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Bas van Luik

Voorwoord

Vorm geven 
aan bouwrecht
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Arbitrage bij de Raad geeft het bouwrecht 
mede vorm. Daarvoor bood ook het 
afgelopen jaar weer volop gelegenheid. 
In 2018 werden 558 nieuwe geschillen 
aangemeld, een toename van ruim 10 
procent ten opzichte van 2017. Deze 
stijging, die inzette in 2016, volgt de 
groeiende bedrijvigheid in de bouw met 
een vertraging van een jaar of twee. Voor 
2019 verwachten we een verdere groei 
naar zeker 600 geschillen.
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Voorwoord

Daarmee zijn we echter nog niet terug op het aantal geschillen 
van een jaar of tien geleden. Wel is net als de afgelopen jaren 
zichtbaar dat zaken juridisch en technisch complexer worden, 
waarbij de dossieromvang (met soms memories van meer dan 
500 pagina’s) en ook het ermee gemoeide belang toenemen.

Kwaliteit en maatwerk
Opmerkelijk is verder dat het aantal ingestelde hoger beroepen, 
dat al nooit hoog was, in 2018 lager was dan in 2017: een 
teken dat de kwaliteit van de uitspraken nog verder verbeterd 
is. Ook het feit dat rechtbanken, die behoefte hebben aan 
deskundigenberichten, regelmatig een beroep doen op onze 
arbiters zegt iets over de positie van de Raad.

Arbitrage bij de Raad biedt ook allerlei mogelijkheden 
om een geschil aanhangig te maken op basis van tussen 
partijen overeengekomen eigen spelregels, waarbij de Raad 
de juridische borging garandeert. We zien steeds vaker 
dat partijen voor dergelijk maatwerk kiezen, zoals kortere 
termijnen, maximering van bepaalde doorlooptijden en 
beperking van het aantal uit te wisselen stukken. Deze 
ontwikkeling kan in principe bijdragen aan een sneller 
resultaat en helpen de kosten te beperken.

Speerpunten
In 2018 is de aandacht onder andere uitgegaan naar de 
zoektocht naar een waardige vervanging van de stopgezette 
masterclass Bouwrecht aan de Universiteit Utrecht en naar 
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Voorwoord

Waar de bouwsector eerder meer dan minder overspannen lijkt 
te raken, zal zowel het aantal geschillen als de complexiteit ervan 
de komende jaren verder toenemen. Wij denken dat de Raad daar 
kwalitatief maar ook kwantitatief klaar voor is, mede doordat we 
boven onze vaste bezetting aan secretarissen een flexibele schil 
hebben weten te realiseren.

Vormgevers in het bouwrecht 
Dit jaar is het laatste jaar in functie van twee prominente 
‘vormgevers’ in het bouwrecht, te weten Monika Chao-Duivis, 
onder meer directeur van het Instituut voor Bouwrecht, en onze 
eigen bestuursvoorzitter Klaas Mollema. We geven beiden in 
dit Jaarbericht graag de ruimte om, alvast vooruitlopend op 
hun afscheid, hardop na te denken over de stand van zaken in 
bouwrecht en arbitrage.

Daarnaast laten we ook ons bestuurslid, de Haarlemse 
burgemeester Jos Wienen, aan het woord in gesprek met arbiter/
rechter Anne Keirse, onder andere over de keuzes van overheden 
in geschilbeslechting. En we hebben een dubbelinterview 
voor u met BNA-directeur Fred Schoorl en arbiter/architect 
Anouk Vermeulen, onder andere over de rol van de architect als 
ambassadeur van arbitrage.

Ik wens u veel leesplezier!

Bas van Luik
Directeur RvA

verdere groei van het aantal vrouwen onder de arbiters. Op 
beide punten zijn successen te melden, zoals te lezen valt in het 
interview met Klaas Mollema.

Een permanent speerpunt is daarnaast behoud van het hoge 
juridische gehalte van ons korps lid-juristen, allemaal ervaren 
rechters of raadsheren. Ook aan de juridische vaardigheid van 
onze technische arbiters wordt regelmatig gewerkt, zoals in 2018 
nog met een cursus verbintenissenrecht.

8

Bas van Luik

“
’’

Partijen kiezen steeds vaker 
voor maatwerk

Bas van Luik
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Monika Chao-Duivis  
Directeur Instituut voor Bouwrecht, hoogleraar 
Bouwrecht in Delft, raadsheer-plaatsvervanger 
Gerechtshof Den Haag en arbiter RvA

Arbitrage 
als pijler onder 
het bouwrecht
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Monika Chao-Duivis is ruim twintig jaar 
directeur van het Instituut voor Bouwrecht 
(IBR), vijftien jaar hoogleraar Bouwrecht 
in Delft, ruim tien jaar raadsheer-
plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den 
Haag en bijna tien jaar arbiter bij de Raad 
van Arbitrage voor de Bouw. Er zijn niet 
veel mensen die de theorie én de praktijk 
van het bouwrecht zo van binnen en 
buiten kennen als zij. Eind dit jaar neemt 
ze afscheid als directeur van het IBR en 
van het hoogleraarschap. We spraken met 
haar over geschilbeslechting en het verschil 
tussen arbitrage en de gewone rechter, over 
keuzes die opdrachtgevers en adviseurs 
daarin maken, over het belang van 
polderen en het risico van te veel lobbyen, 
over kwaliteitsborging, over verborgen 
gebreken en te smalle aansprakelijkheid 
van bouwers en over hoe de bouwsector 
zichzelf kan verbeteren.

Kort na uw aantreden als arbiter bij de Raad sprak u een voorkeur uit 
voor arbitrage boven de gewone rechter als het gaat om bouwgeschillen. 
Hoe staat u daar inmiddels tegenover?

‘Kies voor arbitrage’
“Toen ik tien jaar geleden aantrad bij de Raad had ik elders al de 
nodige ervaring als arbiter opgedaan. Daar had ik gezien hoe goed 
arbitrage werkte. Ik kon dan ook al snel stellen dat je beter af bent 
bij de Raad dan bij de rechter als het om technische geschillen 
gaat. Inmiddels durf ik nog wel een stap verder te gaan: laat dat 
‘technische’ er maar af. De kans dat je met een bouwgeschil bij de 
Raad beter bediend wordt dan bij de rechter is gewoon veel groter. 
Ik doe allebei, ik ben ook raadsheer bij het gerechtshof. Daar zie 
ik dat de raadsheren het echt niet slecht doen. Maar toch is het 
onvergelijkbaar met de technische en procesmatige kennis op 
bouwgebied bij de Raad.”

“Ook bij geschillen waarbij op het eerste gezicht het puur 
technische aspect niet of van minder belang lijkt, stelt hun kennis 
van het bouwproces arbiters in staat sneller de juiste vragen te 
stellen, sneller de relevante feiten boven water te halen en die 
feiten ook makkelijker te wegen. De rechtspraak door de Raad 
van Arbitrage voor de Bouw is echt een van de pijlers onder het 
privaatrechtelijk bouwrecht.”

“Bij de Raad komen de twee werelden die je nodig hebt bij 
elkaar. Met de huidige mix van rechters en technici – arbiter-
juristen zijn meestal ook rechter, bij grotere zaken is dat eigenlijk 
altijd het geval – word je gewoon in optima forma bediend. 
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Nogmaals, ik zeg niet dat je door de rechterlijke macht niet goed 
wordt bediend, maar bij de Raad ben je beter af. Daarom is mijn 
boodschap: kies bij een bouwgeschil voor arbitrage.”

‘Opdrachtgevers: uit emotie naar de rechter?’
“Natuurlijk is het ieders primaire recht, een grondrecht, om door 
de gewone rechter bediend te worden. Daar mag je voor kiezen en 
dat hoef je niet te verantwoorden. Net als dat je mag kiezen voor 
arbitrage, ook dat hoef je niet te verantwoorden. Maar zeker bij 
professionele opdrachtgevers zou je mogen verwachten dat ze 
ervan op de hoogte zijn dat er een arbitrage-instituut is waarvan 
iedereen weet hoe goed dat werkt. En dan zou je ook mogen 
verwachten dat de keuze tussen rechtspraak via arbitrage of via 
de rechter weloverwogen is. Helaas schort het daar wel een beetje 
aan.”

“Uit onderzoek dat we vanuit het Instituut voor Bouwrecht 
hebben gedaan, blijkt dat opdrachtgevers die voor de rechter 
kiezen dat vooral op basis van emoties doen. Dan blijkt bij 
doorvragen dat ze bijvoorbeeld ooit een arbitragezaak verloren. 
Of men vond dat het met een arbiter ‘niet klikte’. Ook als dat vijf 
of tien jaar geleden was, blijft zoiets blijkbaar hangen. Een meer 
feitelijke onderbouwing van de keuze voor de rechter wordt in het 
algemeen niet gegeven.”

“Daarom denk ik dat het goed is om dat bij en met 
opdrachtgevers bespreekbaar te maken. Meningsverschillen en 
conflicten in bouwprojecten zullen er altijd zijn, daar moet je 
professioneel mee omgaan. Bij professioneel conflictmanagement 

heb je ook als opdrachtgever baat bij een effectieve en efficiënte 
geschilbeslechting. Realiseer je dat je die vooral bij de Raad kunt 
vinden. En maak dan pas je keuze.”

‘Een taak voor adviseurs …’
“Bij de keuze van een opdrachtgever voor arbitrage of voor de 
rechter is er in mijn ogen een duidelijke taak weggelegd voor 
architecten, ingenieurs en andere adviseurs. Bij het opstellen van 
de eerste versie van De Nieuwe Regeling (DNR-2005), waarbij ik 
betrokken was, is de mogelijkheid te kiezen tussen de gewone 
rechter en arbitrage expliciet benoemd. De mogelijkheid naar de 
rechter te stappen is, zoals gezegd, een grondrecht, dan kun je 
niet in je algemene voorwaarden een andere weg dwingend gaan 
voorschrijven.”

“Tegelijk vonden wij als opstellers en ook de groep om 
ons heen wél dat arbitrage de beste keuze is. Alleen niet als 
automatisme: je moet het wíllen. Daarbij is van belang dat 
de adviseur zich ook in deze keuze actief opstelt. Niet van: in 
de DNR staat dat het uw keuze is, opdrachtgever, dus roept u 
maar. De mogelijkheid dat zich in de loop van een project een 
conflict voordoet waar partijen niet uitkomen, is natuurlijk altijd 
aanwezig. Adviseurs weten dat uiteraard. Ze zijn zich denk ik wel 
bewust van de noodzaak om daar vooraf rekening mee te houden 
en ook van de voordelen die geschilbeslechting via de Raad biedt. 
Nou, dan past het in het kader van de informatietaak van adviseurs 
daar voorlichting over te geven. Vervolgens kan een opdrachtgever 
een geïnformeerde keuze maken.”
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‘… en voor hun brancheorganisaties’
“De brancheorganisaties van aannemers en adviseurs kunnen 
daar een grote rol bij spelen. Kijk, brancheorganisaties waren 
vroeger heel erg van polderen. Het was niet altijd het eigenbelang 
op korte termijn dat voorop stond, maar een gezamenlijk belang, 
in het typische poldermodel van geven en nemen. Algemene 
voorwaarden als de UAV(-GC) zijn daar een product van. En 
daarin is niet voor niets arbitrage opgenomen. Als vervolgens 
partijen, inzake arbitrage vaak de opdrachtgevers, in de praktijk 
punten die ze niet aanstaan – maar die wel een essentiële rol 
spelen – uit die voorwaarden gaan lichten, kan dat vergaande 
consequenties hebben. Natuurlijk is het voor opdrachtnemers niet 
altijd makkelijk om tegengas te geven. Juist daar kunnen ze een 
steuntje in de rug van hun brancheorganisaties gebruiken, zeker 
als het om arbitrage gaat. Alle partijen in de bouwwereld, dus ook 
opdrachtgevers en aannemers en adviseurs, hebben daar belang 
bij.”

Elders heeft u gesteld dat een andere belangrijke pijler van het bouwrecht 
wordt gevormd door de verschillende sets van algemene voorwaarden zoals 
de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011. Bij de totstandkoming en 
het aanpassen daarvan speelde en speelt ‘polderen’, zoals u dat benoemt, 
een belangrijke rol. Functioneert ‘de polder’ nog wel in de bouw?

‘Lobbyen …’
“Met de aanpassing van de UAV-GC 2005, bijvoorbeeld rond 
kwaliteitsborging, lijkt het de goede kant op te gaan. Ik zeg dat 

onder voorbehoud, omdat ik niet alle vergaderingen over deze 
aanpassing heb kunnen bijwonen. Maar het is een langzaam en 
moeizaam proces. Bij de herzieningen van de UAV in 2012 leek 
dat wel wat soepeler te verlopen. Ik wil hier een slag om de arm 
houden, maar mijn indruk is dat men in de brancheorganisaties 
en misschien ook wel aan opdrachtgeverszijde toch te veel blijft 
lobbyen voor de eigen belangen. Het hemd is natuurlijk nader dan 
de rok, maar als je gaat polderen dan moet je daar soepel mee om 
kunnen gaan. Bij de totstandkoming van de DNR 2005 is destijds 
niet echt gepolderd, maar hebben de brancheorganisaties voor de 
vaststelling wel uitdrukkelijk geluisterd naar wat opdrachtgevers 
te melden hadden.” 

‘… of polderen?’
“Polderen gaat me net zozeer aan het hart als arbitrage, want ik 
denk echt dat we daarmee Nederland hebben gemaakt tot wat we 
nu hebben – een redelijk stabiel en een redelijk tevreden land. Je 
krijgt niet altijd het onderste uit de kan, maar ook niet het lid op 
je neus. Toen ik dat op een congres naar aanleiding van de UAV-
herziening in 2012 betoogde, zag ik mensen kijken van: daar heb 
je haar weer, ouderwets, dat is niet meer van deze tijd. Na afloop 
zei iemand van opdrachtgeverszijde: luister, in deze tijd hebben 
de opdrachtgevers het voor het zeggen en met die realiteit moeten 
we omgaan. Mijn reactie was: over drie jaar is de crisis afgelopen 
en liggen de kaarten weer anders, en dan? Hoe vind je elkaar dan 
weer?”

“Inmiddels ís de crisis afgelopen, zijn de bouwers de 
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bovenliggende partij en verharden aan die kant de standpunten. 
Ik vind dat niet de weg die we in moeten slaan. We moeten 
vasthouden aan wat sommigen het Rijnlandse model noemen. 
Als we allemaal alleen aan onszelf en op de korte termijn denken, 
begeven we ons op het hellende vlak. Dat bedreigt het draagvlak 
voor voorwaarden als de UAV of UAV-GC, die toch essentieel zijn 
voor de bouw.”

Ook stevige pijlers als arbitrage en algemene voorwaarden kunnen in 
essentie niet verder gaan dan de wetgeving toestaat. Wat verwacht 
u van veranderingen in die wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet 
kwaliteitsborging?

Wet kwaliteitsborging
“De Wet kwaliteitsborging zou een antwoord moeten zijn 
op problemen in het Bouw- en Woningtoezicht, op de vele 
opleveringsgebreken, ja, eigenlijk op het probleem dat er te vaak 
werk van onvoldoende kwaliteit wordt geleverd. Niet voor niets 
heeft de bouw te maken met gigantische faalkosten. Daar mag 
de sector als geheel zeker de hand in eigen boezem steken. Bij 
arbitragezaken zien we dat natuurlijk ook terug. Niet alleen in de 
techniek van het bouwen, maar ook in het proces schiet men vaak 
tekort. Niet bij iedereen – ik zeg het er gelijk maar even bij – maar 
met name bij aannemers en architecten is dat niet voldoende op 
orde. Het werk kan en moet gewoon beter gedaan worden, zeker 
wat betreft de fysieke kant, en daar gaat de Wet kwaliteitsborging 
over.”

‘Wie betaalt …’
“Dat het toezicht beter moet, staat buiten kijf. Al zolang ik IBR-
directeur ben, hoor ik dat Bouw- en Woningtoezicht daarin 
tekortschiet, dat die het veel te druk hebben enzovoort. Dus 
daar moest wat gebeuren. De wetgever heeft echter helaas niet 
gekozen voor verbetering, vernieuwing en professionalisering 
van Bouw- en Woningtoezicht. In plaats daarvan is in het kader 
van ‘privaat wat kan en publiek wat moet’ vrij abrupt besloten tot 
zoveel mogelijk privatisering. Dat roept allerlei vragen op. Over het 
borgen van de onafhankelijkheid bijvoorbeeld, in een situatie waar 
de bouwer zijn eigen controleur betaalt. Die twee zitten dicht op 
elkaar. Natuurlijk zal een meerderheid zich netjes gedragen, maar 
wat gebeurt er als het werk moeten worden stilgelegd, of als een 
benodigde verklaring niet kan worden afgegeven?”

‘Nieuwe keten, nieuwe geschillen?’
“Op papier ziet het beoogde systeem bij de Wet kwaliteitsborging 
er aardig uit, maar het is ingewikkeld. Als instituut zijn wij ook 
betrokken geweest bij het schrijven van het reglement van zo’n 
kwaliteitsborging en dat is nog best een lastige opdracht. Er 
ontstaat een nieuwe keten met veel schakels. Zo’n kwaliteitsborger 
heeft een relatie met zijn opdrachtgever, maar ook met degene 
wiens kwaliteitsinstrument hij mag gebruiken. En de club die dat 
instrument afgeeft, heeft weer een relatie met de toezichthouder 
die het instrument moet goedkeuren. Je hoeft geen helderziende 
te zijn om te voorspellen dat in zo’n keten van relaties geschillen 
zullen ontstaan.”
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Toch lijken alle partijen in de bouwwereld te onderschrijven dat de 
bouwkwaliteit omhoog moet. Wat moet er in uw ogen veranderen in de 
wetgeving om dat te bevorderen?

‘Dat vreselijke al dan niet verborgen gebrek’ 
“Een belangrijk uitgangspunt van de Wet kwaliteitsborging 
was verbetering van de positie van de opdrachtgever. Je kunt je 
afvragen of de wet dat bereikt. Om de positie van de opdrachtgever 
te verbeteren, zou ik af willen van die vreselijke problematiek van 
het al dan niet verborgen gebrek. In de kern is dat namelijk heel 
raar. Ik laat iets bouwen en de bouwer doet iets niet goed. Dan 
is er een gebrek, maar wie dat bij oplevering over het hoofd ziet, 
wordt geacht dat te hebben aanvaard. Dan heb ik blijkbaar een 
lekkend dak aanvaard. Eigen schuld dikke bult. De aannemer, die 
wel de fout gemaakt heeft, kan ik er niet meer voor aansprakelijk 
stellen. Pas als het echt niet te constateren was, dus bij een 
verborgen gebrek, is de bouwer wel aansprakelijk. Deze aanpak 
is, als je er even over nadenkt, onbegrijpelijk, niet uit te leggen en 
niet verdedigbaar. Maar het is zo lang onderdeel van het systeem 
geweest dat het maar door weinigen ter discussie werd gesteld.”

Interne kwaliteitsborging
“De Wet kwaliteitsborging raakt onvoldoende de kern, en die is 
dat een producent aansprakelijk moet zijn voor niet goed geleverd 
werk. Veel bedrijfstakken hebben dat in de loop van de twintigste 
eeuw geleerd, soms na pijnlijke lessen en nadat ze aansprakelijk 
zijn gesteld. Een gemiddelde auto bijvoorbeeld heeft echt geen 30 

opleverpunten, die heeft gewoon 5, 6 of 7 jaar garantie. Daar is de 
kwaliteitsbewaking inmiddels geborgd in de eigen processen. De 
bouw loopt daarbij achter. Ik noemde al even de hoge faalkosten 
in de bouw. En faalkosten is gewoon een ander woord voor 
tekortkomingen, hè. Dus, ja, daar is een wereld te winnen. In de 
bouw wordt veel gesproken over werken op basis van vertrouwen 
en van wederzijds respect. Maar vertrouwen win je vooral door om 
te beginnen je werk goed te doen en je fouten te herstellen wanneer 
er wat misgaat. Als er te veel fout gaat, heeft dat alles te maken met 
onvoldoende interne kwaliteitsborging bij de aannemers zelf.” 

‘Bredere aansprakelijkheid’
“Daarom hebben wij vanuit het IBR voorgesteld om – kort 
samengevat – de aannemer aansprakelijk te maken voor alles 
wat niet is opgeschreven in het proces verbaal van oplevering. 
Wat wel in het proces-verbaal staat, moet sowieso al gerepareerd 
worden. De bouwsector heeft zich echter met hand en tand verzet 
tegen zo’n uitbreiding van hun aansprakelijkheid. Gevolg is dat 
consumenten nu wel die vergaande bescherming krijgen, maar dat 
professionele partijen er vanaf mogen wijken. Daar moet dan wel 
in de overeenkomst bewust voor gekozen worden. Hoe die keus 
uitvalt, zal, vrees ik, gaan afhangen van wie er op zo’n moment 
economisch gezien het machtigst is.”

‘Motor voor verbetering’
“Aansprakelijkheid heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds 
dat je iets moet herstellen als er iets mis is gegaan, omdat de 
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opdrachtgever recht heeft op een goed werkend product. Maar 
aansprakelijkheid is ook een mechanisme dat je dwingt om het in 
de toekomst beter te doen. Want anders … Daarmee leg je dan min 
of meer automatisch de pijn in de top van de keten. Zo wordt het 
een prikkel tot gedragswijziging. Aansprakelijkheid is echt een 
knop waar je aan moet draaien, wil je het niveau omhoog krijgen.”

Ter afsluiting: wat vindt u de meest hoopvolle ontwikkelingen van 
dit moment?

‘Centrale regie voor veiligheid’
“Waar ik blij mee ben, is dat er een centrale regisseur lijkt te gaan 
komen die qua veiligheid het hele werk moet overzien. Hoe dat 
precies vorm krijgt, weten we nog niet. Het is wel iets waar de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid steeds voor heeft gepleit. Met 
de vele verschillende partijen op een werk zijn die coördinatie 
en dat overzicht nodig. Veiligheid moet je ontwerpen. Wie heeft 
verplichtingen in welke fase? Wie moet wie aansturen? Wie moet 
voor iets zorgen? Hoe wordt daar toezicht op gehouden? Hopelijk 
krijgt zo’n centrale regisseur ook de bevoegdheid partijen op het 
werk op veiligheid aan te spreken.”

‘Procesontwerp’
“Bouwen is een kwestie van ontwerpen. Dat geldt voor het 
bouwproces als geheel. Dus niet alleen het gebouw laten 
ontwerpen door een architect en raadgevend ingenieur, waarop 
de aannemer het overneemt, die dan misschien voordat hij gaat 

uitvoeren een uitvoeringsontwerp maakt. Maar ontwerp het hele 
proces van alle werkzaamheden die moeten plaatsvinden, en van 
de rollen en de functies die daarbij horen. Dat is echt wel een les 
die ik zelf ook in Delft heb geleerd. Daar hoort overigens ook een 
bouwmanager bij. Daar wordt wel eens een beetje denigrerend over 
gedaan maar dat is gewoon een kwestie van ordentelijkheid. Het 
inzicht groeit dat dat procesontwerp en die bouwmanager nodig 
zijn, maar dat moet nog veel meer tussen de oren komen. Ook bij 
opdrachtgevers, die immers de rekening betalen.” 

‘Nul op de Meter: de weg vooruit?’
“Verder heb ik hoge verwachtingen van de ontwikkelingen 
rond ‘Nul op de Meter’-woningen. Bij Stroomversnelling, een 
vereniging die zich richt op een kwalitatieve energietransitie van 
de gebouwde omgeving in Nederland, wordt gewerkt aan een 
set van algemene voorwaarden voor nul op de meter, waarbij de 
aannemer de prestatie om energie te leveren op zich neemt. Het 
idee is dat hij een 100%-garantie afgeeft dat die energieprestatie 
15 jaar lang geleverd wordt. Bouwend Nederland en Aedes hebben 
zich er in beginsel aan gecommitteerd. Die kant moeten we op, 
van een garantie voor een langere periode. De technieken om dit 
te realiseren zijn in principe beschikbaar. Natuurlijk vraagt dat 
wel om toepassing van die technieken, en ongetwijfeld om verdere 
innovaties. Maar dat is toch een prachtige ontwikkeling? Dan 
maak je de bouw ook aantrekkelijk voor jonge mensen. Die willen 
niet blijven bouwen zoals we dat al in de negentiende en in de 
twintigste eeuw deden, die willen duurzame vernieuwing zien.”



Interview

27

De architect 
als adviseur en 
ambassadeur
Conflictmanagement van preventie 
tot geschilbeslechting

Een dubbelinterview met Fred Schoorl, directeur BNA, 
en arbiter-architect bij de RvA Anouk Vermeulen over de 
bijzondere rol van de architect als adviseur en ambassadeur.

Fred Schoorl
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Meningsverschillen en belangentegen-
stellingen kunnen zich bij elk bouwproject 
voordoen. Conflictmanagement 
hoort daarom deel uit te maken van 
professioneel management van de 
bouwketen. Geschilbeslechting is daarbij 
de sluitsteen. Vooraf goede afspraken 
maken en daarbij ook bespreken hoe 
je met conflicten omgaat, werkt ook 
en vooral preventief. Als architect heb 
je daarbij meerdere petten op. Als 
opdrachtnemer van het ontwerp moet 
je zowel je eigen belang als dat van de 
opdrachtgever behartigen. En als adviseur 
van de opdrachtgever heb je vaak ook een 
bredere verantwoordelijkheid in de rest 
van de bouwketen.

Anouk Vermeulen



De bouw trekt aan, maar ook het aantal geschillen in de bouw neemt 
toe. Zo ziet de Raad van Arbitrage voor de Bouw het aantal zaken al 
twee jaar groeien. Ook het College van Toezicht van de BNA krijgt meer 
tuchtrechtzaken af te handelen dan enkele jaren geleden. Is daarin een rode 
draad te onderscheiden?

‘Afspraken vooraf vastleggen’
“Dat kun je wel zeggen,” vindt BNA-directeur Fred Schoorl. 
“Negen van de tien zaken bij ons College van Toezicht en de 
Raad van Beroep draaien om kwesties waarin een architect en 
een opdrachtgever met elkaar in zee zijn gegaan zonder hun 
afspraken vooraf voldoende helder vast te leggen. De architect 
gaat enthousiast aan de slag en op een gegeven moment krijgt de 
opdrachtgever tekeningen, of meer dan dat zelfs, en zegt: ‘Ja, maar 
dat is niet wat ik besteld heb. En tegen die prijs al helemaal niet. 
Dat hadden we toch niet zo afgesproken?’ En dan moet er weer 
teruggegraven worden: hoe is dat gegaan? De rode draad is dus dat 
de architect aan de voorkant onvoldoende vastlegt en daardoor in 
de problemen komt.”

‘Wees niet te conflictmijdend’
Anouk Vermeulen herkent zich daar meteen in: “Dat klopt, en dat 
heeft ermee te maken dat je een opdrachtgever niet wilt afschrikken 
door meteen een heel juridisch stuk voor te leggen. Ik hoor dat van 
veel collega’s, die zeggen: ‘Ja, als ik dat doe, wil hij helemaal niet.’ 
Dan begin je heel voorzichtig en vraag je bijvoorbeeld daarna pas 
om een opdracht voor het voorontwerp. Als de klant vervolgens 

vraagt wanneer je de aangepaste tekeningen dan afhebt, moet je 
scherp zijn en zeggen: ‘Dit is wat ik nu lever en over het vervolg 
moeten we nieuwe afspraken maken.’ Dat vraagt lef en brengt 
ook een afbreukrisico met zich mee. Voor jou een ander. Maar hoe 
langer je wacht met de zakelijke kant, hoe moeilijker het wordt. 
Als architecten zijn we te vaak conflictmijdend. We willen een 
opdrachtgever niet aan het begin al de indruk geven dat er weleens 
iets mis kan gaan.”

‘Het gaat om preventie’
“En toch moet je hier als opdrachtnemer ook bij een opdrachtgever 
voor zorgen,” reageert Fred Schoorl. “Het is geen kwestie van 
conflicten mijden maar ze te voorkomen: het gaat om preventie. 
Niet voorbereiden omdat het nodig is, maar je zo goed mogelijk 
voorbereiden opdat het niet nodig is.”

Een architect is natuurlijk enerzijds een autoriteit. Anderzijds zijn 
architecten ook maar gewoon ondernemers, niet zelden kleine 
ondernemers, die zich moeten laten gelden tegenover grote opdrachtgevers. 
Is er sprake van te grote machtsongelijkheid? En wat kun je daaraan doen?

‘Ongelijkwaardige positie’
“We hebben absoluut te maken met een vraagmarkt,” stelt Fred 
Schoorl, “waarin opdrachtnemers geen gelijkwaardige positie 
innemen. Veel van de conflicten in onze branche spelen zich dan 
ook af bij aanbestedingen en selecties. Daar zijn wel regels voor, 
maar die rechtsbescherming gaat uit van een gelijkwaardigheid 
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die er niet is. Dan heb je vijf bureaus die meedingen, waarvan er op 
een gegeven moment vier zeggen: ‘Nou, opdrachtgever, dat kun je 
echt niet maken!’ Maar als er eentje ‘Ja’ zegt, omdat ze de klus nodig 
hebben, ben je weg. Ga daar dan maar eens tegen ageren, met alle 
mogelijke gevolgen voor de relatie. Je wilt een mogelijke volgende 
opdracht niet in gevaar brengen. En  ik heb het nu niet over de 
kleine, de beginnende, de jonge architect. Nee, dit zijn de grote 
jongens.”

‘Onzekerheid is toegenomen’
“Nee zeggen,” vindt Anouk Vermeulen, “moet je durven. Maar het 
vraagt ook om solidariteit tussen architecten onderling en dat is 
lastig als je in de praktijk tegen elkaar kunt worden uitgespeeld. De 
standaardregeling van vroeger, met vaste percentages naar gelang 
de aard van het project, gaf vooral ook jonge bureaus de zekerheid 
dat er een contract lag waarvoor ze het konden doen. Maar dat mag 
niet meer. Dat waren prijsafspraken en die zijn verboden. Iedere 
architect moest het zelf gaan regelen. De onzekerheid is daardoor 
toegenomen.”

‘Aanbestedingsrichtlijnen’
Fred Schoorl bevestigt dat er veel weemoed is naar de afgeschafte 
standaardregeling. “Maar dat is echt verleden tijd. We hebben 
wel als BNA een urenindicator gemaakt om onze leden houvast 
te bieden. Maar dat is maar een hulpmiddel. Waar ik veel van 
verwacht is van de aanbestedingsrichtlijnen, een soort spelregels, 
die we hebben gemaakt. Deze zijn vervat in de richtlijn gezonde 

architectenselecties (verkrijgbaar via de BNA). Wat is nou, per stap 
in het proces, redelijk en billijk om als opdrachtgever uit te vragen? 
En aan opdrachtnemerskant: wat doen we wel en wat doen we niet? 
Zodat je krijgt wat je uitvraagt en dat ook kunt vergelijken, zonder 
dat de ene partij ineens veel meer vraagt of een ander veel meer 
geeft. Dat is nu zelfs door de Tweede Kamer overgenomen. Hopelijk 
draagt dat bij aan een gelijker speelveld.”

Als architect ben je opdrachtnemer van het ontwerp, waarbij je zowel je 
eigen belang als dat van de opdrachtgever moet behartigen. Daarnaast 
heb je als adviseur of directievoerder van de opdrachtgever vaak ook 
een bredere verantwoordelijkheid in de rest van de bouwketen. Pakken 
architecten dat op? En zijn ze daar voldoende op toegerust? 

‘Directievoering’
Anouk Vermeulen: “Het informeren en adviseren van 
opdrachtgevers, zeker over het bouwproces ná het ontwerp, of de 
rol van de architect als directievoerder, dat is van groot belang. 
Maar daaraan schort het wel een beetje. Er is op bezuinigd. Of je 
ziet dat aannemers die rol naar zich toetrekken. Eigenlijk is dat een 
garantie voor conflicten. Juist de architect heeft het overzicht. En 
hij spreekt ook de taal van de aannemer, kan dat vertalen voor de 
opdrachtgever.”

‘Bredere rol van de architect’
“Die klassieke rol van de architect als opdrachtnemer én als 
adviseur is zeker bij de wat kleinere opdrachtgevers cruciaal,” 
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beaamt Fred Schoorl. “Ook bij complexe projecten zie je wel dat de 
architect vaak degene is die nog weet hoe het ook alweer zat. Daar 
ligt dus een rol die architecten best nog beter kunnen invullen. Dan 
bedienen ze hun klanten beter en daar liggen kansen. Het is ook 
een van de competenties die je als architect vandaag de dag nodig 
hebt. De ‘nieuwe architect’, zoals wij dat noemen, heeft om succesvol 
te opereren sowieso meer vaardigheden nodig dan vroeger. Denk 
aan onderhandelen, aan communicatie, aan management, ook 
management van bouwprocessen. Met onze BNA Academie bieden we 
overigens ook veel aan op het gebied van competentie-ontwikkeling.”

Bouwprojecten, zeker de grotere, brengen onzekerheden en onverwachte 
ontwikkelingen met zich mee. Is er bij afspraken aan de voorkant wel 
voldoende ruimte en aandacht voor conflictmanagement? En wat kun je 
doen om het effect van eventuele conflicten te beperken?

‘Afspraken over omgang met conflicten’
Fred Schoorl: “Daar valt nog een wereld te winnen. Bij heldere 
afspraken vooraf hoort ook dat je bespreekt en vastlegt wat je doet 
met meningsverschillen als je daar niet uitkomt. Als je daar niets over 
afspreekt, kom je juist sneller bij de rechter of de Raad van Arbitrage 
terecht, ook als dat niet per se nodig was geweest. Een set regels kan 
helpen vertragingen en ook ruzies zoveel mogelijk te voorkomen. 
Het bizarre is dat het heel vaak vergeten wordt. Niet alleen bij de 
kleine opdrachtjes van een particulier, het gebeurt soms ook in 
die grote wereld. Dus dat hele procesdenken ter voorkoming van 
het uit de hand lopen van conflicten – waarbij conflicten trouwens 

instrumenteel kunnen zijn om het proces goed te laten lopen, dat 
vind ik wel – ja, daar moeten we echt nog wel beter in worden.” 

‘Stevige houding’
Anouk Vermeulen: “Precies. En weet je, een stevige houding vooraf 
is ook een teken van professionaliteit. Ik maak nu veel betere 
afspraken dan vroeger. Ook als het me heel veel moeite kost. Maar 
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Een set regels kan helpen 
vertragingen en ruzies 
te voorkomen
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ze vragen mij vervolgens ook weer voor de onderhandelingen 
met de aannemer, want ze denken: ‘Die kan dat wel.’ Die stevige 
opstelling levert dus meer dan één voordeel op.”

‘Professioneel conflictmanagement’
“Waar het mij hier vooral om gaat,” vervolgt Fred Schoorl, “is dat je 
bij conflictmanagement niet focust op de laatste stap, of dat nu de 
rechter of de Raad is. Daaraan voorafgaand kun je al zoveel doen, en 
al van tevoren bedenken, om zaken in het proces op te lossen. Kom 
je er niet uit, beperk dan de schade, zeker bij complexe projecten, 
bijvoorbeeld door het probleem te isoleren en apart op te lossen. Met 
mediation, met arbitrage op maat, met een tussentijds oordeel, hoe 
dan ook. Dan doe je aan professioneel conflictmanagement. Doe je 
dat niet, en stel je je conflictmijdend op, dán loop je een moeras in.”

Het laten beslechten van een geschil, of dat nu door de rechter of door de 
Raad van Arbitrage gebeurt, is de sluitsteen van het conflictmanagement. 
Elders in dit Jaarbericht stelt Monika Chao-Duivis dat je met een 
bouwgeschil beter af bent bij de Raad. Maar toch is er bij sommige publieke 
opdrachtgevers een trend zichtbaar om voor de gewone rechter te kiezen. 
Ze vindt dat adviseurs als architecten en ingenieurs opdrachtgevers 
goed zouden moeten voorlichten over de voordelen van de Raad boven de 
rechter.

‘Verschil tussen Raad en rechter uitleggen’
Anouk Vermeulen: “Wat hier zou helpen is dat we architecten beter 
uitleggen wat het verschil is tussen rechtspraak bij de Raad en bij 

de gewone rechter. Ik denk namelijk dat heel veel mensen dat niet 
weten. Dan pas kan de architect een rol als ambassadeur spelen.”

‘Ambassadeur van professioneel bouwmanagement’
“Binnen de relatie architect-opdrachtgever hebben wij nog in elk 
district een deken,” vult Fred Schoorl aan, “wat een voorzichtiger 
benadering biedt. Vervolgens hebben wij dan onze eigen 
tuchtrechtelijke aanpak. Maar in principe, en zeker voor de bredere 
bouwketen, zeggen wij: de Raad van Arbitrage is ervoor opgericht, 
die moet je benutten. En het hoort zeker in je professionele 
advies aan een opdrachtgever: ‘En mocht het dan misgaan? Ja, 
natuurlijk, dan moeten we daar en daar terecht.’ In die zin gaat 
het om de rol van de architect als ambassadeur van professioneel 
bouwmanagement. En dus ook professioneel conflictmanagement.”

‘Fan van de Raad’
“Bij ons architectenbureau is de laatste zin van onze overeenkomst 
overigens dat we in geval van zakelijke conflicten waar we niet 
uitkomen naar de Raad van Arbitrage voor de Bouw gaan of naar 
de burgerlijke rechter. Daar staat bij: ‘Naar keuze van de architect’. 
En wij kiezen altijd voor de Raad. Zelf ben ik fan,” besluit Anouk 
Vermeulen lachend, “sinds ik als beginnend architect naar de Raad 
moest omdat een klant weigerde te betalen. Gelukkig werd dat daar 
helemaal opgelost.”

InterviewFred Schoorl en Anouk Vermeulen
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OnafhankelijkRechtspraak

Wat niet iedereen weet: arbitrage ís rechtspraak. Dat is bij wet 
geregeld. Arbiters beslissen volgens dezelfde regels van het recht 
en hun uitspraken hebben dezelfde rechtskracht en voldoen aan 
dezelfde voorwaarden als die van een gewone rechter. Ook hoger 
beroep is mogelijk.

De rechtsgang wordt op verschillende manieren bewaakt. 
Bij elk geschil treedt in ieder geval een jurist als secretaris op. Bij 
grotere zaken – met drie arbiters – is meestal een van de drie een 
arbiter-jurist. Zij zijn bijna altijd (oud-)rechter bij een rechtbank of 
een gerechtshof.

De RvA borgt de juridische vakbekwaamheid en de integriteit 
van álle arbiters met soortgelijke instrumenten als de gewone 
rechterlijke macht, zoals een leidraad voor onafhankelijkheid 
en intervisie. Arbiters worden getraind op zittingsvaardigheden 
en daarnaast regelmatig (bij)geschoold in het recht. Verder 
werkt de RvA transparant, onder andere door alle uitspraken 
(geanonimiseerd) te publiceren.

Arbitrage door de Raad is gelijk 
aan rechtspraak 

De onafhankelijkheid van arbiters is meervoudig gewaarborgd. 
Zij worden voorgedragen vanuit organisaties van opdrachtgevers, 
opdrachtnemers en adviseurs. Na hun benoeming door het bestuur 
van de RvA opereren ze onafhankelijk van de voordragende 
organisatie, dus zonder last of ruggespraak.

De voorzitter van de RvA is afkomstig uit de rechterlijke 
macht en wordt door het bestuur van de RvA benoemd op 
voordracht van de Raad voor de Rechtspraak. Hij zorgt dat arbiters 
over de voor een geschil vereiste deskundigheid beschikken 
en – bij drie arbiters – voor een evenwichtige verdeling over 
opdrachtnemers, opdrachtgevers en adviseurs. De voorzitter 
benoemt per geschil uitsluitend arbiters die niet in relatie staan 
tot één van de partijen of hun advocaten.

De onafhankelijke werking van de RvA ten opzichte van de 
partijen in de bouwwereld komt ook tot uiting in de meerjarige 
statistieken: opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen even vaak 
gelijk.

De onafhankelijkheid van de 
Raad is gegarandeerd 
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DeskundigErvaren

De RvA behandelt elk jaar ruim 550 geschillen in de bouw. Of het nu 
gaat over de uitvoering van een stadskantoor of een verkeerstunnel, 
over de oplevering van een woning of over de technische installatie 
van een bedrijfspand: wie er in de bouw samen niet uitkomt, kiest 
vaak voor de RvA. Ieder jaar spreekt de RvA onafhankelijk recht in 
zaken die qua belang in omvang variëren van enkele duizenden tot 
tientallen miljoenen euro’s. Opdrachtgevers en opdrachtnemers, 
van groot tot klein en van bedrijven en particulieren tot overheden 
weten al jaren de weg naar de RvA te vinden.

De ervaring van de Raad met 
bouwgeschillen is onovertroffen 

In gecompliceerde bouwgeschillen is technische deskundigheid 
bijna altijd onontbeerlijk. De bouwkundigen in het College van 
Arbiters van de RvA beschikken gezamenlijk over alle voor een 
geschil benodigde specialistische technische kennis. Daardoor 
werkt de RvA slagvaardiger dan de gewone rechter. Die moet 
immers voor bouwtechnische vragen steeds één of meer externe 
deskundige(n) inschakelen. De RvA benoemt per geschil meteen 
al de arbiters met de vereiste deskundigheid. Zij kunnen zelf 
oordelen over de technische aspecten (ook over de juridische kant, 
daarover verderop meer). Daarom bespaart arbitrage bij de RvA 
inzet, tijd en geld ten opzichte van rechtspraak via de gewone 
rechter.

De Raad heeft alle vereiste 
technische kennis zelf in huis
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Niet duurSnel

Als de gewone rechter technisch deskundigen moet inschakelen, 
leidt dat tot aanzienlijke verlenging van de duur van de procedure. 
Dat kost vaak maanden. Niet alleen vindt de benoeming van 
de deskundige(n) in een procedure binnen de hoofdprocedure 
plaats. Vaak zijn daartoe meerdere tussenvonnissen nodig. 
Vervolgens kost deskundigenonderzoek ook veel tijd (opnieuw 
vele maanden) en daarna mogen partijen in de regel ook nog bij 
akte op deskundigenrapport(en) reageren (extra procesronde). 
Verder neemt de procedure bij de gewone rechter meestal meerdere 
zittingen in beslag. Al  die rondes en die tijd heeft de RvA niet 
nodig omdat de beslissers daar zelf de benodigde deskundigheid in 
huis hebben. 

Bij een geschil met technische 
aspecten is de Raad sneller

Door een gewone rechter benoemde deskundigen werken tegen een 
marktconform uurtarief. Arbiters krijgen een vaste vergoeding. 
De RvA kent bovendien geen winstoogmerk. Alle kosten worden 
gedekt uit de vergoeding die partijen betalen. Daarom zijn de 
kosten van een bouwgeschil bij de RvA uiteindelijk veelal gelijk 
aan of lager dan bij de gewone rechter. Verder blijven de kosten 
meestal overzichtelijk omdat de RvA met tariefgroepen werkt. 
Geschillen met een belang tot 5.000 euro kennen lage vaste 
tarieven. Daarboven (tot een belang van 100.000 euro) gelden 
maximumtarieven.

Goede Raad is niet duurder
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En verder

Arbitrage door de RvA biedt op allerlei manieren maatwerk. Er 
is een keuze aan juridische mogelijkheden, met naast de gewone 
procedures, het hoger beroep en het kort geding onder andere 
instrumenten als een spoedplaatsopneming of het Fast Track 
Bindend Advies. Maar partijen kunnen ook – in overleg met 
de voorzitter en mits ze het daarover eens kunnen worden – 
procedures aan hun wensen aanpassen.

De RvA neemt voor de behandeling van een geschil de tijd die 
daarvoor nodig is. Meestal is dat een hele dag, waarop partijen alle 
gelegenheid krijgen om hun zaak te bepleiten. Op dezelfde dag 
vindt (indien nodig) een bezichtiging van het bouwwerk plaats en 
worden eventuele getuigen gehoord. Daarvoor zijn dus niet, zoals 
bij de gewone rechter, meerdere zittingsdagen nodig. Ten slotte is 
in verreweg de meeste gevallen die ene zittingsdag ook voldoende 
om snel een eindvonnis te wijzen.

Verder komt de RvA de partijen ook letterlijk tegemoet: de 
zitting vindt vrijwel altijd plaats in de buurt van de bouwlocatie. 
Dat houdt verband met de bezichtiging, maar ook als die niet nodig 
of mogelijk is, kunnen partijen verzoeken om de zitting in hun 
woon- of werkomgeving te laten plaatsvinden.

Maatwerk, tijd en aandacht en toch vrijwel 
altijd na één zitting snel een einduitspraak
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Een gesprek over omgaan met conflicten en keuzes in geschil-
beslechting tussen burgemeester van Haarlem Jos Wienen, 
vanuit de VNG bestuurslid van de RvA, en Anne Keirse, arbiter 
lid-jurist bij de RvA, hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit 
Utrecht en raadsheer aan het gerechtshof Amsterdam.

‘Zoek de 
redelijkheid, 
en zorg dat het 
recht geborgd is’
Arbitrage biedt snelle en flexibele 
manieren om een geschil te 
beslechten

Jos Wienen
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Bij bouwprojecten kunnen pijnpunten 
ontstaan waar je als opdrachtgever en 
opdrachtnemer samen niet uitkomt. 
Vraag je dan een oordeel aan de Raad van 
Arbitrage voor de Bouw? Of stap je naar 
de gewone rechter? Maak in ieder geval 
goede afspraken vooraf, dus voordat je 
in een conflictsituatie terechtkomt. Dan 
weet je je recht geborgd en kun je bij 
meningsverschillen rustig werken aan een 
oplossing.

Anne Keirse



Risicoverdeling bij bouwprojecten is een heet hangijzer. Overheids-
opdrachtgevers hebben de laatste jaren meer en meer risico’s neergelegd 
bij opdrachtnemers, die zich daar op hun beurt steeds vaker tegen lijken te 
verzetten. 

‘Ervaring leidt tot voorzichtigheid’
“In de praktijk maak je als opdrachtgever soms kwesties mee,” 
opent Jos Wienen het gesprek, “waar je vooral aan overhoudt dat 
je een volgende keer moet zorgen dat je de zaken vooraf helemaal 
dichttimmert. Om een voorbeeld te geven: bij een gemeente waar 
ik eerder werkte, werd een nieuwe vleugel aan het gemeentehuis 
gebouwd. Klimaatvriendelijk, in dit geval met een warmte- en een 
koudebron.”

“Na oplevering wilde het echter niet warm worden, en 
in de zomer ook niet koel. Dat werd maar niet opgelost. De 
monteurs wisten het niet. Het onderhoudsbedrijf kwam er niet 
uit. Pas na drie jaar (!) ellende bleek bij een groot onderzoek dat 
de installateur bij de aanleg een fout had gemaakt. Daardoor 
stroomde warm water niet de installatie in, maar direct naar de 
koudebron. Geen verwarming dus, en ook geen koeling, want de 
temperatuur in beide bronnen was allang gelijk geworden.”

“Enfin, het ongelooflijke aan dit verhaal is dat we na 
juridisch advies moesten besluiten er geen zaak van te maken, 
omdat we de schade waarschijnlijk toch niet of maar zeer beperkt 
konden verhalen. Enerzijds omdat in een geschil met enig succes 
aangevoerd zou worden dat de gemeente als professionele partij 
het probleem zelf had moeten zien. Anderzijds omdat je te maken 

had met allerlei naar elkaar wijzende partijen, die zich ook nog in 
hun voorwaarden hadden ingedekt. Waardoor je bijvoorbeeld zo’n 
installatiebedrijf nooit voor meer aansprakelijk zou kunnen stellen 
dan het bedrag van hun opdracht. Ook nu de werkelijke schade, 
inclusief het herstel, veel groter was.”

“Dergelijke ervaringen leiden ertoe dat je als opdrachtgever 
een volgende keer zegt: ik ga niet meer min of meer automatisch 
mee in de voorwaarden van de betreffende branche. Voortaan ga 
ik als gemeente mijn eigen voorwaarden gebruiken. Je wilt een 
partij die je aan kunt spreken: als jij dit voor me doet, en jij bent de 
deskundige, dan mogen de risico’s toch ook voor jou zijn. Vergeet 
niet: als het fout gaat, wordt er tegenwoordig hard afgerekend. Het 
afbreukrisico, ook politiek, is groter dan vroeger.”

Sommige publieke opdrachtgevers lijken in de voorwaarden die ze 
stellen een voorkeur te ontwikkelen voor de gewone rechter boven de 
Raad van Arbitrage voor de Bouw, die in algemene voorwaarden als de 
UAV of de UAV-GC als geschilbeslechter wordt genoemd. Uit onderzoek 
van het Instituut voor Bouwrecht blijkt dat die voorkeur eerder een 
kwestie van emotie of gewoonte is dan dat het om een doordachte 
keuze gaat.

‘Onafhankelijkheid arbitrage is geborgd’
“Een gemeente die ooit het gevoel heeft gekregen dat je op moet 
passen met de bouwsector, kan ook voorzichtig worden als 
het om arbitrage gaat,” denkt Jos Wienen. “Zo van: denken die 
deskundige arbiters niet meer mee met bouwbedrijven dan met 
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opdrachtgevers? Daarvan kan ik alleen maar zeggen dat die vrees 
onterecht is. De onafhankelijkheid en het juridische proces zijn 
bij de Raad heel zorgvuldig geborgd. De twee voorzitters die ik in 
het bestuur heb meegemaakt zijn juristen van naam en faam. Die 
zitten erbovenop. Je kunt vertrouwen op de onpartijdigheid van de 
Raad.”

‘In arbitrage aan de top’
“Dat kan ik onderschrijven,” beaamt Anne Keirse. “In de 
arbitragewereld staat de Raad, samen met het Nederlands 
Arbitrage Instituut NAI, aan de top. Waarbij de Raad dan ook nog 
zijn besluiten publiceert, wat de transparantie bevordert. Dit 
neemt niet weg dat je ook bij de overheidsrechter goed bediend 
wordt, ook in bouwrechtzaken.” 

‘Serieuze partner’
Jos Wienen: “Misschien is bij overheden de Raad nog te weinig 
bekend als een serieus te nemen partner. Dat is jammer, 
ook al omdat de overheidsrechter toch al overladen is met 
werk. Bovendien beschikt die meestal niet over de benodigde 
deskundigheid. Dan vind ik dat zo’n instituut waar die 
deskundigheid echt ruim voorradig is, en dat bovendien een 
zorgvuldig proces kent, sneller en bevredigender kan werken 
dan wanneer je de gang naar de rechter maakt. Daar zou dieper 
over nagedacht kunnen worden, in plaats van dat je, bijvoorbeeld 
omdat je dat als overheid bij andere zaken ook doet, standaard 
kiest voor de rechter.”

‘On speaking terms?’
“Ook als je vooraf voor de overheidsrechter hebt gekozen, kun 
je altijd nog een beroep doen op arbitrage, als beide partijen dat 
willen. Omgekeerd kan trouwens ook,” vult Anne Keirse aan. “Als 
je bijvoorbeeld denkt: het gaat tijd en geld kosten om de rechter 
door (bouw)technische deskundigen te laten informeren, kun je 

“
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verdient meer bekendheid 
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alsnog voor arbitrage bij de Raad kiezen waar naast jurist-arbiters 
ook arbiters met bouwkundige vakkennis meebeslissen. Maar 
dat moet je dan wel samen doen. Andersom kun je als je vooraf 
gekozen hebt voor arbitrage, in gezamenlijk overleg toch naar de 
overheidsrechter stappen. De vraag is natuurlijk wel of je tegen die 
tijd nog ‘on speaking terms’ bent en er samen uitkomt.”

Contracten zo sluitend mogelijk maken is één ding; maar waar projecten 
groter, langduriger en complexer worden, worden problemen en 
meningsverschillen ook onvoorspelbaarder. In een professionele omgang 
met conflicten hoort het beslechten van een geschil pas de allerlaatste 
stap te zijn.

‘Zoek de redelijkheid’
“Je kunt het een doen en het ander niet laten,” vindt Anne Keirse. 
“Wel de contracten goed dichttimmeren, dus zorgen dat het 
op papier allemaal goed geregeld is. Juist dan hoef je, als er een 
probleem ontstaat, niet meteen op dat papier terug te grijpen. 
Je kunt dan meer de redelijkheid zoeken dan het recht. Zo van, 
joh, als we nou even hiernaar kijken, in redelijkheid. Zouden we 
het nou niet gewoon zo doen? Dat kun je doen als je in de rustige 
wetenschap verkeert dat je recht geborgd is.”
“Kwesties als in het voorbeeld dat Jos gaf, duren ook lang omdat 
iedere partij bang is de schuld te krijgen en met de rekening 
te blijven zitten. Als je kunt afspreken dat je problemen zoveel 
mogelijk tussentijds en in overleg oplost, kom je vaak sneller en 
goedkoper tot een oplossing. Gelukkig ontstaat er meer en meer 
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procesbegeleiding op dit gebied. Kom je er niet uit dan kun je je 
geschil alsnog voorleggen, of dat nu aan de Raad of aan de rechter 
is. En die gaat dan met voldoende waarborg de knoop voor partijen 
doorhakken.”

‘Voorkom vertragingen’
Jos Wienen: “Snelheid is wel een belangrijk punt. Menings-
verschillen leiden te vaak tot eindeloze vertragingen in projecten, 
met alle overlast en ophef van dien. Een vlotte oplossing kan voor 
de overheid heel belangrijk zijn, of dat nu in onderling overleg kan 
of dat er een rechter of arbiter aan te pas moet komen.”

‘Flexibiliteit en maatwerk’
“Wat dat betreft biedt de mogelijkheid van maatwerk voordelen,” 
reageert Anne Keirse. “Arbitrage is flexibel. Om vertragingen te 
voorkomen kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om waar mogelijk 
deelgeschillen op te lossen. Stel, er ontstaat ergens een conflict, 
het project loopt nog en iedereen heeft er belang bij om snel 
weer door te kunnen. Dan vraag je een oordeel op dat stuk waar 
je niet uitkomt. Daarmee voorkom je ‘collateral damage’ naar de 
rest van het project. De Raad biedt daar ook mogelijkheden voor, 
bijvoorbeeld het ‘Fast Track Bindend Advies’, waarin trouwens ook 
weer allerlei maatwerk mogelijk is.”

Voorkomen is beter dan genezen. De Raad van Arbitrage biedt bijvoorbeeld 
de mogelijkheid bij omvangrijke en gecompliceerde projecten een 
AdviesRaad (ook wel Raad van Deskundigen genoemd) in te stellen. Doel 

is het voorkomen van en het bemiddelen in geschillen, dan wel zorg te 
dragen voor een efficiënte interne beslechting.

‘Preventiever werken’
“Dan kom je dus vroegtijdig op de bouwplaats, in plaats van pas 
nadat de Raad als geschilbeslechter wordt ingezet. Dat lijkt me een 
mooi voorbeeld van toekomstgericht inzetten van het recht, veel 
preventiever, meer gericht op het voorkomen van schade,” vindt 
Anne Keirse. “Niet-juristen zien het recht nogal eens als iets dat 
terugkijkt, nadat er van alles fout is gegaan. Natuurlijk geeft het recht 
regels, zoals wie de schade moet vergoeden als er wat mis is gegaan. 
Maar in de kern geeft het recht ook aan wat er moet gebeuren om te 
zorgen dat het goed gaat, dat er geen schade wordt berokkend.”

‘Wees er sneller bij’
 “Dat je bij de complexere en grotere bouwwerken het proces zo 
inricht dat je er sneller bij bent en sneller in overleg problemen 
oplost, dat lijkt me zeer de moeite waard,” besluit Jos Wienen. “Wat 
nu te vaak gebeurt is dat de verhoudingen zwaar verstoord raken. 
De voortgang lijdt er verschrikkelijk onder als het vertrouwen zoek 
raakt. De een denkt: ‘Ze zitten de boel te flessen.’ En de ander zet 
de hakken in het zand: ‘Ze willen me veel meer werk laten doen dan 
was afgesproken.’ Daar komt natuurlijk nooit het beste resultaat 
uit. Dit is voor mij hardop denken. Maar zou het niet heerlijk zijn 
als je er dan bijtijds iemand bij kunt halen die door beide partijen 
gerespecteerd wordt en snel en deskundig kan zeggen: jongens, dit 
is de manier waarop je het moet gaan doen?”
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Klaas Mollema
Bestuursvoorzitter RvA
(Interviewlocatie: het Noord-Veluws Museum in Nunspeet, 

waar Klaas Mollema nauw bij betrokken is.)
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Klaas Mollema is zijn werkend leven lang 
rechter, tot zijn afscheid in 2014 als vice-
president van het Hof Leeuwarden, en tot 
op heden als raadsheer-plaatsvervanger 
bij het Hof Arnhem/Leeuwarden. Bij de 
Raad van Arbitrage voor de Bouw werd 
hij in 2004 arbiter, als lid-jurist, en in 
2010 bestuursvoorzitter. Eind dit jaar 
neemt hij afscheid bij de Raad. Daarop 
vooruitlopend spreken we met hem over 
zijn visie op de kern van het bouwrecht, 
op de verschillen tussen arbitrage en de 
gewone rechter, op de (on)gelijkwaardige 
verhouding tussen opdrachtgevers en 
opdrachtnemers en op de noodzaak voor 
meer professioneel conflictmanagement 
in de bouwsector. Maar we beginnen 
met een korte terugblik op enkele 
hoogtepunten.

‘Aandeel vrouwelijke arbiters groeit’
“Terugkijkend op mijn jaren als voorzitter ben ik blij, laat ik 
daarmee beginnen, dat het is gelukt een groot aantal vrouwen te 
benoemen als arbiter. Vooral onder arbiters-juristen, waarbij ik zelf 
een sturende rol speel, maar ook onder de deskundigen die worden 
voorgedragen door de dragende organisaties. Bij elke vacature 
voor zo’n technisch arbiter wijzen wij de voordragende organisatie 
expliciet op ons streven naar een hoger percentage vrouwen. Bij 
mijn aantreden telden we twee vrouwen als lid-jurist, dat zijn er nu 
acht, en géén vrouwen als lid-deskundige, dat zijn er nu zes.”

‘Bouwrecht als masterclass en als afstudeerrichting’
“Waar ik ook met trots op terugkijk, is de totstandkoming van 
een Masterclass bouwrecht. Toen daar na vijf jaar helaas een einde 
aan kwam, hebben we een prachtige oplossing gevonden, mede 
dankzij de geweldige medewerking van Chris Jansen, hoogleraar 
Bouwrecht aan de VU te Amsterdam. Daar maakt vanaf september 
2019 de afstudeerrichting Bouwrecht onderdeel uit van de Master 
Rechtsgeleerdheid. Belangrijk onderdeel blijft het volgen van 
een stage, waartoe ook de Raad mogelijkheden biedt. Hiermee is 
weer een stap gezet in de deskundigheidsbevordering binnen het 
bouwrecht.”

‘Pijlers onder het bouwrecht’
“Het bouwrecht wordt in de praktijk het meest vormgegeven 
door de arbiter, de rechter en het Instituut voor Bouwrecht. 
Wetgeving speelt veel minder een rol. Je ziet de invloed van 
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arbitrage-uitspraken ook duidelijk terug in de UAV en de UAV-GC. 
Maar de ware pijlers onder het bouwrecht zijn in mijn ogen niet 
zozeer strikt juridisch of institutioneel: het bouwrecht kan alleen 
maar functioneren als het wordt geschraagd door vertrouwen en 
communicatie. Dat heeft alles te maken met hoe een bouwwerk tot 
stand komt. Een bouwovereenkomst is een overeenkomst, maar de 
uitvoering is een proces, waarbinnen heel veel verschillende niet 
van tevoren direct vast te stellen of te kwantificeren factoren een 
rol spelen. Daar moet je tijdens de uitvoering over communiceren 
en dat kan alleen maar als er wederzijds vertrouwen is.”

‘Puur juridische aanpak …’
“Wie niet weet hoe de bouw werkt en een conflict puur als jurist 
bekijkt, kan op een hele verkeerde uitkomst terecht komen. Het 
beste voorbeeld is, en dat zie je ook in de rechtspraak trouwens, 
dat meerwerk, inclusief de prijs, eerst moet worden goedgekeurd 
voordat je het vergoed kunt krijgen. In de praktijk werkt dat zelden 
zo. Dan gebeurt er iets tijdens de bouw en je pakt de telefoon: ‘Ik 
kom nu dit tegen.’ ‘Maar we moeten verder.’ ‘OK, ik kan het zo en 
zo oplossen.’ ‘Nou, doe maar.’ Dan staat er dus niks op papier, laat 
staan een prijs. En dan kán de opdrachtgever achteraf zeggen: ‘Ja, 
maar dat hebben we niet zo afgesproken.’ Wat doe je dan?” 

‘Noodzakelijk werk onbetaald laten?’
“Een naar mijn mening berucht voorbeeld is een arrest van het 
Hof Amsterdam, waarin een enorm bedrag aan meerwerk niet 
werd gehonoreerd. In wezen zegt de gewone rechter daarin: ‘Ja, 

dat is niet conform contract gegaan, dus jammer dan.’ Terwijl 
wij in arbitrage in zo’n geval zeggen: ‘Het werk is gedaan, 
dat kun je zien, het zit er. Was het nuttig? Ja, en het was zelfs 
hartstikke nodig. Het moest.’ Dan is het toch raar dat je dat 
niet gehonoreerd krijgt? Wie zo’n meerwerkclaim afwijst, heeft 
niets van het bouwproces begrepen. Je moet eigenlijk het metier 
een beetje kennen om te begrijpen hoe hectisch het soms is 
en wat er in die hectiek kan gebeuren. Zonder de kennis van 
bouwtechnieken en het inzicht in bouwprocessen waarover 
we bij de Raad beschikken, is het veel moeilijker om tot een 
rechtvaardig oordeel te komen.”

‘Juridische borging’
“Natuurlijk moet onze rechtspraak – want arbitrage ís rechtspraak 
– ook aan juridische normen voldoen. Denk aan zaken als 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. Vandaar dat wij 
aan die juridische borging veel aandacht besteden. Een onderdeel 
daarvan, dat ik zelf heb ingevoerd, is dat we vaker dan vroeger al in 
eerste aanleg een jurist benoemen in het arbitrale college. Bij grote 
partijen doen we dat standaard, omdat die dat willen. En onze 
juridische arbiters zijn vrijwel allemaal rechter of oud-rechter. 
Het maakt allemaal deel uit van de krachtige juridische borging 
van ons werk. Hierbij mag ik overigens ook weleens de kwaliteit 
benadrukken van onze eigen juridisch secretarissen, die elke 
zaak bij de Raad begeleiden. De mix van juridische en technische 
deskundigheid maakt de Raad in mijn visie tot hét aangewezen 
instituut bij bouwgeschillen.”
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‘Arbitrage of gewone rechter?’
“Toch zien we bij sommige overheidsopdrachtgevers helaas een 
tendens om bij bouwgeschillen te kiezen voor de overheidsrechter 
in plaats van arbitrage. Dat blijkt vaak meer een kwestie van een 
gevoel of gewoonte dan dat het een onderbouwde beslissing 
is. Elders in dit Jaarbericht gaat Monika Chao-Duivis van het 
Instituut voor Bouwrecht daar uitgebreid op in.”

“Laat ik me hier vooral richten op de noodzaak van 
vertrouwen. Geen blind vertrouwen maar gebaseerd op de 
wetenschap dat elke opdrachtgever en elke opdrachtnemer bij een 
conflict kan rekenen op een deskundig en onpartijdig oordeel. 
De ene keer vind je dat leuker dan de andere, winnen is prettiger 
dan verliezen. Maar een feitelijk goed onderbouwd en deskundig 
oordeel vergroot de acceptatie bij partijen en draagt bij aan het 
corrigeren van fouten en het verbeteren van het bouwproces in de 
toekomst. Daar hebben we dus met zijn allen belang bij.”

“In die zin draagt een goed functionerende rechtspraak 
via arbitrage bij aan het vertrouwen tussen partners in het 
bouwproces. De Raad is niet voor niets ingesteld en niet voor 
niets zijn de Rijksoverheid, de VNG en de woningcorporaties 
vertegenwoordigd in ons bestuur. Als publieke opdrachtgevers 
vervolgens zonder goede redenen arbitrage te vaak links laten 
liggen, holt dat de basis eronder uit. Zakelijke opdrachtgevers 
kiezen meestal voor arbitrage, omdat ze zich van de waarde ervan 
bewust zijn. Ook (lagere) overheden zouden de afweging tussen 
arbitrage en gewone rechter veel bewuster mogen maken. Vandaar 
ook onze boodschap aan architecten en ingenieurs, die vaak 

overheden adviseren bij een bouwproject: zorg dat er voorafgaand 
aan de contractsluiting wordt nagedacht over die keuze. Daar is 
nog veel te winnen.”

‘Overmacht of gelijkwaardigheid’
“In de afgelopen crisisjaren zijn grote opdrachtgevers bijna 
almachtig geweest. Zo konden ze bedingen dat er ruim onder 
de kostprijs werd gewerkt, met als gevolg jaren zonder winst, 
inkrimpingen en ook grote faillissementen. Nu de markt is 
gekanteld zien we de keerzijde, waarbij op grote projecten soms 
maar één of zelfs niemand inschrijft. Gezonde verhoudingen 
in de bouw vragen om een langere termijnvisie, waarbij al in 
de contractfase opdrachtgever en aannemer als gelijkwaardige 
partijen kunnen optreden. Grip op de kosten is natuurlijk 
belangrijk maar kan nooit de enige afweging zijn. Arent van 
Wassenaer laat in zijn boek (‘A practical guide to successful 
construction projects’) zien dat grote bouwprojecten zelfs 
na serieuze kostenoverschrijdingen als een succes worden 
beschouwd wanneer alle partijen zo hebben samengewerkt dat 
ze hun doelen hebben gerealiseerd. Het moeilijke voor publieke 
opdrachtgevers is de omgang met de complexiteit van grote 
en langdurige projecten. De aannemer zegt bijvoorbeeld: ‘We 
kunnen het bouwen, voor zeg 1,5 miljard euro, maar er zitten 
onzekerheden in. Als die zich voordoen, spreken we elkaar weer.’ 
Dat is politiek lastig te verkopen. En het is sowieso alleen haalbaar 
als opdrachtgever en opdrachtnemer als partners op elkaar kunnen 
vertrouwen en open met elkaar communiceren.”
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‘Bouwen als proces’
“Wij beslechten geschillen en dat kan je beeld vertekenen. Laat ik 
daarom ook maar eens benadrukken dat er in de bouw heel veel 
goed gaat. Voor onze deur in Utrecht wordt een megagebouw 
neergezet. Als je ziet hoe ingewikkeld dat is en alles toch steeds 
weer in elkaar moet grijpen, dan is het een wonder dat zo’n gebouw 
er ook komt. Veel grote bouwwerken zijn bovendien unieke 
projecten, neem de nieuwe sluizen in IJmuiden of het viaduct bij 
Muiden, dat is nooit eerder gedaan. En ook bij kleinere bouwwerken 
is er vaak wel een referentiekader, maar geen blauwdruk.”

“Bouwen is dus een proces waarin je niet alles van tevoren 
kunt voorspellen. Dat stelt eisen aan de samenwerking en daarom 
zijn vertrouwen en communicatie van vitaal belang voor het succes 
van zo’n project. Daar hoort een raamwerk bij voor de omgang met 
onvoorziene omstandigheden en de meningsverschillen die daarbij 
onvermijdelijk de kop opsteken.”

‘Model voor conflictmanagement’
“In de praktijk staat een dergelijk professioneel 
conflictmanagement echter nog vaak in de kinderschoenen. We 
hebben de laatste tijd weer regelmatig zaken gehad waarbij ik 
denk: jongens, als jullie nou van tevoren een conflictmodel hadden 
ingebouwd, een soort noodverband voor als het niet goed gaat, dan 
was het totaal anders gelopen. En dan had je veel minder kosten 
gehad en was je veel eerder klaar geweest.”

“Je kunt ook tussentijds heel veel oplossen. Ik heb daar 
een mooi voorbeeld van, overigens niet vanuit de Raad, waarbij 

een enorm bouwproject compleet vast dreigde te lopen op 
meningsverschillen. Opdrachtgever en aannemer hebben toen ieder 
een van onze technische arbiters benoemd als bindend adviseur, en 
die twee hebben mij gevraagd als voorzitter op te treden. Op basis 
van wat korte spelregels hebben we toen, zonder advocaten maar 
wel met input van de bouwverantwoordelijken, op acht of negen 
forse pijnpunten de knoop voor ze doorgehakt. Daarna konden ze 
weer verder, het project is op tijd opgeleverd, iedereen blij. Zo zou 
het moeten.”

“Dit was natuurlijk een ad hoc-oplossing, maar die had je ook 
van tevoren kunnen bedenken. Zo biedt de Raad van Arbitrage de 
mogelijkheid vooraf een AdviesRaad of Raad van Deskundigen 
in te stellen. Dat is een investering in conflictmanagement die bij 
grote projecten veel oplevert, maar die nog te weinig bekendheid 
geniet. Daarnaast hebben we allerlei instrumenten ontwikkeld voor 
preventie en tussentijdse of snelle geschilbeslechting. Denk aan het 
kort geding en de spoed-plaatsopneming, of de Fast Track Bindend 
Advies-procedure.”

‘Toekomstwens’
“Het is een bekend gegeven dat je nooit over je graf heen moet 
willen regeren. Maar als ik een wens uit mag spreken, zou het 
zijn dat er bij grote projecten veel vaker zo’n AdviesRaad wordt 
ingesteld. Dat is niet alleen goed voor het project zelf. Het is ook 
iets waarmee de Raad van Arbitrage voor de Bouw kan bijdragen 
aan het versterken van de communicatie en het vertrouwen die zo 
essentieel zijn voor een goed functionerende bouwsector.”
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Onovertroffen ervaring in bouwgeschillen
Geen rechtbank behandelt meer bouwzaken dan de Raad. In 2018 
werden 558 nieuwe geschillen aangemeld waarmee het totaal aantal 
zaken in de afgelopen vijf jaar op 2.808 komt.

Ruim de helft van alle geschillen binnen één jaar klaar 
Snelheid telt. Van alle in 2018 afgehandelde zaken was 55%  binnen een 
jaar klaar. De lengte van de totale procedure hangt vooral af van de tijd 
die partijen nodig hebben. De Raad zelf stelt in gewone zaken binnen 
maximaal 14 weken een zittingsdatum vast. Het vonnis wordt vrijwel 
altijd binnen 10 weken geschreven. Voor wie haast heeft, biedt de Raad 
de mogelijkheid van een kort geding, een spoedbodemprocedure of 
bijvoorbeeld een Fast Track Bindend Advies.
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Arbitragekosten ook in 2018 beperkt
Doordat de Raad geen winst hoeft te maken en scherp op de 
uitgaven let, blijven de kosten van een zaak beheersbaar. In 2018 
bijvoorbeeld bedroegen de arbitragekosten in 56% van alle zaken 
minder dan 10 duizend euro. In bijna een kwart van de gevallen 
was dat zelfs minder dan 5 duizend euro.

Opdrachtgever of opdrachtnemer: 
de Raad werkt altijd onpartijdig 
De Raad opereert onafhankelijk van alle partijen in de 
bouwwereld of je nu groot of klein bent, of aannemer, adviseur of 
opdrachtgever. Dat zie je terug in de statistieken. In 2018 kregen 
opdrachtgevers en opdrachtnemers zelfs precies even vaak gelijk, 
namelijk allebei in 50% van de gevallen.
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