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MPC-ARBITRAGE 

Arbiters:  

secretaris:  

Arbitraal vonnis: 2009 

Uitleg van de MPC-condities, artikel 7 Rondloop 
Eiseres in conventie: X 
Gedaagde in conventie: Y 
 
5. Beoordeling van het geschil 
 

In conventie 
5.1. Tussen partijen is niet in geschil dat zij een overeenkomst hebben gesloten voor een 

rondloop tussen X, Y en Z. Tussen partijen is ook niet in geschil dat op de 
overeenkomst de MPC-condities van toepassing zijn. Partijen verschillen evenwel van 
mening over de vraag of de overeenkomst tussen partijen moet worden gefactureerd 
conform artikel 7 lid 1 van de MPC-condities, betreffende de rondloop. 

 
5.2. X vordert een verklaring voor recht dat haar interpretatie van artikel 7 van de MPC-

condities, op basis waarvan volgens haar dient te worden gefactureerd tegen het 
prijsverschil, correct is. Deze interpretatie is niet door Y weersproken en komt arbiters 
overigens als juist en niet onrechtmatig voor. 

 
5.3. Arbiters zijn echter van mening dat partijen in afwijking van het bepaalde in artikel 7 

lid 1 van de MPC-condities wilsovereenstemming hebben bereikt omtrent facturering 
voor het totaalbedrag van de transactie. Arbiters komen tot hun oordeel op de 
navolgende gronden. 

 
5.4. Y heeft gemotiveerd aangegeven, hetgeen ter zitting ook door X is erkend, dat 

partijen in het verleden steeds bij eerdere rondlopen onderling in afwijking van artikel 
7 lid 1 van de MPC-condities het volledige bedrag hebben gefactureerd. Daaromtrent 
is door X ter zake niet eerder bij Y geprotesteerd. Ter zitting is door X verklaard dat 
deze praktijk tussen partijen historisch zo is gegroeid dat er anders mee wordt 
omgegaan en dat het gebruikelijk is dat het gehele bedrag volledig wordt 
gefactureerd. Daarnaast heeft X verklaard dat zij niet zo maar het gebruik tussen 
partijen en het gebruik in de markt kan veranderen. Beide partijen gingen er bij het 
aangaan van de overeenkomst vanuit dat het gehele bedrag zou worden 
gefactureerd.  
Kennelijk bestond tussen partijen wilsovereenstemming over de wijze van facturering 
van de rondloop voor het gehele bedrag, in afwijking van de MPC-condities. 

 
5.5. Ter zitting is door Y verklaard dat het in de branche gebruikelijk is om bij een rondloop 

te factureren voor de totale waarde van de levering. Ook Y wenst rondlopen op deze 
wijze administratief en financieel af te wikkelen. X heeft ter zitting verklaard zij 
rondlopen zouden willen afwikkelen conform de MPC-condities, maar, omdat het in 
de markt gebruikelijk is om voor het totale factuurbedrag te factureren, zij zich moeten 
aanpassen aan de grote groep die het totale factuurbedrag in rekening brengt. X 
heeft verklaard dat pas op het moment dat Z aan haar aangaf niet de factuur te 
kunnen betalen, zij aan Y kenbaar heeft gemaakt alsnog conform de MPC-condities 
de rondloop te willen afhandelen. Zulks komt arbiters ook ontijdig voor.  
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5.6. Arbiters zijn op grond van het vorenstaande van mening dat er tussen partijen 
wilsovereenstemming bestond over de wijze van facturatie bij rondlopen, te weten 
voor het totaalbedrag van de levering. Daarmee zijn partijen afgeweken van artikel 7 
lid 1 van de MPC-condities en derhalve komt X geen beroep toe op dit artikel en dient 
de factuur van Y aan X niet te worden gewijzigd. 

 
In reconventie 

 
5.7. Met inachtneming van hetgeen in conventie is vermeld, zijn arbiters van mening dat 

partijen zijn overeengekomen om de rondloop te factureren tegen het totaalbedrag 
van de levering. Dit brengt met zich mee dat de door Y in reconventie ingestelde 
vordering, tot veroordeling van X tot betaling van haar factuur, voor toewijzing in 
aanmerking komt. 

 
5.8. Arbiters zijn van mening dat X over het factuurbedrag de wettelijke rente is 

verschuldigd vanaf ….., zijnde de dag na de vervaldatum van de factuur.  
 
 In conventie en in reconventie 
 
5.9. X wordt, als de partij die grotendeels in het ongelijk is gesteld, veroordeeld tot de 

kosten van deze procedure in conventie en reconventie. Arbiters beperken de kosten 
van arbitrage zodanig dat deze zijn beperkt tot het door X gestorte depot van € 
3.500,-- betreffende de kosten van arbitrage, waaronder begrepen de vergoeding van 
arbiters. Het bedrag van de veroordeling wordt verrekend met het reeds door X 
betaalde depot, zodat X ter zake van de kostenveroordeling niets meer is 
verschuldigd. 

 
ARBITERS, RECHTDOENDE in conventie en in reconventie als goede mannen naar 
billijkheid: 
 
 

1. Verklaren voor recht dat de uitleg van artikel 7 lid 1 van de MPC-condities 
betreffende rondloop door X juist is; 

2. Veroordelen X tot betaling aan Y van de factuur met factuurnummer ….ten 
bedrage van € 16.500,--, alsmede tot betaling van de wettelijke rente over dit 
bedrag vanaf ….. tot aan de dag der algehele voldoening; 

3. Veroordelen X in de kosten van deze procedure, ten deze bedragende een 
bedrag van € 3.500,--; 

4. Wijzen het overige of anderszins gevorderde af; 


