstandig adviseur 

   Ir. W.A. FABER - voorzitter Stichting Waternet

   Ir. J.J. HUIS IN ’T VELD - projectmanager

   Ing. J.F.P. VAN KEULEN - hoofd stedelijk beheer

   Ir. W.C.H. KLEINBLOESEM - civiel ingenieur/ 

oud-directeur Gemeentewerken Rotterdam

   Ing. A.H. RATH - aanbestedingsadviseur

   Ir. A. RENEMA - zelfstandig adviseur,                      

oud-directeur Stadsbedrijven ’s-Hertogenbosch

   Ing. L.G.M. VERBART - project directeur

Leden gespecialiseerde aannemers voorgedragen 

door de FOA:

     P.A. FRANSEN - directeur Steenhouwerij Fransen 

B.V. Heerenveen 
    M.H. KRUL - deskundige schilder-/ glasbedrijf 

    H. SPRONG - oud-firmant stukadoorsbedrijf 

    Ing. P.J. DE VRIES - zelfstandig adviseur                     

specialistische bouw (vloeren)

Leden gespecialiseerde aannemers voorgedragen 

door het NOA:

    Ir. J.A.A. VAN STRIJP - directeur MAT Afbouw

Leden gespecialiseerde aannemers voorgedragen 

door het VHG:

    Ing. W.J.M. Kramer - directeur KramerBant Beheer 

B.V.

LEDEN-JURIST

   MW. MR. A.J.M.E. ARPEAU - senior raadsheer 

Gerechtshof ’s-Gravenhage 

   Mr. J.TH. BEGHEYN - vice-president Gerechtshof 

’s-Hertogenbosch 

   Mr. W. TEN CATE - vice-president Rechtbank                 

’s-Gravenhage

   Prof. mr. dr. M.A.B. CHAO-DUIVIS - directeur 

Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht 

TU Delft 

   Mr. D.J. VAN DIJK - president Gerechtshof Arnhem

   Mr. J.C. VAN DIJK - lid van de Raad voor de               

Rechtspraak 

   Mw. mr. A. DUPAIN - vice-president Gerechtshof 

’s-Gravenhage

   Mr. F.B. FALKENA  

oud vice-president Gerechtshof Leeuwarden, thans 

advocaat 

   Mr. J.P. FOKKER  

vice-president Gerechtshof Arnhem  

   Mw. mr. A.S. GRATAMA - rechter-plaats-              

vervanger, zelfstandig adviseur en mediator

   Mr. K.E. MOLLEMA - coördinerend vice-president 

Gerechtshof Leeuwarden (civiele sector) 

   Mr. B.C. PUNT - voormalig coördinerend                       

vice-president Rechtbank ’s-Gravenhage 

   Mw. mr. E.A.G.M. VAN RENS - vice-president 

Rechtbank ‘s-Gravenhage

   Mr. E.J. VAN SANDICK - vice-president Gerechtshof 

‘s-Gravenhage 

   Mr. P.J.P. SEVERIJN - advocaat  

   MW. MR. C.M. TELMAN - senior-rechter                  

Rechtbank Leeuwarden, sector civiel

   Mr. F.H.A.M. THUNNISSEN - advocaat 

   Mr. J.J.I. VERBURG - president Gerechtshof                         

’s-Gravenhage 

   Mr. R.CH. VERSCHUUR - oud vice-president 

Gerechtshof Leeuwarden 

   Mr. D.E. VAN WERVEN - secretaris juridische zaken 

Bouwend Nederland 

   Mw. mr. M.M.A. WIND - raadsheer Gerechtshof 

Leeuwarden 



CASE GRONINGEN

In een verzorgingstehuis moet het lekker warm zijn en daarom is de ontwerptemperatuur 

van het gebouw waar het hier om gaat, vastgesteld op 24 graden. Om te voorkomen dat de 

gevaarlijke legionellabacterie zich in de koudwaterleidingen nestelt, adviseert de onderaannemer 

het zogenoemde Kemper-systeem toe te passen. De hoofdaannemer vindt dit een goed idee en 

laat het uitvoeren tegen meerprijs.

Na oplevering zou het waterbedrijf ernstige gebreken aan de waterleidinginstallatie hebben 

geconstateerd. Ook de luchtbehandelingsinstallatie zou niet in orde zijn. De hoofdaannemer 

heeft zelf de gebreken maar laten herstellen, omdat hij er met de onderaannemer niet uitkwam.

De onderaannemer wil nu betaling van zijn laatste termijn zien. De hoofdaannemer daarentegen 

stelt dat daar geen sprake van kan zijn, omdat er nog gebreken waren en zijn. Hij wil juist de 

herstelkosten vergoed hebben van een aantal specifieke gebreken aan de waterleidingen en 

luchtbehandelingsinstallatie. Hij komt echter van een koude kermis terug.

De arbiters oordelen over de gestelde gebreken aan waterleidingen dat geen sprake is van 

gemaakte herstelkosten daarvoor, dan wel dat de gebreken niet zijn komen vast te staan. Dat 

laatste geldt ook voor de luchtbehandelingsinstallatie. De vordering van de onderaannemer 

wordt volledig toegekend. 

LEGIONELLA
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Je wilt voorkomen dat 
problemen escaleren

Mijn werk voor de 
Raad geeft energie

Henk van den Berg is een van de tachtig leden-deskundige van het College van 

Arbiters van de Raad van Arbitrage. Hij is als arbiter voorgedragen door de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten.
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HENK VAN DEN BERG

Ir. Henk van den Berg (64) is geboren en getogen in Den Haag. 

Sinds 2011 is de civiel ingenieur lid-deskundige van het College van               

Arbiters. Hij is sinds vijf jaar algemeen directeur Stadsbeheer bij 

de gemeente Den Haag en zit in zijn achtendertigste loopbaanjaar. 

Dit jaar gaat hij met pensioen. Daarna werkt hij graag verder voor 

de Raad. Van den Berg leidde een indrukwekkende lijst van bouw-                       

projecten zoals de bouw van het Haagse stadhuis en de Hubertus-

tunnel. Ook werkte hij aan de vernieuwing van de Haagse binnen-

stad en aan de modernisering van de sociale werkvoorziening. Zijn 

meest recente trots is de vernieuwde Scheveningse boulevard. 

Eervol
Hij gist nog steeds wie hem voordroeg voor de Raad van Arbitrage. “Ik heb de indruk dat 

iemand uit mijn netwerk voorzitter Klaas Mollema op mijn pad heeft gezet. Ik beschouw het 

als een enorme eer dat ik ben gevraagd. Tien dossiers heb ik tot nu toe behandeld en ik vind 

het verschrikkelijk leuk. Alles wat ik in mijn loopbaan heb geleerd komt in de Raad aan de 

orde. Alle arbiters van de Raad hebben op hun specifieke gebied iets neergezet. Velen zijn 

gerenommeerd in hun vakgebied. Ik zal trots zijn wanneer anderen ook zo naar mij kijken. 

Ik ben ook erg enthousiast over de secretarissen en het bestuur. Zij werken zeer professio-

neel en zorgvuldig. Echt geweldig.”

Verdieping
Van den Berg wil zich ontwikkelen als arbiter. Hij is nu op een punt in zijn werkzame leven 

dat hij verdieping wil. “Dat kan in de Raad. En doordat ik met professionals werk, krijg ik de 

kans om heel goed te worden. Ik hou zeker niet op met werken na mijn pensioen. Mijn crea-

tieve geest blijft doorgaan en daar wil ik wat mee. Naast de leuke dingen wil ik ook nuttige 

dingen doen. Mijn huidige baan vraagt energie, de Raad van Arbitrage geeft mij energie. Bij 

de gemeente heb ik mijn eigen problemen, bij de Raad mag ik andermans problemen helpen 

oplossen. Ik maak daarmee de slag naar onafhankelijk adviseren. Dat vind ik fantastisch.”

Ik wil de kwaliteit van het publiek  
opdrachtgeverschap professionaliseren

Begeleiding van projecten 
In zijn loopbaan heeft Van den Berg miljarden euro’s door zijn handen laten gaan en veel 

grote projecten geleid. Hij heeft veel ideeën, werkt graag samen en houdt het liefst pro-

blemen beheersbaar. Daarom ook is hij voorstander van een mogelijke nieuwe rol voor de 

Raad. “Men denkt eraan om arbiters in te zetten voor het begeleiden van bouwprojecten, 

dus al tijdens de bouw. Doel ervan is te voorkomen dat problemen escaleren en onbeheers-

bare conflicten worden. Vooral bij ingewikkelde bouwprojecten kan dat heel zinvol zijn.”
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Opdrachtgeverschap
Ook wil hij graag de kwaliteit van het publiek opdrachtgeverschap professionaliseren: 

“Opdrachtgevers denken vaak dat wanneer zij alles goed op papier hebben gezet de risico’s 

vervolgens voor de andere partij zijn. Zo werkt dat niet, want in elke beschreven opdracht 

zitten delen die niet, ten dele of verkeerd zijn ingevuld. Daar moeten partijen gedurende de 

bouw rekening mee houden en er samen uit zien te komen. Je kunt namelijk niet alles vast-

leggen. Het gebouw ontstaat vanuit papier en dan ga je het realiseren. Daarin kom je altijd 

belemmeringen tegen. Het is geen auto die al helemaal uitontwikkeld en klaar is wanneer 

je hem koopt.” 

Geen popiejopie
Na tien behandelde zaken ziet Van den Berg al overeenkomsten in de zaken. “Heel vaak gaat 

het over de oorspronkelijke verwachting en de teleurstellingen daarin. Partijen beginnen 

enthousiast, noemen elkaar vaak meteen bij de voornaam. Er ontstaat popiejopie gedrag. 

Maar wanneer partijen er niet meer uitkomen, verhardt het. Dan sturen ze elkaar mails met 

‘geachte heer’. Partijen kunnen beter vanaf het begin enige afstand houden. Ik respecteer 

iedereen in zijn rol, maar de andere partij hoeft niet je beste vriend te zijn. Dus zo zou je 

hem ook niet moeten benaderen.”

Gaat het om inhoudelijke deskundigheid, 
dan ligt de Raad voor de hand

Raad of rechter?
Van den Berg kwam in zijn loopbaan als partij zelf een paar keer bij de Raad. Van te voren 

hadden partijen in hun bouwovereenkomst vastgelegd dat zij de Raad zouden inschakelen 

wanneer de zaak vast zou lopen. Bij de rechter kwam hij zelden. “Is het puur een juridisch 

geschil dan kun je net zo goed naar de rechter. Dat die daarbij deskundigheid aantrekt, 

hoeft geen nadeel te zijn. Maar ligt de nadruk op inhoudelijke deskundigheid, dan ligt de 

Raad voor de hand. Die heeft tenslotte alle deskundigheid zélf in huis.” CASE GELDERLAND 

De tegelvloer van een gemeentelijk zwembad blijkt in het gebruik vies te worden en helaas 

is de vervuiling niet te verwijderen. De opdrachtgever wil dat hersteld hebben en spreekt 

de hoofdaannemer erop aan. Die vindt op zijn beurt dat de zwartepiet bij de uitvoerende 

onderaannemer ligt. Deze is het daar niet mee eens. Inmiddels wordt de tegelvloer hersteld op 

kosten van de hoofdaannemer en die claimt in deze procedure de betaalde kosten terug bij zijn 

onderaannemer.

De arbiters constateren dat de gebruikte tegel – voorgeschreven door de opdrachtgever – op 

zich wel geschikt is voor het beoogde doel. De partij toegepaste tegels wijkt echter af in de 

eigenschappen die deze tegel in het algemeen vertoont, met de vervuiling als gevolg. Het 

betreft hier een verborgen gebrek: de afwijking was niet kenbaar bij de verwerking en de 

oplevering van de tegelvloer. De onderaannemer wordt aansprakelijk gehouden en moet niet 

alleen het herstel vergoeden, maar ook een groot deel van de bijkomende kosten.

VIEZE TEGELS
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Wie verantwoordelijk is voor een te late oplevering, is niet altijd zo simpel vast te stellen. 

In dit geval is een riolering te laat afgekomen. Volgens de aannemer is dat toe te rekenen 

aan de opdrachtgever. Hij claimt bouwtijdverlenging, stagnatieschade en meerwerk. De 

opdrachtgevende gemeente vindt juist dat de aannemer verantwoordelijk is en dat het 

meerwerk, voor zover verschuldigd, al is voldaan. Zij wil geld zien wegens de te late oplevering.

De arbiters stellen om te beginnen vast dat de contractuele opleverdatum 1 april 2008 was en 

dat in werkelijkheid op 21 juli 2008 is opgeleverd. Vervolgens komen ze tot de conclusie dat 

de aannemer een aantal genoemde oorzaken niet hard kan maken. Twee vertragingsoorzaken, 

beide gelegen aan het eind van de uitvoeringsperiode, worden wel gehonoreerd. Indien die 

zich niet hadden voorgedaan had het werk volgens de arbiters op 26 mei 2008 opgeleverd 

kunnen worden. De vertraging van 26 mei tot 21 juli komt dus voor rekening en risico 

van de opdrachtgever. Verder blijkt dat de gemeente tijdens het werk de aannemer al 

bouwtijdverlenging heeft gegeven, tot 25 april 2008. 

De aannemer krijgt een beperkt bedrag aan meerkosten wegens uitloop. Ook het meerwerk 

wordt in beperkte mate gehonoreerd. Aan de gemeente moet hij wegens de te late oplevering 

over de periode 25 april tot 26 mei 2008 ruim 13.000 euro aan boete betalen. Hij gaat 

tevergeefs tegen het vonnis in hoger beroep.  

UITLOOP BIJ 
RIOLERING

CASE NOORD-BRABANT

VERKEERD 
GEÏNSTALLEERD
Bij het aanleggen van de technische installatie in een woonhuis gaat het een en ander mis. Dat 

vindt althans de opdrachtgever en hij eist 100.000 euro schadevergoeding van de installateur. 

Die is het er niet mee eens en vindt juist dat de resterende 12.500 euro van de aanneemsom 

aan hem moeten worden overgemaakt.

Nadat de arbiters hebben vastgesteld dat er wel degelijk is opgeleverd en dat de opdrachtgever 

in zijn recht stond bij het opschorten van de betaling, komen de technische meningsverschillen 

aan de orde. De arbiters bekijken alles ter plekke en vinden dat de installateur niet kan worden 

aangerekend dat de dakconstructie niet voldoende afschot heeft: hij heeft immers alleen het 

dakleer (de bedekking) aangebracht. Maar ze achten de installateur wél aansprakelijk voor het 

niet voldoende doorstromen van de toiletpotten, voor druk- en temperatuurverschillen in de 

verschillende doucheruimtes, voor de niet goed functionerende vloerwarming op de begane 

grond en de verdieping en voor de onvoldoende ventilatie in de badkamer op de begane grond. 

De opdrachtgever krijgt daarom ruim 45.000 euro schadevergoeding toegekend.
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Arbiters 
zijn deskundig 
en vriendelijk

Ik ben een fan 
van de Raad

Jelte Veenstra is jurist en bouwrechtspecialist bij rechtsbijstandsverzekeraar ARAG in Leusden. 

Hij is klant van de Raad van Arbitrage.

JELTE VEENSTRA

JURIST EN BOUWRECHTSPECIALIST
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“Dossiers behandelen is toch leuker dan leiding geven,” zegt bouw-

rechtspecialist mr. Jelte Veenstra (60) van onafhankelijk rechtsbij-

standsverzekeraar ARAG. Hij bezoekt gemiddeld een keer per maand 

een zitting van de Raad van Arbitrage om als jurist een eisende of 

verwerende partij bij te staan. Dat is vaak een particulier die een huis 

liet bouwen, maar ook aannemers zijn verzekerd bij ARAG. Veenstra 

werkt 34 jaar bij ARAG. Eerst als jong jurist, daarna als jurist, toen 

als leidinggevende en sinds 1995 terug naar het oude vak als jurist 

met bouwrecht als specialisatie.

Experts
De meeste bij ARAG aangemelde bouwgeschillen die in een arbitrageprocedure worden 

behandeld, gaan over meer- en minderwerk, gebreken aan de woning of een te late opleve-

ring. De aannemer vindt als tegenpartij meestal dat hij volgens bestek en tekeningen heeft 

gewerkt. Veenstra maakt dan een juridische inschatting en wijst de klant op de sterke en 

minder sterke punten. Vervolgens schakelt hij een expert in die onderzoek doet en een rap-

port opmaakt. Ook de aannemer wordt uitgenodigd zijn inbreng daarvoor te leveren. Veen-

stra daarover: “Heb je zowel het verhaal van de eisende als vorderende partij, dan verhoogt 

dat vaak de waarde van het expertiserapport. De arbiter is zelf ook bouwkundig onderlegd 

en dat is een groot pluspunt van de Raad. Hij zal het niet altijd eens zijn met alle punten in 

het expertiserapport, maar hakt wel knopen door.” Arbiters zijn overigens niet alleen des-

kundig, Veenstra heeft ook hun optreden door de jaren heen zien veranderen. “Arbiters en 

secretarissen zijn veel vriendelijker geworden in hun optreden en dat is zeker beter.”

Partijen vinden het fantastisch dat  
arbiters ter plekke komen kijken

Belangrijk voor de klant
Veenstra vindt het belangrijk dat de klant wordt gehoord, dat arbiters serieus naar zijn zaak 

kijken. “Het is heel belangrijk dat arbiters ter plekke naar de bouw komen kijken. Dat vin-

den partijen fantastisch. Ze kunnen dan zelf aanwijzen waar de problemen zitten. Ook al 

krijgen zij niet helemaal gelijk, ze accepteren toch sneller het vonnis omdat ze weten dat 

alle gebreken duidelijk over het voetlicht zijn gekomen. De Raad besteedt daar behoorlijk 

de tijd aan. Ik geef zeker de voorkeur aan de Raad boven de rechtbank. Ja, ik ben een fan van 

de Raad.”

Efficiënt werken
Ook als fan van de Raad heeft Veenstra nog wel wensen. “De behandeling is heel zorgvuldig, 

maar een zitting van een dag kan ook tijdrovend zijn. In verband met reistijden van partijen 

begint de zaak om kwart voor elf en dan zit je al snel daarna in lunchtijd. Begin je wat eerder 

JELTE VEENSTRA



dan kan een aantal zaken wellicht ook in een halve dag worden afgehandeld. Dat bespaart 

iedereen tijd.” Daarnaast is Veenstra voorstander van verdere digitalisering. “Als de secre-

taris tijdens de zitting met laptop en printer gaat werken, dan kan het schikkingsvonnis ter 

plekke worden uitgewerkt.”

Verdere digitalisering vergroot 
de efficiency

Stucwerk
De gewone rechter komt er in zaken met een bouwtechnisch karakter niet altijd goed uit, 

is de ervaring van Veenstra. Een voorbeeld daarvan is een zaak over een melkstal van een 

veehouder. De laag stucwerk liet los en de expert kon de oorzaak niet vinden. In het bestek 

stond dat de aannemer tien jaar garantie verleende op het stucwerk nadat er een glitlaag 

van cement op was aangebracht. Veenstra: “Dat is een keiharde afspraak. Maar omdat de 

melkveehouder zelf aan de gang was gegaan om het stucwerk te coaten – overigens nadat de 

aannemer hem daarvoor een offerte had gedaan – oordeelde de rechter dat de garantie daar-

door niet meer gold. Ik was stomverbaasd over die uitspraak. Was deze zaak bij de Raad van 

Arbitrage behandeld, dan zou die zonder meer tegen de aannemer hebben gezegd: ‘U hebt 

zelf een offerte uitgebracht voor verbetering van het stucwerk. Daarmee hebt u impliciet 

laten weten dat die behandeling ook kon, dus blijft de garantie bestaan’.”

Meer acceptatie
De gewone rechter ontmoedigt de partijen vaak om door te procederen omdat dat veel tijd 

en geld kost. Vooral het inschakelen van een deskundige kost veel geld, vertelt Veenstra. 

“Een rechter wil heel vaak dat partijen tot een schikking komen. Maar partijen zijn nu juist 

naar de rechter gegaan omdat ze er zelf niet uitkwamen. Wanneer een rechter niet of nauwe-

lijks op bouwtechnisch gebied naar de zaak kijkt, resulteert dat in twee ontevreden partijen. 

De arbiters kijken altijd naar de bouwkundige kant van de zaak en dat vergroot de kans dat 

beide partijen het vonnis accepteren en tevreden zijn.” 
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