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Dissenting opinions in arbitrage 
 

B. van Zelst1 
 
 
Inleiding 

Dit artikel gaat over dissenting opinions in arbitrage. Het bestaat uit drie delen. In het eerste komen 
aan de orde de oorsprong van en redenen voor de - van oorsprong Angelsaksische - figuur van de 
dissenting opinion. Deel twee omvat een rechtsvergelijkende beschouwing van dissenting opinions in 
de specifieke context van arbitrage. Aan de hand daarvan zal in deel drie een aantal richtsnoeren 
worden geformuleerd voor het wijzen van een dissenting opinion naar Nederlands arbitragerecht. 
 
1 Het geheim van de raadkamer en de (arbitrale) dissenting opinion 

1 . 1  Oorsprong van de dissenting opinion 

Artikel  7 van de Wet op de rechterlijke organisatie bepaalt dat rechters gehouden zijn tot 
geheimhouding "van hetgeen in de raadkamer over aanhangige zaken is geuit." Rechtspraak vindt in 
Nederland derhalve eenstemmig plaats. Of wellicht beter: meervoudige rechtscolleges geven een 
eensluidend oordeel. Als belangrijk argument daarvoor geldt dat hierdoor het gezag van het rechterlijk 
oordeel wordt versterkt. Ook wordt wel betoogd dat eenstemmigheid bijdraagt aan de 
onafhankelijkheid van de rechtspraak daar het voorkomt dat rechters op hun individuele opvattingen 
kunnen worden aangesproken.2 

Dat hetgeen in de raadkamer wordt geuit geheim moet blijven is geen vanzelfsprekendheid. In 
Angelsaksische jurisdicties kent men het systeem van de dissenting opinions. Dit systeem heeft zijn 
oorsprong in de Engelse House of Lords. Deze Lords - een onderdeel van het Britse Parlement en 
enigszins vergelijkbaar met de Eerste Kamer van onze Staten Generaal - was tot 2005 de hoogste 
Engelse rechterlijke instantie in civiele en strafzaken. 3 Zoals de handelingen in de hoedanigheid van 
wetgever werden vastgelegd in notulen, deed de House of Lords dat niet anders in zijn 
rechtsprekende hoedanigheid in de vorm van rechterlijke opinies. Kirby concludeert dan ook dat: 
"Dissent, in English appellate practice, was thus an application of the oral tradition displayed in the 
proceedings in error in the relevant committee of the House of Lords."4 

In het Engelse systeem gaven de leden van de House of Lords ieder afzonderlijk een eigen oordeel. 
Gesproken wordt wel van 'seriatim' - ofwel: opvolgend gegeven - opinies. In dit model wordt de 
einduitspraak gevormd door opsomming van de oordelen van de individuele rechters. De aan deze 
oordelen voorafgaande beraadslaging is geheim.5  

Deze traditie werd in eerste instantie overgenomen in de - toen nieuwe - Verenigde Staten van 
Amerika.6 Onder de invloedrijke Chief Justice John Marshall wees het Amerikaanse Hooggerechtshof 
tussen 1801 en 1823 zijn beslissing echter eenstemmig (zonder dissent). Na druk van President 
                                                      
1 Bas van Zelst is advocaat bij Van Doorne N.V. te Amsterdam en verbonden aan het Onderzoekscentrum Onderneming en 
Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. 
2 Zie voor een uitgebreide beschouwingen, in het themanummer van het NJB 2006; W.M.E. Thomassen, "Het geheim van de 
raadkamer en de dissenting opinion", NJB 2006, 498 en W.D.H. Asser, "Het geheim van de raadkamer en de vrijheid van 
publicatie", NJB 2006, 499. 
3 Zie voor een beschouwing: Michael Kerby, “Judicial Dissent – Common Law and Civil Law Traditions”, 123 LQR 379. 
Beschikbaar via http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/former-justices/kirbyj/kirbyj_06.pdf.  
4 Ibid., p. 15. 
5 H. Drion en O. de Savornin Lohman, "De dissenting opinion in de rechtspraak: preadviezen uitgebracht voor de Handelingen 
der Nederlandse Juristen-Vereniging", Zwolle: Tjeenk Willink 1973, p. 28. 
6 Robert A. Leflar: "Appellate Judicial Opinions", St. Paul: West Publishing Co. 1974, p. 203. 
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Jefferson - een politiek rivaal van Marshall die meende dat Marshall onder het systeem van 
eenstemmige rechtspraak teveel invloed had - ontwikkelde zich vanaf 1824 in het Amerikaans 
Hooggerechtshof een vorm waarin de beraadslaging geheim is maar waarin het rechters vrij staat hun 
bezwaren tegen (de uitkomst en/of de motivering van) het meerderheidsstandpunt publiek te maken.7 
Dit model verschilt van het Engelse systeem in die zin dat niet iedere rechter zijn/haar oordeel 
separaat en seriatiem geeft. De meerderheidsopinie van het college wordt door één van de rechters 
geschreven. Daarna zijn de andere rechters vrij de gegeven beslissing te becommentariëren in 
ondersteunende (concurring opinion) of afkeurende (dissenting opinion) zin.8 Nu met name dit laatste 
type beslissingen voor de arbitragepraktijk relevant is - concurring opinions komen naar mijn weten in 
arbitrages niet of nauwelijks voor - zal ik mij in het navolgende richten op dissenting opinions.  

1 . 2  Redenen voor de (rechterlijke) dissenting opinion 

De vraag wat de meerwaarde is van een systeem waarin rechters in dezelfde rechtbank over dezelfde 
zaak afwijkende opvattingen publiek kunnen maken is door de (Amerikaanse) Supreme Court Justice 
Brennan in die zin beantwoord dat de dissenting opinion “safeguards the integrity of the judicial 
decision-making process by keeping the majority accountable for the rationale and consequences of 
its decision."9 Brennan ziet de mogelijkheid van een dissenting opinion dus als waarborg voor 
kwalitatief hoogwaardige rechtspraak. 

Betoogd is ook wel dat een dissenting opinion duidelijk maakt “exactly who disagrees with what and 
why there is disagreement as well as the extent and depth of that disagreement”.10 Daardoor wordt 
niet alleen duidelijk dat maar ook in welke mate de leden van de betreffende (meervoudige) 
rechterlijke instantie van inzicht verschillen over de rechtsvraag die hen is voorgelegd. Dissenting 
opinion(s) zeggen zo iets over (al dan niet te verwachten) ontwikkelingen in de rechtspraak. 
Daarnaast wordt voor het systeem van de dissenting opinion aangevoerd dat het de minderheid in 
staat stelt concurrerende of nieuwe gedachten te ontwikkelen, maar ook dat het kan werken als 
politieke uitlaatklep en bijdraagt aan de acceptatie van de beslissing door de verliezende partij.11  

Hoewel de dissenting opinion een "gift from the common law"12 is, hebben voornoemde argumenten 
ook in Nederland ingang gevonden. Zo betoogden Drion en De Savornin Lohman reeds in 1973 dat 
"geen goede argumenten [blijken] te bestaan om het wettelijk verbod van de dissenting opinion te 
handhaven."13 En ook in een meer recent themanummer van het NJB lijken de voorstanders van de 
(mogelijkheid van) publicatie van rechterlijke minderheidsopvattingen in de meerderheid.14 

2 Dissenting opinions in arbitrage 

In het voorgaande is kort ingegaan op de argumenten voor en tegen dissenting opinions in 
overheidsrechtspraak. Dat kader moet mijns inziens worden onderscheiden van rechtspraak door 
arbiters. Immers, daar waar de bevoegdheid van de overheidsrechter voortvloeit uit de wet, ontlenen 

                                                      
7 Robert F. Blomquist, "Dissent, Posner-Style: Judge Richard A. Posner's First Decade of Dissenting Opinions, 1981-1991--
Toward an Aesthetics of Judicial Dissenting Style", 69 Mo. L. Rev. 73, p. 76. 
8 Drion merkt op dat het verschil tussen het Engelse en het Amerikaanse model in de praktijk klein is nu in het Engelse systeem 
uitspraken worden afgestemd, een en ander ter voorkoming van onnodige duplicatie. Anderzijds wordt in het Amerikaanse 
model zeer uitgebreid gebruik gemaakt van concurring opinions. Daarmee wordt een resultaat bereikt "dat vaak praktisch op 
hetzelfde neerkomt als dat van de 'seriatim opinions' ". Drion en De Savornin Lohman, supra noot 5, p. 28. 
9 W.J. Brennan, "In Defense of Dissents", 38 Hastings L.J. 427, p. 430.  
10 Roger G. Flanders, Jr., The Utility of Separate Judicial Opinions in Appellate Courts of Last Resort: Why Dissents Are 
Valuable, 4 Roger Williams U. L. Rev. 401, p. 406. 
11 Zie voor een opsomming: Blomquist, supra noot 7, pp. 77-83. 
12 Alan Redfern, "Dangerous dissents", Arbitration 2005, 71(3), 200-210. Ook beschikbaar via: 
http://www.brownwelsh.com/Archive/2005_Master_Redfern.pdf.  
13 H. Drion en O. de Savornin Lohman, supra noot 7, p 74. 
14 Respectievelijk W.M.H. Thomassen en W.D.H. Asser, supra noot 2. 
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arbiters hun bevoegdheid aan "de arbitrageovereenkomst en de opdracht die zij van partijen hebben 
ontvangen".15 Dat brengt met zich dat dissenting opinions in arbitrage anders moeten worden bezien 
dan dissenting opinions door overheidsrechters.  

De wenselijkheid van dissenting opinions in arbitrage zal nader worden besproken in paragraaf 2.4 
hieronder. Daaraan voorafgaand wordt ingegaan op respectievelijk de dissenting opinion naar 
Nederlands arbitragerecht (paragraaf 2.1) en in rechtsvergelijkend perspectief (paragraaf 2.2) en op 
de cijfers die thans over dissenting opinions in arbitrage beschikbaar zijn (paragraaf 2.3). 

2 . 1  De dissenting opinion naar Nederlands arbitragerecht  

Naar Nederlands arbitragerecht zijn dissenting opinions toegestaan. Dat volgt reeds uit de Memorie 
van Toelichting bij de arbitragewet van 1986. Daarin merkte de Minister op: 

"'dissenting opinions' zijn in de Nederlandse rechtspraktijk onbekend. Ook internationaal 
komen ze weinig voor. Overigens zij er op gewezen dat artikel 1057 het geven van een 
'dissenting opinion' niet verbiedt."16 

Hoewel een dissenting opinion in arbitrages met een zetel in Nederland mogelijk is, heeft de Hoge 
Raad in zijn arrest van 5 december 2008 uitgemaakt dat een dissenting opinion geen onderdeel 
uitmaakt van het vonnis. Een dissent doet ook niet af aan het vereiste dat alle betrokken arbiters het 
vonnis ondertekenen of dat van de weigering van een minderheid van de arbiters het vonnis te 
ondertekenen door de meerderheid onder het vonnis melding wordt gemaakt. De Hoge Raad 
overweegt daartoe: 

"Voor zover het gaat om het zich hier voordoende geval van een scheidsgerecht dat uit meer 
arbiters bestaat, wordt daarmee vooral beoogd zoveel mogelijk te waarborgen dat dezen ook 
daadwerkelijk collegiaal tot een beslissing komen, en niet valt in te zien dat aan die waarborg 
minder belang toekomt in het geval van een dergelijke "internationale" arbitrage dan in het 
geval van een arbitrage die zich geheel in de Nederlandse rechtssfeer afspeelt."17 

In haar conclusie voor het besproken arrest had A-G mr Wesseling-Van Gent de Hoge Raad reeds 
geadviseerd niet te anticiperen op de door de Commissie Van den Berg voorgestelde aanpassing van 
de artt. 1057 lid 3 en 1060 lid 2 Rv. Dat voorstel voorzag erin dat wanneer een minderheid van de 
arbiters zou weigeren het vonnis te ondertekenen, de andere arbiters daarvan niet alleen onder maar 
ook in het vonnis melding mochten maken. Deze voorgestelde wijziging van art. 1057 lid 3 Rv ging 
gepaard met het voorstel tot uitbreiding van de bevoegdheid tot verbetering van het vonnis tot het 
nalaten van de vermelding van de weigering van een ondertekening (art. 1060 lid 2 Rv). 

Op deze wijzigingen is in de literatuur stevige kritiek gekomen. Die bestond er met name in dat de 
voorgestelde wijzigingen zouden afdoen aan het collegiale karakter van (Nederlandse) arbitrale 
rechtspraak. Meer specifiek zou het voorgestelde art. 1062 lid 2 Rv de prikkel voor de meerderheid 
van de arbiters wegnemen om voorafgaande aan de ondertekening van een arbitraal vonnis zich 
rekenschap te geven van de redenen waarom de minderheid van de arbiters het arbitraal vonnis niet 
wil ondertekenen.18 Punt heeft in dit verband nog gewezen op art. 31 van de Uncitral Modelwet. 
Daarin is bepaald dat in een door niet alle arbiters ondertekend vonnis "the reason for any omitted 
signature is stated". 
                                                      
15 W.D.H. Asser, "Beginselen van faire arbitrale rechtspleging", TvA 2013/40. 
16 Kamerstukken II, 1985–1986, 18 464, nr. 6, p. 31. Zie in gelijke zin: H.J. Snijders, "Nederlands arbitragerecht, Een 
artikelsgewijs commentaar op art. 1020–1076 Rv", Deventer: Kluwer 2011, vierde druk, p. 307 en de aldaar opgenomen 
verwijzingen. 
17 NJ 2009, 6, r.ov. 3.4.2. 
18 Zie: H.J. Snijders, "Nederlands arbitragerecht, Een artikelsgewijs commentaar op art. 1020–1076 Rv", Deventer: Kluwer 
2003, tweede druk, noot 1, p. 264 en B.C. Punt, "Afdelingen 5 en 6 (nieuw): arbitraal vonnis en hoger beroep", TvA 2005, p. 49.  
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In het initiële wetsvoorstel tot herziening van de arbitragewet van 198619 heeft de wetgever de 
voorgestelde wijziging van artikel 1060 lid 2 Rv niet overgenomen. Daarmee is tegemoetgekomen aan 
de hiervoor besproken zorg dat - kort gezegd - het collegiale karakter van (Nederlandse) arbitrale 
rechtspraak met het voorstel onvoldoende geborgd zou zijn. Overigens is in de nieuwe wet wel 
opgenomen dat de weigering van een minderheid het vonnis te ondertekenen in en niet langer onder 
het vonnis melding moet worden gemaakt.20 

Ten slotte wijs ik nog op het sinds 1 januari 2015 van toepassing zijnde NAI Reglement. Waar in 
artikel 48 lid 4 van het vorige reglement nog werd bepaald dat "in een internationale arbitrage" de 
minderheid "zijn mening tot uiting in een afzonderlijk schriftelijk stuk aan de mede-arbiters en partijen 
tot uiting [zou kunnen] brengen", vervalt in het nieuwe reglement die beperking tot internationale 
arbitrages.21 Dissenting opinions zijn dus nu ook in zuiver Nederlandse door het NAI geadministreerde 
arbitrages mogelijk. Daarbij blijft gelden dat het "schriftelijk stuk" van de minderheid niet geacht wordt 
deel uit te maken van het vonnis.22 Dat is in lijn met de vorenbesproken rechtspraak van de Hoge 
Raad. 

2 . 2  Arbitrale dissenting opinions in rechtsvergelijkend perspectief 

Zoals in de navolgende paragraaf uitgebreid zal worden besproken, wordt uiteenlopend gedacht over 
de wenselijkheid van dissenting opinions in arbitrage. In deze paragraaf komt aan de orde de vraag of 
dissenting opinions naar buitenlands arbitragerecht (ook) zijn toegestaan.  

Een voor de hand liggend startpunt van die analyse is de eerder aangestipte Uncitral Modelwet. Het 
daarin opgenomen artikel 31 - dat als besproken voorziet in de verplichting voor de meerderheid om in 
het arbitraal vonnis te duiden waarom de minderheid het vonnis niet heeft ondertekend - is een 
compromis tussen de opvatting dat voor geldigheid is vereist dat alle arbiters het vonnis tekenen 
enerzijds, en anderzijds dat ondertekening door de meerderheid voldoende is.23 Als zodanig staat de 
Uncitral Modelwet - hoewel niet expliciet - dissenting opinions toe. 

Ook in breder internationaal verband zijn dissenting opinions mogelijk. Uit in 2008 gepubliceerde 
onderzoeksresultaten valt af te leiden dat dissenting opinions in een groot aantal jurisdicties zijn 
toegestaan. In 24 van de 107 onderzochte jurisdicties - waaronder Spanje, Portugal, Polen, 
Noorwegen, China en Turkije - is dit  expliciet in de arbitragewet opgenomen. De overige (83) van de 
onderzochte arbitragewetten bevatten geen expliciete bepalingen ten aanzien van dissenting opinions. 
Datzelfde geldt voor de arbitragereglementen van een aantal grote internationale instituten. Zo 
voorzien de reglementen van de ICC, LCIA en WIPO niet in specifieke bepalingen ten aanzien van 
dissenting opinions, net zomin als de Uncitral Arbitration Rules.  

Daarmee is echter niet gezegd dat dissenting opinions in arbitrages onder die jurisdicties en/of 
arbitragereglementen niet zijn toegestaan. Integendeel. Uit het hierboven aangehaalde onderzoek 
leidt Arroyo af dat "modern arbitration laws and rules - though differing on how dissents may be 
treated in the award - normally allow dissenting opinions."24  

  

                                                      
19 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 611, nr. 1. 
20 Zie art. 1057 lid 3 Rv. 
21 Zie art. 43 lid 4 NAI Reglement 2015. 
22 Vgl art. 48 lid 4 NAI Reglement 2010 en art. 43 lid 4 NAI Reglement 2015. 
23 Zie de traveaux préparatoires, beschikbaar via: http://www.uncitral.org/pdf/english/travaux/arbitration/ml-arb/328meeting-
e.pdf, onder rnr 26. 
24 Manuel Arroyo, "Dealing with Dissenting Opinions in the Award: Some Options for the Tribunal", 26 ASA Bulletin, Issue 3, pp. 
437–466, p. 444. 
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2 . 3  Feiten en cijfers 

Op basis van empirisch onderzoek kan dan ook worden verdedigd dat dissenting opinions in arbitrage 
in algemene zin zijn toegestaan. Over de regelmaat waarmee van deze bevoegdheid gebruik wordt 
gemaakt bestaat echter beperkt cijfermateriaal. Uit het door de ICC gepubliceerde Statistical Report  
2014 blijkt dat in 2013 onder auspiciën van de ICC 431 vonnissen zijn gewezen, waarvan 256 door 
meervoudige scheidsgerechten. Daarvan waren er 214 (84%) unaniem en 42 meerderheids-
beslissingen. In 19 gevallen schreef de minderheid een separate dissenting opinion. In 17 gevallen 
werd de dissenting opinion opgenomen in het vonnis.25 Al met al werd in 2013 dus in ongeveer 14% 
van de meervoudige ICC-vonnissen een dissenting opgenomen of bijgevoegd. Afgezet tegen het 
aantal meerderheidsbeslissingen was dat percentage echter veel hoger: ruim 85% wanneer zowel 
dissenting opinions in als naast het vonnis worden meegerekend. 

Behalve op de cijfers van de ICC valt te wijzen op Van den Bergs analyse van 150 vonnissen in 
investeringsarbitrages. Van den Berg stelt vast dat van deze 150 vonnissen in 34 gevallen (22%) een 
partijarbiter een dissenting opinion gaf. Hij noemt het "astonishing" dat bijna alle van deze 34 dissents 
waren gegeven door de arbiters benoemd door de (deels) in het ongelijk gestelde partij. Dat is in de 
ogen van Van den Berg reden tot zorgen over de neutraliteit van partijarbiters in 
investeringsarbitrages.26 Brower en Rosenberg nuanceren deze conclusie op basis van een 
inhoudelijke analyse van de door Van den Berg onderzochte vonnissen. Zij concluderen dat dissenting 
opinions in investeringsarbitrage nog steeds relatief zeldzaam zijn en dat een aantal van de door Van 
den Berg besproken partijarbiter-opinies juist negatief waren voor de betreffende partij.27 Zij zien 
daarom geen aanleiding te twijfelen aan de neutraliteit van arbiters in investeringsarbitrages. 

Hoewel aan de vorenbesproken cijfers geen beslissend gewicht mag worden toegekend lijkt het 
gerechtvaardigd op grond daarvan te concluderen dat dissenting opinions in zowel commerciële als 
investerings-arbitrages met enige regelmaat voorkomen. Meeromvattend cijfermateriaal en meer 
diepgravende analyses ontbreken echter. Dat maakt het moeilijk te beoordelen of dissenting opinions 
reden zijn tot zorgen over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van (partij)arbiters. En hoewel het 
voor de hand ligt aan te nemen dat de opvattingen van partijarbiters met die van de betreffende 
benoemende partij op één lijn zijn te stellen, kan ook daaruit niet worden afgeleid dat die partijarbiters 
niet-onafhankelijk zijn. Immers, een procespartij zal zich ervan vergewissen dat de door hem 
benoemde arbiter opvattingen huldigt die verenigbaar zijn met haar belang in de arbitrage.28 Het 
enkele feit dat de betreffende arbiter die opvatting in een dissenting opinion ventileert rechtvaardigt - 
zie ook Brower en Rosenberg - niet per se de conclusie dat die arbiter niet onpartijdig is (geweest). 

2 . 4  De wenselijkheid van dissenting opinions in arbitrage 

Van de in de voorgaande paragrafen besproken vraag of dissenting opinions zijn toegestaan - en in 
welke mate zij voorkomen - moet worden onderscheiden of dissenting opinions in arbitrage wenselijk 
zijn. Daarover wordt als gezegd verschillend gedacht. Van Delden sprak zich reeds in 1996 uit tegen 
dissenting opinions in arbitrage. Hij meent dat dissenting opinions niet wenselijk zijn nu zij "voor 

                                                      
25 Zie het  '2013 Statistical Report' in: ICC International Court of Arbitration Bulletin Vol. 25 No. 1. 
26 Albert Jan Van den Berg, "Dissenting Opinions by Party-Appointed Arbitrators in Investment Arbitration", in: Mahnoush 
Arsanjani et al (red), "Looking to the Future: Essays on International Law in Honor of W Michael Reisman", Leiden: Koninklijke 
Brill N.V., 2011, pp. 821-844, beschikbaar via: www.arbitration-icca.org/media/0/12970228026720/van_den_berg-
dissenting_opinions.pdf. 
27 Charles N. Brower en Charles B. Rosenberg, "The Death of the Two-Headed Nightingale", 6(3) World Arbitration & Mediation 
Review 619, 654-656, beschikbaar via: 
http://www.globalarbitrationreview.com/cdn/files/gar/articles/Charles_Brower_The_Death_of_the_Two-
Headed_Nightingale_Speech_2.pdf.  
28 Richard Mosk and Tom Ginsberg in “Dissenting Opinions in International Arbitration”, Liber Amicorum Bengt Broms, Finnish 
Branch of the International Law Association, Helsinki 1999, p. 275. Zie in gelijke zin:  Jacques Werner, "Dissenting Opinions -
Beyond Fears", 9 (1) J.Int’l Arb. 23. 
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vindingrijke partijen en advocaten een uitnodiging [kunnen] zijn tot vernietigingsacties of verweren 
tegen verzoeken om tenuitvoerlegging". Van Delden pleit er dan ook voor de mogelijkheid van 
dissenting opinions "en de daarmede gepaard gaande doorbreking van het raadkamergeheim" 
uitdrukkelijk uit te sluiten.29 

Ook in de internationale context zijn dissenting opinions al langer onderwerp van debat. Al in 1985 
instrueerde de ICC Commission on International Arbitration een Working Party om te adviseren over 
hoe moest worden omgegeven met dissenting opinions in ICC arbitrages. De insteek daarbij was 
echter dat het ontmoedigen of onderdrukken van dissenting opinions "neither practical nor desirable" 
was.30 Ook in meer recente literatuur lijkt de communis opinio te zijn dat dissenting opinions in 
arbitrage een 'fact of life' zijn.31 

Daarmee is de discussie over de wenselijkheid van dissenting opinions in arbitrage nog niet 
geëindigd. Integendeel. Er bestaat overvloedig - en recente - literatuur over dit onderwerp. Uit die 
literatuur zijn drie 'hoofdbezwaren' te destilleren tegen dissenting opinions in arbitrage. Deze zijn kort 
gezegd dat dissenting opinions (i) afdoen aan het geheim van de raadkamer, (ii) het gezag en de 
rechtsgeldigheid van het vonnis ondermijnen en (iii) geen meerwaarde hebben bij de ontwikkeling van 
het recht nu scheidsrechterlijke vonnissen vaak vertrouwelijk zijn.32  

De discussie is echter genuanceerder dan het voorgaande suggereert. Zo is door Thomassen wel 
betoogd dat een dissenting opinion het geheim van de raadkamer - in engere zin begrepen - niet 
doorbreekt wanneer deze is beperkt tot een waardering van de feiten en/of de interpretatie van het 
toepasselijk recht en niet weergeeft wat - naar analogie van art. 7 RO - "in de raadkamer […] is 
geuit."33 Thomassen wijst er in dit verband op dat de verplichting tot motivering van een (rechterlijk of 
arbitraal vonnis) naar zijn aard met zich brengt dat in ieder geval een deel van hetgeen in de 
raadkamer wordt geuit - namelijk: de meerderheidsopvatting - voor partijen kenbaar is. Thomassen 
vraagt zich daarom af waarom het bij partijen bekend worden van de minderheidsopvatting - 
aangenomen dat deze zich beperkt tot de waardering van feiten en toepassing van het recht - een 
schending van het raadkamergeheim zou betekenen.34  

Ook over het gestelde negatieve effect van een dissent op het gezag van het vonnis wordt 
genuanceerd gedacht. Rees en Rohn wijzen er mijns inziens terecht op dat het al dan niet bestaan 
van dit effect afhankelijk is van de vraag welke tekortkomingen in het vonnis de dissenting opinion 
blootlegt. Gegeven de beperkte toets die de vernietigingsrechter toepast zal een andere waardering 
van feiten niet snel aanleiding geven tot vernietiging van het vonnis, dan wel problemen bij de 
erkenning en tenuitvoerlegging daarvan. En wanneer aan het vonnis meer fundamentele gebreken 
kleven, valt moeilijk in te zien waarom deze niet aan de kaak zouden kunnen worden gesteld door een 
der arbiters. Daarbij benadrukken Rees en Rohn dat aan de dissenting opinion in een 
vernietigingsprocedure geen bijzonder gewicht toekomt. Zij menen dat de invloed van een dissenting 
opinion op de uitkomst van zo'n procedure moet in hun ogen niet worden overschat.35 Iets anders is - 
zoals Van Delden besprak36 - of een dissenting opinion vernietigingsprocedures uitlokken. Daarover is 
naar mijn weten geen cijfermateriaal beschikbaar. 

                                                      
29 R. van Delden, Internationale handelsarbitrage, Deventer: Kluwer 1996, nr. 163. 
30 Kenbaar uit: C. Mark Baker en Lucy Greenwood, "Dissent - But Only If You Really Feel You Must: Why Dissenting Opinions in 
International Commercial Arbitration Should Only Appear in Exceptional Circumstances", 7 No. 1 Disp. Resol. Int'l 31, p. 36. 
31 Ibid. 
32 Redfern, supra noot 12, p. 210. 
33 Zie Peter J. Rees en Patrick Rohn, "Dissenting Opinions: Can they Fulfil a Beneficial Role?", 25 Arbitration International, 
Issue 3, pp. 329–346, p. 336. Zie ook: Werner, supra noot 28, p. 24. 
34 W.M.H. Thomassen, supra noot 2. 
35 Ibid.  
36 Supra noot 29. 
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Ten slotte is juist dat scheidsrechterlijke vonnissen vaak vertrouwelijk zijn. Dat argument tegen 
dissenting opinions gaat er echter aan voorbij dat een dissent kan bijdragen aan de acceptatie van het 
vonnis door de verliezende partij(en). Als zodanig kan een dissenting opinion wel degelijk meerwaarde 
hebben in toekomstige situaties, in het bijzonder waarin partijen ook na het arbitraal vonnis zaken 
blijven doen. Een punt van aandacht in dit verband is wel dat de mogelijkheid een dissenting opinion 
te geven partijarbiters mogelijk prikkelt om - met het oog op toekomstige benoemingen - een voor de 
uiteindelijk verliezen partij gunstige opinie te schrijven. Ter nuancering van dit gevaar verwijs ik naar 
de eerder besproken discussie omtrent de suggestie van partijdigheid van (partij)arbiters die van 
dissenting opinions zou uitgaan.37 

3 Dissenting opinions in de Nederlandse praktijk 

In het voorgaande is aan de orde gekomen dat dissenting opinions in de Nederlandse arbitragepraktijk 
zijn toegestaan. Sterker, in het nieuwe NAI Reglement wordt ook ten aanzien van  zuiver Nederlandse 
arbitrages voorzien in de mogelijkheid van een dissent.  

Er bestaan echter geen richtlijnen voor de wijze waarop een dissenting opinion moet worden 
gewezen. In het navolgende doe ik een aanzet voor enkele uitgangspunten voor de totstandkoming, 
vorm en inhoud van een dissenting opinion in Nederlandse arbitrages. Ik benadruk dat het daarbij 
geenszins gaat om hard and fast rules maar om richtsnoeren die tot doel dienen alle betrokken 
belangen af te wegen. Ik voorzie deze van een korte toelichting.  

1. Totstandkoming: het vonnis komt collegiaal tot stand en de beraadslagingen zijn geheim 

Zoals ook uit het bovenstaande volgt is het uitgangspunt in Nederlandse arbitrages dat het vonnis 
collegiaal tot stand komt. Dat vereist dat alle arbiters bij de totstandkoming van het vonnis betrokken 
zijn. Het is de verantwoordelijkheid van alle arbiters gezamenlijk dat iedere arbiter in de gelegenheid 
wordt gesteld - en van die gelegenheid desgewenst ook gebruikmaakt - om aan de beraadslagingen 
deel te nemen.  

2. Vorm: de dissenting opinion wordt bij voorkeur reeds in de totstandkoming van het vonnis 
betrokken 

De kern van de dissenting opinion is gelegen in de bevestiging aan de partijen - de verliezende partij 
in het bijzonder - dat bij de totstandkoming van het vonnis alle relevante gezichtspunten zijn 
meegenomen. Dat brengt allereerst de vraag met zich of het voorgaande verstandig wanneer voor 
partijen niet kenbaar is wie de dissenter was. Dat zou mogelijk de zorgen adresseren over de redenen 
voor een (partij)arbiter om een dissenting opinion te schrijven. Immers, wanneer niet - met naam en 
toenaam - duidelijk is wie hem schrijft, neemt dat mogelijk de prikkel weg voor een arbiter om enkel 
een dissent te schrijven met het doel de partij die hem/haar heeft benoemd te laten weten dat de 
betreffende arbiter in de raadkamer voor de belangen van die partij heeft gestreden.  

Daar kan tegenin worden gebracht dat het zelfs wanneer uit het vonnis (of de bijlage daarbij: zie art. 
48 lid 4 NAI Reglement38) niet direct blijkt wie de dissenting opinion heeft gegeven, voor partijen vaak 
duidelijk zal zijn welke arbiter(s) een van het meerderheidsstandpunt afwijkende visie hebben gehad 
(zowel concurring als dissenting). En voor zover dat niet zo zou zijn is het voor de partijarbiter die op 
zoek is naar een nieuwe benoeming eenvoudig zijn te zorgen dat 'zijn' partij te weten komt dat hij de 
schrijver was van de dissenting opinion. Van een uitgangspunt (of zelfs: regel) met de strekking dat 
geheim blijft wie de dissenter is, moet mijns inziens niet teveel worden verwacht. 

                                                      
37 Zie de laatste alinea van paragraaf 2.2. 
38 Besproken in par. 2.1 hierboven. 
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Een en ander doet er niet aan af dat het m.i. de voorkeur heeft wanneer het minderheidsstandpunt 
opgenomen wordt in het vonnis wordt meegenomen. Dat geeft het vertrouwen dat alle argumenten 
zijn gehoord en gewogen. Daarnaast heeft het opnemen van het minderheidsstandpunt in het vonnis 
een positieve invloed op de kwaliteit daarvan. Daarvoor is dan wel vereist dat het 
minderheidsstandpunt reeds ten tijde van de beraadslaging ter tafel komt. Het is niet constructief 
wanneer de meerderheid pas ná het wijzen van het vonnis kennisneemt van minderheidsstandpunten. 
Mijns inziens moet daarom als uitgangspunt gelden dat een dissenting opinion achterwege blijft 
wanneer de minderheid de meerderheid niet reeds voorafgaand aan het wijzen van vonnis van haar 
standpunt(en) in kennis heeft gesteld. Wanneer de dissenting opinion in het vonnis is opgenomen, 
bestaat er geen reden om een separate dissenting opinion te formuleren. 

Naar Nederlands recht heelt een dissenting opinion geen ondertekeningsgebreken. Een dissenting 
opinion ontslaat de meerderheid dan ook niet van de verplichting om - naar het nieuwe Nederlandse 
arbitragerecht - in het arbitraal vonnis te vermelden dat een minderheid heeft geweigerd een vonnis te 
ondertekenen. Anderzijds moet als uitgangspunt blijven gelden dat het vonnis  door alle arbiters wordt 
ondertekend. Een dissenting opinion doet daaraan niet af. Sterker, juist wanneer voor partijen kenbaar 
is dat alle relevante gezichtspunten zijn meegewogen bestaat er minder aanleiding ondertekening van 
het vonnis te weigeren.  

3. Inhoud: een dissenting opinion is beperkt tot een waardering van de feiten en/of de interpretatie 
van het toepasselijk recht 

Het is mogelijk dat een dissenting opinion tekortkomingen van het vonnis blootlegt. Dat is niet per 
definitie een probleem. Het is de (minderheids)arbiter immers toegestaan zijn kritiek op het vonnis aan 
het papier toe te vertrouwen. Van belang is echter wel dat die kritiek ziet op de waardering van de 
feiten en/of de interpretatie van het toepasselijk recht van onderwerpen die van direct materieel 
belang zijn voor de uitkomst van de arbitrage. Dat betekent niet dat zaken van procedurele aard39 niet 
aan de kaak mogen worden gesteld, maar wel dat het in die gevallen moet gaan om serieuze 
misslagen of wantoestanden binnen het scheidsgerecht, niet om teleurstelling over het verloop van de 
procedure of de uitkomst daarvan. 

Ten slotte is de toon van de dissenting opinion relevant. Het is van belang dat de dissenter zijn/haar 
bezwaren tegen de inhoud van het vonnis dan wel fundamentele gebreken in de totstandkoming 
daarvan op een duidelijke en bij voorkeur korte wijze uiteenzet. Beoordelingen van de persoon van 
andere arbiters horen in een dissenting opinion niet thuis. Eveneens mag de dissenting opinion geen 
alternatief vonnis zijn. 

4 Afronding 

In het voorgaande is getracht aan de hand van rechtshistorische en rechtsvergelijkende 
beschouwingen enkele uitgangspunten te formuleren voor de (rechtmatige) totstandkoming van een 
dissenting opinion in Nederlandse arbitrages. In dat kader is aan de orde gekomen dat een dissenting 
opinion ook in arbitrage van meerwaarde kan zijn. Het is daarbij wel van belang dat de dissenting 
opinion op de juiste wijze en om de juiste redenen tot stand komt.  

* * * 

                                                      
39 Er kan discussie bestaan over welke onderwerpen moeten gelden als "van procedurele aard". Te denken valt bijvoorbeeld 
aan het onderzoek naar de (materiele) geldigheid van de overeenkomst tot arbitrage in het kader van de - meer procedurele - 
vraag of het scheidsgerecht jurisdictie heeft. 

 


