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In aanmerking nemend dat zich meer en meer geschillen voordoen tussen leden onderling,
tussen leden en afdelingen of tussen afdelingen onderling die in overleg kunnen worden
opgelost dan wel uiteindelijk door middel van een scheidsgericht kunnen worden opgelost, is het
wenselijk een geschillencommissie in het leven te roepen. Dit reglement beoogt zulks te
regelen.

Artikel 1 Begripsbepalingen
·
·
·

·
·
·
·

Afdeling: orgaan van de vereniging als bedoeld in artikel 21 van de Statuten van de
Vereniging
Afdelingsbestuur: bestuur van een afdeling
Geschil: alle geschillen die tussen partijen rijzen of kunnen rijzen, met uitzondering van
alle geschillen waarmee uitsluitend een financieel belang is gemoeid of geschillen die
statutair zijn geregeld.
Hoofdbestuur: het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
Luchtvaart.
Lid/leden: elk(e) natuurlijk perso(o)n(en) dat/die voldaan heeft/hebben aan de
verplichtingen gesteld aan het lidmaatschap van de vereniging.
Partijen: Alle organen van de vereniging en/of natuurlijke personen die betrokken zijn bij
het geschil, met uitzondering van personeelsleden van de vereniging.
Vereniging: de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Artikel 2
Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen verklaart dat zulks het geval is. Partijen
dienen zich ervan te vergewissen dat het geschil niet interfereert met bevoegdheden die
partijen wettelijk en/of statutair toekomen.
Artikel 3
Partijen zijn verplicht om in geval van enig geschil eerst uitputtend te trachten dat geschil in
goed overleg met elkaar op te lossen vóórdat het geschil aan arbitrage wordt onderworpen.
Artikel 4.
In geval van geschil tussen leden en/of clubs binnen één afdeling is het bestuur van de
betreffende afdeling verplicht te trachten dat geschil in der minne op te lossen alvorens het aan
arbitrage wordt onderworpen.
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Artikel 5.
In geval enig geschil als hiervoor bedoeld niet in der minne opgelost kan worden, zijn de
geschilvoerende partijen verplicht het geschil voor te leggen aan een speciaal daartoe te
benoemen arbitragecommissie als hierna in artikel 8 omschreven.
Artikel 6
Een commissie als bedoeld in artikel 5 beslist met inachtneming van de doelstellingen van de
vereniging als goede mannen naar billijkheid en redelijkheid in hoogste ressort zonder dat
beroep van hun uitspraak, door wie van de geschilvoerende partijen dan ook, binnen de
vereniging mogelijk is, zulks onverminderd het in artikel 7 met betrekking tot de uitspraak van
een commissie bepaalde.
Artikel 7
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 is het een door een commissie als bedoeld in
artikel 5 geheel of gedeeltelijk in het ongelijk gestelde partij toegestaan de
desbetreffende uitspraak aan het hoofdbestuur voor te leggen, doch uitsluitend ter
toetsing van de vraag of het in dit reglement bepaalde en/of in de wet dwingend
voorgeschrevene al dan niet behoorlijk is toegepast en/of geschonden. Het hoofdbestuur
treedt niet in de in de arbitrageprocedure door partijen aangevoerde feiten en
omstandigheden.
2. Indien het hoofdbestuur uitspreekt dat inderdaad enige bepaling van dit reglement of
enig dwingend wetsvoorschrift niet juist is toegepast of geschonden, verwijst het de zaak
terug naar de desbetreffende commissie teneinde het geschil af te doen met
inachtneming van zijn uitspraak.
3. In een geval als bedoeld in lid 1 is het hoofdbestuur bevoegd het geschil voor te leggen
aan een commissie van deskundigen ter advisering van het hoofdbestuur. Van het
voorleggen wordt zo spoedig mogelijk afschrift gestuurd naar partijen.
Artikel 8
1. In geval een commissie als bedoeld in artikel 5 dient te worden samengesteld zal deze
commissie indien er niet meer dan twee geschilvoerende partijen zijn, bestaan uit drie
personen. In dat geval heeft iedere partij het recht om één persoon aan te wijzen, waarna
de aldus aangewezenen samen een derde commissielid, die als voorzitter zal fungeren,
dienen aan te wijzen.
2. In geval er meer dan twee partijen zijn die hun geschil(len) door een commissie ex
artikel 5 beslecht willen zien, zal de commissie uit vijf personen bestaan. Iedere partij
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heeft alsdan het recht om één commissielid aan te wijzen, waarna zo nodig de aldus
aangewezenen gezamenlijk tot de benoeming van een zodanig aantal personen overgaan
dat het totaal aantal commissieleden op vijf wordt gebracht. In het hierbedoelde geval
beslissen de leden van de commissie bij gewone meerderheid van stemmen wie van hen
als voorzitter van de commissie optreedt.
3. Indien als gevolg van benoeming als sub 8.2 bedoeld de commissie uit meer dan vijf
personen zou gaan bestaan, zullen de benoemden in goed overleg moeten gaan beslissen
wie van hen geen deel van de commissie zal c.q. zullen uitmaken. Het bepaalde in
artikel 8.2 laatste volzin is in dit geval van overeenkomstige toepassing.
4. In alle gevallen als sub 8.1, 8.2 en 8.3 bedoeld waarin benoemde commissieleden niet tot
overeenstemming kunnen geraken over de (verdere) samenstelling van een commissie
en/of de vraag wie als voorzitter van de commissie zal optreden, beslist de voorzitter van
het hoofdbestuur.
5. Indien het geschil bestaat tussen leden of aangesloten organisaties die tot dezelfde
afdeling behoren dienen de leden van de commissie als bedoeld in artikel 8 leden 1 en 2
voort te komen uit deze afdeling.
6. Indien het geschil bestaat tussen afdelingen onderling dan dienen de leden van de
commissie als bedoeld in artikel 8 leden 1 en 2 voort te komen uit het hoofdbestuur, met
dien verstande dat het aantal genoemd in lid 2 uit maximaal 3 leden van het
hoofdbestuur mag bestaan. De overige twee leden worden door deze drie leden gekozen.
Zij mogen geen leden zijn die ingedeeld zijn bij de betreffende afdelingen. Het is
toegestaan ook niet-leden in de commissie te kiezen.
Artikel 9
1. Een commissie als hiervoor bedoeld, is bevoegd om uitspraak te doen in alle gevallen
waarin zulks bij de wet is toegestaan, met uitzondering van die gevallen die door
specifieke reglementen binnen afdeling(en) of vereniging worden geregeld.
2. In geval de commissie tot het oordeel komt dat een voorgelegd geschil om welke reden
dan ook niet of niet geheel voor arbitrage vatbaar is, is de commissie bevoegd de
uitspraak geheel of gedeeltelijk in de vorm van een bindend advies aan partijen te geven.
Artikel 10
1. Een arbitrage wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een schriftelijke aanvraag
daartoe bij de directeur van het Algemeen Secretariaat (verder te noemen “de directeur”)
en wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt op de dag van ontvangst van de aanvraag.
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2. In de arbitrage-aanvraag dient te worden vermeld:
a. de volledige naam/namen, adres(sen), telefoon- faxnummers, zo mogelijk
emailadres(sen) van de eiser(s);
b. de volledige naam/namen, adres(sen), telefoon- faxnummers, zo mogelijk
emailadres(sen) van de verweerder(s);
c. een korte omschrijving van het geschil, onder mededeling van hetgeen reeds is gedaan
om het geschil in der minne op te lossen;
d. een duidelijke omschrijving van de vordering;
e. een verwijzing naar de toepasselijkheid van het onderhavige reglement;
f. het aantal arbiters dat ingeval het bepaalde in artikel 8 wordt vereist;
g. desgewenst de aanwijzing van een arbiter c.q. arbiters als in artikel 8 bedoeld.
3. De aanvraag dient in vijfvoud te worden ingediend. Is dat niet het geval of voldoet een
aanvraag niet aan het bepaalde in artikel 10.2 en/of in geval een aanvraag niet duidelijk
is, stelt de directeur zich in verbinding met de aanvrager(s), teneinde de nodige
aanvulling of verbetering te verkrijgen. De directeur is bevoegd de verdere behandeling
van de aanvraag op te schorten zolang die niet aan de daarvoor gestelde eisen voldoet.
4. De directeur bevestigt aan de eiser(s) de ontvangst van de aanvraag onder vermelding
van de datum van ontvangst. Hij zendt een exemplaar aan de verweerder(s) onder
vermelding van de dag van ontvangst en nodigt hem/hen uit daarop in het kort
schriftelijk te antwoorden binnen een door hem daartoe te stellen termijn.
5. De verweerder(s) dient/dienen in zijn/hun antwoord aan te geven of en zo ja wie
zijner/hunnerzijds als arbiter(s) wordt/worden aangewezen. In zijn/hun antwoord(en)
kan/kunnen verweerder(s) een tegenvordering tegen eiser(s) instellen. Het bepaalde in
artikel 10.2, 10.3 en 10.4 is daarop van overeenkomstige toepassing.
6. De arbitrage-aanvraag en het (korte) antwoord dienen ter inleiding van de
arbitrageprocedure. Zij doen geen afbreuk aan het recht van partijen om bij arbiters een
uitvoerige(r) memorie van eis c.q. van antwoord in te dienen.
7. Op basis van de mededeling als genoemd in artikel 10 lid 2 onder c. vergewist de
directeur zich er van dat voldoende gepoogd is het geschil in der minne te beslissen.
Indien hij hieraan twijfelt stelt hij de voorzitter van het hoofdbestuur hiervan in kennis
met het verzoek hierover te willen beslissen.
8. De directeur controleert of het geschil in overeenstemming is met het hierover bepaalde
in dit reglement. Indien hij hieraan twijfelt stelt hij de voorzitter van het hoofdbestuur
hiervan in kennis met het verzoek hierover te willen beslissen.
9 In de gevallen dat de voorzitter van het hoofdbestuur besluit dat onvoldoende is gepoogd
het geschil in der minne te schikken volgt terugverwijzing naar eiser en verweerder met
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het verzoek deze poging alsnog in het werk te stellen. Indien de voorzitter van het hoofdbestuur
besluit dat geen sprake is van een geschil dan neemt de procedure hiermee
een einde. De directeur zal het besluit aan partijen schriftelijk op zo kort mogelijke
termijn mededelen. In alle andere gevallen vindt de procedure als omschreven in dit
artikel verder doorgang.
Artikel 11
1 Na de afwikkeling van de in artikel 10 bedoelde formaliteiten stelt de directeur kopieën
van de door hem ontvangen stukken in handen van de aangewezen arbiter(s) met het
verzoek hem schriftelijk te berichten of hij/zij instemt met zijn/hun benoeming en zo ja
de afdoening der aangevraagde arbitrage ter hand te nemen.
2. a. Een arbiter die zijn opdracht heeft aanvaard, kan daarvan op zijn verzoek worden
ontheven hetzij door partijen gezamenlijk, hetzij door de voorzitter van het
hoofdbestuur.
b. Een arbiter die zijn opdracht heeft aanvaard, kan ook door partijen gezamenlijk van zijn
opdracht worden ontheven zonder daartoe zelf het verzoek te hebben gedaan. Van een
dergelijke ontheffing doen partijen onverwijld mededeling aan de voorzitter van de
commissie en aan de voorzitter van het hoofdbestuur.
c. Een arbiter die zijn opdracht heeft aanvaard, kan, indien hij rechtens of feitelijk niet
meer in staat is zijn opdracht te vervullen, op schriftelijk verzoek van één der partijen
door de voorzitter van het hoofdbestuur van zijn opdracht worden ontheven.
d. In de sub a en c genoemde gevallen wordt niet tot ontheffing overgegaan dan nadat
partijen in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze schriftelijk aan de voorzitter van
het hoofdbestuur mede te delen.
3. Een arbiter, die om welke reden dan ook van zijn opdracht is ontheven, wordt vervangen
door een andere door de voorzitter van het hoofdbestuur te benoemen persoon.
Hetzelfde geldt in geval van overlijden van een arbiter. In de tijd tussen ontheffing en
vervanging is het geding van rechtswege geschorst. Na de vervanging wordt de
aangevangen behandeling voortgezet, tenzij de (nieuw samengestelde) commissie
termen aanwezig acht om de zaak geheel of gedeeltelijk opnieuw te behandelen.
Artikel 12
1. Indien een arbitrage volgens het bepaalde in artikel 10 aanhangig is gemaakt kan in alle
gevallen waarin uit hoofde van onverwijlde spoed, gelet op de belangen van partijen een
onmiddellijke voorziening bij voorrang wordt vereist, een vordering daartoe worden
aangebracht bij de voorzitter van het hoofdbestuur. Deze vordering zal worden
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behandeld op een te dien einde door de voorzitter te bepalen plaats en tijd. Het bepaalde
in artikel 10 sub 2 a, b, c, d, en e is op de aanvraag van overeenkomstige toepassing.
2. De beslissing van de voorzitter van het hoofdbestuur is niet van invloed op de beslissing
in het geschil ten principale, doch heeft slechts het karakter van een voorlopige
voorziening.
3. De voorzitter van het hoofdbestuur bepaalt in de gevallen als bedoeld in lid 1 op welke
wijze de wederpartij van de eiser voor de desbetreffende zitting behoort te worden
opgeroepen.
Artikel 13
1. Een arbiter kan door een partij overeenkomstig de bepalingen van dit artikel worden
gewraakt indien gerechtvaardigde twijfel bestaat aan zijn onpartijdigheid of
onafhankelijkheid ook om redenen die voorafgaand aan zijn benoeming zijn
opgekomen.
2. De wrakende partij brengt de wraking onder opgave van redenen schriftelijk ter kennis
van de desbetreffende arbiter, diens mede-arbiters, de wederpartij(en) en de voorzitter
van het hoofdbestuur. Deze kennisgeving dient te worden gedaan binnen één week nadat
de benoeming van de desbetreffende arbiter(s) hem bekend is geworden.
Indien de wraking niet met inachtneming van het hier bepaalde is aangebracht, vervalt
het recht om nadien daarop hetzij in het arbitrale geding, hetzij bij de burgerlijke rechter
een beroep te doen.
3. Trekt een gewraakt arbiter zich niet binnen twee weken na de dag van ontvangst van de
kennisgeving van de wrakende partij terug, dan wordt door de voorzitter van het
hoofdbestuur ten spoedigste schriftelijk over de wraking beslist. Hij kan daaraan
voorafgaand de arbiter wiens wraking is verzocht en de partijen in de gelegenheid
stellen te worden gehoord.
4. Indien de voorzitter van het hoofdbestuur de wraking afwijst, kan de wrakende partij de
door haar aangevoerde wrakingsgronden aan de rechter voorleggen.
De afwijzende beslissing van de voorzitter van het hoofdbestuur geldt als kennisgeving als
bedoeld in artikel 1035 lid 2, tweede volzin van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.1
5. Trekt een gewraakte arbiter zich terug of wordt diens wraking door de voorzitter van het
hoofdbestuur gegrond bevonden, dan wordt hij vervangen overeenkomstig het in artikel
11 lid 3 bepaalde.
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Artikel 14
De voorzitter van het hoofdbestuur is gerechtigd om in alle gevallen waarin aan hem ingevolgde
de bepalingen van dit reglement enige bevoegdheid wordt toegekend, die bevoegdheid over te
dragen aan een door hem van geval tot geval aan te wijzen ander lid van het hoofdbestuur. Hij
doet daarvan onverwijld schriftelijke mededeling aan alle betrokkenen.
Artikel 15
1. Nadat de directeur heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 11 lid 1 is zijn taak met
betrekking tot desbetreffende arbitrage beëindigd. Partijen dienen hun mededelingen en
andere geschriften nadien rechtstreeks aan de commissie toe te zenden aan een daartoe
door de commissie aan partijen op te geven postadres.
2. Op verzoek van de voorzitter van het hoofdbestuur, gehoord hebbende de commissie en
partijen, kan de directeur werkzaam blijven in administratieve zin. Hieronder is in ieder
geval niet te verstaan het geven van een oordeel over de aangeleverde mededelingen en
andere geschriften.
Artikel 16
1. De commissie bepaalt de wijze waarop en de termijnen waarbinnen de
arbitrageprocedure zal worden gevoerd, zomede de plaats der arbitrage en doet daarvan
schriftelijk mededeling aan partijen.
2. De commissie kan evenwel zitting houden, beraadslagen en/of getuigen en deskundigen
horen op elke andere plaats in Nederland die zij/hij daartoe geschikt acht.
Artikel 17
1. Iedere partij kan zich desgewenst voor eigen rekening door een advocaat dan wel een
bijzonderlijk daartoe gemachtigde doen bijstaan.
1 Artikel 1035 lid 2, tweede volzin van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering luidt:”Wordt
dit verzoek niet
binnen vier weken na de dag van de ontvangst van de kennisgeving gedaan, dan vervalt het recht
tot wraking en
wordt het geding, indien het geschorst was, hervat in de stand waarin het zich bevindt.”
2. De commissie ziet er op toe dat partijen op voet van gelijkheid worden behandeld. Zij
geeft iedere partij de gelegenheid voor zijn rechten op te komen en zijn stellingen voor
te dragen. Zij kan op verzoek van een partij of eigener beweging na de ontvangst van het
arbitragedossier, als bedoeld in artikel 11 lid 1, danwel in een later stadium van het
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geding een bijeenkomst met partijen houden teneinde overleg te voeren over het
(verdere) verloop van de procedure.
3. De commissie is vrij te bepalen of na de memoriën van eis en van antwoord nog
memoriën van repliek en dupliek mogen worden ingediend en of er al dan niet een
mondelinge behandeling zal plaats vinden.
4. Een tegenvordering van een verweerder die niet uiterlijk bij memorie van antwoord is
ingediend, kan nadien niet meer in dezelfde arbitrage in behandeling worden genomen,
behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling van de commissie
5. De toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen, de bewijslastverdeling en de waardering van
het bewijsmateriaal staan ter vrije beoordeling van de commissie, tenzij partijen schriftelijk
anders overeenkomen.
6. De arbiters doen in elk geschil een gemotiveerde schriftelijke uitspraak naar de regelen
des rechts, deponeren deze op de bij de wet voorgeschreven wijze ter griffie van de
Rechtbank binnen welker Arrondissement de plaats van arbitrage is gelegen en zenden
gelijktijdig kopie van de uitspraak toe aan ieder der geschilvoerende partijen en aan de
directeur zulks onder vermelding van plaats en datum van het depôt.
Artikel 18
1. De (leden van een) commissie, die van het hoofdbestuur daaronder begrepen, als
bedoeld in artikel 5 omvangen voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning,
doch desgewenst wel een vergoeding der werkelijk door hen gemaakte kosten.
2. De commissie c.q. de voorzitter van het hoofdbestuur beslist in haar/zijn uitspraak over
de vraag ten laste van wie van partijen de sub artikel 18 lid 1 bedoelde kosten worden
gebracht.
3. De commissie c.q. de voorzitter van het hoofdbestuur is bevoegd om vóór de aanvang
der behandeling van enig geschil te bepalen of en zo ja tot welk bedrag – tot een
maximum van 450 euro (€ 450) – en op welke wijze de eisende partij zekerheid voor de
betaling der sub artikel 198 lid 1 bedoelde kosten dient te geven.
4. Indien door eisende partij gewenst wordt door of namens de directeur er zorg voor
gedragen dat er te dien einde door de KNVvL, zonodig, een aparte bankrekening wordt
geopend waarop eventuele tot zekerheid te betalen geldsbedragen kunnen worden
overgemaakt.

Artikel 19
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1. Voorzover in het vorenstaande niet nadrukkelijk anders is overeengekomen, zijn zowel
de vereniging, haar leden en haar organen alsook de geschilvoerende partijen en de
benoemde arbiters gehouden aan het in de wet op het stuk van arbitrage in Nederland
bepaalde.
2. Alle partijen in dit reglement genoemd zijn zich er overigens van bewust dat het in dit
reglement met zoveel woorden tussen hen overeengekomen geen limitatieve werking
heeft, doch moet worden gezien en beoordeeld naar redelijkheid en billijkheid en in het
licht van hetgeen in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is.
Aldus aanvaard door de ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
ter vergadering bijeen op 25 mei 2010.
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