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Dit is de lijst van alle beschikbare arbiters bij
Stichting E-Court (“e-Court”),
opgericht op 27 juli 2009
Strawinskylaan 3051
1077 ZX AMSTERDAM
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 34351410.
De arbiters staan vermeld in alfabetische volgorde.
Deze lijst is voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2018
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Wettelijke eisen aan arbiters:
Artikel 1023 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Iedere handelingsbekwame, natuurlijke persoon kan tot arbiter worden benoemd. Geen persoon is om
reden van zijn nationaliteit van benoeming uitgesloten, tenzij de partijen met het oog op de
onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van het scheidsgerecht anders zijn overeengekomen.

Aanvullende eisen van e-Court aan arbiters:
http://www.e-court.nl/werken-bij-e-court/
Gezocht profiel
• Afgeronde academische opleiding Nederlands recht;
• Ten minste 15 jaar relevante juridische werkervaring waarvan bij voorkeur een deel als advocaat,
rechter of notaris;
• Gedegen kennis van het burgerlijk recht met inbegrip van het burgerlijk procesrecht;
• Ervaring met arbitrage is een pre;
• Analytisch;
• Besluitvaardig;
• Respecteert tijdslimieten;
• In staat kort en bondig te formuleren;
• Kan in een gegeven conflict een zaak onpartijdig, met inzicht in en gevoel voor beide kanten
bekijken;
• In staat om vroegtijdig te beoordelen of er een belangenconflict zou kunnen ontstaan dat zijn
optreden als arbiter in de weg staat, opdat iedere (schijn van) partijdigheid wordt vermeden
• Communicatief sterk, weet ook de (deels) in het ongelijk gestelde partij duidelijk te maken dat zijn
argumenten gehoord zijn;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
• Relevante kennis van branche specifieke wetgeving (zoals bijvoorbeeld waterleiding,
telecommunicatie, energie) alsmede consumentenrecht is een pre.
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1.

mr. R.R.G.M. (René) van Beurden, https://www.linkedin.com/in/ren%C3%A9-van-beurden-2017/

2.

mr. A.L.K. (Leo) Blokland MPM, https://www.linkedin.com/in/leoblokland/

3.

mr. R.L.H. (Rob) Boas, https://www.linkedin.com/in/rob-boas-b942161/

4.

mr. A.J. (Arjan) de Boode, https://www.linkedin.com/in/arjan-de-boode-888b9bb/

5.

mr. W.J. (Wilco) Derksen, https://www.linkedin.com/in/wilco-derksen-7184b022/

6.

mr. L.F. (Wiek) Herben, https://www.linkedin.com/in/wiek-herben-8708687/

7.

mr. R. (Remco) van der Horst, https://www.linkedin.com/in/remcovanderhorst/

8.

dr. mr. H.C. (Chris) Ingelse, https://www.linkedin.com/in/chris-ingelse-a4b39b5/

9.

mr. M.J.E. (Maarten) van Ingen, https://www.linkedin.com/in/maarten-van-ingen-b038b7139/

10. mr. H.F. (Hanke) Keetell, https://www.linkedin.com/in/hanke-keetell-0026a5/
11. dr. L.P.M. (Leo) Klijn, https://www.linkedin.com/in/leo-klijn-b73a2118/
12. mr. T.J.M. (Hans) Kolfschoten, https://www.linkedin.com/in/hans-mitelijn-kolfschoten-a9274216/
13. mr. M.J. (Marc Jan) Koning, https://www.linkedin.com/in/marc-jan-koning-1799262/
14. mr. H.B.H. (Bart) Kraak, https://www.linkedin.com/in/bart-kraak-1252815/
15. mr. R.A. (Rein) Kronenberg, https://www.linkedin.com/in/rein-kronenberg-615a922/
16. mr. E. (Erik) Lolcama, https://www.linkedin.com/in/lolcama/
17. mr. M.R. (Martijn) Maathuis LL.M, https://www.linkedin.com/in/martijn-maathuis-ondernemingsrechtvastgoed-b5643a4/
18. mr. J.P.J.M. (Jeroen) Naus, https://www.linkedin.com/in/jeroennaus/
19. mr C.W. (Catrien) Noorda, https://www.linkedin.com/in/catrien-noorda-601595a/
20. mr. M. (Manon) Polak, https://www.linkedin.com/in/manonpolak/
21. mr. G. (George) Reijnders, https://www.linkedin.com/in/georgereijnders/
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22. jhr. mr. J.P. (Jan Peter) van Suchtelen, https://www.linkedin.com/in/janpetervansuchtelen/
23. mr. J.J.F. (Juul) van de Voort, https://www.linkedin.com/in/juul-van-de-voort-8055339/
24. mr. J.J. (Jeroen) baron van Wassenaer, https://www.linkedin.com/in/jeroen-van-wassenaer-717967/
25. mr. B. (Bastiaan) de Wit, https://www.linkedin.com/in/bastiaandewit/
26. mr. J. (John) Wolfs, https://www.linkedin.com/in/john-wolfs/
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