
 
 
 
 
 
 
 

ARBITRAGEREGLEMENT 
 

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie van de Reglementscommissie: 
Op het aanpassen van Hoofdbestuur in Bondsbestuur (2x) en Directeur NTTB in Algemeen Directeur 
(1x) na geheel ongewijzigd. 

 
 
 
Uitgave december 2022 



 

1 

 

 
Hoofdstuk 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begrippen 
NTTB   - Nederlandse Tafeltennisbond 
BB   - Bondsbestuur 
TUC   - Tuchtcommissie 
CvB   - Commissie van Beroep 
Bb   - Bondsbureau 
rechtbank - Arrondissementsrechtbank te `s-Gravenhage 
griffie   - griffie van de rechtbank 
Rv   - Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
uitspraak - uitspraak kan worden gedaan zowel in de vorm van een arbitraal vonnis 
    als in de vorm van een bindend advies 
 
Artikel 2 Algemene bepaling 
Arbitrage in de NTTB geschiedt op grond van de artikelen 24 en 26 van de Statuten uitsluitend 
overeenkomstig dit reglement. 
 
Artikel 3 Toepassingsgebied 
3.1 Met uitsluiting van de burgerlijke rechter en voor zover niet behorend tot de tuchtrechtspraak 

zijn op de voet van dit reglement onderworpen alle geschillen, indien en voor zover deze 
samenhangen met de beoefening van de tafeltennissport, een en ander in de ruimste zin des 
woords, tussen: 

 a. de in artikel 3 van het Tuchtreglement genoemde personen en organen onderling; 
 b. de onder a genoemde personen en organen en personen van wie het lidmaatschap van de 

NTTB is geëindigd, indien en voor zover het geschil is ontstaan uit een rechtsbetrekking 
tussen de partijen die bestond voordat dat lidmaatschap eindigde; 

 c. de onder a genoemde personen en organen en derden, indien de partijen op enig moment 
zijn overeengekomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage op de voet van dit regle-
ment. 

3.2 Partijen als bedoeld in lid 1 kunnen aan arbitrage op de voet van dit reglement ook 
onderwerpen: 

 a. de vaststelling van hun rechtsverhouding; 
 b. de aanvulling of wijziging van de rechtsbetrekking waaruit het geschil tussen partijen is 

ontstaan; 
 c. de bepaling van de hoogte van een schadevergoeding of van een verschuldigde geldsom. 
3.3 In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 kunnen aan arbitrage op de voet van dit 

reglement niet worden onderworpen geschillen betreffende de betaling van vorderingen, hoe 
dan ook genaamd. 

3.4 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien een der betrokken partijen verklaart dat dit 
het geval is. 

 
Artikel 4 Overeenkomst tot arbitrage 
4.1 Onder de overeenkomst tot arbitrage als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub c wordt mede begrepen 

een arbitraal beding dat is opgenomen in de partijen bindende Statuten of reglementen. 
4.2 De overeenkomst tot arbitrage als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub c wordt bewezen door een 

geschrift.  
 
 
Hoofdstuk 2 Het College van Arbiters 
 
Artikel 5 Samenstelling 
5.1 Het College van Arbiters bestaat uit de leden van de TUC als bedoeld in artikel 12 van het 

Tuchtreglement en de leden van de CvB als bedoeld in artikel 51 van het Tuchtreglement. 
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5.2 De Bondsraad benoemt ofwel de voorzitter van de Tuchtcommissie, ofwel de voorzitter van 
de Commissie van Beroep als voorzitter van het College van Arbiters. De voorzitter van het 
College van Arbiters wijst een of meerdere leden van het College van Arbiters als 
plaatsvervangend voorzitter aan. 

 
Artikel 6 Benoeming en ontslag 
De leden van het College van Arbiters worden benoemd en ontslagen overeenkomstig de wijze van 
benoeming en ontslag van de leden van de TUC en de CvB. De artikelen 12 en 51 van het 
Tuchtreglement zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het College van 
Arbiters geen vaste commissie als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten is. 
 
Artikel 7 Secretariaat 
Het secretariaat van het College van Arbiters is gevestigd op het Bb. 
 
 
Hoofdstuk 3 Behandeling geschil 
 
Artikel 8 Aantal arbiters 
8.1 De behandeling van een geschil geschiedt door de voorzitter en twee door hem aan te wijzen 

leden van het College van Arbiters. 
8.2 Op gezamenlijk verzoek van partijen kan het geschil worden behandeld door een enkelvoudige 

kamer. 
 
Artikel 9 Beroep op onbevoegdheid 
9.1 De verweerder die in het arbitraal geding is verschenen en die een beroep op de onbevoegd-

heid van het College van Arbiters wenst te doen, dient dit beroep te doen vóór alle weren. 
Dienovereenkomstig dient het beroep te worden gedaan uiterlijk in het verweerschrift dan wel, 
bij gebreke van een verweerschrift, voorafgaand aan het eerste mondelinge verweer. 

9.2 Een beroep op zijn onbevoegdheid wordt door het College van Arbiters beoordeeld. 
9.3 Het College van Arbiters kan zich ambtshalve onbevoegd verklaren. 
 
Artikel 10 Wraking 
10.1 Een partij kan een arbiter wraken. De partij die een arbiter wraakt doet daarvan schriftelijk 

mededeling aan de voorzitter van het College van Arbiters onder vermelding van de reden van 
de wraking. 

10.2 De voorzitter van het College van Arbiters beslist ten spoedigste over de gegrondheid van de 
wraking. 

10.3 Indien de voorzitter van het College van Arbiters wordt gewraakt treedt voor de toepassing van 
het bepaalde in de leden 1 en 2 de eerste plaatsvervangend voorzitter in diens plaats. 

10.4 Gedurende het wrakingsincident is de procedure geschorst. 
 
 
Hoofdstuk 4 De procedure 
 
Artikel 11 Plaats van arbitrage 
11.1 De plaats van arbitrage is Nieuwegein. 
11.2 Het College van Arbiters kan zitting houden, beraadslagen, getuigen en deskundigen horen op 

elke plaats, in of buiten Nederland, die het daartoe geschikt acht. 
 
Artikel 12 Gelijkheid van partijen 
De partijen bij de arbitrage worden op voet van gelijkheid behandeld. Het College van Arbiters geeft 
elke partij de gelegenheid voor haar rechten op te komen en haar stellingen voor te dragen. 
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Artikel 13 Openbaarheid 
13.1 De zittingen van het College van Arbiters zijn openbaar. 
13.2 Op grond van zwaarwichtige redenen kan het College van Arbiters bepalen dat een zitting 

geheel of gedeeltelijk besloten zal zijn. 
 
Artikel 14 Gemachtigde 
Iedere partij kan zich doen bijstaan of vertegenwoordigen door een door haar gemachtigde persoon. 
Indien de partij niet zelf ter zitting verschijnt dient de machtiging uit een geschrift te blijken behou-
dens het geval waarin een advocaat deze partij vertegenwoordigt. 
 
Artikel 15 Verzoekschrift 
15.1 Een geschil wordt aanhangig gemaakt door indiening van een verzoekschrift bij de voorzitter 

van het College van Arbiters. 
15.2 Het verzoekschrift wordt aangetekend aan het Bb toegezonden. 
15.3 Het geschil is aanhangig met ingang van de dag waarop het verzoekschrift door het Bb is 

ontvangen. 
15.4 Het Bb tekent op het verzoekschrift de datum van ontvangst aan en draagt zorg voor door-

zending aan de voorzitter van het College van Arbiters binnen twee werkdagen na ontvangst. 
Het verzoekschrift wordt door het Bb zovele malen vermenigvuldigd als de voorzitter van het 
College van Arbiters wenselijk acht. 

15.5 Het verzoekschrift vermeldt: 
 a. de naam, het adres en de woonplaats van de eiser; 
 b. de naam, het adres en de woonplaats van de verweerder; 
 c. een duidelijke omschrijving van het geschil; 
 d. een duidelijke omschrijving van de vordering. 
 
Artikel 16 Toezending verzoekschrift aan de verweerder 
16.1 Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoekschrift wordt een exemplaar daarvan aan 

de verweerder toegezonden, onder mededeling van: 
 a. de dag waarop het verzoekschrift door het Bb is ontvangen; 
 b. het bepaalde in artikel 17; 
 c. de namen van de leden van het College van Arbiters die het geschil behandelen. 
16.2 De namen van de leden van het College van Arbiters die het geschil behandelen worden 

binnen de in lid 1 gestelde termijn eveneens aan de eiser medegedeeld. 
 
Artikel 17 Verweerschrift 
17.1 De verweerder kan een verweerschrift indienen bij de voorzitter van het College van Arbiters. 
17.2 Het verweerschrift wordt aan het Bb toegezonden. 
17.3 Het Bb tekent op het verweerschrift de datum van ontvangst aan en draagt zorg voor door-

zending aan de voorzitter van het College van Arbiters binnen twee werkdagen na ontvangst. 
Het verweerschrift wordt door het Bb zovele malen vermenigvuldigd als de voorzitter van het 
College van Arbiters wenselijk acht. 

17.4 Het verweerschrift is met redenen omkleed. 
17.5 Het verweerschrift wordt ingediend binnen drie weken na de dag waarop het exemplaar van 

het verzoekschrift bedoeld in artikel 16 aan de verweerder is verzonden. De voorzitter van het 
College van Arbiters kan deze termijn ambtshalve of op verzoek van een van de partijen nog 
een of meerdere malen verlengen met een door hem te bepalen termijn. 

 
Artikel 18 Verstek 
18.1 Indien de verweerder niet binnen de gestelde termijn een verweerschrift indient, zonder dat 

daartoe gegronde redenen zijn aangevoerd, kan het College van Arbiters aanstonds vonnis 
wijzen. 

18.2 Bij dit vonnis wordt de vordering geheel of gedeeltelijk toegewezen, tenzij deze aan het 
College van Arbiters onrechtmatig of ongegrond voorkomt. 

18.3 Het College van Arbiters kan, alvorens vonnis te wijzen, van de eiser het bewijs van een of 
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meer van zijn stellingen verlangen. 
18.4 Indien de eiser niet aan het in lid 3 bedoelde verzoek voldoet, kan de vordering niettegen-

staande het verstek geheel of gedeeltelijk worden afgewezen. 
 
Artikel 19 Tegenvordering 
19.1 Een aangesproken partij heeft het recht een tegenvordering in te stellen. 
19.2 De tegenvordering dient te worden ingesteld onmiddellijk bij het eerste schriftelijke verweer. 
 
Artikel 20 Repliek en dupliek 
Indien een verweerschrift is ingediend, kan het College van Arbiters de partijen repliek en dupliek 
toestaan. 
 
Artikel 21 Mondelinge behandeling 
21.1 Een geschil wordt in principe schriftelijk behandeld tenzij: 
 a. een der partijen om mondelinge behandeling verzoekt; 
 b. het College van Arbiters tot een mondelinge behandeling besluit. 
21.2 Tijdens de schriftelijke behandeling kan het College van Arbiters alsnog besluiten tot monde-

linge behandeling over te gaan. 
21.3 Het College van Arbiters kan partijen toestaan naar aanleiding van het verhandelde ter zitting 

een of meer nadere conclusies te nemen. 
 
Artikel 22 Inlichtingen 
Het College van Arbiters kan partijen te allen tijde schriftelijke of mondelinge inlichtingen vragen. 
 
Artikel 23 Persoonlijke verschijning van partijen 
Het College van Arbiters kan in elke stand van het geding de partijen bevelen persoonlijk ter zitting te 
verschijnen voor het geven van inlichtingen of teneinde een vergelijk te beproeven. 
 
 
Hoofdstuk 5 Bewijs 
 
Artikel 24 Algemene bepaling 
De verdeling van de bewijslast, de toelaatbaarheid van bewijsmiddelen en de waardering van het 
bewijsmateriaal staan ter vrije beoordeling van het College van Arbiters. 
 
Artikel 25 Inlichtingen van de NTTB 
25.1 Het College van Arbiters kan de NTTB en/of zijn organen - de TUC en de CvB uitgezonderd - 

in elke stand van het geding verzoeken schriftelijk of mondeling inlichtingen te verstrekken die 
het naar zijn oordeel voor de beoordeling van de zaak behoeft. 

25.2 Het College van Arbiters kan de partijen in de gelegenheid stellen hun standpunt ten aanzien 
van de inlichtingen uiteen te zetten. 

 
Artikel 26 Getuigen 
Het College van Arbiters kan in elke stand van het geding aan de partij die dit verzoek toestaan 
getuigen te doen horen. Het College van Arbiters kan voorts ambtshalve bevelen dat bepaalde 
getuigen zullen worden gehoord. 
 
Artikel 27 Getuigenverhoor 
27.1 De voorzitter van het College van Arbiters bepaalt waar en wanneer de zitting zal worden 

gehouden waarop het getuigenverhoor zal plaatsvinden. Het Bb doet van de dag, het tijdstip 
en de plaats van de zitting uiterlijk acht werkdagen tevoren schriftelijk mededeling aan de 
partijen. 

27.2 Indien een zitting wordt gehouden zonder dat met inachtneming van het bepaalde in lid 1 is 
bepaald dat daarop getuigenverhoor zal plaatsvinden, kan het College van Arbiters deson-
danks op die zitting een of meer getuigen horen. 
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Artikel 28 Verplichtingen van getuigen 
28.1 Leden van de NTTB die zijn opgeroepen om te getuigen zijn verplicht te verschijnen en een 

verklaring af te leggen. Zij zijn voorts verplicht desverlangd de eed of de belofte af te leggen 
als bedoeld in artikel 30 lid 1 van dit reglement en een verslag van hun verhoor te 
ondertekenen als bedoeld in artikel 30 lid 3 van dit reglement. 

28.2 De verplichtingen bedoeld in lid 1 rusten niet op personen die geen lid van de NTTB zijn. 
Indien een dergelijke persoon, verschenen zijnde, een verklaring aflegt, rust op hem echter wel 
de verplichting bedoeld in artikel 30 lid 2 van dit reglement. De partij die een dergelijke persoon 
oproept dan wel het College van Arbiters, indien het een dergelijke persoon oproept, wijst deze 
schriftelijk op het hiervoor in dit lid bepaalde. 

 
Artikel 29 Weigerachtige getuigen 
29.1 Indien een getuige niet vrijwillig verschijnt dan wel, verschenen zijnde, weigert om, desver-

langd onder ede, een verklaring af te leggen of om een verslag van zijn verhoor als bedoeld in 
artikel 30 lid 3 van dit reglement te ondertekenen, kan het College van Arbiters aan de partij 
die dit verzoekt, toestaan om zich op de voet van het bepaalde in artikel 1041 lid 2 Rv binnen 
een door het College van Arbiters te bepalen termijn tot de president van de rechtbank te 
wenden met het verzoek een rechter-commissaris te benoemen voor wie het getuigenverhoor 
zal plaatsvinden. 

29.2 Het College van Arbiters kan het geding schorsen tot de ontvangst van het verslag van het 
verhoor door de rechter-commissaris. Na afloop van de schorsing wordt het geding voortgezet 
in de stand waarin het zich bevindt. 

 
Artikel 30 Getuigenverhoor onder ede en verslag 
30.1 Het College van Arbiters kan verlangen dat een getuige de eed of de belofte aflegt dat hij de 

waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. 
30.2 Ook indien de getuige niet de eed of de belofte aflegt is hij verplicht de waarheid en niets dan 

de waarheid te zeggen. De voorzitter van het College van Arbiters wijst de getuige vóór de 
aanvang van diens verhoor op deze verplichting. 

30.3 Het College van Arbiters kan bepalen dat van het getuigenverhoor een verslag wordt 
opgemaakt. Het College van Arbiters kan verlangen dat de getuige dit verslag ondertekent ten 
bewijze dat het verslag zijn verklaring juist weergeeft. 

 
Artikel 31 Wijze van getuigenverhoor 
31.1 De getuigen worden door het College van Arbiters dan wel door een uit zijn midden aan te 

wijzen lid ondervraagd. 
31.2 Nadat het College van Arbiters een getuige heeft ondervraagd kunnen de partijen de getuige 

vragen stellen. 
31.3 Het College van Arbiters kan beletten dat een vraag van een partij wordt beantwoord indien 

deze naar het oordeel van het College van Arbiters niet ter zake doet. 
 
Artikel 32 Conclusie na enquête 
Het College van Arbiters kan aan de partijen toestaan een conclusie na enquête te nemen. 
 
Artikel 33 Deskundigen 
33.1 Het College van Arbiters kan een of meer deskundigen benoemen tot het uitbrengen van een 

advies. Daarnaast kan het College van Arbiters deskundigen horen. 
33.2 De benoeming geschiedt schriftelijk. De akte van benoeming vermeldt de aan de deskundigen 

verstrekte opdracht 
33.3 Het Bb zendt ten spoedigste een kopie van de akte van benoeming aan de partijen. 
33.4 Na ontvangst van het advies wordt dit in afschrift door het Bb ten spoedigste aan de partijen 

toegezonden. 
33.5 Indien een partij dit binnen een week na de dag waarop het afschrift van het advies bedoeld in 

lid 4 aan die partij is verzonden, verzoekt, worden de deskundigen ter zitting gehoord. 
33.6 Het advies kan ook mondeling ter zitting worden uitgebracht. 
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Artikel 34 Medewerking partijen 
Het College van Arbiters kan van een partij verlangen de deskundigen de vereiste inlichtingen te 
verschaffen en de benodigde medewerking te verlenen. 
 
Artikel 35 Horen van partijdeskundigen bij verhoor van deskundigen of mondeling advies 
Indien de deskundigen ter zitting worden gehoord dan wel ter zitting mondeling advies uitbrengen, 
worden op dezelfde of op een door het College van Arbiters te bepalen volgende zitting op verzoek 
van een der partijen ook andere deskundigen gehoord. 
 
 
Artikel 36 Verhoor van deskundigen 
Ten aanzien van het verhoor van deskundigen zijn de art. 27 en 31 van overeenkomstige toe-
passing. 
 
 
Hoofdstuk 6 Voorlopige voorzieningen 
 
Artikel 37 Voorlopige voorzieningen 
37.1 Het College van Arbiters kan in elke stand van het geding, op verzoek van een der partijen en 

na de andere partij in de gelegenheid te hebben gesteld op dat verzoek te worden gehoord, al 
dan niet bij vonnis die voorlopige beslissingen nemen of maatregelen treffen die het nodig of 
nuttig acht. 

37.2 Een voorlopige beslissing of maatregel verliest haar kracht uiterlijk op het moment dat het 
College van Arbiters zijn einduitspraak doet dan wel, indien dit eerder is, uiterlijk op het 
moment dat het College van Arbiters zijn werkzaamheden beëindigt. 

37.3 Een voorlopige beslissing of maatregel als bedoeld in lid 1 bindt het College van Arbiters niet 
ten aanzien van zijn eindbeslissing omtrent het geschil. 

 
 
Hoofdstuk 7 Spoedgeding 
 
Artikel 38 Spoedgeding 
38.1 In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het College van Arbiters, op verzoek van de 

eiser, bepalen dat een geschil in een spoedgeding zal worden beslecht. 
38.2 Een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt vermeld in het verzoekschrift. 
38.3 De voorzitter van het College van Arbiters beslist onverwijld op het verzoek en doet van de 

beslissing op het verzoek terstond schriftelijk mededeling aan de partijen. 
 
Artikel 39 Procedure in spoedgeding 
39.1 Indien een verzoek als bedoeld in artikel 38 lid 1 wordt ingewilligd bepaalt de voorzitter van het 

College van Arbiters onverwijld waar en wanneer een zitting zal worden gehouden waarop de 
partijen in de gelegenheid zullen worden gesteld hun standpunten mondeling toe te lichten. 

39.2 Het geschil zal worden behandeld door de voorzitter en twee door hem aan te wijzen leden 
van het College van Arbiters. 

39.3 Op gezamenlijk verzoek van de partijen kan het geschil worden behandeld door een 
enkelvoudige kamer. 

39.4 Het Bb doet van de dag, het tijdstip en de plaats van de zitting uiterlijk vier dagen tevoren 
schriftelijk mededeling aan de partijen. 

39.5 De verweerder kan uiterlijk drie dagen voor de dag van de zitting als bedoeld in lid 4 bij het Bb 
een verweerschrift indienen. De voorzitter van het College van Arbiters is bevoegd bedoeld 
tijdstip op grond van de omstandigheden op een eerder dan wel op een later moment te 
bepalen. Het in artikel 17 lid 4 bepaalde is van toepassing. Indien de verweerder niet vóór het 
hiervoor in dit lid bedoelde tijdstip een met redenen omkleed verweerschrift indient, behoudt hij 
desondanks het recht om ter zitting verweer te voeren. 
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Artikel 40 Procedure bij afwijzing 
Indien een verzoek als bedoeld in artikel 38 lid 1 van dit reglement wordt afgewezen wordt het 
geding op de gewone wijze gevoerd. In dat geval vangt de termijn voor het indienen van het 
verweerschrift als bedoeld in artikel 17 lid 5 van dit reglement aan met ingang van de dag waarop de 
mededeling bedoeld in artikel 38 lid 3 aan de verweerder is verzonden. 
 
 
Hoofdstuk 8 Uitspraak 
 
Artikel 41 Beslissen naar recht en billijkheid 
41.1 Het College van Arbiters beslist naar recht en billijkheid. 
41.2 Het College van Arbiters beslist bij meerderheid van stemmen. 
41.3 Het College van Arbiters kan zijn uitspraak doen in de vorm van een arbitraal vonnis dan wel in 

de vorm van een bindend advies. 
 
Artikel 42 Eindvonnis en tussenvonnis 
Het College van Arbiters kan een geheel of gedeeltelijk eindvonnis of een tussenvonnis wijzen. 
 
Artikel 43 Verbindende kracht van uitspraak 
43.1 Een uitspraak is verbindend voor de partijen met ingang van het moment dat zij wordt gedaan. 
43.2 Hoger beroep tegen een uitspraak is niet mogelijk. 
 
Artikel 44 Tijdstip uitspraak 
Het College van Arbiters is vrij te bepalen wanneer uitspraak zal worden gedaan. 
 
Artikel 45 Vorm, inhoud en ondertekening 
45.1 Het College van Arbiters doet schriftelijk uitspraak. 
45.2 De uitspraak vermeldt de gronden voor de beslissing. 
45.3 De uitspraak wordt door de arbiters ondertekend. Indien een van de arbiters daartoe niet in de 

gelegenheid is, maakt de uitspraak daarvan melding. 
 
Artikel 46 Neerlegging ter griffie 
Ingeval het vonnis een geheel of gedeeltelijk eindvonnis is draagt het Bb er zorg voor dat ten 
spoedigste nadat het het vonnis heeft ontvangen, een exemplaar wordt neergelegd ter griffie. 
 
Artikel 47 Herstel uitspraak 
47.1 Een partij kan het College van Arbiters verzoeken om een kennelijke reken- of schrijffout in de 

uitspraak te herstellen. 
47.2 Een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt, wanneer er vonnis is gewezen, binnen dertig dagen na 

de dag waarop het vonnis ter griffie van de rechtbank is neergelegd dan wel, indien het vonnis 
een tussenvonnis is, binnen dertig dagen na de dag waarop het vonnis  is gewezen, schriftelijk 
ingediend bij het Bb. Wanneer een bindend advies is gegeven, wordt een verzoek als bedoeld 
in lid 1 binnen 30 dagen nadat het bindend advies aan partijen is verzonden, schriftelijk 
ingediend bij het Bb. 

47.3 Het Bb tekent op het verzoekschrift de datum van ontvangst aan en draagt zorg voor door-
zending aan de voorzitter van het College van Arbiters binnen twee werkdagen na ontvangst. 
Het verzoekschrift wordt door het Bb zovele malen vermenigvuldigd als de voorzitter van het 
College van Arbiters wenselijk acht. 

47.4 Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoekschrift wordt een exemplaar daarvan aan 
de andere partij toegezonden. 

47.5 Het College van Arbiters kan binnen 30 dagen na de dag waarop het vonnis ter griffie is neer-
gelegd of binnen 30 dagen na de dag waarop het bindend advies is gegeven ook ambtshalve 
overgaan tot herstel als bedoeld in lid 1. 

47.6 Indien het College van Arbiters tot herstel overgaat wordt dit in een afzonderlijk stuk vermeld. 
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Dit stuk wordt geacht deel uit te maken van de uitspraak. Het stuk wordt door de arbiters 
ondertekend. Indien een van de arbiters daartoe niet in de gelegenheid is, maakt het stuk 
daarvan melding. Ten aanzien van het stuk is, wanneer er vonnis is gewezen, het bepaalde in 
artikel 46 van overeenkomstige toepassing. 

47.7 Indien het College van Arbiters een verzoek als bedoeld in lid 1 afwijst doet het daarvan binnen 
twee werkdagen mededeling aan de partijen. 

 
Artikel 48 Vergelijk van partijen 
48.1 Ingeval de partijen gedurende het geding tot een vergelijk komen doen zij daarvan direct 

schriftelijk mededeling aan het College van Arbiters. 
48.2 De partijen kunnen het College van Arbiters verzoeken het vergelijk in een vonnis vast te 

leggen. Het vonnis wordt door de partijen mede-ondertekend. 
48.3 Het College van Arbiters kan een verzoek als bedoeld in lid 2 zonder opgave van redenen 

afwijzen. 
 
Artikel 49 Publicatie 
Het Bondsbestuur draagt er zorg voor dat de eindvonnissen van het College van Arbiters in de 
officiële mededelingen van de NTTB worden gepubliceerd, overeenkomstig de door het College van 
Arbiters opgestelde tekst. 
 
 
Hoofdstuk 9 Kosten 
 
Artikel 50 Voorschot 
50.1 De eiser dient binnen twee weken na het indienen van het verzoekschrift als bedoeld in artikel 

15 lid 1 van dit reglement een voorschot aan de NTTB te voldoen. De hoogte van dit voorschot 
wordt jaarlijks door het Bondsbestuur vastgesteld. 

50.2 De voorzitter van het College van Arbiters kan in elke stand van het geding bepalen dat een 
aanvullend voorschot verschuldigd is. De voorzitter van het College van Arbiters doet hiervan 
aan de eiser schriftelijk mededeling en geeft aan binnen welke termijn het aanvullende voor-
schot voldaan dient te zijn. 

50.3 De toezending van een exemplaar van het verzoekschrift als bedoeld in artikel 16 van dit 
reglement kan worden opgeschort tot het voorschot is betaald. 

50.4 Indien de eiser de overeenkomstig de leden 1 en 2 verschuldigde bedragen niet tijdig voldoet 
wordt hij geacht zijn vordering te hebben ingetrokken. 

50.5 Indien de eiser wordt geacht zijn vordering te hebben ingetrokken stelt het College van 
Arbiters, indien de andere partij dat verzoekt, het bedrag van de kosten van de arbitrage vast 
dat de eiser naar het oordeel van het College van Arbiters aan de andere partij dient te vergoe-
den. Een verzoek als hiervoor in dit lid bedoeld, wordt schriftelijk ingediend bij het Bb. 

50.6 Indien uit het voorschot de kosten van de arbitrage niet volledig kunnen worden betaald, be-
paalt het College van Arbiters welke van die kosten daaruit, al dan niet gedeeltelijk, zullen 
worden betaald. De NTTB is niet aansprakelijk voor de kosten of gedeelten daarvan die niet uit 
het voorschot kunnen worden betaald. 

 
Artikel 51 Betaling kosten getuigen en deskundigen 
51.1 Indien een partij getuigen of deskundigen doet horen is zij verplicht de voor deze getuigen en 

deskundigen aan hun verhoor verbonden kosten aan hen te betalen, onverminderd haar recht 
op vergoeding van deze kosten indien de andere partij wordt veroordeeld tot betaling van de 
kosten van de arbitrage. 

51.2 Indien het College van Arbiters ambtshalve bepaalt dat bepaalde getuigen of deskundigen 
zullen worden gehoord, kan het bepalen dat de kosten voor deze getuigen en deskundigen, 
verbonden aan hun verhoor door een van de partijen aan hen dienen te worden betaald, 
onverminderd het recht van deze partij op vergoeding van die kosten, indien de andere partij 
wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van de arbitrage. Het hiervoor in dit lid bepaalde 
is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de kosten van het uitbrengen van een 
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advies door deskundigen. 
51.3 De voorzitter van het College van Arbiters kan bepalen dat voor de in de leden 1 en 2 

bedoelde kosten zekerheid wordt gesteld. 
51.4 Getuigen en deskundigen worden niet eerder gehoord dan dat de in lid 3 bedoelde zekerheid 

is gesteld. Het hiervoor in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
het uitbrengen van een advies door deskundigen. 

 
Artikel 52 Kostenveroordeling 
52.1 Het College van Arbiters heeft de bevoegdheid om de in het ongelijk gestelde partij te 

veroordelen in de kosten, daaronder begrepen een bedrag voor de kosten van rechtskundige 
bijstand die de wederpartij heeft gemaakt. 

52.2 In geval van een vergelijk of van intrekking van de vordering blijft het College van Arbiters 
bevoegd (een van de) partijen te veroordelen in de kosten. 

 
 
Hoofdstuk 10 Slotbepalingen 
 
Artikel 53 Geheimhouding 
De leden van het College van Arbiters en het Bb zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hun 
uit hoofde van hun functie omtrent enig geschil dat aan arbitrage op de voet van dit reglement is 
onderworpen ter kennis is gekomen. 
 
Artikel 54 Aansprakelijkheid 
De NTTB, de leden van het Bondsbestuur, de stemgerechtigde leden van de Bondsraad, de Alge-
meen Directeur, de leden van het College van Arbiters en het Bb zijn niet aansprakelijk op grond van 
enig handelen of nalaten met betrekking tot een arbitrage op de voet van dit reglement. 
 
Artikel 55 Termijnen 
Op de in dit reglement gestelde termijnen is de Algemene termijnenwet van overeenkomstige toe-
passing. 
 
Artikel 56 Onvoorziene gevallen 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet treft de voorzitter van het College van Arbiters een 
voorziening. 
 


