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Artikel 1. Begripsbepalingen 

1.1 In dit Arbitragereglement hebben de begrippen de betekenis als daaraan toegekend in de 

Statuten, tenzij hierna uitdrukkelijk anders vermeld. 

1.2 Verwijzingen naar Artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van het Arbitragereglement 

tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

 

Artikel 2. Geschillen  

2.1 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.10 van de Statuten worden de in dit Artikel 

2 bedoelde geschillen onderworpen aan arbitrage van het NWPCS, zoals bedoeld in dit 

Arbitragereglement. 

2.2 Dit Arbitragereglement vindt toepassing met betrekking tot geschillen:  

(a) tussen leden onderling: op grond van de in de statuten en reglementen van het 

NWPCS geregelde lidmaatschapsverhouding met het NWPCS;  

(b) tussen leden van het NWPCS en personen wier lidmaatschap van het NWPCS is 

geëindigd, indien en voorzover het geschil is ontstaan uit een rechtsbetrekking die 

tussen partijen bestond voordat het lidmaatschap eindigde;  

(c) tussen leden en derden: krachtens een daartoe tussen partijen schriftelijk gesloten 

overeenkomst tot arbitrage, waarin is bepaald dat een bestaand of toekomstig ge-

schil tussen partijen op grond van dit Arbitragereglement ter beslechting aan de 

Arbitragecommissie wordt voorgelegd. 

2.3 De geschillen kunnen betrekking hebben op:  

(a) de enkele vaststelling van de hoedanigheid of van de toestand van zaken;  

(b) de enkele bepaling van de hoogte van een schadevergoeding of van een verschul-

digde geldsom, waaronder de verschuldigdheid van een koopsom of dekgeld;  

(c) de aanvulling of een wijziging van een rechtsbetrekking waaruit het geschil tussen 

partijen is ontstaan.  

2.4 Een geschil wordt geacht tussen partijen te bestaan wanneer één van de betrokken partijen 

verklaart dat dit het geval is. 

2.5 Een geschil, voortvloeiende uit of verband houdende met een door een orgaan, een com-

missie of functionaris van het NWPCS genomen besluit kan niet aan de Arbitragecommis-

sie worden voorgelegd.  

2.6 Alle kosten van de behandeling van een geding, zoals bedoeld in Artikel 33.3 komen ten 

laste van de betrokken partijen en voorts die kosten die de Arbitragecommissie in haar 

uitspraak zal bepalen. Het Hoofdbestuur stelt jaarlijks het door partijen te betalen voorschot 

vast.  

 

Artikel 3. Arbitrage 

3.1 De Arbitragecommissie is bevoegd van een geschil kennis te nemen indien:  

(a) bij een geschil, zoals bedoeld in de Artikelen 2.2(a) en 2.2(b), in het verzoekschrift 

wordt verwezen naar de toepasselijkheid van dit arbitragereglement;  

(b) bij een geschil, zoals bedoeld in Artikel 2.2(c), de overeenkomst tot arbitrage blijkt 

uit een door de desbetreffende partijen ondertekend stuk waarin de Arbitragecom-

missie bevoegd is verklaard en dit arbitragereglement van toepassing wordt ver-

klaard.  
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3.2 Wanneer de overeenkomst tot arbitrage is gesloten nadat tussen partijen een geschil is ont-

staan, dient de overeenkomst een nauwkeurige beschrijving te bevatten van het door par-

tijen aan de Arbitragecommissie voor te leggen geschil. Partijen zijn niet bevoegd in de 

overeenkomst tot arbitrage af te wijken van de bepalingen van dit Arbitragereglement, ten-

zij dit uitdrukkelijk in dit Arbitragereglement is toegestaan.  

3.3 De overeenkomst tot arbitrage mag niet leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen, welke 

niet ter vrije bepaling van partijen staan.  

3.4 Waar in dit Arbitragereglement een beslissing is opgedragen aan de (voorzieningenrechter 

van de) rechtbank is de (voorzieningenrechter van de) rechtbank te Utrecht bevoegd, tenzij 

het Arbitragereglement een andere rechter bevoegd verklaart.  

3.5 Dit Arbitragereglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Ledenraad van NWPCS. 

Een wijziging heeft geen gevolg voor een op de datum van wijziging aanhangige Arbitra-

geprocedure. Op de aanhangige procedure blijft het Arbitragereglement van toepassing zo-

als dat bij aanvang van de arbitrageprocedure van kracht was.  

3.6 Het Hoofdbestuur van NWPCS stelt het uurtarief en de reis- en verblijfkosten van de arbi-

ters en van de secretarissen vast, alsmede de administratiekosten die voor de behandeling 

van een geschil verschuldigd zijn.   

 

Artikel 4. Arbitragecommissie 

4.1 De Arbitragecommissie bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, en ove-

rige arbiters. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter kunnen ook als arbiter optre-

den.  

4.2 De leden van de Arbitragecommissie worden op voorstel van het Hoofdbestuur benoemd 

door de Ledenraad voor de duur van drie jaren en kunnen telkens aansluitend voor een-

zelfde periode worden herbenoemd. Het bepaalde in artikel 12.6 van het Algemeen Regle-

ment is niet op de benoeming van de leden van de Arbitragecommissie van toepassing.  

4.3 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden in functie benoemd. De benoeming 

door de Ledenraad wordt eerst van kracht nadat de arbiter zijn benoeming schriftelijk heeft 

aanvaard.  

4.4 De plaatsvervangend voorzitter heeft dezelfde bevoegdheden als de voorzitter.   

4.5 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn jurist bij voorkeur met adequate erva-

ring in een rechtsprekende functie. De overige arbiters worden benoemd op basis van hun 

specifieke deskundigheid in foktechnische-, hippische-, of veterinaire aangelegenheden of 

op grond van juridische deskundigheid.  

4.6 Het lidmaatschap van de Arbitragecommissie is onverenigbaar met enige bestuurs- of le-

denraadsfunctie van het NWPCS, en met het zijn van secretaris van de Arbitragecommissie. 

Het lidmaatschap van de Arbitragecommissie is in beginsel onverenigbaar met het beroep 

van advocaat, tenzij de desbetreffende advocaat niet betrokken is bij zaken die bij de Arbi-

tragecommissie dienen.  

4.7 De arbiters behoeven geen lid te zijn van het NWPCS, in welk geval zij vóór hun benoe-

ming een verklaring ondertekenen waarin zij zich gehouden achten aan de statuten, regle-

menten en besluiten van het NWPCS.  

4.8 De voorzitter coördineert de werkzaamheden van de Arbitragecommissie, bewaakt de kwa-

liteit van de arbitrage en bevordert de eenheid van de rechtspraak van de Arbitragecommis-

sie.  
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4.9 De Arbitragecommissie is belast met de behandeling van een geding en bestaat uit een 

voorzitter en twee overige arbiters.   

4.10 In afwijking van het bepaalde in Artikel 4.9 kan de Arbitragecommissie ook alleen uit de 

voorzitter bestaan:  

(a) wanneer de eisende en verwerende partijen daarom gezamenlijk verzoeken;  

(b) ter behandeling van een geding, zoals bedoeld in Artikel 2.3(b);  

(c) ter behandeling van een spoedgeding, zoals bedoeld in Artikel 30. 

4.11 Het Hoofdbestuur bepaalt – gehoord het advies van de voorzitter – het aantal overige arbi-

ters.  

4.12 Het Hoofdbestuur is bevoegd een arbiter wegens het niet naar behoren functioneren te 

schorsen of te ontslaan, in welk geval het Hoofdbestuur voordien het advies inwint van de 

voorzitter.  

4.13 Het lidmaatschap van de Arbitragecommissie eindigt wanneer geen herbenoeming plaats-

vindt, de arbiter ontslagen wordt, zelf als lid van de Arbitragecommissie bedankt of wan-

neer zich een structurele onverenigbaarheid voordoet. Wanneer een arbiter betrokken is bij 

de behandeling van een geschil, eindigt zijn lidmaatschap van de Arbitragecommissie niet 

eerder dan nadat in dat geschil een eindvonnis is gewezen, tenzij het bepaalde in Artikel 

4.12 zich voordoet.  

 

Artikel 5. Secretariaat  

5.1 De Arbitragecommissie wordt bijgestaan door één of meer secretarissen.  

5.2 Een secretaris wordt door het Hoofdbestuur benoemd voor de duur van drie jaar en kan 

telkens aansluitend voor eenzelfde periode worden herbenoemd.  

5.3 Een secretaris is jurist en beschikt over relevante juridische kennis en processuele ervaring. 

Een secretaris ondersteunt de Arbitragecommissie die met de behandeling van een geschil 

is belast. Een secretaris is tevens belast met de administratieve behandeling van bij de Ar-

bitragecommissie aanhangig gemaakte geschillen. 

5.4 Een secretaris behoeft geen lid te zijn van het NWPCS, in welk geval hij vóór zijn benoe-

ming een verklaring ondertekent waarin hij zich gehouden acht aan de statuten, reglemen-

ten en besluiten van het NWPCS.  

5.5 Een secretaris maakt geen deel uit van de Arbitragecommissie, maar neemt wel deel aan 

het raadkameroverleg.  

5.6 Het Hoofdbestuur is bevoegd een secretaris die niet naar behoren functioneert te schorsen 

of te ontslaan, in welk geval het Hoofdbestuur voordien het advies inwint van de voorzitter.  

5.7 De benoeming van een secretaris eindigt wanneer geen herbenoeming plaatsvindt, een se-

cretaris ontslagen wordt, zelf bedankt of wordt benoemd als arbiter. Wanneer een secretaris 

betrokken is bij de behandeling van een geschil, eindigt diens benoeming niet eerder dan 

nadat in dat geschil een eindvonnis is gewezen, tenzij het bepaalde in Artikel 5.6 zich voor-

doet.  

5.8 Het secretariaat van de Arbitragecommissie is gevestigd ten kantore van het Stamboekkan-

toor.  

 

Artikel 6. Onpartijdigheid en onafhankelijkheid 

6.1 De arbiters en de secretarissen behoren onpartijdig en onafhankelijk te zijn. Zij mogen geen 

nauwe persoonlijke of zakelijke banden hebben met één van de partijen of met één van de 
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(mede)arbiters, noch werknemer of opdrachtgever zijn van een bij een arbitragezaak be-

trokken partij. Zij hebben geen rechtstreeks persoonlijk of zakelijk belang bij de afloop van 

het geding. Evenmin mogen zij voorafgaand aan hun benoeming hun mening over de zaak 

aan één van de partijen kenbaar hebben gemaakt.  

6.2 Het is een arbiter niet toegestaan gedurende het geding contact met een partij te hebben 

omtrent aangelegenheden die het geschil betreffen, zonder de andere partij(en) hiervan 

schriftelijk in kennis te stellen.  

6.3 De arbiters, alsmede de secretarissen en degenen die op het Stamboekkantoor met de af-

handeling van de aan de Arbitragecommissie voorgelegde geschillen zijn belast, zijn ver-

plicht tot geheimhouding ter zake van al wat hen met betrekking tot bedoelde geschillen ter 

kennis komt. 

6.4 Wanneer een arbiter direct of indirect in de meest ruime zin betrokken is bij een partij in 

een arbitragezaak neemt hij geen deel aan de behandeling van de zaak. 

 

Artikel 7. Aanvang en einde van de opdracht  

7.1 De opdracht aan de Arbitragecommissie vangt aan met het indienen van een verzoekschrift 

of met het voeren van verweer.  

7.2 Met de behandeling van een geschil is belast de commissie die daartoe door de voorzitter 

is samengesteld of aangewezen.  

7.3 Wanneer een arbiter (naar verwachting) langduriger, dan voor een adequate behandeling 

van het geding vereist is, verhinderd is of zal zijn, vervangt de voorzitter de desbetreffende 

arbiter, van welke vervanging zo spoedig mogelijk aan partijen mededeling wordt gedaan.  

7.4 De aan de Arbitragecommissie verstrekte opdracht eindigt:  

(a) door het deponeren ter griffie van het door de Arbitragecommissie gewezen eind-

vonnis, of 

(b) doordat de eiser zijn vordering intrekt en geen tegenvordering is ingesteld, of  

(c) door een tussen partijen getroffen schikking, dan wel 

(d) met in achtneming van het bepaalde in Artikel 8,  

(e) een en ander onverminderd het bepaalde in Artikel 7.3, alsmede in Artikel 28, Ar-

tikel 36 en Artikel 37.  

 

Artikel 8. Tussentijdse beëindiging van opdracht  

8.1 Een arbiter die zijn opdracht heeft aanvaard kan daarvan op eigen verzoek door de voorzit-

ter worden ontheven, nadat de arbiter partijen heeft verzocht met de ontheffing in te stem-

men.  

8.2 Een arbiter die zijn opdracht heeft aanvaard kan, indien hij rechtens of feitelijk niet meer 

in staat is zijn opdracht te vervullen op verzoek van één van de partijen door de voorzitter 

van zijn opdracht worden ontheven of bij gebreke daarvan door de voorzieningenrechter 

van de rechtbank.  

8.3 Een arbiter die op grond van het bepaalde in de Artikelen 8.1 en 8.2 van zijn opdracht is 

ontheven, wordt door de voorzitter vervangen door een andere arbiter van de Arbitrage-

commissie. Hetzelfde geschiedt wanneer een arbiter overlijdt. In het geval van vervanging 

is het geding van rechtswege geschorst, tenzij de voorzitter op verzoek van partijen anders 

beslist. Na beëindiging van de schorsing wordt het geding voortgezet in de stand waarin 

het zich bevindt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.  
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8.4 Op schriftelijk verzoek van de meest belanghebbende partij kan de voorzitter, of bij gebreke 

daarvan de voorzieningenrechter van de rechtbank, partijen en de arbiter(s) gehoord, de 

opdracht aan de Arbitragecommissie beëindigen wanneer deze, ondanks herhaalde aanma-

ning, haar opdracht, alle omstandigheden in aanmerking genomen, op onaanvaardbare trage 

wijze uitvoert.  

8.5 In het geval de voorzieningenrechter de opdracht aan de Arbitragecommissie beëindigt, 

stelt de voorzitter terstond een nieuwe commissie samen die met de verdere behandeling 

van het geding wordt belast. De nieuwe Arbitragecommissie bepaalt alsdan op welke wijze 

het geding wordt voortgezet, maar stelt in ieder geval een (nieuwe) mondelinge behande-

ling vast, tenzij partijen gezamenlijk van die mondelinge behandeling afzien.  

8.6 Wanneer het bepaalde in Artikel 8.4 betrekking heeft op de voorzitter stelt de plaatsver-

vangend voorzitter een nieuwe Arbitragecommissie samen.  

8.7 Wanneer de voorzieningenrechter de opdracht aan de Arbitragecommissie beëindigt, kun-

nen partijen wier opdracht is gebaseerd op een overeenkomst tot arbitrage, zoals bedoeld 

in Artikel 3.1(b), binnen vijf dagen na de uitspraak van de voorzieningenrechter gezamen-

lijk beslissen dat zij het geding niet voorleggen aan een nieuw samen te stellen Arbitrage-

commissie maar dat de bevoegdheid van de rechter herleeft. Wanneer bedoelde beslissing 

van partijen niet binnen zeven dagen na de uitspraak van de voorzieningenrechter schrifte-

lijk aan de secretaris is medegedeeld, vindt het bepaalde in de Artikelen 8.2 en 8.3 toepas-

sing.  

 

Artikel 9. Overlijden en beëindiging lidmaatschap van een partij  

9.1 De opdracht van de Arbitragecommissie eindigt niet door het overlijden van een partij en 

evenmin doordat een partij ophoudt lid te zijn van het NWPCS.  

9.2 De Arbitragecommissie schorst in geval van overlijden van één der partijen het geding voor 

een door haar te bepalen termijn. De Arbitragecommissie kan, op schriftelijk verzoek van 

de rechtsopvolgers van een overleden partij, deze termijn verlengen. De Arbitragecommis-

sie stelt de wederpartij in de gelegenheid, op verzoek te worden gehoord. Na de schorsing 

wordt het geding voortgezet in de stand waarin het zich bevindt.  

9.3 De secretaris bericht partij(en).  

 

Artikel 10. Beroep op onbevoegdheid  

10.1 Een partij kan zonder de bevoegdheid van de Arbitragecommissie te erkennen een beroep 

doen op de onbevoegdheid van de Arbitragecommissie mits dit beroep schriftelijk voor alle 

weren wordt gedaan of bij gebreke van een verweerschrift aan het begin van een monde-

linge behandeling.  

10.2 Wanneer een verwerende partij niet bij de eerste mogelijkheid, zoals bedoeld in Artikel 

10.1, een beroep heeft gedaan op de onbevoegdheid van de Arbitragecommissie wordt de 

partij geacht de bevoegdheid van de Arbitragecommissie onherroepelijk te hebben aan-

vaard en vervalt diens recht zich nadien op de onbevoegdheid van de Arbitragecommissie 

te beroepen.  

10.3 De met de behandeling van het geding belaste Arbitragecommissie oordeelt over het beroep 

op de onbevoegdheid van de Arbitragecommissie en doet terzake zo spoedig mogelijk uit-

spraak. Van deze uitspraak staat geen beroep open.  

10.4 De Arbitragecommissie kan zich ambtshalve onbevoegd verklaren.  
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10.5 Wanneer de Arbitragecommissie zich onbevoegd verklaart, is de gewone rechter bevoegd 

van de zaak kennis te nemen.  

 

Artikel 11. Wraking  

11.1 Een arbiter kan worden gewraakt wanneer gerechtvaardigde twijfel bestaat aan zijn onpar-

tijdigheid of onafhankelijkheid. Om dezelfde redenen kan de secretaris van de Arbitrage-

commissie worden gewraakt.  

11.2 Een partij kan een door voorzitter aangewezen of een door de voorzieningenrechter van de 

rechtbank benoemde arbiter niet wraken, wanneer zij in diens benoeming heeft berust, ten-

zij de reden van wraking haar eerst later bekend is geworden.  

11.3 Wanneer zich na zijn aanwijzing een feit voordoet waardoor een arbiter of de secretaris niet 

meer voldoet aan het bepaalde in Artikel 6.1 dan trekt hij zich alsnog terug en doet daarvan 

onmiddellijk mededeling aan de voorzitter. De voorzitter voorziet dan zo spoedig mogelijk 

in de benoeming van een andere arbiter of secretaris. 

11.4 De wrakende partij brengt de wraking, onder opgave van redenen, schriftelijk ter kennis 

van de betrokken arbiter, de voorzitter en van de wederpartij. De voorzitter kan het geding 

schorsen vanaf de dag dat hij de kennisgeving ontvangt.  

11.5 Trekt een gewraakte arbiter zich niet binnen twee weken na de dag van de ontvangst van 

bedoelde kennisgeving terug, dan doet hij hiervan mededeling aan de voorzitter en wordt 

op verzoek van de meest gerede partij over de gegrondheid van de wraking door de voor-

zieningenrechter van de rechtbank beslist. Wordt dit verzoek niet binnen vier weken na de 

dag van de ontvangst van de kennisgeving gedaan, dan vervalt het recht tot wraking en 

wordt het geding, indien het geschorst was, hervat in de stand waarin het zich bevindt. 

Wanneer de betrokken arbiter, één der partijen of beide partijen buiten Nederland wonen 

of feitelijk verblijf houden, geldt een termijn van drie onderscheidenlijk zes weken.  

11.6 Trekt de gewraakte arbiter zich terug of wordt diens wraking door de voorzieningenrechter 

van de rechtbank gegrond bevonden, dan vervangt de voorzitter hem door een andere arbi-

ter uit de Arbitragecommissie. Het bepaalde in Artikel 8.3 vindt dan toepassing.  

 

Artikel 12. Plaats van arbitrage en uitspraak  

12.1 Tenzij de Arbitragecommissie anders beslist, zal de Arbitragecommissie ten kantore van 

het NWPCS domicilie kiezen en uitspraak doen.  

12.2 De Arbitragecommissie kan zitting houden, beraadslagen, getuigen en deskundigen horen 

op elke andere plaats, in of buiten Nederland, die zij daartoe geschikt acht.  

 

Artikel 13. Gelijkheid van partijen  

13.1 De partijen worden op voet van gelijkheid behandeld.  

13.2 De Arbitragecommissie geeft iedere partij de gelegenheid voor haar rechten op te komen 

en haar stellingen voor te dragen.  

13.3 In het geval een geding meer dan één eisende partij kent, is ten aanzien van iedere eisende 

partij het in dit Arbitragereglement bepaalde van toepassing. In het geval een geding meer 

dan één verwerende partij kent, is ten aanzien van iedere verwerende partij het in dit Arbi-

tragereglement bepaalde van toepassing.  

 

Artikel 14. Vertegenwoordiging en bijstand  
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14.1 De partijen kunnen voor de Arbitragecommissie in persoon verschijnen of zich doen ver-

tegenwoordigen door een advocaat, dan wel door een daartoe schriftelijk gevolmachtigde. 

De partijen kunnen zich door personen van hun keuze doen bijstaan.  

14.2 Wanneer een partij zich ter zitting door een advocaat of gevolmachtigde doet bijstaan, stelt 

de betreffende partij en de secretaris en de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk schrif-

telijk in kennis. Wanneer het verzoek tot arbitrage is uitgegaan van een advocaat of een 

gevolmachtigde, wordt deze kennisgeving geacht te zijn gedaan.  

 

Artikel 15. Processuele bepalingen  

15.1 De Arbitragecommissie geeft, op verzoek van een van partijen of uit eigen beweging, aan 

partijen de gelegenheid tot het geven van een mondelinge toelichting.  

15.2 De Arbitragecommissie kan, op verzoek van een van partijen, een partij toestaan om getui-

gen of deskundigen voor te brengen. De Arbitragecommissie is bevoegd om één van zijn 

leden aan te wijzen om getuigen of deskundigen te horen.  

15.3 De Arbitragecommissie is bevoegd overlegging van stukken te bevelen.  

15.4 De Arbitragecommissie kan het Hoofdbestuur verzoeken in het kader van een onderhanden 

geding door haar gestelde vragen te (doen) beantwoorden en/of stukken over te leggen. Het 

Hoofdbestuur is gehouden zo spoedig mogelijk aan dit verzoek te voldoen.  

15.5 Wanneer partijen, nadat het geding aanhangig is gemaakt, hun geschil alsnog door een 

minnelijke schikking wensen te regelen of geregeld hebben, doen zij hiervan terstond me-

dedeling aan de secretaris.  

15.6 Het staat de Arbitragecommissie vrij uit het niet, niet volledig of niet tijdig voldoen en aan 

een in dit artikel of aan een in Artikel 17 tot en met Artikel 24 bedoeld verzoek de gevolg-

trekkingen te maken, die zij juist acht.  

 

Artikel 16. Bewijs  

De Arbitragecommissie is vrij ten aanzien van de toepassing van de regelen van bewijsrecht.  

 

Artikel 17. Procedure  

17.1 Een geschil wordt aanhangig gemaakt doordat de eisende partij zijn verzoekschrift door 

middel van een aangetekende brief bij de secretaris van de Arbitragecommissie indient. Het 

geding is aanhangig op de dag waarop de secretaris het verzoekschrift heeft ontvangen.  

17.2 Het verzoekschrift vermeldt naam, adres, woonplaats van partijen en bevat voorts een 

nauwkeurige omschrijving van het geschil en van de vordering, alsmede van de gronden 

waarop deze berust en van hetgeen wordt gevorderd, onder bijvoeging van alle bescheiden 

die op het geschil betrekking hebben. In het geval het geschil aan de Arbitragecommissie 

wordt voorgelegd op grond van een overeenkomst tot arbitrage, wordt deze overeenkomst 

tevens overgelegd. In het verzoekschrift wordt tevens vermeld of de partij de behandeling 

van het geding aan één arbiter wil voorleggen en of zich een wrakinggrond ten aanzien van 

een aan te wijzen arbiter voordoet.  

17.3 De secretaris zendt van het ontvangen verzoekschrift een exemplaar aan de verwerende 

partij(en) onder mededeling dat een met redenen omkleed verweerschrift kan worden inge-

diend. De secretaris deelt tevens aan partijen mede welke arbiters het geding behandelen. 

Tevens zendt de secretaris aan partijen het toepasselijke Arbitragereglement.  
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17.4 Zowel de eisende partij als de verwerende partij voldoet voor de aanvang van de behande-

ling van de zaak het door het Hoofdbestuur vastgestelde voorschot. De Arbitragecommissie 

bepaalt in haar uitspraak op welke wijze het voorschot wordt verrekend.  

17.5 Een verwerende partij dient zijn verweerschrift binnen drie weken na de dag waarop het 

verzoekschrift aan de verwerende partij is toegezonden bij de secretaris te hebben inge-

diend. Wanneer de verwerende partij een tegenvordering aanhangig wenst te maken, dient 

de tegenvordering (eis in reconventie) in het verweerschrift te worden opgenomen, terwijl 

alsdan tevens het in Artikel 17.4 genoemde voorschot verschuldigd is.  

17.6 De eisende partij dient tegelijk met het aanhangig maken van het geschil aan het Stamboek-

kantoor het in Artikel 17.4 bedoelde voorschot voldoen. De behandeling van het geschil 

wordt opgeschort totdat het verschuldigde voorschot is voldaan. Wanneer de verwerende 

partij een tegenvordering heeft ingesteld, vindt de behandeling van de tegenvordering niet 

eerder plaats dan nadat het voorschot is voldaan.  

17.7 Indien aan het bepaalde in dit artikel niet wordt voldaan, stelt de secretaris binnen een door 

deze te noemen termijn de betreffende partij alsnog in de gelegenheid aan het gestelde te 

voldoen.  

17.8 De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Nederlandse taal, tenzij de voorzitter anders 

beslist.  

 

Artikel 18. Exemplaren  

18.1 Het verzoekschrift, het verweerschrift, alsmede elk ander in het geding te brengen proces-

stuk of bijlage wordt in vijfvoud ingediend. Het aantal wordt met evenzoveel exemplaren 

verhoogd als er meer dan één eisende of verwerende partijen is. Met uitzondering van even-

tueel over te leggen bijlagen dienen alle processtukken in de Nederlandse taal te zijn ge-

steld.  

18.2 Het bepaalde in Artikel 18.1 is tevens van toepassing ten aanzien van een verzoek tot voe-

ging, tussenkomst en vrijwaring, als bepaald in Artikel 27 van dit Arbitragereglement.  

18.3 Bij een spoedgeding worden de in Artikel 18.1 bedoelde processtukken in drievoud inge-

diend. Wanneer er meer dan één eiser en verweerder is, worden er evenzoveel processtuk-

ken overgelegd als er partijen bij het spoedgeding betrokken zijn, vermeerderd met drie 

exemplaren voor de Arbitragecommissie.  

18.4 Indien aan het bepaalde in dit Artikel 18 niet wordt voldaan, stelt de secretaris binnen een 

door hem te noemen termijn de betreffende partij alsnog in de gelegenheid aan het gestelde 

te voldoen.  

18.5 Over te leggen stukken, die in een andere taal dan de Franse, Duitse of Engelse taal zijn 

gesteld, dienen door de betreffende partij te zijn voorzien van een Nederlandse vertaling, 

die is opgesteld door een beëdigd vertaler. De Arbitragecommissie kan verlangen dat ook 

in de Franse, Duitse of Engelse taal opgestelde stukken door een beëdigd vertaler worden 

vertaald. De vertaling geschiedt in opdracht en voor rekening van de partij die de betref-

fende stukken overlegt. De Arbitragecommissie bepaalt bij uitspraak voor wiens rekening 

de kosten van een vertaling komen.  

 

Artikel 19. Het in gebreke blijven van een partij  
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19.1 Blijft de eisende partij, ofschoon daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, in gebreke 

zijn vordering in te dienen of naar behoren toe te lichten, zonder daartoe gegronde redenen 

aan te voeren, dan kan de Arbitragecommissie bij vonnis een einde maken aan het geding.  

19.2 Blijft de verwerende partij, ofschoon daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, in ge-

breke verweer te voeren, zonder daartoe gegronde redenen aan te voeren, dan kan de Arbi-

tragecommissie aanstonds vonnis wijzen.  

19.3 De bepalingen van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de tegenvordering.  

19.4 Bij het vonnis, zoals bedoeld in Artikel 19.2, wordt de vordering geheel of gedeeltelijk 

toegewezen, tenzij deze aan de Arbitragecommissie onrechtmatig of ongegrond voorkomt. 

De Arbitragecommissie kan, alvorens vonnis te wijzen, van de eisende partij het bewijs van 

een of meer van zijn stellingen verlangen.  

 

Artikel 20. Processtukken  

20.1 Na een ingediend verweerschrift kan een eisende partij, met toestemming van de voorzitter, 

een conclusie van repliek nemen, in welk geval een verwerende partij een conclusie van 

dupliek kan nemen.  

20.2 Met toestemming van de voorzitter kunnen partijen zo nodig nadere conclusies, akten of 

andere processtukken overleggen.  

20.3 Iedere partij wordt voor het nemen van een conclusie, acte of het overleggen van een pro-

cesstuk een termijn van drie weken gegund, welke slechts éénmaal met een termijn van drie 

weken kan worden verlengd. In bijzondere omstandigheden kan de voorzitter na een met 

redenen omkleed verzoek nog een kort extra uitstel verlenen.  

 

Artikel 21. Zittingen  

21.1 De zittingen van de Arbitragecommissie zijn niet openbaar, tenzij de Arbitragecommissie 

om gewichtige redenen anders bepaalt.  

21.2 Elk van partijen kan om een mondelinge behandeling verzoeken.  

21.3 De voorzitter bepaalt plaats, dag en uur van een mondelinge behandeling, van een persoon-

lijke verschijning van partijen (comparitie), van een getuigenverhoor (enquête), van het 

horen van deskundigen of van een beoordeling van de situatie ter plaatse (descente). De 

secretaris doet hiervan terstond schriftelijk mededeling aan partijen en andere betrokkenen. 

Tussen de dag van bedoelde mededeling en de dag van de zitting, wordt een termijn van 

ten minste acht dagen in acht genomen, de dag van de verzending van de mededeling en 

die van de zitting niet meegerekend. In geval van spoedeisendheid kan de voorzitter de 

termijn bekorten.  

21.4 Wanneer een partij niet op de vastgestelde tijd ter zitting aanwezig is, kan de Arbitrage-

commissie, hetzij het geschil buiten de aanwezigheid van de desbetreffende partij(en) be-

handelen, hetzij de zitting schorsen en partijen tegen een nieuwe dag oproepen.  

21.5 De Arbitragecommissie beslist wie, behalve de partijen, hun raadslieden en eventuele tol-

ken bij een zitting aanwezig mogen zijn. Wanneer een partij de Nederlandse taal niet be-

heerst, kan hij zich voor zijn rekening ter zitting doen vergezellen van een tolk.  

21.6 De Arbitragecommissie bepaalt de wijze van het verhoor.  

 

Artikel 22. Persoonlijke verschijning  
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22.1 De Arbitragecommissie kan in elke stand van het geding de persoonlijke verschijning van 

de partijen bevelen voor het geven van inlichtingen of voor het beproeven van een schik-

king.  

22.2 In het geval een persoonlijke verschijning van partijen is gelast, zijn partijen verplicht in 

persoon, of wanneer het een rechtspersoon of een Vennootschap betreft in de persoon van 

een vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder of Vennoot te verschijnen.  

 

Artikel 23. Getuigenverhoor  

23.1 Wanneer een getuigenverhoor plaatsvindt, bepaalt de Arbitragecommissie tijdstip en plaats 

van het verhoor en de wijze waarop het verhoor zal geschieden. Wanneer de Arbitragecom-

missie dit nodig oordeelt hoort het de getuigen, nadat deze op de bij de wet bepaalde wijze 

de eed of de belofte hebben gezworen de hele waarheid en niets dan de waarheid te zullen 

zeggen.  

23.2 Wanneer een getuige niet vrijwillig verschijnt dan wel, verschenen zijnde, weigert een ver-

klaring af te leggen, kan de Arbitragecommissie aan de partij die dit verzoekt, toestaan om 

zich binnen een door de Arbitragecommissie te bepalen termijn, te wenden tot de voorzie-

ningenrechter van de rechtbank met verzoek een rechter commissaris te benoemen voor 

wie het getuigenverhoor zal plaatsvinden. Het verhoor vindt plaats op dezelfde wijze als in 

gewone zaken, met dien verstande dat de arbiter of arbiters de griffier van de rechtbank 

kunnen verzoeken in de gelegenheid te worden gesteld om bij het getuigenverhoor aanwe-

zig te zijn.  

23.3 De Arbitragecommissie kan het geding schorsen tot de dag dat de Arbitragecommissie van 

de griffier van de rechtbank het verslag van het in Artikel 23.2 bedoelde getuigenverhoor 

heeft ontvangen.  

 

Artikel 24. Deskundigen  

24.1 De Arbitragecommissie kan één of meer deskundigen benoemen tot het uitbrengen van een 

advies. De Arbitragecommissie zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van de benoeming 

en van de aan deskundigen gegeven opdracht aan de partijen.  

24.2 De Arbitragecommissie kan van een partij verlangen om de deskundigen de vereiste inlich-

tingen te verschaffen en de benodigde medewerking te verlenen.  

24.3 Na de ontvangst van het deskundigenbericht wordt dit in afschrift door de Arbitragecom-

missie zo spoedig mogelijk aan de partijen toegezonden.  

24.4 Op verzoek van een van de partijen worden de deskundigen tijdens een zitting van de Ar-

bitragecommissie gehoord. Wanneer een partij een dergelijk verzoek wenst te doen, deelt 

zij dit terstond mede aan de Arbitragecommissie en aan de wederpartij.  

24.5 De Arbitragecommissie stelt de partijen in de gelegenheid de deskundigen vragen te stellen 

en harerzijds deskundigen voor te brengen.  

24.6 De Arbitragecommissie kan een deskundige onder ede horen.   

 

Artikel 25. Intrekking van de vordering  

25.1 De eisende partij kan zijn vordering intrekken zolang de verwerende partij geen verweer-

schrift heeft ingediend of, wanneer geen schriftelijke behandeling plaatsvindt, zolang geen 

mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden. Het intrekken van de vordering geschiedt 
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door middel van een aangetekende brief aan de secretaris, die de ontvangst van deze brief 

schriftelijk bevestigt. 

25.2 Nadien kan een vordering alleen worden ingetrokken, wanneer de verwerende partij daarin 

toestemt.  

25.3 In het geval een partij ook na een tweede aanmaning in gebreke blijft met de voldoening 

van het voorschot, zoals bedoeld in Artikel 17.4, wordt hij geacht zijn vordering te hebben 

ingetrokken.  

25.4 In het geval een vordering wordt ingetrokken, vindt restitutie van het voorschot plaats voor-

zover daarin geen andere kosten zijn begrepen van het Stamboekkantoor, van de secretaris 

en van de arbiter(s), een en ander volgens een uitvoeringsbesluit van het Hoofdbestuur.  

25.5 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een ingestelde tegenvor-

dering.  

 

Artikel 26. Wijziging van de vordering  

26.1 Een partij kan zijn vordering wijzigen, verminderen of vermeerderen uiterlijk tot aan het 

begin van de laatste zitting van een mondelinge behandeling of wanneer er geen monde-

linge behandeling is uiterlijk bij het laatst toegestane processtuk. Nadien is zulks niet meer 

geoorloofd, behoudens bijzondere gevallen ter beoordeling van de voorzitter.  

26.2 Een verwerende partij is bevoegd zich tegen een verandering of vermeerdering van de vor-

dering te verzetten, wanneer hij hierdoor in zijn verdediging onredelijk wordt bemoeilijkt 

of het geding hierdoor onredelijk wordt vertraagd. De Arbitragecommissie zal partijen ge-

hoord zo spoedig mogelijk op het bezwaar van de verwerende partij(en) beslissen.  

26.3 In het geval een verwerende partij verstek heeft laten gaan, wordt hij door de Arbitrage-

commissie éénmaal in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk over de verandering of de 

vermeerdering uit te laten.  

26.4 Een verandering, vermeerdering of vermindering van de vordering geschiedt schriftelijk 

door indiening van een daartoe strekkend processtuk bij de secretaris, die een exemplaar 

hiervan terstond aan de andere partij(en) toezendt. Dit processtuk kan ook tijdens een mon-

delinge behandeling worden ingediend, in welk geval de voorzitter bepaalt op welke wijze 

en binnen welke termijn een verwerende partij hierop kan reageren, tenzij deze verkiest om 

tijdens de mondelinge behandeling te reageren. In het laatste geval kan de Arbitragecom-

missie de zitting voor korte duur voor beraad schorsen.  

26.5 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een ingestelde tegenvor-

dering.  

 

Artikel 27. Voeging, tussenkomst en vrijwaring  

27.1 Op schriftelijk verzoek van een derde die enig belang heeft bij het geding, kan de voorzitter 

hem toestaan zich daarin te voegen of tussen te komen. De Arbitragecommissie zendt een 

afschrift van het verzoek zo spoedig mogelijk aan partijen.  

27.2 Een partij kan een derde in vrijwaring oproepen. De oproep wordt terstond in afschrift ge-

zonden aan de Arbitragecommissie en aan de wederpartij.  

27.3 De voeging, tussenkomst of vrijwaring kan slechts door de Arbitragecommissie, de partijen 

gehoord, worden toegelaten indien de derde bij schriftelijke overeenkomst met de partijen 
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tot de overeenkomst tot arbitrage is toegetreden. Door de toelating van de voeging, tussen-

komst of vrijwaring wordt de derde in het arbitraal geding partij. De Arbitragecommissie 

regelt de verdere gang van het geding.  

27.4 Een verzoek als in dit Artikel 27 bedoeld wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris, die 

een afschrift van het verzoek terstond aan de partijen toezendt en hen daarbij een termijn 

gunt om op het verzoek schriftelijk te reageren.  

27.5 De Arbitragecommissie beslist zo spoedig mogelijk nadien, welke beslissing door de se-

cretaris schriftelijk aan de partijen en aan de verzoeker wordt medegedeeld. De Arbitrage-

commissie kan het geding tot aan haar beslissing schorsen.  

27.6 Wanneer een verzoek, zoals in dit Artikel 27 bedoeld wordt afgewezen, wordt het geding 

nadien voorgezet in de stand waarin het zich bevindt.  

 

Artikel 28. Samenvoeging  

28.1 Wanneer bij de Arbitragecommissie een geding aanhangig is, waarvan het onderwerp sa-

menhangt met dat van een bij een andere arbitragecommissie in Nederland aanhangig ge-

ding, kan de meest gerede partij de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken, de 

samenvoeging van de gedingen te gelasten.  

28.2 De voorzieningenrechter kan, nadat hij alle partijen en de arbiters in de gelegenheid heeft 

gesteld, hun mening kenbaar te maken, het verzoek geheel of gedeeltelijk toewijzen dan 

wel afwijzen. Zijn beslissing wordt aan alle partijen en de betrokken arbitragecommissies 

schriftelijk medegedeeld.  

28.3 De Arbitragecommissie kan het geding schorsen tot en met de dag waarop de voorzienin-

genrechter zijn in Artikel 28.2 bedoelde beslissing aan partijen schriftelijk heeft medege-

deeld. In het geval het verzoek tot samenvoeging wordt afgewezen, wordt het geding nadien 

voortgezet in de stand waarin deze zich bevindt.  

28.4 Wanneer de voorzieningenrechter algehele samenvoeging beveelt, benoemen de partijen in 

onderling overleg de arbiter of arbiters, in oneven getale, en bepalen zij welke regelen op 

het samengevoegde geding van toepassing zullen zijn. Wanneer de partijen hierover binnen 

een door de voorzieningenrechter te stellen termijn geen overeenstemming kunnen berei-

ken, benoemt de voorzieningenrechter, op verzoek van de meest gerede partij, de arbiter of 

arbiters en bepaalt hij, zonodig, welke regelen op het samengevoegde geding van toepas-

sing zullen zijn. De voorzieningenrechter bepaalt voor de arbiter of arbiters die als gevolg 

van de algehele samenvoeging van hun opdracht worden ontheven, de beloning voor de 

reeds door hen verrichte werkzaamheden.  

28.5 Beveelt de voorzieningenrechter gedeeltelijke samenvoeging, dan beslist hij welke geschil-

len daaronder zijn begrepen. De voorzieningenrechter benoemt, op verzoek van de meest 

gerede partij, de arbiter of arbiters en bepaalt welke regels op het samengevoegde geding 

van toepassing zijn, wanneer de partijen daaromtrent binnen een door de voorzieningen-

rechter te bepalen termijn geen overeenstemming bereiken. In dit geval schorsen de arbi-

tragecommissies, waarbij de bij de gedeeltelijke samenvoeging betrokken zaken reeds aan-

hangig zijn, de behandeling van die zaken. Het vonnis van de voor de samengevoegde za-

ken benoemde Arbitragecommissie wordt door deze Arbitragecommissie aan de andere 

betrokken arbitragecommissies toegezonden. Na de ontvangst van dit vonnis zetten deze 

arbitragecommissies de bij hen aanhangige zaken voort en beslissen zij met inachtneming 

van het in het samengevoegde geding gewezen vonnis.  



 

 

Arbitragereglement NWPCS   14 

 

28.6 In de gevallen, zoals bedoeld in de Artikelen 28.4 en 28.5, is Artikel 4.10(b). en Artikel 

10.1 van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 29. Voorlopige voorzieningen  

29.1 De Arbitragecommissie kan in elke stand van het geding, op verzoek van een der partijen 

en na de andere partij in de gelegenheid te hebben gesteld op dat verzoek te worden ver-

hoord, al dan niet bij vonnis die voorlopige beslissingen nemen of maatregelen treffen, die 

zij nodig of nuttig acht.  

29.2 Het in Artikel 29.1 bedoelde verzoek wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van de 

Arbitragecommissie. De secretaris zendt terstond een exemplaar van het verzoek aan de 

andere partij(en).  

29.3 Een voorlopige beslissing of maatregel verliest haar kracht uiterlijk op het moment dat de 

Arbitragecommissie haar eindvonnis wijst, dan wel, wanneer dit eerder is, uiterlijk op het 

moment dat de opdracht van de Arbitragecommissie eindigt.  

29.4 De voorlopige beslissing of maatregel bindt de Arbitragecommissie niet ten aanzien van 

haar eindbeslissing omtrent het geschil. 

  

Artikel 30. Spoedgeding  

30.1 In alle zaken, waarin uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening 

wordt vereist, kan een partij verzoeken een geschil bij wijze van spoedgeding te behande-

len, mits de aard van het geschil zich daartegen niet verzet. Het verzoek wordt ofwel in het 

verzoekschrift, zoals bedoeld in Artikel 17, gedaan, dan wel afzonderlijk schriftelijk bij de 

secretaris ingediend, in welk laatste geval tevens tegelijk het verzoekschrift wordt inge-

diend.  

30.2 De secretaris stelt de andere partij van het verzoek terstond schriftelijk in kennis onder 

toezending van een afschrift van het verzoekschrift en deelt aan partijen mede welke arbiter 

met de behandeling van het spoedgeding is belast en door welke secretaris de arbiter wordt 

bijgestaan.  

30.3 In het geval het verzoek wordt afgewezen of wanneer de met de behandeling van een spoed-

geschil belaste arbiter(s) menen dat het geschil zich niet leent voor een spoedgeding, wordt 

het geding op de gewone wijze gevoerd. De voorzitter wijst alsdan de arbiters aan die het 

geding zullen behandelen.  

30.4 Wanneer het verzoek wordt ingewilligd, bepaalt de voorzitter terstond een datum voor de 

mondelinge behandeling. Het geding wordt in dat geval door de voorzitter als enige arbiter 

behandeld. De secretaris roept partijen schriftelijk of op andere wijze op.  

30.5 Tenzij de voorzitter anders bepaalt, zijn de bepalingen van dit Arbitragereglement ook van 

toepassing op het spoedgeding. De voorzitter kan de termijn van oproeping, als bedoeld in 

Artikel 21.3 bekorten tot vier dagen.  

30.6 Wanneer een partij de voorzitter of de secretaris wenst te wraken, dient dit uiterlijk te ge-

schieden vóór de aanvang van de zitting.  

 

Artikel 31. Beslissing  

De Arbitragecommissie beslist als goede mannen naar billijkheid, daarbij rekening houdend met 

de gebruiken in de hippische en/of veterinaire wereld.  
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Artikel 32. Dwangsom  

In de gevallen waarin de gewone rechter een dwangsom kan opleggen, is de Arbitragecommissie 

daartoe eveneens bevoegd. De artikelen 611a tot en met 611i van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in de gevallen, zoals 

bedoeld in artikel 611d van genoemd Wetboek, de opheffing, de opschorting of de vermindering 

van de dwangsom bij verzoekschrift moet worden verzocht aan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank.  

Artikel 33. Vonnissen  

33.1 De Arbitragecommissie kan een geheel of gedeeltelijk eindvonnis dan wel een tussenvon-

nis wijzen.  

33.2 De Arbitragecommissie bepaalt wanneer vonnis wordt gewezen.  

33.3 De Arbitragecommissie bepaalt in haar vonnis of en in welke mate partijen worden veroor-

deeld in de kosten van arbitrage. Tot de kosten van arbitrage worden gerekend de kosten 

van het Stamboekkantoor, van de secretaris, de aan de arbiter(s) verschuldigde vergoeding, 

alsmede de kosten van depot van het arbitraal vonnis, alsmede de kosten van getuigen, 

deskundigen en eventueel vertaalkosten.  

33.4 Een vonnis is verbindend voor partijen met ingang van het moment dat het wordt gewezen.  

33.5 Van een vonnis van de Arbitragecommissie staat geen hoger beroep open.  

 

Artikel 34. Besluitvorming en ondertekening  

34.1 De Arbitragecommissie beslist, wanneer zij uit meer arbiters bestaat, bij meerderheid van 

stemmen.  

34.2 Het vonnis wordt op schrift gesteld en door de arbiter(s) ondertekend.  

34.3 Weigert een minderheid van de arbiters te ondertekenen, dan wordt daarvan door de andere 

arbiters onder het door hen ondertekende vonnis melding gemaakt. Deze melding wordt 

door hen ondertekend. Een overeenkomstige melding vindt plaats, wanneer een arbiter niet 

in staat is te ondertekenen en niet verwacht kan worden dat het beletsel daartoe binnen korte 

tijd zal zijn opgeheven.  

34.4 Het vonnis bevat, naast de beslissing, in elk geval:  

(a) de namen en woonplaatsen van de arbiter of arbiters;  

(b) de namen en woonplaatsen van de partijen; 

(c) de dagtekening van de uitspraak;  

(d) de plaats van de uitspraak;  

(e) de gronden voor de in het vonnis gegeven beslissing, tenzij het vonnis uitsluitend 

betreft de enkele vaststelling van de hoedanigheid of van de toestand van zaken, 

zoals bedoeld in Artikel 3.1(a), de verschuldigdheid van dekgeld, dan wel de vast-

stelling van een vergelijk, zoals bedoeld in Artikel 41;  

(f) de overwegingen met betrekking tot de veroordeling van de betreffende partij(en) 

terzake van de kosten van de arbitrage, zoals bedoeld in Artikel 33.3;  

(g) de mate waarin partijen in de kosten van arbitrage worden veroordeeld.  

 

Artikel 35. Toezending en neerlegging van het vonnis  

35.1 De Arbitragecommissie draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk:  

(a) elk vonnis in afschrift, getekend door een arbiter en de secretaris, aan de partijen 

wordt gezonden;  
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(b) het origineel van een geheel of gedeeltelijk eindvonnis door de secretaris wordt 

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank.  

35.2 Een vonnis kan worden gepubliceerd in de Officiële Mededelingen van het NWPCS, hetzij 

omdat de Arbitragecommissie aldus heeft bepaald, hetzij omdat het Hoofdbestuur aldus 

heeft besloten.  

35.3 Het Hoofdbestuur draagt er zorg voor dat van alle uitspraken van de Arbitragecommissie 

een register wordt bijgehouden, alsook dat alle door de Arbitragecommissie gewezen von-

nissen tenminste tien jaar worden bewaard.  

35.4 De opdracht van de Arbitragecommissie eindigt door het deponeren van het eindvonnis ter 

griffie van de rechtbank, onverminderd het bepaalde in de Artikel 36 en Artikel 37.  

 

Artikel 36. Wijziging van het vonnis  

36.1 Een partij kan tot dertig dagen na de dag van het deponeren van het vonnis ter griffie van 

de rechtbank, de Arbitragecommissie schriftelijk verzoeken een kennelijke vergissing in 

het vonnis te herstellen.  

36.2 In geval van een kennelijke vergissing kan een partij, tot dertig dagen na de dag van het 

deponeren van het vonnis, de Arbitragecommissie schriftelijk om herstel van het vonnis 

verzoeken.  

36.3 Het in de Artikelen 36.1 en 36.2 bedoelde verzoek, wordt door de Arbitragecommissie in 

afschrift aan de wederpartij gezonden.  

36.4 De Arbitragecommissie kan, tot dertig dagen na de dag van depot van het vonnis ook uit 

eigen beweging tot het herstel overgaan.  

36.5 Gaat de Arbitragecommissie tot het herstel over, dan wordt deze door de Arbitragecom-

missie op het origineel en op de afschriften van het vonnis aangebracht en ondertekend, 

dan wel in een apart door de Arbitragecommissie ondertekend stuk vermeld, welk stuk 

geacht wordt deel uit te maken van het vonnis. De Artikelen 34.1tot en met 34.3 en 35.1, 

zijn van overeenkomstige toepassing.  

36.6 Wijst de Arbitragecommissie het verzoek tot het herstel af, dan deelt zij dit schriftelijk aan 

de partijen mede.  

36.7 Het verzoek, zoals bedoeld in dit artikel, schort de mogelijkheid tot tenuitvoerlegging of 

vernietiging niet op, tenzij de voorzieningenrechter of de rechtbank gewichtige redenen 

aanwezig acht om die mogelijkheid wel op te schorten totdat over het verzoek is beslist.  

 

Artikel 37. Aanvulling van het vonnis  

37.1 Heeft de Arbitragecommissie nagelaten, te beslissen omtrent een of meer zaken welke aan 

haar oordeel waren onderworpen, dan kan de meest gerede partij, tot dertig dagen na de 

dag van het depot van het vonnis, de Arbitragecommissie verzoeken een aanvullend vonnis 

te wijzen. 

37.2 Het verzoek wordt door de Arbitragecommissie in afschrift aan de wederpartij toegezon-

den.  

37.3 Voordat de Arbitragecommissie op het verzoek beslist, stelt zij de partijen in de gelegen-

heid te worden gehoord.  

37.4 Een aanvullend vonnis geldt als een vonnis van de Arbitragecommissie, waarop de bepa-

lingen van Artikel 31 tot en met Artikel 40 van toepassing zijn.  
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37.5 Wijst de Arbitragecommissie het verzoek tot een aanvullend vonnis af, dan deelt zij dit 

schriftelijk aan de partijen mede. Een afschrift van deze mededeling, getekend door een 

arbiter of de secretaris, wordt, overeenkomstig het bepaalde in Artikel 35.1 ter griffie van 

de rechtbank gedeponeerd.  

 

Artikel 38. Verlof tot tenuitvoerlegging vonnis  

38.1 De tenuitvoerlegging in Nederland van een door de Arbitragecommissie geheel of gedeel-

telijk gewezen eindvonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, kan eerst plaatsvinden 

nadat de voorzieningenrechter van de rechtbank daartoe op verzoek van een van de partijen 

verlof heeft verleend.  

38.2 Het verlof wordt aangetekend op het origineel van het vonnis. De griffier van de rechtbank 

zendt zo spoedig mogelijk aan de partijen een gewaarmerkt afschrift van het vonnis, met 

het daarop aangetekend verlof tot tenuitvoerlegging of een gewaarmerkt afschrift van de 

beschikking waarbij het verlof tot tenuitvoerlegging is verleend.  

38.3 Verleent de voorzieningenrechter van de rechtbank het verlof tot tenuitvoerlegging, dan 

staan de wederpartij van de verzoeker slechts de rechtsmiddelen genoemd in Artikel 40 

open. Vernietiging of herroeping van het arbitraal vonnis wegens request civiel van het 

arbitraal vonnis brengt van rechtswege die van het verlof tot tenuitvoerlegging met zich 

mede.  

 

Artikel 39. Weigering verlof tot tenuitvoerlegging  

39.1 De voorzieningenrechter van de rechtbank kan de tenuitvoerlegging van het vonnis slechts 

weigeren, indien het vonnis, of de wijze waarop dit tot stand kwam, kennelijk in strijd is 

met de openbare orde of de goede zeden, of in strijd met Artikel 32 een dwangsom is op-

gelegd. In dit laatste geval betreft de weigering alleen de tenuitvoerlegging van de dwang-

som.  

39.2 De griffier van de rechtbank zendt zo spoedig mogelijk een gewaarmerkt afschrift van de 

beschikking van de voorzieningenrechter waarbij deze het verlof weigert, aan de partijen.  

39.3 Van de weigering van het verlof tot tenuitvoerlegging kan de verzoeker hoger beroep bij 

het gerechtshof instellen binnen twee maanden na de dagtekening van de beschikking.  

39.4 Wanneer het verlof tot tenuitvoerlegging ook in hoger beroep niet verleend wordt, is de 

termijn voor beroep in cassatie twee maanden na de dagtekening van de beschikking in 

hoger beroep.  

39.5 Wanneer in hoger beroep of na beroep in cassatie, het verlof tot tenuitvoerlegging alsnog 

wordt verleend, is het bepaalde in Artikel 38.3, eerste zin, van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 40. Vernietiging vonnis  

Het bepaalde in de artikelen 1064, 1065, 1066, 1067 en 1068 van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering is op het in dit Arbitragereglement bedoeld vonnis van toepassing.  

 

Artikel 41. Vergelijk  

41.1 Wanneer de partijen gedurende het geding tot een vergelijk komen, kan op gezamenlijk 

verzoek de Arbitragecommissie de inhoud daarvan in een arbitraal vonnis vastleggen. De 

Arbitragecommissie kan het verzoek zonder opgave van redenen weigeren.  
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41.2 Het arbitraal vonnis, houdende een vergelijk tussen partijen, geldt als een vonnis van de 

Arbitragecommissie, waarop de Artikel 31 tot en met Artikel 40 van toepassing zijn, met 

dien verstande dat:  

(a) het vonnis slechts kan worden vernietigd op grond dat het in strijd is met de open-

bare orde of de goede zeden;  

(b) het vonnis, in afwijking van het bepaalde in Artikel 34, niet de gronden waarop het 

berust, behoeft te bevatten; en  

(c) het vonnis door de partijen wordt meeondertekend.  

 

Artikel 42. Uitsluiting aansprakelijkheid 

Het NWPCS, het Hoofdbestuur, alsmede de arbiters en secretarissen zijn niet aansprakelijk voor 

schade, van welke aard dan ook, die voor partijen of derden uit een arbitraal vonnis of arbitrage-

procedure voortvloeien, onverminderd het terzake in het Algemeen Reglement bepaalde. 

 

 


