
 Statuten, 1 augustus 1986    

 

(datum van inwerktreding) 
 
Art. 2 lid 1 vervangen door:  
 
De Raad stelt zich ten doel het beslechten van geschillen op het gebied van de 
bouwnijverheid.  
 
Aan art. 10 lid 10 toevoegen:  
 
Dit laatste lijdt uitzondering in het geval een partij gebruik maakt van haar 
bevoegdheid als bedoeld in art. 23 A lid 2; alsdan bestaat het scheidsgerecht 
steeds uit drie leden.  
 
Art. 23 A aan de statuten toe te voegen:  
 
Art. 23 A Spoedbehandeling van geschillen als bedoeld in art. 41 van  
Uniform Aanbestedingsreglement 1986  
 
1. Geschillen als bedoeld in art. 41 van het Uniform Aanbestedingsreglement 
1986, worden steeds als spoedgeschil aangemerkt door het enkele verzoek 
daartoe. Dit verzoek moet worden gedaan bij het schrijven van aanhangigmaking 
van het geschil.  
Op deze spoedgeschillen zijn de artikelen 10 t/m 22 van toepassing, met 
uitzondering van het volgende:  
 
2. Het overleg van partijen, bedoeld in art. 10, vervalt.  
De voorzitter van de Raad beslist of het geschil aan één of aan drie scheidslieden 
zal worden opgedragen.  
Elk van beide partijen heeft de bevoegdheid te vorderen, dat één der drie te 
benoemen scheidslieden zal behoren tot de buitengewone leden van de Raad. 
Overeenkomstig art. 10 lid 10 bestaat het scheidsgerecht alsdan steeds uit drie 
leden. De partij, die van deze bevoegdheid gebruik wil maken, dient zulks 
uiterlijk op de dag van het na te noemen exploit kenbaar te maken aan de 
Voorzitter van de Raad, hetzij in het schrijven van aanhangigmaking, hetzij per 
telegram.  
 
3. Het geschil kan, met handhaving van het bepaalde in art. 15, telegrafisch 
aanhangig worden gemaakt.  
Het schrijven van aanhangigmaking met de eventuele produkties dient bij 
deurwaardersexploit aan de wederpartij te worden betekend uiterlijk op de datum 
van binnenkomst van het schrijven van aanhangigmaking bij de Raad. Het 
betekende exploit dient uiterlijk ter mondelinge behandeling in het geding te 
worden gebracht.  
De voorzitter van de Raad bepaalt de waarborgsom; deze waarborgsom dient 
vóór de mondelinge behandeling van het geschil te worden betaald.  
 
4. Indiening van schriftelijke memories heeft slechts plaats, wanneer het 
scheidsgerecht dit nodig acht.  

 



 
5. Partijen worden in ieder geval in de gelegenheid gesteld om het geschil 
mondeling uiteen te zetten.  
 
6a. Het scheidsgerecht zal deze geschillen zelf beslechten, behoudens het in het 
volgende lid bepaalde.  
b. Indien een vordering strekt tot vergoeding van schade heeft het scheidsgerecht 
de bevoegdheid het geschil geheel of gedeeltelijk naar de gewenste 
arbitrageregeling te verwijzen.  
 
7. Indien mogelijk doet het scheidsgerecht reeds op de dag van de mondelinge 
behandeling uitspraak, onverminderd het bepaalde in art. 20 leden 2 en 3.  
 
8a. Op verzoek van een derde, die enig belang heeft bij een arbitraal geding, als 
bedoeld in dit artikel, kan, voor zover de Wet zulks gedoogt, het scheidsgerecht 
hem toestaan om zich daarin te voegen of tussen te komen. Dit verzoek moet 
schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht aan het scheidsgerecht 
worden gedaan, onder gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan 
partijen.  
b. Het scheidsgerecht is bevoegd de verzoeker uit te nodigen een waarborgsom te 
storten, waarvan het bedrag door het scheidsgerecht wordt bepaald. Indien het 
scheidsgerecht van deze bevoegdheid gebruik maakt, dient deze waarborgsom 
vóór de mondelinge behandeling van het geschil te worden betaald.  
c. De mondelinge behandeling van het geschil met de bedoelde derde vindt plaats 
op de vastgestelde dienende dag.  
d. Degene, die een verzoek als bedoeld in lid 8a van dit artikel heeft gedaan later 
dan één dag voor de mondelinge behandeling, is in het verzoek niet-ontvankelijk. 

 


