KONINKLIJKE VERENIGING HET COMITÉVAN GRAANHANDELAREN
Reglement voor arbitrages onder Duit s-Nederlandse contracten en andere c.i.f.- en
c.& f.-contracten
1.

Algemeen
Artikel 1 - Definities
De Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren w ordt in dit
Reglement aangeduid als " Het Comité" .
Artikel 2 - Mededelingen
Het begrip schriftelijk in de hierna volgende artikelen houdt in berichtgeving
per post, telegram, telex, fax alsmede elk ander snel schriftelijk en / of
elektronisch communicatiemiddel.
Artikel 3 – Plaats van arbitrage
De plaats van arbitrage is Rotterdam.
De Nederlandse Arbitragew et is op de procedure van toepassing.
Artikel 4 - Toepassingsgebied
Dit Reglement is van toepassing op arbitrages voortkomend uit geschillen,
ontstaan met betrekking tot de Duitsch-Nederlandsche Contracten, indien
hierin het Arbitrage Instituut van Het Comitéis aangew ezen, alsmede op geschillen uit c.i.f.- en c.& f.-zaken, afgesloten op een ander dan een DuitschNederlandsch Contract, w aarbij is overeengekomen " Arbitrage bij Het
Comité van Graanhandelaren" of " (Arbitrage)-Bepalingen van Het Comité" of
soortgelijk beding.
Artikel 5 - Lijst van arbiters
De Algemene Ledenvergadering van Het Comité stelt jaarlijks een lijst van
minstens 18 bij zijn leden w erkzame personen op, die voor de tijd van een
jaar kennis nemen van de gedurende deze periode bij Het Comité aangemelde geschillen, w aarvoor zij als arbiters benoemd zijn. De lijst van arbiters
w ordt na de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt. Waar in dit
reglement gesproken w ordt over arbiters, w orden daarmee uitsluitend bedoeld personen w elke voorkomen op bovengenoemde lijst. Indien het niet
mogelijk blijkt uit de lijst een arbitraal college samen te stellen, kunnen met
toestemming van Het Comité, een of meer arbiters ook buiten de lijst om
w orden benoemd.
*

2.

Arbitrage in eerste instantie
Artikel 6 - Aanvraag der arbitrage
1.

Een arbitrage w ordt aanhangig gemaakt door het indienen van een
arbitrage-aanvraag bij Het Comité, onder gelijktijdige opgaaf van de
arbiter.
De arbitrage-aanvraag w ordt schriftelijk ingediend en bevat een
uiteenzetting van het geschil alsmede de eis of eisen.

2.

Tegelijk met de arbitrage-aanvraag doet de eisende partij hiervan
schriftelijke mededeling aan de w ederpartij met opgaaf van de door
haar aangew ezen arbiter.

3.

De eiser deponeert na schriftelijk verzoek van Het Comité bij Het
Comitéhet bedrag der vermoedelijke arbitrage-kosten.

4.

Indien het bedrag der vermoedelijke arbitragekosten ook na schriftelijke aanmaning niet binnen de daarin gestelde termijn is gedeponeerd, w ordt de arbitrage als teruggenomen aangemerkt.

Artikel 7 - Aanw ijzing van arbiters
1.

De behandeling en beslissing in eerste instantie geschiedt door drie
arbiters.

2.

De w ederpartij benoemt harerzijds een arbiter en deelt de naam van
de arbiter aan de eiser en Het Comitémede.

3.

De derde arbiter w ordt door Het Comité benoemd en treedt op als
voorzitter.

4.

Indien de w ederpartij niet binnen de contractuele termijn of, zo het
contract daarin niet voorziet, binnen tien w erkdagen na de kennisgeving van de eisende partij, ook harerzijds een arbiter heeft benoemd, dan w orden op verzoek van de eisende partij alledrie de arbiters benoemd door Het Comité, w aarbij de benoeming door eiseres
w ordt gerespecteerd.
*

3.

Procedure
Artikel 8 - Schriftelijke en mondelinge behandeling
1.

De w ederpartij w ordt in de gelegenheid gesteld binnen een door Het
Comitégestelde termijn een schriftelijk verw eer in te dienen.

2.

Arbiters stellen partijen in de gelegenheid hun standpunten in een
zitting mondeling toe te lichten op een door arbiters bepaalde dag,
tijdstip en plaats.
Partijen w orden hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

3.

Indien de verw erende partij op de eerste zitting niet vertegenw oordigd is en evenmin haar verw eer ter kennis van arbiters heeft gebracht, w ordt de vordering toegew ezen, tenzij arbiters die onrechtmatig of ongegrond achten, of termen aanw ezig achten om de
arbitrage aan te houden.

4.

De verw erende partij is gerechtigd om tot op de eerste zitting van
arbiters harerzijds een vordering tegen de eisende partij in te stellen,
mits die vordering een gevolg is van dezelfde overeenkomst als de
oorspronkelijke vordering.

5.

Het scheidsgerecht w ordt bijgestaan door een rechtsgeleerde, als
griffier.

Artikel 9 - Conditie en/of kw aliteit
1.

Bij een geschil over de conditie, w aarin de goederen zijn aangekomen
dient deze, op verzoek van één van de partijen, onverw ijld te w orden
vastgesteld. Het vonnis kan echter niet w orden opgemaakt dan nadat
partijen zijn gehoord, althans opgeroepen.

2.

De verw erende partij in een conditie- en/of kw aliteitsgeschil dient in
afw ijking van het gestelde in artikel 7 lid 4 binnen 3 w erkdagen zijn
keuzerecht uit te oefenen.

Artikel 10 - Vonnis
1.

Arbiters zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid.

2.

Het Comité zendt aan ieder van de partijen een gew aarmerkt afschrift
van het vonnis.
*

4.

Arbitrage in hoger beroep
Artikel 11 - Aanmelding
1.

Ieder van de partijen heeft het recht om van het gew ezen vonnis in
hoger beroep te komen en w el door een schriftelijke mededeling aan
Het Comité binnen 21 dagen na de datum van verzending van het
vonnis aan partijen.

2.

De appellant stelt tegelijk met de aanmelding van hoger beroep de
w ederpartij daarvan schriftelijk in kennis.

3.

De beroepsgronden, alsmede het depot van het vermoedelijke bedrag
der arbitragekosten dienen Het Comité op straffe van verval van
recht, binnen een daartoe door deze gestelde termijn te w orden toegezonden.

4.

De w ederpartij heeft het recht om harerzijds incidenteel beroep in te
stellen ook na de genoemde termijn, doch uiterlijk tijdens de eerste
zitting van appèl-arbiters.

5.

Van beslissingen over conditie is hoger beroep uitgesloten.

Artikel 12 - Procedure
1.

De behandeling en beslissing in hoger beroep geschiedt door vijf
arbiters die daartoe door Het Comitéw orden aangew ezen.

2.

De regels met betrekking tot de arbitrage in eerste aanleg zijn ook op
de behandeling in hoger beroep van toepassing, behoudens het
gestelde in artikel 7 en 9.
*

5.

Arbitragekosten
Artikel 13 - Verdeling van kosten
1.

De arbitrage-kosten w orden ten laste gebracht van de partij, die in
het ongelijk w ordt gesteld. Arbiters hebben de bevoegdheid hiervan
af te w ijken indien zij oordelen dat de omstandigheden van het geval
hiertoe aanleiding geven.

2.

In geval van hoger beroep w orden de kosten van beide instanties
gebracht ten laste van de partij, die in hoger beroep in het ongelijk
w ordt gesteld. De tw eede zinsnede van lid 1 is toepasselijk.

3.

Indien echter de vernietiging of w ijziging van het gew ezen vonnis
mede een gevolg is van het feit, dat één van de partijen in eerste
aanleg haar eis, respectievelijk verw eer, niet voldoende heeft gestaafd of toegelicht, kunnen appèl-arbiters de kosten van de appèlarbitrage geheel of gedeeltelijk te haren laste brengen. In buitengew one gevallen, te hunner beoordeling, kunnen appèl-arbiters de
kosten van de appèl-arbitrage brengen ten laste van Het Comité.

Artikel 14 - Hoogte arbitragekosten
1.

Arbiters begroten in hun vonnis het bedrag van de arbitragekosten tot
en met het deponeren van het vonnis ter griffie. Onder die kosten
kunnen, indien arbiters daarvoor termen aanw ezig achten, w orden
berekend de door de in het gelijk gestelde partij noodzakelijk gemaakte reis- en andere kosten, alsmede de kosten voor getuigen en hun
oproeping, alles volgens begroting van arbiters.

2.

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

3.

Van een depot kan Het Comité tijdens de arbitrage aanvulling verlangen.

4.

De aan Het Comitéverschuldigde kosten bestaan uit:
a.
verschotten van Het Comité en arbiters voor correspondentie,
rechtskundige bijstand, deponeren van het vonnis, enz.;

5.

b.

de vergoeding voor Het Comitéals door het Bestuur bepaald;

c.

het loon van arbiters en deskundigen.

Het loon van arbiters en deskundigen bedraagt als door het Bestuur
van Het Comité laatstelijk is vastgesteld. In buitengew one gevallen,
ter beoordeling van arbiters respectievelijk appèl-arbiters, kunnen de
aldus vastgestelde bedragen in overleg met het Bestuur voornoemd
w orden verhoogd.
*

6.

Terugnemen van arbitrage
Artikel 15
1.

Een arbitrage kan door de aanvrager schriftelijk en ter zitting van
arbiters mondeling w orden teruggenomen onder de volgende voorw aarden.

2.

Indien een arbitrage w ordt teruggenomen voordat arbiters of deskundigen hun w erkzaamheden hebben aangevangen zal de aanvrager een
bedrag verschuldigd zijn ten bate van de kas van Het Comité, zoals
laatstelijk door het Bestuur vastgesteld, benevens vergoeding van
eventuele reeds gemaakte kosten.

3.

Dit bedrag w ordt verdubbeld, w anneer arbiters partijen reeds hadden
opgeroepen en hun w erkzaamheden reeds hadden aangevangen.
Wanneer arbiters reeds de monsters hadden onderzocht, is het volle
loon verschuldigd.

4.

Indien een arbitrage w ordt teruggenomen korter dan 24 uur vóór het
tijdstip, door arbiters voor de behandeling bepaald, zal de aanvrager
de helft van de volledige arbitragekosten verschuldigd zijn.

5.

Dit laatste is eveneens het geval, indien op verzoek van één der partijen uitgestelde arbitrage daarna w ordt teruggenomen.

6.

Indien een arbitrage w ordt teruggenomen tijdens of na de eerste zitting, zijn de volle arbitragekosten verschuldigd. Terugname nadat verw eer is gevoerd, kan slechts plaats hebben, indien de w ederpartij
hetzij ter zitting, hetzij schriftelijk verklaart daarmee in te stemmen.

Bij terugnemen van een arbitrage in hoger beroep w orden de in dit
artikel genoemde bedragen verdubbeld.

7.

*
Artikel 16 - niet voldoen aan een arbitrale uitspraak
1.

Indien één van de partijen zich niet onderw erpt aan een gezag van
gew ijsde verkregen hebbende uitspraak van arbiters onder dit Reglement, is Het Comité bevoegd zulks aan de leden van Het Comité
alsook openlijk op de door het Bestuur van Het Comité te bepalen
w ijze bekend te maken.

2.

Indien het voornemen bestaat tot de in lid 1 bedoelde bekendmaking
over te gaan zal Het Comité de daar bedoelde partij een redelijke
termijn geven om te reageren. Voorafgaande aan de bekendmaking
zal de betreffende partij w orden geï nformeerd

3.

In het in lid 1 genoemde geval zal arbitrage over geschillen, w aarbij
de daar bedoelde partij eiseres of verw eerster is onder dit Reglement,
uitgesloten zijn, indien die geschillen voortvloeien uit of verband
houden met een overeenkomst, gesloten later dan één w eek na de in
lid 1 bedoelde bekendmaking en zolang het daar voorziene geval
aanw ezig is.
*

8.

Slotbepalingen
Artikel 17 - Wijziging arbitragereglement
Wijzigingen in dit Reglement kunnen w orden voorgesteld door het Bestuur
of door minstens acht stemgerechtigde leden van Het Comitéen dienen door
de Algemene Ledenvergadering van Het Comitéte w orden goedgekeurd.
Artikel 18
De " Bestimmungen des Rotterdamer Schiedsgerichtes für Streitigkeiten über
Geschäfte zu den Bedingungen der deutsch-niederländischen Verträge No. 1
u.s.w .“ alsmede de “ Allgemeine Bestimmungen für Rotterdam über
Geschäfte auf die deutsch-niederländischen Verträge No. 1 u.s.w ." en de
“ Arbitrage-Bepalingen voor geschillen uit c.i.f.- en c.& f.-zaken, afgesloten
op een ander dan een Duitsch-Nederlandsch Contract, w aarbij is overeengekomen " Arbitrage bij Het Comité van Graanhandelaren" of " (Arbitrage)Bepalingen van Het Comité" of soortgelijk beding” vervallen met de in
w erking treding van dit Arbitragereglement.

*
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging Het Comité
van Graanhandelaren te Rotterdam op 28 juni 1999 en gedeponeerd ter Griffie van
de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.
* * * *

