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Voorwoord 

Het ministerie van Justitie vindt het wenselijk geschilafdoening buiten de rechterlijke organisatie 
om te stimuleren. Bij buitengerechtelijke geschilafdoening, ook wel bekend als Alternative Dispute 
Resolution (ADR), wordt een geschil beslecht door de uitspraak van een derde (niet rechterlijke) in-
stantie, die boven de partijen staat, of door partijen zelf tot een oplossing te laten komen, al dan niet 
bijgestaan door een partijbegeleider. Het merendeel van de voornemens van het ministerie van 
Justitie heeft betrekking op de introductie van mediation in de rechtspraktijk, maar ook de traditio-
neel sterk gewortelde vormen van arbitrage en bindend advies vragen om een nadere analyse.  
De afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie heeft daarom onderzoek laten uit-
voeren naar de aard en de omvang van arbitrage en bindend advies.  
 
Dit onderzoeksrapport geeft antwoord op de vraag wat er bekend is over de aard en de omvang 
van arbitrage en bindend advies in Nederland in relatie tot rechterlijke geschillenbeslechting. 
Daarnaast wordt ingegaan op eventuele belemmeringen bij de toegang tot arbitrage en bindend 
advies. Het onderzoek is uitgevoerd door Research voor Beleid, in samenwerking met het E.M. 
Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk onderzoek van de Juridische Faculteit van de Uni-
versiteit Leiden.  
 
Hoofdstuk 1 van het rapport gaat in op de beleidscontext van de onderzoeksvragen, hoofdstuk 2 
bakent de begrippen arbitrage en bindend advies af. Hoofdstuk 3 en 4 gaan in op de aard en om-
vang van respectievelijk arbitrage en bindend advies, hoofdstuk 5 op belemmeringen bij de toe-
gang tot deze vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Het laatste hoofdstuk geeft ook de 
voor- en nadelen van arbitrage en bindend advies voor alle betrokken partijen. In de eerste bijla-
ge staat de onderzoeksopzet uitgebreid beschreven, de tweede bijlage bevat op verzoek een kor-
te beschrijving van de arbitragepraktijk in de bouw, geschreven door mr. C.B.E. van Bladel, 
recentelijk gepromoveerd op arbitrage in de bouwwereld. Hij heeft ook een bijdrage geleverd aan 
het overzicht van arbitrage-instituten in Nederland.    
 
Het onderzoek is uitgevoerd door Alex Brenninkmeijer, Michael van Ewijk, Martine Hallers en 
Cornelis van der Werf.  
 
 
 
Drs. Cornelis van der Werf   Prof. mr. Alex Brenninkmeijer 
Directeur Research voor Beleid   Coördinator onderzoeksprogramma  
      Geschillenbeslechting E.M. Meijers Instituut 



  
 4 



 

    
   5 

Inhoudsopgave 

Samenvatting en conclusies 7 
 

1 Achtergrond en opzet van het onderzoek 13 
1.1 Beleidscontext 13 
1.1.1 Probleemstelling, onderzoeksvragen en -opzet 13 
1.1.2 Leeswijzer 14 

2 Operationalisering van de begrippen 15 
2.1 Inleiding 15 
2.2 Arbitrage 15 
2.3 Bindend advies 16 
2.4 Afbakening van de begrippen 17 
2.5 Onderscheid met tuchtrecht, klachtrecht, mediation 19 

3 Aard en omvang van arbitrage 21 
3.1 Aard en omvang 21 
3.2 Arbitrage in relatie tot overheidsrechtspraak 25 

4 Aard en omvang van bindend advies 27 
4.1 Inleiding 27 
4.2 Aard en omvang 27 

5 Toegang tot arbitrage en bindend advies 31 
5.1 Inleiding 31 
5.2 De juridische status 32 
5.3 Institutionele inbedding 33 
5.4 Bekendheid met arbitrage en bindend advies 34 
5.5 Preventieve werking 35 
5.6 Exclusiviteit van een marktsector 36 
5.7 Kosten bij de toegang tot arbitrage en bindend advies 37 
5.8 Voor- en nadelen van arbitrage en bindend advies 39 

Literatuur 43 
 
Bijlage 1  Onderzoeksopzet 45 
 
Bijlage 2  De Raad van Arbitrage voor de Bouw 51 
 
 



  
 6 



 

    
   7 

Samenvatting en conclusies 

De overheid, in de hoedanigheid van het ministerie van Justitie, wil een impuls geven aan het ge-
bruik van andere vormen van geschillenbeslechting dan via de overheidsrechter. Het merendeel 
van de voornemens van Justitie heeft betrekking op de introductie van mediation in de rechts-
praktijk, maar ook de traditioneel sterk gewortelde vormen van arbitrage en bindend advies vra-
gen om een nadere analyse. Deze behoefte aan een beeld van de praktijksituatie is aanleiding 
geweest voor dit onderzoek, dat het karakter draagt van een quick-scan. 
 
De probleemstelling van het onderzoek is: Wat is er bekend over de aard en de omvang van arbi-
trage en bindend advies ten opzichte van rechterlijke geschillenbeslechting en wat zijn eventuele 
belemmeringen bij de toegang tot arbitrage en bindend advies? 
 
De onderzoeksvragen luiden als volgt: 
1. Wat is bekend over de feitelijke aard en omvang van de verschillende soorten arbitrage en 

bindend advies? 
2. Hoe verhoudt zich de aard en omvang van arbitrage en bindend advies ten opzichte van 

rechterlijke geschillenbeslechting? 
3. Wat is bekend over eventuele belemmeringen bij de toegang tot arbitrage en bindend advies? 

Te denken valt aan financiële belemmeringen, de (on)bekendheid van de mogelijkheden van 
ADR, de deskundigheid van de rechtsbijstandverleners en overige belemmeringen die tijdens 
het onderzoek naar voren komen. 

 
Het onderzoek richt zich op arbitrage en bindend advies. Naar mediation wordt al onderzoek ge-
daan. 
 
In dit onderzoek is op basis van bestaande bronnen onderzoek gedaan naar aard en omvang van 
de verschillende soorten van arbitrage en bindend advies in Nederland. Zo is een analyse ge-
maakt van gedeponeerde arbitrale vonnissen bij de rechtbanken, zijn gegevens verzameld aan 
de hand van literatuur (jaarverslagen, onderzoeksrapporten/proefschriften en overige publicaties) 
en zijn enkele gesprekken gehouden met deskundigen. 
 
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek worden hierna, aan de hand van de drie onder-
zoeksvragen gepresenteerd.  
 
Aard en omvang van arbitrage en bindend advies 
· Arbitrage is het door partijen onderwerpen van een geschil aan een derde, die niet in de 

hoedanigheid optreedt van overheidsrechter, en een bindende beslissing neemt over de op-
lossing van het geschil. Het geschil kan voortkomen uit een overeenkomst, maar kan ook 
voortvloeien uit een andere rechtsbetrekking, zoals bijvoorbeeld een onrechtmatige daad. De 
procedure van geschiloplossing bij arbitrage is geregeld in de proceswetgeving en lijkt in veel 
opzichten op overheidsrechtspraak. Bovendien wordt het arbitrale vonnis in principe gedepo-
neerd bij de rechtbank;  

· Bij bindend advies komen partijen overeen om hun geschil aan een derde te onderwerpen, die 
niet optreedt in de hoedanigheid van overheidsrechter, dan wel een tussen hen bestaande 
overeenkomst aan te vullen en de beslissing van deze derde als geldige overeenkomst tussen 
hen te aanvaarden; 
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· Arbitrage en bindend advies zijn beide privaat georganiseerd, met als gevolg dat cijfers over de 
omvang van beide vormen van geschilbeslechting niet in publieke en openbare systemen zijn 
opgenomen. Voor arbitrale vonnissen geldt wel dat het aantal gedeponeerde zaken uit de re-
gisters van de rechtbanken blijkt. Arbitrage en bindend advies komen zowel in georganiseerde 
vorm – institutioneel –  als in ongeorganiseerde vorm – ad hoc – voor. Institutionele vormen 
gaan in een aantal gevallen gepaard met openbare (jaar)verslaglegging1, hoewel daaruit niet 
altijd duidelijk wordt in welke mate van arbitrage of bindend advies gebruik wordt gemaakt. 

 
De belangrijkste conclusies ten aanzien van de omvang van arbitrage en bindend advies zijn de 
volgende: 
 
Arbitrage 
· Het aantal gedeponeerde arbitrale vonnissen bedraagt over de afgelopen 5 jaren (1997-2001) 

in totaal ongeveer 5.806 uitspraken. Er is geen opwaartse- of neerwaartse trend te bespeuren 
in het jaarlijks aantal arbitrale vonnissen. Het gemiddeld aantal gedeponeerde arbitrale von-
nissen schommelt rond de 1.150. Indien ook rekening wordt gehouden met niet-
gedeponeerde vonnissen en onvolledige gegevens van de rechtbanken, wordt het totale aan-
tal arbitrale vonnissen geschat op niet meer dan 2.000 per jaar; 

· Het betreft bij de gedeponeerde vonnissen zowel ad hoc als institutionele arbitrage. Om zicht 
te krijgen op het aandeel ad hoc versus institutionele arbitrage, is aan de hand van gegevens 
in de depots een ondergrens berekend voor het aandeel ad hoc arbitrages. Over de afgelopen 
5 jaren bedraagt het aandeel ad hoc arbitrages zeker niet meer dan eenvijfde (20%) van het 
totaal aantal gedeponeerde arbitrale vonnissen in Nederland. Het werkelijke aandeel ad hoc 
arbitrages is waarschijnlijk nog kleiner, maar de exacte omvang is niet op basis van de regi-
stratiewijze van de vonnissen te achterhalen; 

· Opvallend is de mate van institutionalisering; een tiental arbitrage-instituten is verantwoordelijk 
voor ruim driekwart (78%) van het aantal gedeponeerde vonnissen. Met name in de bouw en 
de landbouw is arbitrage sterk vertegenwoordigd. 

 
Bindend advies   
· Bindend adviezen worden niet gedeponeerd, dus is er voor een beeld van de omvang ook 

geen landelijke registratie beschikbaar. Dit maakt het zoeken naar met name ad hoc bindend 
advies vergelijkbaar met het spreekwoordelijke zoeken naar een naald in een hooiberg. Des-
kundigen kunnen hier ook geen schattingen voor geven. Voor wat institutioneel bindend ad-
vies betreft, is er via jaarverslagen van instituten een overzicht gemaakt van de omvang voor 
het jaar 2001; in dat jaar zijn er voor zover bekend in totaal bijna 3.700 bindend adviezen ge-
geven, voornamelijk door Geschillencommissies die opereren onder de paraplu van de Stich-
ting Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC). Ook wanneer wordt aangenomen dat 
er nog enkele kleine scheidsgerechten of instituten geschillen via bindend advies beslechten, 
is het aannemelijk dat het landelijk aantal bindend adviezen voor het jaar 2001 niet meer dan 
4.000 bedraagt; 

· De omvang van het bindend advies neemt in de loop der jaren toe, vanwege het toenemende 
aanbod in de markt. Er komen namelijk meer instituten c.q. geschillencommissies bij. De toe-
name van het aantal bindend adviezen drukt dus eerder een toename uit van het geïnstitutio-
naliseerde aanbod aan geschillenbeslechting via bindend advies, dan een toename van het 
aantal geschillen in Nederland. 

______________  
1 Bijvoorbeeld van Geschillencommissies en Arbitrage instituten. 
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Verhouding arbitrage en bindend advies in relatie tot overheidsrechtspraak 
Hier wordt een vergelijking van de omvang van arbitrage en bindend advies met overheidsrecht-
spraak gepresenteerd.  
· Arbitrage leent zich in sterkere mate voor een vergelijking met reguliere rechtspraak dan bin-

dend advies. Zo is er in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering apart procesrecht aan 
arbitrage gewijd en is een arbitraal vonnis na het deponeren bij de rechtbank en het verkrijgen 
van een verlof van de voorzieningenrechter executabel. Tenslotte kan een geschil, wanneer 
eenmaal door middel van arbitrage beslecht, in beginsel niet meer aan de overheidsrechter 
voor een inhoudelijke toetsing worden voorgelegd; 

· Bij bindend advies is een vervolgprocedure voor de overheidsrechter niet uitgesloten, omdat 
het bindend advies op zich geen executoriale titel oplevert. In de praktijk komen dergelijke 
vervolgprocedures overigens niet vaak voor;  

· Voor wat de omvang van arbitrage betreft, blijkt dat het aantal arbitrages in Nederland vrij be-
perkt is en dat het aantal arbitrages anders dan het aantal rechterlijke uitspraken per jaar 
geen stijgende lijn vertoont. In absolute cijfers gaat het naar schatting om 2.000 arbitrale von-
nissen versus bijna 55.000 rechterlijke uitspraken per jaar; 

· Bindend advies komt globaal meer dan twee keer zo vaak voor als arbitrage; het afgelopen 
jaar naar schatting zo’n 4.000 uitspraken. Ook bindend advies is in verhouding tot 55.000 
rechterlijke uitspraken beperkt van omvang. Bovendien zou een deel van de geschillen die nu 
via bindend advies worden beslecht naar verwachting niet voor de overheidsrechter worden 
gebracht indien er geen aanbod van geïnstitutionaliseerd bindend advies zou zijn. In die zin is 
dus sprake van een aanvullend aanbod. 

 
Toegang tot arbitrage en bindend advies 
Er is in het onderzoek ook nagegaan wat bekend is over de toegankelijkheid van arbitrage en 
bindend advies en welke mogelijke belemmeringen daarbij optreden.  
 
Typering van het aanbod  
Het aanbod van arbitrage en bindend advies berust veelal op de algemene voorwaarden of stan-
daardcontracten (“de kleine lettertjes”). Het aanbod van arbitrage en bindend advies komt globaal 
gesteld in drie hoofdvormen voor: 
· ‘Gereguleerd aanbod’  

In bepaalde sectoren, zoals in consumentengeschillen en bijvoorbeeld bij aandelentransac-
ties, bestaat een laagdrempelig aanbod van bindend advies waar veelvuldig ‘gebruik’ van 
wordt gemaakt. In beide gevallen is het gebruik toe te schrijven aan het kwalitatief goede aan-
bod van de desbetreffende Geschillencommissie of scheidsgerecht.1 Dit aanbod moet deels 
concurreren met overheidsrechtspraak, omdat bindend advies niet verplicht kan worden ge-
steld in contracten met consumenten. Consumenten kunnen bij een aanbod van bindend ad-
vies binnen één maand alsnog voor overheidsrechtspraak kiezen. De marktpositie van 
bindend advies wordt, anders gezegd, bepaald door de aantrekkingskracht van het aanbod 
aan geschillenbeslechting. Die aantrekkingskracht hangt af van de laagdrempeligheid van de 
voorziening en van de betrouwbaarheid (onpartijdigheid) van de geschiloplossing. Het goede 
aanbod schept de vraag; 

______________  
1 Geïnstitutionaliseerd bindend advies heeft ook een zekere preventieve werking op het ontstaan van geschillen. De 
instanties die bindend advies aanbieden zien er veelal op toe dat in de betreffende sector zoveel als mogelijk ge-
schillen worden voorkomen, door het controleren van de redelijkheid van de algemene voorwaarden en het opleg-
gen van een klachtenregeling die voorafgaat aan de procedure van bindend advies.  
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· ‘Gedwongen winkelnering’  
Arbitrage kan verplichtend worden opgelegd, in die zin dat een partij – consument of niet-
consument – die toetreedt tot een contract waarop algemene voorwaarden met arbitrage van 
toepassing zijn, of een standaardcontract waarin arbitrage is voorgeschreven, daar niet zon-
der instemming van de andere partij van kan afwijken. In die zin is dus sprake van gedwongen 
winkelnering. In bepaalde branches (met name de bouw) gebeurt dat vrijwel systematisch. De 
waardering van de wederpartijen die op deze wijze bij arbitrage betrokken zijn lijkt bepaald 
niet altijd positief. Het risico bestaat dat er onvoldoende waarborgen voor onpartijdige en on-
afhankelijke geschillenbeslechting worden gegeven; 

· ‘Closed shop’  
In bepaalde sectoren zoals bijvoorbeeld ICT, bloembollen en boomkwekerij, kiezen betrokken 
partijen er voor om bij geschillenbeslechting zoveel als mogelijk de tussenkomst van de rech-
ter (en desnoods juristen) tegen te gaan. Geschilbeslechting vereist specifieke en 
professionele kennis van zaken van de sector. Hier manifesteert zich de eigen identiteit van 
de private sector. 

 
Faciliterende- en belemmerende factoren 
Naast het type aanbod kunnen ook aspecten als bekendheid, benodigde deskundigheid en finan-
ciële middelen een rol spelen bij de toegankelijkheid van arbitrage en bindend advies. Globaal 
zijn de volgende factoren te onderscheiden: 
· Deskundigheid van de aanbieders.  

Hoe groter de deskundigheid van de aanbieders in de ogen van partijen is, hoe lager de drem-
pel voor hen zal zijn om gebruik te maken van het aanbod. Bij deskundigheid valt onder meer 
te denken aan de garanties die aanbieders van arbitrage en bindend advies kunnen geven 
aan de uitvoer van hun uitspraken c.q. vonnissen, de onpartijdigheid van de derde partij die 
uitspraak doet. Verder speelt de deskundigheid van de derde partij op zowel het terrein van 
het geschil zelf als in het voeren van een proces dat aan de wettelijke eisen voldoet en het 
rechtsgevoel van partijen bevredigt; 

· Financiële drempels. 
Het is duidelijk dat bindend advies in de regel goedkoper is dan arbitrage en dat de hoogte 
van de (zichtbare) kosten van de procedure van invloed is op de toegankelijkheid van alterna-
tieve geschillenbeslechting.1 Zo zijn de kosten van bindend advies in de betreffende sectoren 
afgestemd op het belang van de zaak, zodat er niet van een financiële drempel kan worden 
gesproken, tenzij de administratieve kosten in verhouding tot het belang van de zaak relatief 
hoog zijn;   
In arbitrale procedures ziet het kostenplaatje er anders uit. Enerzijds worden hogere admini-
stratiekosten gehanteerd, die veelal als voorschot werken, omdat uiteindelijk de werkelijke 
kosten in rekening worden gebracht. De werkelijke kosten hebben een open einde. Anderzijds 
komt het regelmatig voor dat er hoge kosten voor rechtsbijstand gemaakt moeten worden. 
Dergelijke hoge kosten kunnen wellicht een belemmering vormen voor de start van een arbi-
trale procedure, zelfs wanneer er sprake is van gedwongen winkelnering;  

______________  
1 De gang naar de overheidsrechter brengt soms ook kosten met zich mee die bij aanvang niet zichtbaar waren, 
zoals relatief dure deskundigenrapportages. Deskundigenrapportages kunnen bij arbitrages soms overbodig zijn, 
vanwege de inhoudelijke deskundigheid van de arbiters. 
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· Bekendheid. 
Naast het aanbod is ook de bekendheid met het aanbod een factor bij de toegankelijkheid. Als 
partijen bekend zijn met de mogelijkheid en de consequenties van arbitrage of bindend ad-
vies, verhoogt dit de kans dat zij een weloverwogen keuze maken, als zij tenminste een keus 
hebben. Onbekendheid of onwetendheid kan ook in het nadeel van één van de partijen wer-
ken. Uit onderzoek blijkt dat partijen die via algemene voorwaarden gebonden zijn aan arbi-
trage, en die anders dan consumenten bij bindend advies niet kunnen opteren voor 
overheidsrechtspraak, vaak op het moment dat zij zich aan de arbitrageclausule binden niet 
eens weten dat ze hun weg naar de overheidsrechter prijsgeven. 

 
Conclusie 
Arbitrage en bindend advies kennen zowel voor- als nadelen. Voor een optimaal gebruik is het 
nodig dat partijen zowel bekend zijn met het bestaan, als de inhoud en de consequenties van 
beide vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Met de bekendheid van beide vormen is het 
nu onder (potentiële) gebruikers niet goed gesteld. Meer bekendheid maakt het voor partijen dui-
delijk waar zij aan beginnen, zodat er geen onrealistische verwachtingen over de uitkomst be-
staan. Dit pleit voor meer gerichte voorlichting, zodat partijen optimaal gebruik kunnen maken het 
geïnstitutionaliseerd aanbod. Meer bekendheid kan ook leiden tot een toename van met name 
het gebruik van het geïnstitutionaliseerd aanbod.   
 
Uit de praktijk van institutioneel bindend advies blijkt dat aan de voorwaarden wordt voldaan voor 
een eerlijke, efficiënte en laagdrempelig (goedkoop) alternatief voor de overheidsrechter. Deze 
vorm van ADR is wegens plaatsing op de zwarte lijst van onredelijk bezwarende voorwaarden 
immers in concurrentie met overheidsrechtspraak.1 Dit geldt niet voor arbitrage in de vorm van de 
‘gedwongen winkelnering’, waar partijen gedwongen zijn hun weg naar de overheidsrechter prijs 
te geven. Deze exclusiviteit kan ongedaan worden gemaakt door arbitrage in rechtsverhoudingen 
met particulieren – net als bindend advies – op de zwarte lijst van onredelijk bezwarende voor-
waarden te plaatsen. Dat creëert concurrentie met overheidsrechtspraak, net zoals dit bij instituti-
oneel bindend advies het geval is, van welke concurrentie een positieve werking op de kwaliteit 
van de organisatie van de arbitrage kan uitgaan.  
Zowel arbitrage als bindend advies ontlasten de rechterlijke macht, hoewel de omvang gering is. 
Arbitrage heeft een ontlastend effect door als stok achter de deur te fungeren, zodat partijen eerst 
proberen via onderhandeling uit het geschil te komen. Bij geïnstitutionaliseerd bindend advies zo-
als aangeboden door de SGC geldt het ontlastend effect voor geschillen die bij het ontbreken van 
een Geschillencommissie voor de rechter zouden belanden. Hierbij oefenen de evenwichtige al-
gemene voorwaarden die aangesloten leveranciers moeten hanteren, tevens een preventieve 
werking uit op het ontstaan van geschillen.  
 
Concluderend kan worden gesteld dat er gebruik wordt gemaakt van arbitrage en bindend advies, 
zij het dat de omvang van het gebruik ten opzichte van overheidsrechtspraak bescheiden is. Het 
gebruik van beide vormen van alternatieve geschillenbeslechting kan onder bepaalde voorwaar-
den toenemen. 

______________  
1 ‘Zwart’ betekent in dit verband dat het gaat om bepalingen die voor een contractpartij onredelijk bezwarend zijn en 
dat daarom die bepalingen uitgesloten zijn, of onder voorwaarden mogelijk zijn. Het gaat om contracten met con-
sumenten. 
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1 Achtergrond en opzet van het onderzoek 

1.1 Beleidscontext 

Naast overheidsrechtspraak vervullen bindend advies en arbitrage van oudsher een rol bij de be-
slechting van geschillen. Dergelijke vormen van buitengerechtelijke geschilafdoening worden ook 
wel samengevat onder de term ADR (Alternative Dispute Resolution)1. Bij ADR wordt een geschil 
beslecht door de uitspraak van een derde (niet rechterlijke) instantie, die boven de partijen staat, 
of door partijen zelf tot een oplossing te laten komen, al dan niet bijgestaan door een partijbege-
leider (mediator). In Nederland rekent men tot de geschillenbeslechting arbitrage en bindend ad-
vies en tot geschillenoplossing meer mediation.  
 
De beleidsbrief van het ministerie van Justitie ADR 2000-2002, 'Meer wegen naar het recht' zet 
het beleid ten aanzien van de bevordering van alternatieve geschillenbeslechting uiteen. Naast 
mediation kunnen arbitrage en bindend advies bijdragen tot het realiseren van de volgende in de 
beleidsbrief geformuleerde beleidsdoelstellingen: 
1. dejuridisering van geschillen; 
2. het op kwalitatief beste en meest effectieve wijze afdoen van geschillen; 
3. het creëren van een meer pluriforme toegang tot het recht; 
4. het verminderen van de druk op de rechtspraak. 
 
In een toespraak tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van het Nederlands Arbitrage Insti-
tuut in 1999, gaf plaatsvervangend Secretaris-Generaal drs. H.W.M. Schoof reeds aan het belang 
van arbitrage in Nederland te erkennen. In het licht van de juridiseringstendens in de samenleving 
is de juridisering  in de vorm van geschilafdoening buiten de rechterlijke organisatie om wenselijk. 
De overheid wil daarom een impuls geven aan het gebruik van andere vormen van geschillenbe-
slechting dan de overheidsrechter. Het merendeel van de voornemens van Justitie heeft betrek-
king op de introductie van mediation in de rechtspraktijk, maar ook van de traditioneel sterk 
gewortelde vormen van arbitrage en bindend advies vragen om een nadere analyse. De vraag 
rijst dan in welke behoefte bindend advies en arbitrage voorzien naast overheidsrechtspraak.2  
 
 
1.1.1 Probleemstelling, onderzoeksvragen en -opzet 

De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: Wat is er bekend over de aard en de om-
vang van arbitrage en bindend advies ten opzichte van gerechtelijke geschillenbeslechting en wat 
zijn eventuele belemmeringen bij de toegang tot arbitrage en bindend advies? 
 
Het onderzoek moet inzicht geven in de aard en omvang van verschillende soorten arbitrage en 
bindend advies in Nederland. Daarnaast moet het inzicht geven in mogelijke belemmeringen bij 
de toegang tot arbitrage en bindend advies.  

______________  
1 Deze term komt uit de Angelsaksische wereld en wordt soms in een meer enge zin gebruikt, met name voor media-
tion. Hier wordt de term gebruikt voor alle vormen van conflictoplossing zonder tussenkomst van de overheidsrechter. 
2 En mediation in het bijzonder, zie o.a. Mediation, The alternative?, International Conference on Mediation, Ministry 
of Justice, The Netherlands December 1999. 
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Van de probleem- en doelstelling afgeleide onderzoeksvragen luiden als volgt: 
1. Wat is bekend over de feitelijke aard en omvang van de verschillende soorten arbitrage en 

bindend advies? 
2. Hoe verhoudt zich de aard en omvang van arbitrage en bindend advies ten opzichte van 

rechterlijke geschillenbeslechting? 
3. Wat is bekend over eventuele belemmeringen bij de toegang tot arbitrage en bindend ad-

vies? Te denken valt aan financiële belemmeringen, de (on)bekendheid van de mogelijkhe-
den van ADR, de deskundigheid van de rechtsbijstandverleners en overige belemmeringen 
die tijdens het onderzoek naar voren komen. 

 
Het onderzoek richt zich op arbitrage en bindend advies. Naar mediation wordt al onderzoek ge-
daan.  
 
Onderzoeksopzet 
De onderzoeksvragen zijn beantwoord via een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve on-
derzoeksmethoden, namelijk1: 
· er is een literatuurstudie uitgevoerd ten behoeve van de afbakening van de begrippen en zicht 

op de verschillende instituten die zich met arbitrage en bindend advies bezig houden. Tevens 
is informatie over belemmeringen bij de toegang tot arbitrage en bindend advies en gegevens 
over de aard en de omvang gedeeltelijk via de literatuurstudie achterhaald;  

· het aanschrijven van een groot aantal instituten die zich bezighouden met arbitrage en bin-
dend advies, teneinde inzicht te verkrijgen in de aard en de omvang van zowel arbitrage als 
bindend advies; 

· een telling van bij de rechtbanken gedeponeerde arbitrale vonnissen over verschillende jaren, 
wat inzicht geeft in het landelijk aantal arbitrages;    

· interviews met sleutelinformanten, die met name inzicht verschaffen in mogelijke belemmerin-
gen bij de toegang tot arbitrage en bindend advies.  

 
 
1.1.2 Leeswijzer 

Voordat een aanvang kon worden gemaakt met de dataverzameling, zijn eerst de begrippen arbi-
trage en bindend advies afgebakend. Anders was niet eenduidig te bepalen welke verschijnings-
vormen van alternatieve geschillenbeslechting wel en welke niet tot deze twee ADR-vormen 
gerekend moesten worden. In het volgende hoofdstuk vindt een afbakening van de begrippen 
plaats, waarna hoofdstuk 3 en 4 ingaan op de aard en de omvang van respectievelijk arbitrage en 
bindend advies. In hoofdstuk 5 vindt een analyse plaats van de verschillende factoren die van in-
vloed zijn op de toegang tot arbitrage en bindend advies. In bijlage 1 is een uitgebreide beschrij-
ving van de onderzoeksmethode opgenomen, samen met een overzicht van de ADR-instituten 
waarover is gerapporteerd. Bijlage 2 bevat een praktijkbeschrijving van arbitrage in de bouw, die 
op verzoek door mr. C.B.E. van Bladel is aangeleverd. De heer Van Bladel is recentelijk gepro-
moveerd op arbitrage in de bouw en heeft een bijdrage geleverd aan de lijst met arbitrage-
instituten die in dit onderzoek zijn bevraagd.  
 

______________  
1 Een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksopzet is in de bijlage opgenomen. 
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2 Operationalisering van de begrippen  

2.1 Inleiding 

Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, is het onderzoek van start gegaan met een afbake-
ning (operationalisering) van de begrippen arbitrage en bindend advies. Belangrijke overweging 
was dat met deze afbakening de aard en omvang van de praktijk van arbitrage en bindend te be-
palen is. Het gaat hier om definities die ten behoeve van het onderzoek zijn opgesteld en dus 
kunnen afwijken van definities die in de rechtsgeleerde literatuur.  
 

2.2 Arbitrage  

Arbitrage is het door partijen onderwerpen van een geschil aan een derde, die niet optreedt in de 
hoedanigheid van overheidsrechter, en een bindende beslissing neemt over de beslechting van 
het geschil. In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is een afzonderlijk deel gewijd aan 
arbitrage in Nederland (artt. 1020 e.v.) en buiten Nederland (artt. 1074 e.v.). Deze bepalingen 
vormen een waarborg voor het voldoen van de arbitrale procedure aan de eisen van een behoor-
lijk proces. De gewone rechter kan een beperkt toezicht uitoefenen op arbitrage omdat er wettelij-
ke mogelijkheden zijn voor vernietiging (1065 Rv.) en herroeping (1068 Rv.) van een arbitraal 
vonnis op verzoek van een partij.  
 
Het geschil kan voortkomen uit een overeenkomst, maar kan ook voortvloeien uit een andere 
rechtsbetrekking, zoals bijvoorbeeld een onrechtmatige daad. Niet vereist is dat het voorwerp van 
geschil betwist wordt door de andere partij. Ook kan er tijdens de arbitrage worden vastgesteld 
wat de hoedanigheid of toestand van zaken is; wat de hoogte van een schadevergoeding of een 
verschuldigd bedrag is of op welke wijze een rechtsbetrekking wordt aangevuld of gewijzigd. De 
laatstgenoemde gevallen worden vaak aangeduid met de term ‘kwaliteitsarbitrage’ . Bepaalde 
geschillen zijn echter uitgesloten van arbitrage, bijvoorbeeld echtscheiding1, omdat arbitrage niet 
mag leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen die niet ter vrije beschikking van partijen staan. 
 
Arbitrage kan nader worden verdeeld in nationale en internationale arbitrage enerzijds en ad hoc 
en institutionele arbitrage anderzijds. Bij nationale arbitrage gaat het om een arbitrage waarbij alle 
partijen in Nederland wonen en gevestigd zijn èn waarbij de plaats van arbitrage in Nederland ligt. 
Internationale arbitrage (artikelen 1074 ev Wetboek van Rechtsvordering) wordt in het huidige 
onderzoek buiten beschouwing gelaten, voorzover de plaats van arbitrage niet in Nederland ligt. 
Het begrip institutionele arbitrage verwijst vaak naar arbitrage waarop een reglement van een 
vast scheidsgerecht van toepassing is verklaard.2  

______________  
1 Sanders, T. Het Nederlandse arbitragerecht: nationaal en internationaal. Kluwer, Deventer 2001. 
2Idem. 
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Bij ad hoc arbitrage is er geen vooraf vastgesteld reglement op de procedure van toepassing.1 Ad 
hoc - respectievelijk institutionele arbitrage kunnen zich dus op de volgende manieren manifeste-
ren: 
· institutioneel georganiseerd voor bepaalde sectoren van het maatschappelijk veld, bij voor-

beeld de bouw; 
· institutioneel georganiseerd voor geschillen die (eventueel ad hoc) opgedragen worden aan 

deze vorm van georganiseerde arbitrage (bijvoorbeeld het Nederlands Arbitrage Instituut); 
· ad hoc arbitrage waarbij partijen bij een gerezen geschil, de beslechting van dit geschil opdra-

gen aan een bepaalde arbiter of arbitraal college dat ad hoc geformeerd wordt. 
 
Arbitrage is voorzien van vele wettelijke waarborgen, onder meer wat betreft de procedure. Daar-
om is het ook verantwoord dat de wetgever de mogelijkheid heeft geopend dat aan het arbitrale 
vonnis executoriale kracht wordt gegeven via het verlof van de voorzieningenrechter van de 
rechtbank. Arbitrale vonnissen worden gedeponeerd bij de rechtbank in het arrondissement waar 
de plaats van de arbitrage is gelegen. Aan dit depot van de arbitrale vonnissen verbindt de wet 
rechtsgevolgen (onder andere termijnen voor rectificatie en de mogelijkheid om na verlof een 
executoriale titel te verkrijgen). 
 

2.3 Bindend advies 

Bij bindend advies komen partijen in de vorm van een vaststellingsovereenkomst overeen om hun 
geschil aan een derde, die niet optreedt in de hoedanigheid van overheidsrechter, te onderwer-
pen (‘oneigenlijk’ bindend advies), dan wel een tussen hen bestaande overeenkomst aan te vul-
len (‘eigenlijk’ bindend advies) en de beslissing van deze derde als geldige overeenkomst tussen 
hen te aanvaarden.2 Bij eigenlijk, of zuiver bindend advies, hoeft er geen sprake te zijn van enig 
geschil en gaat het er alleen om dat de bindend adviseur de rechtsverhouding tussen partijen na-
der vaststelt. Oneigenlijk of onzuiver bindend advies is rechtspraak in materiële zin, omdat daar-
mee een geschil tussen partijen wordt beslecht. In het vervolg wordt daarom alléén aandacht 
besteed aan oneigenlijk bindend advies. Deze term is verwarrend. Daarom wordt in dit rapport 
gesproken van “bindend advies”, waarbij wordt aangetekend dat het een door een derde binden-
de vaststelling van de rechtsverhouding tussen partijen in een geschil betreft. 
 
Bindend advies berust op een aantal bepalingen in het Burgerlijk wetboek, in het materiële recht 
en er zijn anders dan bij arbitrage geen processuele waarborgen voor de procedure van bindend 
advies in de wet zelf gegeven. In het hoofdstuk over de vaststellingsovereenkomst (7:900 e.v. 
BW) wordt een wettelijk kader gegeven voor het formaliseren van bindend advies, waarbij aan 
een derde de beslissing in het gerezen geschil wordt opgedragen. Niet vrijwillige nakoming van 
het resultaat van bindend advies vereist tussenkomst van de rechter. 
 
Ook bij bindend advies kan een onderscheid worden gemaakt tussen ad hoc en institutioneel bin-
dend advies. Het laatste genoemde advies wordt gegeven door een vaste commissie (veelal ge-
organiseerd door een rechtspersoon), terwijl dat bij een ad hoc advies niet het geval is.   

______________  
1 Sanders, T. Het Nederlandse arbitragerecht: nationaal en internationaal. Kluwer, Deventer 2001. 
2 W.A. Jacobs, ADR en consument. Een rechtsvergelijkende studie naar de mogelijkheden van alternatieve geschil-
lenoplossing, Deventer: Kluwer 1998, p. 211. 
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2.4 Afbakening van de begrippen 

Arbitrage versus bindend advies 
Vastgesteld dient te worden dat bindend advies en arbitrage in de praktijk veel overeenkomsten 
vertonen. Het gaat om een derde partij die een bindende uitspraak doet over geschillen die voort-
komen uit een rechtsbetrekking. Het grote verschil is echter dat op arbitrage een wettelijke rege-
ling van toepassing is die bepaalde rechtsgevolgen in het leven roept, die bij bindend advies 
ontbreken.  Met name het verlof tot executie dat de voorzieningenrechter op verzoek kan verle-
nen is wel mogelijk bij arbitrage, maar niet bij bindend advies. Het arbitrale vonnis is slechts op 
heel beperkte gronden aan te tasten voor de overheidsrechter. Een bindend advies kan overeen-
komstig de gewone regels van het contractenrecht getoetst worden, met name aan de redelijk-
heid en billijkheid. Het zijn deze verschillen in rechtsgevolgen die arbitrage vergelijkbaar maken 
met overheidsrechtspraak en bindend advies in mindere mate. 
 
In de rechtspraktijk is een aantal keer de vraag aan bod gekomen of er in casu sprake was van 
bindend advies dan wel van arbitrage. De Hoge Raad heeft als criteria gesteld dat partijen on-
dubbelzinnig zijn overeengekomen dat zij kiezen voor arbitrage of bindend advies.1 Deze uit-
spraak heeft voor dit onderzoek tot gevolg dat wanneer niet aan deze voorwaarde is voldaan, de 
betreffende vorm van geschillenbeslechting buiten beschouwing wordt gelaten.  Arbitrage wordt 
in dit onderzoek met name onderscheiden op basis van het depot van de uitspraak bij de recht-
bank. In de praktijk kunnen vele termen gebruikt worden, zoals bij voorbeeld de term scheidsge-
recht. Daarbij zij aangetekend dat het woord “scheidsgerecht” ook een wettelijk term is (zie b.v. 
art. 1026, eerste lid, Rv). Vermeldenswaard is tot slot dat arbitrage en bindend advies ook tegelij-
kertijd in een zaak kunnen spelen: er hebben arbitragezaken plaatsgevonden waarin het onder-
werp van geschil de uitkomst van een bindend advies was.2 Deze zaken zijn in het onderzoek 
geteld als arbitragegeschillen.  
 
Definitie van arbitrage 
Op basis van voorgaande beschrijving is er in dit onderzoek sprake van arbitrage (ad hoc en insti-
tutioneel) wanneer: 
· partijen een geschil overeenkomstig de artikel 1020 e.v. Rv. voorleggen aan een arbiter of ar-

bitraal college; 
· partijen vooraf ondubbelzinnig overeengekomen zijn om arbitrage toe te passen en daarmee 

de tussenkomst van de overheidsrechter uitsluiten; 
· het arbitrale vonnis gedeponeerd wordt bij de rechtbank; 
· van institutionele arbitrage spreken we indien in het kader van een rechtspersoon op basis 

van een reglement arbitrage is georganiseerd.  
 
Definitie van bindend advies 
Er is in dit onderzoek sprake van bindend advies, wanneer: 
· partijen een geschil onder toepassing van de artikelen 7:900 e.v. van het BW ter beslechting 

voorleggen aan een bindend adviseur of bindend adviescollege; 
· partijen vooraf ondubbelzinnig bindend advies overeengekomen zijn en daarmee overheids-

rechtspraak in beginsel uitgesloten hebben; 

______________  
1 HR 31 mei 1996, NJ 1996, 693 (PAS). 
2 Zie Tijdschrift van Arbitrage 1991, 27 en 28. 
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· de geschilbeslechting eindigt met een vaststelling door de bindend adviseur of het bindend 
adviescollege; 

· van institutioneel bindend advies spreken we indien in het kader van een rechtspersoon op 
basis van een reglement bindend advies is georganiseerd.  

 
Het hanteren van deze definities heeft tot gevolg dat bepaalde vormen van geschillenbeslechting 
die op het eerste gezicht wel lijken op bindend advies en/of arbitrage niet als zodanig meegeno-
men worden. Een belangrijk voorbeeld hiervan vormt de geschillenbeslechting in het onderwijs. 
Ter illustratie geven wij hier de volgende informatie. 
In de onderwijswereld komen vormen van ADR voor, veelal onder de benaming “geschillencom-
missie”, soms gaat het ook om klachtencommissies. Onder de Stichting Geschillencommissies 
Onderwijs, een van de grotere aanbieders, ressorteren een tiental van dergelijke commissies, bij 
voorbeeld voor universitaire medezeggenschapsaangelegenheden, voor het hbo en het vo1. De-
ze commissies vervullen vaak ook een rol bij arbeidsgeschillen tussen onderwijzend personeel en 
hun niet-overheidswerkgever. Bij overheidswerkgevers is de Awb-procedure van toepassing. 
Over het rechtskarakter van uitspraken van deze geschillencommissies in het onderwijs, de zo-
genoemde kringenrechtspraak, is veel geschreven2. De instelling van een dergelijke rechtspositi-
onele geschillencommissie vormt veelal een verplichting voor de werkgever op grond van de 
wettelijke bekostigingsvoorwaarden (b.v. art. 4.7 Wet op het hoger onderwijs). De taak van de 
geschillencommissies in arbeidsgeschillen is vaak ook vastgelegd in de betreffende CAO. De 
Hoge Raad heeft zich meerdere malen uitgesproken over de vraag of hier sprake is van bindend 
advies. De Hoge Raad oordeelt hier negatief over. Tenzij partijen ondubbelzinnig zijn overeenge-
komen dat hun (arbeidsrechtelijke) geschil voorgelegd wordt aan een dergelijke commissie, is er 
geen sprake van een verplichting om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie.  
Hier valt een parallel te trekken met arbitrage. Ook daarvoor geldt als eis dat partijen ondubbel-
zinnig arbitrage moeten zijn overeengekomen. Het feit dat het gaat om een wettelijke bekosti-
gingsvoorwaarde en om een taak omschreven in de CAO vormt niet een zodanige 
ondubbelzinnige overeenkomst. Gevolg is dat de werknemer de geschillencommissie kan passe-
ren en dat eventueel na totstandkoming van een uitspraak van een geschillencommissie de zaak 
nog in volle omvang aan de rechter kan worden voorgelegd. Op dit punt neemt de uitspraak van 
de geschillencommissie een andere positie in dan een bindend advies, omdat de inhoud daarvan 
immers niet in volle omvang, doch slechts marginaal door de rechter getoetst mag worden3. In de 
literatuur wordt nog de mogelijkheid genoemd om in de aanstellingsakte (die ook door de werk-
nemer getekend wordt) de verplichting op te nemen om een geschil voor te leggen aan de desbe-
treffende geschillencommissie. Er is nog geen jurisprudentie van de Hoge Raad over de vraag of 
in dat geval wel gelijkstelling met een bindend advies plaats kan vinden. 
Al met al is de conclusie gerechtvaardigd dat geschillencommissies als hier aan de orde buiten 
de omvang van ons onderzoek vallen. 

______________  
1 Daarnaast kunnen nog genoemd worden: 
De Vereniging van Algemene en Openbaar toegankelijke ScholenVOS/ABB www.lgc-lkc.nl en www.vosabb.nl 
Katholieke besturenorganisatie VBKO www.geschillencommssies-klachtencommssies.nl 
Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (BPCO) 
Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen VBS www.vbs.nl 
Landelijk verbond gereformeerde Scholen LVGS 
2 Zie voor een overzicht de noot van F. Bakels onder HR 9 november 2001, JAR 240. 
3 Zie het arrest in de vorige noot genoemd, alsmede HR 31 mei 1996, NJ 693, waarin de Hoge Raad voor het eerst 
een principe-uitspraak deed over deze kwestie. 
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Overigens gaat het bij deze geschillencommissies niet om grote stromen zaken. Bij voorbeeld de 
Stichting Geschillencommissies Onderwijs had in 2000 401 zaken in behandeling, waarvan er 
151 uit 1999 stammen.1 Een grote meerderheid van de geschillen betroffen functiewaardering 
(263). 
 

2.5 Onderscheid met tuchtrecht, klachtrecht, mediation 

Bindend advies en arbitrage dienen te worden onderscheiden van tuchtrecht, waarbij het gaat om 
het handhaven van regels en normen binnen een bepaalde beroepsgroep, gericht op het waar-
borgen van de kwaliteit en goede naam van de betrokken professie.2 Het verschil tussen tucht-
recht aan de ene kant en bindend advies en arbitrage aan de andere kant is dat bij de laatste 
twee vormen twee partijen een geschil voorleggen aan een derde, terwijl bij tuchtrecht een be-
roepsbeoefenaar wordt onderworpen aan het oordeel van een derde. Deze derde oordeelt of be-
trokkene wel heeft gehandeld overeenkomstig de regels van de beroepsgroep. Eventueel heeft 
de uitspraak van een tuchtcollege een sanctionerend karakter: er kunnen disciplinaire maatrege-
len worden opgelegd. De tuchtrechtelijke uitspraak brengt echter geen wijziging in de 
rechtsverhouding tussen de betrokken partijen: arts / patiënt, advocaat / cliënt etc. Na een 
tuchtzaak kan eventueel via rechtspraak, maar ook via arbitrage of bindend advies een geschil 
over bij voorbeeld aansprakelijkheid opgelost worden. Bij geschillen met advocaten is bindend 
advies inmiddels geïntroduceerd. 
 
Bindend advies en arbitrage dienen daarnaast te worden onderscheiden van klachtprocedures 
die leiden tot een niet-bindende uitspraak van een derde. Voorbeelden van dergelijke klachtin-
stanties zijn de Nationale Ombudsman in het publiekrecht en de Consumentenbond.  
 
Mediation verschilt van arbitrage en bindend advies omdat bij mediation er geen derde is die het 
geschil beslecht. De mediator faciliteert de onderhandelingen tussen partijen, die veelal afgerond 
worden met de ondertekening door partijen van een vaststellingsovereenkomst. Overigens kan 
mediation ook toegepast worden ter voorkoming van procedures in arbitrage en bindend advies. 
Bij arbitrage wordt dan wel gesproken over minitrage, een vorm die het NAI ook kent. Minitrage 
komt overigens weinig voor. 

______________  
1 Jaarverslag 2000, zie ook www.sgoweb.nl. 
2 Kleiboer, M.A. & N.J.H. Huls, Tuchtrecht op de terugtocht? Wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht: een vergelijkende 
analyse. Utrecht: Lemma 2001 p.2-3. 



  
 20 

 
 
 



 

    
   21 

3 Aard en omvang van arbitrage 

De aard van arbitrage is gedefinieerd als de sector of branche waarin de geschillen via arbitrage 
zijn beslecht, de omvang als het aantal arbitrale vonnissen zelf. Dit hoofdstuk geeft een beeld van 
de landelijke aard en omvang van arbitrage over de laatste 5 jaren: van 1997 tot en met 2001. Dit 
maakt een vergelijking met reguliere rechtspraak over dezelfde periode mogelijk. Een beschrij-
ving van de methoden die gebruikt zijn bij het verzamelen van de verschillende gegevens is in 
bijlage 1 opgenomen.  
 

3.1 Aard en omvang 

Een overzicht van het aantal geschillen dat via arbitrage is beslecht, is verkregen uit een combi-
natie van bronnen. Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven, kunnen arbiters arbitrale vonnissen de-
poneren bij de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de arbitrage zich heeft voorgedaan. 
Het deponeren van een vonnis heeft tot gevolg dat het vonnis kan worden geëxecuteerd. Door 
van alle 19 arrondissementsrechtbanken het aantal gedeponeerde arbitrale vonnissen op te vra-
gen en bij elkaar op te tellen, is een overzicht verkregen van het totaal aantal gedeponeerde von-
nissen in Nederland. De gedeponeerde vonnissen zijn achteraf verdeeld naar sector en naar het 
instituut dat het vonnis heeft gedeponeerd.  
Er is via een andere methode geprobeerd de aard en omvang van arbitrage vast te stellen. Uit 
verschillende adressenbestanden is een lijst met arbitrage-instituten samengesteld.1 Deze institu-
ten zijn door het onderzoeksteam aangeschreven met het verzoek aan te geven in welke sector 
zij actief zijn en voor hoeveel arbitrages zij gemiddeld per jaar verantwoordelijk zijn. De respons 
op deze mailing was echter laag, voornamelijk vanwege verouderde naam-, adres- of woon-
plaatsgegevens (NAW-gegevens). Verder is niet altijd duidelijk of instituten het aantal aangemel-
de geschillen of het aantal uitspraken doorgeven.  
De uiteindelijke indeling van de arbitrale vonnissen naar sector en instituut heeft daarom plaats-
gevonden op basis van gegevens van de rechtbanken. Voor professionele arbiters eindigt een 
procedure namelijk met het deponeren van het vonnis. De vonnissen zijn naar sector of naar 
instituut ingedeeld aan de hand van de naam en het postbusnummer van de deponerende partij, 
voor zover uit de geregistreerde vonnissen is op te maken. Niet aan alle vonnissen is te zien tus-
sen welke partijen het geschil zich heeft voorgedaan, of namens welk instituut het vonnis is ge-
deponeerd. Veel vonnissen worden namelijk via advocatenkantoren gedeponeerd. De aantallen 
die in de tabellen van dit hoofdstuk staan vermeld, zijn daarom op te vatten als een ondergrens; 
er zijn in ieder geval niet minder dan deze aantallen vonnissen per sector en instituut gedepo-
neerd.  
 
Dit overzicht van de arbitrale vonnissen in de periode 1997-2001, op basis van gegevens van de 
rechtbanken ingedeeld naar sector, is in tabel 3.1 weergegeven.  
 

______________  
1 Bronnen waren onder meer het NAI-archief, Commissie voor Consumentenaangelegenheden Editie, wegwijzer bij 
consumentenklachten: overzicht van klachteninstanties in Nederland, SER 1992 , Tijdschrift voor Arbitrage, Vade-
mecum Arbitrage, de Telefoongids en het internet. 
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Tabel 3.1 Aantal arbitrale vonnissen naar sector, 1997-2001 

Sector 1997 1998 1999 2000 2001 
Landbouw, jacht en bosbouw 125 107 77 85 50 
Visserij, kweken van vis en schaaldieren - - - - - 
Delfstoffenwinning - - - - - 
Industrie 2 - - - - 
Productie/distributie, handel in aardgas, elektrici-
teit en water 

- - - - - 

Bouwnijverheid 663 643 628 734 652 
Reparatie van consumentenartikelen; handel 7 8 4 2 6 
Horeca - - - - - 
Vervoer, opslag en communicatie - - - - - 
Financiële instellingen  3 - - - - 
Verhuur en zakelijke dienstverlening 148 132 126 132 92 
Openbaar bestuur; sociale verzekeringen - 4 1 4 2 
Onderwijs (doet aan oneigenlijk bindend advies) - - - - - 
Gezondheids- en welzijnszorg 10 5 13 18 12 
Cultuur, milieu- en overige dienstverlening 50 61 55 50 35 
Niet in sector onder te brengen  * 274  190  182  152  205  
Ontbrekende vonnissen **  3  4  8  10  30 
Totaal aantal gedeponeerde vonnissen 1285 1154 1094 1187 1086 
* Deze categorie bestaat uit vonnissen gedeponeerd door advocatenkantoren, individuen en vonnissen waarbij niet 
duidelijk is tussen welke partijen het geschil zich voordeed. 
** De rechtbanken hebben, - naast de vonnissen zelf - cijfers aangeleverd van het totaal aantal vonnissen dat jaar-
lijks bij hen is gedeponeerd. Het tellen van de individuele vonnissen (van alle rechtbanken samen) leverde totalen 
op die iets afwijken van het totaal aantal vonnissen volgens de samenvatting van de rechtbanken zelf. De afwijking 
van het tellen van individuele vonnissen ten opzichte van de aangeleverde totaalcijfers is in de voorlaatste rij opge-
nomen.  
 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat met name in de sectoren bouw, landbouw en zakelijke dienstver-
lening geschillen door middel van arbitrage worden beslecht. Deze sectoren tellen ook de meeste 
en grootste arbitrage-instituten; zij zijn het meest geïnstitutionaliseerd. Zo is binnen de bouwnij-
verheid de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland verantwoordelijk voor het grootste 
deel van de gedeponeerde arbitrale vonnissen.  
 
Een overzicht van de institutionalisering binnen de arbitrage is gemaakt door in het databestand 
van arbitrale vonnissen een selectie te maken op de NAW-gegevens van de deponerende instan-
ties, en deze te koppelen aan het aantal gedeponeerde vonnissen. In tabel 3.2 is dit overzicht 
weergegeven.  
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Tabel 3.2 De tien grootste arbitrage-instituten in termen van aantallen gedeponeerde vonnissen 

Instantie 1997 1998 1999 2000 2001 Totaal 
Raad van Arbitrage voor de Bouw 631 611 596 700 600 3138 
Garantie Instituut Woningbouw (GIW) telt niet 
mee in de totalen, omdat vonnissen niet zijn 
gedeponeerd bij de rechtbank  

- 336 330 271 - - 

Koninklijke  Algemeene Vereeniging voor de 
Bloembollencultuur (KAVB) 

88 58 56 51 31 284 

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) 49 53 40 43 34 219 
Arbitrage Instituut voor de Bouwkunst 37 42 27 43 36 185 
Nederlands Arbitrage Instituut * 22 41 28 29 60 180 
Koninklijk Verbond van Grafische Onderne-
mingen (KVGO) 

35 35 27 32 38 167 

Stichting Raad van Arbitrage voor de Metaal-
nijverheid 

21 19 23 23 25 111 

Koninklijk Notariële Broederschap 31 24 24 17 - 96 
Scheidsgerecht van het Nederlands Genoot-
schap voor de Boomkwekerij 

14 21 13 25 7 80 

Centrale Commissie Arbitrage Aan- en Verkoop 22 15 9 14 14 74 
Subtotaal  950 

(74%) 
919 

(80%) 
843 

(77%) 
977 

(82%) 
845 

(78%) 
4534 

(78%) 
Totaal aantal vonnissen  1285 

(100%) 
1154 

(100%) 
1094 

(100%) 
1187 

(100%) 
1086 

(100%) 
5806 

(100%) 
* Het NAI deponeert naar eigen zeggen soms meer vonnissen dan in deze tabel staan aangegeven, maar uit de 
depots waren niet meer NAI-vonnissen als zodanig te herkennen. Desgevraagd heeft Het NAI één jaar handmatig 
geteld. Jaarverslaglegging is op dit punt niet beschikbaar.  

Uit de tabel blijkt dat een relatief klein aantal instituten verantwoordelijk is voor het merendeel van 
de gedeponeerde vonnissen. Zo zijn er over de afgelopen 5 jaar 5806 arbitrale vonnissen gede-
poneerd, waarvan ruim driekwart (78% ofwel 4534 vonnissen) afkomstig is van 10 instituten (uit-
gezonderd de GIW). Een belangrijk arbitrage-instituut binnen de bouw, die niet bij de depots is 
aangetroffen, is de Stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW). De GIW komt niet in de tellin-
gen voor, omdat zij geen arbitrale vonnissen bij de rechtbanken deponeren. Dit doet de GIW niet, 
omdat de garantie- en waarborgregeling tussen opdrachtgever en aannemer voldoende zekerhe-
den bevat voor uitvoering van het vonnis. Volgens de voor het onderzoek gehanteerde definitie 
voor arbitrage (zie paragraaf 2.4) vallen de arbitrale vonnissen gegeven door de GIW daarom bui-
ten de tellingen van het onderzoek. De vonnissen van de GIW worden hier toch genoemd, omdat 
het niet aannemelijk is dat andere instituten hun vonnissen om dezelfde redenen niet deponeren 
bij de rechtbank. Het vereist immers een hoge mate van organisatie van betrokken belangen-
groepen om een dermate betrouwbare garantie voor nakoming van het vonnis te geven zoals de 
GIW dat doet. De kans dat er in een andere sector een soortgelijk instituut opereert dat over het 
hoofd is gezien is, gelet op de bekendheid die dergelijke instituten in hun eigen belang nastreven, 
verwaarloosbaar klein. De GIW is vanwege de deelname van de betrokken belangengroepen in 
het bestuur en de waarborgregeling, van alle arbitrage-instituten het meest te vergelijken met de 
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (zie volgend hoofdstuk).1 
______________  
1 In het bestuur van het GIW zijn vertegenwoordigd het algemeen belang (via de Vereniging Nederlandse gemeen-
ten), de bouwondernemers en de consumenten (via de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis). 
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Verhouding institutionele versus ad hoc arbitrage 
Op basis van gegevens van de rechtbanken is geen zuiver onderscheid te maken tussen institu-
tionele- en ad hoc arbitrages. Uit de depots is namelijk niet altijd op te maken of het vonnis 
door/namens een arbitrage-instituut of door/namens een individu is gedeponeerd. Maar het is 
aannemelijk dat de meerderheid van de gedeponeerde vonnissen institutioneel van aard is. Het 
merendeel van de institutionele arbitrages is immers in de sector georganiseerd, terwijl een ander 
deel via het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) verloopt (zie tabel 3.2). Er kan een ondergrens 
worden bepaald van het maximale aandeel arbitrale vonnissen waar op ad hoc wijze arbitrage 
heeft plaatsgevonden. Dit kan door aan te nemen dat alle vonnissen die door advocatenkantoren 
of individuen (en onbekenden) zijn gedeponeerd, ad hoc van aard zijn. Op deze manier kan voor 
de afgelopen 5 jaren het maximale aandeel ad hoc arbitrages op het totaal aantal arbitrale von-
nissen worden berekend (zie tabel 3.3).  
 
Tabel 3.3 Aandeel ad hoc- versus individuele arbitrage in gedeponeerde vonnissen   

Instantie 1997 1998 1999 2000 2001 Totaal 
Advocatenkantoor/ individu 
/onbekend (Ad Hoc) 

238 (19%) 134 (12%) 148 (14%) 124 (10%) 146 (13%) 790 (14%) 

Arbitrage-instituten  1047 (81%) 1020 (88%) 946 (86%) 1063 (90%) 940 (87%) 5016(86%) 
Totaal aantal vonnissen  1285 (100%) 1154 (100%) 1094 (100%) 1187 (100%) 1086(100) 5806 (100%) 

 
Het aandeel ad hoc vonnissen zal over de afgelopen 5 jaren in ieder geval niet meer dan éénvijf-
de (20%) bedragen van het totaal aantal gedeponeerde arbitrale vonnissen.  
 
Het aantal gedeponeerde vonnissen in perspectief 
Het aantal geschillen dat jaarlijks ter beslechting aan arbiters wordt voorgelegd, is groter dan het 
aantal arbitrale vonnissen dat uiteindelijk bij de rechtbanken wordt gedeponeerd. De redenen 
hiervoor kunnen met name zijn: 
· dat partijen in de arbitrale procedure tussentijds nog tot een schikking komen; 
· partijen de zaak intrekken; 
· het geschil voldoet niet aan de eisen die het desbetreffende arbitrage-instituut aan arbitrage 

stelt. 
  
Een precieze inschatting van het aantal schikkingen en niet-gedeponeerde vonnissen in verhou-
ding tot de gedeponeerde vonnissen is echter niet mogelijk. Deze gegevens worden door geen 
enkele centrale instantie bijgehouden en zijn bovendien sector-afhankelijk. Zo werd in het jaar 
2000 bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw 25% van de geschillen ingetrokken, werd in 19% 
van de geschillen een schikkingsvonnis en in 45% een eindvonnis gegeven. Ongeveer 10% van 
de zaken is wegens uiteenlopende redenen ingetrokken, veelal omdat de Raad geen bevoegd-
heid had over het geschil.  
 
Voor wat het aantal gedeponeerde vonnissen versus niet-gedeponeerde vonnissen betreft, geven 
deskundigen aan dat een professionele arbiter altijd het vonnis deponeert. Ongeacht of het een 
institutioneel of ad hoc arbitrage betreft. Uitzondering hierop is dus de GIW, die zelf uitvoer van 
het vonnis kan garanderen. Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met ontbrekende vonnissen 
uit de registratie van de rechtbanken, of niet-gedeponeerde vonnissen (uitgezonderd het GIW), 
zal het jaarlijks aantal gedeponeerde vonnissen niet boven het aantal van 2.000 uitkomen. De 
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gedeponeerde vonnissen geven met andere woorden een goed beeld van de aard en omvang 
van arbitrage in Nederland.  
 

3.2 Arbitrage in relatie tot overheidsrechtspraak 

Zoals in paragraaf 2.4 aangegeven, leent arbitrage zich in sterkere mate dan bindend advies voor 
een vergelijking met reguliere rechtspraak. Zo is er in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring apart procesrecht aan arbitrage gewijd en is een arbitraal vonnis na het deponeren bij de 
rechtbank en het verkrijgen van een verlof van de voorzieningenrechter executabel. Tenslotte kan 
een geschil, wanneer eenmaal door middel van arbitrage beslecht, in beginsel niet meer aan de 
overheidsrechter voor een inhoudelijke toetsing worden voorgelegd. Er zijn slechts bijzondere 
rechtsmiddelen als vernietiging en request civiel mogelijk die slechts onder strikte voorwaarden 
kunnen worden toegepast. 
 
Teneinde een vergelijking met overheidsrechtspraak mogelijk te maken, is via het registratiesys-
teem van de rechtbanken een overzicht gemaakt van het aantal rechterlijke vonnissen over de 
afgelopen 5 jaren. De gegevens zijn aangeleverd door de Raad voor de Rechtspraak. Het CBS 
heeft op haar website ook statistische gegevens over de productie van de gerechten beschikbaar. 
Voor de volledigheid is voor 2 jaren ook aangegeven wat de CBS gegevens opleveren.  
In de loop der jaren is het registratiesysteem van zaken gewijzigd. In recente jaren is de registra-
tie gebaseerd op de het Lamicie-systeem. De werklast van de gerechten is tot 1 januari 2002 
verdeeld geweest over de kantongerechten en rechtbanken.  
De werklast bij de gerechten wordt gevormd door een veelheid aan soorten zaken en uitspraken. 
Bij arbitrage gaat het veelal om geschillen over contractuele relaties waarbij de prestaties over en 
weer tot een geschil hebben geleid. Het zijn geschillen die op tegenspraak gevoerd zijn.  
Bij de overheidsrechtspraak gaat het ook om kwesties als ouderlijk gezag, curatele, adoptie (de 
zogenoemde "extra-judiciële zaken") en bijvoorbeeld faillissement. Bovendien zijn er bijzondere 
categorieën zaken zoals huurgeschillen en arbeidsgeschillen, die specifiek tot de competentie 
van de kantonrechter behoort (sinds 1 januari 2002 tot de sector kanton). Bovendien geldt voor 
een deel van de kantongerechtzaken dat de rechtbank als appelinstantie fungeerde (per 1 januari 
2002 is de appelinstantie het gerechtshof).  
Het is gelet op het voorgaande niet eenvoudig om een goede vergelijkingsmaatstaf te vinden 
waar het gaat om het absolute aantal zaken dat op jaarbasis door de kantongerechten en recht-
banken worden gedaan. De beschikbare gegevens bieden geen mogelijkheid om preciezer te 
zijn. Het is daarom goed mogelijk dat daar ook arbeidszaken tussen zitten. Tabel 3.4 geeft een 
overzicht van de zaken afgedaan door de kantongerechten en de rechtbanken, volgens twee re-
gistratiemethoden: het CBS en het registratiesysteem van de rechtbanken zelf. 
 

Tabel 3.4   Volume van met ADR vergelijkbare overheidsrechtspraak (op tegenspraak) 1999-2001 

 1999 2000 2001 
 CBS Lamicie CBS Lamicie CBS Lamicie 
Kantongerechten 22.500 - 24.200 41.334 - 43.017  
Rechtbanken 31.200 - 29.500 12.984 - 13.012 
Totaal 53.700 - 53.700 54.318 - 56.029 
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Uitgaande van de CBS-cijfers, zijn er voor wat de contentieuze zaken betreft, in 1999 22.500 en 
in 2000 24.200 vonnissen gewezen. Op rechtbankniveau zijn in contentieuze zaken totaal bij 
eindvonnis in 1999 31.200 en in 2000 29.500 zaken afgedaan. Op basis van de CBS-gegevens 
ligt het aantal rechterlijke vonnissen voor een vergelijking met arbitrage in de orde van grootte 
van 54.000 zaken. Anders gezegd, in de aantallen zaken op rechtbankniveau zit een dubbeltel-
ling voor zover het appelzaken betreft. Deze dubbeltelling wordt niet apart geregistreerd en is 
daarom niet te corrigeren. Overigens doet een soortgelijke dubbeltelling zich voor, voor zover ap-
pel in arbitrage mogelijk is gemaakt: zowel het arbitrale vonnis in eerste aanleg als dat in appel 
zal worden gedeponeerd.  
Uitgaande van het jaar 2000, waarvoor de precisie van de cijfers vanwege de invoering van het 
Lamici-systeem het grootst is, gaan er het zowel op kantongerechts- als rechtbankniveau om  to-
taal 380.000 zaken, waarvan ruim 54.000 op tegenspraak. Dit cijfer stemt in grote mate overeen 
met de CBS-cijfers.  
 
De cijfers geven overigens, vanwege het in de loop der jaren hanteren van verschillende syste-
men, onvoldoende aanknopingspunten om een trend aan te geven in de ontwikkeling van de aan-
tallen zaken. Worden deze cijfers afgezet tegen de aantallen gedeponeerde arbitrale vonnissen, 
dan blijkt dat het bij geschillen die zijn beslecht door middel van arbitrage gemiddeld gaat om on-
geveer maximaal 2.000 zaken per jaar. Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd 
dat arbitrage in verhouding tot (vergelijkbare) overheidsrechtspraak slechts een heel klein 
marktaandeel heeft van ongeveer 1 op 27.  
 
Overige gegevensbronnen 
Ter verkrijging van een vergelijkingsmaatstaf zijn nog twee andere wegen bewandeld. Via de 
rechtsbijstand zou in beginsel informatie verkregen kunnen worden over de verdeling tussen za-
ken die voor de rechter komen en die in bindend advies en arbitrage worden aangebracht. Voor 
de advocatuur zijn geen bestaande bestanden waaruit relevante informatie verkregen kan wor-
den. De rechtsbijstandverzekeraars zijn benaderd, doch daar bleek veelal geen registratie van de 
soort geschilafdoening plaats te vinden. De Bureaus van rechtshulp hanteren het systeem IRIS, 
waarin onder verschillende rubrieken de instanties waar het geschil behandeld is worden onder-
gebracht. Uit deze informatie zijn de volgende gegevens gedestilleerd: 
 
Over de jaren 1997-2001 zijn in totaal 55 zaken geregistreerd onder “arbitragecollege/-
commissie”. Dit aantal kan worden afgezet tegen de volgende aantallen voor rechtspraak: kan-
tongerecht 9523 en rechtbank 3149 (alle zaken minus strafzaken), totaal: 12672 zaken.  In het 
aantal rechtbankzaken kunnen ook appelzaken zitten, die niet afzonderlijk geregistreerd zijn, zo-
dat van een zekere dubbeltelling sprake is. Voor het marktsegment van de toegevoegde rechts-
bijstand blijkt het aandeel van arbitragezaken erg klein: nog geen 0,5%. 
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4 Aard en omvang van bindend advies 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de landelijke omvang van bindend advies en de sectoren 
waarbinnen geschillen worden beslecht door middel van bindend advies. De resultaten zijn ver-
kregen uit een combinatie van literatuuronderzoek, interviews en de resultaten uit de vraagronde 
onder instituten die naast arbitrage ook aan bindend advies doen (zie voor een uitgebreide be-
schrijving van de methode bijlage 1).    

4.2 Aard en omvang 

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken 
De belangrijkste instantie die zich in Nederland bezighoudt met bindend advies, is de overkoepe-
lende Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). Onder de SGC vallen an-
no 2002 in totaal 29 Geschillencommissies, waardoor in 29 branches consumenten via een 
clausule in de leveringsvoorwaarden geschillen met hun leverancier door een bindend advies 
kunnen laten beslechten. In de leveringsvoorwaarden is namelijk een bepaling opgenomen waar-
in de consument de mogelijkheid wordt geboden een geschil voor te leggen aan de desbetreffen-
de Geschillencommissie.  
 
Geschillencommissies bestaan uit drie leden: één lid tevens voorzitter voorgedragen door de 
SGC, één lid door de Consumentenbond (in een aantal Commissies door de ANWB) en één lid 
door de brancheorganisatie. De SGC gaat tot oprichting van een nieuwe Geschillencommissie 
over wanneer: 
· de Geschillencommissie jaarlijks minimaal 25 geschillen ter behandeling voorgelegd zal krij-

gen. Bij minder dan 25 geschillen dient de branche zich te wenden tot de Algemene Geschil-
lencommissie, bij meer dan 50 geschillen moet er een aparte Geschillencommissie worden 
opgericht; 

· de brancheorganisatie moet een redelijke organisatiegraad hebben en bereid zijn bij te dragen 
in de kosten van de Geschillencommissie; 

· de brancheorganisatie moet garant staan voor de nakoming van bindend adviezen (via de na-
komingsgarantie), mocht een lid weigeren deze na te komen;  

· leden van de brancheorganisatie moeten evenwichtige leveringsvoorwaarden hanteren; 
· tenslotte moet de op te richten Geschillencommissie voldoen aan de eisen gesteld in de ‘Er-

kenningsregeling Geschillencommissies Consumentenzaken’. 
 
Ook ondernemers die geen lid zijn van participerende organisaties kunnen zich bij de SGC laten 
registeren, waarbij vergelijkbare eisen gelden als die aan de brancheorganisaties worden gesteld. 
Belangrijk voordeel dat de Geschillencommissies van de SGC boven andere ADR-instanties bie-
den, is de hierboven als oprichtingsvoorwaarden genoemde nakomingsgarantie. Dankzij de na-
komingsgarantie hoeft een consument geen nakoming van het bindend advies aan de 
overheidsrechter te vragen, aangezien de nakomingsgarantie als waarborg fungeert voor de 
uitvoering van uitspraken van de Geschillencommissies.  
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De overheid stimuleert via het ministerie van Justitie de erkenning van ondernemers door de Ge-
schillencommissie, via de voorwaarden in de ‘Erkenningsregeling Geschillencommissies Consu-
mentenklachten’. Doel hiervan is te stimuleren dat binnen een branche zoveel mogelijk gebruik 
wordt gemaakt van de betreffende Geschillencommissie als alternatieve vorm van geschillenbe-
slechting. Hiertoe keert het ministerie ook een subsidie uit aan de SGC, die drempelverlagend 
doorwerkt in de (geringe) hoogte van de klachtengelden die consumenten ter behandeling van 
hun geschil moeten betalen.  
 
Overige bindend advies-instituten 
Op grond van de hoge organisatiegraad, de erkenning door de overheid, en de subsidiëring van 
onder meer klachtgelden die consumenten voor behandeling van hun geschillen moeten betalen, 
is het de verwachting dat er buiten de SGC om weinig institutioneel bindend advies plaatsvindt. 
Rondvraag en het aanschrijven van ADR-instituten ten behoeve van de arbitrages leverde toch 
een aantal instituten op, die naast arbitrage ook aan bindend advies doen. Maar de aantallen bin-
dend adviezen die deze instituten jaarlijks geven, zijn in vergelijking met de aantallen bindend ad-
viezen die onder de paraplu van de SGC worden gegeven, vrij gering te noemen.  
 
Ad Hoc versus institutioneel bindend advies 
Bindend adviezen worden in tegenstelling tot arbitrale vonnissen niet landelijk gedeponeerd, wat 
een telling bemoeilijkt. De omvang van het jaarlijks aantal ad hoc bindend adviezen is dan ook 
moeilijk in te schatten, maar het merendeel van het totaal aantal bindend adviezen zal institutio-
neel van aard zijn.1 De mogelijkheid het geschil door middel van een bindend advies te beslech-
ten moet immers aan partijen bekend zijn en partijen moeten het met elkaar eens worden het 
geschil via een bindend advies te beslechten. Institutionalisering van het aanbod aan bindend ad-
vies zal de keuze voor deze manier van geschillenbeslechting aanzienlijk vergemakkelijken. De 
kans dat aan deze voorwaarden bij ad hoc bindend advies is voldaan, is gering. Vandaar dat de 
gegevens in dit hoofdstuk betrekking hebben op institutionele bindend adviezen.  
Een overzicht van het aantal bindend adviezen per sector over het jaar 2001, is in onderstaande 
tabel opgenomen. Dit is het meest recente jaar waarover informatie beschikbaar is.   

Tabel 4.1 Landelijke aard en omvang van institutioneel bindend advies in 2001 

Sector Aantal bindend adviezen  
Landbouw, jacht en bosbouw - 
Visserij, kweken van vis en schaaldieren - 
Delfstoffenwinning - 
Industrie - 
Productie/distributie, handel in aardgas, elektriciteit en water 167 
Bouwnijverheid 909 
Reparatie van consumentenartikelen; handel 287 
Horeca - 
Vervoer, opslag en communicatie 1.360 
Financiële instellingen * 361  
Verhuur en zakelijke dienstverlening 26 
Openbaar bestuur; sociale verzekeringen 100 
Onderwijs - 
Gezondheids- en welzijnszorg 84 
Cultuur, milieu- en overige dienstverlening 339 
Totaal aantal bindend adviezen 3.679 
* Bevat voor een deel ook cijfers uit het jaar 2000. 
______________  
1 Deskundigen kunnen ook geen inschatting geven van de omvang van ad hoc bindend advies. 
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Van het totaal aantal bindend adviezen is 90% afkomstig van Geschillencommissies die onder de 
SGC opereren. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de instituten waar bovenstaande 
tellingen op zijn gebaseerd. Ook wanneer wordt aangenomen dat er nog enkele kleine 
scheidsgerechten of instituten geschillen via bindend advies beslechten, is het aannemelijk 
dat het landelijk aantal bindend adviezen voor het jaar 2001 niet meer dan 4.000 bedraagt.  
 
Toekomstverwachtingen 
Het aantal Geschillencommissies is de afgelopen jaren toegenomen. Zo zijn in 1999 de Geschil-
lencommissie voor Beroep en Bedrijf (SGB) opgericht en de Geschillencommissie advocatuur, 
die bevoegd zijn in zakelijke geschillen op te treden. De verwachting binnen de SGC is dat het 
aantal geschillencommissies ook in de toekomst verder zal toenemen, wat een verder toename 
van het aantal bindend adviezen tot gevolg zal hebben. Voor een groot deel is deze toename te 
verklaren via een toename van het aantal partijen dat zijn weg naar de SGC vindt. Een toename 
van het aantal bindend adviezen betekent dus nog geen toename van het aantal geschillen in 
Nederland, het is eerder een uiting van de toenemende mate van institutionalisering van deze 
methode van geschillenbeslechting. 
 
 
4.3   Bindend advies in relatie tot overheidsrechtspraak 
 
Bij bindend advies is een vervolgprocedure voor de overheidsrechter niet uitgesloten, omdat het 
bindend advies op zich geen executoriale titel oplevert. In de praktijk komen dergelijke vervolg-
procedures niet vaak voor. Daartoe draagt bij dat bij voorbeeld in het kader van de SGC de niet-
consument partijen zich verplichten om gevolg te geven aan de uitspraak en de consument zelf 
alleen het inschrijfgeld  te verliezen heeft. Bij bindend advies is er geen officiële registratie, verge-
lijkbaar met het depot van arbitrale vonnissen, zodat het moeilijker is om tot een telling of schat-
ting van zaken te komen.  
 
Uitgaande van de cijfers die in paragraaf 3.3 zijn gevonden voor overheidsrechtspraak kan het 
volgende gezegd worden over de verhouding ten opzichte van bindend advies. 
Bij bindend advies ligt de verhouding ten opzichte van overheidsrechtspraak ongeveer op 1 op 13 
(4.000 bindend adviezen versus 55.000 rechtszaken). Bij bindend advies zij aangetekend dat het 
voor een deel gaat om (consumenten) zaken die - wanneer er geen bindend advies mogelijk zou 
zijn - vanwege het geringe belang ook niet voor de overheidsrechter gebracht zouden zijn. Bin-
dend advies tweemaal zo vaak voor als arbitrage (4.000 bindend adviezen versus 2.000 arbitrale 
vonnissen). 
 
Overige gegevensbronnen 
In het systeem IRIS van de gefinancierde rechtsbijstand (zie paragraaf 3.2) zijn de volgende aan-
tallen gevonden. Over de jaren 1997-2001 zijn in totaal 186 zaken geregistreerd onder “geschil-
lencommissie”. Voor een belangrijk deel betreft het arbeidsgeschillen, namelijk 91. In veel 
gevallen zal voor een zaak bij de SGC geen toevoeging worden verleend, omdat het belang te 
gering is en de zaak ook via het spreekuur kan worden afgedaan. 
Het totale aantal kan worden afgezet tegen de volgende aantallen voor rechtspraak: kantonge-
recht 9.523 en rechtbank 3.149 (alle zaken minus strafzaken), totaal: 12.672 zaken (uitsluitend 
civiele zaken, dus exclusief bestuursrechtspraak). In het aantal rechtbankzaken kunnen ook ap-
pelzaken zitten, die niet afzonderlijk geregistreerd zijn, zodat van een zekere dubbeltelling sprake 
is. Voor het marktsegment van de toegevoegde rechtsbijstand blijkt het aandeel van bindend ad-
vieszaken erg klein: nog geen 1,5%. 
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5 Toegang tot arbitrage en bindend advies 

5.1 Inleiding 

Bindend advies en arbitrage hebben ieder hun eigen plaats in Nederland verworven. In beginsel 
zijn bindend advies en arbitrage inwisselbaar als methoden van conflictoplossing en vormen zij 
ieder een alternatief voor overheidsrechtspraak. Er zijn wel belangrijke verschillen tussen beide 
vormen van geschilbeslechting, doch desondanks kunnen ze in de praktijk even functioneel zijn. 
Arbitrage geeft een in rechte afdwingbaar vonnis, bindend advies geeft een uitspraak die partijen 
bindt, doch voor de nakoming van het bindend advies geldt hetzelfde als voor de nakoming van 
een gewone overeenkomst. Arbitrale vonnissen zijn in beginsel inhoudelijk niet toetsbaar door de 
overheidsrechter, terwijl bindende adviezen nog een marginale rechterlijke toetsing kunnen on-
dergaan. In de praktijk speelt dit minder een rol, met name omdat partijen veelal gevolg geven 
aan de uitspraak, of het nu om bindend advies gaat of arbitrage maakt niet uit. Wat bepaalt nu of 
gekozen wordt voor bindend advies of arbitrage? Het verschil is primair op basis van de historie 
en de daarmee samenhangende culturele factoren bepaald. Ter illustratie kan worden genoemd 
de sector landbouw. Het Landbouwschap vormde destijds de publiekrechtelijke koepelorganisa-
tie. Het Landbouwschap stimuleerde voor de verschillende sectoren de totstandkoming van arbi-
trageregelingen die opgenomen werden in algemene voorwaarden die binnen de sector gebruikt 
werden. Vaak was het Landbouwschap ook belast met de aanwijzing van de arbiters en stimu-
leerde het opstellen van de algemene voorwaarden op grond waarvan arbitrage verplicht werd 
gesteld. In deze sector komt weinig of geen bindend advies door vaste commissies voor1. Inmid-
dels is het Landbouwschap opgeheven en heeft LTO-Nederland als privaatrechtelijke koepel ta-
ken van het Landbouwschap overgenomen. LTO-Nederland is minder actief als het gaat om het 
bevorderen van arbitrage.  
Een ander voorbeeld betreft de oprichting van de Stichting geschillencommissies consumenten-
zaken, waarbij verschillende maatschappelijke groeperingen betrokken waren, zoals de Consu-
mentenbond en de ANWB. Aanvankelijk subsidieerde het ministerie van Economische zaken de 
geschillencommissies, doch sinds 1997 heeft het ministerie van Justitie deze taak overgenomen. 
Onder de hoede van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken is bindend advies in 
consumentenzaken tot bloei gekomen. De minister van Justitie houdt toezicht via een erkennings-
regeling2. Daarnaast zijn er een paar sectoren, zoals de financiële (bank/effecten e.d.) waarvoor 
ook geschillencommissies zijn ingesteld die echter buiten de erkenningsregeling vallen. Feitelijk 
blijkt binnen de landbouwsector een ruim aanbod aan arbitrage te zijn gerealiseerd, terwijl in con-
sumentengeschillen en in bankgeschillen bindend adviescommissies functioneren.  
De historische ontwikkeling van bindend advies en arbitrage is mede beïnvloed door een aantal 
andere factoren, die bepalend zijn voor het aanbod van beide vormen en hun toegankelijkheid. In 
de volgende paragrafen wordt een overzicht van deze factoren gegeven. 
 

______________  
1 Vademecum bindend advies. 
2 Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997, 19 december 1996, Stcrt, 23 december 
1996, 248. 
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5.2 De juridische status 

Waardering binnen de juridische beroepsgroep 
Juridische status, mag in verband met bindend advies en arbitrage letterlijk opgevat worden. Bin-
dend advies heeft juridisch gezien een lagere status. Dit vormt enerzijds een kwestie van waarde-
ring binnen de juridische beroepsgroep. Bindend advies is juridisch minder krachtig geregeld. In 
de literatuur wordt arbitrage ook wel de "grote broer" van bindend advies genoemd1 en bij een 
vergelijking wordt bindend advies door sommigen als inferieur beschouwd2. Zeker is dat de wette-
lijke regeling van arbitrage en bindend advies volledig verschillend is.  
 
Waarborgen voor het nakomen van de uitspraak 
Arbitrage vormt een onderdeel van ons procesrecht (het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde-
ring), waarin arbitrage als vorm van geschillenbeslechting vrij uitvoerig is geregeld. De arbitrale 
uitspraak heet een "vonnis" en kan een formele status krijgen door depot bij de rechtbank en met 
name door het verkrijgen van een exequatur, wanneer er problemen met de executie zijn. Arbi-
trage is daarom ook te beschouwen als een vorm van particuliere rechtspraak. Bindend advies is 
niet geregeld in het procesrecht. Er staan enkele bepalingen in het Burgerlijk wetboek over de 
vaststellingsovereenkomst (art. 7: 900-906 BW), die de juridische grondslag vormen voor bindend 
advies. De procedure is echter niet geregeld en het "bindend advies" als uitspraak in een geschil 
tussen partijen, heeft slechts de status van overeenkomst tussen partijen. Depot, noch executie 
zijn in de wet voorzien. 
 
Wettelijk geregelde toegang tot arbitrage en bindend advies 
Op nog een andere wijze is de status van bindend advies lager dan van arbitrage. Een belangrij-
ke manier van institutionalisering van ADR-vormen vloeit voort uit de opneming van een arbitrage 
dan wel bindend adviesclausule in algemene voorwaarden (de zogenoemde "kleine lettertjes") bij 
contracten. Op grond van zo'n clausule verbindt een partij zich om te kiezen voor arbitrage dan 
wel bindend advies. De wetgever heeft echter een onderscheid gemaakt tussen arbitrage en bin-
dend advies op dit punt, omdat arbitrage altijd mag worden opgenomen in algemene voorwaar-
den, terwijl bindend advies op de zogenoemde zwarte lijst van onredelijk bezwarende 
voorwaarden is opgenomen (artikel 6:236, aanhef en onder n BW), die geldt voor consumenten 
(een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf). Ten gevol-
ge hiervan geldt als restrictie dat de consument een bedenktijd heeft van één maand, om eventu-
eel toch voor een gang naar de overheidsrechter te kiezen in plaats van voor de bindend 
adviesprocedure. De reden waarom arbitrage niet en bindend advies wel op de zwarte lijst staat 
is, dat arbitrage als zodanig wettelijk is geregeld en van waarborgen is voorzien, terwijl bindend 
advies die wettelijke waarborgen niet kent. Voor consumenten kan bindend advies niet verbin-
dend opgelegd worden bij algemene voorwaarden arbitrage wel. Het is overigens de vraag of de 
uitzonderingspositie van arbitrage op dit punt stand kan houden in het licht van Europese richtlij-
nen op dit terrein3. 
 
______________  
1 Snijders, Nederlands Burgerlijk procesrecht. 
2 H.J.Snijders, Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter als centraal thema, revisited and updated Ars Aequi 
2002, p. 483 e. v., versus P.Sanders in: P.Degelink en J. Tupamahu, arbitrage:never a dull moment. Interview met 
prof. mr. P. Sanders, Ars Aequi 2002, p. 499 e.v. Wellicht hangt een dergelijke waardering mede samen met de 
persoonlijke voorkeur voor arbitrage (bij voorbeeld vanwege betrokkenheid bij de betreffende tijdschriften, boeken 
en instituten als het NAI). 
3 T.H.M. van Wechem, Enkele praktische aandachtspunten, in: B. Wessels (red.) Praktijkhandleiding algemene 
voorwaarden, Kluwer, Deventer 2002, p. 60. 
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5.3 Institutionele inbedding 

Arbitrage en bindend advies berusten in beginsel op particulier initiatief. De organisatievorm is 
daarom ook privaatrechtelijk. Partijen die een overeenkomst met elkaar hebben en partijen in een 
conflict (al dan niet naar aanleiding van een overeenkomst) kunnen ten alle tijde beslissen om 
hun geschil voor te leggen in bindend advies of arbitrage (daarnaast is ook mediation mogelijk). 
Daartoe moet één van beide vormen ondubbelzinnig overeengekomen worden1. Het spreekt voor 
zich dat de keuze voor arbitrage of bindend advies voor partijen nogal wat beslommeringen geeft. 
Er moet een contract opgemaakt worden, er moeten personen aangezocht worden die als (des-
kundig) bindend adviseur dan wel arbiter willen optreden etc. Het maakt in de praktijk veel uit of 
bepaalde vormen van bindend advies of arbitrage institutioneel zijn ingebed, in die zin dat bin-
dend advies en arbitrage professioneel op voorhand georganiseerd is. Immers vormt bij bindend 
advies en arbitrage verwijzing naar die procedures in de algemene voorwaarden de belangrijkste 
bestaansvoorwaarde. Zo beschouwd geldt ook hier de regel dat aanbod vraag schept. Hieronder 
wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop het institutionele aanbod van bindend ad-
vies en arbitrage zich manifesteert. 
 
Bindend advies 
Bindend advies is voor specifieke sectoren institutioneel geregeld. Het wordt institutioneel aange-
boden door de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC) en enkele geschillen-
commissies in de banksector. Ook in het bijzonder onderwijs komen institutioneel georganiseerde 
geschillencommissies voor, doch die voldoen op zich niet aan de vereisten voor de erkenning als 
bindend adviescommissies2. Doordat dergelijke commissies bestaan, georganiseerd zijn en er 
een kring van bekwame bindend adviseurs aan verbonden zijn, is er een aanbod geschapen 
waarvan o.a. consumenten op vrij eenvoudige wijze gebruik kunnen maken. Zo kan de consu-
ment de leverancier altijd dwingen om deel te nemen aan de bindend adviesprocedure, omdat die 
leverancier zich al op voorhand in zijn algemene voorwaarden daartoe verplicht heeft. Illustratief 
voor het ad hoc aanbod van bindend advies, is het fenomeen "De Rijdende rechter", mr. F. Vis-
ser, kantonrechter te Zaandam, die op de TV "rechtszittingen" doet.3 Voor die vraag naar geschil-
lenbeslechting is er geen institutioneel aanbod. Daarbij speelt ook een rol dat veel geschillen die 
burgers zouden willen voorleggen burenruzies betreffen, waarbij veelal één buur wel naar ge-
schiloplossing zoekt, doch de ander niet4.  Bindend advies berust in dergelijke ad hocgeschillen 
op instemming van beide partijen en die ontbreekt vaak aan één zijde.  
 

______________  
1 De Hoge Raad stelt als vereiste voor binding aan de verplichting om een geschil niet aan de overheidsrechter 
doch aan bindend adviseurs of arbiters dat dit tussen partijen "ondubbelzinnig" overeengekomen is (Vgl. HR. 9 no-
vember 2001, JAR 2001, nr. 240). 
2 Zie het arrest in vorige noot. 
3 De juridische vorm is veelal die van het bindend advies. Partijen tekenen voor de uitzending een overeenkomst 
waarin zij hem aanwijzen als bindend adviseur. Dit programma trekt als vanzelf veel aandacht en te verwachten is 
dat allerlei mensen met geschillen zich aanmelden, niet primair voor een behandeling op de TV, maar voor een 
soortgelijke afdoening. 
4 Informatie van mr. F. Visser, kantonrechter te Zaandam, die als de Rijdende rechter optreedt. 
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Arbitrage 
Hoewel arbitrage ook ad hoc voorkomt, is de meeste arbitrage ondergebracht in institutionele 
voorzieningen, die in bepaalde varianten sectoroverstijgend zijn1. Die zijn er in drie soorten: 
a. het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) is een commerciële aanbieder van arbitrage, die niet 

specifiek gericht is op een bepaalde marktsector. Zowel via algemene voorwaarden, als via 
een arbitragebeding in een contract, als ad hoc kan gekozen worden voor het NAI als het in-
stituut dat de arbitrage zal uitvoeren; 

b. er zijn tientallen arbitrage-instituten die zich specifiek richten op een bepaalde sector, zoals 
bouw, sport, boomkwekerijen, bloembollen e.d. Soms gelden voor bepaalde sectoren initia-
tieven om tot bundeling van arbitrale voorzieningen te komen, zoals bij het Instituut voor 
agrarisch recht; 

c. er zijn tientallen arbitragecommissies die voor bepaalde sectoren bestaan, doch die geen in-
stitutionele inbedding kennen. Dit hangt samen met het kleine aantal zaken dat in bepaalde 
sectoren voorkomt. Het secretariaat wordt vaak gevoerd door een juridische beroepsbeoefe-
naar, die een andere hoofdfunctie heeft (bij voorbeeld advocaat) en die op afroep beschik-
baar is om voor de enkele zaken die zich voordoen een arbiter of arbitraal college te 
organiseren. Er is dan wel een reglement en vaak is er een lijst met beschikbare deskundige 
arbiters voorhanden. 

 

5.4 Bekendheid met arbitrage en bindend advies 

Bij een breed publiek zal bindend advies en arbitrage niet erg bekend zijn. Veelzeggend is dat 
wanneer op de TV "bindend advies" als onderwerp is gekozen, het programma heet "De rijdende 
rechter". Het programma zou veel minder kijkers trekken wanneer het zou heten: "de bindend ad-
viseur". Debet hieraan is de nogal ongelukkige term "bindend advies", die overigens niet eens 
wettelijk is vastgelegd. Voor het fenomeen van de neutrale derde die beslist in een geschil tussen 
partijen onder toepassing van de artikelen 7:900 e.v. van het BW wordt ook wel de term van ge-
schillencommissie genoemd, of scheidsgerecht. Een fraaie term zou wellicht kunnen zijn particu-
liere rechter, teneinde het onderscheid met de overheidsrechter te benadrukken, doch die term is 
(nog) niet gangbaar.  
Bindend advies krijgt wel meer bekendheid bij een breder publiek door de inzet van de SGC en 
de consumentenorganisaties, doch die bekendheid betreft dan de mogelijkheid om in consumen-
tengeschillen die onder de betreffende regeling vallen te kiezen voor een gang naar een geschil-
lencommissie in plaats van naar de rechter. Een burger kan niet ervoor kiezen om in een 
willekeurig geschil gebruik te maken van een geschillencommissie, omdat we hiervoor reeds za-
gen dat een dergelijk aanbod ontbreekt. 
Uit onderzoek blijkt dat partijen die via algemene voorwaarden gebonden zijn aan arbitrage, en 
die anders dan consumenten bij bindend advies niet kunnen opteren voor overheidsrechtspraak, 
vaak op het moment dat zij zich aan de arbitrageclausule binden niet eens weten dat ze hun weg 
naar de overheidsrechter prijsgeven. In die zin is het met de bekendheid van arbitrage bij de 
meest betrokkenen vaak slecht gesteld. Het is ook niet erg waarschijnlijk dat bij een breed publiek 
de gedachte leeft dat wanneer een geschil is gerezen, gekozen kan worden voor arbitrage in 
plaats van voor rechtspraak. Een centraal aanspreekpunt hiervoor zou het NAI kunnen zijn, zij het 
dan het NAI geen eigen economisch belang bij die functie mag hebben. Het NAI functioneert im-

______________  
1 De min of meer institutionele opzet van arbitrage hangt samen met de veelal belangrijke rol van de secretaris van 
het arbitrale college, die de procedure bewaakt en die vaak het vonnis concipieert. 
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mers als commerciële organisatie. Dit ligt anders in professionele verhoudingen in diverse secto-
ren, waar partijen welbewust algemene voorwaarden hanteren met daarin een arbitrageclausule. 
Ook al spelen in sommige sectoren feitelijk weinig zaken, de arbitragevoorziening geldt als een 
stok achter de deur voor het geval partijen er niet uit komen. Hiermee zijn we aangekomen bij de 
preventieve werking van arbitrage en bindend advies. 
 

5.5 Preventieve werking 

Net als bij rechtspraak geldt voor arbitrage en bindend advies dat in het overgrote deel van de 
gevallen partijen er gezamenlijk al onderhandelend uit komen. Het feit dat er een mogelijkheid 
bestaat om een geschil uiteindelijk voor te leggen aan een beslissende instantie legt onvermijde-
lijk een zekere druk op partijen. "Kan het niet goedschiks, dan kan het ook kwaadschiks", vormt 
het uitgangspunt. Er is ook een verschil in preventieve werking  van bindend advies en arbitrage 
voor zover deze alternatieve rechtsgangen wel dan niet verplicht zijn. 
 
Bindend advies in concurrentie met overheidsrechtspraak 
Hiervoor bleek al dat een arbitraal beding in een contract of een arbitrageclausule in algemene 
voorwaarden partijen verplicht om het geschil aan arbitrage te onderwerpen. Onder deze 
verplichting kunnen zij niet éénzijdig uit. Een beroep op de overheidsrechter zal niet ontvankelijk 
verklaard worden, wanneer de wederpartij een beroep doet op het arbitrale beding in een ten 
onrechte voor de rechter aangespannen procedure.  
Een contractueel of bij algemene voorwaarden voorgeschreven voorlegging aan bindend advies 
(institutioneel bindend advies) is in beginsel ook verplichtend voor partijen, zij het dat, zoals we 
hiervoor zagen, de consument altijd een bedenktijd heeft van één maand om in die periode alsnog 
voor overheidsrechtspraak te kiezen. Dit laatste heeft invloed op de afweging die een consument 
maakt. Afgezien van zaken waarin het procesbelang te gering is om naar de rechter te stappen, 
kan de consument ook nog voor overheidsrechtspraak kiezen. Het aanbod van de SGC moet 
daarom voldoende aantrekkelijk zijn voor de consument, omdat dit aanbod moet concurreren met 
overheidsrechtspraak. Bij overige vormen van bindend advies is er slechts een beperkte concur-
rentie, in die zin dat een partij altijd na afloop van de bindend adviesprocedure alsnog naar de 
rechter kan stappen en een marginale toetsing van het bindend advies kan vragen. Het bindend 
advies moet anders gezegd aan bepaalde minimumeisen wat betreft procedure en inhoud vol-
doen. De rechter is overigens niet bereid om die marginale toets ruim uit te leggen. Er zijn slechts 
weinig zaken bekend waarin de rechter werd gevraagd om deze marginale toetsing uit te voeren.1 
 
Preventieve werking van bindend advies op conflictvorming via algemene voorwaarden 
Bij bindend advies is er nog een ander effect dat de preventieve werking beïnvloed. De SGC stelt 
als voorwaarde voor de toetreding tot een geschillenregeling in een bepaalde branche de eis, dat 
de algemene voorwaarden die gehanteerd worden redelijk van inhoud zijn. Ook moet er voorzien 
zijn in een klachtenrecht, dat vooraf gaat aan een eventuele procedure. Anders gezegd, de 
rechtsverhouding tussen de aanbieder op de markt en de potentiële consument wordt zodanig 
ingericht dat de consument minder aanleiding zal vinden om een geschil te hebben met zijn leve-
rancier. Dit vormt een zeer krachtig preventief effect, omdat redelijke algemene voorwaarden veel 
potentiële problemen kunnen voorkomen. Daar komt nog bij dat de procedure voor de geschillen-
commissies laagdrempelig zijn. Er is geen verplichte rechtsbijstand, de commissies zijn erop in-

______________  
1 HR 18 juni 1993, NJ 1993, 615. 
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gesteld om consumenten zelf als partijen te horen, er geldt een beperkt klachtengeld dat geresti-
tueerd wordt wanneer de zaak gewonnen wordt. Anders gezegd, de aanbieder die is toegetreden 
tot een geschillencommissie onder de SGC moet bij de behandeling van klachten er steeds reke-
ning mee houden dat de consument een laagdrempelige voorziening heeft. Onvermijdelijk gaat 
ook hiervan een preventieve werking uit. Veel zaken die aanhangig worden gemaakt bij de SGC 
worden zonder dat de zaak behandeld wordt afgedaan, omdat er een schikking tussen partijen tot 
stand komt. Hoewel het moeilijk is om uit de jaarverslagen direct toepasbare cijfers te halen gaat 
het om de volgende verhoudingen (basis jaarverslag 2001): aanhangig gemaakt: 10.476, onder-
ling geregeld 1.336, schikkingen door deskundigen 142. Uiteindelijk zijn in 2001 3.322 uitspraken 
gedaan. Een belangrijk aantal zaken valt af om redenen van ontvankelijkheid: bedrijf niet aange-
sloten, buiten werkterrein van de commissie, of betrokkene betaalt het klachtrecht niet.  
 
Arbitrage  
Bij arbitrage heeft de preventieve werking van het bestaan van de arbitrale procedure een ander 
profiel. In de eerste plaats is er geen instantie zoals de SGC die aandacht schenkt aan de rede-
lijkheid van de inhoud van de gehanteerde algemene voorwaarden. Die algemene voorwaarden 
zouden daarom zeer wel aanleiding kunnen geven tot veel klachten van afnemers. In de tweede 
plaats is arbitrage naar verhouding kostbaar en bovendien is in een aantal sectoren deskundige 
rechtsbijstand een noodzaak om enige kans van slagen in de procedure te kunnen hebben. In de 
derde plaats zijn het voor bepaalde sectoren van de markt bepaalde aanbieders die via hun al-
gemene voorwaarden arbitrage opleggen aan hun afnemers. De vrije keuze voor arbitrage die in 
theorie aanwezig is, blijkt de facto vaak te ontbreken. Sluit ik een contract met een professionele 
aanbieder in een bepaalde marktsector, dan ben ik gewild of ongewild, gehouden om eventuele 
geschillen aan een bepaald arbitraal college voor te leggen. Hiermee komen we bij het volgende 
onderwerp: de exclusiviteit van arbitrage in bepaalde marktsectoren. 
 

5.6 Exclusiviteit van een marktsector 

Hiervoor bleek dat bindend advies in consumentengeschillen nimmer exclusief kan werken, om-
dat de consument altijd één maand het recht heeft om te kiezen voor overheidsrechtspraak in 
plaats van bindend advies. Bij bindend advies buiten consumentenverhoudingen en bij alle soor-
ten arbitrage kan via de algemene voorwaarden wel exclusiviteit verkregen worden, in die zin dat 
opname van een betreffende clausule in de algemene voorwaarden de gang naar de overheids-
rechter uitsluit. Er gelden hierop een paar uitzonderingen, die hier niet van belang zijn1.  
Bepaalde bedrijven of bedrijfstakken kunnen via de algemene voorwaarden aanzienlijke invloed 
uitoefenen op de wijze waarop aan bindend advies en arbitrage vorm wordt gegeven. 
 
Bindend advies 
Bij bindend advies is dat op zich niet zo vreemd, omdat binnen de bestaande wettelijke regeling 
in het BW (7:900 e.v.) ook een vaststelling door één partij uitgangspunt kan zijn. Er zijn ook veel 
situaties waarbij deze éénzijdige benadering aanvaard is, bijvoorbeeld wanneer de administratie 
van één partij beslissend is voor de juistheid van bepaalde cijfers. Bij bindend advies kan een 
min- of meer partijdige bindend adviseur aangewezen worden via de algemene voorwaarden. De 
marginale toetsing door de rechter van bindende adviezen brengt mee dat alleen wanneer er 
sprake is van zeer ernstige vormen van partijdigheid het bindend advies aantastbaar maakt. In de 

______________  
1 P.Sanders. Het Nederlandse arbitragerecht, nationaal en internationaal. Kluwer, Deventer 2001, p. 36 e.v. 
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jurisprudentie is deze figuur overigens vrijwel onbekend. De Stichting Geschillencommissies 
Consumentenzaken staat er borg voor dat de bindend adviseurs onafhankelijk en onpartijdig zijn. 
 
Arbitrage 
Bij arbitrage is het uitgangspunt van de wettelijke regeling dat de arbiter en de secretaris van het 
college onafhankelijk en onpartijdig behoren te zijn (1033 Rv). Er is een regeling voor wraking 
evenals een mogelijkheid voor een arbiter en secretaris om zich terug te trekken uit een zaak 
wanneer er gronden zouden zijn voor wraking (1033-1035 Rv.). De wettelijke regeling van arbitra-
ge in Nederland opent echter de mogelijkheid dat een bepaalde aanbieder op de markt, of een 
bepaalde sector enerzijds arbitrage verplicht opneemt in de algemene voorwaarden en/of het 
standaardcontract en anderzijds voor de behandeling van die arbitrages een instantie in het leven 
roept die financieel, bestuurlijk en anderszins afhankelijk is van die partij. Een voorbeeld hiervan 
kan worden gevonden in de bouw, waar de Raad van Arbitrage voor de Bouw in het bestuur louter 
vertegenwoordigers uit de bouwwereld kent, terwijl de andere partij, de afnemer op geen enkele 
wijze vertegenwoordigd is. Hoewel er geen onderzoek is gedaan naar de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van arbiters die voor de Raad werkzaam zijn, is er wel voldoende grond om te 
concluderen dat dit een ongewenste situatie is1. Daarbij moet mede in aanmerking genomen wor-
den dat bij de onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet alleen aan de orde is de bewijsbare gebre-
ken aan in die hoedanigheden, maar ook de schijn die het bij de andere partij kan opwekken. 
Repeatplayers kunnen in Nederland binnen het wettelijke kader exclusiviteit voor hun eigen vorm 
van geschilbeslechting bereiken en op die manier een voordeel behalen ten opzichte van one 
shooters. De controle door de overheidsrechter is dusdanig beperkt, dat hieruit niet een substanti-
ele beperking van deze exclusiviteit voortvloeit2. Wanneer - eventueel mede op basis van Europe-
se regelgeving op dit terrein - arbitrage in rechtsverhoudingen met particulieren, evenals bindend 
advies op de zwarte lijst zou worden geplaatst, dan worden de ongewenste effecten van deze ex-
clusiviteit ongedaan gemaakt, omdat de particuliere rechtsgang zal moeten concurreren met over-
heidsrechtspraak, waarvoor toereikende waarborgen voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
bestaan. De wederpartij zou dan immers een bedenktijd van één maand hebben om eventueel 
toch voor overheidsrechtspraak te kiezen. Deze mogelijkheid hoeft zeker niet te leiden tot een 
verschuiving richting overheidsrechtspraak, zo werkt deze immers ook niet bij bindend advies, 
doch zou als een drukmiddel kunnen functioneren om de kwaliteit van arbitrage te bewaken. 
 
 
5.7 Kosten bij de toegang tot arbitrage en bindend advies 

De drempel die geldt voor de eventueel te kiezen rechtsgang (tijd, kosten, moeilijkheidsgraad) 
bepaalt de effectiviteit van de rechtsgang als drukmiddel ter voorkoming van gejuridiseerde con-
flicten. Moet men een civiele procedure starten voor een consumentenklacht, bij voorbeeld een 
fout bij het stomen van een jas, dan is evident dat de drempel zo hoog is dat bij het ontbreken 
van een alternatief voor overheidsrechtspraak de consument het erbij laat zitten3. De drempel 
voor civiele procedures is enerzijds vanwege het geheven griffierecht en anderzijds vanwege de 
toch gecompliceerdheid van het toepasselijke procesrecht, redelijk hoog. In geschillen met een 
hoger financieel belang geldt bovendien verplichte procesvertegenwoordiging waaraan ook weer 
extra kosten zijn verbonden.  

______________  
1 Geschilbeslechting in de bouw, Den Haag 2002, www.companen.nl. 
2 HR 18 februari 1994, NJ 1994, 765. 
3 Zie over dit onderwerp W.A. Jacobs, ADR en consument, Kluwer, Deventer 1998. 
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Er is geen systematisch onderzoek gedaan naar de kosten die gemoeid zijn met bindend advies 
en arbitrage in Nederland. Wel is zij er aanmerkelijke kostenverschillen tussen bindend advies en 
arbitrage, die hieronder worden toegelicht.   
 
Administratieve kosten  
De Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken hanteert als klachtengeld een bedrag va-
riërend van ongeveer 27 Euro tot ongeveer 113 Euro, dat gerestitueerd wordt wanneer de zaak 
gewonnen wordt. De financiële randvoorwaarden zijn ook niet eenvoudig af te leiden uit publiek 
beschikbare gegevens, omdat vele factoren de kosten van geschillenbeslechting bepalen. In de 
eerste plaats valt te denken aan griffierecht, administratiekosten en klachtgelden, voorts de kos-
ten van eventuele rechtsbijstand en de kosten die een partij zelf moet maken, zoals reiskosten en 
kosten om gegevens in te brengen in de procedure. 
 
In arbitrale procedures worden administratiekosten gehanteerd, die echter veelal als voorschot 
werken, omdat uiteindelijke de werkelijke kosten in rekening worden gebracht.1 De werkelijke kos-
ten hebben een open einde. Bij de Raad voor arbitrage wordt gemiddeld in alle zaken 3000 Euro 
vooraf in rekening gebracht2. Soms moet een partij zelfs hangende de procedure "bijstorten", om  
de zaak voort te kunnen zetten, omdat het reeds betaalde voorschot op de kosten opgebruikt is. 
 
Kosten voor rechtsbijstand  
Het is aan een partij om te beslissen of en in welke vorm rechtsbijstand noodzakelijk is in bindend 
advies of arbitrage. Bij de SGC is rechtsbijstand ongebruikelijk en ook niet noodzakelijk om een 
zaak te kunnen winnen.  
 
Bij sommige soorten arbitrage, bij voorbeeld in de bouw, blijkt bijstand van een gespecialiseerd 
advocaat echter wel noodzakelijk te zijn, omdat voldoende deskundigheid van de procedure ver-
eist is. De kosten van een dergelijke advocaat zijn aanzienlijk hoger, dan van een generalistische 
advocaat.  
 
De kostenopbouw van arbitrage en bindend advies verschilt. Arbitrage is in absolute zin duurder. 
Indicatief voor de hoogte van de kosten die partijen zullen maken, kunnen uitspraken zijn over de 
vraag benden welke grens (financieel belang) géén procedure gestart zou moeten worden. Bij de 
SGC kan gezegd worden dat er niet echt een grens is. Een mislukking bij het stomen van een 
pak of jas kan aangebracht worden zonder rechtsbijstand en betrokkene betaalt slechts een be-
drag in de orde van 25 Euro, een bedrag dat gerestitueerd wordt wanneer de klacht gegrond is. 
Aan de andere kant kan dit bedrag in relatie tot het geschil voor één van partijen zo hoog zijn 
wordt afgezien van een proces. In bijvoorbeeld bouwgeschillen wordt door deskundigen wel ge-
zegd dat het onverstandig is om te gaan procederen wanneer het belang minder dan ongeveer 
22.500 Euro, of zelfs 45.000 Euro ligt3. 
 

______________  
1 Die bedragen lopen uiteen van 1500 tot 3000 Euro of zelfs nog hoger wanneer het belang van de zaak groot is. 
2 Geschillenbeslechting in de bouw, Ministerie van Justitie 29 april 2002. 
3 C.B.E. van Bladel, Arbitrage in de praktijk, Boom juridische uitgevers, Den Haag 2002, p. 62 e.v. 
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5.8 Voor- en nadelen van arbitrage en bindend advies 

Uit het voorgaande blijkt dat aan de wijze waarop in de praktijk aan bindend advies en arbitrage 
vorm is gegeven, positieve en negatieve kanten zijn verbonden. Als uitgangspunt voor deze 
waardering kan worden genomen de maatschappelijke behoefte aan een eerlijke, betaalbare en 
efficiënte geschillenbeslechting, waarbij het bestaan van die geschillenbeslechting een belangrij-
ke preventieve werking kan hebben op de opstelling van partijen in een conflict. Dit zijn tevens 
argumenten die zullen meetellen in de overwegingen van partijen om gebruik te maken van deze 
vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Bij de waardering telt ook mee de mate waarin 
arbitrage en bindend advies overheidsrechtspraak kunnen ontlasten.  
 
Kenmerken van arbitrage die positief kunnen worden gewaardeerd:  
· arbitrage is te beschouwen als particuliere rechtspraak. Als onderdeel van het procesrecht is 

het uitvoerig geregeld en biedt een arbitraal vonnis goede waarborgen voor nakoming, via ver-
lof van de president van de rechtbank (zie hoofdstuk 2 en paragraaf 5.1); 

· binnen sommige sectoren, zoals de ICT, de bloembollen en de boomkwekerij, geven partijen 
er de voorkeur aan zakelijke geschillen zoveel mogelijk zonder tussenkomst van de rechter 
onderling te beslechten (arbitrage als type ‘closed shop’). Hiertoe zijn specialistische scheids-
gerechten opgericht, aangezien geschilbeslechting specifieke en professionele kennis van de 
sector vereist (zie paragraaf 5.3). Arbitrage biedt in deze variant een reëel alternatief voor 
overheidsrechtspraak; 

· voor partijen in andere sectoren kan arbitrage (al dan niet ad hoc) een reëel alternatief voor de 
overheidsrechter zijn, mits partijen zijn ingelicht over de kenmerken en gevolgen van een arbi-
trale procedure en zo een bewuste keuze hebben gemaakt voor arbitrage (zie paragraaf 5.3 
en 5.4); 

· arbitrage resulteert in een lichte vermindering van de druk op de rechterlijke macht, voor zover 
partijen er vrijwillig voor hebben gekozen (zoals bij de closed shop’, of wanneer een geschil 
bewust wordt voorgelegd aan een arbitraal college). Verder kan het als stok achter de deur 
fungeren, voor het geval partijen er niet via onderhandelingen uit komen (zie paragraaf 5.4). 

 
Kenmerken van arbitrage die negatief kunnen worden gewaardeerd: 
· arbitrage is relatief duur (zie paragraaf 5.7). De kosten hebben een open einde en worden 

voor een groot deel bepaald eventuele administratiekosten, de honoraria van de arbiter(s) en 
van de betrokken (gespecialiseerde) advocaten. Vooral in de bouw blijkt bijstand door een ge-
specialiseerde (dus dure) advocaat noodzakelijk; 

· arbitrage komt in tegenstelling tot bindend advies niet voor op de zwarte lijst van onredelijk 
bezwarende voorwaarden, waardoor het altijd en ongeclausuleerd mag worden opgenomen in 
algemene voorwaarden1. Arbitrage is hierdoor niet in concurrentie met overheidsrechtspraak, 
zodat de prikkel om de procedure als een eerlijk en effectief proces in te richten ontbreekt (zie 
paragraaf 5.2 en paragraaf 5.5);  

· in sommige branches, bijvoorbeeld de bouw, zijn partijen via de algemene voorwaarden ge-
bonden aan arbitrale geschillenbeslechting door een arbitraal college dat financieel en be-
stuurlijk afhankelijk is van één partij (de aanbieders in de bouwwereld). De consument of 
andere afnemende partijen zijn op geen enkele wijze vertegenwoordigd, wat tot een beleving 

______________  
1 ‘Zwart’ betekent in dit verband dat het gaat om bepalingen die voor een contractpartij onredelijk bezwarend zijn en 
dat daarom die bepalingen uitgesloten zijn, of onder voorwaarden mogelijk zijn. Het gaat om contracten met con-
sumenten. 
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van partijdigheid kan leiden (zie paragraaf 5.6). Dit kan in combinatie met uitsluiting van de 
overheidsrechter leiden tot een ongewenste situatie, die kan worden getypeerd als ‘gedwon-
gen winkelnering’; 

· over de mogelijkheden van arbitrage als alternatief voor overheidsrechtspraak bestaat onvol-
doende bekendheid, zodat arbitrage nog onvoldoende als alternatief voor overheidsrecht-
spraak ontwikkeld is (zie paragraaf 5.4)      

 
Kenmerken van bindend advies die positief kunnen worden gewaardeerd:  
· bindend advies kan niet via algemene voorwaarden verplicht worden gesteld. Consumenten 

hebben een maand de bedenktijd om alsnog voor de overheidsrechter te kiezen (zie para-
graaf 5.5); 

· geïnstitutionaliseerd bindend advies, zoals door de Stichting Geschillencommissies Consu-
mentenzaken (SGC) aangeboden, is daarom in concurrentie met overheidsrechtspraak (zie 
paragraaf 5.2, 5.3 en 5.5). Het aanbod moet dus aantrekkelijk genoeg zijn voor partijen, on-
dermeer via de deskundigheid, betaalbaarheid en garantie voor de nakoming, e.d.; 

· geïnstitutionaliseerd aanbod (waaronder dat van de SGC) heeft ook een preventieve werking 
op het ontstaan van geschillen. Aangesloten leveranciers moeten hun rechtsverhouding met 
de potentiële consument zodanig inrichten, dat de laatste minder aanleiding zal vinden om 
een geschil te hebben met de leverancier (zie paragraaf 5.5); 

· bindend advies is in absolute zin goedkoper dan arbitrage (zie paragraaf 5.7);  
· bij institutioneel bindend advies zoals aangeboden door de SGC, kan de consument de bij een 

Geschillencommissie aangesloten leverancier dwingen tot een bindend advies-procedure, 
terwijl omgekeerd die dwang niet geldt (zie paragraaf 5.3); 

· bindend advies draagt bij aan vermindering van de druk op de overheidsrechtspraak, voor zo-
ver het geschillen betreft die, gelet op het belang, bij de overheidsrechter zouden belanden 
(zie paragraaf 4.3).  

 
Kenmerken van bindend advies die negatief kunnen worden gewaardeerd:  
· een bindend advies is niet executabel, depot noch executie zijn in de wet voorzien (zie para-

graaf 5.2). In de praktijk speelt dit vooral een rol bij ad hoc bindend advies; institutioneel bin-
dend advies zoals door de SGC vormgegeven, biedt wel voldoende waarborgen voor 
nakoming van de uitspraak (zie paragraaf 4.2); 

· er is bij ad hoc bindend advies instemming nodig van beide partijen, voordat er voor deze ma-
nier van geschillenbeslechting kan worden gekozen (zie paragraaf 5.3); 

· over de mogelijkheden van bindend advies als alternatief voor overheidsrechtspraak bestaat 
weinig bekendheid, zodat bindend advies nog onvoldoende als alternatief voor overheids-
rechtspraak ontwikkeld is (zie paragraaf 5.4). 

 
Conclusies 
Arbitrage en bindend advies kunnen zowel voor- als nadelen hebben. Het is daarom in het belang 
van alle betrokken partijen dat zij goed geïnformeerd zijn over de inhoud en de consequenties 
van beide vormen van alternatieve geschillenbeslechting (uit gericht onderzoek is bijvoorbeeld 
gebleken dat de wederpartij die via algemene voorwaarden of een standaardcontract wordt ge-
bonden aan arbitrage, slecht op de hoogte is van zijn of haar rechten). Slechts dan is het voor 
partijen duidelijk waar zij aan beginnen, zodat er geen onrealistische verwachtingen over de uit-
komst bestaan. Grotere bekendheid kan tevens het gebruik van beide vormen van alternatieve 
geschillenbeslechting bevorderen, zowel institutioneel als ad hoc.  
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Bij arbitrage dienen partijen te weten dat zij bij het ondertekenen van de arbitrageclausule hun 
weg naar de overheidsrechter prijsgeven. Een adequate vorm van arbitrage kan als stimulans 
werken om eerst te proberen via onderhandeling uit het geschil te komen. ‘Gedwongen winkelne-
ring’ die ontstaat door het hanteren van arbitrageclausules in algemene- en standaardvoorwaar-
den is ongewenst. Deze exclusiviteit kan ongedaan worden gemaakt, door arbitrage in 
rechtsverhoudingen met particulieren – net als bindend advies – op de zwarte lijst van onredelijk 
bezwarende voorwaarden te plaatsen. Dat creëert concurrentie met overheidsrechtspraak, net 
zoals dit bij institutioneel bindend advies het geval is, van welke concurrentie een positieve wer-
king op de kwaliteit van de organisatie van de arbitrage kan uitgaan. Voor wat het sectoroverstij-
gend aanbod van arbitrage betreft, zoals van het NAI, kan betere bekendheid bij het publiek het 
gebruik ervan stimuleren. Dankzij gerichte voorlichting kunnen partijen een weloverwogen keuze 
maken. Er zou ook overwogen kunnen worden of voor arbitrage en bindend advies ook een neu-
trale instantie zoals het NMI voor mediation is, zou moeten worden opgericht. Dit instituut zou een 
overkoepelende rol kunnen vervullen wat betreft publieksvoorlichting, kwaliteitsborging van arbi-
ters en bindend adviseurs, mede door (permanente) opleiding e.d. Uit de praktijk blijkt dat er 
soms problemen ontstaan doordat onvoldoende op de kwalificaties van arbiters wordt gelet.  Het 
NAI vervult niet een vergelijkbare functie als het NMI, alleen al omdat het NAI zelf aanbieder is en 
een direct economisch belang heeft bij de arbitrages die door het NAI zelf worden uitgevoerd. 
Gelet op het feit dat het arbitragerecht in revisie is, verdient het aanbeveling de uitgangspunten 
van een laagdrempelige, eerlijke, betaalbare en efficiënte vorm van alternatieve geschillenbe-
slechting voorop te stellen en niet alleen te letten op de wensen van de nu bestaande institutione-
le aanbieders.  
 
Er bestaat een vraag naar laagdrempelig institutioneel bindend advies, zoals aangeboden door 
bijvoorbeeld de SGC en het Dutch Securities Institute (DSI). De reden hiervoor is dat bindend ad-
vies vanwege opname op de zwarte lijst van onredelijk bezwarende voorwaarden in concurrentie 
is met overheidsrechtspraak. Een vergroting van de bekendheid en het aanbod van deze vorm 
van bindend advies bevordert het gebruik en voorziet in de maatschappelijke behoefte aan eerlij-
ke, goedkope en efficiënte alternatieve geschillenbeslechting. Daarnaast heeft dit aanbod aan 
bindend advies, via het hanteren van evenwichtige algemene voorwaarden door aangesloten le-
veranciers, een preventieve werking op het ontstaan van geschillen. Zo vindt op twee manieren 
ontlasting van de rechterlijke macht plaats, voor zover het om geschillen gaat die bij het ontbre-
ken van een Geschillencommissie voor de rechter zouden belanden.   
Vaststaat dat er gebruik wordt gemaakt van arbitrage en bindend advies, zij het in vergelijking 
met overheidsrechtspraak in vrij bescheiden mate. Zowel arbitrage als bindend advies kunnen 
onder bepaalde voorwaarden een alternatief vormen voor overheidsrechtspraak.1 
 
 
 

______________  
1 Een analyse van de verschillende eigenschappen van geschillen, teneinde een nog betere afstemming van type 
alternatieve geschillenbeslechting op type geschil te realiseren, viel buiten het bereik van dit onderzoek. Voor zover 
bekend is hier nog geen onderzoek naar gedaan, maar bredere kennis hierover zou wellicht de toepassingsmoge-
lijkheden van arbitrage en bindend advies kunnen  bevorderen. Eigenschappen van het geschil kunnen zijn de 
complexiteit, kenmerken van partijen, de hoogte van het belang en psychologische eigenschappen van het conflict 
zelf.  
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Bijlage 1 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek is ingericht in drie fasen, waarvan alleen de eerste twee in deze bijlage worden 
behandeld. De onderzoeksmethoden hebben namelijk alleen betrekking op de eerste twee fasen, 
de derde fase is die van de analyse en rapportage.  
 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 
Deskresearch Interviews met deskundigen Analyse en rapportage 

 
In de eerste fase van het onderzoek heeft een literatuuronderzoek plaatsgevonden om te komen 
tot een afbakening van de begrippen arbitrage en bindend advies. Zonder een eenduidige defini-
tie is immers niet te bepalen welke vormen geschillenbeslechting wel en niet in het onderzoek 
thuishoren. Tot de literatuurstudie behoorde ook het samenstellen van een lijst van ADR-
instituten (met name arbitrage-instituten) om via deze instituten te komen tot een beeld over de 
aard omvang van beide vormen van geschillenbeslechting. Verder is een voorlopige selectie van 
te interviewen deskundigen gemaakt. 
 
Informatie over de aard en omvang van arbitrage en bindend advies is via twee wegen verza-
meld. In de eerste plaats is gezocht naar een overzicht van het aantal arbitrale vonnissen en bin-
dend adviezen. In de tweede plaats is geprobeerd een zo volledig mogelijk overzicht te verkrijgen 
van de instituten die zich bezighouden met geschillenbeslechting via arbitrage en bindend advies. 
Gedachte was om via gegevens aangeleverd door deze instituten, de aantallen arbitrages en bin-
dend adviezen (per instituut) bij elkaar op te tellen, zodat een landelijk totaalbeeld ontstaat. De 
indeling van de verschillende zoekstrategieën naar hun doel is in onderstaand schema weerge-
geven.  
 
Schema 1 Indeling van nagetrokken informatiebronnen  

 Arbitrage Bindend Advies 
Institutioneel 
 
 
 
 
 

Aantal instituten (bronnen voor cijfers):  
· Tijdschrift voor arbitrage 
· Handboek voor arbitrage  
· Archief Nederlands Arbitrage Instituut 
· CD-rom Kamer van Koophandel 

(adressengids) 
· CD-rom KSU (adressengids) 
· Interviews 
Aantal uitspraken 
· Rechtbanken  
· Bureaus voor rechtshulp 
· Interviews 

Aantal instituten (bronnen voor cijfers) 
· Jaarverslag SGC 
· Arbitrage-instituten die aangeven 

zich bezig te houden met bindend 
advies, uit de mailing voor arbitrage 

· Interviews 
Aantal uitspraken 
· Bureaus voor rechtshulp  
· Interviews 
 
 

Ad Hoc 
 
 

Aantal uitspraken 
· Rechtbanken  
· Interviews 

Aantal uitspraken 
· Interviews  
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Arbitrage 
Via de verschillende adressenbestanden zijn in totaal 165 organisaties aangeschreven, met het 
verzoek aan te geven hoeveel arbitrages of bindend adviezen zij per jaar doen. De respons op 
deze mailing was laag (26 antwoorden, ofwel 16% respons). Hiervan was een deel niet bruikbaar, 
omdat instanties soms respondeerden om aan te geven dat zij niet aan bindend advies en arbi-
trage doen. Voor een groot deel is de lage respons te verklaren uit het feit dat een groot deel van 
de NAW-gegevens inmiddels verouderd, of niet betrouwbaar is. Er zijn ook instituten die wegens 
privacy-overwegingen geen gegevens willen verstrekken en daarom niet hebben gereageerd.    
 
De gegevens van de rechtbanken bleken uiteindelijk de meest betrouwbare bron voor een beeld 
van de aard en het aantal arbitrale vonnissen (op de Stichting Garantiefonds Woningbouw na, die 
geen vonnissen deponeert). Volgens deskundigen, waaronder het NAI, is het in alle andere 
gevallen gebruikelijk dat professionele arbiters een arbitrageprocedure afsluiten met het depone-
ren van het vonnis bij de rechtbank.  
Een inschatting van de verhouding ad hoc versus institutionele arbitrage is berekend aan de hand 
van de rechtbankgegevens (zie hiervoor hoofdstuk 3). Geen van geïnterviewde deskundigen kan 
namelijk de landelijke verhouding ad hoc versus institutionele arbitrage inschatten.  
 
Het volgende schema geeft een overzicht van de instituten die uit de gedeponeerde vonnissen 
naar voren kwamen. De namen van deze instituten zijn - gekoppeld aan het aantal vonnissen dat 
zij deponeren - gebruikt voor de indeling van de vonnissen die in hoofdstuk 3 zijn gemaakt naar 
sector, instituut en ad hoc / institutioneel.   
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Schema 2 Overzicht van instituten uit de gedeponeerde arbitrale vonnissen   

Deponerende instantie  
Arbitrage Instituut Bouwkunst 
Arbitrage Instituut Bouwstoffen 
Arbitrage Instituut Sponsoring 
Bedrijfschap Groothandel Tussenpers Groenten en Fruit / Nederlandse Zuidvruchten Vereniging (NZV) 
Bond Nederlandse Architecten 
Centrale Arbitrage Commissie Aan- en verkoop 
College van de Vereniging van Houtondernemers in Nederland 
Commissie Rechtspraak Ziekenfonds-Fysiotherapeuten 
Diverse Kamers van Koophandel  
Federatie van Visserijverenigingen 
Geschillencommissie Notariaat in Nederland 
Geschillencommissie voor het Uitzendwezen 
Instituut voor Agrarisch Recht 
Iran-United States Claims Tribunal 
Klachtencommissie Beursbedrijf 
Koninklijk Notariële Broederschap 
Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) 
Koninklijke  Algemeene Vereeniging voor de Bloembollencultuur (KAVB) 
Koninklijke  Nederlandse Voetbalbond (KNVB) 
Koninklijke Vereniging het Comité van Graanhandelaren 
Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders 
Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardenstamboek/Bond KWMP Hengsthouders 
Landbouwschap 
Landelijke Huisartsenvereniging LHV  
Nederlands Arbitrage Instituut 
Nederlands Scheidsgerecht voor het Ziekenhuiswezen  
Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) 
Nederlandse Akkerbouw Vakbond NAV 
Productschap Vee, Vlees en Eieren 
Raad van Arbitrage voor de Bouw 
Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak / OSB 
Raad van Arbitrage voor het Hoveniersbedrijf 
RUCIP-arbitragesecretariaat 
Scheidsgerecht / Nederlands Genootschap voor de Boomkwekerij 
Scheidsgerecht voor het Bankbedrijf 
Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) 
Sint Lucas Andreas ziekenhuis Amsterdam 
Stichting Bevordering van de Volkskracht (theaterbranche)  
Stichting Bureau Arbitrage Bouwnijverheid 
Stichting Geschillencommissie Bedrijven (SGB) 
Stichting Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid 
Stichting Rentmeesterskamer 
Stichting voor de Veearbitrage/Arbitragecommissie Suikersysteem 
VBN/VGB Arbitragecommissie (bloementeelt) 
Vereniging Nederlandse Zuivelbeurs 
Vereniging van Bouwrechtadvocaten 
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners 
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Bindend advies 
Zoals in het hoofdstuk 4 aangegeven, is er geen centrale registratie van bindend advies-
uitspraken. Gegevens over de aard en de omvang zijn dus via instituten achterhaald, waarbij al 
snel duidelijk werd dat de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken landelijk de mees-
te bindend adviezen geeft. Schema 3 geeft een overzicht van de bindend advies-instituten waar-
mee een landelijk overzicht van de aard en omvang van bindend advies is samengesteld.  
 
Schema 3 Overzicht van het aantal bindend advies-instituten in 2001 

Instantie Bindend adviezen 
- Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven 167 
- Geschillencommissie Installerende Bedrijven 
- Geschillencommissie Klussenbedrijven (VLOK) 
- Geschillencommissie Parket 
- Geschillencommissie Schilders- Glaszet- en Stukadoorsbedrijf 
- Geschillencommissie Wonen 

121 
14 

117 
31 

626 
- Geschillencommissie Auto’s  
- ANWB-FOCWA-geschillencommissie * 
- Geschillencommissie Electro (Uneto) 
- Geschillencommissie Textiel  
- Geschillencommissie Thuiswinkel  

188 
37 
58 
27 
14 

- Geschillencommissie Openbaar Vervoer 
- Geschillencommissie Verhuizen 
- Geschillencommissie Reizen  
- Geschillencommissie Post 
- Geschillencommissie Telecommunicatie 

10 
54 

1.159 
59 
78 

- Geschillencommissie Bankzaken 
- Geschillencommissie Gedragscode Hypothecaire Financieringen 
- Klachtencommissie Dutch Securities Institute (DSI, cijfers uit 2000) * 

182 
9 

170  
- Geschillencommissie Computers 
- Geschillencommissie Advocatuur 
- Geschillencommissie Relatiebemiddeling 
- Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA)* 
- Arbitrage Instituut Bouwkunst * 

5 
6 

14 
0 
1 

- Stichting Mediation Collectieve Sector * 100 
- Geschillencommissie Optiek 
- Geschillencommissie Ziekenhuizen 
- Geschillencommissie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van   
  de Geneeskunst (KNMG)* 
- Beroepscommissie Wet op de toegang tot de Zorgverzekeringen * 
- Nederlands Scheidsgerecht voor het Ziekenhuiswezen * 

10 
36 

 
2 

36 
9 

- Geschillencommissie Groen 
- Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen  
- Geschillencommissie Recreatie 
- Geschillencommissie Waterrecreatie 
- Raad van Toezicht voor het Film- en Bioscoopbedrijf in Nederland * 
- Geschillencommissie Textielreiniging 
- Geschillencommissie Uitvaartwezen 

28 
22 

113 
16 
2 

148 
10 

- Algemene Geschillencommissie 0 
Totaal aantal bindend adviezen 3.679 

* Instituten verkregen uit mailing arbitrage instituten, of via rondvraag onder deskundigen. 
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In de eerste fase heeft tevens een selectie van respondenten plaatsgevonden, die in de tweede 
fase van het onderzoek zijn benaderd. Deze respondenten konden een algemene toelichting ge-
ven op de onderzoeksvragen, sommigen een sectorspecifieke toelichting. In schema 4 is een 
overzicht opgenomen van de benaderde respondenten, verdeeld naar expertise.  
 
Schema 4 Overzicht van respondenten 

Naam respondent Expertise 
Mr. J. Nijgh Hoofd Juridische Zaken van de Stichting Geschillencommissies 

Consumentenzaken (SGC) 
Mr. P. van Schelven Juridisch adviseur Fenit ICT, arbiter, wetenschappelijk medewerker 

Erasmus Universiteit Rotterdam, Centrum Informatica en Recht en 
bestuurslid van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering 

Mr. D.J. Bender CSM Derks Advocaten, NAI-arbiter gespecialiseerd in Sportarbitrage 
Prof. mr. H.J. Snijders Universiteit Leiden, arbitragedeskundige 
Prof. mr. E.H. Hondius Universiteit Utrecht, bindend adviesdeskundige 
J. Kloos Secretaris akkerbouw en vollegrondsgroententeelt, LTO 
Mw. F. Von Hombracht-Brinkman Directeur Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) 
Mr. A.C. Oosterholt Directeur Dutch Securities Institute (DSI) 
Prof. mr. D.W. Bruil Instituut voor Agrarisch Recht 
Mw. mr. M van den Burg Commissie Gelijke Behandeling,secretaris Abitragecommissie 
Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss  Universiteit Leiden, bindend advies in arbeidsgeschillen 
Mw. mr. H.E. Mertens   Directeur/secretaris Stichting Geschillencommissies Onderwijs 
Dr. A. Klijn Raad voor de Rechtspraak 
Dhr. J. Storms  Raad voor de Rechtspraak 
Mw. L. Kuzee Vereniging Rechtshulp Nederland 
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Bijlage 2 Raad van Arbitrage voor de Bouw 

Deze bijlage is op verzoek samengesteld door mr. C.B.E. van Bladel. Het beschrijft de historie en 
praktijk van arbitrage van het belangrijkste arbitrage-instituut in de bouw en is bedoeld ter aanvul-
ling op de quick scan. De tekst is gebaseerd op het proefschrift van de auteur. 
 
In de bouw bestaat een grote traditie op het gebied van arbitrage. Het belangrijkste instituut in de 
bouw is de Raad van Arbitrage voor de Bouw (hierna te noemen: “de Raad”). De Raad is op               
1 januari 1907 opgericht door de beroepsorganisatie van ingenieurs (huidige naam: het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs en hierna te noemen: KIVI), de beroepsorganisatie van architecten (hui-
dige naam: Bond van de Nederlandse Architecten) en de federatie van ondernemersorganisaties 
in het uitvoerend bouwbedrijf (huidige naam: de Vereniging Algemeen Verbond Bouwbedrijf en 
hierna te noemen AVBB). De arbiterlijst bij de Raad bestaat momenteel uit 83 arbiters. De Raad 
heeft op dit moment zeventien secretarissen fulltime in dienst. In een scheidsgerecht dienen de 
secretarissen ter ondersteuning van de vakarbiters. Artikel 2 van de statuten van de Raad om-
schrijft de doelstelling: “het beslechten van geschillen op het gebied van de bouwnijverheid”. Het 
staat de Raad vrij geschillen te weigeren indien ze niet vallen onder deze doelomschrijving.  
De Raad behandelt in de meeste gevallen bouwgeschillen tussen opdrachtgevers - zowel particu-
liere als professionele (projectontwikkelaars en overheden) - en bouwondernemingen en verder 
bouwgeschillen tussen hoofdaannemers en onderaannemers.  
De Raad kent een vijftal procedures namelijk: de bodemprocedure, het kort geding, het spoedge-
schil, de plaatsopneming en het hoger beroep. Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal bodem-
procedures, hoger beroepen en plaatsopnemingen.  
 
Tabel 1 Overzicht van procedures 

Aantallen 1990 1992 1994 1996 1998 2000 
Bodemprocedure 592 732 748 848 951 1097 
Hoger beroep 5 19 51 52 63 88 
Plaatsopneming 22 19 23 35 28 26 

Bron: jaarverslagen Raad van Arbitrage voor de Bouw 
 
Partijen krijgen de mogelijkheid hun geschil schriftelijk uiteen te zetten. Na de schriftelijke rondes 
moeten partijen hun verhinderdata doorgeven en wordt een datum voor de mondelinge behandeling 
indien door partijen gewenst bepaald. De Raad voegt ambtshalve een secretaris aan het scheidsge-
recht toe. Voor het bepalen van de datum van de mondelinge behandeling moet naast de beschik-
baarheid van de arbiters en partijen eveneens een geschikte locatie gevonden worden. Het verloop 
van de mondelinge behandeling is voor een groot deel afhankelijk van de persoon van de arbiter(s), 
maar de secretaris kan voor enige bijsturing zorgen. Partijen kunnen hun standpunten tijdens de 
mondelinge behandeling uiteen. Meestal gaan arbiters tijdens de mondelinge behandeling het 
bouwwerk bezichtigen. De procedure wordt afgesloten met een arbitraal vonnis. Partijen kunnen 
hiervan in hoger beroep. Arbiters beslissen niet naar de regelen des rechts maar als goede mannen 
naar billijkheid.  
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In de bouwwereld wordt veel gebruik gemaakt van standaardvoorwaarden, waaronder; de Uni-
forme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en de Algemene Voorwaar-
den voor Aannemingen in het bouwbedrijf. In beide standaardvoorwaarden is een arbitraal beding 
opgenomen dat verwijst naar de Raad. De meeste particuliere opdrachtgevers zijn niet op de 
hoogte van het arbitraal beding in deze standaardvoorwaarden. Zonder het te weten wordt hen 
de weg naar de overheidsrechter afgesneden. Van een (bewuste) keuze voor arbitrage is geen 
sprake. De opdrachtgever kan bij de bouw bijna niet aan een arbitraal beding ontkomen. Indien 
partijen desondanks toch het geschil voorleggen aan de overheidsrechter zal deze zich onbe-
voegd verklaren indien er door de wederpartij een onbevoegdheidincident wordt ingesteld. 
Nu er in de bouw sprake is van een soort van automatisme voor arbitrage kan men niet stellen 
dat partijen hebben gekozen voor arbitrage omwille van de voordelen van deze manier van pro-
cederen. Door het arbitraal beding op de zwarte of grijze lijst te plaatsen creëert men dat de arbi-
trage-instituten de kwaliteit moeten gaan waarborgen en dat partijen een keuzemogelijkheid 
hebben en er niet meer sprake is van een automatisme. 
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