Aanhangsel bij het arbitragereglement (2022) van de SGOA
Tarieven met ingang van 1 januari 2022
1. Elektronische communicatie
Elke mededeling als bedoeld in het arbitragereglement aan het bureau en indiening van
processtukken geschieden door gebruik te maken van e-mail op het navolgende e-mail adres:
info@sgoa.eu (zie art. 5.1 en 5.3 van het arbitragereglement).
2. Inleiding kosten
Lees het arbitragereglement over de diverse kosten waar partijen rekening mee moeten houden in het
kader van een arbitrale procedure. Ter informatie bevat deze paragraaf 2 van dit aanhangsel een
korte opsomming van kostencomponenten:


Kosten juridische bijstand
Laat een partij zich in de arbitrale procedure door een gemachtigde (bijv. een advocaat)
bijstaan, dan draagt die partij in beginsel zelf de kosten van die bijstand. Als een partij de
procedure geheel of gedeeltelijk wint, dan kan het scheidsgerecht de wederpartij geheel of
gedeeltelijk veroordelen tot vergoeding van die kosten. Daarvoor is wel nodig dat zo’n
kostenveroordeling in de procedure is gevorderd.



Honorarium van arbiters
Het uurtarief dat geldt voor de berekening van het honorarium van arbiters, wordt vastgesteld
volgens het arbitragereglement en paragraaf 4 van dit aanhangsel.
De partij die de arbitrale procedure aanhangig maakt, krijgt voor het honorarium van arbiters
een voorschot in rekening gebracht. Dat geldt ook voor de verweerder die een tegenvordering
instelt. Het bureau van de SGOA kan steeds een aanvullend voorschot vragen. De definitieve
afrekening geschiedt op basis van de werkelijk bestede uren.



Administratiekosten
De partij die een procedure bij de SGOA aanhangig maakt, is administratiekosten aan de
SGOA verschuldigd. Dat geldt ook voor de wederpartij, doch overigens alleen als deze een
tegenvordering instelt.
De administratiekosten zijn een vast bedrag die voor de eiser en verweerder elk afzonderlijk
worden berekend aan de hand van het arbitragereglement en de maatstaven die in paragraaf
6 van dit aanhangsel zijn opgenomen.
Als de procedure wordt ingetrokken of anderszins vroegtijdig eindigt, bijv. als partijen een
schikking hebben getroffen, dan blijven de administratiekosten onverminderd verschuldigd en
zijn reeds betaalde administratiekosten niet terugvorderbaar.
Op de website van de SGOA (www.sgoa.eu) zijn voorbeelden van de berekening van
administratiekosten opgenomen.


Verschotten
Onder de verschotten vallen onder meer de kosten van een eventuele secretaris van het
scheidsgerecht, de kosten van door het scheidsgerecht ingeschakelde deskundigen, de
zittingskosten zoals de huur van een zittingsruimte, vertaalkosten, koerierskosten en de
eventuele kosten van een depot van het vonnis bij de griffie van een rechtbank.
Voor de verschuldigde verschotten wordt ook een voorschot in rekening gebracht. De
definitieve afrekening van de verschotten geschiedt op basis van de werkelijke bestede
bedragen.
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3. Het ‘belang’ van de vordering/tegenvordering: algemeen
In dit aanhangsel wordt hierna een onderscheid gemaakt tussen de volgende vorderingen
respectievelijk tegenvorderingen:
(i)

vorderingen met een geldelijk belang,

(ii)

vorderingen zonder geldelijk belang en

(iii)

vorderingen die deels een geldelijk belang en deels een niet-geldelijk belang hebben.

4. Het tarief per arbiter
Het uurtarief van een arbiter is afhankelijk van het belang van de zaak.
4.1 Vorderingen met een geldelijk belang
Indien de vordering en de eventuele tegenvordering uitsluitend een vordering met een geldelijk belang
betreft, dan bedraagt het uurtarief van arbiter:
Zaken met een totaal geldelijk belang

Uurtarief

Van 50.000 euro of minder
Tussen 50.001 en 200.000 euro
Tussen 200.001 – 500.000 euro
Tussen 500.001 – 5.000.000 euro
Tussen 5.000.001 – 30.000.000 euro
Tussen 30.000.001 – 50.000.000 euro
Meer dan 50.000.000

210 euro
220 euro
250 euro
275 euro
300 euro
325 euro
350 euro

Voor de toepassing van deze staffel geldt dat het totaal van het geldelijk belang van de zaak wordt
bepaald door de som van het geldelijk belang van de vordering van eiser en het geldelijk belang van
de eventuele tegenvordering van verweerder.
4.2 Vorderingen zonder geldelijk belang
Indien de vordering en de eventuele tegenvordering uitsluitend een vordering met een niet-geldelijk
belang betreft, dan bedraagt het uurtarief van arbiter € 275, tenzij het bestuur van de stichting meent
dat de complexiteit van de zaak aanleiding geeft tot toepassing van een hoger uurtarief.
4.3

Vorderingen die deels een geldelijk belang en deels een niet-geldelijk belang hebben

Indien de vordering en/of de eventuele tegenvordering zowel een vordering met een geldelijk belang
als een vordering met een niet-geldelijk belang betreft, bedraagt het uurtarief van arbiter € 275, tenzij:
(a) toepassing van de onder 4.1 opgenomen staffel leidt tot een uurtarief dat hoger is dan € 275, in
welk geval het hoogste bedrag van deze twee maatstaven geldt; of.
(b) indien het bestuur van de stichting meent dat de complexiteit van de zaak aanleiding geeft tot
toepassing van een hoger uurtarief dan € 275.
4.4

Afwijkend uurtarief indien partijen 1 arbiter zijn overeengekomen

In zaken waarbij partijen in afwijking van het arbitragereglement zijn overeengekomen dat het
scheidsgerecht uit slechts één (1) arbiter bestaat, bedraagt het uurtarief van de arbiter (in afwijking
van de onder 4.1 opgenomen staffel) tenminste € 250, tenzij:
(a)
toepassing van de onder 4.1 opgenomen staffel leidt tot een uurtarief dat hoger is dan € 250, in
welk geval het hoogste bedrag van deze twee maatstaven geldt; of
(b)
toepassing van het bepaalde in 4.2 of 4.3 leidt tot een uurtarief dat hoger is dan € 250, in welk
geval het hoogste bedrag van deze twee maatstaven geldt; of
(c)
indien het bestuur van de stichting meent dat de complexiteit van de zaak aanleiding geeft tot
toepassing van een hoger uurtarief dan € 250.
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4.4

Uurtarief arbitraal kort geding

Voor een arbitraal kort geding geldt dat het uurtarief van de arbiter (in afwijking van de onder 4.1
bedoelde staffel) ten minste € 250 bedraagt, tenzij:
(a)
toepassing van de onder 4.1 bedoelde staffel leidt tot een uurtarief dat hoger is dan € 250, in
welk geval het hoogste bedrag van deze twee maatstaven geldt; of
(b)
toepassing van het bepaalde in 4.2 of 4.3 leidt tot een uurtarief dat hoger is dan € 250, in welk
geval het hoogste bedrag van deze twee maatstaven geldt; of
(c)
indien het bestuur van de stichting meent dat de complexiteit van de zaak aanleiding geeft tot
toepassing van een hoger uurtarief dan € 250.
4.5

Vordering “nader op te maken bij staat”

Indien een vordering of een tegenvordering geheel of gedeeltelijk bestaat uit een geldvordering “nader
op te maken bij staat”, geldt dat voor het bepalen van het uurtarief van arbiter een dergelijke vordering
respectievelijk tegenvordering in zoverre wordt beschouwd een vordering met een niet-geldelijk belang
te zijn.
5. Het tarief van een secretaris; zittingskosten
Het uurtarief van de secretaris bij een scheidsgerecht dat uit 1 arbiter bestaat bedraagt € 100.
Zoals hierboven reeds gezegd: de kosten van een secretaris zijn zogeheten verschotten.
De kosten voor een zitting (huur van een zittingsruimte, lunches e.d.) worden aan eiser bij wijze van
voorschot van € 750,-- in rekening gebracht. Hetzelfde voorschot wordt in rekening gebracht aan de
partij die een tegenvordering instelt.
6. Administratiekosten
Het tarief voor de in rekening te brengen administratiekosten voor het instellen van een vordering
dan wel tegenvordering is afhankelijk van het belang van de zaak. Het onderstaande geldt zowel
voor een gewone arbitrage als een arbitraal kort geding.
6.1 Vorderingen met een geldelijk belang
Bij een vordering van eiser met slechts een geldelijk belang – en in voorkomend geval ook bij een
tegenvordering van verweerder met slechts een geldelijk belang - worden de administratiekosten
volgens volgende tabel berekend:
belang

basistarief
tot en met

van

(a)

0

10.000

800

10.001
50.001
1.000.001
2.500.001
5.000.001
>7.500.000

50.000
1.000.000
2.500.000
5.000.000
7.500.000

1.000
1.400
7.100
13.100
14.350
15.100

(b) plus
over
het
meerdere

1,00%
0,60%
0,40%
0,05%
0,03%

Nadere toelichting op de tabel:
De administratiekosten zijn afhankelijk van de omvang en bedragen minimaal € 800 bij een totaal
geldelijk belang van maximaal € 10.000. Het maximum aan administratiekosten bedraagt € 15.100
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en wordt bereikt bij een totaal geldelijk belang van € 7.500.000. Het bedrag is als volgt te
berekenen:
Bedrag onder (a)., te vermeerderen met een bedrag (b), zijnde x % van het meerdere boven het
minimum in de betreffende categorie.
6.2 Vorderingen zonder geldelijk belang
Bij een vordering van eiser met slechts een niet-geldelijk belang - en in voorkomend geval ook bij
een tegenvordering van verweerder met slechts een niet-geldelijk belang - bedragen de
administratiekosten voor de desbetreffende partij € 3.000.
6.3 Vorderingen die deels een geldelijk belang en deels een niet-geldelijk belang hebben
Bij een vordering van eiser met zowel een geldelijk belang als een niet-geldelijk belang - en in
voorkomend geval ook bij een tegenvordering van verweerder met zowel een geldelijk belang als
een niet-geldelijk belang - bedragen de administratiekosten € 3.000, tenzij toepassing van de
onder 6.1 opgenomen tabel leidt tot administratiekosten die hoger zijn dan € 3.000. In dat geval
geldt het hoogste bedrag van deze twee maatstaven.
6.4

Vordering “nader op te maken bij staat”

Indien een vordering of een eventuele tegenvordering geheel of gedeeltelijk bestaat uit een
geldvordering “nader op te maken bij staat”, geldt dat dit voor het berekenen van administratiekosten
in zoverre wordt beschouwd een vordering met een niet-geldelijk belang te zijn.
.
7. Omzetbelasting
Alle bedragen zijn exclusief BTW.
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