
Inleiding
• Procederen duurt altijd te lang
• Belangen procespartijen vaak 

tegengesteld
• Snelheid staat vaak op gespannen voet 

met zorgvuldigheid
• Voorziening/uitspraak ten gronde



Bestaande mogelijkheden
• Kort geding bij de burgerlijke rechter

• Kort geding bij de Raad van Arbitrage

• Kort geding bij ander arbitrage instituut

• (Voorlopig) bindend advies=vaststellingsovereenkomst

• Spoedbodemprocedure bij de Raad



Raad van Advies
• Alleen voor grote projecten

• In de praktijk soms ad hoc opgetuigd

• Bij de RvA geïnstitutionaliseerd

• Presolve (model naar keuze, dus ook voor kleinere projecten) 

• Werkt alleen als beide partijen instemmen



Adjudication
• Overgewaaid uit Engeland, soort kort geding

N.B. Engeland en andere common law landen kennen niet een 
algemene regeling voor korte gedingen zoals in NL

- Interim injunction
- Interlocutory
- Interim/temporary relief
- Summary proceedings
- Provisional measure



Adjudication in Engeland

• Uitgangspunt: pay now, argue later
• Aanmelding geschil: Notice of adjudication (partijen + geschil)
• Binnen 7 dagen wordt een adjudicator benoemd
• Partijen niet eens: Adjudication Nominating Body
• Eiser binnen 7 dagen na Notice memorie van eis +

verder vrije procedure (wel wederhoor)
• In beginsel binnen 28 dagen na mve beslissen
• Uitspraak is voorlopige voorziening
• Adjudicator is vaak quantity surveyor of advocaat



Fast Track (Bindend Advies ) 

• Presolve voorkomt veel maar niet alles
• Behoefte aan beslissende instantie
• Karakter: voorlopig bindend advies
• Bouw gaat dus door
• Ev. bodemprocedure staat daar los van
• Geen bezwaar: uitspraak is definitief



Procedure

• Verzoek of gezamenlijk verzoek: 
- welke geschilpunten (beknopt)
- aard procedure/welke deskundigheid
- waarom urgentie ?

• Verlof voorzitter: FT overeenkomst ?
Is FT de beste route ?



Procedure - vervolg

• Eventueel regiebijeenkomst (binnen 2 dagen) per 
conference-call of video conference 
(conflictdiagnose)

• Ander spoor beter ? Aanpak op maat
• Hoeveel bindend adviseurs ?
• Omvang FT procedure
• Nadere procesafspraken 



Procedure – vervolg II

• Vast tarief (waarborgsom/beide partijen)
• Binnen 2 weken na verzoek voorzitter: zienswijze 

van beide partijen (max. 20 pagina’s)
• Binnen 2 weken reactie op zienswijze, tegelijk en 

max. 20 pagina’s)
• Uitstel alleen met goedvinden andere partij/vz
• Mondelinge behandeling binnen 3 weken
• Ev. mondeling uitspraak/schriftelijk binnen 2 wk



Ook los van Presolve

Voor de Fast Track procedure kan ook 
zonder een voorafgaand Presolve
traject door partijen worden gekozen !



Benoeming bindend adviseur(s)
• Partijen kunnen voorkeur uitspreken: 1 / 3
• Voorzitter RvA beslist en benoemt, maar 

respecteert gezamenlijke voorkeur  
• Hanteert daarbij lijst van arbiters bij RvA
• Bijstand van juridisch geschoolde 

secretaris



Beslissing

• Regelen des rechts
• Voorlopig bindend advies
• Kosten altijd 50/50 
• Geen vergoeding kosten deskundigen/getuigen
• Binnen twee weken bezwaar, anders definitief
• Ev. bodemprocedure na oplevering werk



Vaste standaard tarieven
voor standaardprocedure

• Eén adviseur:   € 7.500,--
• Drie adviseurs: € 12.500,--
• Geldt voor volledige standaard procedure
• Eventueel andere afspraken tijdens 

regiebijeenkomst als partijen andere 
procedurewensen hebben



Voordelen boven k.g.
• Regiezitting 
• Deskundigheid beslissende instantie
• Korte maar wel uitvoerige procedure
• Meer mogelijkheden voor 

bewijslevering/bezichtiging
• Vaste kosten bij standaardprocedure
• Langere houdbaarheidsdatum
• Zitting en uitspraak niet openbaar



Dank voor uw aandacht !

Vragen ?

www.raadvanarbitrage.nl


