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Begripsbepalingen 
 
In dit Reglement wordt verstaan onder: 
 
FT-procedure 
de Fast Track Bindend Advies procedure als bedoeld in dit Reglement 
 
Raad: 
de Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA). 
 
Voorzitter: 
de Bestuursvoorzitter van de RvA en bij diens ontstentenis of onverenigbaarheid van functies de 
Ondervoorzitter van de Raad. 
 
College van Arbiters: 
de arbiters als benoemd en in functie conform artikel 13 van de Statuten van de Raad. 
 
De Bindend Adviseur 
de bindend adviseur of drie bindend adviseurs benoemd volgens dit Reglement. 
 
Secretariaat: 
het bureau van de Stichting RvA van Arbitrage voor de Bouw. 
 
FT-regisseur: 
Een door de Voorzitter aangewezen lid van het College van Arbiters. 
 
 
Reglement 
Artikel 1 
Dit Reglement voorziet in de wijze van behandeling van geschillen volgens de FT-procedure die door 
partijen worden voorgelegd aan de RvA, respectievelijk zijn College van Arbiters. 
 
Het verloop van de procedure  
Artikel 2 
1. De partij(en) die de FT-procedure wil(len) starten, geeft/geven dit schriftelijk, gelijktijdig aan de 

andere partij(en) en aan de RvA, te kennen. Daarbij wordt bondig vermeld welke geschilpunten 
in de FT-procedure naar voren gebracht gaan worden, wat de aard is van de voor de beoordeling 
van de geschilpunten benodigde technische en/of juridische expertise en welke factoren de 
urgentie bepalen.  

 
2. Van de Voorzitter moet verlof verkregen worden het geschil als FT-procedure te behandelen. 

Daartoe is vereist dat partijen de FT-procedure volgens dit Reglement expliciet zijn 
overeengekomen. Verder is hiertoe vereist dat het geschil zoals partijen dat willen voorleggen 
zich, geheel dan wel deels, leent voor een FT-procedure.  

 
3. Om dit laatste te kunnen beoordelen kan in voorkomende gevallen door de Voorzitter een 

regiebijeenkomst worden gelast  van de (vertegenwoordigers van) partijen met een door de 
Voorzitter aangewezen FT-regisseur. Deze bijeenkomst zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, bij 
voorkeur binnen twee werkdagen na de kennisgeving als bedoeld in lid 1, en kan zowel in 
gezamenlijkheid op een nader te bepalen locatie als per video- of conference-call plaatsvinden.   
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4. Partijen lichten in deze bijeenkomst het verzoek als bedoeld in lid 1 (eerste en tweede zin) nader 
toe en geven ook aan welk aantal bindend adviseurs zij wensen (één of drie). Een en ander zal 
door  de FT-regisseur met partijen worden besproken, evenals de tijdsduur die naar verwachting 
met de voorbereiding en behandeling van het geschil gemoeid zal zijn. Vervolgens zal door de 
FT-regisseur, zoveel mogelijk in overleg met partijen, worden vastgesteld of en zo ja welke van 
deze geschilpunten zich lenen voor de FT-procedure. Tijdens de regiebijeenkomst kunnen door 
partijen procesafspraken worden gemaakt die afwijken van de in artikel 5 e.v. vastgelegde 
procesgang (bijvoorbeeld ten aanzien van omvang processtukken, bewijslevering, 
verschijningsvorm/opmaak en omvang motivering van het bindend advies). Van de uitkomsten 
van de regiebijeenkomst wordt een verslag gemaakt en aan partijen toegestuurd.  

 

5. Het afhankelijk van het aantal bindend adviseurs toepasselijke vaste tarief voor de standaard FT-
procedure zal als waarborgsom bij ieder van partijen voor een gelijk deel in rekening worden 
gebracht.  

 
6. Dit vaste tarief voor de standaard FT- procedure is gebaseerd op één dan wel drie bindend 

adviseurs en gaat steeds uit van twee schriftelijke rondes, één mondelinge behandeling en één 
schriftelijke uitspraak, een en ander zoals in dit Reglement nader is omschreven. 

 
7. Als partijen uitbreiding van een of meer van deze onderdelen wensen en/of bindend adviseur 

oordeelt dat dit noodzakelijk is, zal partijen zo spoedig mogelijk worden bericht of dit leidt tot  
aanpassing van het tarief voor de standaard-FT-procedure, waarbij de tarieven conform het 
meest recente waarborgsom- en moderatieschema van de RvA richtinggevend zullen zijn. 
Daarnaast is de RvA gerechtigd een aangepast tarief te rekenen als de vraag van partijen 
meebrengt dat de bindend adviseur en secretaris stelselmatig buiten kantooruren zullen 
moeten werken. In dergelijke gevallen doet de RvA zoveel mogelijk vooraf opgave van het 
aangepaste tarief. Zo nodig kan een aanvulling op de waarborgsom worden verlangd.  

 
8. Als partijen na de regiebijeenkomst besluiten de FT-procedure niet door te zetten, zijn zij ieder 

aan de RvA € 750,00 exclusief btw verschuldigd als tegemoetkoming in de kosten van de RvA 
voor de regiebijeenkomst. 

 
 
Artikel 3 
1. Binnen twee weken na het verzoek van de Voorzitter daartoe: 

- dienen partijen gelijktijdig ieder schriftelijk hun Zienswijze op het geschil in,  
- geven zij, voor het vaststellen van een datum van de bijeenkomst van bindend adviseur met 

partijen (mondelinge behandeling), hun verhinderdata op voor een periode van 4 tot 6 
weken na de datum van dit verzoek en, 

- voldoen zij ieder het aan hen verzochte deel van de waarborgsom. 
 
2. Partijen worden in de gelegenheid gesteld om ieder schriftelijk te reageren op de Zienswijze(n) 

van de andere partij(en) door middel van een Reactie op de Zienswijze. 
 
3. Deze Reactie moeten partijen binnen twee weken na het verzoek daartoe gelijktijdig indienen. 
 
4. De omvang van een Zienswijze en van een Reactie daarop bedraagt elk niet meer dan 20 

pagina’s A4 exclusief producties. In beide gevallen dient een lettergrootte van minimaal 10 
punten te worden gebruikt met een regelafstand van minimaal 1,5 en een kantlijn links van 
minimaal 4 cm.  
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5. De Voorzitter of (als deze benoemd is) de bindend adviseur kan een partij bevelen de hiervoor 
genoemde stukken in te korten, als het stuk de hiervoor bedoelde omvang overschrijdt zonder 
dat dit - steeds naar het oordeel van de Voorzitter of bindend adviseur - wordt gerechtvaardigd 
door de complexiteit van de zaak, of wordt geboden door de eisen van hoor en wederhoor of de 
eisen van een goede rechtsbedeling. Producties die feitelijk een (uitbreiding van de) Zienswijze 
of Reactie zijn, zijn niet toegestaan. 

 
6. Uitstel voor het indienen van de Zienswijze en/of de Reactie daarop en het indienen van nadere 

stukken is alleen mogelijk als de andere partij daarmee instemt dan wel de Voorzitter of (als 
deze benoemd is) de bindend adviseur dit toestaat. Dit kan met zich brengen dat de datum 
waarop de bijeenkomst met partijen plaatsvindt opnieuw moet worden vastgesteld. 
 

7. Iedere eisende partij is hangende de procedure bevoegd tot wijziging, vermeerdering of 
vermindering van de eis. Wijziging respectievelijk vermeerdering van de eis kan door bindend 
adviseur alleen worden toegestaan wanneer de verwerende partij gelegenheid heeft gehad zich 
daarover schriftelijk of mondeling uit te laten en wanneer de wijziging, vermeerdering of 
vermindering door bindend adviseur tegenover deze partij niet onredelijk wordt geoordeeld. 

 
8. Verdere stukkenwisseling vindt alleen plaats met instemming van of op verzoek van bindend 

adviseur. 
 
9. In de procedure kunnen geen andere partijen worden betrokken dan de oorspronkelijke 

procespartijen of hun rechtsopvolgers. Oproeping in vrijwaring, voeging en/of tussenkomst 
door/van een derde of samenvoeging van geschillen wegens verknochtheid is uitgesloten. 
 

10. De  bindend adviseur is bevoegd om in geval de waarborgsom of een door hem verlangde 
aanvulling op de waarborgsom niet op de daarvoor gestelde datum is voldaan zijn 
werkzaamheden te staken en/of de procedure aan te houden en/of stop te zetten. In het geval 
er nog geen bindend adviseur is benoemd, heeft de Voorzitter die bevoegdheid. 

 
11. De bindend adviseur is bevoegd al datgene te doen wat hij tot de goede beslissing van het 

geding nuttig oordeelt. In het geval er nog geen bindend adviseur is benoemd, heeft de 
Voorzitter die bevoegdheid. 

 

12. De procedure wordt gevoerd in de Nederlandse taal, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn 
overeengekomen en bindend adviseur daarmee instemt. 

 
De bindend adviseur(s) 
Artikel 4 
1. De bindend adviseur wordt gekozen uit het College van Arbiters en benoemd door de Voorzitter. 
 
2. Binnen twee weken na het verzoek daartoe, dan wel (indien van toepassing) in de regie-

bijeenkomst (zie hierboven artikel 2 lid 3 en 4), geven partijen aan de Voorzitter het door hen in 
overleg vastgestelde aantal (1 of 3) te benoemen bindend adviseurs op. Bij niet tijdige en/of niet 
gezamenlijke opgave beslist de Voorzitter over dit aantal. 

 
3. De leden van het College van Arbiters die tot bindend adviseur worden benoemd melden zo 

spoedig mogelijk na ontvangst van hun benoeming aan de Voorzitter of zij hun benoeming 
aanvaarden of dat zij hun benoeming niet kunnen aannemen, onder opgave van de reden(en) 
daarvoor. 
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4. De geldigheid van de reden(en) van verhindering wordt beoordeeld door de Voorzitter. 
 
5. De bindend adviseur die zijn benoeming aanvaardt deelt dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee 

aan het secretariaat; dit wordt door het secretariaat schriftelijk aan partijen doorgegeven. 
 
Artikel 5 
Een jurist uit een door de RvA onderhouden bestand als bedoeld in artikel 15 van de Statuten van de 
RvA wordt ambtshalve als secretaris aan de bindend adviseur toegevoegd. Hij heeft een adviserende 
stem. 
 
De bijeenkomst met partijen 
Artikel 6 
1. Een bijeenkomst van de bindend adviseur met partijen vindt plaats binnen drie weken na 

ontvangst van de laatste Reactie op de zienswijze.  
 
2. Partijen worden daar in de gelegenheid gesteld hun standpunten mondeling toe te lichten. 
 
3. Een pleitnota mag daarbij worden ingediend. De spreektijd is maximaal 30 minuten. 
 
4. Als de bindend adviseur dat noodzakelijk acht, is tijdens de bijeenkomst of op een nader te 

bepalen datum gelegenheid voor bewijslevering (waaronder het horen van getuigen),  een 
plaatsopneming en/of bezichtiging van het werk.  

 
De uitspraak 
Artikel 7 
1. De beslissing wordt gegeven in de vorm van een Bindend Advies (hierna: Advies). Daarbij gelden 

als beslissingsmaatstaf de regels van het Nederlandse recht tenzij partijen anders zijn 
overeengekomen. Als er meerdere bindend adviseurs zijn, wordt beslist bij meerderheid van 
stemmen. Zo mogelijk, dit uitsluitend ter beoordeling van bindend adviseur, doet deze op de 
dag van de bijeenkomst met partijen mondeling uitspraak.  

 
2. De bindend adviseur brengt, behoudens bijzondere omstandigheden, binnen twee weken na de 

bijeenkomst met partijen althans na de laatste toegestane proceshandeling van partijen, het 
Advies schriftelijk uit.  

 
3. Het Advies geldt als voorwaardelijk bindend advies (een voorwaardelijke door een derde 

gegeven vaststelling als bedoeld in artikel 7:900 lid 2 Burgerlijk Wetboek): als geen van partijen 
binnen twee weken na de datum van het schriftelijke Advies schriftelijk aan de andere partij(en) 
en de bindend adviseur heeft laten weten zich niet met het Advies te kunnen verenigen, vervalt 
het voorwaardelijke karakter daarvan. 

 
4. Als een van partijen binnen twee weken na de datum van het schriftelijke Advies schriftelijk aan 

de andere partij(en) en bindend adviseur heeft laten weten zich niet met het Advies te kunnen 
verenigen, kan het geschil - uitsluitend na oplevering van het werk – opnieuw aan de bevoegde 
(scheids)rechter worden voorgelegd. Tot de oplevering en gedurende de looptijd van die 
procedure in eerste aanleg zijn partijen gehouden te handelen conform het bepaalde in het 
Advies. 

 
De kosten 
Artikel 8 
1. In het Advies zullen de kosten van de RvA voor de behandeling van het geschil door de bindend 

adviseur, onafhankelijk van de mate van gelijk en ongelijk, steeds gelijkelijk over partijen worden 
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verdeeld. Indien het vaste tarief voor standaardprocedure van toepassing is, zullen de kosten 
van de RvA daarop gesteld worden. Vergoeding van  kosten van rechtsbijstand en van getuigen 
en/of deskundigen is steeds uitgesloten. 

 
2. Indien niet het vaste tarief voor de standaardprocedure geldt is de bindend adviseur bij de 

vaststelling van de kosten niet gebonden aan het bedrag der waarborgsom bedoeld in artikel 4 
van dit reglement. 

 
3. De bindend adviseur is bevoegd het bedrag van het aan hem verschuldigde honorarium en 

verdere door hem gemaakte kosten, waaronder die van de RvA, van de waarborgsom af te 
houden. Is de waarborgsom hiertoe niet voldoende, dan kan de bindend adviseur bijstorting 
vragen; de bindend adviseur is niet gehouden zijn uitspraak te geven voordat deze bijstorting 
heeft plaatsgehad. 

 
4. Als één partij of beide partijen ondanks herhaalde aanmaning nalatig blijft (blijven) de in dit 

artikel bedoelde kosten te betalen, is de RvA bevoegd het verschuldigde bedrag in rechte te 
vorderen. 

 
Overige bepalingen 
Artikel 9 
1. Leden van het College van Arbiters aan wie een zaak voor het geven van een bindend advies is 

opgedragen worden in het geval van beëindiging van dit lidmaatschap van hun opdracht 
ontheven, tenzij de beëindiging van het lidmaatschap een gevolg is van het verstrijken van het 
kalenderjaar waarin het betreffende lid de 70-jarige leeftijd heeft bereikt of van het bedanken 
van het lid voor het lidmaatschap. 

 
2. Leden aan wie een zaak voor het geven van een bindend advies is opgedragen worden van hun 

opdracht ontheven in het geval de Voorzitter hun lidmaatschap schorst wegens ernstig 
disfunctioneren. 

 
3. Een bindend adviseur kan op gezamenlijk verzoek van partijen van zijn opdracht worden 

ontheven. Als een bindend adviseur rechtens of feitelijk niet meer in staat is zijn opdracht te 
vervullen, kan hij op verzoek van één van de partijen van zijn opdracht worden ontheven. Op 
verzoek van de meest gerede partij kan de opdracht aan een bindend adviseur worden 
beëindigd als daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder begrepen de reden als bedoeld in 
artikel 1029 lid 5 Rv. Over deze verzoeken beslist de Voorzitter van de Raad. Bij inwilliging van 
het verzoek zal vervanging van de betreffende bindend adviseur plaatsvinden overeenkomstig 
het bepaalde in dit reglement. 

 
4. Als een lid van het College van Arbiters wegens geldige redenen van verhindering door de 

Voorzitter van het aannemen van de benoeming tot bindend adviseur is vrijgesteld, en ook  in 
het geval een bindend adviseur komt te overlijden of op welke wijze ook verhinderd wordt zijn 
opdracht als bindend adviseur te blijven vervullen, waaronder begrepen de situaties als bedoeld 
in de leden 1 en 2 van dit artikel, vindt de nieuwe benoeming plaats op de wijze als in lid 5 van 
dit artikel bepaald is. 

 
5. Als de opdracht aan één of meer van de benoemde bindend adviseurs ophoudt voordat deze 

zijn taak heeft/hebben volbracht, is de Voorzitter bevoegd tot een nieuwe benoeming zonder 
voorafgaande aanschrijving aan partijen 

 
Artikel 10 
Op in dit Reglement genoemde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing. 
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Artikel 11 
Over punten die niet zijn geregeld in dit reglement, beslist de bindend adviseur of, als deze nog niet 
is benoemd, de Voorzitter. 
 
Artikel 12 
Dit Reglement kan worden gewijzigd door het bestuur van de RvA. 
 
 


