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Verantwoording 
 
 
Een Studiegroep met afgevaardigden van de Stichting Instituut voor Bouwrecht, het 
Nederlands Arbitrage Instituut, het Nederlands Mediation Instituut, de Raad voor Ar-
bitrage voor de Bouw en ACB Conflictmanagement voor het Bedrijfsleven, heeft een 
inventarisatie verricht naar de verschillende modellen voor geschilbeslechting bij 
bouwprojecten door middel van een Dispute Review Board (ook: Dispute Resolution 
Board of Raad van Deskundigen). In het verlengde van deze inventarisatie is de 
wens geuit om te komen tot een modelreglement voor het inzetten van een DRB, dat 
partijen kunnen gebruiken bij het opstellen van de overeenkomst.  
 
De UAV-GC 2000, het juridisch administratief kader voor geïntegreerde contractvor-
men, bieden in de bijbehorende Model Basisovereenkomst de keuzemogelijkheid om 
voor een project in een Raad van Deskundigen te voorzien. Bij de introductie van 
deze voorwaarden in de praktijk, is het belang van de ontwikkeling van een model-
reglement onderkend.  Met zo’n reglement wordt uniformiteit in taakstelling en pro-
cedures bewerkstelligd en het instellen van DRB’s gestimuleerd. Voor de invulling 
van deze ontwikkeling maakt de Klankbordgroep gebruik van de diensten van de 
Universiteit van Tilburg. 
 
De Klankbordgroep UAVgc, verantwoordelijk voor de begeleiding van de implementa-
tie van de UAVgc in de praktijk, en de eerder vermelde Studiegroep hebben besloten 
de krachten te bundelen en met een gezamenlijk voorstel voor een model reglement 
DRB’s te komen. Dit kreeg vorm door afvaardiging van de Klankbordgroep in de Stu-
diegroep; ten tijde van het verschijnen van het voorstel voor een modelreglement 
was de samenstelling van de Studiegroep als volgt: 
mevr. Mr. dr. M. Chao – Duivis, Instituut voor Bouwrecht IBR (voorzitter) 
Mr. S. Conway, Nederlands Mediation Instituut 
Mr. J.A.G. van Eimeren, Raad voor Arbitrage voor de Bouw 
Mr. Y.P. Kamminga, Universiteit van Tilburg 
ing. T.G. van Reeuwijk, CROW, begeleiding Klankbordgroep UAVgc 
mevr. Mr. M.A. Schonewille, directeur ACB 
Mr. F.H.A.M. Thunissen, Nederlands Arbitrage Instituut 
Mr. Ir. F.J.M. de Vries, ACB  
Mr. A.G.J. van Wassenaer van Catwijck, ACB  
mevr. C.E. Wiegman, project-manager ACB  
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Geschiloplossing 
de verschillende mogelijkheden 

 
 

geschiloplossing 

geschillenregeling m.b.v.  
De Raad van Beoordelaars 

DRB 

arbiter rechter mogelijkheid 
van beroep 

geschillenregeling 
d.m.v. arbitrage 

 

geschillenregeling 
d.m.v. rechtspraak 

geschillenregeling 
mogelijkheid A 

 

geschillenregeling 
mogelijkheid B 

 

 

 

In het bovenstaande figuur zijn de verschillende mogelijkheden voor geschiloplossing 
aangegeven. De overeenkomst zal moeten vermelden welke methode wordt gevolgd: 
DRB, arbitrage of rechtspraak. 
Indien partijen een geschillenregeling met behulp van een DRB wensen, dient de 
overeenkomst in mogelijkheid A of mogelijkheid B te voorzien en bovendien zal het 
DRB-reglement als Annex bij de overeenkomst moeten worden gevoegd. 
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Geschillenregeling 
 
[Mogelijkheid A – arbitrage] 
 

1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel 
van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden beslecht door arbitrage 
overeenkomstig [toepasselijk arbitragereglement] en met inachtneming van het be-
paalde in de volgende leden. 

2. Het scheidsgerecht zal de vordering van de eisende partij niet-ontvankelijk verklaren 
indien: 
a. het desbetreffende geschil niet eerst is voorgelegd aan De Raad van Beoordelaars – 

hierna te noemen DRB – conform het aangehechte DRB-reglement; en 
b. (I) een der partijen niet binnen vier weken nadat overeenkomstig het DRB-

reglement advies is uitgebracht, heeft gemeld zich niet met dat advies te kunnen 
verenigingen, dan wel (II) de DRB, overeenkomstig artikel 25 van het DRB-
reglement, niet bij advies heeft geoordeeld dat de in het procedureel verslag als 
bedoeld in artikel 19 van het DRB-reglement vastgelegde wijze van geschiloplossing 
niet tot een vaststellingsovereenkomst heeft geleid.  

3. Het scheidsgerecht zal de eisende partij eveneens niet-ontvankelijk verklaren, indien 
tussen de melding (I) of het DRB-oordeel (II) als bedoeld in het vorige lid en het in-
dienen van een arbitrageaanvrage voor hetzelfde geschil een periode van meer dan 
een jaar is verstreken. 

4. Het in lid 2 sub b en lid 3 bepaalde geldt niet indien de arbitrageaanvrage uitsluitend 
strekt tot nakoming van het advies. 

5. Onder het advies als bedoeld in lid 2 sub b (I) wordt mede verstaan het procedureel 
verslag als bedoeld in artikel 19 van het DRB-reglement. 

6. Indien bij gerechtelijk vonnis een uitspraak van het ingevolge lid 1 benoemde scheids-
gerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht 
het geschil – voor zover het dientengevolge onbeslist is gebleven – opnieuw te doen 
beslechten overeenkomstig de in lid 1 geregelde pro cedure. Dit recht geldt alleen in-
dien en voor zover het reglement van het arbitrale instituut als bedoeld in lid 1 niet 
anders voorziet. Een dergelijke vordering is alleen ontvankelijk, indien zij binnen drie 
maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de gerechtelijke uitspraak aanhangig 
is gemaakt. Degenen die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde beslis-
sing hebben meegewerkt, zijn uitgesloten van de nieuwe behandeling. 

7. Zolang niet overeenkomstig lid 1 een arbitraal vonnis is gewezen, verplichten partijen 
zich om een overeenkomstig het DRB-reglement gegeven advies na te leven, tenzij 
het te benoemen scheidsgerecht bij wijze van voorlopige voorziening anders bepaalt. 

8. Indien de in lid 1 genoemde arbitrageregeling daarin niet voorziet, komen partijen, 
mede gezien het bepaalde in lid 3, overeen dat het scheidsgerecht bevoegd is om in 
kort geding vonnis te wijzen op grond van art. 1051 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering. 
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Geschillenregeling 
 
[Mogelijkheid B – Gewone rechter] 
 
1. De rechtbank in het arrondissement [plaatsnaam] is bevoegd kennis te nemen van alle 

geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien. 
2. De rechter zal de vordering van de eisende partijen niet-ontvankelijk verklaren, in-

dien: 
a. het desbetreffende geschil niet eerst is voorgelegd aan De Raad van Beoordelaars 

– hierna te noemen DRB – conform het aangehechte DRB-reglement; en 
 b. (I) een der partijen niet binnen vier weken na het geven van het overeenkomstig 

het DRB-reglement gegeven advies schriftelijk aan de andere  partij en aan de 
DRB heeft gemeld zich niet met dat advies te kunnen verenigen, dan wel (II) de 
DRB overeenkomstig artikel 25 van het DRB-reglement niet bij advies heeft g e-
oordeeld dat de in het procedureel verslag als bedoeld in artikel 19 van het DRB-
reglement vastgelegde wijze van geschiloplossing niet tot een vaststellingsove r-
eenkomst heeft geleid.  

3. De eisende partij zal eveneens niet-ontvankelijk zijn, indien tussen de melding (I) of 
het DRB-oordeel (II) als bedoeld in het vorige lid en het instellen van de vordering 
over hetzelfde geschil een periode van meer dan een jaar is verstreken. 

4. Onder het advies (I) als bedoeld in lid 2 sub b wordt mede verstaan het procedureel 
verslag als bedoeld in artikel 19 van het DRB-reglement. 

5. Zolang niet overeenkomstig lid 1 vonnis is gewezen, verplichten partijen zich om een 
overeenkomstig het DRB-reglement gegeven advies na te leven, tenzij de bevoegde 
rechter in kort geding als bedoeld in artikel 254 en verder van het Wetboek van bur-
gerlijke rechtsvordering, anders bepaalt. 
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DRB-Reglement 

ALGEMEEN 
1.  Doel DRB 

a. De Raad van Beoordelaars – hierna te noemen DRB – heeft tot doel 
partijen te assisteren bij het oplossen van verschillen van inzicht over 
de uitvoering van de overeenkomst en – indien dit niet mogelijk is – 
te bevorderen dat de daaruit voortvloeiende geschillen zo spoedig 
mogelijk worden opgelost, door het tot stand brengen van een vast-
stellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:900 BW. 

b. De DRB is ingesteld om te bevorderen dat de onder de overeenkomst 
uit te voeren prestaties niet worden vertraagd door verschillen van 
inzicht dan wel door geschillen, zodat tijdige uitvoering kan worden 
gewaarborgd, op een wijze die zoveel mogelijk rekening houdt met 
de gerechtvaardigde belangen van partijen. 

c. Partijen zijn bekend met en aanvaarden het beginsel dat de DRB al-
leen dan adequaat kan functioneren indien hij steeds volledig en naar 
waarheid wordt geïnformeerd over alle aspecten die voor de uitvoe-
ring van zijn werkzaamheden van belang zijn. 
 

2.  Benoeming leden 
Zo spoedig mogelijk na het ondertekenen van de overeenkomst b e-
noemen partijen de leden en, indien aan de orde, de plaatsvervangende 
leden van de DRB. 
 

3.  Uitgangspunten bij benoeming 
Bij de benoeming van de DRB hanteren partijen de volgende uitgangs-
punten: 
a. De DRB bestaat uit een oneven aantal leden. Partijen kunnen beslui-

ten een aantal plaatsvervangende leden te benoemen. Leden en 
plaatsvervangende leden zijn natuurlijke personen. 

b. Partijen komen het aantal te benoemen leden en plaatsvervangende 
leden ove reen; dat aantal hangt af van de aard en omvang van de 
onder de overeenkomst te leveren prestaties, c.q. het daarin om-
schreven project, in het bijzonder de complexiteit en de duur daar-
van, de daarvoor relevante disciplines en de vereiste beoordelings-
deskundigheid.  

c. Leden en plaatsvervangende leden zijn onafhankelijk van partijen. Zij 
zijn voorts onpartijdig. 

d. Leden en plaatsvervangende leden zijn in voldoende mate beschik-
baar voor de uitvoering van hun werkzaamheden. 

e. Leden en plaatsvervangende leden zijn niet inzetbaar als arbiters of 
rechters in geschillen aangaande hetzelfde project. 

f. Leden en plaatsvervangende leden beheersen in redelijke mate, in 
woord en geschrift, de taal of talen waarin de overeenkomst is ge-
steld. 
 

4.  Secretaris 
a. Op initiatief van de DRB dan wel op verzoek van partijen, kan aan de 

DRB een ambtelijk secretaris worden toegevoegd. De DRB benoemt 
de secretaris, na daartoe partijen te hebben gehoord.  

b. De secretaris is onafhankelijk van partijen en is onpartijdig.  
c. De DRB bepaalt de inhoud van de werkzaamheden van de secretaris. 
 

5.  Benoemingsprocedure 
a. Partijen  doen, in beginsel binnen [een maand] na ondertekening van 

de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, 
ieder een voordracht van ten minste [twee] en ten hoogste [vier] 
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kandidaat-leden, waaruit de andere partij binnen [14] dagen een 
[aantal] leden kiest. Indien geen van de op de lijst van de andere 
partij voorkomende kandidaat-leden aanvaardbaar is, hetgeen de be-
trokken partij met redenen dient te  omkleden, zal de andere partij 
een nieuwe voordracht maken van ten hoogste [vier] kandidaten. In-
dien wederom geen van de daarop voorkomende kandidaat-leden 
aanvaardbaar is, zal de voorzitter van het overeenkomstig de 
Geschillenregeling bevoegde arbitrale instituut dan wel de president 
van de daarin genoemde rechtbank, een bindende voordracht doen, 
waaruit de ene partij een keuze dient te maken. Partijen kunnen op 
dezelfde manier tevens plaatsvervangende leden benoemen. 

b. De aldus door partijen benoemde leden dragen gezamenlijk – al dan 
niet uit hun midden - een voorzitter aan partijen voor, die vervolgens 
door partijen wordt benoemd. Indien deze voorzitter voor een der 
partijen onaanvaardbaar is, dan doet de DRB nog eenmaal een voor-
dracht. Is ook die kandidaat-voorzitter voor een der partijen onaan-
vaardbaar, dan zal de benoeming geschieden door de voorzitter van 
het overeenkomstig de Geschillenregeling bevoegde arbitrale instituut 
dan wel de president van de daarin genoemde rechtbank. 

 
6.  Overeenkomst van opdracht met leden en plaatsvervangende 

leden  
Leden en plaatsvervangende leden gaan ieder afzonderlijk met partijen 
gezamenlijk een overeenkomst van opdracht aan, die verwijst naar de 
overeenkomst en naar deze DRB-regeling. In die overeenkomst van 
opdracht worden onder meer de beloning van de leden en plaatsve r-
vangende leden, de vergoeding van hun onkosten, alsmede detailaf-
spraken tussen leden en plaatsvervangende leden, en de gezamenlijke 
partijen geregeld. 
 

7.  Duur benoeming 
De benoeming van de leden en pla atsvervangende leden van de DRB 
geldt voor de duur van het uit te voeren project, met inbegrip van de 
daaropvolgende periode waarin partijen elkaar nog kunnen aanspreken 
op verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.  
 

8.  Beëindiging overeenkomst van opdracht 
a. Leden en plaatsvervangende leden kunnen individueel zonder opgave 

van redenen eenzijdig de overeenkomst van opdracht die zij ieder af-
zonderlijk met partijen hebben opzeggen.  

b. Partijen kunnen gezamenlijk de overeenkomst van opdracht met een 
lid of een plaatsvervangend lid opzeggen.  

c. Krijgen partijen een geschil over een door een der partijen gewenste 
opzegging, dan is – in afwijking van de overeenkomst - de voorzitter 
van het overeenkomstig de Geschillenregeling bevoegd arbitrale in-
stituut dan wel de president van de daarin genoemde rechtbank be-
voegd terzake een beslissing te nemen.  

d. De overeenkomst wordt eveneens automatisch ontbonden, indien 
een lid of plaatsvervangend lid in staat van faillissement raakt of on-
der curatele of bewind wordt gesteld. 

e. De overeenkomst wordt eveneens automatisch ontbonden bij overlij-
den van een lid of plaatsvervangend lid. 

f. De overeenkomst kan voorts door partijen worden ontbonden, indien 
een lid of plaatsvervangend lid naar het oordeel van de overige leden 
in gebreke blijft bij de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden 
voor de DRB. De DRB geeft daarvoor aan partijen een bindend ad-
vies. De DRB maakt van deze bevoegdheden overigens pas gebruik 
na eerst partijen te hebben gehoord. 
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9.  Gevolgen beëindiging overeenkomst van opdracht 

In geval de overeenkomst van opdracht met een of meer leden eindigt, 
brengen de overige leden aan partijen advies uit over de vraag of in de 
ontstane vacature(s) dient te worden voorzien. Een dergelijk advies 
heeft een bindend karakter, maar van hun kant kunnen ook partijen 
gezamenlijk verzoeken de vacature(s) te vervullen. Indien in de vacatu-
re(s) moet worden voorzien, dragen de overige leden een of meer 
plaatsvervangende leden voor. De formele benoeming geschiedt door 
partijen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5. 
 

10.  Kosten 
a. Tenzij bij afzonderlijke regeling tussen partijen anders is bepaald, 

komen de kosten van de DRB gelijkelijk voor rekening van partijen. 
Partijen zullen in dit verband één gemeenschappelijke debiteur aan-
wijzen. 

b. Indien boven het normale honorarium van de leden in verband met 
de behandeling van het geschil door de DRB dan wel door partijen 
kosten worden gemaakt, bepaalt de DRB de mate waarin deze voor 
rekening van partijen worden gebracht. 

 
11.  Aansprakelijkheid 

De leden en plaatsvervangende leden zijn jegens partijen niet aanspra-
kelijk voor enig handelen of nalaten met betrekking tot geschillen of de 
uitvoering van hun werkzaamheden waarop dit reglement van toepas-
sing is. 
 

12.  Informatievoorziening / Vertrouwelijkheid 
a. Partijen dragen er zorg voor dat de DRB tijdig en regelmatig alle voor 

zijn werkzaamheden benodigde informatie ontvangt. In elk geval be-
horen tot deze informatie: 

 - de overeenkomst met bijbehorende annexen; 
 - naderhand overeengekomen wijzigingen op de overeenkomst; 
 - de verslagen die partijen over de voortgang in de uitvoering van de 

overeenkomst maken. 
b. Partijen houden ten behoeve van de DRB steeds een overzicht bij 

van alle zaken waarover verschillen van inzicht bestaan die mogelijk 
tot een geschil kunnen leiden, met daarbij een verwijzing naar rele-
vante stukken, de datum waarop de zaak onder de aandacht van de 
betrokken partij is gebracht en de status van afhandeling waarin de 
zaak verkeert.  

c. Partijen stellen de DRB – in nader overleg – regelmatig in staat zich 
persoonlijk, door middel van een bezichtiging van het werk , van de 
voortgang van de uitvoering van de overeenkomst op de hoogte te 
stellen.  

d. De DRB is bevoegd partijen opdracht te geven stukken over te le g-
gen die naar zijn oordeel noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering 
van zijn werkzaamheden. Dit gebeurt in de vorm van een procedure-
le aanwijzing als bedoeld in artikel 20. 

e. Leden en plaatsvervangend leden zijn gehouden over de hun in het 
kader van hun werkzaamheden beschikbare informatie vertrouwe-
lijkheid te betrachten en hierover, zonder toestemming van partijen 
en zonder toestemming van de DRB, geen mededelingen aan derden 
te doen. 

  
13.  Voortgangsoverleg 

a. Van tijd tot tijd, doch ten minste vier maal per jaar, voeren partijen 
voortgangsoverleg met de DRB, bij voorkeur in de nabijheid van de 
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plaats of plaatsen waar werkzaamheden uit hoofde van de overeen-
komst worden uitgevoerd. In elk geval zullen partijen op eerste ve r-
zoek van de DRB aan een dergelijk overleg deelnemen.  

b. Dit overleg kan worden gehouden op dezelfde dagen als waarop de 
in het artikel 12 sub c bedoelde bezichtigingen plaatsvinden. 

c. Tijdens het hier bedoelde overleg kan de DRB partijen bevragen en 
trachten partijen steeds zo volledig mogelijk te antwoorden. 

 
BEHANDELING VAN GESCHILLEN 

14.  Methoden van geschiloplossing 
a. Elke behandeling van een geschil vangt aan met een aanvrage als 

bedoeld in artikel 16. 
b. Partijen kunnen voor het oplossen van geschillen gebruik maken van 

de volgende methoden: 
 - Mediation (artikel 21) 
 - Deskundigenbericht (artikel 22) 
 - Advies van de DRB, eventueel voorafgegaan door een voorlopig 

advies (artikel 23) 
 - Andere vast te stellen methoden (artikel 24). 
c. De keuze voor een bepaalde methode wordt gemaakt tijdens of kort 

na de in artikel 18 genoemde procedurele bijeenkomst en vastgelegd 
in het in artikel 19 bedoelde procedureel verslag.  
 

15.  Stukkenwisselingen en correspondentie 
a. Alle stukken die in het kader van de procedure tot behandeling van 

geschillen worden gewisseld, dienen zo spoedig mogelijk te worden 
verzonden aan de andere partij(en), alsmede – in voldoende exem-
plaren voor alle leden en plaatsvervangende leden – aan de voorzit-
ter van de DRB dan wel – indien benoemd – de secretaris.  

b. Het risico van niet-ontvangst is voor de verzendende partij. 
 

16.  Aanvrage 
a. De meest gerede partij (‘aanvrager‘) maakt een geschil bij de DRB 

aanhangig door toezending op de wijze als bedoeld in artikel 15 van 
een bondig document (‘aanvrage’) waarin het geschil, per geschil-
punt, wordt uiteengezet. De aanvrage bevat voor zover mogelijk: 
I. Een summiere beschrijving van de feiten en omstandigheden die 

aan het geschil / de geschilpunten ten grondslag liggen (‘gron-
den’). 

II. De gewenste methode van geschiloplossing. 
III.Een concreet voorstel voor het eventueel van de DRB gevraagde 

advies, zoals bedoeld in artikel 14 sub b. 
IV.De termijn waarbinnen het geschil overeenkomstig de gewenste 

methode zou moeten zijn opgelost, een en ander onder verwijzing 
naar de stand van het werk en de planning en met inachtneming 
van hetgeen overigens in dit reglement is vermeld.  

V. Verwijzingen naar verslagen, rapportages en andere relevante 
stukken waarin het geschil / de geschilpunten tussen de partijen 
reeds aan de orde zijn geweest (zonder deze in dit stadium ook 
daadwerkelijk aan de DRB te verstrekken). 

VI.Naam- en adresgegevens, alsmede fax-, telefoon- en e -
mailgegevens, van de persoon die aan de zijde van de aanvragen-
de partij zal fungeren als contactpersoon voor de correspondentie 
met de DRB. De aanvrage dient ondertekend te zijn door de 
krachtens de overeenkomst bevoegde persoon dan wel - onder 
overlegging van een volmacht - een daartoe door deze gemach-
tigde, ook indien deze vertegenwoordiger advocaat is. 

VII. Een opgave van de verhinderingen die bij de aanvragende partij 
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bestaan voor de in artikel 18 bedoelde procedurele bijeenkomst 
dan wel de mondelinge behandeling als bedoeld in artikel 23 over 
een periode van een week tot 3 maanden na de datum van het in-
dienen van de aanvraag. 

b. De voorzitter van de DRB dan wel de secretaris bevestigt terstond de 
ontvangst van de aanvrage aan partijen. 

 
17.  Antwoord 

a. Binnen twee weken na datering van de in artikel 16 sub b bedoelde 
ontvangstbevestiging zendt de wederpartij een antwoord op de wij-
ze als bedoeld in artikel 15 bestaande uit een bondig document 
(‘antwoord’) met voor zover mogelijk: 
I.  Een reactie op de door de aanvrager aangevoerde gronden, 

eventueel met aanvullende gronden. 
II. Eventueel de gewenste methode van geschiloplossing. 
III.Een reactie op het door de aanvrager eventueel gevraagde ad-

vies, eventueel met een eigen voorstel voor een te geven advies. 
IV. Een reactie op de in de aanvrage vermelde termijn waarbinnen 

het geschil zou moeten zijn opgelost, eventueel met een tegen-
voorstel. 

V.  Eventuele aanvullingen op of wijzigingen van de verwijzingen 
naar verslagen, rapportages en andere relevante stukken, waar-
in het geschil / de geschilpunten tussen de partijen reeds aan de 
orde zijn geweest (zonder deze in dit stadium ook daadwerkelijk 
aan de DRB te verstrekken). 

VI. Naam- en adresgegevens, alsmede fax-, telefoon- en e -
mailgegevens, van de persoon die aan de zijde van de wederpar-
tij zal fungeren als contactpersoon voor de correspondentie met 
de DRB. Het antwoord dient ondertekend te zijn door de krach-
tens de overeenkomst bevoegde persoon, dan wel - onder ove r-
legging van een volmacht - een daartoe door deze gemachtigde, 
ook indien deze vertegenwoordiger advocaat is. 

VII.Een opgave van de verhinderingen die bij de wederpartij be-
staan voor de periode als bedoeld in artikel 16 sub a VII.  

b. De voorzitter dan wel de secretaris van de DRB bevestigt terstond de 
ontvangst van het antwoord aan partijen. 
 

18.  Procedurele bijeenkomst 
a. Binnen twee weken nadat de ontvangst van de aanvrage is beves-

tigd, stelt de voorzitter van de DRB – met inachtneming van de in-
houd van aanvrage en antwoord en in overleg met partijen – plaats 
en datum vast voor een procedurele bijeenkomst met partijen. Deze 
bijeenkomst heeft ten doel om – zoveel mogelijk in gezamenlijk 
overleg, doch bij gebreke daarvan door de DRB en voor zover dat in 
dit stadium van het geschil mogelijk is - vast te stellen: 
I.  De feiten die tussen partijen vaststaan. 
II.  De feiten die nader dienen te worden vastgesteld. 
III. De te toe te passen methode van geschiloplossing en de daar-

voor benodigde termijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn 
bedraagt deze drie maanden. 

IV. De vragen die de DRB in het eventueel te geven advies dient te 
beantwoorden. 

V. Of en zo ja welke deskundigen door partijen dan wel de DRB die-
nen te worden ingeschakeld. 

VI. Welke personen eventueel nader dienen te worden gehoord om 
opheldering te vers chaffen over nader vast te stellen feiten. 

VII. Eventuele overigens noodzakelijke procedurele handelingen. 
VIII. Een tijdschema voor het in het kader van de gekozen procedu-
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re indienen van verdere stukken, het horen van personen, het 
uitbrengen van deskundigenadviezen, met inbegrip van een da-
tum van mondelinge behandeling van het geschil. 

IX. Welke leden dan wel plaatsvervangende leden van de DRB de 
mondelinge behandeling zullen bijwonen, dan wel betrokken zul-
len worden bij voorbereidende procedurele handelingen. 

X. Al datgene wat naar het oordeel van de DRB overigens van be-
lang is voor een zorgvuldige afwikkeling van het geschil.  

b. Indien een der partijen daarom heeft verzocht en indien het geschil 
zich naar het oordeel van de DRB daarvoor leent, kan de mondelin-
ge behandeling op dezelfde dag plaatsvinden als de procedurele bij-
eenkomst. Indien de DRB hiertoe besluit, zal dat tijdig en voora f-
gaande aan de procedurele bijeenkomst aan partijen worden mee-
gedeeld. 

 
19.  Procedureel verslag 

a. De DRB verzorgt een verslag van de procedurele bijeenkomst waarin 
wordt aangegeven of en in hoeverre partijen over de aan de orde 
zijnde aangelegenheden overeenstemming hebben bereikt dan wel 
in hoeverre over deze punten door de DRB is beslist. 

b. Partijen zijn gehouden zich bij de verdere behandeling van het ge-
schil aan het procedureel verslag te houden.  

c. Na vaststelling van het procedureel verslag kunnen geen aanvullende 
gronden dan wel wijzigingen in het gevraagde advies worden aan-
gebracht, tenzij de DRB dit – na beide partijen te hebben gehoord – 
alsnog toestaat. 

d. Voor toepassing van artikel 1 van de Geschillenregeling wordt het 
procedureel verslag als advies aangemerkt. 

 
20.  Procedurele aanwijzingen 

a.  De DRB is bevoegd partijen procedurele aanwijzingen te geven die 
betrekking kunnen hebben op al hetgeen in belang is van een zorg-
vuldige en spoedige afwikkeling van het geschil. 

b.  Dergelijke aanwijzingen zullen steeds worden gegeven in de vorm 
van een door de voorzitter van de DRB te ondertekenen document. 
Indien de DRB over een ambtelijk secretaris beschikt, kan de voor-
zitter hem machtigen dit document namens hem te ondertekenen.  

c. Partijen zijn gehouden de aldus te geven procedurele aanwijzingen 
op te volgen. Indien partijen de procedurele aanwijzingen niet o p-
volgen, is de DRB gerechtigd zelf die gevolgtrekkingen te verbinden 
die hem juist voorkomen. 
 

METHODEN 
21.  Mediation 

a.  Indien daartoe in de procedurele bijeenkomst is besloten, kunnen 
partijen trachten het geschil op te lossen door middel van mediation 
overeenkomstig het [ACB-Reglement] / [NMI-Reglement]. 

b. De mediator(en) wordt (worden) benoemd, overeenkomstig het in 
sub a genoemde reglement. Leden of plaatsvervangende leden die 
tevens geregistreerd staan als mediator, kunnen ook tot mediator 
worden benoemd. 

c.  Leden of plaatsvervangende leden die aldus bij een mediation zijn 
betrokken, zijn niet meer inzetbaar indien partijen de DRB vervol-
gens om advies vragen in het desbetreffende geschil.  

d. Indien de mediation niet leidt tot een vaststellingsovereenkomst, 
kan de meest gerede partij het geschil wederom aanhangig maken 
door middel van een aanvrage, dan wel gebruik maken van artikel 
25.  
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22.  Deskundigenbericht 

a.  Indien daartoe in de procedurele bijeenkomst is besloten, kan de 
DRB– al dan niet uit zijn midden – een of meer deskundigen be-
noemen om bepaalde door de DRB – in overleg met partijen – te 
formuleren vragen te beantwoorden. 

b.   Een deskundigenbericht kan (I) op zichzelf staan of (II) het kan 
worden gebruikt ter informatie van de DRB in een adviesprocedure. 
In het eerste geval heeft het deskundigenbericht ten doel partijen – 
al dan niet in overleg met de daartoe aangewezen leden of plaats-
vervangende leden – te assisteren bij het tot stand brengen van een 
vaststellingsovereenkomst.  

c.  Bij het benoemen van de deskundige(n) geeft de DRB aan binnen 
welke termijn het deskundigenbericht dient te worden gegeven, 
welke procedure daarbij wordt gevolgd, alsmede voor wiens reke-
ning de kosten van de deskundige(n) komen. 

 d.  Indien het deskundigenbericht als bedoeld onder sub b (I) niet leidt 
tot een vaststellingsovereenkomst, kan de meest gerede partij het 
geschil wederom aanhangig maken door middel van een aanvrage. 
Ook kan zij gebruik maken van artikel 25.  

 
23.  Adviesprocedure 

Indien daartoe in de procedurele bijeenkomst is besloten, lost de DRB 
het geschil op door middel van een advies. In de daartoe strekkende 
procedure kan gebruik gemaakt worden van een deskundigenbericht als 
bedoeld in artikel 22 sub b (II) en/of een mondelinge behandeling, al-
vorens een (voorlopig) advies wordt uitgebracht. 
I.  Mondelinge behandeling. 

 a. Een mondelinge behandeling vindt op verzoek van partijen of op 
initiatief van de DRB plaats op een door de DRB vast te stellen 
plaats en tijdstip.  

 b.  De voorzitter heeft het recht om bij procedurele aanwijzing als 
bedoeld in artikel 20 personen bij de mondelinge behandeling te 
laten verschijnen dan wel verschenen personen niet toe te laten, 
indien en zolang hun aanwezigheid niet genoegzaam kan wor-
den gemotiveerd. 

 c.  De voorzitter bepaalt de procesorde en deelt deze tevoren aan 
partijen mee. Verder is de voorzitter belast met het handhaven 
van een goede procesorde en kan hij daartoe tijdens de behan-
deling de nodige aanwijzingen geven en beslissingen neme n. 

 d. In beginsel krijgen partijen ieder twee keer de gelegenheid hun 
visies en standpunten bondig en zakelijk nader toe te lichten.  

 e. Partijen kunnen het woord laten voeren door externe vertegen-
woordigers, mits 

  -  dat door een der partijen bij de aanvrage of het antwoord is 
kenbaar gemaakt,  

  -  dan wel de voorzitter dat – op aanvraag – heeft toegestaan 
vóór de datumbepaling van een mondelinge behandeling, 

  -  dan wel de wederpartij daarmee instemt. 
 f.  Tevens kan – indien de voorzitter dit bepaalt – het woord wor-

den gevoerd door deskundigen dan wel andere vertegenwoordi-
gers van partijen. 

 g. De DRB kan naar eigen goeddunken alle aanwezigen ondervra-
gen. 

 h. Het houden van electronische presentaties is toegestaan. 
 i. Partijen lichten hun standpunten zo veel mogelijk toe aan de 

hand van schriftelijke aantekeningen of schriftelijke samenva t-
tingen met voldoende kopieën voor alle bij de behandeling aan-
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wezigen. 
II. Voorlopig advies  

 a. Indien een der partijen daarom heeft verzocht en/of de DRB dit 
passend oordeelt, kan de DRB – indien mogelijk – terstond na 
de mondelinge behandeling, dan wel in enig ander stadium van 
het geschil (althans na hoor en wederhoor) mondeling een voor-
lopig advies geven. 

b. De DRB kan nimmer worden gehouden aan een voorlopig a d-
vies; een voorlopig advies is indicatief maar niet bindend. 

c. Een voorlopig advies wordt steeds gevolgd door een advies, als 
bedoeld in III sub a. 

III.  Advies  
 a. De DRB geeft binnen de termijn als bedoeld in artikel 18 sub a 

III zijn advies.  
 b. Indien dit niet mogelijk blijkt en de DRB tot dezelfde overtuiging 

is gekomen, stelt de DRB partijen hiervan zo spoedig mogelijk in 
kennis. De DRB zal daarbij aangeven:  

     I. binnen welke termijn het advies zal worden uitgebracht dan 
wel 

       II. welke aanvullende procedurele handelingen nodig zijn om tot 
een advies te komen. 

 c.  De DRB streeft consensus na; bij ontbreken daarvan beslist de 
DRB met meerderheid van stemmen.  

 d. Het advies wordt schriftelijk gegeven, gedateerd en door de be-
trokken DRB-leden ondertekend. Het advies wordt zo spoedig 
mogelijk aan partijen ter beschikking gesteld. 

 e. Partijen kunnen de DBR binnen twee weken na het uitbrengen 
van het advies vragen om kennelijke onjuistheden, tegenstrij-
digheden of omissies te verbeteren. De DRB zal zo s poedig mo-
gelijk na een dergelijk verzoek en na de andere partij in de ge-
legenheid te hebben gesteld daarop te reageren, aan partijen 
zijn beslissing terzake laten weten. 

 f.  Tot aan het geven van het advies kunnen partijen bij gezamen-
lijk verzoek aan de voorzitter het geschil intrekken. 

 
24.  Andere methoden van geschiloplossing 

Naar aanleiding van de procedurele bijeenkomst kan de DRB, in overleg 
met partijen, besluiten het geschil door inzet van andere methoden op 
te lossen dan in dit reglement is aangegeven. 
 

25.  Geen vaststellingsovereenkomst  
Indien binnen de in artikel 18 sub a III genoemde termijn geen vast-
stellingsovereenkomst tot stand is gekomen dan wel indien het niet 
waarschijnlijk is dat dit zal gebeuren, oordeelt de DRB, op verzoek van 
de meest gerede partij, bij advies dat terzake het desbetreffende ge-
schil geen vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen. De DRB 
geeft een dergelijk advies binnen twee weken na het desbetreffende 
verzoek. Gebeurt dat niet dan wordt het gevraagde advies geacht te  
zijn gegeven. 
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Afwijkingen van het DRB-Reglement 

26.  Afwijkingen 
De DRB is bevoegd om – met inachtneming van alle betrokken belan-
gen en feiten en omstandigheden - op verzoek van een der partijen dan 
wel op eigen initiatief van dit reglement af te wijken, in het bijzonder 
bij het hanteren van gestelde termijnen. De DRB gaat daartoe niet over 
dan nadat partijen daarover zijn gehoord. 
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Toelichting op de Geschillenregeling en het DRB-reglement 
 
 
Ten behoeve van de toegankelijkheid en de eenvoud in het gebruik is een toelichting op de 
Geschillenregeling en het DRB-reglement bijgevoegd. In deze toelichting wordt daar waar no-
dig en wenselijk, kort aangegeven wat met (een onderdeel van) een bepaling wordt beoogd. 
In een aantal gevallen wordt daarbij de strekking nader geïllustreerd met een voorbeeld. Be-
palingen of onderdelen daaruit zijn slechts toegelicht indien wij dat nodig achtten. 
 
Doel van de toelichting is enkel en alleen de Geschillenregeling en het DRB-reglement te ve r-
duidelijken. Het is niet bedoeld als uitbreiding op de beide documenten. De toelichting is in 
principe uitgegaan van de situatie waarin er een hoofdovereenkomst is gesloten tussen twee 
partijen (en het DRB-reglement van toepassing is verklaard). Ook voor het gebruik bij meer-
partijencontracten is de toelichting echter geschikt.  
 
In het DRB-reglement zijn op een aantal plaatsen suggesties gedaan (aangegeven door vier-
kante haken) ten aanzien van, bijvoorbeeld, te hanteren termijnen of aantallen DRB-leden. 
Partijen kunnen daarvan uiteraard vrij afwijken. Mogelijke varianten op keuzes die in een aan-
tal bepalingen uit het DRB-reglement zijn gedaan, zijn eveneens in deze toelichting opgeno-
men. Het gaat daarbij altijd om mogelijke aanscherpingen van die bepalingen. 
 
De bepalingen die zien op de behandeling van geschillen zijn tevens in een schematische 
weergave van de geschiloplossingsmogelijkheden verwerkt. Het schema is na deze toelichting 
opgenomen.  
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Toelichting op de Geschillenregeling 
 

De volgende bepalingen, Mogelijkheid A en Mogelijkheid B, voorzien in mogelijkheden be-
roep in te stellen, nadat een procedure uit het DRB-reglement is doorlopen. Zij kunnen 
worden opgenomen als bepaling in de tussen partijen gesloten hoofdovereenkomst. 
 

[Mogelijkheid A – Arbitrage] 
 

De eerste geschiloplossingsbepaling voorziet in een arbitrale instantie die een door de DRB 
gegeven advies kan toetsen.  

 
 
Lid 1. Beroep bij arbitrage-instituten en arbitragereglementen 
 

Geschillenregeling mogelijkheid A voorziet in een (arbitrale) beroepsinstantie. Partijen kun-
nen daarbij terecht indien zich tussen hen een geschil heeft voorgedaan - voortvloeiend uit 
de hoofdovereenkomst waarvan deze regeling deel uit maakt - en zij geen oplossing heb-
ben bereikt na het doorlopen van één van de procedures waarnaar in artikel 14 van het 
DRB-reglement wordt verwezen. Partijen moeten nader overeenkomen welke arbitrale in-
stantie zij bevoegd verklaren. Dat kan het Nederlands Arbitrage Instituut zijn, de Raad van 
Arbitrage voor de Bouw of een ander arbitrage-instituut. De reglementen van het arbitrage-
instituut waar een geschil aanhangig wordt gemaakt, zijn dan van toepassing. Sommige 
door deze instituten gehanteerde arbitragereglementen verplichten partijen om afzonderlijk 
een regeling te treffen voor de plaats van arbitrage, het aantal arbiters en de benoemings-
procedure. 

 
 
Lid 2. Ontvankelijkheid arbitrage-instituten 
 

Het tweede lid van de regeling geeft de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om een 
beroep bij een arbitrale instantie gericht tegen een advies van de DRB, met succes te kun-
nen instellen.  
 
Sub a 
In alle gevallen moet een geschil eerst aan de DRB zijn voorgelegd alvorens een beroep 
kan worden gedaan op een arbitrale instantie.  
 
Sub b 
Partijen moeten tijdig aangeven - aan zowel de DRB als de tegenpartij - of zij tegen een 
door de DRB gegeven advies in beroep zullen gaan. De termijn waarop een partij dat moet 
doen, wordt vooraf door de DRB in overleg met partijen bepaald. Die termijn is nu gesteld 
op vier weken na ontvangst van het advies van de DRB.  
Aangezien in het DRB-regleme nt ook andere wijzen van geschiloplossing zijn voorzien, is 
tevens bepaald dat beroep in arbitrage openstaat indien niet binnen een zekere periode een 
andere wijze van geschiloplossing een vaststellingsovereenkomst heeft opgeleverd. Zie 
hierover verder artikel 25. 

 
 
Lid 3. Termijn voor instellen vordering 
 

De eisende partij dient haar vordering binnen een jaar na het advies in te stellen.  
 
Denkbaar is echter dat partijen en de DRB overeenkomen dat vorderingen ter zake eerst 
worden ingesteld, nadat het project waarin de DRB wordt benoemd is afgerond. Op die 
manier zijn niet gedurende het project inmiddels allerlei arbitrages aanhangig die ten koste 
gaan van de werksfeer.  
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Lid 6. Beroep tegen arbitrale uitspraak 
 

Het zesde lid regelt de beroepsmogelijkheden ten aanzien van een arbitraal vonnis, ingeval 
het vonnis geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard. Eén en ander voorzover beroep 
volgens het arbitragereglement van het betreffende instituut mogelijk is. Er geldt hiervoor 
een beroepstermijn van drie maanden. 

 
 
Lid 7. Naleving advies DRB 
 

Het zevende lid bepaalt dat een advies van de DRB door partijen (onmiddellijk) dient te 
worden opgevolgd. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Bij wijze van 
voorlopige voorziening kan het scheidsgerecht anders bepalen.  

 
 
Lid 8. Arbitraal kort geding 
 

Het achtste lid schept de mogelijkheid voor een kort geding bij een arbitrale instantie.  
 
 
 
 
[Mogelijkheid B – Gewone rechter] 
 
 
Lid 1. Beroep bij de rechter 
 

Geschillenregeling mogelijkheid B voorziet in een (gerechtelijke) beroepsinstantie. Partijen 
kunnen daarbij terecht indien zich tussen hen een geschil heeft voorgedaan - voortvloeiend 
uit de hoofdovereenkomst waarvan deze regeling deel uit maakt - en zij geen oplossing 
hebben bereikt na het doorlopen van één van de procedures waarnaar in artikel 14 van het 
DRB-reglement wordt verwezen. Partijen moeten nader overeenkomen in welk arrondisse-
ment zij voor eventueel beroep naar de rechter willen.  

 
 
Leden 2 en 3. Ontvankelijkheid rechter 
 

Het tweede en derde lid geven de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om een beroep 
bij de rechter, gericht tegen een advies van de leden van de DRB, met succes te kunnen 
instellen. Deze voorwaarden zijn ontleend aan de hiervoor genoemde bepalingen die gelden 
als de Geschillenregeling in de hoofdovereenkomst in arbitrage voorziet. 

 
 
Lid 5. Naleving advies DRB 
 

Het vijfde lid voorziet erin dat een advies van de DRB door partijen (onmiddellijk) dient te 
worden opgevolgd. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking.  
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Toelichting op het DRB-reglement 

ALGEMEEN 
 
 
Artikel 1. Doel DRB 

Het in internationaal verband bekende begrip DRB is afgeleid van Dispute Resolution Board 
(ook wel Dispute Review Board). In het Nederlands zou DRB kunnen staan voor ‘De Raad 
van Beoordelaars’, hetgeen mogelijk beter de functie weergeeft dan het veelal gebruikte 
Raad van Deskundigen.  
 

Sub a. Functies van de DRB 
De functie van de DRB is eigenlijk tweeledig. Ten eerste heeft de DRB de taak geschillen te 
voorkomen en een tweede taak is een meer of minder actieve rol te spelen bij het oplossen 
daarvan. De eerste functie oefent hij uit door zich te laten informeren over de voortgang 
van het project en door de voor het project relevante stukken door te nemen, zoals nader 
in artikel 12 is omschreven. De tweede functie, die van geschiloplosser, geeft hij gestalte 
door met partijen een geschikte procedure voor de geschiloplossing van het specifieke pro-
bleem te selecteren en bij het doorlopen van de gekozen procedure – indien daarvoor 
wordt gekozen - een rol als onafhankelijke derde te spelen. Dat kan de rol van adviseur zijn 
(zie verder artikel 23), maar bijvoorbeeld ook die van mediator (zie verder artikel 21).  
 

Sub b. Voorkomen vertraging door de DRB  
De DRB heeft tot taak stagnatie van een project door het ontstaan van geschillen zoveel 
mogelijk te voorkomen en indien een geschil toch ontstaat, deze op korte termijn op te los-
sen. Bij de uitvoering van zijn taak houdt de DRB ten allen tijde rekening met de belangen 
van beide partijen. 
 

Sub c. Volledige informatieverstrekking aan de DRB 
Om geschillen te voorkomen en – indien ze toch zijn ontstaan - vlot te kunnen afhandelen 
is het noodzakelijk dat de DRB volledig wordt geïnformeerd. Alleen op die manier kan hij 
zijn functies goed vervullen.  
 
 

Artikel 2. Benoeming leden en plaatsvervangers 
 

Kort nadat partijen de hoofdovereenkomst hebben gesloten, vindt benoeming van de leden 
en de plaatsvervangers plaats. De leden en plaatsvervangers zijn alle natuurlijke personen. 
 

Met de term DRB zoals in dit reglement wordt gebruikt, wordt de DRB als instituut bedoeld, 
normaal gesproken bestaande uit ‘de leden’. Indien bepalingen uit dit reglement specifiek 
zien op leden en/of plaatsvervangers en/of een secretaris, worden zij expliciet genoemd.  

 
 
Artikel 3. Uitgangspunten bij benoeming 

 
Bij de benoeming gelden de onder deze bepaling opgesomde voorwaarden (a – f), die on-
der meer de flexibiliteit, continuïteit, werkbaarheid, objectiviteit en onpartijdigheid van de 
DRB als instantie moeten waarborgen. De DRB heeft met het oog op zijn objectiviteit en 
onpartijdigheid bijvoorbeeld geen financiële belangen in of bij partijen en heeft evenmin 
partijen in een eerder stadium aangaande hetzelfde onderwerp geadviseerd. Ook familiere-
laties dienen te worden voorkomen. De leden of de plaatsvervangers kunnen niet worden 
ingezet ten behoeve van partijen als waren zij technisch adviseur. Adviezen of mededelin-
gen van de DRB aan partijen kunnen nooit in de plaats treden van de technische advisering 
die partijen in verband met de uitvoering van de hoofdovereenkomst bij deskundige advi-
seurs hebben ingewonnen of zouden dienen in te winnen. Uiteraard geldt deze bepaling 
niet alleen bij de benoeming, maar ook gedurende de duur van de hoofdovereenkomst. 
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Artikel 4. Ambtelijk secretaris 
 

Er kan een ambtelijk secretaris worden benoemd die de correspondentie (en overige com-
municatie) tussen de partijen en de DRB verzorgt. De benoeming kan overeenkomstig arti-
kel 2 geschieden. De ambtelijk secretaris is een natuurlijk persoon.  
 

Sub b. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid  
Evenals de DRB zelf moet ook de secretaris onafhankelijk zijn van partijen. Een secretaris 
kan dus niet worden geleverd door één der partijen. De voorzitter zou bijvoorbeeld wél ie-
mand kunnen voordragen en diegene zou benoemd kunnen worden, als daartegen geen 
bezwaren van partijen en andere DRB-leden bestaan.  
 

Sub c. Inhoud werkzaamheden 
De DRB bepaalt voor welke taken de secretaris wordt ingeschakeld. Daarbij valt te denken 
aan het plannen en administratief voorbereiden van bijeenkomsten en het daarvoor uitno-
digen van partijen, DRB-leden en plaatsvervangers, het doorsturen van informatie van par-
tijen aan de DRB of andersom. Indien er geen secretaris wordt benoemd, wordt de voorzit-
ter van de DRB geacht secretariële taken op zich te nemen of wordt hij geacht een lid van 
de DRB daarmee te belasten. 
 
 

Artikel 5. Benoemingsprocedure 
 
Sub a en b. Benoeming 
Indien niet bij afzonderlijke regeling de benoemingsprocedure tussen partijen overeen is 
gekomen - dat gebeurt vaak als er meer dan twee partijen zijn - wordt de benoemingspro-
cedure gevolgd die in dit artikel wordt beschreven voor een hoofdovereenkomst gesloten 
tussen twee partijen. Het aantal te benoemen DRB-leden hangt onder meer samen met de 
aard en omvang van het project. De in het reglement tussen haken aangeduide aantallen 
en termijnen zijn dan ook facultatief. In de hoofdovereenkomst zal het door partijen ge-
wenste aantal DRB-leden veelal worden vastgelegd. Het is niet verplicht plaatsvervangers 
te benoemen, maar met het oog op de continuïteit binnen de DRB wel aan te raden. Het 
kan voorkomen, dat geen van door partijen aangedragen leden aanvaardbaar is, bijvoor-
beeld als er twijfels rijzen ten aanzien van bevooroordeeldheid, afhankelijkheid, onafhanke-
lijkheid en deskundigheid. Ingeval partijen onderling niet tot overeenstemming kunnen 
komen, doet de rechter een bindende voordracht. Dat geldt tevens ten aanzien van de be-
noeming van de voorzitter van de DRB. 
 
 

Artikel 6. Overeenkomst van opdracht met leden en plaatsvervangers 
 
In een afzonderlijke overeenkomst tussen de partijen en de individuele leden en plaatsve r-
vangers, worden afspraken neergelegd ten aanzien van de verplichtingen en rechten die le-
den (en plaatsvervangers) en partijen ten aanzien van elkaar hebben. Daarin kan bijvoor-
beeld de hoogte van de vergoeding worden geregeld en in hoeverre onkosten gemaakt in 
het kader van de uitoefening van  de functie als DRB-lid (of plaatsvervanger) worden ge-
compenseerd.  
 

 
Artikel 7. Duur benoeming 

 
Partijen kunnen onderling afspreken voor welke periode zij een DRB willen benoemen. Het 
meest praktisch is om deze periode synchroon te laten lopen met de duur van een project. 
In het DRB-reglement is thans voorzien in benoeming voor de duur van het project, met 
inbegrip van eventuele garantietermijnen of termijnen waarbinnen nog aanspraken kunnen 
ontstaan. 
 

Variant 
Indien een project echter een groot aantal jaren beslaat, kan op een gegeven moment de 
behoefte ontstaan aan nieuwe deskundigen. Een benoeming voor een kortere tijd, al of niet 
met de mogelijkheid tot verlenging, is dan aan te bevelen.  
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Artikel 8. Beëindiging overeenkomst van opdracht 
 

Voor een goede uitoefening van functies van de DRB en het waarborgen van het vertrou-
wen van partijen in de DRB, is het in bepaalde gevallen mogelijk de overeenkomst van par-
tijen met een DRB-lid of plaatsvervanger, tussentijds - dat wil zeggen vóór afronding van 
het project - te beëindigen. 
 

Sub b. Beëindiging door partijen 
Indien partijen het eens zijn over het niet-functioneren van een DRB-lid of plaatsvervanger 
(of secretaris), kan de overeenkomst van opdracht met de betrokkene worden opgezegd. 
Zij dienen daarvoor wel gegronde redenen aan te voeren. Aan die eis wordt bijvoorbeeld 
voldaan, als er bij partijen gerede twijfels bestaan aan de onafhankelijkheid, onpartijdig-
heid of deskundigheid van het betreffende DRB-lid of de plaatsvervanger. Andere gronden 
voor opzegging zijn: ontevredenheid over de wijze van functioneren, de behoefte aan 
nieuw bloed, enzovoort. 
 

Sub c. Beëindiging door arbiter of rechter 
Indien partijen het niet eens zijn over de vraag of de overeenkomst met een DRB-lid, of 
plaatsvervanger moet worden opgezegd, wordt de kwestie ter beslissing voorgelegd aan 
het - volgens de Geschillenregeling - bevoegd arbitraal instituut dan wel de rechter.  
 

Sub f. Beëindiging door overige leden 
Indien de andere leden van de DRB oordelen dat een DRB-lid of plaatsvervanger niet naar 
behoren functioneert, geeft dat (indirect) ook een grond tot beëindiging van de overeen-
komst. Hij hoort hierover dan eerst de partijen. Vervolgens kan hij aan partijen een (bin-
dend) advies geven de overeenkomst met het DRB-lid of de plaatsvervanger op te zeggen. 
Die zullen vervolgens de overeenkomst met het betreffende DRB-lid of plaatsvervanger op-
zeggen. 
 

 
Artikel 9. Gevolgen beëindiging overeenkomst van opdracht 

 
Ter wille van de continuïteit binnen de DRB voorziet dit artikel in een procedure voor het 
benoemen van een nieuw DRB-lid. Een als nieuw DRB-lid benoemd persoon kan zowel een 
plaatsvervanger zijn als iemand van buitenaf. De procedure tot benoeming van een nieuw 
DRB-lid kan op initiatief van de DRB in gang worden gezet of op initiatief van partijen. 
 
 

Artikel 10. Kosten 
 

Sub a. Kostenverdeling 
Indien niet anders tussen partijen is geregeld, worden de kosten - zoals is bedoeld in arti-
kel 6  vergoeding  - door partijen gelijkelijk gedragen. Deze regel geldt dus onafhankelijk 
van zaken als bijvoorbeeld de vraag wie van de partijen een geschil aanhangig maakt of 
wie door de DRB in het gelijk wordt gesteld. Voor de betaling van de kosten dienen partijen 
onderling één vast betaaladres af te spreken, zodat daarover geen misverstand kan ont-
staan.  

 
Sub b. Extra kosten 
De kosten die door de DRB worden gemaakt in het kader van één van de procedures als 
bedoeld in artikel 14, komen, indien de DRB dat bepaald, geheel of deels voor rekening van 
partijen. Er valt te denken aan extra reis en verblijfkosten, verband met overnachting, na-
der onderzoek, kosten deskundigen enzovoort. 

 
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid  
 

Om te garanderen dat de DRB in haar adviezen en voorstellen vrij kan handelen en schade 
voortvloeiend uit deze werkzaamheden voor de leden van de DRB zonder gevolg blijft, is 
elke aansprakelijkheid voor onder dit reglement vallende handelingen en werkzaamheden 
van de DRB uitgesloten.  
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Artikel 12. Informatievoorziening / Vertrouwelijkheid 
 

Om zijn functies op een goede manier te kunnen uitoefenen moet de DRB op de hoogte zijn 
van alle belangrijke ontwikkelingen rondom het project. Hij moet inzicht hebben in wat er 
speelt tussen partijen en in welke fase het project verkeert. Dat betekent dat er bij de start 
van het project en tijdens de uitvoering een constante stroom van informatie richting DRB 
moet vloeien.  

 
Sub a. Te verstrekken informatie 
De DRB moet van partijen periodiek en tijdig alle relevante, op het project betrekking heb-
bende informatie ontvangen, zoals de onder dit artikel genoemde stukken. De onder sub a, 
tweede aandachtstreepje genoemde ‘naderhand overeengekomen wijzigingen op de ove r-
eenkomst’ kunnen bijvoorbeeld bestaan uit meer- of minderwerk, termijnverleningen enzo-
voort. Onder de achter het derde aandachtstreepje genoemde ‘verslagen die partijen ten 
aanzien van de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst maken’, vallen bijvoor-
beeld verslagen van bouwvergaderingen en voortgangsrapportages van de aannemer aan 
de opdrachtgever.  

 
Sub b. Overzicht verschillen van inzicht 
Om elkaar te stimuleren zich voortdurend bewust te zijn van mogelijke geschillen, houden 
partijen een overzicht van zaken bij waarover verschil van inzicht bestaat. 

 
Sub c. Bezichtiging van het werk 
Voor een goede uitoefening van zijn functie en ten behoeve van een nauwe betrokkenheid 
bij het werk, moet de DRB in de gelegenheid worden gesteld het werk te bezichtigen. Een 
bezichtiging vindt plaats in aanwezigheid van partijen. Partijen en DRB maken nadere a f-
spraken over de frequentie en de vorm van deze bezoeken. Eenmaal per kwartaal een ge-
zame nlijke rondgang over het werk (‘site visit’) waarbij partijen tekst en uitleg geven bij de 
werkzaamheden, is een mogelijke formule. 

 
Sub d. Opdracht tot informatieverstrekking 
Indien de DRB van mening is dat nog aanvullende stukken nodig zijn om zijn werkzaamhe-
den op een goede manier te kunnen vervullen, kan hij, zo nodig, een procedurele aanwij-
zing doen om deze informatie te verkrijgen. Een dergelijke aanwijzing is bijvoorbeeld denk-
baar als een partij weigert medewerking te verlenen en een geschiloplossingsprocedure 
daardoor vertraging dreigt op te lopen.  

 
Sub e. Vertrouwelijkheid 
Om een constante en volledige informatiestroom naar de DRB-leden te stimuleren en de 
belangen van partijen te beschermen, zijn de leden gehouden alle informatie vertrouwelijk 
te behandelen. Zij hebben een algemene geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle ver-
kregen informatie . Daarop is slechts een uitzondering mogelijk, namelijk wanneer partijen 
de DRB uitdrukkelijk toestemming geven bepaalde informatie aan bepaalde derden te ve r-
strekken. 

 
 
Artikel 13. Voortgangsoverleg 
 

In het kader van de informatievoorziening van partijen aan de DRB-leden en de plaatsve r-
vangers worden er bijeenkomsten gehouden waar persoonlijk overleg tussen partijen en de 
DRB-leden en plaatsvervangers plaats kan vinden. 

 
Sub a. Periodiek overleg 
Bijeenkomsten waarin partijen en de DRB-leden en plaatsvervangers de voortgang van het 
werk bespreken zullen periodiek - met een minimum van viermaal per jaar - plaatsvinden. 
Informatieverstrekking van partijen aan de DRB-leden en plaatsvervangers kan tijdens die 
bijeenkomsten rechtstreeks gebeuren. De voorzitter van de DRB zal het initiatief nemen tot 
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het organiseren van de bijeenkomsten. De partijen verlenen aan die bijeenkomsten hun 
medewerking en beide partijen zullen daarbij aanwezig zijn.  

 
Sub c. Vragen tijdens overleg 
De DRB-leden en plaatsvervangers zijn in de gelegenheid de partijen vragen te stellen over 
de voortgang van het project, de samenwerking tussen partijen en eventuele verschillen 
van inzicht (die mogelijk kunnen uitgroeien tot een geschil). 

 
 
BEHANDELING VAN GESCHILLEN 
 

Indien zich een geschil voordoet treedt de DRB op in zijn rol als geschiloplosser. Daarbij is 
in principe slechts de DRB, dat wil zeggen de leden, actief betrokken. De plaatsvervangers 
worden wel van de voortgang van het oplossingsproces op de hoogte gehouden. Zij ont-
vangen de stukken die over en weer tussen partijen en de DRB worden gestuurd. Op die 
manier kan een plaatsvervanger, zonder dat een lopende procedure al te veel wordt ve r-
traagd, inspringen als er een DRB-lid (met gegronde reden) verhinderd mocht zijn. (Verwij-
zing bijlage) 

 
Artikel 14. Methoden van geschiloplossing 

Ingeval zich tussen partijen een probleem voordoet dat door één (of beide) partij(en) als 
een geschil wordt ervaren, kan één der partijen het geschil aan de DRB voorleggen. 

 
Sub b. Methoden van geschiloplossing 
Aard en ernst van geschillen kunnen sterk uiteenlopen. Een geschiloplossingsmethode is 
vaak niet voor elk geschil even passend. Voor het oplossen van geschillen kunnen partijen 
daarom – in overleg met de DRB - een keuze maken uit een aantal mogelijkheden. De in 
dit reglement opgenomen geschiloplossingsmethode zijn, met uitzondering van de moge-
lijkheid tot het geven van advies door de DRB, facultatief. De onder dit lid opgesomde pro-
cedures bieden partijen de mogelijkheid om een geschil door de DRB te laten oplossen of 
door derden (mediators, deskundigen, arbiters). Eveneens kan van andere, niet in dit re-
glement opgenomen methoden of procedures worden gebruik gemaakt. 

  
Sub c. Procedurele bijeenkomst 
Gedurende de procedurele bijeenkomst, nader omschreven in artikel 18, wordt de keuze 
voor de geschiloplossingsmethode gemaakt. Hiervoor vindt overleg tussen partijen en de 
DRB (alleen de leden) plaats. Deze bijeenkomst vindt plaats na indiening van de in de arti-
kelen 16 en 17 omschreven aanvrage en antwoord.  

 
 
Artikel 15. Stukkenwisselingen en correspondentie 
 

Sub a. Stukkenwisselingen en correspondentie 
Stukken die in het kader van een procedure tussen partijen en de DRB worden verstuurd, 
moeten met de vereiste spoed aan de geadresseerden worden toegestuurd. Dat kan al naar 
gelang de aard van het stuk per post, per koerier, per fax of per e-mail gebeuren. Het ver-
sturen van stukken van en naar de DRB verloopt via de voorzitter van de DRB. De voorzit-
ter draagt er zorg voor dat afschriften van stukken door partijen aan hem gestuurd, bij alle 
DRB-leden en plaatsvervangers terechtkomen.  

 
 
Artikel 16. Aanvrage 
 

Voor de inschakeling van de DRB bij een geschil stuurt de meest gerede partij een docu-
ment waarin hij het geschil kort omschrijft, aan de voorzitter van de DRB. De bedoeling 
hiervan is dat de DRB een idee heeft van het geschil zoals de aanvrager dat beleeft. Daar-
toe volstaat een summiere opsomming van de in sub a aangegeven onderdelen. De DRB 
heeft dus in dit stadium geen behoefte aan een betoog waarin reeds juridische standpunten 
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worden ingenomen. Het opstellen van een dergelijk document leidt eenvoudig tot vertra-
ging en ‘juridiseert’ de verhouding tussen partijen soms onnodig.  

 
 
Artikel 18. Antwoord 
 

Nadat een aanvrage is ingediend, wordt de wederpartij de gelegenheid geboden hierop een 
reactie te geven. De bedoeling is dat de DRB een idee heeft van het geschil zoals de we-
derpartij dat beleeft. De wederpartij kan volstaan met een korte opsomming van het in sub 
a van dit artikel gevraagde. Ook in dit antwoord heeft de DRB geen behoefte aan een be-
toog waarin reeds juridische standpunten worden ingenomen, om dezelfde reden als in de 
toelichting op artikel 16 genoemd.  

 
 
Artikel 19. Procedurele bijeenkomst 
 

Bij de procedurele bijeenkomst zijn de DRB en partijen aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst 
moet vast komen te staan welke (procedurele) vervolgstappen zullen worden gezet om het 
geschil op te lossen. 

 
Sub a. Plaats, datum en doel van de procedurele bijeenkomst 
Tijdens deze bijeenkomst zal in eerste instantie worden gepoogd in overleg met partijen de 
in dit artikel opgesomde zaken (I – X) vast te stellen. Ingeval partijen over een punt geen 
overeenstemming bereiken zal de DRB - voor zover mogelijk – de knoop door hakken. On-
der ‘eventuele overigens noodzakelijke handelingen’ (VII) wordt bijvoorbeeld het opstellen 
van een rapport door de DRB verstaan. 

 
Sub b. Mondelinge behandeling direct na procedure bijeenkomst 
Indien de DRB op basis van de ontvangen aanvrage en antwoord van mening is dat het ge-
schil vraagt om behandeling op korte termijn, kan hij – al of niet op verzoek van partijen - 
besluiten op dezelfde dag als de procedurele bijeenkomst een mondelinge behandeling 
houden. De voorzitter van de DRB deelt dat zo spoedig mogelijk, in ieder geval voora f-
gaand aan de procedurele bijeenkomst, aan partijen mee.  

 
 
Artikel 20. Procedureel verslag 
 

In het verslag van de procedurele bijeenkomst worden de besluiten ten aanzien van de 
overeenkomstig artikel 18 sub a opgenomen punten opgenomen. Zo ligt er een document 
waarop partijen en DRB kunnen teruggrijpen, indien er onenigheid bestaat over datgene 
wat tussen hen (procedureel) is afgesproken of door de DRB is besloten.  

 
Sub c. Aanvulling verslag 
Partijen kunnen na het procedurele verslag in principe geen wijzigingen meer op het ge-
vraagde advies, zoals bedoeld in artikel 16 en 17 sub a III, aanbrengen. Partijen kunnen de 
DRB echter wel verzoeken een uitzondering te maken. Een uitzondering zou bijvoorbeeld 
kunnen worden gemaakt, als een bepaald feit dat ten tijde van het schrijven van de aan-
vraag of het antwoord nog niet bekend was, een heel nieuw licht op het geschil werpt en 
aan de aanvrage dan wel het antwoord een volledig nieuw element toevoegt.  

 
Sub d. Procedureel verslag is een advies 
Het verslag heeft de status van een advies in de zin van lid 2 van de Geschillenregeling, 
zoals die is opgenomen in de hoofdovereenkomst. Daarmee is het een document waartegen 
beroep kan worden ingesteld bij een – in de Geschillenregeling aangewezen - arbitraal in-
stituut of de rechter.  
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Artikel 20. Procedurele aanwijzingen 
 

In aanvulling op het procedurele verslag, als bedoeld onder artikel 19, kan de DRB partijen 
procedurele aanwijzingen geven.  

 
Sub a. Zorgvuldige en spoedige afwikkeling 
De DRB kan aanwijzingen geven indien die in het kader van een vlotte en zorgvuldige g e-
schiloplossing, in de ruimste zin, van belang zijn. Er kan zich bijvoorbeeld een situatie 
voordoen waarin nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het geschil, pas na de procedurele 
bijeenkomst bij de leden van de DRB bekend zijn geworden. Bijvoorbeeld zou kunnen blij-
ken dat een geschil deels kan worden opgelost en voor een ander deel beter aan een ande-
re dan de gekozen methode kan worden onderworpen. De DRB zou daaromtrent aanwijzin-
gen kunnen geven. Een ander voorbeeld is het geval waarin blijkt, dat bepaalde afgespro-
ken te rmijnen in de praktijk niet haalbaar zijn. De DRB moet dan in een aanwijzing nieuwe 
termijnen kunnen vaststellen. 

 
Sub b. Ondertekening  
Aanwijzingen worden namens de voorzitter aan partijen toegestuurd, voorzie n van de 
handtekening van de voorzitter van de DRB. Daarmee is het een document waarop partijen 
en DRB kunnen teruggrijpen mochten er onduidelijkheden ontstaan over gemaakte (proce-
durele) afspraken. 

 
 
 
METHODEN 
 
Artikel 21. Mediation 
 

Sub a. Mediation  
Indien tijdens de procedurele bijeenkomst voor mediation wordt gekozen, worden de medi-
ation-reglementen van “ACB Conflictmanagement voor het Bedrijfsleven” of het “Neder-
lands Mediation Instituut” gevolgd. Daarvoor zij verder verwezen naar die (opvraagbare) 
reglementen.  

 
Sub b. DRB-lid als mediator 
Een DRB-lid (of een plaatsvervanger) die als mediator bij het Nederlands Mediation Insti-
tuut geregistreerd staat, kan als mediator optreden. Partijen moeten het beide eens zijn 
over de benoeming van een DRB-lid of plaatsvervanger als mediator.  

 
Sub c. Uitsluiting DRB-leden als bindend adviseur 
Leden (of plaatsvervangers) die als mediator ingezet zijn mogen in hetzelfde geschil ver-
volgens niet als adviseur in het kader van een adviesprocedure, als bedoeld in artikel 14 
sub b optreden. Hiermee is beoogd de kans op schendingen van beginselen van objectivi-
teit en onafhankelijkheid en hoor- en wederhoor minimaal te laten zijn.  
 

Variant 
Partijen kunnen ook overeenkomen, dat DRB-leden (of plaatsvervangers) die eenmaal als 
mediator betrokken zijn geweest bij een mediation, in het geheel niet meer inzetbaar zijn 
bij geschiloplossing, ongeacht het onderwerp. Immers, in de mediation kunnen zij vertrou-
welijke informatie hebben verkregen over partijen die veroorzaakt dat zij niet meer onpar-
tijdig en objectief kunnen oordelen.  
 

Sub d. Geen vaststellingsovereenkomst 
Indien een mediation door één of beide partijen wordt afgebroken of om andere redenen 
geen oplossing wordt bereikt, kan opnieuw een aanvrage als bedoeld in artikel 16, worden 
ingediend. Bij het kiezen van een geschiloplossingsmethode zal dan rekening moeten wor-
den gehouden met hetgeen sub c is bepaald. Ook kan de weg naar arbitrage of de gewone 
rechter worden bewandeld. Daartoe geeft artikel 25 de mogelijkheid. 
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Artikel 22. Deskundigenbericht 
 

Sub a. Deskundigenbericht als middel tot geschiloplossing 
Indien partijen tijdens de procedurele bijeenkomst verzoeken om een deskundigenbericht 
of indien de DRB zelf voor een deskundigenbericht kiest, benoemt de DRB de deskundige of 
deskundigen. Uitgangspunt daarbij is dat de deskundige(n) voor beide partijen aanvaard-
baar zijn. Indien partijen daarover niet tot overeenstemming kunnen komen, beslist de 
DRB. Deskundigen nemen geen beslissing. Hun bevindingen, vergelijkbaar met de ‘standing 
expert’, kunnen partijen mogelijk ten dienste staan bij het sluiten van een vaststellings-
overeenkomst. Het spreekt voor zich dat de DRB daarbij desgewenst kan faciliteren. 

 
Sub b. Deskundigenbericht al of niet  in een adviesprocedure 
Het deskundigenbericht kan als afzonderlijke procedure worden doorlopen of als onderdeel 
van een in artikel 14 sub b bedoelde adviesprocedure.  

 
Sub d. Geen vaststellingsovereenkomst 
Als een deskundigenbericht zoals bedoeld in sub b I niet leidt tot een vaststellingsovereen-
komst, kan opnieuw een aanvrage, als bedoeld in artikel 16 worden ingediend. Ook kan de 
weg naar arbitrage of de gewone rechter worden bewandeld. Daartoe geeft artikel 25 de 
mogelijkheid. 

 
 
Artikel 23. Adviesprocedure 
 

Een adviesprocedure kan uit versch illende onderdelen bestaan. Een mondelinge behande-
ling en een deskundigenbericht kunnen daarvan deel uitmaken. Tevens kan de DRB een 
voorlopig advies geven. De uitkomst van een adviesprocedure is echter altijd een (defini-
tief) advies. 

 
I. Mondelinge behandeling 

 
Sub a. Mondelinge behandeling  
Een mondelinge behandeling kan op verzoek van partijen of op initiatief van de DRB 
plaatsvinden. De DRB neemt de beslissing of een mondelinge behandeling plaatsvindt. 

 
Sub b-i. Verloop mondelinge behandeling 
Onderdeel I sub b -i van dit artikel geeft de procedurele randvoorwaarden voor een monde-
linge behandeling. De DRB kan die voorafgaande aan de mondelinge behandeling, nog uit-
breiden of nader specificeren. Sub c biedt de voorzitter van de DRB de mogelijkheid hie r-
toe. Ter wille van een goede procesorde houdt de voorzitter onder meer de hand aan het 
beginsel van hoor- en wederhoor. Sub g bepaalt dat de DRB aan partijen vragen kan ste l-
len, ook ingeval zij zich zoals dat sub f is mogelijk gemaakt, laten vertegenwoordigen, door 
bijvoorbeeld een advocaat.  

 
II. Voorlopig advies 

 
De mogelijkheid bestaat dat, ingeval een geschil zeer dringend om een oplossing vraagt, de 
DRB een voorlopig advies geeft. Een dergelijk advies wordt op zeer korte termijn gegeven.  

 
Sub a. Voorlopig advies na mondelinge behandeling 
Partijen kunnen om een voorlopig advies vragen of de DRB kan op eigen initiatief een voor-
lopig advies geven. Een voorlopig advies kan bijvoorbeeld worden gegeven wanneer werk-
zaamheden stilliggen zolang er geen oplossing voor het geschil tussen partijen is bereikt, 
en dit grote financiële gevolgen heeft voor één of beide partijen. 
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Sub b. Indicatief  
Een voorlopig advies heeft noch voor partijen noch voor de DRB een bindend karakter. De 
DRB kan in een later advies altijd van het voorlopige advies afwijken.  

 
III. Advies 

 
De DRB kan op eigen initiatief of op verzoek van partijen kiezen voor een adviesprocedure. 
Zij zal daarin een advies geven, al dan niet voorafgegaan door een voorlopig advies.  

 
Sub b. Overschrijding beslistermijn 
De DRB kan gemotiveerd afwijken van de gestelde termijn. Een voorbeeld zou kunnen zijn 
dat de DRB alvorens een advies te geven, eerst nog op het werk wil kijken om zich per-
soonlijk van een technische kwestie die tot het geschil aanleiding heeft gegeven, op de 
hoogte te stellen.  

 
Sub c. Consensus of meerderheid 
De DRB tracht ten aanzien van alle door hen te nemen beslissingen consensus te bereiken. 
Als dat niet mogelijk blijkt, wordt bij meerderheid van stemmen beslist. De plaatsvervan-
gers en de secretaris hebben geen stemrecht. 

 
Sub f. Intrekken 
Voordat de DRB een advies heeft gegeven, kunnen partijen het geschil gezamenlijk intrek-
ken. Onderhandelingen tussen partijen waarbij ze alsnog trachten er onderling uit te ko-
men, krijgen op die manier zoveel mogelijk ruimte. Het moment waarop het advies door de 
leden van de DRB is ondertekend, geldt als finale datum, waarna  intrekken niet meer mo-
gelijk is.  

 
 
Artikel 24. Andere methoden van geschiloplossing 
 

Tijdens de procedurele overeenkomst kan blijken dat partijen, de DRB of beiden een voor-
keur hebben voor een methode die niet in het DRB-reglement is opgenomen. De DRB is 
dan vrij te besluiten een geschil aan een andere procedure te onderwerpen. Een voorbeeld 
daarvan is verwijzing naar arbitrage.  

 
 
Artikel 25. Geen vaststellingsovereenkomst 
 

ndien de gevolgde methode van geschiloplossing niet binnen een door de DRB in overleg 
met partijen vastgestelde termijn (dan wel een termijn van zes maanden) leidt tot een 
vaststellingsovereenkomst, kan de meest gerede partij de DRB hierover inlichten. De DRB 
zal dan binnen twee weken een advies geven ter bevestiging van die situatie. Vervolgens 
kan beroep ofwel bij arbiters ofwel bij de gewone rechter worden ingesteld, afhankelijk van 
hetgeen is bepaald in de Geschillenregeling in de hoofdovereenkomst. 

 
 
 
 
AFWIJKINGEN VAN HET DRB-REGLEMENT  
 
Artikel 26. Afwijkingen 
 

De DRB is vrij van het DRB-reglement af te wijken, al of niet op verzoek van één of beide 
partijen. Dat kan om redenen van zorgvuldigheid, flexibiliteit, vlotte geschiloplossing of an-
dere redenen geschieden. Eén en ander gebeurt nadat partijen in de gelegenheid zijn ge-
steld hun mening daaromtrent te geven.  
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Binnen twee weken na ontvangstbevestiging aanvrage (art. 16 sub a) 

Binnen twee weken na ontvangstbevestiging aanvrage (art. 17 sub a) 

Stroomschema ‘Behandeling van geschillen’ 
 

oplossen van geschillen door middel van een DRB 
(bijlage bij de artt. 14-25 DRB-Reglement) 

 
 
 
 
 
  

Aanvrage 
Art. 16 

Vaststellings- 
overeenkomst 

Antwoord 
Art. 17 

Procedurele bijeenkomst 
Art. 18 

Procedureel verslag 
Art. 19 

Mediation  
Art. 21 

Deskundigenbericht 
Art. 22 

Adviesprocedure 
Art. 23 

Deskundigen-
bericht  
Art. 22 

Géén vaststellings-

overeenkomst 
art. 18 sub a III 

 

Advies 
Art. 23 sub III

Mondelinge 

Behandeling 
Art. 23 sub I 

Voorlopig 

Advies 
Art. 23 sub 

Rechter / Arbiter 
(Al naar gelang de geschillenregeling 

bepaalt)  

Andere methode 
Art. 24 

Advies 
Art. 25 

Indien binnen drie maanden geen vaststellingsovereenkomst 
tot stand is gekomen, legt de DRB zulks op verzoek vast in een 
advies (art. 18 sub a III en art. 25) 


