
Aanpassingen Arbitragereglement Raad van Arbitrage d.d. 15 februari 2016 

 

NB Dit stuk maakt geen onderdeel uit van dit Arbitragereglement en dient louter ter 

informatie 

 

 

a. Op het voorblad is “1 januari 2015” gewijzigd in “15 februari 2016” 

 

b. In artikel 3 lid 8 is na a. en b. een nieuwe zin toegevoegd: 

 
Indien de eis strekt tot betaling van een geldsom groot EUR 100.000,00 of minder, 
wordt het scheidsgerecht gevormd door één arbiter tenzij  
 
a. de voorzitter beslist dat de aard van het geschil de berechting door drie 
 arbiters wenselijk maakt; 
 
b. beide partijen berechting door drie arbiters wensen / zijn overeengekomen. 
 
Als de aard van het geschil daartoe aanleiding geeft kan de voorzitter ook 
één van de leden-jurist van het College van Arbiters als enig arbiter 
benoemen. 

 

c. Aan artikel 10 lid 4 is de vetgedrukte zin toegevoegd: 

 
De wijze waarop en de termijnen waarbinnen de memories door partijen moeten 
worden ingediend worden door het scheidsgerecht bepaald; in geval het scheids- 
gerecht nog niet of niet meer geconstitueerd is, bepaalt de voorzitter omtrent het 
indienen van memories. De RvA kent daartoe een Rolreglement dat op de 
website van de RvA is gepubliceerd. 
 

d. In artikel 12 lid 3 is lid 4 is gewijzigd in lid 5 en achter “bepaald” is een e 

toegevoegd:  

 
De beslissing wordt - met uitzondering van het in lid 5 van dit artikel bepaalde - 
gegeven in de vorm van een scheidsrechterlijk vonnis.  

 

e. In artikel 13 is lid 4 is “voorzitter” vervangen door “Raad”: 

 
Indien één partij of beide partijen ondanks herhaalde aanmaning nalatig blijft 
(blijven) de in dit artikel bedoelde kosten te betalen, is de Raad bevoegd het 
verschuldigde bedrag in rechte te vorderen. 

 

f. Artikel 14 lid 1 sub c en d is met de vet gedrukte tekst aangevuld: 

 
1. Als spoedgeschillen kunnen worden aangemerkt:   

 
a. verzoeken om voorlopige voorzieningen als bedoeld in artikel 1043b lid 1 en lid 2 
Rv;  
 
b. verzoeken tot opneming en vaststelling van de hoedanigheid en/of toestand van 
een werkterrein, werk, hulpwerk of enig onderdeel daarvan;  

 

c. bodemgeschillen en voorlopige voorzieningen terzake van 

aanbestedingen van werken;  
 

d. bodemgeschillen over andere onderwerpen die naar het oordeel van de 

voorzitter daarvoor in aanmerking komen; met inbegrip van eventuele vorderingen 
tot (bij)betaling en/of schadevergoeding, in verband staande met de gevallen welke 
hiervoor in dit artikel sub c en d zijn aangeduid. 

 

  
g. In art. 14 lid 10 is de verwijzing naar lid 12 gewijzigd in lid 11: 

 



Het scheidsgerecht kan deze geschillen direct afdoen, dan wel wanneer deze 
geschillen het scheidsgerecht toeschijnen niet voor spoedbehandeling in aanmerking 
te komen - geheel of gedeeltelijk naar de gewone arbitrageregeling verwijzen, 

behoudens het in lid 11 van dit artikel bepaalde. 

 

h. Onderaan laatste pagina is “1 december 2014” gewijzigd in “15 januari 

2016” en “1 januari 2015” gewijzigd in “15 februari 2016” 

 

i. Achterblad: “Fax: 030 2300125” vervangen door 

“info@raadvanarbitrage.nl” 
_______________ 
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