Arbitrage Bepalingen behorende bij de Bepalingen G.Z.P.

A.

Benoeming van arbiters

Art. 1
1.

B.

granen (met uitzondering
brouwgerst,
peulvruchten,
zaden,

De arbiters worden ieder jaar uiterlijk in december door de
leden van de vereniging via een schriftelijke procedure benoemd
voor de duur van een kalenderjaar en zijn dadelijk herkiesbaar.

3.

Onmiddellijk na de in lid 2 bedoelde procedure benoemt de
Commissie van Aanbeveling, die jaarlijks wordt benoemd door het
Bestuur, uit de in lid 1 sub e genoemde arbiters een college
van appèlarbiters.

4.

Tussentijdse aanvulling of uitbreiding is mogelijk door een
daartoe belegde algemene ledenvergadering.

Lijst van arbiters

De lijst van arbiters is bij de secretaris verkrijgbaar.

Aanwijzing van arbiters

Art. 3
1.

D.

van Graanhandelaren,
uit de leden arbiters voor

2.

Art. 2
1.

C.

De Koninklijke Vereniging Het Comité
hierna te noemen Het Comité, benoemt
elk der navolgende rubrieken:
a)
voor kwaliteitsgeschillen over
van brouwgerst),
b)
voor kwaliteitsgeschillen over
c)
voor kwaliteitsgeschillen over
d)
voor kwaliteitsgeschillen over
e)
voor alle andere geschillen.

De secretaris zal, na ontvangst van een arbitrageaanvraag, zo
spoedig mogelijk 3 arbiters aanwijzen.

2.

Ingeval van hoger beroep, als bedoeld in artikel 12, zal de
aanwijzing van de daardoor vereiste 5 appèlarbiters geschieden
uit het artikel 1 lid 3 bedoelde college van appèlarbiters.

3.

Indien het niet mogelijk blijkt te zijn uit de in artikel 2
bedoelde lijst van arbiters het vereiste aantal aan te wijzen,
kan het bestuur voor zover nodig andere personen tot arbiters
benoemen en aanwijzen.

Behandeling en plaats van de arbitrage

Art. 4
1.

Kwaliteitsgeschillen worden behandeld te Rotterdam, zo mogelijk
in het gebied waarin geleverd wordt. Hierin beslist de
secretaris. Alle andere geschillen worden behandeld te
Rotterdam.

2.

Arbiters gaan bij kwaliteitsgeschillen zo spoedig mogelijk tot
onderzoek van het monstermateriaal over, zonder aan het
bepaalde in de navolgende leden gebonden te zijn. Bij
kwaliteitsgeschillen zal slechts een zitting worden gehouden
indien één van de partijen zulks verlangt.

3.

Minstens 2 dagen van tevoren wordt door of namens arbiters aan
beide partijen per aangetekend schrijven kennis gegeven van de
plaats waar en de tijd waarop arbiters zitting zullen houden
voor behandeling van het geschil, met opgave van de namen van
de arbiters.

1.

Arbiters kunnen bepalen eventueel op gemotiveerd verzoek van
één van de partijen dat deze vooraf haar standpunten
schriftelijk zullen uiteenzetten; zij kunnen hiertoe ook de
behandeling van het geschil schorsen.

5.

Als voorzitter van arbiters treedt bij voorkeur de oudste in
jaren op.

6.

De zittingen worden, met uitzondering van kwaliteitsgeschillen,
bijgewoond door een rechtsgeleerde die daartoe door het bestuur
wordt aangewezen.
Deze fungeert als griffier en is belast met het volgens
opdracht van arbiters samenstellen van het vonnis.

7.

Arbiters kunnen meerdere zittingen houden, waarvan zij partijen
of hun gemachtigden schriftelijk of mondeling kennis geven. Zij
kunnen aan partijen gelasten getuigen mede te brengen of op te
roepen en ook zelf tot het oproepen van getuigen overgaan.

Art. 5
1.

E.

Partijen kunnen persoonlijk of bij gemachtigde, voorzien van
een schriftelijke volmacht, ter zitting verschijnen alwaar zij
hun eis, resp. verweer mondeling stellen en toelichten.
De eis kan gedurende de zitting worden gewijzigd.

2.

Partijen zijn verplicht om met betrekking tot de arbitrage aan
arbiters alle door hen gewenste gegevens en inlichtingen te
verstrekken, op hun verlangen persoonlijk te verschijnen en
zich naar hun schriftelijke of mondelinge orders te gedragen.
Indien een partij daaraan niet voldoet, zullen arbiters bij het
wijzen van het vonnis daaruit zodanige gevolgtrekkingen kunnen
maken als hun juist zullen voorkomen.

3.

Indien op de eerste zitting de eisende partij niet
vertegenwoordigd is en evenmin haar eis ter kennis van arbiters
heeft gebracht, wordt bij vonnis een einde aan de arbitrage
gemaakt, tenzij arbiters termen aanwezig achten de arbitrage
aan te houden. Indien de verwerende partij niet
vertegenwoordigd is en evenmin haar verweer ter kennis van
arbiters heeft gebracht, wordt de vordering toegewezen, tenzij
arbiters die onrechtmatig of ongegrond achten, of termen
aanwezig achten de arbitrage aan te houden.

Tegenvordering

Art. 6

1.

De verwerende partij is
van arbiters harerzijds
in te stellen, mits die
koopovereenkomst als de

2.

Indien de tegenvordering van een andere koopovereenkomst het
gevolg is, moet daarover afzonderlijk arbitrage worden
aangevraagd, doch men kan daarbij verzoeken, die vordering in
handen te stellen van de arbiters, die over de oorspronkelijke
vordering zullen beslissen.

3.

In beide gevallen zullen arbiters uitmaken, of omtrent de
tegenvordering tegelijk met de oorspronkelijke vordering zal
worden beslist, dan wel of zij geheel op zichzelf behoort te
worden behandeld.

4.

Bij al het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in
artikel 40 van de Bepalingen G.Z.P.

Art. 7

F.

Samenvoeging, zowel geheel als gedeeltelijk, van een arbitrage
onder deze Arbitrage Bepalingen met andere arbitrages, als
bedoeld in artikel 1046 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, is uitgesloten.

Vervanging van arbiters

Art. 8
1.

G.

gerechtigd tijdens de eerste zitting
een vordering tegen de eisende partij
vordering een gevolg is van dezelfde
oorspronkelijke vordering.

Indien één of meer van de aangewezen arbiters, om welke reden
ook, niet of niet verder als zodanig kunnen fungeren, zal door
of vanwege de secretaris op verzoek van de overblijvende
arbiter(s) en indien er geen overblijft op eigen initiatief in
plaats van iedere uitgevallene een andere arbiter worden
aangewezen volgens het in artikel 3 bepaalde.

2.

Ingeval een of meer arbiter(s) naar het oordeel van het bestuur
zijn plicht niet behoorlijk vervult, is dit bevoegd hem als
zodanig te ontslaan en in zijn plaats een ander aan te wijzen.

3.

Indien vervanging plaatsvindt nadat de kennisgeving, zoals
bedoeld in artikel 4 lid 3, reeds was verzonden, zal een
verbeterde kennisgeving aangetekend aan beide partijen worden
gezonden. Ingeval zulks niet meer tijdig voor de zitting van
arbiters kan geschieden en een partij niet ter zitting is
vertegenwoordigd, moet aan deze partij terstond na de zitting
van die vervanging per aangetekende brief worden kennisgegeven.

4.

Indien na de eerste zitting van arbiters vervanging plaats
heeft, moet de zaak geheel opnieuw, overeenkomstig het bepaalde
in de artikelen 4 en volgende, worden behandeld, voor zover
beide partijen er niet in toestemmen dat de aangevangen
behandeling wordt voortgezet.

Intrekking van een arbitrage

Art. 9
1.

Een arbitrage kan door de aanvrager schriftelijk en ter zitting
van arbiters mondeling worden ingetrokken onder de volgende
voorwaarden:

a)

b)
c)

d)

e)

H.

Indien een arbitrage wordt ingetrokken voordat de
partijen zijn opgeroepen, is de aanvrager
intrekkingkosten verschuldigd ten bate van de kas van Het
Comité, zoals door het bestuur vastgesteld, benevens
vergoeding van eventueel reeds gemaakte kosten.
Het bedrag bedoeld in sub a) wordt, indien de partijen
reeds zijn opgeroepen, verdubbeld.
Indien een arbitrage wordt ingetrokken korter dan 24 uur
vóór het tijdstip door arbiters voor de behandeling
bepaald, is de aanvrager verschuldigd het drievoudige van
het in sub a) bedoelde bedrag.
Het bepaalde in sub c) is eveneens van toepassing, indien
een op verzoek van één van de partijen uitgestelde
arbitrage daarna wordt ingetrokken.
Indien een arbitrage wordt ingetrokken tijdens of na de
eerste zitting, zijn de volledige arbitragekosten
verschuldigd.

2.

Intrekking nadat verweer is gevoerd, kan slechts plaatshebben
indien de wederpartij hetzij ter zitting, hetzij schriftelijk
verklaart daarin toe te stemmen.

3.

Door of vanwege het bestuur kan van de betaling van de
bovengenoemde bedragen geheel of gedeeltelijk ontheffing worden
verleend, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding
geven.

Vonnis

Art. 10
1.
Arbiters zullen uitspraak doen als goede mannen naar
billijkheid.

I.

2.

Zij zijn verplicht zo spoedig mogelijk vonnis te wijzen.

3.

Arbiters beslissen bij meerderheid van stemmen, zonder melding
te maken van de gevoelens van de minderheid. Van hun beslissing
zullen zij een met redenen omkleedt vonnis in tenminste 4
exemplaren opmaken en ondertekenen, behoudens het bepaalde in
artikel 1057 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
Eén van deze exemplaren wordt gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Rotterdam terwijl één blijft
berusten in het archief van Het Comité.

4.

De secretaris zendt per aangetekend schrijven aan ieder van de
partijen een exemplaar.

5.

Bij kwaliteitsarbitrage wordt slechts schriftelijk vonnis
gewezen indien één van de partijen zulks verlangt.

6.

Een vonnis mag openbaar worden gemaakt, mits de namen van de
partijen niet worden vermeld.

Hoger beroep

Art. 11
1.

Ieder van de partijen heeft het recht om van het gewezen vonnis
c.q. onbevoegdheidverklaring in hoger beroep te komen waarvan

hij de secretaris binnen 21 dagen na dagtekening van het vonnis
door een schriftelijke mededeling in kennis dient te stellen.
De appellant stelt tegelijk met de aanmelding van hoger beroep
de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis.
2.

Voorts dient de appellant bij de secretaris het vermoedelijke
bedrag van de kosten - door het bestuur te bepalen - te
deponeren.
Indien dit ook na schriftelijke aanmaning niet binnen de daarin
gestelde termijn is geschied, kan het hoger beroep door of
vanwege het bestuur als ingetrokken worden beschouwd, waarbij
de kosten, zoals vermeldt in artikel 9 lid 1, verschuldigd
zijn.

3.

De wederpartij heeft het recht om harerzijds incidenteel beroep
in te stellen, ook na de in lid 1 van dit artikel genoemde
termijn, doch uiterlijk tijdens de eerste zitting van
appèlarbiters. In dit geval moet, indien zulks door
appèlarbiters wordt verzocht, het in lid 2 alinea 1 van dit
artikel bedoelde bedrag binnen de bij het verzoek gestelde
termijn bij de secretaris worden gedeponeerd, op straffe van
verval van het ingesteld incidenteel appèl, behoudens
buitengewone gevallen ter beoordeling van appèlarbiters.

4.

Van beslissingen over de kwaliteit is hoger beroep uitgesloten.

Art. 12
1.

2.

Art. 13
1.

J.

In hoger beroep kan een in eerste aanleg gestelde eis worden
gewijzigd, indien appèlarbiters oordelen dat de belangen van de
wederpartij daardoor in redelijkheid niet worden geschaad. In
ieder geval kunnen worden gevorderd verschenen rente en/of
huur, alsmede schade en/of kosten die zijn vervallen of
ontstaan nadat de oorspronkelijke vordering werd ingediend.
Een nieuw verweer kan worden gevoerd, mits dat niet in strijd
is met de houding, welke de verwerende partij in eerste aanleg
heeft ingenomen en behoudens het bepaalde in artikel 14 lid 4.

De behandeling en beslissing in hoger beroep geschiedt door 5
arbiters, die daartoe door of vanwege het bestuur uit het in
artikel 1 lid 3 bedoelde college van appèlarbiters worden
aangewezen.

2.

Indien het onmogelijk blijkt om uit het college van
appèlarbiters het vereiste vijftal samen te stellen, worden
door of vanwege het bestuur een of meer appèlarbiter(s)
aangewezen, overeenkomstig het in artikel 3 lid 3 gestelde.
Hiervoor kunnen echter niet in aanmerking komen zij, die in
eerste aanleg als arbiter zijn opgetreden.

3.

De artikelen 4 t/m 10 zijn ook op de behandeling in hoger
beroep van toepassing, met dien verstande dat in de gevallen,
bedoeld in artikel 8 de aanwijzing bij voorkeur geschiedt uit
de overige leden van het college van appèlarbiters.

Arbitragekosten

Art. 14

1.

De arbitragekosten worden in het algemeen gebracht ten laste
van de partij, die in het ongelijk wordt gesteld. Indien
partijen over en weer ieder voor een deel in het ongelijk
worden gesteld, kunnen arbiters de kosten over hen verdelen.

2.

Indien de in het ongelijk gestelde partij vóór de eerste
zitting van arbiters een bedrag heeft aangeboden, gelijk aan of
hoger dan het uitgesproken bedrag, vermeerderd met hetgeen
volgens artikel 9 lid 1 voor het intrekken van de arbitrage
verschuldigd was, kan de wederpartij in de arbitragekosten
worden veroordeeld.

3.

In geval van hoger beroep worden in het algemeen de kosten van
beide instanties gebracht ten laste van de partij, die in hoger
beroep in het ongelijk wordt gesteld. De tweede zinsnede van
lid 1 is van toepassing.

2.

Indien echter de vernietiging of wijziging van het gewezen
vonnis mede een gevolg is van het feit, dat één van de partijen
in eerste aanleg haar eis, resp. verweer, niet voldoende heeft
gestaafd of toegelicht, kunnen appèlarbiters de kosten van de
appèlarbitrage geheel of gedeeltelijk te haren laste brengen.

5.

In buitengewone gevallen - te hunner beoordeling - kunnen
appèlarbiters het bestuur verzoeken de kosten van de
appèlarbitrage ten laste van de vereniging te brengen.

Art. 15
1.

Arbiters begroten in hun vonnis het bedrag van de
arbitragekosten tot en met het deponeren van het vonnis ter
griffie.

2.

Onder de arbitragekosten kunnen, indien arbiters daarvoor
termen aanwezig achten, de door de in het gelijk gestelde
partij noodzakelijk gemaakte kosten worden berekend alsmede de
kosten voor getuigen en van oproeping, alles volgens begroting
van arbiters.

3.

Voor zover de arbitragekosten verschuldigd zijn aan de
vereniging, worden zij, voor zoveel mogelijk, verhaald op het
door de eisende of appellerende partij daartoe gestorte depot.

4.

De secretaris kan tijdens de behandeling van de arbitrage
aanvulling op het depot verlangen.

Art. 16

1.
a)

b)

De aan Het Comité verschuldigde kosten bestaan uit:
verschotten van de vereniging, arbiters, voor
correspondentie, nemen van monsters, onderzoek,
rechtskundige bijstand, deponeren van het vonnis e.d.;
de vergoeding voor de vereniging als door het bestuur

c)

de vergoeding van arbiters.

bepaald;

2.

K.

De vergoeding van de arbiters wordt door het bestuur
vastgesteld. In buitengewone gevallen, ter beoordeling van
arbiters resp. appèlarbiters, kunnen deze vastgestelde bedragen
in overleg met het bestuur worden verhoogd.

Niet voldoen aan een arbitrale uitspraak

Art. 17
1.

L.

Indien één van de partijen zich niet onderwerpt aan een
van gewijsde verkregen hebbende uitspraak van arbiters,
vereniging bevoegd zulks zowel openlijk op de door haar
bepalen wijze als aan de leden van de vereniging bekend
maken.

gezag
is de
te
te

Toepassing van de Slotbepalingen

Art. 18
1.

Het bepaalde in de artikelen 1 t/m 4 van de Slotbepalingen,
behorende bij de Bepalingen G.Z.P., is op deze Arbitrage
Bepalingen overeenkomstig van toepassing.

Slotbepalingen behorende bij de Bepalingen G.Z.P.
Art. 1
1.

Art. 2
1.

Waar in de Bepalingen G.Z.P. of in de daarbij behorende
bepalingen wordt gesproken van de “vereniging”, het “bestuur”
of de “secretaris”, zijn bedoeld de Koninklijke Vereniging Het
Comité van Graanhandelaren, respectievelijk haar bestuur en
secretaris.

Veranderingen in de Bepalingen G.Z.P. of in de daarbij
behorende Arbitrage Bepalingen en Slotbepalingen kunnen
uitsluitend worden aangebracht bij besluit van een daartoe
belegde algemene ledenvergadering van de vereniging.

2.

Een voorstel tot verandering kan slechts in behandeling worden
genomen, indien het is gedaan door het bestuur of door
tenminste 10 leden van de vereniging.

3.

Alle veranderingen worden schriftelijk ter kennis van de leden
gebracht.

4.

Veranderingen treden op de daarbij aangegeven dag en wijze in
werking.

Art. 3
1.

Art. 4
1.

Indien door of vanwege Het Comité een vertaling van de
Bepalingen G.Z.P., de daarbij behorende Arbitrage Bepalingen en
Slotbepalingen wordt uitgegeven, blijft de Nederlandse tekst
verbindend.

De Bepalingen G.Z.P. en de daarbij behorende Arbitrage
Bepalingen en Slotbepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld,
zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Rotterdam.
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