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Reglement Arbitragecommissie laatstelijk gewijzigd op 18 november 2016 te Ede met de volgende 

wijzigingen/aanvullingen: 

• Titel is aangepast 

• Artikel 3e, het derde lid is toegevoegd ‘of de klachtencommissie van de Stichting Gedragscode 

Leidinggevenden’ 

• Toegevoegd ‘Afdeling 1B Klachtencommissie’ 

• Toegevoegd ‘Artikel 3f Een ieder binnen de Unie kan een klacht over ongewenst gedrag of een vermoeden 

van een misstand als bedoeld in artikel 3a indienen bij de klachtencommissie van de Stichting Gedragscode 

Leidinggevenden. De klachtenregeling van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden is van toepassing, 

met dien verstande dat een klacht ook betrekking kan hebben op anderen dan leidinggevenden.’ 

 

 

REGLEMENT  
ARBITRAGECOMMISSIE EN  

COMMISSIE VERTROUWENSPERSONEN EN  

KLACHTENCOMMISSIE 

 

ARTIKEL 1 TOEPASSINGSBEREIK 

1. Dit reglement is van toepassing op geschillen en klachten over ongewenst gedrag binnen de Unie van 

Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen ‘de Unie’, die betrekking hebben op: 

a. leden van de Unie, organen en instellingen van de leden; 

b. Unieorganen en –instellingen; 

c. medewerkers van de Unie; 

d. door de Unie uitgezonden of mede-ondersteunde zendingswerkers; 

e. voorgangers en andere personen in betaalde dienst van leden van de Unie; 

f. uniestudenten. 

2. Uitspraken van de Arbitragecommissie zijn bindend. Hiertegen staat geen hogere voorziening open, onverlet 

herziening van een einduitspraak als bedoeld in artikel 11. 

3. De Arbitragecommissie is niet verplicht het verzoek te behandelen indien het belang van de verzoeker dan wel 

het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is. 

4. Indien een geschil geheel of ten dele niet vatbaar is voor arbitrage of bij rechterlijke uitspraak is bepaald dat een 

uitspraak van de Arbitragecommissie niet kan worden aangemerkt als een arbitraal vonnis in de zin van het Vierde 

Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, geldt de desbetreffende uitspraak van de 

Arbitragecommissie als een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 900 Boek 7 Burgerlijk Wetboek.2 

 

AFDELING 1: INRICHTING ARBITRAGECOMMISSIE 

ARTIKEL 2 DE ARBITRAGECOMMISSIE 
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1. De Arbitragecommissie behandelt de geschillen die bij de Arbitragecommissie zijn aangebracht, als onafhankelijk 

en onpartijdig kerkrechtsprekend college. De commissie zetelt in dezelfde plaats als waar het Dienstencentrum van 

de Unie is gevestigd; zij kan overal in Nederland zitting houden. 

2. De Arbitragecommissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. 

3. De Unieraad benoemt de leden en plaatsvervangende leden van de Arbitragecommissie uit leden van de bij de 

Unie aangesloten gemeenten, die bij voorkeur een bijzondere specifieke theologische, kerkrechtelijke en/of 

juridische deskundigheid bezitten. Een vacature wordt bij de gemeenten bekend gemaakt, geïnteresseerden kunnen 

hun kandidatuur bekend maken bij de Unieraad. Na overleg met de Arbitragecommissie zal de Unieraad een 

kandidaat benoemen. 

4. Benoeming vindt plaats voor een periode van zes jaren. Aftredende leden zijn na afloop van deze periode 

onmiddellijk voor één periode van zes jaren herbenoembaar. 

5. De Unieraad benoemt de voorzitter en de vice-voorzitter in functie en kan een ambtelijk secretaris aan de 

Arbitragecommissie toevoegen. 

6. De Arbitragecommissie zendt aan de Algemene Vergadering het jaarverslag van haar werkzaamheden, dat wordt 

opgesteld met eerbiediging van de vertrouwelijkheid in de onderlinge verhoudingen. 

 

ARTIKEL 3 ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID ARBITRAGECOMMISSIE 

1. Een lid van de Unieraad, een lid van het College van Beroepbaarstellingen, de Algemeen Secretaris en een 

medewerker van de en de Unieraad kunnen geen lid zijn van de Arbitragecommissie. 

2. Een lid van de Arbitragecommissie is onpartijdig en onafhankelijk. Hij heeft geen nauwe persoonlijke of zakelijke 

banden met een der partijen. Hij heeft geen rechtstreeks persoonlijk of zakelijk belang bij de afloop van het geding. 

3. Aan de behandeling van een geschil dat bij de Arbitragecommissie is aangebracht, wordt niet deelgenomen door 

een lid, indien het een zaak betreft: 

a. waarbij het desbetreffende lid is betrokken of betrokken is geweest; 

b. waarbij een partner dan wel bloed- of aanverwant tot en met de derde graad van het desbetreffende lid bij de 

zaak is betrokken of betrokken is geweest. 

4. Het is een lid van de Arbitragecommissie niet toegestaan gedurende het geding contact met een der partijen te 

hebben over aangelegenheden die het geding betreffen, behoudens indien de procedurele behandeling van het 

geschil daartoe noopt. 

5. Een lid van de Arbitragecommissie kan zich door een schriftelijke mededeling verschonen om aan de behandeling 

van een geschil deel te nemen. De secretaris deelt dit mede aan partijen en deelt tevens mede wie in de plaats 

treedt van het zichzelf verschoond hebbende lid. 

 

AFDELING 1A COMMISSIE VERTROUWENSPERSONEN 

ARTIKEL 3A: BEGRIPSBEPALINGEN  

In deze afdeling wordt verstaan onder:  

- vertrouwenspersoon: degene tot wie een klager die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag (zoals 

integriteitsschending, seksuele intimidatie, geestelijke intimidatie of andere vormen van gedrag die afbreuk 

doen aan de menselijke waardigheid) of een vermoeden van een misstand zich rechtstreeks kan wenden 

voor advies en ondersteuning; 

- klacht: een schriftelijk, digitaal of mondeling bij de vertrouwenspersoon ingediende uiting van onvrede door 

een klager over ongewenst gedrag of een vermoeden van een misstand; 

- begeleider: degene door wie de klager zich laat bijstaan.  
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ARTIKEL 3B INRICHTING COMMISSIE VERTROUWENSPERSONEN 

1. Er is een Commissie vertrouwenspersonen die elk tot taak hebben de behandeling van klachten over 

ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en bij de vervulling van zijn taak niet 

ondergeschikt aan enig orgaan van de Unie.  In afwijking van artikel 1, eerste lid, is deze afdeling van 

toepassing op allen binnen de Unie. 

2. De Commissie vertrouwenspersonen bestaat uit minimaal drie leden. De Commissie bestaat uit ten hoogste 

50 % mannen.  

3. De Unieraad benoemt de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie vertrouwenspersonen uit 

leden van de bij de Unie aangesloten gemeenten en/of functionarissen bij Missie Nederland aangesloten 

organisaties, op grond van hun bijzondere maatschappelijke ervaring en deskundigheid.  De Unieraad 

maakt een vacature bij de gemeenten bekend. Benoeming vindt plaats voor een periode van zes jaren. 

Aftredende leden zijn na afloop van deze periode onmiddellijk voor één periode van zes jaren 

herbenoembaar.  De vertrouwenspersoon wordt op eigen aanvraag ontslagen. Hij kan voorts worden 

geschorst en ontslagen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden. De 

functie van vertrouwenspersoon is onverenigbaar met andere functies bij organen van de Unie.  

4. De Commissie vertrouwenspersonen rapporteert jaarlijks in geanonimiseerde vorm aan de Algemene 

Vergadering. Het verslag bevat in ieder geval het aantal klachten, de aard van de klachten en de wijze 

waarop hierop is gereageerd.  

5. De Commissie kan de Unieraad adviseren over het bevorderen van de integriteit, het voorkomen van 

ongewenst gedrag of een misstand. 

 

ARTIKEL 3C: ALTERNATIEF VOOR KLACHT EN BUITEN BEHANDELING LATEN KLACHT 

1. De klager kan zich met zijn klacht rechtstreeks tot een vertrouwenspersoon richten.  

Alvorens de klacht in te dienen, kan de klager ook proberen om langs reguliere weg tot een oplossing te 

komen. Hiertoe kan de klager de klacht met een vertrouwenwekkend persoon in zijn omgeving bespreken.  

2. Een klacht zonder heldere omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft en zonder dat 

de reden duidelijk wordt waarom klager bezwaar heeft tegen de gedraging, wordt buiten behandeling 

gelaten, doch niet dan nadat klager in de gelegenheid is gesteld tot herstel van verzuim. Het buiten 

behandeling laten wordt klager zo spoedig mogelijk meegedeeld.  

 

ARTIKEL 3D: BENADERING VERTROUWENSPERSOON  

1. De vertrouwenspersoon nodigt de klager zo snel mogelijk uit voor een eerste gesprek. Daarbij wordt klager 

gewezen op de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een begeleider.  

2. De vertrouwenspersoon maakt een kort geanonimiseerd verslag van het gesprek.  

 

ARTIKEL 3E: TAKEN, PLICHTEN EN WERKWIJZE VERTROUWENSPERSONEN  

1. De vertrouwenspersoon heeft tot taak klager te adviseren, bij te staan bij het omgaan met de klacht, het 

goede gesprek te voeren en zo nodig nazorg te verlenen. Onder bijzondere omstandigheden kan de 

vertrouwenspersoon na verkregen toestemming van de klager tot bemiddeling overgaan. 

2. Allen binnen de Unie zijn verplicht aan de vertrouwenspersoon binnen de door hem gestelde termijn alle 

gevraagde inlichtingen en gegevens te verschaffen die noodzakelijk zijn om tot een goed inzicht in de 

gedragingen te komen of die bijdragen aan een mogelijke, informele oplossing van de gedragingen.  

3. De vertrouwenspersoon adviseert de klager over mogelijke vervolgstappen, zoals adviserende en 

ondersteunende gesprekken, verwijzing naar hulpverlenende instanties, mediation of het indienen van een 

klacht bij de Arbitragecommissie of de klachtencommissie van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden. 
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Bijzondere omstandigheden kunnen de vertrouwenspersoon nopen tot het begeleiden van de klager bij 

een vervolgstap.  

4. De vertrouwenspersoon houdt bij zijn werkzaamheden rekening met: 

a. de aard van de problemen waarop de klacht betrekking heeft; 

b. het persoonlijk belang en welzijn van de klager, de belangen 

van anderen en de belangen van de organisatie; 

c. de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de Unie; 

d. de mogelijkheden en beperkingen van de klager. 

5. De vertrouwenspersoon heeft de plicht tot geheimhouding. Deze kan slechts in zeer zwaarwegende 

omstandigheden worden doorbroken, zoals in het geval van seksueel misbruik of onmiddellijk dreigende 

schade voor derden indien geen actie wordt ondernomen.  

 

 

AFDELING 1B KLACHTENCOMMISSIE 

ARTIKEL 3F  

Een ieder binnen de Unie kan een klacht over ongewenst gedrag of een vermoeden van een misstand als bedoeld in 

artikel 3a indienen bij de klachtencommissie van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden. De klachtenregeling 

van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden is van toepassing, met dien verstande dat een klacht ook betrekking 

kan hebben op anderen dan leidinggevenden. 

 

AFDELING 2: PROCEDURE 

ARTIKEL 4 INDIENING VAN EEN VERZOEK TOT ARBITRAGE 

1. Een arbitrage wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een schriftelijke verzoek tot arbitrage bij het 

secretariaat van de Arbitragecommissie. 

2. Het verzoek wordt binnen een redelijke termijn maar uiterlijk een jaar nadat het geschil is ontstaan ingediend. In 

afwijking van de eerste volzin wordt het verzoek betrekking hebbend op een besluit van het College van 

Beroepbaarstellingen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden na het besluit ingediend. 

3. De arbitrage wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt op de dag van ontvangst van het verzoek door het 

secretariaat van de Arbitragecommissie. Het secretariaat stuurt de indiener een ontvangstbevestiging met datum van 

ontvangst. 

4. Het verzoek tot arbitrage bevat de volgende gegevens: 

a. Naam, hoedanigheid (waaronder vertegenwoordigingsbevoegdheid), adres en woonplaats van de verzoeker; 

b. Omschrijving van het geschil. In geval het geschil betrekking heeft op een besluit wordt daarvan zo mogelijk een 

schriftelijk bewijs bijgevoegd; 

c. Uiteenzetting met redenen omkleed en met feiten gestaafd van het geschil; 

d. Omschrijving van de beslissing die van de Arbitragecommissie wordt gevraagd; 

e. De dagtekening en de handtekening van de verzoeker. 

5. Indien het verzoek niet voldoet aan de in het vierde lid van dit artikel genoemde bepalingen, stelt de 

Arbitragecommissie verzoeker in de gelegenheid het verzoek aan te vullen binnen een termijn die door de 

Arbitragecommissie wordt bepaald. 
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6. Het verzoek kan door verzoeker schriftelijk worden ingetrokken, zolang de Arbitragecommissie nog geen 

beslissing heeft genomen. 

 

ARTIKEL 5 VOORBEREIDING VAN DE BEHANDELING 

1. De Arbitragecommissie doet van de ontvangst van een verzoek mededeling aan de Unieraad en aan de 

verwerende partij met wie een geschil bestaat, door middel van toezending van het verzoek. 

2. De Arbitragecommissie zal het verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en alles in het werk stellen om 

binnen 4 maanden na indiening tot een uitspraak te komen. 

3. De Arbitragecommissie zal, alvorens zelf tot behandeling over te gaan, overwegen of een geschil via inschakeling 

van een vertrouwenspersoon dan wel  bemiddeling opgelost kan worden. Zij zal bij een positieve beantwoording 

partijen vragen om via een vertrouwenspersoon  alsnog tot een oplossing te komen, of –indien gewenst - partijen 

doorverwijzen naar bemiddelaars of mediation. Tijdens een vertrouwelijk klachtbehandelings-, mediation- of 

bemiddelingstraject wordt de arbitrage geschorst. Bij geslaagde bemiddeling wordt de procedure geroyeerd. 

Als niet tot inschakeling van een vertrouwenspersoon of bemiddeling wordt overgegaan, of indien ook deze 

vertrouwelijke klachtbehandeling dan wel bemiddeling niet tot een voor alle partijen bevredigend resultaat leidt, dan 

zal de Arbitragecommissie het geschil in behandeling nemen. 

4. De Arbitragecommissie stelt de verwerende partij in de gelegenheid binnen een door de Arbitragecommissie 

gestelde termijn schriftelijk op het verzoek te reageren, tenzij de Arbitragecommissie dadelijk van oordeel is dat het 

verzoek niet ontvankelijk is. Indien de verwerende partij niet op de uitnodiging reageert, kan de Arbitragecommissie 

daaruit de conclusies trekken die zij het meest geraden acht. 

5. De Arbitragecommissie verleent de betrokkenen op hun verzoek inzage in of verstrekt op hun verzoek – tegen 

vergoeding van de kosten – een afschrift van de stukken die in het bezit zijn van de Arbitragecommissie en 

betrekking hebben op het geschil. 

6. Organen en instellingen van de Unie, leden van de Unie en leden van gemeenten die zijn aangesloten bij de Unie 

en partijen zijn verplicht aan de Arbitragecommissie alle door de Arbitragecommissie gevraagde inlichtingen en 

gegevens te verschaffen, alsmede zijn zij verplicht gehoor te geven aan oproepen van de Arbitragecommissie om in 

persoon of met een representatieve vertegenwoordiging voor de Arbitragecommissie te verschijnen. De 

Arbitragecommissie is bevoegd termijnen te stellen waarbinnen de gevraagde medewerking moet worden gegeven. 

Zij zal erop toezien dat de partijen volledig geïnformeerd zijn over de stukken en inlichtingen die in de behandeling 

van de zaak ter tafel worden gebracht. 

7. De Arbitragecommissie kan – indien de verzoeker daar uitdrukkelijk om vraagt – bepalen dat stukken vanwege 

hun vertrouwelijk karakter niet geschikt zijn om voorgelegd te worden aan de wederpartij. In dat geval benoemt de 

Arbitragecommissie het karakter van de stukken. De wederpartij mag dan vragen dat deze stukken bij de 

besluitvorming buiten beschouwing blijven. 

 

ARTIKEL 6 WRAKING VAN EEN LID VAN DE ARBITRAGECOMMISSIE 

1. Na ontvangst van het verzoek deelt de secretaris van de Arbitragecommissie aan de verzoeker en de verwerende 

partij mee wie het geschil zullen behandelen. 

2. Een lid van de Arbitragecommissie kan door een partij worden gewraakt indien gerechtvaardigde twijfel bestaat 

aan zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid. 

3. Binnen veertien dagen na de ontvangst van de in het eerste lid bedoelde mededeling of de omstandigheid die 

nadien tot het verzoek tot wraking heeft geleid wordt de wraking onder opgave van redenen ter kennis van de 

secretaris van de Arbitragecommissie en de wederpartij gebracht. 

4. Het geding wordt van rechtswege geschorst met ingang van de dag van de ontvangst van de kennisgeving van 

de wrakende partij. 
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5. Trekt een gewraakt lid van de Arbitragecommissie zich terug, dan betekent dit niet een aanvaarding van de 

gegrondheid van de redenen tot wraking. Trekt een gewraakt lid van de Arbitragecommissie zich niet binnen twee 

weken na de dag van de ontvangst van de kennisgeving terug, dan wordt over de wraking door de Unieraad of 

namens hem door tenminste drie uit zijn midden door hem aan te wijzen personen, ten spoedigste beslist. Het lid 

van de Arbitragecommissie om wiens wraking is verzocht, en partijen – alsdan in elkaars tegenwoordigheid– worden 

als regel in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. De beslissing wordt door de Algemeen Secretaris aan 

partijen en het gewraakte lid van de Arbitragecommissie toegezonden. 

 

ARTIKEL 7 BEHANDELING TIJDENS DE ZITTING 

1. De Arbitragecommissie bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats van het verhoor van getuigen, alsmede de wijze 

waarop het verhoor zal geschieden. De dag, het tijdstip en de plaats worden tijdig aan partijen schriftelijk 

medegedeeld. 

2. De partijen hebben het recht zich in hun schriftelijk en mondeling contact met de Arbitragecommissie te laten  

bijstaan. 

3. De Arbitragecommissie stelt partijen in de gelegenheid in elkaars aanwezigheid en desgewenst bijgestaan door 

een adviseur, hun inzichten aan de Arbitragecommissie mondeling toe te lichten en te reageren op elkaars stukken. 

4. In afwijking van het derde lid kan de Arbitragecommissie in bijzondere gevallen, partijen en belanghebbenden 

afzonderlijk, eveneens desgewenst bijgestaan door een adviseur, horen, in welk geval van hetgeen daarbij aan de 

orde is geweest een schriftelijke samenvatting wordt opgesteld, die - na vaststelling daarvan door de 

Arbitragecommissie - ter kennis wordt gebracht van de betrokkenen. 

5. Partijen kunnen ter zitting getuigen horen. Aan het horen van getuigen kunnen in het kader van een goede 

procesorde door de Arbitragecommissie nadere voorwaarden worden gesteld. 

6. De Arbitragecommissie zal advies kunnen vragen van deskundigen, mits daarbij de noodzakelijke geheimhouding 

in acht wordt genomen. 

7. Hoorzittingen van de Arbitragecommissie zijn openbaar, tenzij naar het oordeel van de Arbitragecommissie het 

belang van de bescherming van de privacy of andere zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten. 

8. Uitspraken van de Arbitragecommissie worden aan partijen toegezonden. Uitspraken worden geanonimiseerd 

openbaar gemaakt, tenzij naar het oordeel van de Arbitragecommissie zwaarwegende omstandigheden zich tegen 

gehele of gedeeltelijke openbaarmaking verzetten. 

 

ARTIKEL 8 GETUIGEN EN BEWIJS 

1. De toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen, de bewijslastverdeling en de waardering van het bewijsmateriaal staan 

ter vrije beoordeling van de Arbitragecommissie. 

2. De namen van de getuigen die een partij wenst te doen horen worden tijdig aan de Arbitragecommissie en de 

wederpartij medegedeeld, onder opgave van de onderwerpen waarover de getuige zijn getuigenis zal afleggen. 

 

ARTIKEL 9 BEOORDELING EN BESLUITVORMING 

1. De Arbitragecommissie komt tot een uitspraak bij meerderheid van stemmen. 

2. De Arbitragecommissie beslist overeenkomstig de binnen de Unie geldende Statuten, reglementen, werkordes en 

overige van toepassing zijnde kerkelijke regelgeving, ongeschreven kerkelijk recht. Daarbij wordt indien relevant de 

achterliggende ecclesiologische en theologische betekenis in ogenschouw genomen. 

3. Voor zover het kerkelijk recht zoals omschreven in het tweede lid, niet toereikend is om het geschil te beslechten, 

beslist de Arbitragecommissie naar de regelen des rechts met inachtneming van de maatstaven der billijkheid. 
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4. In aanvulling op het in het lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde, hanteert de Arbitragecommissie bij de toetsing van 

een verzoek in verband met een beroepbaarstelling de volgende criteria: 

a. of het gedrag en/of theologische opvattingen van de betrokkene aanleiding geven tot weerstanden en bezwaren 

in brede lagen van de Uniegemeenschap; 

b. indien dit het geval is, of de betrokkene op de mogelijke consequenties daarvan in een eerder stadium is 

aangesproken en wat daarop zijn reactie was. 

5. De Arbitragecommissie kan mondeling uitspraak doen, mits de uitspraak nadien op schrift wordt gesteld. 

6. De uitspraken van de Arbitragecommissie worden schriftelijk gedaan, waarbij uit de motivering in elk geval de 

weging van de door partijen naar voren gebrachte argumenten door de Arbitragecommissie blijkt. 

7. Voor zover de uitspraak van de Arbitragecommissie vermogensrechtelijke gevolgen heeft, wordt de uitspraak 

door de secretaris van de Arbitragecommissie gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Utrecht. Artikel 1060 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van overeenkomstige toepassing.3 

8. De Arbitragecommissie heeft de bevoegdheid om in haar uitspraak het verzoek toe te wijzen, gedeeltelijk toe te 

wijzen, af te wijzen, dan wel een andere voorziening te geven die de Arbitragecommissie het meest passend acht. 

 

ARTIKEL 10 SPOEDPROCEDURE 

1. Een partij kan een verzoek doen aan de voorzitter van de Arbitragecommissie tot een spoedvoorziening. 

2. De voorzitter van de Arbitragecommissie behandelt het verzoek tot een spoedvoorziening overeenkomstig de 

artikelen 5 en 7, tenzij de voorzitter in verband met het spoedeisende karakter afziet van het horen van betrokkenen, 

dan wel volstaat met het telefonisch horen van betrokkenen, onder vermelding van de redenen daarvoor in de 

uitspraak van de voorzitter. 

3. Tegen een uitspraak als bedoeld in dit artikel staat geen hogere voorziening open. 

 

ARTIKEL 11 HERZIENING 

1. Wanneer sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarmee geen of onvoldoende rekening is gehouden 

door de Arbitragecommissie en welke, indien deze in aanmerking waren genomen, mogelijk tot een andere 

einduitspraak aanleiding zouden hebben gegeven, is een partij bevoegd aan de Arbitragecommissie te vragen om 

tot herziening van een einduitspraak over te gaan. 

2. De Arbitragecommissie behandelt een herzieningsverzoek overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5, 7, 8, 9 

en 10 van dit reglement. 

 

ARTIKEL 12 ONVOORZIENE GEVALLEN 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Arbitragecommissie. 

 

ARTIKEL 13 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

1. Als postadres fungeert het adres van de (ambtelijk) secretaris van de Arbitragecommissie. 

2. De Arbitragecommissie voert zelf geen financiële administratie. De kosten die de leden maken voor het vervullen 

van hun taken, worden vergoed volgens de algemene regels van de Unie . 

3. Voor wijziging in dit reglement is een meerderheid van het aantal door de Algemene Vergadering uitgebrachte 

stemmen nodig. Een voorstel tot wijziging mag nimmer staande de vergadering worden gedaan. 

 


