
Artikel 1 COLLEGE VAN ARBITERS
De Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen stelt 
in een College van Arbiters met het doel geschillen te 
beslechten, voorzover op deze geschillen van toepassing  
zijn door de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen 
erkende (koop- en) verkoopvoorwaarden.

Artikel 2 ARBITERS
1. Het College van Arbiters bestaat uit juristen en deskundi-

gen op het gebied van de houthandel.
2. De leden van het College van Arbiters worden benoemd 

door het bestuur van de Vereniging Van Nederlandse 
Houtondernemingen op voordracht van de Vereniging 
Van Nederlandse Houtondernemingen, de Centrale Bond 
van Meubelfabrikanten en de Nederlandse Bond van 
Timmerfabrikanten. Elk van deze organisaties heeft het 
recht maximaal twintig personen voor benoeming tot arbi-
ter voor te dragen.

3. Arbiters worden aangesteld voor een periode van 3 jaar. 
 Zij zijn herbenoembaar.
4. Het lidmaatschap van het College van Arbiters eindigt in elk 

geval aan het eind van het kalenderjaar waarin de betrok-
kene de 70-jarige leeftijd heeft bereikt.

5. Arbiters aan wie een zaak ter scheidsrechtelijke beslissing is 
opgedragen, blijven ook na hun aftreden met de afdoening 
daarvan belast.

Artikel 3 SECRETARIS VAN HET COLLEGE VAN ARBITERS
1. De Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen voegt 

aan het College van Arbiters een secretaris toe. 
 De secretaris is bij voorkeur jurist.
2. De secretaris van het College van Arbiters treedt bij een 

geschil op als secretaris van het scheidsgerecht. Zonodig 
staat hij arbiters ter zitting bij en verleent bijstand bij de 
redactie van het vonnis.

Artikel 4 AANHANGIG MAKEN VAN HET GESCHIL
Het geschil wordt aanhangig gemaakt doordat de meest 
gerede partij, hierna te noemen eiser, de wederpartij, hierna 
te noemen verweerder, per aangetekende brief meedeelt dat 
hij een tussen hen bestaand geschil door middel van arbitrage 
beslecht wenst te zien.

Artikel 5 BENOEMING VAN HET SCHEIDSGERECHT
1. De beslechting van geschillen geschiedt door een scheids-

gerecht, benoemd uit de leden van het College van Arbiters, 
op de wijze zoals hierna bepaald.

2. Indien de beslechting van een geschil geschiedt door een 
scheidsgerecht van 3 arbiters deelt eiser in de brief bedoeld 
in art. 4 aan verweerder mee, wie door hem tot arbiter is 
benoemd. Binnen 10 dagen na ontvangst van deze brief 
deelt verweerder de eiser mee wie door hem tot arbiter 
is benoemd. Binnen 10 dagen nadat de verweerder zijn 
arbiter heeft benoemd, benoemen beide door partijen 
benoemde arbiters een derde arbiter. Indien de beslechting 
geschiedt door één arbiter stelt eiser in de aangetekende 
brief bedoeld in art. 4 aan verweerder een arbiter voor. 

Binnen 20 dagen na verzending van dit voorstel dienen par-
tijen overeenstemming te hebben bereikt over de benoe-
ming van een arbiter.

3. De benoeming wordt van kracht door schriftelijke aanvaar-
ding daarvan door de betrokken arbiter.

4 Indien de eis strekt tot betaling van een geldsom in hoofd-
som groot € 25.000,- of minder wordt het scheidsgerecht 
gevormd door één arbiter. In alle andere gevallen bestaat 
het scheidsgerecht uit 3 arbiters, tenzij partijen berechting 
door één arbiter overeenkomen.

5. Indien partijen er niet tijdig in slagen één arbiter te 
benoemen, indien partijen ingeval 3 arbiters moeten  
worden benoemd de door hen aan te wijzen arbiter niet  
tijdig benoemen of indien de 2 door partijen benoemde 
arbiters de derde arbiter niet tijdig benoemen, zal de  
arbiter resp. zullen de arbiters omtrent wiens/wier  
benoeming geen tijdige beslissing is genomen op ver-
zoek van eiser worden benoemd door het bestuur van 
de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen. 
De secretaris deelt deze benoeming aan verweerder 
mee.

6. Indien een scheidsgerecht bestaat uit 3 arbiters, benoemen 
zij uit hun midden een voorzitter die belast is met de leiding 
bij de behandeling van het geschil.

Artikel 6 AANVANG DER ARBITRAGE
1.  De arbitrage vangt aan door indiening in zesvoud bij de 

secretaris van een memorie van eis. In deze memorie 
wordt duidelijk omschreven en toegelicht hetgeen wordt  
gevorderd. Uit de memorie van de eis dient te blijken dat 
partijen de beslissing van tussen hen gerezen geschillen aan 
het College van Arbiters hebben opgedragen. De memorie 
van eis bevat naam, adres en woonplaats van partijen.

2.  Indien de secretaris van oordeel is dat de memorie van eis 
niet aan de in lid 1 gestelde eisen voldoet, nodigt hij de 
eiser uit binnen een door hem te stellen termijn alsnog aan 
die eisen te voldoen.

3.  Na ontvangst van de memorie van eisnodigt de secretaris  
de eiser uit, binnen een termijn van 14 dagen een door de 
secretaris vast te stellen voorschot te storten als waarborg 
voor de voldoening der kosten, op de scheidsrechterlijke 
beslissing vallend. Het scheidsgerecht is bevoegd in elke 
stand van het geding aanvulling van het voorschot te  
vorderen.

Artikel 7 PROCEDURES
1.  De secretaris zendt binnen één week na ontvangst van het 

voorschot als bedoeld in art. 6 lid 3, een afschrift van de 
memorie van eis aan de wederpartij met het verzoek een 
memorie van antwoord in zesvoud in te dienen, zulks bin-
nen een termijn van 14 dagen.

2.  De in lid 1 bedoelde termijn kan door het scheidsgerecht of 
de secretaris worden verlengd.

3.  Twee afschriften van de memorie van antwoord worden 
onverwijld aan de eiser gezonden.

4.  Bij memorie van antwoord kunnen tegenvorderingen wor-
den ingesteld. Op deze tegenvorderingen is het bepaalde 
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bij art. 6 en bij de voorgaande leden van dit artikel van 
overeenkomstige toepassing.

5.  In de regel zal door partijen slechts één memorie worden 
ingediend. Het scheidsgerecht of de secretaris kan partijen 
echter toestaan binnen nader vast te stellen termijnen een 
nadere memorie in te dienen.

6.  Partijen zijn bevoegd, zolang de behandeling van de zaak 
niet gesloten is, hun vordering of verweer aan te vullen en/
of te wijzigen.

Artikel 8 MONDELINGE BEHANDELING 
1.  Nadat de memories zijn gewisseld c.q. een in de voor-

gaande artikelen bedoelde termijn is verstreken, vindt een  
mondelinge behandeling van het geschil plaats. Het scheids-
gerecht kan hiervan afzien indien beide partijen verklaren 
op mondelinge behandeling geen prijs te stellen.

2.  Het scheidsgerecht is bevoegd, ambtshalve of op verzoek 
van één der partijen, getuige te horen of het advies van 
deskundigen in te winnen, alsmede al datgene te doen wat 
het tot de goede beslissing van het geding nuttig oordeelt.

3.  Partijen kunnen voor de zitting van het scheidsgerecht  
getuigen of deskundigen oproepen, mits zij hiervan uiterlijk 
één week voor de mondelinge behandeling schriftelijke 
mededeling doen aan de secretaris van het scheidsgerecht 
en aan de wederpartij, met opgave van namen van getui-
gen of deskundigen.

4.  Partijen kunnen zich door een gemachtigde doen  
vertegenwoordigen en/of bijstaan. Het scheidsgerecht is 
niettemin bevoegd te bepalen dat partijen persoonlijk ter  
zitting zullen verschijnen.

Artikel 9 SPOEDGESCHIL
1.  Indien eiser in de memorie van eis stelt dat en waarom 

hij dringend belang heeft bij een beslissing op de kortst  
mogelijke termijn en de memorie het verzoek bevat tot toe-
passing van de versnelde procedure, gelden de volgende 
bepalingen.

2.  Direct na de indiening van de memorie van eis stelt 
het scheidsgerecht het tijdstip vast waarop zonder voor-
afgaande memoriewisseling de mondelinge behandeling  
zal plaatsvinden. Van de vastgestelde datum geeft de  
secretaris terstond kennis aan partijen, waarbij hij een  
exemplaar van de memorie van eis toezendt aan de weder-
partij. Die kennisgeving dient tenminste 5 werkdagen voor 
de dag der mondelinge behandeling te geschieden. Op 
verzoek van de wederpartij kan de mondelinge behandeling 
éénmaal voor een korte, door het scheidsgerecht vast te  
stellen termijn worden uitgesteld. Partijen kunnen bij de 
mondelinge behandeling getuigen en/of deskundigen mee-
brengen ter staving van hun stellingen.

3.  In het spoedgeschil kan geen tegenvordering worden 
geldend gemaakt. Wel kan de wederpartij harerzijds 
een spoedgeschil aanhangig maken met het verzoek tot  
voeging.

4.  Indien het scheidsgerecht na de mondelinge behandeling 
van oordeel is, dat eiser geen dringend belang heeft als in lid 
1 bedoeld, besluit het tot verdere behandeling volgens de  
normale procedure. Van dat besluit geeft de secretaris aan 
partijen kennis. Aan verweerder wordt daarbij een termijn 

gesteld voor de indiening van diens memorie van antwoord 
volgens de regels van de normale procedure.

5.  Indien het scheidsgerecht na de in lid 2 bedoelde monde-
linge behandeling van oordeel is dat eiser inderdaad het in 
lid 1 bedoelde dringend belang heeft, doet het zo spoedig  
mogelijk uitspraak.

Artikel 10 VONNIS
1.  Het scheidgerecht beslist als goede mannen naar billijkheid 

en bij meerderheid van stemmen.
2.  Het vonnis wordt in viervoud opgemaakt en ondertekend 

door arbiters. Eén exemplaar wordt in viervoud opge-
maakt en ondertekend door arbiters. Eén exemplaar wordt  
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank, 
overeenkomstig art. 1058 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

 Eén exemplaar blijft berusten in het archief van het College 
van Arbiters. 

 De secretaris zendt aan iedere partij één exemplaar van het 
vonnis.

3.  Het vonnis is voor partijen bindend in hoogste ressort.

Artikel 11 KOSTEN
1. Bij het vonnis wordt door het scheidsgerecht vastgesteld 

het bedrag der kosten op het geding vallend, alsmede door 
welk der partijen die kosten geheel of gedeeltelijk moeten 
worden gedragen. 

 Onder de kosten als hierboven bedoeld wordt verstaan 
de kosten en honoraria van arbiters, de getuigen en de  
deskundigen en alle verdere kosten welke de arbitrage 
met zich heeft meegebracht. Onder de kosten kan worden 
begrepen een bijdrage in de kosten van de bijstand door de 
raadslieden aan partijen.

2.  Zodra de kosten zijn voldaan, is de waarborgsom als bedoel 
in art. 6 lid 3 ter beschikking van de partij welke haar heeft 
gestort.

Artikel 12 WRAKING
1. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het bericht van benoe-

ming bedoeld in art. 5 lid 5 heeft iedere partij het recht één of 
meer arbiters bij aangetekende brief gericht aan de secretaris 
te wraken. Arbiters kunnen gewraakt worden indien zij geacht  
moeten worden tegenover één der partijen bevooroor-
deeld te zijn of bij de uitslag van het geding persoonlijk 
belang te hebben.

2.  Omtrent de gegrondheid van deze vordering wordt binnen 
5 werkdagen na ontvangst van de aangetekende brief als 
bedoeld in lid 1 beslist door het bestuur van de Vereniging 
Van Nederlandse Houtondernemingen.

3.  Indien de wraking gegrond wordt bevonden, wij-
zigt het bestuur van de Vereniging Van Nederlandse 
Houtondernemingen de samenstelling van het scheidsge-
recht en zet het scheids-gerecht in zijn nieuwe samenstel-
ling de behandeling voort.

Artikel 13 ONVOORZIENE GEVALLEN
In gevallen, in dit reglement niet voorzien en waarover  
partijen geen overeenstemming kunnen bereiken wordt een  
de partijen bindende beslissing genomen door de President 
van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 


