Aanpassingen Arbitragereglement Raad van Arbitrage d.d. 14 januari 2019 ten opzichte van
het voorgaande Arbitragereglement van 15 februari 2016.
NB Dit stuk maakt geen onderdeel uit van dit Arbitragereglement en dient louter ter informatie.
De navolgende in rood vermelde woorden/zinnen zijn toegevoegd aan de navolgende
artikelen (die hier niet altijd volledig zijn vermeld):

Artikel 2
Het doel van het College van Arbiters is:
Het beslechten van geschillen op het gebied van met name de bouwnijverheid, waaronder
tevens te verstaan:
a. (..)
b. (..)
c.

(..)

d. (..)
e. (..)
f.

Het voorlopig getuigenverhoor als bedoeld in artt. 186 Rv en verder.

g. Het voorlopig deskundigenbericht als bedoeld in de artt. 202 Rv en
verder, tenzij partijen arbitrage door de Raad zijn overeengekomen.

Artikel 7
Een jurist uit een door de Raad onderhouden bestand als bedoeld in artikel 15 van de
Statuten van de Raad wordt ambtshalve als secretaris aan het scheidsgerecht toegevoegd. Hij
heeft daarin een adviserende stem. Hij is bevoegd tot waarmerking van het afschrift van
het vonnis als bedoeld in artikel 1058 lid 1 Rv.

Artikel 12
1. (..)
2. In afwijking van het eerste lid beslist het scheidsgerecht in geschillen over de
aanbesteding van werken, leveringen en diensten, die vallen onder de werking van
regelingen die voorzien in de verwerking van de vigerende richtlijn van de Raad van
de Europese Unie betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen
van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, leveringen en diensten
altijd naar de regelen des rechts.
3. (…)
4. (…)
5. (…)
6. (…)

Artikel 14
1. Als spoedgeschillen kunnen worden aangemerkt:
a.
(…)
b.
(…)
c.
bodemgeschillen en voorlopige voorzieningen terzake van
aanbestedingen van werken, leveringen en diensten;
d.
(…)

Artikel 22
1. (..)
2. (..)
3. Hoger beroep tegen een arbitraal vonnis dient binnen drie maanden na de datum van
het betreffende op schrift gestelde vonnis te worden ingesteld door middel van
indiening van een memorie van grieven bij het secretariaat van de Raad, tenzij
partijen vóór afloop van die termijn verlenging van die termijn uitdrukkelijk zijn
overeengekomen. In bijzondere gevallen kan de voorzitter, op verzoek van een
partij, appel op nader aan te voeren gronden toestaan.
4. (…)
5. (…)
6. (…)
7. (…)
8. (…)

Artikel 24
1. Voor zover uit de artikelen 22 en 23 van dit reglement niet anders volgt zijn op het
hoger beroep van toepassing de artikelen 3 t/m 16 van dit reglement, met dien
verstande dat het aanhangig maken van een tegenvordering als bedoeld in artikel 10
lid 3 van dit reglement en het indienen van een tweede memorie als bedoeld in
artikel 10 lid 2 niet zal zijn toegestaan en dat beslissing in hoger beroep bij wege van
bindend advies zal zijn uitgesloten. In bijzondere gevallen kan de voorzitter, op
verzoek van een partij, indiening van een tweede memorie toestaan.
2. (…)
3. (…)
4. (…)

