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JAARVERSLAG 2016 

1. Overzicht arbitrages/bindende adviezen

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Totaal aantal aangemelde 
arbitrages 81 99 112 114 109 147 125 
Afgewikkeld in hetzelfde jaar 25 29 46 39 44 33 33 

Enige kenmerken: 
Ingestelde tegenvorderingen 19 21 30 27 20 36 32 
Arbitrages waarbij buitenlandse 
partijen betrokken zijn 29 24 36 49 32 50 32 
Geen/minder administratiekosten 
i.v.m. minvermogendheid - - - - - 1   - 
Kosten griffier door NAI betaald - - - - - - -
Kosten arbiter door NAI betaald - - - - - 1 -
Kort geding  arbitrages 9 8 9 11 11 10 9

Arbitrage/ Bindend advies: 

overzicht naar financieel belang in 
conventie 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 

van € 0,- tot € 100.000,- 19 24 24 40 32 43 33 

van € 100.000,- tot € 200.000,- 8 11 12 12 12 14 7 

van € 200.000,- tot  500.000,- 6 13 22 12 21 33 16 

van € 500.000,- tot € 1.000.000,- 10 15 14 15 14 16 16 

van € 1.000.000,- tot € 2.000.000,- 13 14 14 11 10 7 17 

van € 2.000.000,- tot € 5.000.000,- 7 2 8 8 7 15 17 

van € 5.000.000,- tot  10.000.000,- 8 5 5 6 3 11 4 

van € 10.000.000,- tot € 20.000.000,- 3 6 2 2 10* 8* 15* 

van € 20.000.000,- tot € 30.000.000,- 1 3 2 5 

vanaf € 30.000.000,- 5 5 9 2 

onbepaald 1 1 0 1 0 0 - 

totaal 81 99 112 114 109 147 125 

*financieel belang vanaf € 10.000.000;
de administratiekosten zijn gewijzigd
per 01.01.2013
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overzicht naar financieel belang in 
reconventie 

  
2015 2014 2013 2012 2016 

  
            

van € 0,- tot € 100.000,- 9 3 8 8 6 

van € 100.000,- tot € 200.000,- 2 4 4 7 0 

van € 200.000,- tot  500.000,- 3 4 7 4 5 

van € 500.000,- tot € 1.000.000,- 0 4 2 2 3 

van € 1.000.000,- tot € 2.000.000,- 4 1 2 2 2 

van € 2.000.000,- tot € 5.000.000,- 1 0 1 1 2 

van € 5.000.000,- tot  10.000.000,- 0 2 1 2 1 

van € 10.000.000,- tot € 20.000.000,- 0 1 1 0 1* 

van € 20.000.000,- tot € 30.000.000,- 0 1 0 0   

vanaf € 30.000.000,- 0 1 2 1   

onbepaald 0 0 0 0 0 

totaal 19 21 28 27 20 

*financieel belang vanaf € 10.000.000; 
de administratiekosten zijn gewijzigd 
per 01.01.2013 

  

   
 
 
 
Mediation:  
        

ingestelde vorderingen naar 
financieel belang 

  
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 

  
                

van € 0,- tot € 100.000,-               

van € 100.000,- tot € 200.000,-       2   1 1 

van € 200.000,- tot  500.000,-   2   1 1     

van € 500.000,- tot € 1.000.000,-       1   1   

van € 1.000.000,- tot € 2.000.000,- 1           1 

van € 2.000.000,- tot € 5.000.000,- 1             

van € 5.000.000,- tot  10.000.000,- 1             

van € 10.000.000,- tot  20.000.000,-*               

van € 20.000.000,- tot  30.000.000,-               

vanaf € 30.000.000,-               

onbepaald               

  
3 2 0 4 1 2 2 

Totaal 
*financieel belang vanaf € 10.000.000; 
de administratiekosten zijn gewijzigd 
per 01.01.2013 
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2. Overige kenmerken: 
 

 

Overzicht naar juridische 
kenmerken 

aantal 

    
Aandeelhoudersovereenkomst   
Afvalwaterindustrie 1 
Financiële dienstverlening 1 
Juridische dienstverlening 1 
Textielindustrie 1 
Vervoer en opslag 1 
Zakelijke dienstverlening  1 

  6 
    
Aanneming van werk   
Bouwnijverheid, bouwprojecten 8 
Energie en water 1 
Offshore 1 
Spoorbouw 1 

  11 
    

Arbeidsovereenkomst / 
Managementovereenkomst   

Detailhandel, mode 1 
Technische industrie 1 

  2 
    

Distributieovereenkomst / 
Leveringsovereenkomst 

  

Energie 2 

Groothandel 1 
Horeca 1 

  4 
    
Franchiseovereenkomst   
Logistiek 1 
Onderwijs 1 

  2 
    

Huurovereenkomst / 
Leaseovereenkomst   

Onroerend goed 1 

  1 
 

Koop/verkoop   
Aandelen 9 
Financiële dienstverlening 1 
ICT 2 
Industrie, metaal 1 
Onroerend goed 2 
Veiling 1 

  16 
    
Maatschapovereenkomst    
Agrarisch 1 
Gezondheidszorg 1 

  2 

    
Samenwerkingsovereenkomst 
/ Partnership agreement 

  

Afvalverwerking 1 
Agrarisch 1 
Bouwnijverheid; Bouwprojecten; 
projectontwikkeling 

1 

Gezondheidszorg 2 
ICT 1 
Industrie, kunststof 2 
Industrie, olie en gas 1 
Onroerend goed 1 
Projectontwikkeling 1 
Sport en recreatie 1 

  12 
    
Serviceovereenkomst   
ICT 2 
Telecommunicatie 2 
Vervoer, Transport 1 

  5 
    
Vennootschapsovereenkomst   
Agrarisch 1 
Logistiek 1 
Olie en Gas 1 
Sport en recreatie 1 

  4 
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3. Het aantal aangemelde mediations in 2016 bedroeg 3. 
 
 
4. Procedures aangebracht in 2016 (stand per 31.12.2016)1. 
 
In 2016 heeft het NAI 84 nieuwe zaken geadministreerd. 
 
Ten opzichte van het jaar 2015 (99) werden minder (81) arbitrages en meer mediations 
(2015: 2, 2016: 3) aangevraagd. 
 

                                                
1 Het betreft de stand per 31 december 2016. Dit houdt in het aantal ingediende tegenvorderingen tot en met 31 
december 2016, de hoogte van de vorderingen tot en met 31 december 2016, alle gegevens met betrekking tot 
benoemingen tot en met 31 december 2016, het aantal wrakingen tot en met 31 december 2016 etc.  

Verzekeringsovereenkomst   
Beroepsaansprakelijkheid 2 
Pensioenen 1 
  3 
    
Diversen   
Agentuurovereenkomst, 
technische industrie 1 
Akte van compromis, onroerend 
goed 1 
Beleggingsovereenkomst, 
financiële dienstverlening 1 
Consultancy overeenkomst, 
sport en recreatie 1 
Convenant, kunst, cultuur en 
amusement 1 
Echtscheidingsconvenant, 
familierecht  1 
Goede doelen, akte van 
compromis 1 
Leenovereenkomst, onroerend 
goed 1 
Geheimhoudingsovereenkomst, 
financiële dienstverlening 1 
Recht van ondererfpacht en 
opstal 1 
Privatiseringsovereenkomst, 
vastgoedontwikkeling 1 
Turnkey-overeenkomst, 
projectontwikkeling 1 
Vaststellingsovereenkomst, 
chemie 1 
  13 
TOTAAL 81 
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Het totaal aantal tegenvorderingen bedroeg 19. Dit aantal is ten opzichte van vorig jaar iets 
gedaald, maar naar rato gestegen (2015: 21). 14 Tegenvorderingen werden ingesteld bij 
vorderingen met een belang onder de 1 miljoen euro en in 5 gevallen werd een tegenvordering 
ingesteld met een belang boven de 1 miljoen euro. Het aantal internationale arbitrages is ten 
opzichte van vorig jaar gestegen van 24 naar 29. Dit is 35,8% van de in totaal aangevraagde 
arbitrages. In 2016 werden 3 bindend adviesaanvragen en 2 aanvragen voor de benoeming 
van een bindend adviseur in een ad hoc procedure ontvangen. Ook ontvingen we twee 
aanvragen voor de benoeming van arbiters als UNCITRAL appointing authority. De 
bindendadviesaanvragen en de aanvragen voor benoemingen worden meegenomen onder de 
aantallen arbitrages.  
In 8 zaken werd gedurende het verslagjaar de arbitrage ingetrokken voor benoeming van het 
scheidsgerecht. Na benoeming van arbiters waren dit 6 zaken. Zowel voor als na de 
benoeming worden zaken ingetrokken met zowel een laag als hoog financieel belang (hoog 
belang, € 50 miljoen). Ten aanzien van de intrekkingen, zowel voor als na benoeming, was in 
de meeste gevallen sprake van het bereiken van een vergelijk (12x), doch in 2 gevallen was 
sprake van andere redenen. 1 Zaak werd zonder opgaaf van reden ingetrokken en de andere 
procedure werd ingetrokken in verband met mogelijke hoge arbitragekosten in verhouding tot 
het financieel belang van de vordering.   
In 25 zaken kon met de benoeming van 1 arbiter worden volstaan. Dit aantal lag in 2015 op 
34. In 24 zaken werden 3 arbiters benoemd ten opzichte van 34 in 2015. In 1 bindend advies
werden 2 bindend adviseurs benoemd. In de zaken  aangebracht in 2016 zijn dus 99 arbiters/
bindend adviseurs benoemd. In 42 gevallen betrof dit een benoeming ex artikel 13 (benoeming
door partijen danwel benoeming van de voorzitter door de twee mede arbiters), in 33 gevallen
werd de arbiter benoemd middels de lijstprocedure ex artikel 14, in 16 gevallen was sprake
van een rechtstreekse benoeming door de administrateur en in 8 gevallen had de benoeming
reeds plaatsgevonden door de rechtbank.
Van de 99 benoemde arbiters van de in 2016 aangebrachte procedures staat van 73 arbiters
de naam op de Algemene Arbiterlijst / in de database van het NAI vermeld. In 26 gevallen,
waarvan er 7 oud NAI arbiters zijn die van de Algemene Arbiterlijst zijn gehaald in verband
met het bereiken van de 70 jarige leeftijd, staat de naam van de arbiter niet vermeld in de
database / op de algemene arbiterlijst. Het aantal benoemde arbiters met een niet-
Nederlandse nationaliteit bedroeg 7.
Het aantal benoemde vrouwelijke arbiters van de 99 benoemde arbiters was in 2016: 12, van
wie 2 in een internationale arbitrage. De vrouwelijke arbiters werden 4 maal benoemd middels
de lijstprocedure, 6 maal door partijen zelf / door de medearbiters en tweemaal rechtstreeks
door de administrateur.
Van de 99 benoemde arbiters hebben 26 arbiters een disclosure ingezonden.
Wat betreft de benoemingen in de internationale arbitrages zien we dat in 2016 reeds 29
arbiters zijn benoemd. In 7 gevallen bestond het scheidsgerecht uit 3 arbiters en in 8
procedures bestond het scheidsgerecht uit 1 arbiter. Van die 29 benoemde arbiters werden 5
arbiters benoemd middels de lijstprocedure ex artikel 14 en in 14 gevallen was sprake van de
benoeming van de arbiters ex artikel 13 (partijbenoeming/ benoeming van de voorzitter door
de twee reeds benoemde arbiters). In 10 gevallen, waarvan 6 procedures een kort geding
betrof,  heeft de administrateur van het NAI rechtstreeks benoemd. Van die 29 arbiters in de
internationale zaken hebben 4 arbiters de niet-Nederlandse nationaliteit.
De benoeming van arbiters gaat in grote lijnen nog steeds langzamer dan onder het reglement
van 1 januari 2010.
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Het aantal wrakingsverzoeken in 2016 bedroeg 3. Eén wrakingsverzoek werd conform het NAI 
Arbitragereglement behandeld. Dit wrakingsverzoek werd door de wrakende partij nadat de 
mondelinge behandeling in de wraking had plaatsgevonden ingetrokken. Het tweede 
wrakingsverzoek heeft plaatsgevonden bij de rechtbank. De rechter heeft het verzoek tot 
gegrondverklaring van de wraking afgewezen. Het derde wrakingsverzoek is behandeld 
conform het NAI Arbitragereglement. Dit wrakingsverzoek is door het Comité gegrond 
bevonden.   
In 2016 werden volgens de 4e Afdeling A 9 kortgeding procedures gestart. Dit is een lichte 
stijging ten opzichte van 2015. In dat jaar werden 8 procedures gestart.    
In 2016 is driemaal gebruik gemaakt van de TGV procedure. Dit is een lichte daling ten 
opzichte van 2015. In dat jaar was het aantal vijf. 
In 2016 zijn 68 arbitrages aanhangig gemaakt onder het Arbitragereglement van 1 januari 
2015, 4 arbitrages onder het Arbitragereglement van 1 januari 2010, 1 onder het reglement 
van 13 november 2001 en 1 onder het reglement van 1 januari 1993. Voorts waren er twee ad 
hoc benoemingen van een bindend adviseur conform het reglement van 1 oktober 2015 en 
zijn er drie bindendadviesprocedures aanhangig gemaakt onder het Bindendadviesreglement 
van 1 januari 2015.  
In 35 gevallen was sprake van een multi party arbitrage.  




