IJSHOCKEY NEDERLAND

ARBITRAGEREGLEMENT

EINDHOVEN, 18-04-2017

De laatste wijziging van het arbitragereglement van IJshockey Nederland (IJNL) is vastgesteld
op de algemene ledenvergadering van 18 april 2017. De wijziging betreft de naamswijziging
van Nederlandse IJshockey Bond naar IJshockey Nederland.
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ARTIKEL 1: ARBITRAGE
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 lid 6 van de Statuten worden de in artikel 2
bedoelde geschillen met uitsluiting van de burgerlijke rechter onderworpen aan arbitrage van
IJshockey Nederland, als bedoeld in dit reglement.
ARTIKEL 2: BEGRIPSBEPALING
In dit reglement wordt verstaan onder:
- de bond: IJshockey Nederland;
- het bondsbestuur: het bestuur van de bond;
- de statuten: de statuten van de bond;
- het huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement van de bond;
- leden: leden als bedoeld in artikel 5 lid 1 van het huishoudelijk reglement;
- aangeslotenen: aangeslotenen als bedoeld in artikel 5 leden 2 en 3 van het
huishoudelijk reglement;
- eigen leden: natuurlijke personen die lid zijn van een lid van de bond;
- aangeslotenen van de leden: aangeslotenen van een lid van de bond;
- college van arbiters: het krachtens dit reglement samengestelde college belast met de
arbitragerechtspraak van de bond;
- arbitragecommissie: de commissie samengesteld uit leden van het college van arbiters
belast met arbitragerechtspraak in een concrete zaak;
- secretaris: secretaris van het college van arbiters.
ARTIKEL 3: GESCHILLEN
1. Geschillen welke samenhangen met ijshockey tussen:
- leden en aangeslotenen van de bond onderling;
- leden van de bond en het bondsbestuur;
- aangeslotenen van de bond en het bondsbestuur;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden en de leden van de bond, met
uitzondering van geschillen welke voortvloeien uit de financiële verplichtingen die
deze eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden hebben jegens de leden van de
bond waarvan zij lid zijn of waarbij zij zijn aangesloten;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden van de bond en het bondsbestuur;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden van de bond onderling;
en die niet behoren tot de bevoegdheid van de tuchtcommissie of de commissie van
beroep van de bond, worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter onderworpen aan
arbitrage van de bond krachtens dit arbitragereglement.
2. Niet aan arbitrage zijn onderworpen uitspraken van de tuchtcommissie of de commissie
van beroep en de (wijze van) uitvoering daarvan door het bondsbestuur respectievelijk de
leden.
ARTIKEL 4: VERKIEZING
1.
a. De leden van het college van arbiters worden op voordracht van het bondsbestuur door
de stemgerechtigde leden van de algemene ledenvergadering gekozen.
b. De in lid a. bedoelde personen kunnen niet zijn:
- Lid van de tuchtcommissie;
- Lid van de commissie van beroep;
- Lid van het bondsbestuur.
2. De leden van het college van arbiters worden op voordracht van het bondsbestuur door de
stemgerechtigde leden van de algemene ledenvergadering gekozen.
3.
a. De verkiezing geschiedt met inachtneming van het bepaalde in lid 3 voor de duur van drie
jaar, met de beperking dat de leden van het college van arbiters aftreden volgens een
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b.
4.

door het bondsbestuur op te maken rooster, waarbij er naar zal worden gestreefd dat
jaarlijks een derde van het aantal arbiters zal aftreden.
Aftredende leden van het college van arbiters zijn terstond herkiesbaar.
Ingeval van een tussentijdse vacature zal het bondsbestuur in overleg met de nog zittende
leden van het college van arbiters voorzien in vervanging, welke zal gelden tot de
eerstvolgende algemene ledenvergadering. Alsdan zal door de vergadering over de
vervanging moeten worden gestemd.

ARTIKEL 5: INDELING ARBITERS, SECRETARIAAT
1.
a. Een door het bondsbestuur te bepalen aantal leden van het college van arbiters dient de
hoedanigheid van meester in de rechten te bezitten en dient bij voorkeur te beschikken
over processuele ervaring.
b. De namen van deze leden worden geplaatst op een door het bondsbestuur aan te houden
lijst A, welke tenminste de namen van drie arbiters bevat.
c. De onder b bedoelde leden kiezen uit hun midden een lid tot algemeen voorzitter van het
college van arbiters.
2.
a. De overige leden van het college van arbiters worden gekozen op grond van hun
praktische ervaring in onderscheidelijke bestuursaangelegenheden, oefenmeesteraangelegenheden en/of spelersaangelegenheden.
b. De namen van deze leden worden geplaatst op een door het bondsbestuur aan te houden
lijst B, welke tenminste de namen van drie arbiters bevat.
3. De leden van het college van arbiters moeten hun verkiezing alsmede hun plaatsing op
een van de in dit artikel genoemde lijsten schriftelijk aanvaarden.
4.
a. Het college van arbiters wordt bijgestaan door een secretaris en diens plaatsvervanger(s),
die door het bondsbestuur wordt aangewezen.
b. De secretaris en diens plaatsvervanger(s) maken geen deel uit van het college van
arbiters, noch van de arbitragecommissie die met de behandeling van een zaak is belast.
5. Het secretariaat van het college van arbiters is bevestigd op het bondsbureau.
ARTIKEL 6: DE ALGEMEEN VOORZITTER
1. Aan het hoofd van het college van arbiters staat een algemeen voorzitter. De algemeen
voorzitter wordt benoemd uit één van de leden van het college van arbiters voorkomend
op lijst A als bedoeld in artikel 5 lid 1.
2. De algemeen voorzitter coördineert de werkzaamheden van het college van arbiters,
bepaalt en wijzigt in voorkomende gevallen de samenstelling van de arbitragecommissies
en bevordert de uniformiteit in de uitspraken van de betreffende arbitragecommissie.
ARTIKEL 7: ARBITRAGECOMMISSIES
1. Voor elk voorkomend geschil wordt door de algemeen voorzitter een arbitragecommissie
van drie arbiters geformeerd, bestaande uit een voorzitter, als vermeld op lijst A, en twee
andere arbiters, als vermeld op lijst A en B.
2. De arbiters moeten telkens hun benoeming als arbiter schriftelijk aanvaarden.
3. De taak van de arbitragecommissie duurt voort tot en met het depot van het vonnis ter
griffie of het aanvaarden van een schikking door partijen.
4. De arbitragecommissie wordt bijgestaan door een secretaris.
ARTIKEL 8: WRAKING
1. Partijen hebben het recht één of meer arbiters te wraken. De artikelen 1033 tot en met
1035 uit het boek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn hierop van toepassing.
2. De wraking dient te geschieden door middel van een aan het secretariaat van het college
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3.

4.

van arbiters gerichte aangetekende brief, waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke
arbiter wordt gewraakt.
Wraking kan geschieden uiterlijk 14 dagen nadat door de secretaris de samenstelling van
de arbitragecommissie aan partijen schriftelijk is meegedeeld of in geval van een
spoedgeschil alleen onmiddellijk na de opening van de mondelinge behandeling.
Overschrijding van deze termijn leidt tot niet-ontvankelijkheid van de wrakende partij in
haar beroep op wraking.
Met inachtneming van het vorenstaande zijn op de wraking de regels van artikel 1033 tot
en met 1035 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 9: RECHTSPRAAK NAAR BILLIJKHEID
1. De arbiters zullen, met inachtneming van de statuten, reglementen en besluiten van de
bond, rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.
2. Een uitspraak van de arbitragecommissie is voor partijen bindend en is niet vatbaar voor
beroep.
ARTIKEL 10: HET AANHANGIG MAKEN VAN EEN GESCHIL
1. Een geschil wordt aanhangig gemaakt doordat de eisende partij zijn verzoekschrift in
tweevoud indient bij het secretariaat van het college van arbiters.
2. Het verzoekschrift vermeldt naam, adres, woonplaats van partijen en bevat voorts een
duidelijke omschrijving van het geschil en de gronden waarop het berust, alsmede van
hetgeen wordt gevorderd, onder bijvoeging van alle bescheiden die op het geschil
betrekking hebben. Indien aan het bepaalde in de vorige zin niet wordt voldaan, stelt de
secretaris binnen een door hem te stellen termijn de eisende partij alsnog in de
gelegenheid aan het gestelde te voldoen.
3. De eisende partij dient tegelijk met het aanhangig maken van het geschil aan de bond een
griffierecht te voldoen waarvan de hoogte is vastgesteld door de algemene
ledenvergadering, dat op straffe van niet-ontvankelijkheid van de eisende partij in zijn
vordering, vóór de datum van de vast te stellen mondelinge behandeling moet zijn
overgemaakt op het bankrekeningnummer van de bond onder vermelding van het
nummer van de zaak.
ARTIKEL 11: CONCLUSIES
1.
a. De secretaris zendt van het binnengekomen verzoekschrift een exemplaar aan gedaagde
onder mededeling dat met inachtneming van het bepaalde in lid 4 een conclusie van
antwoord kan worden ingediend.
b. Indien de gedaagde een tegenvordering aanhangig wenst te maken kan dit geschieden
door de tegenvordering (eis in reconventie) in de conclusie van antwoord op te nemen. In
dat geval is het bepaalde in artikel 9 lid 3 van overeenkomstige toepassing.
2. Na een conclusie van antwoord kan de eisende partij, met toestemming van de voorzitter
van de arbitragecommissie, een conclusie van repliek nemen, in welk geval de gedaagde
een conclusie van dupliek mag nemen.
3. Met de toestemming van de voorzitter van de arbitragecommissie kunnen partijen zonodig
nadere conclusies, akten of andere stukken overleggen.
4.
a. Iedere conclusie of stuk wordt bij de secretaris in tweevoud ingediend.
b. Iedere partij wordt voor het nemen van een conclusie of het overleggen van een stuk een
termijn van twee weken gegund, welke slechts éénmaal met een termijn van twee weken
kan worden verlengd. In bijzondere omstandigheden kan de voorzitter van de
arbitragecommissie nog een nader uitstel verlenen.
5. Elk geschil wordt mondeling behandeld, nadat de conclusies zijn gewisseld, tenzij beide
partijen en/of arbitragecommissie een mondelinge behandeling niet noodzakelijk acht(en).
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6.

Indien, nadat de arbitragecommissie van een geschil kennis heeft genomen, partijen dit
geschil alsnog door een minnelijke schikking wensen te regelen of geregeld hebben,
dienen zij daarvan terstond kennis te geven aan de secretaris.

ARTIKEL 12: ZITTINGEN
1.
a. De voorzitter van de arbitragecommissie bepaalt plaats, dag en uur voor een mondelinge
behandeling, comparitie of getuigenverhoor, zulks met inachtneming van een termijn van
tenminste acht dagen.
b. De secretaris geeft hiervan terstond schriftelijk kennis aan alle betrokken partijen.
2. Wanneer één of beide partijen niet op de vastgestelde tijd ter zitting aanwezig is/zijn, kan
de arbitragecommissie, hetzij het geschil buiten tegenwoordigheid van de betreffende
partij(en) behandelen, hetzij de zitting schorsen en partijen tegen een nieuwe dag
oproepen.
3.
a. De zittingen zijn openbaar, tenzij de arbitragecommissie van oordeel is dat wegens
gewichtige redenen de zitting besloten dient te zijn.
b. Indien een partij de Nederlandse taal niet beheerst, kan hij zich ter zitting doen vergezellen
van een tolk. Tenzij de arbitragecommissie anders bepaalt, zijn hieraan verbonden kosten
voor eigen rekening.
ARTIKEL 13: COMPARITIE EN GETUIGENVERHOOR
1. Bij het verstrijken van de in artikel 10 in lid 4 onder b bedoelde termijn, kan de
arbitragecommissie ofwel op de stukken vonnis wijzen danwel, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 11 en dit artikel, ambtshalve een mondelinge behandeling, een
persoonlijke verschijning van partijen (comparitie) of een getuigenverhoor gelasten.
Hetzelfde geldt voor verdere zittingen, welke naar het oordeel van de arbitragecommissie
nodig mochten zijn.
2. De arbitragecommissie kan tijdens een mondelinge behandeling op verzoek van één van
partijen of ambtshalve een schikking beproeven.
3. In geval van een comparitie zijn partijen verplicht in persoon te verschijnen of wanneer het
een rechtspersoon betreft zich te doen vertegenwoordigen door een bestuurslid dat, hetzij
statutair hetzij krachtens volmacht daartoe rechtsgeldig bevoegd is.
4.
a. Op verzoek van één van partijen kan de arbitragecommissie, voor zover zij zulks gewenst
acht, een getuigenverhoor toestaan. Na overleg met de voorzitter van de
arbitragecommissie omtrent plaats, dag en uur wordt aan de wederpartij in dat geval
eveneens toegestaan getuigen op te roepen.
b. Partijen zijn zelf belast met de oproeping van hun getuigen. De namen, woonplaatsen en
eventuele functies van opgeroepen getuigen dienen uiterlijk zeven dagen voor de datum
waarop het getuigenverhoor wordt gehouden aan de secretaris en aan de wederpartij te
zijn opgegeven. Bij gebreke hiervan kunnen andere getuigen slechts met toestemming
van de voorzitter van de arbitragecommissie ter zitting worden gehoord.
c. Indien, ingevolge het bepaalde in lid 1, de arbitragecommissie ambtshalve een
getuigenverhoor gelast, bepaalt zij tevens hoe getuigen met in achtneming van dit lid
worden opgeroepen.
d. Iedere partij voldoet in eerste instantie van de door hem opgeroepen getuigen de door de
arbitragecommissie voor ieder van deze getuigen vastgestelde kosten.
5.
a. De arbitragecommissie kan op verzoek van één van de partijen of ambtshalve, aan ieder
van de partijen of aan één van hen de openlegging bevelen van de boeken, bescheiden
en geschriften, teneinde daarvan inzage of uittreksel te doen nemen, voor zover het dit
nodig acht in verband met het voorgelegde geschil
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6.

De arbitragecommissie is bevoegd aan de bond al die inlichtingen te vragen die zij voor de
beoordeling van een geschil noodzakelijk acht, onder de gehoudenheid om van de
verkregen inlichtingen onverwijld aan partijen fotokopieën te verstrekken, dan wel, indien
de inlichtingen ter zitting zijn verkregen en geen fotokopieën kunnen worden verstrekt,
partijen daarvan mondeling mededeling te doen.
Het staat de arbitragecommissie vrij uit de niet-voldoening aan een in dit artikel bedoeld
verzoek de gevolgtrekking te maken, die zij geraden acht.

ARTIKEL 14: GETUIGEN EN DESKUNDIGEN
1.
a. Leden van de bond en eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden van de bond, die als
getuigen worden opgeroepen, zijn verplicht te verschijnen.
b. Partijen kunnen ook personen die geen lid zijn van de bond of geen eigen lid c.q.
aangeslotene van de leden van de bond zijn, als getuige doen oproepen. Aan hen dient
schriftelijk te worden meegedeeld dat zij niet verplicht zijn te verschijnen, doch dat in geval
van verschijning het bepaalde in lid 2 op hen van toepassing is.
c. Indien een getuige die geen lid is van de bond, noch eigen lid of aangeslotene is van de
leden van de bond niet vrijwillig verschijnt of weigert de eed of een verklaring af te leggen,
kan de meest gerede partij zich bij verzoekschrift wenden tot de
Arrondissementsrechtbank van het arrondissement waarin dat getuigenverhoor is bevolen,
met het verzoek een rechter-commissaris te benoemen voor wie het getuigenverhoor zal
worden gehouden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1041 van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering.
2.
a. De arbitragecommissie kan getuigen onder ede horen.
b. Een getuige is verplicht om naar waarheid te verklaren alsmede om, indien de voorzitter
van de arbitragecommissie dit verlangt, ter bevestiging van de juistheid van zijn verklaring
een schriftelijke zakelijke samenvatting ervan met zijn handtekening te bekrachtigen.
c. De voorzitter van de arbitragecommissie wijst de getuigen vooraf op deze verplichtingen.
3.
a. Het verhoor geschiedt in tegenwoordigheid van de betrokken partijen en hun raadslieden.
Zij worden in de gelegenheid gesteld aan de getuigen vragen te stellen mits deze vragen
naar het oordeel van de arbitragecommissie terzake dienende zijn.
b. Van hun verklaring wordt schriftelijk een zakelijke samenvatting gemaakt.
4.
a. Wanneer de arbitragecommissie dit gewenst acht, kan zij één of meer deskundigen
benoemen met het verzoek schriftelijk of mondeling rapport uit te brengen.
b. De benoeming van de deskundige(n) en de omschrijving van de verstrekte opdracht
worden aanstonds door de secretaris aan partijen medegedeeld.
c. De arbitragecommissie kan een comparitie gelasten, teneinde partijen te raadplegen over
de aan de deskundige(n) te verstrekken opdracht.
d. Ingeval door de deskundige(n) schriftelijk rapport wordt uitgebracht, zendt de secretaris
hiervan een afschrift aan partijen.
ARTIKEL 15: SPOEDGESCHILLEN
1.
a. In alle zaken, waarin uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is
vereist, kan de eisende partij de algemeen voorzitter verzoeken een geschil als
spoedgeschil te behandelen.
b. Dit verzoek dient bij het aanhangig maken van het geschil, als bedoeld in artikel 10, te
worden gedaan.
2. Indien het verzoek wordt afgewezen, zal dit bij aangetekend schrijven aan de eisende
partij worden medegedeeld. Deze kan daarna verzoeken de behandeling van het geschil
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op gewone wijze voort te zetten.
3.
a.

b.
4.

5.

6.
7.

Indien het verzoek wordt ingewilligd, zal de voorzitter van de benoemde
arbitragecommissie terstond een datum bepalen voor de mondelinge behandeling. In
afwijking van artikel 11 worden geen schriftelijke conclusies gewisseld.
De secretaris roept partijen op onder toezending van een afschrift van het verzoekschrift
aan de gedaagde.
Artikel 7 is niet van toepassing. De arbitragecommissie bestaat uit één arbiter die
benoemd wordt door de algemene voorzitter. Tot arbiter mogen alleen worden benoemd
personen voorkomend op lijst A als bedoeld in artikel 5 lid 1.
Indien mogelijk en opportuun doet de arbitragecommissie op de dag van de mondelinge
behandeling uitspraak. Lukt dat niet dan stelt de arbitragecommissie een dag vast waarop
de uitspraak zal worden gegeven. De datum van de uitspraak ligt nooit later dan veertien
dagen na de mondelinge behandeling.
De arbitragecommissie is vrij in toepassing van de artikelen 13 en 14 van dit reglement.
Artikelen 16 t/m 20 zijn van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 16: RAADSMAN
1. Partijen kunnen zich doen bijstaan door een raadsman. Tenzij de secretaris en de
wederpartij hiervan reeds kennis dragen, dient - met uitzondering van een spoedgeschil aan genoemden van de bijstand door een raadsman uiterlijk drie dagen voor de dag van
de mondelinge behandeling kennis te worden gegeven.
2. Indien de raadsman geen advocaat is, dient de betreffende partij een schriftelijke
machtiging aan de arbitragecommissie over te leggen.
ARTIKEL 17: VONNIS
1.
a. Alle beslissingen van de arbitragecommissie worden genomen met meerderheid van
stemmen.
b. Alle beslissingen moeten worden gemotiveerd.
2. Indien de gedaagde nòch schriftelijk nòch mondeling verweer heeft gevoerd, wijst de
arbitragecommissie de vordering toe, tenzij deze onrechtmatig of ongegrond geacht wordt.
3.
a. Indien een partij een gedeelte van de vordering erkent of onvoldoende weerspreekt, doch
voor het overige verweer voert, kan de arbitragecommissie bij tussenvonnis het erkende
gedeelte toewijzen en bevelen dat het voor het overige verder zal worden geprocedeerd.
b. De arbitragecommissie kan bij een tussenvonnis eveneens een voorlopige voorziening
treffen.
4. Van ieder gewezen vonnis wordt in ieder geval een samenvatting op de website van de
bond gepubliceerd. Tegen betaling van de daaraan verbonden kosten kunnen derden een
afschrift van het vonnis verzoeken.
5. De secretaris is gehouden binnen acht dagen aan alle partijen een afschrift van het vonnis
toe te zenden, ondertekend door alle leden die het vonnis hebben gewezen.
6. De secretaris is verplicht een register aan te houden van de uitspraken en draagt zorg
voor het deponeren van het vonnis ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den
Haag.
ARTIKEL 18: VEROORDELING IN DE KOSTEN
1. Partijen kunnen worden veroordeeld tot betaling van zowel de proceskosten bestaande uit
de kosten van de arbitragecommissie, griffierecht en de kosten van juridische bijstand van
de wederpartij; in het laatste geval tot een door het bondsbestuur vast te stellen maximum.
2. De arbitragecommissie bepaalt in het vonnis in welke verhouding door partijen de kosten
worden gedragen.
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3.

De arbitragecommissie kan bepalen dat een partij in verband met de in lid 1 bedoelde
kosten een waarborgsom bij de IJNL moet storten, als ook dat in de loop van de
procedure bijstorting zal moeten plaatsvinden. Indien aan deze verplichting niet wordt
voldaan, zal de behandeling van de zaak worden opgeschort.

ARTIKEL 19: GEHEIMHOUDING
Alle leden van de arbitragecommissie, zomede de secretaris, diens plaatsvervanger(s) en
degenen die op het bondsbureau met de afhandeling van de aan de arbitragecommissie
voorgelegde geschillen zijn belast, zijn verplicht tot geheimhouding terzake van al hetgeen hun
met betrekking tot bedoelde geschillen ter kennis komt.
ARTIKEL 20: OVERGANGSREGELING
Dit reglement is van toepassing op alle geschillen die bij het college van arbiters aanhangig
worden gemaakt, na de datum van vaststelling van het onderhavige reglement.
ARTIKEL 21: ADVIESAANVRAAG
1. In geschillen van eenvoudige aard kan een partij in het verzoekschrift aan de algemeen
voorzitter verzoeken mondeling terzake een gerezen geschil te adviseren.
2. Het verzoekschrift dient te voldoen aan de in artikel 9 gestelde vereisten en wordt eerst in
behandeling genomen indien aan de vereisten van artikel 9 is voldaan.
3. Indien het verzoek wordt ingewilligd zal een arbitragecommissie als bedoeld in artikel 6
worden geformeerd.
4. De behandeling van het verzoekschrift zal plaatsvinden conform de bepalingen van dit
reglement, met uitzondering van het bepaalde in artikel 10.
5. De arbitragecommissie zal op de dag van behandeling mondeling middels de voorzitter
gemotiveerd adviseren, tenzij de arbitragecommissie tot de conclusie komt dat het geschil
zich niet leent voor een behandeling op de wijze als in dit artikel bepaald.
6. Het advies van de arbitragecommissie heeft het karakter van een bindend advies en is
niet gelijk te stellen aan een vonnis als bedoeld in artikel 16.
7. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet dat door partijen een geschil aanhangig wordt
gemaakt met inachtneming van artikel 9.
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