
Aanpassingen arbitragereglement RvA, ingaande 1 januari 2015, naar aanleiding van de 

modernisering van het arbitragerecht (a t/m p)  alsmede andere wijzigingen (q t/m z). Deze lijst is 

louter ter informatie en geen onderdeel van of toelichting op het Arbitrageregelement. 

De wijziging is schuin gedrukt. 

a. Artikel 6 lid 1: de verwijzing naar artikel 1031 lid 2 Rv is gewijzigd in artikel 1029 lid 5 Rv. 
 

b. Nieuw: artikel 6 lid 3: Voor zover de benoeming van het scheidsgerecht zou zijn geëindigd 

door nederlegging van het vonnis ter griffie van het eindvonnis als bedoeld in artikel 12 lid 4, 

herleeft die benoeming in het geval als bedoeld in artikel 1056, tweede zin Rv. 

 

c. Aan artikel 8 lid 1 is een nieuwe zin toegevoegd: Het geschil kan door middel van schriftelijke 

telecommunicatie en langs elektronische weg als bedoeld in artikel 1072b Rv aanhangig 

worden gemaakt. 
 

d. Aan artikel 8 is een nieuw lid genummerd 2a toegevoegd:  Indien het geschil aanhangig 

wordt gemaakt tegen een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een 

beroep of bedrijf als bedoeld in artikel 6:236 BW, dan kan aan die wederpartij bij 

aangetekende brief een termijn van een maand gegund worden om zich uit te laten of zij de 

beslechting van het geschil door arbitrage aanvaardt, tenzij de aanvragende partij de 

wederpartij al eerder bij aangetekende brief tenminste gedurende een maand de gelegenheid 

heeft gegeven zich daarover uit te laten. Bij aanvaarding van beslechting door arbitrage zal 

als datum van aanhangigmaking gelden de datum als bedoeld in lid 2 van dit artikel. 

   

e. Artikel 10 lid 3 is als volgt aangevuld: Van “dezelfde arbitrageovereenkomst” als bedoeld in 

artikel 1038c lid 1 Rv is sprake indien de vordering is gebaseerd op een arbitrage-

overeenkomst die verwijst naar de Raad. 

 

f. Een nieuw artikel 10 lid 6 is ingevoegd: Indien partijen overeenkomstig het bepaalde in artikel 

1038b Rv zijn overeengekomen dat geen mondelinge behandeling van het geschil zal 

plaatsvinden en één van partijen verzoekt desalniettemin om een mondelinge behandeling, 

dan kan het scheidsgerecht, de andere partij gehoord hebbend, alsnog tot een mondelinge 

behandeling besluiten. 
 

g. Een nieuw artikel 10 lid 7 is ingevoegd: Het scheidsgerecht kan een overeenkomstig artikel 

1042 Rv benoemde deskundige op eigen initiatief in een zitting horen. 

 

h. Artikel 10 lid 6 is vernummerd tot artikel 10 lid 8. 

 

i. Artikel 12 lid 1: Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts, tenzij partijen anders 

zijn overeengekomen, en bij meerderheid van stemmen. 
 

 

j. Na artikel 12 lid 3 komt een nieuw lid 4: Ieder vonnis wordt door de Raad gedeponeerd ter 

griffie van de rechtbank binnen welker arrondissement de plaats van arbitrage, als bedoeld in 

 



artikel 3 lid 7, is gelegen; aan partijen wordt mededeling gedaan van de datum en het 

nummer van dit depot overeenkomstig de opgave van de genoemde griffie. De leden 4 en 5 

worden vernummerd tot 5 en 6. 

 

k. Artikel 14 lid 1 sub a: verzoeken om voorlopige voorzieningen als bedoeld in artikel 1043b lid 

1 en lid 2 Rv; 

 

l. Artikel 14 lid 6 is vervallen. De overige leden 7 tot en met 14 worden vernummerd tot 6 tot 

en met 13. 

 

m. Artikel 15 lid 4: Het verzoek kan uitsluitend door het scheidsgerecht in behandeling worden 

genomen, indien de verzoekende derde genoegzaam aantoont dat tussen hem en één van 

partijen in het betreffende arbitraal geding een overeenkomst tot arbitrage verwijzend naar 

de Raad tot stand is gekomen; alsdan zal die overeenkomst tot arbitrage gelden als de in 

artikel 1045 lid 1 Rv bedoelde “zelfde overeenkomst tot arbitrage tussen de partijen en de 

derde”. 

 

n. Artikel 16 lid 3: Het verzoek kan overigens slechts worden behandeld, indien de verzoekende 

partij gemotiveerd stelt dat tussen haar en de in vrijwaring op te roepen derde een 

overeenkomst tot arbitrage verwijzend naar de Raad tot stand is gekomen; alsdan zal die 

overeenkomst tot arbitrage gelden als de in artikel 1045a lid 1 Rv bedoelde “zelfde 

overeenkomst tot arbitrage tussen de partijen en de derde”. 

 

o. Na artikel 16 lid 6 eerste zin is een nieuwe zin opgenomen: De in vrijwaring opgeroepen 

derde wordt door toelating van de vrijwaring partij in het geding. 

 

p. Na artikel 22 lid 5 is toegevoegd: De overeenkomst tussen partijen hoger beroep alsnog open 

te stellen brengt geen wijziging in de appeltermijn als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit 

artikel. 

q. Artikel 3 lid 2: Uiterlijk bij indiening van de memorie van antwoord kunnen partijen aan de 
voorzitter schriftelijk de naam/namen opgeven van de door hen in overleg vastgestelde 
gemeenschappelijke voorkeur voor de te benoemen arbiter(s); bij de benoeming van de 
arbiter(s) zal de voorzitter zoveel mogelijk rekening houden met de door partijen 
uitgesproken gemeenschappelijke voorkeur.  

 
r. Artikel 14 lid 11: Het scheidsgerecht kan deze geschillen direct afdoen, dan wel … 

 

s. Artikel 14 lid 12: Geschillen als bedoeld in lid 1 sub c zal het scheidsgerecht steeds direct 
afdoen, hetgeen … 

 

t. Artikel 17: Een nieuw artikel 17 lid 1 is toegevoegd: De voorzitter kan op verzoek van een 
partij of uit eigen beweging de samengevoegde behandeling van twee of meer bij de Raad 
aanhangige geschillen bevelen op grond van de samenhang van die geschillen. Alvorens 
daartoe over te gaan geeft hij partijen gelegenheid zich over de samengevoegde behandeling 
uit te laten.  
 
De leden 1 tot en met 6 zijn vernummerd tot 2 tot en met 7.  



 
 

u. artikel 17 lid 2 (nieuw: lid 3) is toegevoegd: … tenzij zich het geval voordoet als bedoeld in 
artikel 18 lid 5. 

 
v. artikel 22 lid 3: Hoger beroep van een arbitraal vonnis dient binnen drie maanden na de 

datum van het betreffende op schrift gestelde vonnis te worden ingesteld door middel van 
indiening van een memorie van grieven bij het secretariaat van de Raad, tenzij partijen vóór 
afloop van die termijn verlenging van die termijn uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 

 
w. artikel 22 lid 4: … door middel van indiening van een memorie van grieven bij het secretariaat 

van de Raad, tenzij partijen vóór afloop van die termijn verlenging van die termijn 
uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 

 
x. artikel 22 (Hoger beroep)  lid 6 en 7:  

 
6. Ten behoeve van een procespartij in eerste aanleg, niet zijnde appellant, wordt de 
appeltermijn verlengd met drie maanden, indien die partij appel wenst in te stellen tegen een 
andere procespartij in eerste aanleg, in welke verlengde termijn uitsluitend kan worden 
geappelleerd op gronden die samenhangen met het eventueel slagen van het eerder 
ingestelde appel. 
 
7. In het geval een procespartij in eerste aanleg, niet zijnde incidenteel appellant,  naar 
aanleiding van een ingesteld incidenteel appel alsnog appel wenst in te stellen tegen een 
andere procespartij in eerste aanleg, geldt ten behoeve van die partij een extra termijn van 
drie maanden na het aanhangig maken van het incidenteel appel, in welke verlengde termijn 
uitsluitend kan worden geappelleerd op gronden die samenhangen met het eventueel slagen 
van het eerder ingestelde incidenteel appel. 
 

y. Artikel 23 lid 1: Het hoger beroep zal worden behandeld door een scheidsgerecht gevormd 
door drie appelarbiters of, indien beide partijen voor het in artikel 3 lid 2 bedoelde moment 
aan de voorzitter mededelen …  
Verder: beide gedachtestreepjes zijn vervangen door komma’s en na de tweede 
komma/gedachtestreepje is een spatie ingevoegd. 
 

z. Artikel 24 lid 2: De wederpartij van de appellant heeft het recht om harerzijds incidenteel 
appel (zonder accent op è) in te stellen ook na de in (vervallen: het) artikel 22 lid 3 
respectievelijk lid 4 genoemde termijn, doch uiterlijk tegelijk met de door haar in te dienen 
memorie van antwoord in principaal hoger beroep; … 
 

 

   


