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Raad van Arbitrage
voor de Bouwbedrijven
in Nederland
Door de Verenigingen:
a. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs te 's-Gravenhage, hierna te noemen
"K.I.V.l.",
b. De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van
Nederlandse Architekten, (B.N.A.), te Amsterdam, hierna te noemen "B.N.A.",
c. De Vereniging Algemeen Verbond Bouwbedrijf (A.V.B.B.) te 's-Gravenhage,
sinds 1 november 1973 ten deze in de plaats getreden van de Nederlandse
Aannemersbond en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Nederland
(N.A.P.B.) te Amsterdam, hierna te noemen "A.V.B.B.",
in de onderstaande statuten genaamd de 'Constituerende Verenigingen', is
ingesteld een permanent college ter beslechting van geschillen in de
bouwbedrijven, en zijn voor dat college vastgesteld de navolgende
STATUTEN
Naam e
nz
e
t
e
l
Ar
t
.1
Het College draagt de naam van 'Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in
Nederland'. De zetel is gevestigd te Amsterdam.
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1. De Raad stelt zich ten doel het beslechten van tussen aanbesteders en
aannemers gerezen geschillen.
2. Onder het beslechten van deze geschillen wordt geacht begrepen te zijn het
(met het oog op de mogelijkheid van een geschil) vastleggen van de toestand van
het werkterrein, van het werk, van enig onderdeel daarvan of enig hulpwerk.
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De Raad bestaat uit een Voorzitter, ten minste 60 en ten hoogste 100 leden,
benevens 20 buitengewone leden.
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1. 20 Leden-ingenieur worden aangewezen door het Bestuur van het K.I.V.I., 20
leden-architect door het Bestuur van de B.N.A., 20 leden-aannemer door het
Bestuur van de A.V.B.B..
2. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het Bestuur, kunnen de in bet
vorige lid genoemde getallen van 20 tot 30 worden verhoogd voor één of meer
Constituerende Verenigingen.
3. Deze leden worden al of niet uit de leden van de Constituerende Verenigingen
gekozen. De Secretaris van de Raad doet van deze aanwijzing onmiddellijk
mededeling aan de Besturen der andere Constituerende Verenigingen, welke een
recht van veto tegen de aanwijzing hebben gedurende vier weken na de
dagtekening van het schrijven, waarbij de aanwijzing hun is medegedeeld.
Ingeval van dit recht van veto gebruik wordt gemaakt, wordt binnen 4 weken een
andere persoon aangewezen.
4. Het Bestuur kan met meerderheid der aanwezige stemmen aan een of meer
buiten de C.V. staande organisaties van betrokkenen het recht toekennen tot het
indienen van meervoudige voordrachten voor de aanwijzing van een door dit
Bestuur te bepalen en te benoemen aantal leden.
5. Periodiek om de twee jaren en overigens wanneer zulks wordt vereist, nodigt
de Voorzitter van de Raad van Arbitrage de Besturen van de in het vorige lid
bedoelde organisaties uit, binnen een telkens door de Voorzitter te bepalen
termijn een voordracht op te maken van personen. die naar het oordeel van het
betreffende Bestuur in aanmerking komen voor benoeming tot gewoon lid van de
Raad. Elke voordracht bevat tweemaal zoveel namen als het aantal door de
bedoelde organisaties te bezetten vacatures, Uit deze voordracht wordt een keuze
ge(laan door het Bestuur. De namen der gekozenen worden geplaatst op de lijst
van gewone leden van de Raad. Tegen deze aanwijzing bestaat geen recht van
veto der C.V.
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Periodiek om de twee jaren en overigens wanneer zulks wordt vereist, nodigt de
Voorzitter van de Raad van Arbitrage het Bestuur van de Nederlandse
Juristenvereniging uit, binnen een telkens door de Voorzitter te bepalen termijn
een voordracht op te maken van personen, die naar het oordeel van dal Bestuur in
aanmerking komen voor benoeming lot lid-jurist van de Raad. Deze voordracht
bevat tweemaal zoveel namen als het aantal vacatures in deze categorie. Uit die
voordracht wordt een keuze gedaan door het Bestuur. hetwelk, indien binnen de
gestelde termijn geen opgave mocht zijn ingekomen. vrij zal zijn zelf een
buitengewoon lid-jurist aan te wijzen. De namen der gekozenen worden geplaatst
op de lijst van leden-jurist; zij vormen de buitengewone leden van de Raad,
bedoeld in art.3. Tegen deze aanwijzing bestaat geen recht van veto van de C.V.
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1. De benoeming tot gewoon of buitengewoon lid van de Raad behoeft, om van
kracht te worden, de goedkeuring van de Minister van Waterstaat. Deze
goedkeuring wordt geacht verkregen te zijn, indien de Minister niet binnen zes
weken na kennisgeving verklaard heeft zich niet met de benoeming te kunnen
verenigen.
2. Het vorig lid is niet toepasselijk op een herbenoeming tot lid van de Raad.
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1. Leden en buitengewone leden van de Raad worden in het algemeen benoemd
voor de tijd van vier jaar. Iedere twee jaar treedt de helft af volgens op te maken
rooster. Alle aftredenden zijn terstond herkiesbaar. alles behoudens het hieronder
bepaalde.
2. Personen, die de 70-jarige leeftijd hebben bereikt, zijn niet benoembaar of
herbenoembaar als lid of buitengewoon lid.
3. Het lidmaatschap of buitengewoon lidmaatschap eindigt aan het einde van het
kalenderjaar, waarin de betrokkene de 70-jarige leeftijd heeft bereikt.
4. Leden, wien een zaak ter scheidsrechterlijke beslissing of voor het geven van
een bindend advies is opgedragen, blijven ook na hun aftreden met de afdoening
daarvan belast.
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1. De Raad heeft een Bestuur, bestaande uit een Voorzitter en acht leden. Deze
Bestuursleden, behalve de Voorzitter, worden gekozen uit de gewone leden van
de Raad en wel twee door het Bestuur van het K.I.V.I., twee door het Bestuur van
de B.N.A. en vier door het Bestuur van het A.V.B.B.
2. Het Bestuur kiest en benoemt de Voorzitter uit of buiten de leden van de Raad.
3. Wordt een der leden van de Raad tot Voorzitter benoemd dan treedt hij als lid
van de Raad af en ontstaat daarin een vacature. De benoeming van de Voorzitter
behoeft, om van kracht te worden, de goedkeuring van de Minister van
Waterstaat. Deze goedkeuring wordt geacht verkregen te zijn, indien de Minister
niet binnen zes weken na kennisgeving verklaard heeft zich niet met de
benoeming te kunnen verenigen. Herbenoeming van de Voorzitter behoeft deze
goedkeuring niet.
4. De Voorzitter wordt benoemd voor een periode van vier jaren. Personen, die
de 70-jarige leeftijd hebben bereikt. zijn niet benoembaar of herbenoembaar als
Voorzitter. De Voorzitter treedt af per het einde van het kalenderjaar, waarin bij
de 70-jarige leeftijd heeft bereikt.
5. Een der Bestuursleden wordt door het Bestuur als Onder-Voorzitter

aangewezen. De Onder-Voorzitter vervangt bij ontstentenis de Voorzitter.
6. De benoeming tot Onder-Voorzitter, resp. Bestuurslid is van kracht voor de
duur van het lidmaatschap, gelijk geregeld in artikel 7. In de vergaderingen van
het Bestuur zijn zowel de Voorzitter als tic leden stemgerechtigd. Om in de
hiergenoemde vergaderingen geldige beslissingen te kunnen nemen, moet meer
dan de helft der stemgerechtigden aanwezig zijn.
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1. Het Bestuur kan de secretariaatswerkzaamheden en het voeren van de
administratie ondragen aan een rechtspersoon, waaraan één of meer juristen zijn
verbonden, of aan één of meer natuurlijke personen, zijnde juristen.
2. Taak en bevoegdheden van de in het vorig lid bedoelde persoon of personen
worden geregeld in het huishoudelijke Reglement.
3. Het Bestuur benoemt één van de in lid 1 genoemde juristen tot SecretarisPenningmeester van de Raad van Arbitrage.
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1. De berechting der in art. 2 genoemde geschillen geschiedt door een
scheidsgerecht, gekozen uit de leden van de Raad en benoemd door de Voorzitter
van de Raad, tenzij partijen binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe
strekkend verzoek aan de Voorzitter schriftelijk de namen opgeven van de door
ben in overleg uit de leden van de Raad benoemde arbiters.
2. Indien de eis strekt tot betaling van een geldsom in hoofdsom groot fl 65.000.of minder wordt het scheidsgerecht gevormd door één arbiter, tenzij:
a. de Voorzitter van de Raad beslist, dat de aard van het geschil berechting door
drie scheidslieden wenselijk maakt.
b. beide partijen berechting door drie scheidslieden wensen.
De Voorzitter kan ook na de aanwijzing van één arbiter alsnog overgaan tot
benoeming van drie arbiters, indien hij zulks alsnog in verband niet de aard van
het geschil wenselijk acht of indien beide partijen zulks verzoeken.
3. Indien de eis uitsluitend strekt tot betaling van een geld. som in hoofdsom
groter dan fl 65.000.-, wordt het scheidsgerecht gevormd door 3 arbiters, tenzij
beide partijen berechting door één arbiter wensen.
4. Indien de eis geheel of gedeeltelijk strekt tot iets anders dan een betaling in
geld, beslist de Voorzitter of het scheidsgerecht uit één of uit drie arbiters zal
bestaan, tenzij partijen te dezen aanzien een gezamenlijke voorkeur uitspreken.

5. Het Bestuur heeft de bevoegdheid het in de leden 2 en 3 genoemde bedrag aan
te passen aan de indexering van de bouwkosten. gepubliceerd door het Bureau
Documentatie Bouwwezen.
6. De Voorzitter van de Raad is niet tot lid van een scheidsgerecht benoembaar.
7. Indien de last van één of meer der door de Voorzitter benoemde scheidslieden
ophoudt, voordat het scheidsgerecht zijn taak volbracht heeft, is de Voorzitter
bevoegd tot een nieuwe benoeming zonder voorafgaande aanschrijving aan
partijen.
8. Indien partijen zulks zijn overeengekomen en ook indien één der partijen, de
Staat der Nederlanden is, heeft elk van beide partijen de bevoegdheid binnen de
in lid 1 genoemde termijn te vorderen, dat één der drie te kiezen scheidslieden zal
behoren tot de buitengewone leden van de Raad,
9. In de andere dan de in lid 8 van dit artikel bedoelde gevallen is de Voorzitter
van de Raad bevoegd om, indien de aard van het geschil zulks naar zijn oordeel
wenselijk maakt, één der leden van het scheidsgerecht te benoemen uit de
buitengewone leden van de Raad.
10. In de in de leden 8 en 9 bedoelde gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds
uit drie leden, tenzij partijen berechting van het geschil door één buitengewoon
lid zijn overeengekomen.
11. De woorden 'scheidsgerecht', 'scheidsman' enz. worden in deze Statuten niet
alleen gebruikt voor de wettelijke arbitrage, maar ook voor het bindend advies,
dus in de betekenis van 'Commissie van Advies' en 'lid van de Commissie van
Advies'.
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1. Leden van de Raad, die bij één der partijen in dienstbetrekking zijn, die
persoonlijk bij enig geschil zijn betrokken, of wier bloed- en aanverwanten, tot de
derde graad ingesloten, bij het geschil belang hebben, kunnen niet tot lid van het
scheidsgerecht in dat geschil worden benoemd.
2. De verhouding tussen hoogleraren en de Staat wordt in de zin van dit artikel
niet als dienstbetrekking beschouwd.
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1. De leden van de Raad, die tot lid van een scheidsgerecht worden benoemd, zijn
verplicht de benoeming aan te nemen. Van die verplichting kunnen door de
Voorzitter worden vrijgesteld of na hun benoeming daarvan worden ontheven zij,
die aan de Voorzitter van de Raad met opgave van redenen mededeling hebben
gedaan van hun verhindering.
2. De beoordeling van de geldigheid der redenen van verhindering verblijft aan
de Voorzitter.

3. Leden van een scheidsgerecht ontvangen, behalve een vergoeding van reis- en
verblijfkosten, een honorarium volgens een bij Huishoudelijk Reglement vast te
stellen tarief.
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Indien een lid van de Raad wegens geldige redenen van verhindering van het
aannemen der benoeming tot lid van het scheidsgerecht is vrijgesteld, zomede
voor het geval een lid van het scheidsgerecht komt te overlijden, of op welke
wijze ook verhinderd wordt langer zijn functie als lid te blijven waarnemen,
geschiedt de benoeming van diens plaatsvervanger op de wijze als in art. 10
bepaald.
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Een jurist als bedoeld in art. 9 wordt ambtshalve aan het scheidsgerecht als
Secretaris toegevoegd. Hij heeft daarin een adviserende stem.
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Elk geschil moet, hetzij door één der partijen, hetzij door beide partijen,
schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht bij de Voorzitter van de Raad
worden aangebracht; daarbij moet tevens de overeenkomst worden overgelegd,
waarbij partijen de beslissing van tussen hen gerezen geschillen aan de Raad
hebben opgedragen.
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Wanneer de tussenkomst van de Raad wordt ingeroepen, nodigt de Voorzitter de
aanvragende partij(en) uit binnen acht dagen ten kantore van de SecretarisPenningmeester te storten als waarborg voor de voldoening der kosten op de
scheidsrechterlijke beslissing vallende, een som, waarvan het bedrag voor ieder
geval afzonderlijk door de Voorzitter van de Raad wordt bepaald.
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1. Het geschil wordt schriftelijk uiteengezet. Elk der partijen heeft het recht een
memorie bij het scheidsgerecht in te dienen.
2. Indien de verwerende partij een tegenvordering wenst aanhangig te maken en
de Raad tot behandeling daarvan bevoegd is, kan die aanhangigmaking
geschieden door een eis in reconventie in de memorie van antwoord op te nemen
en kan het scheidsgerecht, hetwelk de oorspronkelijke zaak behandelt, de eis in
reconventie tevens berechten. In dat geval wordt ook de verwerende partij als
'aanvragende partij' beschouwd en is art 16 ook op deze toepasselijk.
3. Het scheidsgerecht kan het indienen van een tweede memorie toestaan. Partijen
zenden aan de wederpartij een gedagtekend exemplaar van hun memoriën,
benevens afschrift van de daarbij overgelegde stukken. De termijnen voor het

indienen der memoriën worden door het scheidsgerecht bepaald; ingeval zulk een
termijnbepaling moet plaats hebben, voordat het scheidsgerecht geconstitueerd is,
geschiedt zij door de Voorzitter van de Raad.
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Het scheidsgerecht is ambtshalve of op verzoek van één der partijen bevoegd
partijen of hare gemachtigden, zomede getuigen te boren en het advies van
deskundigen in te winnen, alsmede al datgene te doet, wat het tot de goede
beslissing van het geding, nuttig oordeelt.
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Indien partijen, of één van haar, hare memoriën en stukken, naar het oordeel van
het scheidsgerecht, niet tijdig inleveren of in het algemeen, naar de mening van
het scheidsgerecht, de behandeling onnodig vertragen, kan het scheidsgerecht
verklaren, dat verder zal worden geprocedeerd zonder de achterwege gebleven
memoriën of stukken of te verrichten handelingen af te wachten en vervolgens
vonnis zal worden gewezen, alles onverminderd de bevoegdheid van
scheidslieden om, indien de eisende partij zich trots herhaalde aanmaning hieraan
schuldig maakt, of in gebreke blijft de waarborgsom te storten of aan te vullen,
onder goedkeuring van de Voorzitter van de Raad. vonnis te wijzen, dan wel de
instantie vervallen te verklaren. Op deze verklaring is art. 21 toepasselijk.
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1. Het scheidsgerecht beslist als goede mannen naar billijkheid en bij
meerderheid van stemmen; het is niet bevoegd om het tussen partijen
overeengekomene te wijzigen.
2. De beslissing wordt - behoudens het in lid 4 van dit artikel bepaalde - gegeven
in de vorm van een scheidsrechterlijk vonnis.
3. Zij wordt in viervoud opgemaakt en ondertekend. Een exemplaar wordt
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank, overeenkomstig art.
639 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; een tweede exemplaar wordt
gedeponeerd in het archief van de Raad; van de beide andere wordt door
tussenkomst van de Voorzitter van de Raad aan eik der partijen een exemplaar
aangetekend verzonden. De Raad is bevoegd de beslissing openbaar te maken.
4. Indien partijen schriftelijk beslechting bij wege van bindend advies zijn
overeengekomen, beslist het scheidsgerecht in de vorm van een partijen bindend
advies.
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1. Bij de beslissing van het geschil wordt door het scheidsgerecht tevens
vastgesteld het bedrag der kosten op het geding vallend, alsmede door welke der
partijen die kosten geheel of gedeeltelijk moeten worden gedragen. Het
scheidsgerecht is bevoegd om onder de op het geding vallende kosten te

begrijpen een door hem billijk geachte tegemoetkoming van de ene partij aan de
andere partij in kosten van bijstand in de procedure.
2. Bij de vaststelling der kosten is het scheidsgerecht niet gebonden aan het
bedrag der waarborgsom, bedoeld bij art. 16. Zodra de kosten zijn voldaan, is de
waarborgsom ter beschikking van de partij, welke haar heeft gestort.
3. Het scheidsgerecht is bevoegd het bedrag der aan de scheidsrechters
verschuldigde salarissen en verdere eventueel door het scheidsgerecht gemaakte
kosten van de waarborgsom af te houden, behoudens verrekening tussen partijen.
Is de waarborgsom hiertoe niet voldoende, dan kan het scheidsgerecht bijstorting
vragen, terwijl vóór deze bijstorting heeft plaats gehad, het scheidsgerecht niet
gehouden is zijn uitspraak te geven.
4. Indien één partij of beide partijen ondanks herhaalde aanmaning nalatig blijven
de in dit artikel bedoelde kosten te betalen. is de Voorzitter q.q. bevoegd het
verschuldigde bedrag in rechte te vorderen.
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1. Bij de behandeling der geschillen behoeven geen wetsvoorschriften van
formeel en materieel procesrecht te worden in acht genomen.
2. Scheidslieden zijn - behoudens het in lid 3 bepaalde verplicht hun uitspraak te
geven binnen zes maanden na de dag, waarop de eerste zitting in het betreffende
geschil plaats had.
3. Zij zijn echter gemachtigd om, indien de omstandigheden daartoe aanleiding
geven, de duur van hun last te verlengen.
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1. Bij spoedgeschillen, als hoedanig kunnen worden beschouwd geschillen over:
a. de uitspraak der directie, houdende afkeuring van bouwstoffen of onderdelen
van het werk;
b. de uitspraak der directie ten aanzien van enige verrichting of levering, welke,
volgens de duidelijke bewoordingen van het bestek, 'ter keuze', 'naar aanwijzing'
of 'tot genoegen' van de directie moet geschieden;
c. de uitspraak der directie ten aanzien van de wijze van uitvoering van het werk,
zijn onderdelen of hulpwerken, waarin een directe beslissing in verband met de
voortgang van het werk noodzakelijk is, of waarvan de juiste beoordeling later
niet wel mogelijk is;
d. andere gevallen, die naar het oordeel van de Voorzitter daarvoor in aanmerking
komen;

met inbegrip van een eventuele vordering tot bijbetaling of schadevergoeding van
een der partijen, met de gevallen sub a-d in verband staande, zijn de artikelen 10
tot en met 22 toepasselijk behoudens het navolgende:
2. Van de Voorzitter van de Raad moet verlof worden verkregen het geschil als
spoedgeschil te behandelen: bij hem berust in dat geval de beslissing, of het
geschil aan één of aan drie scheidslieden zal worden opgedragen. Hij kan,
alvorens op een en ander te beslissen, de verwerende partij in de gelegenheid
stellen hem daarover in te lichten. Het overleg van partijen, bedoeld in art. 10,
vervalt, zodat de benoeming uitsluitend door de Voorzitter geschiedt.
3. Het geschil kan, met handhaving overigens van art. 15, telegrafisch aanhangig
worden gemaakt, De Voorzitter van de Raad bepaalt de waarborgsom welke vóór
de mondelinge behandeling van het geschil moet zijn betaald.
4. Indiening van schriftelijke memoriën heeft slechts plaats, wanneer het
scheidsgerecht dit nodig acht.
5. Partijen worden in ieder geval in de gelegenheid gesteld het geschil mondeling
uiteen te zetten.
6. Het scheidsgerecht kan deze geschillen (met inbegrip van een vordering tot
bijbetaling of schadevergoeding) zelf uitwijzen, dan wel - wanneer deze
geschillen het scheidsgerecht toeschijnen niet voor een spoedbehandeling in
aanmerking te komen - geheel of gedeeltelijk naar de gewone arbitrageregeling
verwijzen.
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Bij de benoeming van een Commissie tot opneming en vaststelling van de
toestand van het werkterrein, van het werk, van enig onderdeel daarvan of enig
hulpwerk, zijn de leden 2 tot en met 5 van art, 23 toepasselijk, met dien
verstande, dat de kosten worden gedragen door degene(n), die de opneming en
vastlegging vorder(t)(en). De leden der Commissie zijn tot scheidslieden
benoembaar in een geschil, hetwelk verband houdt met de opneming.
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Deze Statuten zullen worden aangevuld door een Huishoudelijk Reglement,
waarvan de bepalingen niet met deze Statuten in strijd mogen zijn. In dat
Huishoudelijk Reglement zullen o.a. regels worden gegeven omtrent:
a. de wijze van verkiezing van de Voorzitter, van de andere Bestuursleden en van
de leden van de Raad. alsmede hun aftreding:
b. de werkkring van het Bestuur en van de in art. 9 bedoelde personen;

c. de jaarlijkse Bestuursvergaderingen tot afdoening van huishoudelijke
aangelegenheden, zomede de bepalingen omtrent het jaarlijks aan de
Constituerende Verenigingen uit te brengen verslag:
d. de middelen, waaruit de huishoudelijke uitgaven zullen worden bestreden;
e. het honorarium van de Voorzitter van de Raad en van de leden van het
scheidsgerecht;
f. de vergoeding van reis- en verblijfkosten van de Voorzitter, de overige
Bestuursleden en de Secretaris. Het Huishoudelijk Reglement wordt door het
Bestuur vastgesteld.
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1. Wijzigingen kunnen in deze Statuten aangebracht worden door het Bestuur,
mits tenminste zes stemmen ten gunste van het wijzigingsvoorstel worden
uitgebracht.
2. Zo spoedig mogelijk na het aannemen der wijzigen, doet de Secretaris hiervan
mededeling aan de Besturen der Constituerende Verenigingen.
3. Wanneer binnen drie maanden na de dagtekening van deze mededeling geen
der Besturen de wens heeft kenbaar gemaakt de aangebrachte wijzigingen door
zijn Vereniging in Algemene Vergadering te doen onderzoeken, treden de
gewijzigde Statuten dadelijk na verloop van deze termijn in werking.
4. In het tegenovergestelde geval geschiedt dit eerst, nadat de goedkeuring der
Constituerende Vereniging(en) is verkregen.
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1. De Raad werd op 1 januari 1907 opgericht voor de tijd van 10 jaar, onder de
bepaling, gesteld in lid 2.
2. Indien niet één jaar voor de afloop van die termijn door een der Constituerende
Verenigingen schriftelijk aan het Bestuur van de Raad de wens is te kennen
gegeven de Raad te ontbinden, wordt deze termijn telkens voor 10 jaar verlengd,
onder dezelfde voorwaarden als boven genoemd. Bij niet-verlenging behouden
alle benoemde scheidsrechters hun bevoegdheid.
3. Bij ontbinding komen de bezittingen van de Raad na aftrek der schulden, aan
een instelling, door de Constituerende Verenigingen aan te wijzen.

