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VERKLARENDE WOORDENLIJST ARBITRAGE 

St.AR probeert zoveel mogelijk ingewikkelde juridische woorden te vermijden. Dat is 
niet altijd mogelijk. In deze lijst vindt u een omschrijving aan van de meest voorkomen-
de woorden. De omschrijving is niet altijd juridisch dekkend, maar we hopen dat u be-
grijpt wat er wordt bedoeld.  
Mist u woorden in deze lijst? Dan horen we dat graag via info@arbitragerechtspraak.nl. 
U kunt overigens altijd contact opnemen met onze afdeling procesbegeleiding als u niet 
weet wat bepaalde woorden betekenen. U wordt altijd vriendelijk te woord gestaan.  

Juridische term Omschrijving

A.

Aanhangig maken van een 
geschil

De start van een arbitrageprocedure

Alternatieve 
geschilbeslechting

Probleemoplossing als partijen er onderling niet 
uitkomen buiten de overheidsrechter om.  
Er zijn 3 bekende vormen: 
- mediation  
- bindend advies  
- arbitrage  
Alleen bij arbitrage kan naleving van de uitkomst van 
de procedure worden afgedwongen. Bij mediation en 
bindend advies moet men naar de rechter voor een 
inhoudelijk oordeel.  

Ambtshandeling Een officiële actie van een gerechtsdeurwaarder bij 
juridische incasso. Voorbeelden zijn: 
- betekening dagvaarding: oproep om voor de rechter 
te verschijnen 
- betekening vonnis: inkennisstelling uitspraak rechter 
- beslag op loon of uitkering 
- beslag op roerende zaken (inboedel)  
Voor een volledig overzicht: zie Wet BTAG.  
Minnelijke incasso-acties door een 
gerechtsdeurwaarder zijn geen ambtshandelingen. 

Appel Hoger beroep

Appelgrens Hoger beroep is bij de overheidsrechter alleen 
mogelijk als het een zaak betreft met een belang van 
meer dan € 1.750.  
Bij St.AR geldt geen financiële ondergrens. 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Arbiter De jurist van St.AR die een beslissing neemt over een 
zaak. 

Arbitraal vonnis De beslissing die een arbiter heeft genomen over een 
zaak.  

Arbitraal verstekvonnis Een arbitraal vonnis dat een arbiter wijst als de 
verweerder geen verweer heeft gevoerd. 

Arbitragebeding Een schriftelijke afspraak waarin 2 partijen regelen 
dat St.AR kan worden gevraagd een beslissing te 
nemen als er een juridisch probleem is. Deze afspraak 
kan zijn vastgelegd in algemene voorwaarden of in 
aanvullende afspraken.  

Arbitragecommissie De Arbiter(s) die door St.AR zijn aangesteld om te 
beslissen in een arbitrageprocedure. 

Arbitragereglement In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is 
vastgelegd aan welke wettelijke voorwaarden 
arbitrage moet voldoen. In het arbitragereglement 
wordt verder uitgewerkt op welke wijze arbitrage bij 
St.AR plaatsvindt.  

Arbitragevergoeding De kosten die St.AR in rekening brengt bij degene die 
een arbitrageprocedure start. Vergelijkbaar met 
griffierechten van de overheidsrechter. De arbiter kan 
besluiten dat de arbitragevergoeding door de 
verliezende partij moeten worden betaald. 

B.

Beslag leggen Een gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat iemand niet 
meer kan beschikken over zijn bezit (bv bankrekening, 
loon, uitkering, inboedel, woning). Door beslag te 
leggen kan de gerechtsdeurwaarder iemand dwingen  
om een beslissing van de rechter na te komen, bv 
betaling van een vordering.  
Een gerechtsdeurwaarder mag dit doen als: 
- er een vonnis is van de overheidsrechter of  
- als de overheidsrechter toestemming heeft gegeven 
(exequatur na arbitrage). 
Sommige organisaties (zoals bv CJIB) hebben de 
overheidsrechter niet nodig. 

Beslechten van een geschil Het beëindigen van een juridisch conflict door een 
bindende beslissing van de arbiter van St.AR. 
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Bevoegdheid St.AR St.AR mag alleen een beslissing nemen over een 
juridisch geschil als partijen dat schriftelijk hebben 
afgesproken, bv door een arbitragebeding op het 
nemen in een overeenkomst of algemene 
voorwaarden. 

Bewijsaanbod Een aanbod op een eigen stelling te bewijzen.

Billijk Eerlijk. Zoals het hoort. 

Bij voorraad uitvoerbaar Als een vonnis ‘bij voorraad uitvoerbaar’ is verklaard, 
kan naleving van het arbitraal vonnis worden 
afgedwongen, zonder dat hoeft te worden afgewacht 
of er hoger beroep wordt aangetekend. Als een vonnis 
niet bij voorraad uitvoerbaar is verklaard, moet 
worden gewacht met het executeren van een vonnis 
totdat de termijn om in hoger beroep te gaan is 
verstreken. 

Buitengerechtelijke kosten Incassokosten in de minnelijke fase van een 
incassoproces. Dus voordat een geschil aan St.AR of de 
rechter is voorgelegd. Hiervoor gelden wettelijke 
maximale tarieven. 

C.

Compromis Het besluit van 2 partijen om een geschil voor te 
leggen aan St.AR op het moment dat er al een geschil 
is.  

D.

Dagvaarding Oproep om voor de overheidsrechter te verschijnen

Deponeren In rechte vastleggen

E.

Eerste aanleg Een juridisch geschil wordt voor de eerste keer 
behandeld. Hierna staat vaak hoger beroep open.  

Eiser Eiser is de partij die een arbitrageprocedure start. Hij 
neemt het initiatief om St.AR te vragen om een 
beslissing te nemen over een juridisch conflict. De 
partij tegen wie een arbitrageprocedure wordt gestart 
is de verweerder. 
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Exequatur Toestemming van de overheidsrechter om naleving van 
een beslissing van StAR (het arbitrale vonnis) af te 
dwingen. Met een exequatur mag een 
gerechtsdeurwaarder bv beslag leggen op loon, 
uitkering, bankrekening, inboedel en dergelijke. 

Exploot Een officieel stuk van een gerechtsdeurwaarder.

G.

Gemachtigde Iemand die iemand anders vertegenwoordigt in een 
juridische procedure. Een eiser kan in een procedure 
bv worden vertegenwoordigd door een advocaat, een 
gerechtsdeurwaarder of een incassobureau. Een 
verweerder kan bv worden vertegenwoordigd door een  
advocaat of een rechtsbijstandverzekeraar.  
Bij arbitrage kunnen partijen zich laten 
vertegenwoordigen door een gemachtigde, maar het 
hoeft niet.  

Vigerende wet- en regelgeving Wetten en regels die van toepassing zijn.

Gerechtsdeurwaarder Een openbaar ambtenaar die bij Koninklijk Besluit 
wordt benoemd. Hij mag als enige dagvaardingen en 
andere exploten uitbrengen en naleving van vonnissen 
afdwingen door bv beslaglegging. 
Hij ontvangt voor zijn handelingen geen vergoeding 
van de overheid, maar brengt kosten in rekening bij 
verweerder en/of eiser. 

Geschilbeslechting Het beëindigen van een juridisch conflict door een 
bindende beslissing van de arbiter van St.AR 

Griffierechten De kosten die door de eisende partij aan de 
overheidsrechter moeten worden betaald voordat deze 
een zaak in behandeling neemt.  

H.

Hoger beroep Als één of beide partijen het niet eens is/zijn met de 
beslissing van de arbiters van St.AR kan aan een 
hogere arbiter een nieuwe beslissing worden gevraagd. 

J.
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Jurisprudentie Alle uitspraken van alle rechters die eerder zijn 
gedaan. Deze uitspraken uit het verleden vormen een 
richtlijn bij de beslissing over een nieuw geschil. 
Uitspraken van hogere rechters (zoals bv de Hoge 
Raad) moeten worden gevolgd.  

K.

Kostentoewijzing De arbiter van St.AR bepaalt wie de kosten van een 
procedure en daarmee samenhangende kosten moet 
betalen. Dat is vaak de verliezende partij. Het kan ook 
zijn dat de arbiter bepaalt dat de kosten over beide 
partijen worden verdeeld. 

M.

Memorie van antwoord Degene tegen wie een procedure is gestart reageert 
hiermee op een eis van de partij die een procedure is 
gestart. 

Memorie van eis Hierin staat wat de partij die een procedure start eist 
van de wederpartij. 

Memorie van grieven Hierin staat wat de partij die een procedure in hoger 
beroep start eist van de wederpartij. 

Marginale toets Als de overheidsrechter moet beslissen of hij 
toestemming geeft om naleving van een arbitraal 
vonnis af te dwingen, kijkt hij of de arbiter(s) in 
redelijkheid tot de beslissing konden komen. Een 
arbitraal vonnis mag nooit in strijd zijn met de 
openbare orde of goede zeden. De overheidsrechter 
gaat niet de zaak inhoudelijk overdoen.  

Moverende redenen Voor een persoon gerechtvaardigde redenen

N.

Naleving vonnis Een beslissing van een arbiter moet worden nageleefd, 
nadat de overheidsrechter hiervoor toestemming heeft 
gegeven. Dit kan een gerechtsdeurwaarder bereiken 
door bv beslag te leggen op loon, uitkering, inboedel 
e.d. De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat de 
opbrengsten worden afgedragen aan de partij die er 
recht op heeft. 

O.
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Ontvankelijk Een eiser voldoet aan formele voorwaarden, zodat 
St.AR een beslissing mag nemen over een geschil.  

Overheidsrechter De gewone rechter, in dienst van de overheid.

P.

Procesdossier Alle stukken die zijn ingebracht door zowel de eiser 
verweerder als de verweerder in een geschil. Ze zijn 
te vinden op de beveiligde website van St.AR. Ook de 
documenten van St.AR zoals de inkennisstellingsbrief 
en het arbitraal vonnis maken onderdeel uit van het 
procesdossier. Ze kunnen alleen worden ingezien met 
inlogcodes, die partijen per post krijgen toegezonden. 

Procesbegeleiding Onze medewerkers van de afdeling procesbegeleiding 
begeleiden partijen tijdens de procedure door 
informatie te geven. Omdat St.AR onpartijdig is 
kunnen zij geen informatie geven over bv de 
slagingskansen van een zaak. 

Procesinleiding De start van een arbitrageprocedure.

Procespartijen De eiser (degene die een procedure start) en de 
verweerder (degene tegen wie een procedure wordt 
gestart) in een arbitrale procedure. 

Q.

R.

Rectificatie Herstel

S.

Scheidsgerecht Een particuliere instantie zoals St.AR, die buiten de 
overheidsrechter om, bindend over een juridisch 
geschil beslist.  

Schikkingsvonnis Soms worden partijen het op de zitting alsnog eens 
over een juridisch geschil. De arbiter legt deze 
oplossing vast in een schikkingsvonnis. 

Secretaris Medewerker van St.AR die de arbiters ondersteunt.

T.
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Tegenvordering Iemand tegen wie een procedure is gestart 
(verweerder) dient op zijn beurt een vordering in 
tegen eiser.  

Transparant Open. Inzichtelijk.

Tussenvonnis Een tussentijdse beslissing, waarmee een deel van het 
juridisch probleem wordt opgelost. Daarna loopt de 
procedure verder.  

U.

V.

Verweerder De partij tegen wie een arbitrageprocedure is gestart.

Verstekvonnis Een arbitraal vonnis dat een arbiter wijst als de 
verweerder geen verweer heeft gevoerd. De arbiter 
wijst een eis alleen toe als hij vindt dat de eis niet 
onrechtmatig (in strijd met de wet) of onterecht 
(ongegrond) is.  

Vonnis Een beslissing over een juridisch geschil. Een 
uitspraak.  

Vonnis op tegenspraak Beide partijen hebben hun standpunten aangegeven en 
onderbouwd. 

W.

Waarborg Een zekerheid in het recht dat iets waar is of zal 
gebeuren. 

Wettelijk kader In de wet vastgelegde afspraken waar iedereen zich 
aan moet houden.  

Wraking Als een partij vermoedt dat een arbiter niet 
onpartijdig is kan St.AR worden gevraagd de arbiter te 
vervangen.  

X.

Y.

Z.
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Zitting Een mondelinge behandeling van de zaak, waarvoor 
beide partijen zijn uitgenodigd hun standpunt toe te 
lichten. Een zitting kan fysiek plaatsvinden in een zaal 
of electronisch bv via video conferencing. Beide 
partijen kunnen verzoeken om een zitting. Een arbiter 
bepaalt of een zitting toegevoegde waarde heeft.  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