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Algemene bepaling  

 

Art. 1.  Onder “stichting” wordt hierna verstaan de Stichting Scheidsgerecht voor de Bloembollensector,  

onder “scheidsgerecht” het door de stichting  ingestelde Scheidsgerecht voor de 

Bloembollensector, onder “bestuur” het bestuur van de stichting en onder “deelnemer” de bij de 

stichting aangesloten organisaties.  

Art. 2.  Van de bepalingen van dit reglement kan bij overeenkomst slechts worden afgeweken met  

 goedkeuring van het scheidsgerecht.  

 

Scheidsgerecht  

 

Art. 3.  Het scheidsgerecht bestaat uit een voorzitter, een of meer plaatsvervangende voorzitters, 

tenminste veertien en ten hoogste vier en twintig leden, een secretaris en een of meer 

plaatsvervangend secretarissen.  

 

Art. 4.  

1. De voorzitter is belast met de leiding van de zittingen en vergaderingen. Hij kan de uitoefening 

van deze bevoegdheden in door hem te bepalen gevallen en voor de door hem te bepalen tijd 

overdragen aan een plaatsvervangend voorzitter. In geval van belet of ontstentenis van de 

voorzitter zal zijn functie worden waargenomen door een plaatsvervangend voorzitter in de 

volgorde van benoeming.  

2. De secretaris kan met goedkeuring van de voorzitter zijn functie tijdelijk doen uitoefenen door  

een plaatsvervangend secretaris.  

 

Art. 5.   

1. De voorzitters en secretarissen zijn rechtsgeleerden en worden door het bestuur benoemd. Zij 

treden af bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd, met uitzondering van de plaatsvervangend 

voorzitters, die bij het bereiken van de 75 jarige leeftijd aftreden. 

2. Zij kunnen door het bestuur worden ontheven uit hun functie indien sprake is van disfunctioneren. 

3. Het bepaalde in art. 6, lid 4 is op de voorzitters en secretarissen niet van toepassing.  

 

Art. 6.  

1. De leden worden op voordracht van het scheidsgerecht benoemd door het bestuur voor de tijd van 

vier jaren; zij kunnen terstond worden herbenoemd.  

2. Personen die de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt kunnen niet tot lid  worden benoemd of 

herbenoemd. Een zitting hebbend lid, dat de leeftijd van 70 jaar bereikt, kan voor de verdere duur 

van de periode, voor welke hij zitting heeft, lid van het scheidsgerecht blijven uitmaken.  

3. Het lidmaatschap van het scheidsgerecht is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur 

van de stichting, het lidmaatschap van het bestuur van een der deelnemende organisaties en voor 

die personen die een arbeidsovereenkomst hebben met een van de aan het bestuur deelnemende 

organisaties c.q. ondernemingen.  

4. Bestuurders van eenzelfde onderneming mogen niet gelijktijdig leden van het scheidsgerecht zijn.  

  

Art. 7.  

1. Bij de samenstelling van het scheidsgerecht wordt er zoveel mogelijk rekening mede gehouden, dat 

er daar evenveel bloembollentelers als – exporteurs zitting in hebben, terwijl er voorts naar zal 

worden gestreefd dat er zoveel mogelijk, zowel onder de leden-telers als onder de leden-

exporteurs, specialisten zullen zijn op alle onderdelen van het bloembollenvak.  
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2. Voor de toepassing van dit reglement wordt met een teler en exporteur gelijkgesteld een oud-teler 

en een oud-exporteur.  

 

Wijze van rechtspraak  

 

Art. 7A. 

1. Het scheidsgerecht heeft tot taak en is bevoegd geschillen te berechten, zoals aan hem opgedragen 

in een overeenkomst, die betrekking hebben op of betreffen: 

a. koop en verkoop en ruiling van bloembollen; 
b. contractteelt en teelt voor gemeenschappelijke rekening van bloembollen; 
c. huur en verhuur van onroerend goed voor de cultuur van, de handel in, de 
behandeling of de bewaring van bloembollen, voor zover de wet dat toelaat; 
d. de behandeling van bloembollen; 
e. het verlenen van bemiddeling bij het tot stand komen van de sub a. tot en met d. 
genoemde overeenkomsten, alsmede alle andere geschillen die in verband staan met de 
cultuur van, of de handel in bloembollen genomen. 

2. Onder bloembollen worden in dit artikel mede verstaan aanverwante artikelen, een en ander in de 
ruimste zin van deze woorden. 

3. Het is aan het scheidsgerecht voorbehouden de berechting van het geschil als bedoeld in lid 1 van 
dit artikel te weigeren, indien het van oordeel is, dat dit geschil niet in verband staat met de cultuur 
van of de handel in bloembollen en aanverwante artikelen. 
 

Art. 8.  

1. De rechtspraak van het scheidsgerecht wordt aldus uitgeoefend dat elk geschil telkens wordt 

behandeld door zeven scheidslieden, onder wie een voorzitter.  

2. In eenvoudige geschillen die uitsluitend betrekking hebben op geldvorderingen, kan de voorzitter 

bepalen dat het geschil zal worden behandeld door hem zelf en twee leden. Het aldus 

samengestelde scheidsgerecht zal echter steeds gerechtigd zijn de behandeling te verwijzen naar 

een zitting van het scheidsgerecht in de onder 1. vermelde samenstelling.  

3. De behandeling der zaken geschiedt in tegenwoordigheid van een secretaris.  

4. Bij ontstentenis of belet van de secretaris kan de voorzitter voor een bepaalde zitting en zo nodig 

voor de daaruit voortvloeiende werkzaamheden een andere secretaris aanwijzen.  

5. De voorzitter wijst voor de behandeling van een geschil zes leden aan, of kan deze doen aanwijzen 

door de secretaris, van wie bij voorkeur drie leden-telers en drie leden-exporteurs. Daarbij zal er 

door hem naar worden gestreefd, dat aan de behandeling van een geschil omtrent een bepaald 

geslacht van bloembollen, bol-, knol- of wortelgewassen, deel zal worden genomen door leden met 

specialistische kennis op dat gebied.  

6. In het geval bedoeld in lid 2. wijst de voorzitter twee leden aan, van wie bij voorkeur een lid-teler 

en een lid-exporteur.  

 

Art. 9.  

 1.  Het scheidsgerecht beslist als goede personen naar billijkheid.  

 2.   De plaats van arbitrage zal door het scheidsgerecht in het vonnis worden aangegeven. 

 

Aanvang en einde van de arbitrage  

 

Art. 10.  

1.  Een zaak wordt bij het scheidsgerecht aanhangig gemaakt door een schriftelijke aanvraag van beide 

partijen of een van hen. De aanvraag wordt gezonden aan de secretaris van het scheidsgerecht. De 

zaak is bij het scheidsgerecht aanhangig op de dag van ontvangst van de aanvraag bij het  
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 secretariaat. De aanvraag moet een duidelijke uiteenzetting van het geschil bevatten en van 

hetgeen gevorderd wordt. Bij de aanvraag dienen gevoegd te worden alle op het geschil betrekking 

hebbende bescheiden. De aanvraag kan geschieden op formulieren die bij de secretaris verkrijgbaar 

zijn.  

2.  De zaak wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.  

3.  De secretaris geeft tijdig bij aangetekend schrijven aan beide partijen kennis van de plaats waar 

en de tijd waarop scheidslieden zitting zullen houden voor de behandeling van het geschil. 

4.  Indien slechts een der partijen de zaak aanhangig gemaakt heeft, zal de secretaris aan de 

wederpartij voor of bij de kennisgeving, bedoeld onder 3., een afschrift zenden van de aanvraag en 

de bijgevoegde bescheiden.  

5.  De last van het scheidsgerecht eindigt indien de aanvrager met inachtneming van het daaromtrent 

bepaalde zijn aanvraag heeft ingetrokken, dan wel het laatste eindvonnis aan partijen is 

toegezonden.  

  

Procedure  

 

Art. 11.  

 1.  Aan partijen wordt gelegenheid geboden in een zitting van het scheidsgerecht hun standpunt 

mondeling voor te dragen en toe te lichten. Voor het overige bepaalt het scheidsgerecht de wijze 

waarop en de termijnen waarbinnen het geding gevoerd zal worden.  

2.  Partijen kunnen persoonlijk of bij gemachtigde ter zitting verschijnen en hun eis resp. verweer 

mondeling - of met goedvinden van het scheidsgerecht schriftelijk - voordragen en toelichten.  

3.  De eis kan, mits met toestemming van het scheidsgerecht, gedurende het geding worden gewijzigd 

en/of aangevuld op voorwaarde dat de wederpartij daardoor in zijn verdediging niet onredelijk 

wordt bemoeilijkt of het geding daardoor niet onredelijk wordt vertraagd.  

4.  Partijen zijn verplicht aan het scheidsgerecht alle gewenste inlichtingen te verschaffen, op 

verlangen van het scheidsgerecht persoonlijk te verschijnen en zich naar de mondelinge of 

schriftelijke aanwijzingen van het scheidsgerecht te gedragen. Indien een partij daaraan niet 

voldoet, zal het scheidsgerecht bij het wijzen van het vonnis daaruit zodanige gevolgtrekkingen 

maken als het zal vermenen te behoren. 

5.  Het scheidsgerecht beslist wie, behalve partijen en hun gemachtigden of raadslieden, verder ter 

zitting aanwezig mogen zijn.  

6.  Indien partijen getuigen naar de zitting meenemen, zullen deze gehoord worden indien het 

scheidsgerecht dat verhoor met het oog op de beslissing van het geschil wenselijk acht.  

 

Art. 12.  

1.  Indien een partij bij gemachtigde verschijnt, beoordeelt het scheidsgerecht of deze behoorlijk is 

gemachtigd.  

2.  Indien een partij zich voor het eerst ter zitting doet bijstaan of vertegenwoordigen door een 

rechtsgeleerde raadsman verkrijgt de andere partij het recht op gelijke bijstand of 

vertegenwoordiging. Zo nodig zal de behandeling van het geschil worden verdaagd, teneinde  

deze partij in de gelegenheid te stellen dit recht uit te oefenen.  

 

Art. 13.  

1.  Het scheidsgerecht kan van ieder van partijen een schriftelijke uiteenzetting en toelichting van zijn 

stellingen verlangen. Het kan aan partijen gelasten getuigen of deskundigen mede te brengen of op 

te roepen en ook zelf tot het oproepen of raadplegen van getuigen of deskundigen overgaan.  

Alle mondelinge verhoren zullen plaatshebben ter zitting tenzij het scheidsgerecht anders beslist.  
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2.  Het scheidsgerecht is bevoegd een of meer van zijn leden aan te wijzen om getuigen of 

deskundigen te horen.  

3. Het scheidsgerecht is bevoegd een onderzoek ter plaatse in te stellen of door een of meer 

scheidslieden-commissarissen te doen instellen.  

4. Partijen zullen zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld worden aanwezig te zijn bij het horen van 

getuigen en deskundigen, ook indien zulks buiten zitting plaatsvindt en bij het onderzoek ter 

plaatse.  

5. Het scheidsgerecht beslist of de getuigen en deskundigen al dan niet onder ede (belofte) zullen 

worden gehoord.  

6. De voorzitter is bevoegd voorlopig getuigenverhoor, deskundigenbericht of onderzoek ter plaatse 

te gelasten en een of meer leden op te dragen het daartoe nodige te verrichten.  

7. Het scheidsgerecht is vrij in de verdeling van de bewijslast en de waardering van het 

bewijsmateriaal.  

 

Niet verschijnen ter zitting  

 

Art. 14.  

1. Indien de eiser op de eerste zitting niet aanwezig is en evenmin vertegenwoordigd is, wordt de 

wederpartij van de aanleg ontslagen, tenzij het scheidsgerecht termen aanwezig acht de 

behandeling aan te houden.  

2. Indien de gedaagde niet aanwezig noch vertegenwoordigd is en  

evenmin zijn verweer schriftelijk ter kennis van het scheidsgerecht heeft gebracht, wordt de 

vordering toegewezen, tenzij het scheidsgerecht de vordering onrechtmatig of ongegrond acht of 

termen aanwezig acht om de behandeling aan te houden.  

3. Van een beslissing genomen of gewezen ingevolge de leden 1. en 2. van dit artikel geeft de  

secretaris terstond bij aangetekend schrijven op de voet van artikel 21, lid 7 kennis aan beide 

partijen.  

4.  De niet verschenen partij kan binnen vijf dagen na het verzenden van deze aangetekende 

kennisgeving tegen de beslissing bij de secretaris in verzet komen op grond, dat zij door gewichtige 

redenen verhinderd was ter zitting vertegenwoordigd te zijn en geen gelegenheid heeft gehad het 

scheidsgerecht daarvan eerder mededeling te doen. 

5.  Indien het scheidsgerecht deze redenen aanvaardt, zal het geschil opnieuw in behandeling nemen 

en berechten.  

6.  De termijn van vijf dagen, bedoeld onder 4, kan door het scheidsgerecht op gronden van billijkheid 

worden verlengd. 

 

Voorlopige voorzieningen  

 

Art. 15.  

  1. Aan het scheidsgerecht komt de bevoegdheid toe om in kort geding vonnis te wijzen.  

2.  Het scheidsgerecht kan, indien de omstandigheden dit naar zijn oordeel gewenst maken, in elk 

geding al dan niet op verzoek van partijen of een hunner voorlopig die beslissing nemen of 

maatregelen treffen ten aanzien van zaken in geschil, die nodig of wenselijk voorkomen.   

3. De ingevolge lid 1 of 2 genomen beslissingen brengen geen nadeel toe aan de zaak ten principale.  

 
  



5 

Eis in reconventie  

 

Art. 16.  

 De gedaagde is bevoegd om op de eerste zitting waarop hij is verschenen, een vordering tegen de 

eiser in te stellen, mits die vordering gegrond is op de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de  

 vordering van eiser.  

Een vordering op andere grondslag kan slechts op deze wijze aanhangig worden gemaakt met 

goedvinden van het scheidsgerecht.  

 

Samenvoeging  

 

Art. 17.  
Op verzoek van een partij of uit eigen beweging kan het scheidsgerecht besluiten zaken gevoegd te 

behandelen. 

Terugneming van de arbitrage  

 

Art. 18.  

1.  De eiser kan zijn arbitrage-aanvraag terugnemen, mits dit geschiedt terstond nadat de zaak ter 

zitting is uitgeroepen.  

2.  Zodra het scheidsgerecht na het uitroepen met de behandeling der zaak een aanvang heeft 

gemaakt, is het terugnemen der arbitrage alleen mogelijk met uitdrukkelijke medewerking van de 

wederpartij.  

 

Wraking van scheidslieden  

 

Art. 19. 

1. De wrakende partij brengt een wraking onder opgave van redenen schriftelijk ter kennis van het 

scheidsgerecht en de wederpartij. De kennisgeving wordt gedaan binnen één week nadat de reden 

tot wraking aan de wrakende partij bekend is geworden. 

2. In geval van wraking van een ander dan de voorzitter kan de voorzitter, zonder te treden in een 

beoordeling van de aangevoerde gronden, de betrokken scheidsman van zijn opdracht ontheffen 

en hem vervangen. In alle andere gevallen zal het geding zonder vervanging worden voortgezet, 

totdat omtrent de wraking mocht zijn beslist, tenzij het scheidsgerecht besluit tot schorsing van het 

geding. 
3. Trekt de betrokken scheidsman zich niet terug, dan kan de wrakende partij de voorzieningrechter 

van de rechtbank verzoeken  over de gegrondheid van de wraking te oordelen. De termijn 

waarbinnen dit verzoek dient te worden gedaan bedraagt één week en vangt aan op het moment 

van ontvangst van de schriftelijke mededeling van de betrokken scheidsman dat hij de wraking niet 

aanvaardt, dan wel twee weken na ontvangst van de kennisgeving als bedoeld in lid 1.  

 

Vervanging van scheidslieden  

 
Art. 20.  

1.  Een arbiter kan op eigen verzoek of op verzoek van partijen of een van hen slechts door de 

voorzitter van zijn opdracht worden ontheven.  
2.  Indien de opdracht van het scheidsgerecht door de voorzieningenrechter mocht worden beëindigd, 

blijft het scheidsgerecht bevoegd de zaak te berechten en zal het de behandeling in andere 

samenstelling voortzetten. 
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3.   Indien een of meer der aangewezen scheidslieden door overlijden, wraking, ontheffing of om 

welke reden ook komt te ontbreken, zal de voorzitter een ander lid van het scheidsgerecht in zijn 

plaats aanwijzen en zal het geding zonder schorsing worden voortgezet.  

4.  Indien de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters om welke reden ook tijdelijk of blijvend 

komen te ontbreken, zal de voorzitter der stichting een of meer tijdelijke voorzitters kunnen 

benoemen, die deze functie zal (zullen) waarnemen, totdat de ontbrekende voorzitter(s) zijn(hun) 

functie weer kan (kunnen) vervullen c.q. in de ontstane vacature(s) door het bestuur is voorzien. 

5.  Indien na de eerste zitting van het scheidsgerecht vervanging plaatsvindt, zal het geding worden 

voortgezet in de staat waarin het zich bevindt.  

6.  Indien een scheidsman als lid van het scheidsgerecht aftreedt of niet wordt herbenoemd, na 

ingevolge art. 8 voor de behandeling van een geschil aangewezen te zijn, blijft hij bevoegd dat 

geschil te berechten.  

 

Vonnis  

 

Art. 21.  

1.  Het scheidsgerecht geeft zijn vonnis zo spoedig als dit mogelijk is.  

2.  Het scheidsgerecht beslist bij meerderheid van stemmen. De secretaris heeft een adviserende 

stem. In het vonnis worden de gronden vermeld waarop de beslissing berust. Daarbij wordt geen 

melding gemaakt van de gevoelens van een minderheid.  

 3.  Scheidslieden ondertekenen het vonnis.  

 4.  De secretaris zendt bij aangetekend schrijven aan ieder van partijen een door hem gewaarmerkt 

afschrift van het vonnis. Hij zendt eveneens afschrift aan het bestuur van de stichting.  

5. Het scheidsgerecht is bevoegd het vonnis te doen publiceren in daarvoor naar zijn oordeel in 

aanmerking komende organen alsmede op de website van de stichting, zonder tot anonimisering 

gehouden te zijn.  

 6. Van de beslissing van het scheidsgerecht is geen beroep of hogere voorziening mogelijk.  

 7.  In daarvoor naar het oordeel van het scheidsgerecht in aanmerking komende gevallen, zal de 

secretaris de slotsom van het te wijzen vonnis aan partijen, terstond na het nemen der beslissing in 

raadkamer, mededelen.  

 

Kosten  

 

Art. 22.  
1. Voor elk geschil dat aan het oordeel van het scheidsgerecht wordt onderworpen is een door het 

Scheidsgerecht vast te stellen bedrag aan de Stichting verschuldigd. Bij de bepaling daarvan 

hanteert het Scheidsgerecht een door het bestuur vastgestelde tarieflijst, tenzij toepassing daarvan 

zou leiden tot een onredelijk resultaat. Dit geldt eveneens indien de eiser de zaak terugneemt.  

2. Bij de aanvang van de behandeling van de zaak dient eiser een door het Scheidsgerecht te bepalen 

bedrag te voldoen aan de Stichting als voorschot op de in het vorige lid genoemde bedrag. Het 

scheidsgerecht kan de behandeling van de zaak schorsen totdat dit voorschot door de eiser is 

voldaan.  

3. Alle betalingen in dit artikel bedoeld, geschieden op de bankrekening van de stichting.  

 

Art. 23.  

1. Getuigen en deskundigen kunnen aanspraak maken op een vergoeding, naar billijkheid vast te 

stellen door het scheidsgerecht.  
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2. Indien het scheidsgerecht getuigen of deskundigen oproept zal de vergoeding door de stichting 

worden voldaan. Het scheidsgerecht zal in zodanig geval bepalen hoeveel partijen of een hunner 

zullen (zal) moeten betalen of bijbetalen. Het bepaalde in art. 22.2 is ten deze mede  

van toepassing.  

3. Een partij die een getuige of deskundige heeft meegebracht danwel deed dagvaarden zal deze 

kosten zelf en zoveel mogelijk nog ter zitting dienen te betalen.  

4. Bij het vonnis worden de in dit artikel bedoelde kosten onder de arbitragekosten opgenomen.  
 

Art. 24.  

1. Onder arbitragekosten worden verstaan de kosten in de artikelen 22, 23 en 24 genoemd, benevens 

alle verdere kosten die arbitrage naar het oordeel van het scheidsgerecht noodzakelijkerwijs met 

zich bracht.  

2. Kosten van juridische bijstand van partijen blijven, behoudens in bijzondere gevallen ter 

beoordeling van het scheidsgerecht, voor rekening van de partij die zich daarvan voorzag.  

3. Het scheidsgerecht begroot in zijn vonnis het bedrag der arbitrage kosten tot en met het 

deponeren van het vonnis ter griffie.  

4. De arbitragekosten worden in het algemeen gebracht ten laste van de partij die in het ongelijk 

wordt gesteld, tenzij het scheidsgerecht anders beslist.  

 

Vernietiging of herroeping  

 

Art. 25. 

Indien een vonnis van het scheidsgerecht door de gewone rechter mocht worden vernietigd blijft 

het betreffende geschil onderworpen aan de rechtspraak van het scheidsgerecht, dat op aanvrage 

van partijen of een van hen de zaak opnieuw zal berechten. 

 

Slotbepalingen  

 

Art. 26.  

Wanneer in strijd met dit reglement is gehandeld en een partij niet binnen veertien dagen 

schriftelijk bij de secretaris heeft geprotesteerd, wordt zij geacht afstand te hebben gedaan van 

haar recht zich hierop te beroepen.  

Deze termijn vangt aan op het ogenblik, dat de partij die zich op de strijd met het reglement 

beroept, van de betreffende handeling heeft kennis genomen of daarvan redelijkerwijs heeft 

kunnen kennis nemen.  

 

Art. 27. 

1. Het bestuur van de stichting kan te allen tijde in overleg met het scheidsgerecht een wijziging van 

dit reglement vaststellen.  

2. De wijzigingen zijn niet van kracht voor die geschillen, waarvoor reeds arbitrage was aangevraagd 

voor het in werking treden der wijzigingen.  

 

Art. 28.  

 Het scheidsgerecht, de stichting of haar bestuur, de voorzitter of een vicevoorzitter van het 

Scheidsgerecht, een lid, de secretaris of een plaatsvervangend secretaris van het scheidsgerecht, 

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten met betrekking tot een 

arbitrage op grond van dit reglement. 

 

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 9 oktober 2019. 


