
Arbitrage

16 juni 2015

P.C. (Peter) Knijp



Arbitrage

• 1838 - 1986: Artt. 620-657 Rv

• na bijna 150 jaar, in 1986 vernieuwd

• Per 1 januari 2015: opnieuw vernieuwd



Arbitrage

• Rv: vier boeken

1. wijze van procederen voor de gewone rechter

2. tenuitvoerlegging

3. conservatoire maatregelen

4. arbitrage



Arbitrage

• Bijzonder

• met wederzijds goedvinden 

• problemen oplossen buiten overheidsrechter om

• door zelf gekozen scheidslieden of arbiters

• arbiters functioneren dus als rechters (maar zijn dat niet!) en 
hebben dezelfde bevoegdheden

• art. 3:305 BW m.b.t. reële executie: “De in de voorgaande 
artikelen van deze titel aan de rechter toegekende 
bevoegdheden komen mede aan scheidsmannen toe, tenzij 
partijen anders zijn overeengekomen.”

• art. 611 a-h Rv: dwangsom



Arbitrage

• Arbitrage is dus particuliere rechtspraak

• Grondslag:

• art. 6 EVRM: recht op behandeling door gewone 
rechter

• contractuele afwijking daarvan tussen strijdende 
partijen

• art. 1020 Rv:

• schriftelijke overeenkomst (verwijzing naar a.v. 
mag, doch let op zwarte lijst)



Arbitrage

• Redenen voor nieuwe regeling per 1-1-2015:

• meer gerichte inzet van de rechter

• verbetering efficiëntie gerechtelijke 
procedures

• wegnemen van belemmeringen voor 
alternatieve geschilbeslechting buiten 
overheidsrechter om



Arbitrage

• Nieuw in dit kader:

• mogelijkheid voor arbiters om zelf 
(voorlopige) bewijsmaatregelen te treffen

• nieuwe arbitragewet biedt mogelijkheid 
procedure meer op specifieke wensen 
partijen aan te passen (meer artikelen van 
regelend recht)



Arbitrage

• Belangrijk doel: verbeteren concurrentiepositie 
Nederland 

• Hoogwaardige geschilbeslechting belangrijk



Arbitrage

• Populariteit nationaal vs internationaal

• Internationaal: belangrijk voordeel arbitrage boven 
rechter

• Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging 
van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, 
New York, 10 juni 1958

• Meer dan 144 landen aangesloten (van 
Afghanistan tot Zimbabwe)



Arbitrage

• Andere voordelen:

• Vertrouwelijkheid

• Tijdsduur

• Deskundigheid arbiters

• Nadeel/voordeel:

• Kosten (proceskosten, geen verplichte 
procesvertegenwoordiging)



Arbitrage

• Belangrijkste wijzigingen

• elektronische middelen (art. 1072b Rv)

• opnemen ‘best practices’ :

• bevoegdheid plaatsopneming (art. 1039 
Rv)

• uitvoerbaar bij voorraadverklaring (art. 
1061 i) Rv



Arbitrage

• Belangrijkste wijzigingen

• Deponeringsplicht vervallen (nu naar keuze 
van partijen; art. 1058 Rv)

• Beperking vernietigingsprocedure tot één 
instantie (art. 1064a Rv):

• Gerechtshof bevoegd, daarna alleen nog 
cassatie mogelijk

• Daardoor eerder definitief oordeel



Arbitrage

• Wijzigingen hebben tot doel NL arbitrageregels 
beter bij internationale praktijk te laten 
aansluiten

• bijvoorbeeld wrakingsregels (voorheen: 
voorzieningen rechter bevoegd, lastig voor 
buitenlandse partijen - nu mag onafhankelijke 
derde oordelen)

• elektronische middelen zoals 
videoconferencing



Arbitrage

• Wijzigingen ook bedoeld om vertrouwen in 
arbitrage te vergroten

• Arbitraal beding op ‘zwarte lijst’; beding 
waarin consument niet gedurende een 
maand gelegenheid heeft voor 
overheidsrechter te kiezen is onredelijk 
bezwarend



Arbitrage

• Verloop

• Uitgangspunt: schriftelijk beding tot arbitrage

• Een van partijen doet een aanvraag en formuleert 
een eis

• Schriftelijk antwoord

• Eventueel re- en dupliek

• Zitting

• Eventueel plaatsopneming

• Uitspraak



Arbitrage

• In de praktijk:

• Brancheorganisaties hebben vaak 

geschillencommissies/arbitragecommissies

• NAI (algemeen)

• Stichting Geschillenoplossing Automatisering

• Raad van Arbitrage voor de Bouw

• Stichting Tamara (Transport And Maritime 

Arbitration Rotterdam-Amsterdam) 

• Scheepvaart, transport en internationale handel

• Alternatief voor arbitrage in Londen


