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Ref: DU (18 mei 2021.1)
Dos: 2020.3253.01
STATUTENWIJZIGING STICHTING

./.

________
Heden, achttien mei tweeduizend eenentwintig, verschijnt voor mij, mr. Ingeborg
_____________________________________
Marguérithe Duyverman, notaris te Utrecht:
__
de heer Laurens Wessel Nicolaas van de Vorst, geboren te Weert op tweeëntwintig juli
____
negentienhonderdzevenennegentig, die inzake deze akte zijn adres heeft te 3522 HA
______________________
Utrecht, Jutfaseweg 1, te dezen handelend als hierna gemeld.
_____________________________________________________
De comparant verklaart:
________
het bestuur van de te Amsterdam gevestigde stichting Stichting Raad van
___
Arbitrage in Bouwgeschillen, met adres te 3511 DT Utrecht, Godebaldkwartier
____
407 7e etage, heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld;
_____
het bestuur heeft voorts besloten de comparant aan te wijzen om deze akte te
____________________________________________________________
verlijden;
____
van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit door alle bestuurders van de
_____________
stichting getekend besluit buiten vergadering, hetwelk aan deze akte
________________________________________________________
is vastgehecht.
___
De comparant verklaart voorts, ter uitvoering van voormeld besluit, de statuten van de
_______________
stichting in hun geheel te wijzigen zodat deze komen te luiden als volgt:
______________________________________________________________
STATUTEN
_________________________________________________________
NAAM EN ZETEL
________________________________________________________________
Artikel 1.
_
1. De stichting draagt de naam Stichting Raad van Arbitrage in bouwgeschillen en
_
handelt in het kader van de uitvoering van de geschillenbeslechting tevens onder de
_____________
naam "Raad van Arbitrage in bouwgeschillen", “raad van arbitrage in
_______________________
bouwgeschillen” en "Raad van Arbitrage voor de Bouw".
__________________
De stichting wordt in deze akte verder aangeduid als de Raad.
_
2. De Raad was tot achttien mei tweeduizend eenentwintig genaamd: “Stichting Raad
_________________________________________
van Arbitrage in Bouwgeschillen”.
______________________
3. Zij heeft haar statutaire zetel in de gemeente Amsterdam.
___________________________________________________________________
DOEL
________________________________________________________________
Artikel 2.
__
1. De Raad heeft ten doel het (doen) beslechten van geschillen op het gebied van de
_______________________
bouw en voorts al datgene dat daarmee verband houdt.
___________________________________________
2. De Raad verzorgt dit doel door:
________________________
a. het in stand houden van een College van Arbiters;
_________
b. het vaststellen en onderhouden van een arbitragereglement voor het
_______________________________
procederen voor het College van Arbiters;
__
c. het (doen) treffen van voorzieningen op het gebied van de ondersteuning van
___________
de leden van het College van Arbiters bij de geschillenbeslechting;
__
d. het verspreiden van publicaties omtrent het werk van de Raad en zijn College
____________
van Arbiters, onder meer door het onderhouden van een website;
e. alle andere middelen welke kunnen bijdragen aan het bereiken van het doel van
_________________________________________________________
de Raad.
_____________________________________________________________
VERMOGEN
________________________________________________________________
Artikel 3.
____________________________
Het vermogen van de Raad zal worden gevormd door:
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__________________
hetgeen bij de omzetting reeds eigendom is van de vereniging;
____________
alle activa en passiva die in het leven van de Raad worden verkregen.
_______________________________________________________________
BESTUUR
________________________________________________________________
Artikel 4.
_______________________
1. Het bestuur van de Raad bestaat uit tien bestuursleden.
__________________________________
2. Het bestuur wordt als volgt samengesteld:
______
a. drie bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de vereniging
__________________
“Bouwend Nederland”, hierna aangeduid als a1, a2 en a3;
b. drie bestuursleden worden benoemd door advies- en ingenieursverenigingen en
_____________________________________________________________
wel;
_
b1. een bestuurslid wordt benoemd door het bestuur van de vereniging Koninklijke
_________
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse
__________________________________________________
Architecten BNA;
__
b2. een bestuurslid wordt benoemd door het bestuur van de vereniging Koninklijk
_________________________________________
Instituut van Ingenieurs KIVI;
__________
b3. een bestuurslid wordt benoemd door het bestuur van de vereniging
_____________________________________________________
NLingenieurs;
_______________________________
c. drie bestuursleden worden benoemd door
____________________________________
opdrachtgeversorganisaties en wel;
________
c1. een bestuurslid wordt benoemd door de Minister van Infrastructuur en
_______________________________________________________
Waterstaat;
__________
c2. een bestuurslid wordt benoemd door het bestuur van de Vereniging
___________________________________________
Nederlandse Gemeenten;
__
c3. een bestuurslid wordt benoemd door het bestuur van AEDES, Vereniging van
_________________________________________________
Woningcorporaties;
________________
d. de voorzitter wordt benoemd door het bestuur van de Raad.
3. Personen, die de zesenzestig-jarige leeftijd hebben bereikt, zijn niet benoembaar als
______
bestuurslid en personen die de zeventig-jarige leeftijd hebben bereikt zijn niet
___________________________________________
herbenoembaar als bestuurslid.
__
4. De benoemende organisaties hebben ieder het recht zich te laten vervangen door
__
een andere organisatie van gelijksoortige signatuur, mits het bestuur van de Raad
daarmee instemt bij een desbetreffend besluit dat voldoet aan het bepaalde in artikel
_
19. Komt het daartoe dan zal daarvan een aanhangsel worden opgemaakt, dat ook
________________________________________
zelf notarieel zal worden verleden.
___
5. De benoemende organisaties benoemen de bestuursleden zodanig dat van ieder
________
van de onder A, B en C genoemde bestuursgroepen telkens tenminste één
___
bestuurslid tevens lid is van het College van Arbiters én het aantal bestuursleden,
_____
dat tevens lid is van het College van Arbiters, tenminste de helft vormt van het
_____________________________________________________________
bestuur.
__
6. Het bestuur benoemt, telkens wanneer dat is vereist, een nieuwe voorzitter uit een
____
voordracht gedaan door de Raad voor de Rechtspraak van tenminste drie (oud__
leden van de rechterlijke macht. Indien deze voordracht niet is gedaan binnen drie
maanden na schriftelijk verzoek daartoe, kan het bestuur een lid van het College van
__________________
Arbiters benoemen tot voorzitter van het bestuur van de Raad.
_
7. Het bestuur benoemt een onder-voorzitter uit de leden van het College van Arbiters
in zijn midden. Deze vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis. Het bestuur kan uit
_____
de leden van het College van Arbiters in zijn midden tevens een tweede onder__________
voorzitter benoemen. Deze vervangt de eerste onder-voorzitter bij diens
__________________________________________________________
ontstentenis.
________
8. Het bestuur kan zich doen bijstaan door een door het bestuur van de Raad
____
aangestelde directeur, die in het bestuur uitsluitend een adviserende stem heeft.
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__
Het bestuur benoemt een secretaris en een penningmeester. Het bestuur benoemt
_______
deze functionarissen uit de kring van zijn leden aangevuld met de directeur.
___
10. Elke twee jaar, treedt ongeveer de helft van de bestuursleden af, uitgezonderd de
_
voorzitter, volgens onderstaand rooster, voor zoveel zulks tenminste twee maanden
________
voordien door de organisatie die het betreffende bestuurslid heeft benoemd
schriftelijk is verlangd. De bestuursleden hierboven in lid 2 aangeduid als a1, a3, b2,
___________
c1 en c3 treden voor het eerst af per één januari tweeduizend acht. De
____
bestuursleden hierboven in lid 2 aangeduid als a2, b1, b3 en c2 treden voor het
___________________________________
eerst af per één januari tweeduizend tien.
_____
11. Bestuursleden, die tevens lid zijn van het College van Arbiters, treden af bij het
____________________
verlies van de kwaliteit van lid van het College van Arbiters.
____
12. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur zal het bestuur ten
___
laatste binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) de voor het doen
__
van een nieuwe benoeming in aanmerking komende organisatie aanschrijven voor
_
de benoeming van één (of meer) opvolger(s). In het geval niet binnen drie maanden
____
na de datum van de aanschrijving zal zijn voorzien in de opvolging benoemt het
_______________
bestuur de opvolger(s) bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.
_________
13. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur nemen de
______
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, het bestuur waar. Een niet
_____________________________________
voltallig bestuur blijft volledig bevoegd.
_______________________
Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan.
___
Van belet is sprake als een lid van het bestuur, anders dan bij wijze van verlof,
_______
gedurende een periode van ten minste tien aaneengesloten werkdagen zijn
__
bestuurstaak niet heeft kunnen uitoefenen dan wel redelijkerwijs is te voorzien dat
____
een lid van het bestuur gedurende die periode zijn bestuurstaak, anders dan bij
________________________________
wijze van verlof, niet kan of mag uitoefenen.
_
14. Mocht het bestuur geheel komen te ontbreken of gedurende meer dan een jaar niet
_
voltallig zijn door éénzelfde niet vervulde vacature, dan kan het openbaar ministerie
__
en/of iedere belanghebbende in de vacature(s) doen voorzien door benoeming van
_______________
een bestuurslid (bestuursleden) door de rechtbank te Amsterdam.
_________________________________________
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
________________________________________________________________
Artikel 5.
_____________________________________________
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
_______________________________________________
door overlijden van het lid;
_
door het verlopen van het kalenderjaar waarin het lid de zeventig-jarige leeftijd heeft
______________________________________________________________
bereikt;
____________________________
bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
________________________________
door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
____________________
door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
___
door een bestuursbesluit door de overige bestuursleden met algemene stemmen
____________________________________________________________
genomen;
___
door een besluit van het bevoegde gezag van de benoemende organisatie, doch
__________________
alsdan niet eerder dan nadat in de opvolging zal zijn voorzien;
_______________________
door de gevallen als voorzien in artikel 4 leden 10 en 11.
______________________
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
________________________________________________________________
Artikel 6.
_____________
1. Ieder jaar worden ten minste twee bestuursvergaderingen gehouden.
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit
_______
wenselijk acht of wanneer tenminste twee der andere bestuursleden daartoe
_
schriftelijk en onder opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek
_______________________________
richten en de voorzitter daaraan gehoor geeft.
9.
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3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

_
Indien de voorzitter aan een verzoek als bedoeld in lid 2 geen gehoor geeft, zodanig
______
dat de vergadering kan worden gehouden binnen een kalendermaand na het
___
verzoek, zijn de verzoekers gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met
__________________
inachtneming van de in de leden 4 en 5 vermelde formaliteiten.
De oproeping tot de vergadering geschiedt door de voorzitter, respectievelijk de in lid
__
3 genoemde verzoekers, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en
_________________________
die der vergadering niet meegerekend, en schriftelijk.
_
De oproepingsbrieven vermelden plaats, datum en tijd van de vergadering alsmede
__________________________________________
de te behandelen onderwerpen.
___
Indien de in de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
___
vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch in een bestuursvergadering
___
geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen,
_
mits in de betreffende bestuursvergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn
___________
én de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
_
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid
__
van de voorzitter en de onder-voorzitter(s) wijst de vergadering zelf haar voorzitter
________________________________________________________________
aan.
______
Van het verhandelde op de vergaderingen worden notulen gehouden door de
__________
secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter van de
____________
vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld in de
_
eerstvolgende vergadering en ten bewijze daarvan getekend door de voorzitter van
___________________________________
de vergadering en een ander bestuurslid.
__________
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten
___
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht. Een bestuurslid
_______
kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
___________
Het bestuur kan ook buiten een vergadering besluiten nemen, mits alle
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per e-mail hun
_____
mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de
__________
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na
________
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen van de eerstvolgende
_______________________________________
bestuursvergadering wordt gevoegd.
________________
Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
_____
Ingeval van een vacature in een van de bestuursgroepen A, B of C hebben de
___
overblijvende leden van de desbetreffende groep het recht om tezamen een extra
stem uit te brengen. Ingeval van twee vacatures in een van de bestuursgroepen A, B
____
of C heeft het overblijvende lid het recht om twee extra stemmen uit te brengen.
_
Om op een vergadering geldige besluiten te kunnen nemen moet meer dan de helft
_
van de leden van het bestuur aanwezig zijn. Indien dit aantal niet aanwezig is, wordt
___
binnen een maand een nieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze vergadering
__
kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
____
Om buiten vergadering een geldige beslissing te kunnen nemen moet meer dan
___
twee/ derde van de zittende leden van het bestuur hun mening schriftelijk hebben
________________________________________________________________
geuit.
_____
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
____
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
____________
stemmen. Indien de stemmen staken geldt het voorstel als verworpen.
__
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de
__
vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of twee der stemgerechtigden
__
dit voor de stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,
______________________________________________________
gesloten briefjes.
_________________
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
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______
17. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
____________________________________________
voorzitter van de vergadering.
__
18. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
____
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de Raad. Het besluit wordt alsdan door de overige leden van het bestuur
____
genomen. Wanneer alle leden van het bestuur een tegenstrijdig belang hebben,
_________________________________
wordt het besluit genomen door het bestuur.
_______________________
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
________________________________________________________________
Artikel 7.
__________________________
1. Het bestuur is belast met het besturen van de Raad.
_______
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
___
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan
__
van overeenkomsten waarbij de Raad zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
____
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een
___________________________________________
schuld van een ander verbindt.
________________________________________________________________
Artikel 8.
1. De Raad wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet anders
___
voortvloeit. De Raad kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
___
handelende leden van het bestuur, behoudens inzake de besluiten als bedoeld in
_________________________________________________________
artikel 7 lid 2.
2. Het bestuur kan aan een bestuurslid en aan anderen volmacht geven om de Raad in
______
en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven
_____________________________________________________________
grenzen.
____________________________________________
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
________________________________________________________________
Artikel 9.
_______________________
1. Het boekjaar van de Raad is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een staat van baten
___
en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes
__________
maanden na afloop van het boekjaar vergezeld van een rapport van een
______________________
registeraccountant aan het bestuur worden aangeboden.
__________________________
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
______
Vaststelling van de jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot
_______________________________
decharge voor het door hem gevoerde beheer.
____________________________________________________________
COMMISSIES
_______________________________________________________________
Artikel 10.
______
Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en
_______
bevoegdheden alsdan kunnen worden vastgesteld bij een daarvoor op te maken
____________________________________________________
huishoudelijk reglement.
____________________________________________________________
ADVIESRAAD
_______________________________________________________________
Artikel 11.
____
Binnen de Raad kan worden voorzien in een Adviesraad, die als klankbord dient voor
_
geluiden uit de relevante samenleving in alle zaken die de Raad kunnen betreffen. Deze
__
Adviesraad is bedoeld voor die organisaties die belang hebben bij het functioneren van
_____
arbitrage op het gebied van de bouw in de ruimste zin des woords, maar niet reeds
_
deelnemen in het bestuur van de Raad. Deze Adviesraad heeft het recht het bestuur van
de Raad gevraagd en ongevraagd te adviseren. De inrichting van deze Adviesraad en de
___
wijze van uitoefening van het adviesrecht zullen bij daartoe op te maken huishoudelijk
_______________________________________________
reglement worden vastgesteld.
_____________________________________________________________
DIRECTEUR
_______________________________________________________________
Artikel 12.
__
1. Het bestuur kan een directeur benoemen. Deze is belast met de dagelijkse leiding
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_________________________________________________________
van de Raad.
__
2. Indien een directeur is benoemd kan deze door de voorzitter worden geschorst. In
______
dat geval roept de voorzitter zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een
_
maand een bestuursvergadering bijeen, waarin de betrokkene kan worden gehoord.
__
De schorsing geldt als beëindigd indien het bestuur deze niet binnen drie maanden
____________________________________________
heeft omgezet in een ontslag.
_____
3. De directeur draagt zorg voor de inschrijving van de in het handelsregister in te
_________________________________________
schrijven gegevens van de Raad.
____
4. De directeur is extern niet verder bevoegd dan volgt uit een aan hem afgegeven
volmacht, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
_____________________________________________
HET COLLEGE VAN ARBITERS
_______________________________________________________________
Artikel 13.
_____
1. Het College van Arbiters bestaat uit ten minste tweeënzeventig en ten hoogste
_
eenhonderd twee leden-deskundige, alsmede ten minste tien en ten hoogste twintig
___
leden-jurist. De Raad voorziet daarvoor in de opvolgingen die nodig worden door
______
beëindiging van het lidmaatschap van de leden van het College van Arbiters.
__
2. Personen die de zesenzestig-jarige leeftijd hebben bereikt zijn niet benoembaar tot
__________________________________________
lid van het College van Arbiters.
_____
3. Leden van het College van Arbiters van de Raad kunnen op voordracht van de
____
voorzitter op basis van ernstig disfunctioneren of het zich zodanig gedragen dat
schade wordt toegebracht aan de goede naam van de Raad door de gewone rechter
________
worden ontslagen. Een vonnis, houdende toestemming voor ontslag, wordt
_
gelijkgesteld aan een vonnis houdende ontslag. Het ontslag wordt effectief door het
__
in gezag van gewijsde komen van het vonnis, waarin het ontslag is uitgesproken of
________________________________
waarin de toestemming daarvoor is verleend.
_
4. De voorzitter kan op grond van ernstig disfunctioneren of het zich zodanig gedragen
dat schade wordt toegebracht aan de goede naam van de Raad tevens overgaan tot
______
schorsing van het lidmaatschap. Indien de voorzitter daartoe overgaat doet hij
____
uiterlijk drie maanden nadien de voordacht als bedoeld in lid 3 van dit artikel. De
_____
schorsing eindigt door het achterwege blijven van die voordracht, de intrekking
__
daarvan of anders door het in gezag van gewijsde komen van de in lid 3 bedoelde
_________________________________________
uitspraak van de gewone rechter.
____________________
5. Het lidmaatschap van het College van Arbiters eindigt door:
_________________________________________________________
het overlijden;
____
het verloop van het kalenderjaar, waarin de de zeventig-jarige leeftijd is bereikt;
______________________
het verlies van het vrije beheer over het eigen vermogen;
______________________________________________
ontslagneming (bedanken);
______
het verloop van drie jaar na de dag van benoeming en een binnen die termijn
______________________
genomen bestuursbesluit om de benoeming in te trekken;
________________________________
het ontslag als bedoeld in lid 3 van dit artikel.
________________________________________________________
Leden-deskundige
__
6. De leden-deskundige van het College van Arbiters worden door het bestuur van de
__
Raad benoemd na een voordracht van de in artikel 13 lid 7 bedoelde organisaties.
___
De voordragende organisaties zijn vrij de te benoemen leden al dan niet uit eigen
___________________________________________________
kring voor te dragen.
_______
7. Vierentwintig van deze leden worden voorgedragen door het bestuur van de
______
vereniging Bouwend Nederland en worden bij hun benoeming op de ledenlijst
____________________________________________
geplaatst als leden-aannemer;
___
Vierentwintig van deze leden worden voor een zesde deel voorgedragen door het
___
bestuur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI, tweezesde deel door het
___
bestuur van de NLingenieurs en voor de helft door het bestuur van de Koninklijke
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____
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten
____
BNA en worden bij hun benoeming op de ledenlijst geplaatst als leden-adviseur;
_
Vierentwintig van deze leden worden voor een derde voorgedragen door de Minister
van Infrastructuur en Waterstaat, voor een derde door het bestuur van de Vereniging
____
Nederlandse Gemeenten en voor een derde door het bestuur van de vereniging
_________
AEDES en worden bij hun benoeming op de ledenlijst geplaatst als leden________________________________________________________
opdrachtgever.
_____
8. De voordragende organisaties zijn gerechtigd hun voordrachtrechten ad hoc of
__
systematisch schriftelijk te delegeren aan de door hen benoemde bestuursleden in
de Raad, mits deze bestuursleden gehouden worden hun voordrachten schriftelijk te
________________________________________________________________
uiten.
_
9. Indien het is gekomen tot een wijziging als bedoeld in lid 4 van artikel 4 moeten voor
__
de in lid 7 van dit artikel genoemde organisaties de daarvoor in de plaats gekomen
___________
organisaties, als vermeld in het notariële aanhangsel, worden gelezen.
__
10. Het bestuur van de Raad kan de in lid 7 genoemde aantallen voor één of meer van
____
de bovengenoemde categorieën verhogen van vierentwintig tot vierendertig. Het
_______
bestuur van de Raad handhaaft daarbij zo veel mogelijk het evenwicht in de
______
samenstelling van het College van Arbiters als bedoeld in lid 7 van dit artikel.
_
11. Telkens wanneer zulks is vereist nodigt het bestuur van de Raad het bestuur van de
_____
in aanmerking komende organisatie uit een voordracht te doen binnen de in de
_
uitnodigingsbrief te vermelden termijn van ten minste zes weken en ten hoogste drie
____________________________________________________________
maanden.
____
12. Uiterlijk zes maanden na de voordracht beslist het bestuur van de Raad over de
_
benoeming van het voorgedragen lid. Bij diens niet benoeming wordt de betreffende
________________
organisatie uitgenodigd tot het doen van een nieuwe voordracht.
____
13. In het geval geen voordrachten worden gedaan door de betreffende organisatie
_
binnen de in de uitnodiging vermelde termijn en een rappel terzake met een termijn
_________
van ten minste vier weken en ten hoogste twee maanden evenmin tot een
__
voordracht leidt, dan heeft het bestuur het recht in een benoeming te voorzien naar
_
eigen inzicht, met dien verstande dat voor zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht
_
bij de signatuur van de in gebreke gebleven organisatie. De aldus benoemde leden
worden op de ledenlijst geplaatst in de categorie van de organisatie die in gebreke is
_________________________________
gebleven met het doen van een voordracht .
__
14. Het bestuur van de Raad kan aan een of meer bij de bouw betrokken organisaties,
staande buiten de in lid 7 van dit artikel genoemde organisaties, het recht toekennen
_______
tot het indienen van meervoudige voordrachten voor een door het bestuur te
______
bepalen aantal leden-deskundige. Deze worden bij hun benoeming op de lijst
___________________
geplaatst onder vermelding van de voordragende organisatie.
15. Wanneer zulks wordt vereist, nodigt de voorzitter van de Raad de besturen van de in
_
lid 14 van dit artikel bedoelde organisaties uit binnen een in de uitnodiging vermelde
_
termijn van tenminste zes weken en ten hoogste drie maanden een voordracht op te
______
maken van personen, die naar het oordeel van het desbetreffende bestuur in
_____
aanmerking komen voor benoeming tot lid-deskundige. Deze voordracht bevat
___
minstens tweemaal zoveel namen als het aantal door de bedoelde organisatie te
____
bezetten vacatures. Uit deze voordracht wordt een keuze en benoeming gedaan
____
door het bestuur binnen uiterlijk 6 maanden na de voordracht. Indien het bestuur
__
besluit geen van de personen van een meervoudige voordracht te benoemen stelt
__
het bestuur van de Raad het bestuur van de betreffende organisatie minstens een
_________________________
keer in staat een nieuwe dubbele voordracht te doen.
_____________________________________________________________
Leden-jurist
___
16. Wanneer zulks wordt vereist zal het bestuur, op basis van een voordracht van de
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_____
voorzitter, een lid-jurist benoemen. Deze voordracht bevat tenminste tweemaal
____
zoveel namen als het aantal vacatures en betreft bij voorkeur een rechter of een
__________________________________________________________
oud-rechter.
__
17. De voorzitter is q.q. voorzitter en lid van het College van Arbiters buiten het aantal
____
leden als genoemd in lid 1 van dit artikel. Een uit de voordracht ex artikel 4 lid 6
____________________________
benoemde voorzitter fungeert daarbij als lid-jurist.
_______________________________________________________________
Artikel 14.
____
Bij de in de aanhef van deze akte vermelde omzetting worden de leden van de oude
_
Raad leden van het College van Arbiters van de Raad. Zij worden daarbij op de ledenlijst
____________________________
geplaatst in de categorie als door het bestuur bepaald.
_______________________________________________________________
Artikel 15.
_
De Raad onderhoudt een bestand aan juristen, al dan niet in vaste of tijdelijke dienst van
_____
de Raad, die worden toegevoegd aan de scheidsgerechten als ambtelijk secretaris.
______________________________________________
HET ARBITRAGEREGLEMENT
_______________________________________________________________
Artikel 16.
_
1. De Raad heeft een arbitragereglement dat van toepassing is op de behandeling van
de aan de Raad voorgelegde geschillen. Dit arbitragereglement is vastgesteld per de
_
datum van het verlijden van deze akte, is bij deze akte gevoegd en per dezelfde dag
______________________
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.
2. Een besluit tot wijziging behoeft een bestuursbesluit dat voldoet aan de vereisten als
___________________________________________________
vermeld in artikel 18.
____
3. Voor zover partijen in hun arbitrageovereenkomst verwijzen naar deze statuten,
_
worden zij geacht mede te hebben verwezen naar het arbitragereglement zoals dat
______________________
luidt op datum van het aanhangig maken van het geschil.
_________________________________________
HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
_______________________________________________________________
Artikel 17.
______
Bij door het bestuur vast te stellen huishoudelijk reglement inzake het College van
______________
Arbiters en het bestuur van de Raad zullen regels worden gegeven over
__
a. het honorarium van de voorzitter van de Raad en de leden van het scheidsgerecht;
__________
b. de vergoeding van reis- en verblijfkosten van de voorzitter en de overige
________________________________________________________
bestuursleden;
_______________________
c. al hetgeen dat het bestuur nodig acht daarin te regelen.
__________________________________________________
ANDERE REGLEMENTEN
_______________________________________________________________
Artikel 18.
__
1. Het bestuur is bevoegd een of meer andere reglementen vast te stellen, waarin die
____________________________
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze
____________________________________________________
statuten zijn vervat.
_____________
2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
___
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd deze reglementen te wijzigen of op te heffen.
_____________________________________________________
STATUTENWIJZIGING
_______________________________________________________________
Artikel 19.
________________________________
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
________
Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van tenminste
________
vijfenzeventig procent van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin
_____
tenminste vijfenzeventig procent van de zittende leden van het bestuur aanwezig of
vertegenwoordigd is en - in het geval van een nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 6
__
lid 13 – met een meerderheid van tenminste vijfenzeventig procent van het aantal op de
_____
vergadering aanwezige en vertegenwoordigde bestuursleden, ongeacht hun aantal.
____________________________________________
ONTBINDING EN VEREFFENING
_______________________________________________________________
Artikel 20.
_______________________________
1. Het bestuur is bevoegd de Raad te ontbinden.
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__
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 19 van overeenkomstige
___________________________________________________________
toepassing.
____
2. De Raad blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
_________________________________________________
haar vermogen nodig is.
__________________________________
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
_
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Raad inschrijving
_____________
geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
__
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
___________________________________________________________
van kracht.
_____
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Raad wordt door de vereffenaars
__
zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de Raad en voor het overige
________________________________________________
uitgekeerd aan de Staat.
___
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
___________
stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.
__________________________________________________________
SLOTBEPALING
_______________________________________________________________
Artikel 21.
__
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
___________________________________________________________________
SLOT
__________________________________________
De comparant is mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparant en
___
daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende
________________________________________________________________
gevolgen.
______
De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
_
daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparant uitdrukkelijk in te stemmen met
__
de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de
comparant en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht, op de datum
__________________________________________
aan het begin van deze akte vermeld.
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

