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Voorwoord

|

Spreek je uit

Tegenspraak is een van de wezenskenmerken van rechtspraak en 
dus ook van arbitrage. In kernbegrippen als hoor en wederhoor en 
‘equality of arms’ ligt besloten dat aan de beslechting van een geschil 
het debat vooraf gaat. Daarom wijden we dit Jaarbericht graag aan dit 

mooie thema.

Stevig de maat nemen
|

Niet alleen partijen moeten alle ruimte krijgen elkaar tegen te spreken en het eigen 

gelijk te benadrukken, ook bij het raadkameren dient daartoe volop de gelegenheid 

te worden geboden. De beste vonnissen komen immers tot stand na een stevig debat 

tijdens de raadkamer. Daar mogen arbiters-deskundigen de juristen-deskundigen 

de maat nemen als het pleit op louter juridische gronden tot een maatschappelijk 

onaanvaardbaar resultaat leidt. Andersom moeten juristen-deskundigen en secreta-

rissen de arbiters-deskundigen steeds de ‘regelen des rechts’ voorhouden, ook al zijn 

de laatsten er nog zo van overtuigd dat het ‘in de praktijk anders gaat’.

Een stevige discussie vindt alleen plaats als alle arbiters en de betrokken secretaris 

meedoen, op de zitting, tijdens de raadkamer en bij het beoordelen van het concept-

vonnis. Dus niet je eigen mening voor je houden omdat de rest het toch al eens lijkt 

te zijn, of omdat je collega nu eenmaal een ervaren rechter of hoogleraar aan de TU 

is. Spreek je uit. Alles wat in het onderlinge overleg naar voren wordt gebracht, valt 

onder het geheim van de raadkamer. Wat dat betreft is er geen enkele belemmering 

om een tegengeluid te laten horen.

Deskundigheid bevorderen
|

Om deze tegenspraak te bevorderen biedt de Raad van Arbitrage zijn arbiters elk 

jaar een gevarieerd cursuspakket aan. Vakinhoudelijke arbiters worden jaarlijks 

juridisch geschoold (bijvoorbeeld op de cursus verbintenissenrecht) en arbiters van 
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beide bloedgroepen (deskundigen en juristen) kunnen in 2015 nader kennismaken 

met UAV-GC 2005- en DBFM(O)-contracten. 

De master Bouwrecht aan de Universiteit van Utrecht, waaraan de Raad een sub-

stantiële bijdrage levert, biedt rechtenstudenten de mogelijkheid om via een stage 

kennis te maken met de bouwpraktijk. Zo hopen we te bevorderen dat de juridische 

tegenspraak die deze jonge mensen later zullen moeten leveren, geworteld is in een 

stukje praktijkervaring, opgedaan op de bouwlocatie.

Zuurstof in de organisatie
|

Ook de Raad als organisatie vaart wel bij tegenspraak. Tegenspraak binnen het 

bestuur van de Stichting. Tegenspraak tussen enerzijds de secretarissen en mede-

werkers op de werkvloer, aangevoerd door de directeur en anderzijds het bestuur, 

aangevoerd door de voorzitter. Tegenspraak ook als zuurstof binnen een organisatie 

die niet bureaucratisch is, met een management op grote afstand, maar een bestuur 

heeft dat herkenbaar en benaderbaar is voor arbiters en medewerkers. En een voor-

zitter en een directeur die met minstens één been in de modder staan en weten wat 

er in de organisatie leeft. Niet alleen als het goed gaat, maar juist ook in een periode 

van magere jaren die (te) lang voortduurt. 

De malaise in de bouw is helaas nog niet voorbij. Gelukkig zijn er streepjes licht 

aan de horizon. Zo trekt het werk bij de architectenkantoren aan en is in 2014 voor 

het eerst sinds 2010 weer sprake van een (aanzienlijke) stijging van zowel het aan-

tal afgegeven bouwvergunningen voor woningen als van verkochte nieuwbouw-    

woningen. Dat leidt op den duur tot meer bouwactiviteiten en dat zal – het is nu 

eenmaal niet anders – ook weer leiden tot een toename van het aantal geschillen. 

Sterker voor de toekomst
|

We gebruiken de huidige relatief rustige periode om op alle fronten sterk uit de 

crisis te komen, zodat we straks de toevloed aan nieuwe zaken met nog meer des-

kundigheid en professionaliteit te lijf kunnen gaan. Zo wordt de expertise bin-

nen ons arbiterbestand dit jaar verder uitgebreid met een aantal specialisten van 

de Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) en is onze Adviesraad           

versterkt met een lid van de Aannemersfederatie Nederland (AFN).

Per 1 januari 2015 is het arbitragerecht gemoderniseerd. In verband daarmee is 

er sinds die datum ook een nieuw Arbitragereglement van de Raad van kracht. De 
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belangrijkste wijziging daarin is dat arbiters onder dat reglement zullen beslissen naar 

de regelen des rechts en niet meer “als goede mannen naar billijkheid”. Dit lijkt een 

grote verandering, maar dat is het niet omdat sinds de invoering van het Nieuw BW de 

redelijkheid en billijkheid als correctienorm in de wet is opgenomen. Overigens beslist 

de Raad al sinds 2010 in garantiewoninggeschillen (GIW- en Woningborggeschillen) 

zonder problemen volgens de maatstaf “naar de regelen des rechts”. 

Ook wordt er dit jaar hard gewerkt aan een digitaal loket, waarbij partijen en arbi-

ters desgewenst kunnen werken in een volledig digitale omgeving. Verder wordt dit 

jaar bij de Raad de streeftermijn voor het uitreiken van een vonnis verkort tot tien 

weken na de laatste proceshandeling. Daarmee lopen we vooruit op geplande ont-

wikkelingen binnen de gewone rechterlijke macht.

Versterking van kennis en vaardigheden en aandacht voor integriteit en ethiek staan 

de laatste jaren wat meer op de voorgrond. Maar de vakinhoudelijke en praktische 

kant van de arbitrage in bouwgeschillen wordt zeker niet vergeten. Als nieuwe zaken 

zich straks weer in groteren getale aandienen, is de Raad van Arbitrage er klaar voor.

‘Fair arbitration’
|

In dit Jaarbericht treft u een interview aan met emeritus-hoogleraar Egbert Myjer, 

voormalig rechter (namens Nederland) bij het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens. Op onze jaarbijeenkomst in maart 2015 hield hij een boeiend betoog over 

‘fair arbitration’ (ook te vinden op onze website). In het interview in dit Jaarbericht 

buigt hij zich over tegenspraak als de basis van ons rechtssysteem. Verder zetten we 

drie van onze arbiters in de schijnwerpers. Trots op hun vakgebied – de aannemerij 

(Jacqueline Kuijper), de architectuur (Chris de Jonge) en het ingenieursvak (Danker 

van Valkenburg) – en enthousiast over arbitrage, maken ze u graag deelgenoot van 

hun visie op de rol van tegenspraak. 

Wij wensen u veel leesplezier toe.

|
Klaas Mollema

bestuursvoorzitter

Bas van Luik 

directeur
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Interview

|

TEGENSPRAAK LIGT AAN DE 
BASIS VAN ONS RECHT

Egbert Myjer 

|

Egbert Myjer (67) was acht jaar lang, van 2004 tot 2012, de Nederlandse 
rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit Hof 
telt 47 rechters, één namens elke lidstaat van de Raad van Europa. 
Nederlandse burgers of bedrijven en instellingen zijn over het algemeen 
niet dagelijks bezig met mensenrechten, laat staan met het Europees 
Hof. Toch speelt het een essentiële rol in onze vrijheden. Een interview 

over het belang van tegenspraak in het rechtssysteem.

De burger en de staat
|

“Iemand die tevergeefs tot bij de hoogste nationale rechter heeft geprocedeerd en 

vindt dat zijn mensenrechten zijn geschonden, kan klagen bij het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens. Dat geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor 

groepen, organisaties en landen. Als het Hof vindt dat er op nationaal niveau iets 

fout is gegaan, kan het de Staat in kwestie veroordelen tot een schadevergoeding. 

Soms zal zo’n Staat dan de nationale wetgeving moeten aanpassen om toekomstige 

schendingen te voorkomen. Sinds de oprichting van het Hof in 1959 zijn er ruim 

14.000 arresten gewezen, waarin een land is veroordeeld omdat het zich niet of 

onvoldoende aan de plechtige beloftes heeft gehouden.”

Bescherming van allerlei vrijheden
|

“Sommige schendingen raken de diepe kern van de menselijke waardigheid: die 

waarbij iemand gemarteld is of is onderworpen aan een behandeling die onmen-

selijk of vernederend is. Veel zaken gaan over de vraag wanneer je door de Staat 

van je vrijheid mag worden beroofd, of over de eisen die moeten worden gesteld 

aan een eerlijke procesvoering. Maar het gaat ook om zaken als de bescherming 
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van de persoonlijke leefsfeer, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst 

en vrijheid van vergadering; en over de vraag of en onder welke voorwaarden op 

die vrijheden inbreuk mag worden gemaakt. Ik noem maar: mag een staatsorgaan 

zomaar uw kantoor binnenvallen en uw papieren in beslag nemen? En niet onin-

teressant: veel zaken gaan over het recht op eigendom. Wanneer en onder welke 

voorwaarden kan de Staat tot onteigening overgaan? Ook Nederland heeft best wat 

keren te horen gekregen dat iets echt niet kon. Ook wij hebben al allerlei wetten of 

praktijken moeten aanpassen.”

Het Europese geweten
|

“Onlangs kwam er een boek uit over het Hof dat de titel draagt: ‘The Conscience 

of Europe’. Kernachtiger had men het niet kunnen zeggen. Het Hof waakt er voor 

dat een land niet door de Europese minimumgrens heenzakt. En dat geldt voor 

alle mensenrechten, inclusief het recht op een eerlijke rechtspleging. Dat geldt ook 

arbitrage. Bij het Hof kun je alleen de Staat aanklagen, dus arbitragezaken spelen 

daar niet. Maar de Staat moet er wel voor zorgen dat arbitrage dusdanig is geregeld 

dat het recht op een eerlijk proces niet in het gedrang komt.”

DE ARBITER MOET ‘BRAAF’ ZIJN, 

IN DE ZIN VAN ‘DAPPER, MOEDIG’
|

Egbert Myjer 

Strijden met open vizier
|

“Een basisbeginsel van een eerlijke procesvoering is tegenspraak. Er moet met open 

vizier worden gestreden. Er kan geen sprake van zijn dat de rechter of arbiter van 

de ene partij achtergrondinformatie krijgt aangereikt die niet ook tijdig aan de 

tegenpartij is verstrekt. Beide partijen geven hun visie van wat zij als de waarheid 

beschouwen en moeten kunnen reageren op wat de andere partij daarover zegt. Als 

iemand niet of onvoldoende kan reageren op een stelling van de tegenpartij, of op 

die van een door de tegenpartij naar voren gebrachte deskundige, mist ook degene 

die de uiteindelijke beslissing moet nemen mogelijk essentiële informatie. Juist 
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dankzij de tegensprekelijke procedure, door het horen en wederhoren, en door 

het niet alleen acht slaan op de naar voren gebrachte standpunten maar ook op 

de manier waarop partijen over en weer op elkaars stellingen hebben gereageerd, 

wordt het mogelijk tot een echt afgewogen oordeel te komen.” 

Waken over tegenspraak
|

“Om te zorgen dat de tegenspraak goed tot zijn recht kan komen, zijn in de regel 

goede procesreglementen noodzakelijk, met daarin wel duidelijke termijnen waar-

binnen partijen moeten reageren. En verder moet de rechter of arbiter beschikken 

over een echt luisterend oor en het vermogen om – via een juiste weging van fei-

ten, regels en in het spel zijnde belangen – eventueel ook aangevoerde ballonnen 

door te prikken. Het kan een valkuil zijn als er een groot verschil is in de financiële 

weerbaarheid van partijen, en daarmee in de mogelijkheid zich te verzekeren van 

de beste rechtsbijstand en de beste deskundigheid. De rechter of arbiter zal zich in 

voorkomende gevallen de vraag moeten stellen of beide partijen ook daadwerkelijk 

voldoende tot hun recht kunnen komen en zal eventueel iets ambtshalve aan de 

orde moeten stellen.” 

EEN CULTUUR WAARIN 

TEGENSPRAAK NORMAAL IS, 

HELPT IEDEREEN DE NORMEN 

TE BEWAKEN
|

Egbert Myjer 

Tegenspraak bevordert het draagvlak
|

“Dat tegenspraak besloten ligt in de kern van ons rechtssysteem, helpt ook het 

draagvlak voor rechterlijke beslissingen in stand te houden. Als beroepsbeslisser 

hakt de rechter of de arbiter uiteindelijk knopen door. Het mooiste is als er een 

oplossing komt waarmee beide partijen uiteindelijk vrede kunnen hebben. Dat lukt 
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vaak het beste als er een minnelijke schikking kan worden getro£en. Dat is echter 

lang niet altijd mogelijk. Dan moeten er echt knopen worden doorgehakt. Maar 

ook dan moet de rechter er naar streven dat zo te doen dat partijen tenminste het 

gevoel hebben dat er recht is gedaan. Omdat ze hun verhaal hebben kunnen vertel-

len en omdat uit de beslissing blijkt dat hun argumenten tenminste serieus  zijn 

genomen. Dat speelt ook als de uitkomst hen teleurstelt.”

Leg je afwegingen goed uit
|

“Het betekent dat ook de manier waarop een beslissing wordt geredigeerd van groot 

belang is. Je zult goed moeten uitleggen waarom, bij weging van alles wat naar voren 

is gebracht, uiteindelijk de argumenten van de winnende partij toch zwaarder wegen. 

Dat telt nog eens extra als de winnende partij ook de financieel sterkere of om andere 

redenen meest weerbare partij is. Dat kun je bijvoorbeeld doen door subtiel aan te 

geven dat gelet op de vaststaande feiten de verliezende partij echt nooit had kunnen 

winnen. Want ook in de motivering van je uitspraak kun je al veel recht doen. Door te 

laten zien dat je de gevoerde tegenspraak serieus hebt genomen.”

Mensen willen gehoord worden
|

“Audi et alteram partem, zeiden de Romeinen al: ook de andere partij moet gehoord 

worden. Mensen willen ergens hun verhaal kunnen doen. Het is vaak al heel veel eer-

der fout gegaan in de communicatie. Maar dan kunnen ze eindelijk gehoord worden. 

MENSENRECHTEN

Egbert Myjer begint in 1972 als wetenschappelijk medewerker strafrecht in Leiden 

en wordt in 1979 co-decaan bij de opleiding voor de rechterlijke macht. In 1981 

wordt hij zelf rechter, in Zutphen. In 1991 maakt hij de overstap naar het Openbaar 

Ministerie, als advocaat-generaal en later plaatsvervangend procureur-generaal 

(hoofdadvocaat-generaal) bij de gerechtshoven van respectievelijk Den Haag en 

Amsterdam. In 2000 wordt hij ook bijzonder hoogleraar Mensenrechten aan de 

Vrije Universiteit. In 2004 volgt zijn aanstelling als de Nederlandse rechter bij het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, waar hij in 2012 afscheid 

neemt. Zijn periode in Straatsburg is voor hem de kroon op een juridische loopbaan 

waarin mensenrechten een rode draad vormen.





egbert Myjer 

‘juiSt de tegenSprekelijke procedure Maakt een 

echt afgewogen oordeel Mogelijk’
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Pas daarna kunnen ze weer denken in termen van een oplossing. Blijf als arbiter 

bese£en dat een zaak – in de meeste gevallen – voor tenminste een van beide par-

tijen het juridisch slotstuk is van een onprettige ervaring. Ik heb wel eens tegen 

jonge collega’s gezegd: behandel partijen net zoals jij zou willen dat andere rechters 

jouw ouders zouden behandelen.”

Maak van je hart geen moordkuil
|

“Tegenspraak is niet alleen goed voor partijen, maar ook voor degenen die recht-

spreken. Juist het feit dat je ‘collegiaal’ de (arbitrale) rechtspraak beoefent is 

daarbij erg belangrijk. Na de tegenspraak tussen partijen, komt ook nog de 

tegenspraak tussen de beslissers bij het raadkameren over de uitspraak. Ik heb 

dat in alle jaren dat ik rechter ben geweest altijd als zeer verfrissend ervaren. 

Als je de stukken bestudeert, vorm je je meestal wel een voorlopige indruk. Als 

je collega-beslissers een zaak anders analyseren dan jijzelf, luister dan naar die 

argumenten en weeg ze. Ik heb tot in het Europese Hof gehad dat ik luisterend 

naar de opmerkingen van een advocaat of tijdens het raadkameren met de col-

lega’s alsnog van oordeel veranderde. En tot slot: vraag je bij een uitkomst als 

slotvraag nog altijd even af of het, alle omstandigheden in aanmerking genomen, 

ook ‘eerlijk’ voelt. Als dat niet zo is, ga dan na op welk punt je twijfelt en bezie 

of dat zo belangrijk is dat de aanvankelijke uitkomst daarvoor moet wijken. 

Soms ben je het meteen met elkaar eens, soms duurt het lang voordat je tot een 

voor iedereen aanvaardbare uitkomst komt. Juist dan moet je van je hart geen 

moordkuil maken en elkaar waar nodig durven aanspreken op gedrag of veron-

derstelde vooroordelen.”

Voorbeeldig, bij het saaie af
|

“Rechters en arbiters moeten zich constant bewust zijn van hun voorbeeldfunctie. 

De Romeinen hadden het over juridische deugden als ‘eerbaar leven, de ander niet 

benadelen en ieder het zijne doen toekomen’. Stel je voor dat iemand dat anno 2015 

als zijn grootste idealen op een datingsite zou zetten. Mij dunkt dat de respons 

een diepterecord oplevert. Zo een voortre£elijk iemand moet wel bedroevend saai 

zijn. En toch is dat wat bij een rechter - en wat mij betreft ook een arbiter - geldt: 

zelf voorbeeldig zijn en anderen recht doen. Als dat niet in je zit, kun je maar beter 

niet dat vak kiezen. Rechters – en dus ook arbiters – moeten naast hun vakkennis 

beschikken over een hele batterij deugden. Je moet onpartijdig en onkreukbaar 

zijn, maar ook voorkomend en welwillend, integer en eerlijk, deskundig, besluit-

vaardig en transparant. Vroeger stond in de rechterlijke eed nog het woord ‘braaf’ 
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in de zin van ‘dapper, moedig’. Ook die deugd past in het gereedschapskistje van 

de rechter en arbiter. Soms vergt het moed de enig juiste beslissing te nemen. En 

verder moeten ze er voor waken dat ze zichzelf blijven relativeren.”

Normen levend houden
|

“Hoe deugdzaam rechters en arbiters echter ook mogen zijn,” besluit Egbert Myjer, 

“een cultuur waarin tegenspraak normaal is, helpt iedereen de normen te bewaken. 

Aan die normen moet je regelmatig worden herinnerd. Leidinggevenden hebben 

daarin een rol. En er moet bewust aandacht zijn, zoals dat bij de Raad bijvoorbeeld 

op de jaarvergadering gebeurde, voor ethische normen in de beroepsuitoefening. 

Maar normen moeten vooral ook levend worden gehouden in de praktijk. Je komt 

met regelmaat in een situatie dat je aan de normen herinnerd moet worden, aan 

wat je zou móeten doen. Ook dat vraagt om het geven en accepteren van tegen-

spraak. Als wij als rechters uitgeraadkamerd zijn, evalueren we: hoe is het gegaan? 

Wat vond je ervan? Bied daarvoor de mogelijkheid. Bouw dat in als vast onderdeel 

van de procedure, zorg dat je het even laat gebeuren. Ook de zeer ervaren arbiter 

heeft dat nodig.” 

Portret

|

HET BELANG VAN EEN 
GOED GESPREK

Jacqueline Kuijper 

|

“Sinds ik begin 2013 arbiter werd, heb ik al een stuk of 15 zaken 
mogen doen,” vertelt ingenieur en oud-aannemer Jacqueline 
Kuijper. “Aanvankelijk was ik door Bouwend Nederland als arbiter 
voorgedragen. Arbiter ben je echter op persoonlijke titel – dat is van 
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belang voor je onafhankelijkheid – dus dat kon gewoon doorgaan 
na het sluiten van de deuren van ons familiebedrijf. Ik doe nu 
bouwmanagement voor allerlei opdrachtgevers en die variatie is 
heel nuttig in de arbitrage. Je wordt steeds breder inzetbaar. Recent 
bijvoorbeeld, bij een kort geding bij de Raad over een asbestkwestie. 
Daarbij kwam goed van pas dat ik al een jaar lang twee dagen in de 

week met asbestsaneringen bezig ben.”

Onafhankelijke deskundige
|

“Of je nu als arbiter optreedt of niet, als deskundige moet je altijd je onafhankelijk-

heid bewaken. Ik ben af en toe betrokken bij zaken die dienen bij de rechtbank. De 

rechter beschikt natuurlijk niet over de technische kennis die noodzakelijk kan zijn 

bij een bouwtechnisch geschil. Op dat moment roept hij de hulp van deskundigen in. 

Bij de Raad heb je die deskundigen er al bij en dat lijkt me dan voor de betrokken 

partijen te resulteren in lagere behandelkosten en een snellere afhandeling. Maar dat 

terzijde. Hoe dan ook, ook als ik namens één partij optreedt, waarschuw ik dat mijn 

oordeel onafhankelijk is, ook als het verkeerd uitpakt voor de partij die je inhuurt.”

JE MOET JE EIGEN 

TEGENSPRAAK ORGANISEREN
|

Jacqueline Kuijper 

Oordelen en vooroordelen
|

“Als deskundige moet je er wel voor waken dat je eigen deskundigheid een open 

blik op de zaak niet verhindert. Een kennis die rechter is vroeg zich af of arbiters 

een zaak niet al bevooroordeeld ingaan. ‘Jullie lezen de stukken. Dan ga je er toch 

al met een mening in?’ Het is onvermijdelijk dat je vanuit je vakkennis op basis 

van de dossiers een gevoel krijgt bij wat er aan de hand kan zijn. Je gaat er al een 

beetje gestuurd in. Dat is geen bezwaar zolang je je daarvan bewust bent. Je moet 

je eigen tegenspraak organiseren. Juist daarom schrijf ik van tevoren al op wat ik 

ervan denk, zodat ik dat tijdens de zitting bewust kan toetsen. De pleidooien of de 



reacties op de vragen die we stellen, werpen regelmatig een heel ander licht op de 

zaak. Oh ja, van die kant had ik het nog niet bekeken, denk je dan.”

Bewust omgaan met valkuilen
|

“Wees je ook bewust van je eigen valkuilen. Zelf lees ik alle bouwverslagen en daar 

haal je veel uit. Maar alles narekenen kost veel tijd. Ik kan me dan wel eens ergeren 

aan slecht opgestelde stukken en aan rekenfouten en zo. Dan gaat het over meer- 

en minderwerk en heb je geen bestek… Je moet je ervan bewust zijn dat de eventu-

ele ergernis daarover niet ten koste mag gaan van de partij in kwestie.”

Opgevroren vloer
|

“Tegenspraak wil ook zeggen dat je beide partijen de ruimte geeft om hun zegje te 

doen. Ik herinner me een zaak waarbij in de winter een betonvloer voor een varkens-

stal was gestort. Die was waarschijnlijk opgevroren tijden de harding. Dan vallen de 

brokken eruit. Partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar: de aannemer vond dat hij 

er alles had gedaan had om opvriezen te voorkomen, de opdrachtgever zei dat er hele-

maal niets gebeurd was. Pas als je ze in gesprek brengt, kun je de toedracht achterha-

len. In dit geval kwamen we er langzamerhand achter dat de aannemer wel degelijk 

voorzorgsmaatregelen had getro£en, maar ook dat die ontoereikend waren geweest.” 

NIEUWE DEUREN OPEN

Jacqueline Kuijper (51) was op haar 21ste klaar met de studie Civiele Techniek aan de 

HTS Alkmaar. “Van oorsprong ben ik aannemer. Mijn eerste baan was bij een architect, 

maar al na een jaar ben ik aan de slag gegaan in het bouwbedrijf van mijn vader. In 1992 

hebben mijn broer en ik samen het familiebedrijf overgenomen. Daar heb ik uiteindelijk 

28 jaar in gewerkt.” Twee jaar geleden werd het bouwbedrijf beëindigd. “Dat was een 

grote verandering. Tegelijk kun je zeggen dat er zich allerlei nieuwe deuren openden. 

In het verleden had ik al eens gedacht: wat zou je nou kunnen gaan doen als je géén 

bouwbedrijf had? Dat werd nu mogelijk. Je gaat dan kijken waar je goed in bent. Wel 

op bouwkundig vlak, want daar liggen mijn expertise en mijn interesse. Via mijn eigen 

bouwmanagementbureau maak ik nu mijn ervaring nuttig voor opdrachtgevers in de 

bouw. Daarnaast doe ik bijvoorbeeld keuringen voor onder andere de Vereniging Eigen 

Huis en ik schrijf deskundigenberichten voor advocatenkantoren. Allerlei aspecten die 

ik toch al leuk vond komen nu meer tot hun recht.”
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HET GESPREK TIJDENS DE ZITTING 

IS ONMISBAAR
|

Jacqueline Kuijper 

In gesprek gaan
|

“Mensen zijn echter vaak al zo lang in gevecht dat ze geen gesprek meer willen of 

kunnen voeren. ‘Dat heb ik toch al honderd keer gezegd…’ Maar je wilt juist wel 

dat ze reageren, dat er een gesprek tot stand komt, wel via de arbiter natuurlijk. 

Juist uit zo’n gesprek haal je dan de informatie die de zaak kan helpen oplossen. In 

de dossiers en de pleidooien worden de feiten opgelepeld. Daar moet je doorheen 

kijken en daarbij is het gesprek tijdens de zitting onmisbaar.”

Arbiters onder elkaar
|

“De tegenspraak tussen de arbiters onderling vind ik een mooie manier van wer-

ken. Je gaat als drie-eenheid te werk, waarbij je goed gebruikmaakt van het feit 

dat ieder zijn eigen specialisme heeft. Natuurlijk heb je zelf een idee. Maar je wilt 

ook weten hoe de ander erover denkt en waarom. Een kwestie van luisteren en 

doorvragen. Soms concludeer je: ‘daar had ik niet aan gedacht’ en dan neem je dat 

weer mee in je eigen verhaal. Omgekeerd geldt ook dat je de ander probeert mee te 

nemen. Niet opdringen, maar wel overtuigen. In een zaak over het verrekenen van 

werkbare dagen dacht ik zeker van mijn zaak te zijn. Nadat ik alle bouwverslagen 

nog eens had doorgenomen, bleek dat ook te kloppen. Als het op jouw vakgebied 

ligt en het is ingewikkeld dan moet je zaken soms een tweede keer toelichten. Dat 

bevordert de zorgvuldigheid. Die openheid zit er bij de arbitrage in. We werken 

met open vizier.”
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Portret

|

SAMENWERKEN EN 
TEGENSPRAAK ZIJN 

VERBONDEN

Chris de Jonge 

|

Architect Chris de Jonge heeft voor de Raad van Arbitrage voor de 
Bouw twee zaken meegemaakt, als toehoorder. Hij is dan ook pas 
eind vorig jaar aangetreden als arbiter. Toch is hij geen groentje in 
de geschilbeslechting. “Binnen de Bond van Architecten fungeert 
het College van Toezicht (CvT) samen met de Raad van Beroep als 
tuchtrechtelijk orgaan. Van dat CvT ben ik ruim vijf jaar lid. Een 
zaak behandelen we daar met twee architectonisch deskundigen 
onder voorzitterschap van een jurist. Ook de secretaris is een jurist. 
Het kan gaan om geschillen tussen architect en opdrachtgever of 
tussen architecten onderling. Verschil van inzicht over technische 
oplossingen of over de financiële gevolgen van die technische 
oplossingen speelt vaak een rol. Een belangrijk verschil met de 
bouwarbitrage is dat bezichtigen van de locatie geen deel uitmaakt 

van de procedure bij het CvT.” 

Waarnemen heeft voorrang
|

“In mijn ervaring in de geschilbeslechting zijn besluiten uiteindelijk behoorlijk 

eenduidig. Dat wordt gedragen doordat de tegenspraak tot zijn recht is gekomen. 

Collegiale tegenspraak tussen de collega-arbiters is essentieel, net als die van en tus-

sen partijen. Om die tegenspraak de ruimte te geven is om te beginnen belangrijk dat 

we allereerst waarnemen. Dat gebeurt op drie niveaus. Eerst schriftelijk, je bestudeert 

de stukken. Dat is vooral een kwestie van vragen aan jezelf stellen. Een oordeel moet 

je zo lang mogelijk uitstellen. Daarna neem je waar bij de mondelinge toelichting. Het 

gevoel, de emoties, persoonlijke accenten, wellicht onderlinge fricties, het speelt alle-
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maal een rol. En dan bezoek je het project, waarbij je de fysieke situatie waarneemt.

Dat geeft weer een andere lading en kan leiden tot andere accenten, tot een andere 

weging. Het is in elke fase heel belangrijk je mening uit te stellen. Blijf vragen en 

blijf, per fase, waarnemen.”

Inspectie is essentieel
|

“Zelfs in mijn bescheiden ervaring als bouwarbiter heb ik, net als overigens bij 

het CvT, al meegemaakt dat dossiers kunnen afwijken van de feiten. Dat heeft 

alles te maken met de interpretatie door partijen. Soms worden kwesties hoog 

opgespeeld die je dan ter plekke veel minder ernstig inschat, of als te verhelpen. 

Of de werktekening is net even anders dan de contracttekening. Dat is de prak-

tijk van het bouwen. Ik heb ook al meegemaakt dat het wel bestaande probleem 

niet werd weergegeven op de doorsnede:  we hadden eigenlijk een andere door-

snede moeten hebben. Dossiers zijn net als een tekening tweedimensionaal, maar 

de werkelijkheid is minstens driedimensionaal. De beleving geeft daar nog weer 

meer dimensies aan, net als de beweging in de tijd. Bij de bezichtiging beleef je 

dan ook nog de textuur, de kleur, het materiaal en de lichtinval. De inspectie is, 

kortom, essentieel.” 

KUNNEN SAMENWERKEN IS 

VAN VITAAL BELANG
|

Chris de Jonge 

Complexiteit vraagt om samenwerking
|

“Als je tegenspraak wat breder bekijkt, heb je het eigenlijk over samenwerking. 

Zelf heb ik grote a¬niteit met technisch complexe opgaven waarbij samenwer-

king met andere disciplines een voorwaarde is. Je werkt steeds vaker samen aan 

een specifiek maatkostuum dat met het oog op de toekomst tegelijk toch ook flexi-             

biliteit moet bieden. Neem het Filmhuis Lumière in Maastricht. Dat bestaat uit 

een hal met de status van rijksmonument en twee iets recentere hallen. Die zijn 



bepalend voor het silhouet van de stad. In die casco’s moesten we zes film/theater-

zalen onderbrengen. Functioneel, maar ook qua ruimtelijke beleving. Je inbreng 

binnen het bouwteam gaat dan veel verder dan alleen de schets, de tekening. Maar 

die groeiende complexiteit en daarmee ook de noodzaak tot samenwerking zie je 

overal in de maatschappij.”

Oog op de toekomst
|

“Zeker in de bouw zijn we op weg naar bredere contractvormen. Daarbij hoort 

een bredere blik op verantwoordelijkheden. We moeten met minder mensen en 

vaak minder middelen meer kwaliteit leveren. En wat is dan kwaliteit? Is dat een 

scherpere prijs, een kortere planning of meer ruimtelijke en technische functio-

naliteit? We zoeken als samenleving, niet alleen de overheid maar ook de grote 

bouwers en andere partijen in de bouw, met het oog op de toekomst naar andere 

wegen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Kijk maar naar de problemen bij een 

aantal grote bouwbedrijven die zich verslikt hebben in integrale contracten. Die 

ontwikkeling verloopt met horten en stoten. Dat kun je niet alleen of zelfs maar 

hoofdzakelijk juridisch aftimmeren. Het vormgeven van die ontwikkeling vraagt 

ook om een groot vermogen tot en veel ruimte voor tegenspraak.”

VERMOGEN TOT SAMENWERKEN

Chris de Jonge (54) is een van de twee eigenaren/partners van JHK Architecten. 

“Bij onze maatschap, die al een jaar of zestig bestaat, werken zo’n 24 mensen. 

We hebben van oudsher een brede portefeuille, met opdrachten vanuit zakelijk 

vastgoed, internationale bedrijven en de Rijksoverheid. De laatste jaren is daar 

veel werk in het sociaal-maatschappelijk bereik bijgekomen. Denk aan onderwijs, 

researchlaboratoria en gebouwen met een culturele of sportieve bestemming. Het 

gaat in ons werk steeds vaker om complexe gebouwen en integrale contractvormen. 

Dan ben je allang niet meer de traditionele architect die een bestek maakt, 

maar werk je samen in een consortium. Deels is dat een kwestie van co-creatie, 

deels van kostenverdeling en deels ook van het delen van expertise. Of dat nu 

met bekende partijen is, of, afhankelijk van de vraag, met wisselende partners, 

samenwerken komt meer en meer voor. Dat stelt hoge eisen aan je flexibiliteit en 

communicatieve vaardigheden. Vakkennis is noodzakelijk, maar niet voldoende. 

Kunnen samenwerken is van vitaal belang.”
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Vertrouwen en vakmanschap
|

“Samenwerking en tegenspraak zijn twee kanten van dezelfde medaille. Tegenspraak 

is dé manier om het beste naar voren te laten komen. Ontwerpen en engineering 

gebeurt altijd al op basis van argumenten en tegenargumenten. Anders is het resul-

taat niet optimaal. Als je vindt dat iets niet toekomstbestendig of ‘hufterproof’ is 

moet je dat zeggen en dus ook kúnnen zeggen. Als je die tegenspraak alleen maar 

benóemt als samenwerking, maar in de praktijk uitsluitend vastlegt in een contract, 

institutionaliseer je het wantrouwen. Daarmee geef je tegenspraak vooral juridisch 

vorm, in bijvoorbeeld DBFMO-contracten. Dan contracteer je op specificatiebasis en 

draag je bij aan een afvink-cultuur. We zouden juist toe moeten naar meer waarde-

ring voor het technische vakmanschap op basis van vertrouwen en naar meer maat-

schappelijk bewustzijn.”

Portret

|

BOUWEN OP TEGENSPRAAK

Danker van Valkenburg 

|

Ingenieur Danker van Valkenburg (63) mag dan van oorsprong 
gespecialiseerd zijn in akoestiek en bouwfysica, maar als arbiter 
doet hij allerlei zaken. “Mijn specialisatie speelt in de achtergrond 
wel een rol, maar met 38 jaar bouwervaring ben ik breed inzetbaar. 
Wij begeleidden veel grote gebouwen. De werkzaamheden breidden 
zich ook steeds verder uit. De groei van de regelgeving, bijvoorbeeld 
op gebieden als milieu en brandveiligheid, leverde veel en gevarieerd 
werk op. Die brede inzetbaarheid betekent dat ik sinds 2012 al 
een stuk of dertig zaken voor de Raad heb mogen doen, ongeveer 
een dozijn per jaar. Dat is prettig, want je bouwt snel ervaring op. 
Bijvoorbeeld in hoe je je het beste voorbereidt op een zaak en hoe je 

opereert tijdens een zitting.” 
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Oppassen met oplossen
|

Een bouwdeskundige achtergrond brengt niet alleen voordelen, maar ook valkuilen 

mee. “Tegenspraak, in dit geval tussen technici en juristen, helpt om je daarvoor te 

behoeden. Je moet als bouwdeskundige bijvoorbeeld oppassen dat je niet oplos-

singsgericht te werk gaat. Daar besteedt de Raad dan ook de nodige aandacht aan, 

zoals met rollenspel tijdens een opleidingsdag. Het gaat erom dat we het geschil 

beslechten en het is niet de bedoeling dat we daarbij zelf met oplossingen komen. 

Voor je het weet ga je meeprocederen en dat mag niet. Laat ik daar meteen bij 

zeggen dat de secretaris [de jurist die vanuit de Raad elke zaak begeleidt -red.] 

onontbeerlijk is bij het bewaken van deze en andere juridische kaders, zeker bij de 

kleinere zaken, met één arbiter,” zegt Danker van Valkenburg. “Wij brengen onze 

bouwdeskundigheid in, maar zonder de secretarissen zijn we als arbiters natuurlijk 

helemaal nergens.”

BIJ DE ZITTING KAN DE 

MENSELIJKE KANT PAS WEER GOED 

NAAR BOVEN KOMEN
|

Danker van Valkenburg 

Baat bij tegenspraak
|

“Als arbiter heb je dus alle baat bij tegenspraak. Niet alleen van juridische kant, 

maar ook van collega-deskundigen. Je kunt immers niet alles weten. De des-

kundigheid van een specialist brengt haast per definitie ook blinde vlekken met 

zich mee. De collegiale context helpt je daartegen te behoeden,” vindt Danker 

van Valkenburg. “Gelukkig zijn we onderling aanspreekbaar. Waar je in kleine-

re zaken de enige deskundige bent, weet je je bewaakt door de mogelijkheid van 

het hoger beroep, waarbij altijd een meervoudig college optreedt. In mijn erva-

ring staan alle arbiters open voor argumenten, daar heb ik geen enkele klacht 

over. Die collegialiteit draagt overigens ook bij aan de enorme voldoening die 

dit werk geeft.”





dANKer vAN vALKeNburg

‘tegenSpraak behoedt voor valkuilen’



Open oog voor alternatieven
|

“Op tegenspraak kun je bouwen. Natuurlijk vraagt dat ook dat je zelf steeds een 

open oog houdt voor mogelijke alternatieven, óók als je je al een mening begint 

te vormen.” Danker van Valkenburg ervaart zijn achtergrond als adviseur daarbij 

als een groot voordeel. “Als adviseur doe je niet anders dan voortdurend bij elk 

probleem nadenken: wat kan er misgaan? Wat kan een ander ertegen inbrengen? 

Zo volledig mogelijk naar alle omgevingsfactoren kijken, wordt dan een tweede 

natuur. Dat helpt bij de arbitrage. Ook na mijn eerste indruk vanuit de dossiers sta 

ik er open in.”

Belang van bezichtigen
|

“De bezichtiging is daarbij heel belangrijk. In een recente zaak bijvoorbeeld ging 

het onder meer over een lekkend dak. Na lezing van het dikke dossier kon je je 

niet aan de indruk onttrekken dat het toch wel meeviel. Er was misschien eens per 

jaar een lekkage en de schade was beperkt. Bovendien stelde de aannemer dat er 

geen goed onderhoud door de eigenaar/beheerder plaatsvond. Zelfs bij de bezich-

tiging was ik zo op het eerste oog niet onder de indruk van de slechte kwaliteit of 

zo. Maar… er was net weer een lekkage geweest op een hoger dak. Inspectie daar-

van leverde op dat de overlappingen van de dakbedekking niet volledig verkleefd 

waren. Dat bleek het probleem en daar moest toch iets aan gebeuren. Dat kwam 

WILLEN WEGEN

Na zijn studie Technische Natuurkunde in Delft gaat Danker van Valkenburg in 1977 

aan de slag bij een ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in akoestiek en bouwfysica. 

Hij wordt er vrij snel mede-eigenaar en directeur. “Daar ben ik mijn hele leven blijven 

werken, totdat ik anderhalf jaar geleden gestopt ben in verband met leeftijdsafspraken. 

Sinds die tijd doe ik incidenteel nog advieswerk. Daarnaast ben ik volop actief als arbiter. 

Sinds drie jaar bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, waar ik net mijn driejaarlijkse 

voortgangsgesprek achter de rug heb. Ik mag blijven,” lacht hij. “Verder maak ik al een 

jaar of acht deel uit van de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en ook van 

de toenmalige Geschillencommissie van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). 

Arbitrage vereist een veelzijdige kijk en dat vind ik een van de mooie kanten ervan. 

Misschien ben ik wel erfelijk belast. Mijn vader was rechter en mijn zus is jurist. Dat willen 

wegen, dat zit er diep in bij mij.”
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echter uit het deskundigenrapport onvoldoende naar voren. Voorkennis op basis 

van het dossier is dus maar een deel van het verhaal. In de dossiers zijn problemen 

overigens wel vaker niet goed beschreven, onder andere door gebrek aan bouw-

kundige kennis bij advocaten. De aannemer kan dan in het voordeel zijn door zijn 

deskundigheid. Daarom moeten we op dit punt ook de niet-aannemer in bescher-

ming nemen en dat doen we dan ook.”

PAS OP DAT JE NIET 

OPLOSSINGSGERICHT 

TE WERK GAAT
|

Danker van Valkenburg 

Het vonnis en de verliezer
|

“Een belangrijk aspect van rechtspraak en dus ook van arbitrage is dat mensen 

het gevoel moeten hebben dat er zorgvuldig recht gedaan wordt. We zeggen niet 

voor niets dat ‘je het vonnis voor de verliezer schrijft’. De tegenspraak tussen par-

tijen zoals die tijdens de zitting vorm krijgt, speelt daarbij een grote rol. Tot die 

tijd wordt er vooral of alleen nog maar tussen advocaten gecommuniceerd. Bij de 

zitting kan de menselijke kant pas weer goed naar boven komen. Dan kijken ze 

elkaar in de ogen en kan de kleuring veranderen. Daar kun je ze soms bij helpen, 

al moet je daar heel zorgvuldig in zijn. Het kost tijd en aandacht. Daarom is arbi-

trage ook in die zin een groot goed. Een rechter besteedt er misschien anderhalf 

uur aan. Wij vaak een hele dag, waarbij we ter plekke gaan kijken,” besluit Danker 

van Valkenburg. “Het geeft veel voldoening als partijen die soms al jaren strijden 

toch met een goed gevoel de deur uit gaan.”

|



De Raad handelt bijna de helft van alle geschillen binnen een jaar af (2013: 48%). 

Als het bijvoorbeeld om gecompliceerde zaken gaat, kan dat langer duren, omdat 

partijen dan veel tijd nodig hebben om de processtukken op te stellen. Toch is de 

afhandeling in het overgrote deel van de gevallen binnen twee jaar voltooid.

34

Eisers vonden bij de Raad vorig jaar in meer dan de helft van de gevallen het 

gelijk aan hun zijde (2013: 61%). Daarbij maakt het weinig verschil of de eiser een 

opdrachtgever (in 42% van de gevallen gelijk; 2013: 45%) of een opdrachtnemer is 

(resp. 58% en 55%). Overigens wordt hier onder opdrachtgever ook (bijvoorbeeld) 

verstaan de hoofdaannemer in een geschil met een onderaannemer.

CIJFERS VAN DE RAAD 
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De arbitragekosten bedragen drie op de tien keer minder dan 5.000 euro 

(2013: 34%). In evenveel gevallen ligt dat tussen de 5.000 en de 10.000 euro 

(2014: 29%). Het aandeel bewerkelijke zaken, met kosten van meer dan 

10.000 euro, ligt al enkele jaren op of onder de veertig procent. Daarbij geldt 

steeds: hoe meer je verliest, hoe meer van deze kosten je voor je rekening krijgt.  

In zaken waarbij het geldelijk belang de 100.000 euro niet 

overschrijdt, wordt één arbiter ingezet (2013: 53%). Zaken vanaf de 

grens van 100.00 euro worden altijd behandeld door drie arbiters 

(2014: 46%; 2013: 47%).
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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 

de statutenwijziging van 27 april 2006. Vanaf 1 januari 

2013 beslecht de RvA ook geschillen die conform het 

arbitragebeding uit de RVOI aanhangig zijn gemaakt 

(Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgevers 

en adviserend Ingenieursbureaus). 

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 partijen 

in de bouwwereld, opdrachtgevers, aannemers en 

adviseurs, evenwichtig vertegenwoordigd.

Arbiters

Het College van Arbiters van de RvA bestaat uit 86 

leden-deskundige arbiters, met een (bouw)technische 

achtergrond en 19 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. Daarnaast heeft het bestuur een aantal 

organisaties van (gespecialiseerde) aannemers 

respectievelijk adviseurs het recht toegekend een of 

meer arbiters-deskundige voor te dragen. 

Secretarissen

De arbiters worden bijgestaan door 16 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 niet al deelnemen 

in het bestuur van de Raad. De Adviesraad heeft het 

recht het bestuur gevraagd en ongevraagd te 

adviseren.

Financiering van de RvA

De RvA is financieel onafhankelijk. De RvA wordt 

geheel gefinancierd uit hetgeen bij partijen in 

rekening worden gebracht voor de behandeling van 

de geschillen.  

Bestuur per 1 mei 2015

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  - Staat 

-  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. G.M.F.J. Hammer - bestuurslid van adviseurszijde 

- KIVI

-  Mr. ir. J.J.W.M. Smeets - bestuurslid van 

adviseurszijde - BNA

-  Mr. ing. E.R.C. van Toorenburg - 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

MENSEN VAN DE RAAD 
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Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw 

per 1 mei 2015

Leden-adviseur voorgedragen door BNA:

-  Ir. G.J.W.M. van Bebber - architect BNA

-  Mw. ir. C.H. Bijvoet - architect

-  Mr. ir. A. de Groot - architect BNA

-  Ir. R. Hendriks - architect

-  Ir. C. de Jonge - architect, directeur JHK Architecten

-  Ir. R.P. Moritz - architect

-  A. Rongen - directeur architectuur

-  Ir. G.F.J. Simonetti - architect/voorheen partner bij 

Jorissen Simonetti architecten

-  Mr. ir. J.J.W.M. Smeets - architect

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

-  R. Wilken - architect

-  Ing. M.G.H. Zeillemaker - architect AvB-BNA

 

Leden-adviseur voorgedragen door KIVI:

-  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 B.V. 

-  Ir. J.D. Westerduin - projectmanager utiliteitsbouw/

directeur Stevens Van Dijck

Leden-adviseur voorgedragen door NLingenieurs:

-  Ir. J.T. Bresters - business unit manager 

geïntegreerde contracten Witteveen+Bos

-  Ir. P. de Jong - oud-directeur Adviesbureau Ir. J.G. 

Hageman B.V.

-  Ir. G.M.A. Perquin - directeur/raadgevend ingenieur

-  Ir. M. Schellekens - directeur Deerns Nederland

-  Prof. ir. A.F. van Tol - wetenschappelijke Raad 

GeoDelft te Delft/hoogleraar Funderingstechniek 

TU 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-adviseur voorgedragen door KIVI en 

NLingenieurs i.v.m. de behandeling van RVOI 

geschillen:

-  Ir. L.M.M. Bakker - technisch directeur bodem en 

ondergrond

-  Ir. G. Hannink - adviseur

-  Ir. J.G. Hulsbergen - oud-directeur ABT B.V.

-  Ir. F.H. van der Linde - directeur/raadgevend 

ingenieur constructies

Leden-gespecialiseerde adviseur voorgedragen door 

de RvA Metaalnijverheid en -Handel:

-  Ir. F. Sperling - adviseur

-  Mr. ing. E.R.C. van Toorenburg - directeur 

adviesbureau J. van Toorenburg B.V.

Leden-aannemer voorgedragen door Bouwend 

Nederland:

-  P.M. van Baalen - oud-directeur Aannemersbedrijf 

B&U

-  Ing. N.T.J. Bolten - directeur Bouwbedrijf Bolten B.V.

-  Ing. M.S.M. de Bruin - voormalig directeur 

Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns B.V. 

-  Ing. J. van Dijk - directeur Van Dijk Bouw Beheer B.V.

-  Ir. C.P.C. Flipse - adviseur/coach/oud-directeur 

diverse bouwondernemingen

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

Ontwikkelingsbedrijf

-  Ing. A.F.M. van der Kemp - directeur Van der Kemp 

Organisatieadvies 

-  Ir. J. van Keulen - directeur infra bedrijf

-  Ing. B. Koman - directeur Visser & Smit Bouw

-  Mw. ing. J.M.A. Kuijper - directeur JK 

Bouwmanagement 

-  Mr. ir. L.T. Lanting - projectconsultant

-  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.

-  Jhr. ir. C.J.A. Reigersman - oud-president Raad van 

Bestuur HBG N.V.

-  Ir. J.D. Schram  - projectleider natte werken

-  Mr. P.H.M. Smeets - conflictmanager/oud-directeur 

bouwbedrijf

-  Ir. T.H.W. van Splunder - bouwmediator/oud-

directeur Strukton Engineering 

-  Ing. N.J.M. Ursem - aannemer 

-  L.Th. Verriet - ondernemer en oud-directeur 

Giesbers Groep 
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-  Ing. J. Visser - zelfstandig adviseur 

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

-  Ir. H.H.M. Witteveen - oud-directeur BAM PPP 

Leden gespecialiseerde aannemer voorgedragen 

door OnderhoudNL/NOA:

-  Ing. P.B.J.M Elfrink - zelfstandig adviseur/

bouwpathaloog/gerechtelijk deskundige

-  P.A. Fransen - directeur Steenhouwerij Fransen B.V. 

Heerenveen 

-  M.H. Krul - deskundige schilder-/glasbedrijf 

-  Ir. J.A.A. van Strijp - oud-directeur MAT Afbouw 

-  Ing. P.J. de Vries - zelfstandig adviseur 

specialistische bouw (vloeren) 

Leden gespecialiseerde aannemer voorgedragen 

door VHG:

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

Leden gespecialiseerde aannemer voorgedragen 

door VMRG:

-  R.C. van der Kroon - directeur Storax B.V.

-  F. Moes - oud-directeur Kolf & Molijn

Leden-opdrachtgever voorgedragen door Aedes:

-  Ir. J. Anton - directeur Woonbron Ontwikkelbedrijf 

-  Drs. ing. E.H. Bronkhorst - directeur-bestuurder 

woonstichting

-  R. Burgerhout - architect AvB/oud-manager 

Vastgoed 

-  Ir. E.J.M. de Groot - directeur/bestuurder 

Woningstichting 

-  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

-  Ir. H.M.H. Windmüller - directeur-bestuurder 

BrabantWonen en ZorgGoedBrabant

Leden-opdrachtgever voorgedragen door de Staat:

-  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. J.W.G.M. Kraak - raadgevend ingenieur

-  Drs. P.J. van Os - voormalig directeur Dienst 

Vastgoed Defensie 

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

-  Ir. P.A.M. van Winden - zelfstandig adviseur

Leden-opdrachtgever voorgedragen door VNG:

-  Ir. H.M.A. van den Berg - algemeen directeur Dienst 

Stadsbeheer Gemeente Den Haag 

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

-  Ir. H.C.M. van Egmond - adviseur

-  Ir. J.J. Huis in ’t Veld - projectmanager 

-  Ing. J.F.P. van Keulen - hoofd stedelijk beheer 

-  Ing. A.H. Rath - aanbestedingsadviseur 

-  Ir. A. Renema - zelfstandig adviseur, oud-directeur 

Stadsbedrijven ‘s-Hertogenbosch 

-  Ing. L.G.M. Verbart - oud-directeur stadsbeheer en 

oud-projectdirecteur 

Leden-jurist

-  Mw. mr. A.J.M.E. Arpeau - senior-raadsheer 

Gerechtshof Den Haag 

-  Mr. J.Th. Begheyn - senior-raadsheer Gerechtshof 

‘s-Hertogenbosch 

-  Mr. W. Ten Cate - senior-rechter Rechtbank Den 

Haag 

-  Mw. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis - directeur 

Instituut voor Bouwrecht, hoogleraar bouwrecht TU 

Delft, raadsheer-plaatsvervanger 

-  Mr. J.C. van Dijk - voorzitter van het Hof van 

Discipline 

-  Mw. mr. M.L.J.C. van Emden-Geenen - voormalig 

president Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem

-  Mr. F.B. Falkena - oud-advocaat, thans raadsheer-

plaatsvervanger  

-  Mr. J.P. Fokker - oud senior-raadsheer Gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 

-  Mw. mr. A.S. Gratama - rechter-plaatsvervanger, 

zelfstandig adviseur en mediator

-  Mr. J. van der Groen - senior-rechter Rechtbank 

Rotterdam 

-  Mr. K.E. Mollema - oud-coördinerend senior-

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (civiele 

sector), thans raadsheer-plaatsvervanger 

-  Mw. mr. E.A.G.M. van Rens - senior-rechter 

Rechtbank Den Haag 

-  Mr. E.J. van Sandick - senior-raadsheer Gerechtshof 

Den Haag 

-  Mr. P.J.P. Severijn - oud-advocaat 

-  Mr. J.J.I. Verburg - coördinerend senior-raadsheer 

Gerechtshof Den Haag 
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-  Mr. R.CH. Verschuur - oud senior-raadsheer 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, thans 

raadsheer-plaatsvervanger 

-  Mw. mr. R.E. Weening - raadsheer Gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden

-  Mr. D.E. van Werven - secretaris juridische zaken 

Bouwend Nederland 

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

Arnhem-Leeuwarden   

Adviesraad van de Raad van Arbitrage 

per 1 mei 2015

-  Mr. P. Bouman - ARAG te Leusden 

-  Mr. G.E.A. Broens - Stichting Achmea Rechtsbijstand 

te Apeldoorn

-  Mw. mr. F.R. van Dongen - Vereniging van 

Waterbouwers te Den Haag

-  Mr. W.M.J.M. Heijltjes - Vereniging voor Bouwrecht-

Advocaten te Den Haag

-  Prof. mr. C.E.C. Jansen - Vrije Universiteit te 

Amsterdam en Katholieke Universiteit Brabant te 

Tilburg

-  Mw. mr. I.E. Kleinmoedig - DAS Rechtsbijstand te 

Amsterdam

-  W.L. van der Maas - Aannemersfederatie Bouw & 

Infra Nederland te Veenendaal

-  Ir. P. van der Mars - Koninklijke Metaalunie te 

Nieuwegein

-  Mw. mr. S.J. Pilkes - Vereniging Eigen Huis te 

Amersfoort 

-  C. van Putten - Nederlandse Vereniging van 

Leveranciers van Bouwgrondstoffen te Hoofddorp 

-  Mr. drs. F.Th.M. Rohof - NOA - OnderhoudNL te 

Veenendaal

-  Mr. F. Ronner - Prorail te Utrecht 

-  C.T.M. van Rooyen - NVB te Voorburg 

-  Drs. ing. J.A. Zwaanenburg - NBVT te Bussum

 

Hoofd financiële administratie

-  Mw. M. Veenstra

Administrateur

-  B. Borgdorff

Manager juristen

-  Mw. mr. M.W. Kemmerling, tevens secretaris

Secretarissen

-  Mw. mr. B.J. Broekema-Engelen

-  Mw. mr. R. Dallinga

-  Mw. mr. M.T.Y. Kokee

-  Mr. C.M.H. Kroeks

-  Mw. mr. M.S. van Laaren

-  Mw. mr. A.A.F. Land

-  Mr. R.J. Nap

-  Mw. mr. M. Niesen (tevens hoofd afdeling 

garantiewoningen)

-  Mw. mr. N.S. van der Rassel

-  Mw. mr. C.F. van Spanje-van Klaveren

-  Mr. ir. J.R.W. Sweep

-  Mr. D.H. Vervoordeldonk

-  Mw. mr. C. de Vries-Stobbe

Bouwkundige garantiewoninggeschillen

-  J. Fiechter

Hoofd secretariaat

-  Mw. B. van der Pas-Ruis

Plaatsvervangend hoofd secretariaat

-  Mw. E. Bos 

Secretariaat

-  Mw. J.C.M. Broekhuijzen-Smit

-  Mw. H. Coenmans-van Ede

-  Mw. K.R.E. van Dongen

-  Mw. L.J. Geeraths-Zoet

-  Mw. M. de Kruijf-Cabezas Duenas

-  Mw. N. van der Lek

-  Mw. J. van Maastrigt (directiesecretariaat)

-  Mw. R. Patterson

-  Mw. J. de Ruiter (directiesecretariaat)

-  Mw. M.H.W. Rutten-de Ruiter

-  Mw. A. Verheul 
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