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Overzicht overeenkomsten en verschillen overheidsrechtspraak - arbitrage bij St.AR
___________________________________________________________________________________________________________________________
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St.AR

Geschilbeslechting door
Ja. Arbitraal vonnis.
onafhankelijke en
onpartijdige derde met als
uitkomst een beslissing die
móet worden nageleefd
Ingebed in wet- en
Ja.
regelgeving
Bevoegdheid
Op basis van afspraak in algemene
voorwaarden, aanvullende overeenkomst of
compromis.

Vonnis

Wettelijke waarborgen

Ja.

Ja. O.a. Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, Arbitrage. Art 1020 - 1077.

Overheidsrechter

Ja.
Van rechtswege
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Procesinleiding

Naar keuze:
- aangetekende mail,
- aangetekende post,
- betekening door GDW
(Besparing voor verweerder: € 159,-)

Gelegenheid voor hoor en Altijd
wederhoor
Verlening verstek mogelijk Ja
Communicatie
Communicatie-middelen
Zitting
Online procederen
Betaalbaar

Verplichte betekening door GDW

(Extra kosten voor verweerder € 159,-)
Altijd
Ja

Eenvoudig en helder taalgebruik, B-1

Regulier en dus voor veel mensen ingewikkeld
juridisch taalgebruik
Alle communicatiemiddelen toegestaan, zolang Alleen brief toegestaan.
maar kan worden vastgesteld van wie de uiting
is.
Indien toegevoegde waarde. Kan zowel op
Altijd. Alleen op fysieke locatie.
fysieke locatie als online.
Mogelijk, maar onverplicht.
Niet mogelijk.
Ja. Arbitragevergoeding
€ 75,- / € 250,- / € 450,-

Nee. Griffierechten
€ 119,- /€ 476,- / € 952,plus kosten betekening dagvaarding en vonnis
€ 159,-
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Restitutie kosten

- Restitutie 2/3e arbitragevergoeding binnen 1
maand na aanhangig maken (zie vwdn)

- Restitutie 2/3e griffierechten bij tijdig intrekken
geschil (KEI)
- Geen restitutie betekening dagvaarding € 81,-/
€98,-

Voorspelbaarheid kosten

Ja. Vaste arbitragevergoeding, verstek of niet.

Ja, vaste griffierechten, verstek of niet.

Exequatur nodig voor
tenuitvoerlegging vonnis
Hoger beroep

Ja, in ongeveer 50% van de gevallen ad € 124,-

Nee.

Ja. Zonder appèlgrens.

Ja, maar alleen boven appèlgrens van € 1.750,-

Zelfstandig procederen

Ja. Procederen met ondersteuning van bv
Nee. Verplichte inschakeling gerechtsdeurwaarder.
gerechtsdeurwaarder of andere gemachtigde is
niet nodig, maar mogelijk.

Extra communicatie met
verweerder
Bijdrage Raad voor
Rechtsbijstand mogelijk
Online volgen voortgang
procedure
Integratie workflow
mogelijk
Projectkosten

Ja.

Nee.

Ja, onder voorwaarden.

Ja, onder voorwaarden.

Ja

Nee.

Ja. Met alle partijen.

Nee.

Geen

Geen
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Transparantie

Naam arbiter bekend bij procespartijen voor
aanvang procedure

Naam rechter pas bekend bij zitting of bij vonnis.

Onafhankelijk

Ja. St.AR heeft geen directe of indirecte
banden met andere partijen, waaronder
creditmanagementorganisaties.

Ja.

Vlotte procedures

Ja.

Nee.

Onpartijdig
Mogelijkheid wraken

Ja. Arbiters van St.AR hebben tenminste 10 jaar Ja.
geen relatie met procespartijen gehad.
Ja.
Ja.

Productie-afspraken

Nee.

Nee.

SLA

Nee.

Nee.

Overeenkomsten

Nee. Arbitrage vindt uitsluitend plaats op basis
van wet- en regelgeving en het
arbitragereglement.

Nee.

