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Gedragscode en Geschillenregeling OCE

Hans Oosters (onafhankelijk voorzitter VEO)

� Doel VEO: bevorderen kwaliteit en veiligheid opsporen CE

� Wens leden: onderscheidend vermogen lidmaatschap op 

professionaliteit, deskundigheid en integriteit  

� Besluit ledenvergadering om Gedragscode en 

Geschillenregeling op te stellen

Aanleiding en doelstelling



� Integriteit en betrouwbaarheid

� Deskundigheid en kwaliteit  

� Zorgvuldigheid en betrokkenheid

� Professionaliteit en onafhankelijkheid

� Collegialiteit

� Second opinion

Gedragscode OCE 

� Leden (onderling) en opdrachtgevers kunnen beroep doen 

op regeling bij (vermeende) inbreuk gedragscode bij 

uitvoering projecten cf. WSCS-OCE

� Klachten kunnen geen betrekking hebben op financiële 

aspecten rondom uitvoering projecten

Geschillenregeling OCE: toepassingsgebied 



� Klacht (schriftelijk) indienen bij onafhankelijk voorzitter VEO

� Binnen 3 maanden na voorval en beperkte griffie

� Eerste beoordeling onafhankelijk voorzitter VEO:

� niet ontvankelijk

� ontvankelijk en doorgeleiden aan Geschillencommissie

� voorstel andere wijze van behandeling

Geschillenregeling OCE: procedure (1) 

� Behandeling door onafhankelijke Geschillencommissie

� Procedurebepalingen in de Geschillenregeling

� Mogelijke adviezen:

� ontvankelijk / niet ontvankelijk

� gegrond / ongegrond

� inhoudelijk oordeel / advies 

� voorstel op te leggen sanctie

Geschillenregeling OCE: procedure (2) 



� Prof. dr. Joop van den Berg (voorzitter), voormalig hoogleraar een de 

juridische faculteiten van Maastricht en Leiden, oud-voorzitter Eerste 

Kamerfractie PvdA en oud-voorzitter directieraad VNG

� ir. Wouter Don (plaatsvervangend voorzitter), langdurige ervaring in 

de civiele techniek en infrasector en thans als zelfstandig adviseur werkzaam op 

het gebied van onder andere infrastructuur, mobiliteit en duurzaamheid 

� Jan Fiers (secretaris), majoor b.d. Koninklijke Landmacht Defensie, 

Explosieven Opruimingsdienst, laatst als landmachtvertegenwoordiger in het 

Defensiebreed EOD - Kenniscentrum in de rang van Majoor. Momenteel lid van 

de Examencommissie van de Stichting Examinering OCE

Geschillenregelingcommissie OCE

� Geschillencommissie adviseert ledenvergadering

� Mogelijke sancties: waarschuwing / berisping, boete, 

schorsing / ontzetting, vergoeding kosten, openbaarmaking

Geschillenregeling OCE: besluit 



� Jos van der Heiden & Hans Rijzenga (Platform Blindgangers)

� Willy Arts (Arcadis, mede namens Rijkswaterstaat)

� Huibert van Driel & Jan Slagers (VEO leden)
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