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Artikel N1 
1.1 De arbitrale rechtspraak wordt, overeenkomstig het gestelde in artikel A10, lid 5 en A12, leden 

4 en 5 met inachtneming van de hierna volgende regelen, uitgeoefend door arbiters. 
 
Artikel N2 
2.1 Met uitsluiting van de burgerlijke rechter zijn aan arbitrage onderwerpen alle geschillen 

a. tussen leden van de KNZB onderling en tussen één of meer leden van de KNZB enerzijds en 
de KNZB anderzijds, voor zover deze geschillen samenhangen met het zwemmen in de 
ruimste zin. 

 b. waaromtrent tussen partijen overeengekomen is, dat zij ter beslechting zullen worden 
onderworpen aan de arbitrale rechtspraak van de KNZB. 

2.2 Arbitrage belet niet dat een partij de gewone rechter verzoekt om een maatregel tot bewaring 
van recht dan wel zich went tot de president van de rechtbank in kort geding. 

2.3 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien één van beide partijen meent dat zulk het 
geval is. 

 
Artikel N3 
3.1 De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep zijn door hun verkiezing tot 

lid van de genoemde commissies teven benoemd als arbiters. 
3.2 De Algemene Ledenvergadering kan naast de in lid 1 genoemde arbiters telkenjare een door 

haarzelf vast te stellen aantal arbiters benoemen, welke bij voorkeur jurist dienen te zijn. 
3.3 De in lid 2 bedoelde arbiters treden elk jaar af, doch zijn terstond herbenoembaar. Zolang geen 

nieuwe benoeming heeft plaatsgevonden, blijven zij, niettegenstaande hun aftreden, in de 
functie waartoe zij zijn benoemd. 

3.4 De voorzitter en secretaris van het bondsbestuur zijn qualitate qua respectievelijk voorzitter en 
secretaris van het college van arbiters. 

 
Artikel N4 
4.1 De arbiters zullen met inachtneming van de staturen en reglementen rechtspreken als goede 

mannen naar billijkheid en in hoogste ressort. 
4.2 Tenzij partijen het eens worden over één arbiter, zal voor elk voorkomend geschil een 

scheidsgerecht worden gevormd van drie arbiters. 
4.3 De voorzitter van het college van arbiters wijst één der juristen aan als voorzitter van het 

gerecht Elk der partijen wijst uit het college van arbiters één arbiter aan. Indien zulks niet 
binnen twee weken nadat het geschil aanhangig is gemaakt, is geschied, dan wijst de voorzitter 
van het college van arbiters de overige(n) van het scheidsgerecht aan. 

4.4 Partijen hebben het recht om overeenkomstig de artikelen 1033 tot en met 1035 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering één of meer arbiters dan wel een aan het 
scheidsgerecht toegevoegde secretaris, te wraken indien gerechtvaardigde twijfel bestaat aan 
zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid. 

 
Artikel N5 
5.1 Een geschil wordt aanhangig gemaakt door toezending bij aangetekend schrijven aan de 

secretaris van een opgave van de namen en woonplaatsen van partijen, met een duidelijke 
omschrijving van het geschil en van hetgeen wordt geëist onderbijvoeging van alle bescheiden 
die op het geschil betrekking hebben. 
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5.2. De procesorde wordt door het scheidsgerecht vastgesteld zoveel mogelijk overeenkomstig het 
gestelde in de artikelen 1038 tot en met 1045 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
en met inachtneming van de volgende regels: 
a. de verwerende partij dient een conclusie van antwoord te nemen. De eisende partij kan 

desverlangd conclusie van repliek nemen, in welk geval de verwerende partij mag 
dupliceren; 

 b. elk der partijen mag om een mondelinge behandeling verzoeken Gebeurt dit niet dan kan het 
scheidsgerecht ofwel op de stukken vonnis wijzen, ofwel ambtshalve een mondelinge zitting 
gelasten; 

c. de voorzitter van het scheidsgerecht bepaalt plaats, dag en uur van de mondelinge 
afhandeling en de secretaris geeft daarvan schriftelijk kennis aan alle betrokken partijen met 
inachtneming van een termijn van tenminste 18 dagen. 

d. het scheidsgerecht kan te allen tijde op verzoek van elk der partijen of ambtshalve getuigen 
en deskundigen horen, openlegging bevelen van de bolken, bescheiden en geschriften, 
teneinde daarvan inzage of uittreksel te doen nemen voor zover het dit nodig acht in verband 
met de punten in het geschil; 

e. partijen mogen zich doen bijstaan door een raadsman; 
 f. het scheidsgerecht kan een comparitie van partijen gelasten. Partijen zijn in dit geval 

verplicht in persoon, of wanneer het een rechtspersoon betreft, in de persoon (personen) van 
bestuurder(s) te verschijnen Wanneer één of beide partijen niet op de vastgestelde tijd ter 
zitting aanwezig is/zijn, kan het scheidsgerecht hetzij het geschil buiten de tegenwoordigheid 
der afwezige partij(en) behandelen, hetzij de behandeling schorsen en partijen tegen een 
nieuwe dag oproepen. 

5.3 Als plaats van arbitrage geldt de plaats waar het bondsbureau van de KNZB gevestigd is. 
 
Artikel N6 
6.1 Alle beslissingen van het scheidsgerecht moeten worden gemotiveerd. 
6.2 De secretaris is gehouden onverwijld aan alle partijen een afschrift van elk vonnis toe te zenden, 

ondertekend door alle leden die het vonnis hebben gewezen. 
6.3 De secretaris is verplicht een register aan te houden van de uitspraken en draagt zonodig zorg 

voor het deponeren van het vonnis ter griffie van de Arrondissementsrechtbank binnen welker 
ressort het vonnis is gewezen. 

6.4 Het scheidsgerecht bepaalt in zijn beslissing de omvang van de proceskosten daaronder 
begrepen het honorarium en de verschotten van de arbiters, de getuigen en/of deskundigen en 
door wie, respectievelijk in welke verhouding, die kosten gedragen zullen worden. Het 
scheidsgerecht is bevoegd een voorschot te vragen en in de loop van de procedure bijstorting te 
eisen. 

 
Artikel N7 
7.1 De leden van het scheidsgerecht, alsmede de secretaris, zijn tot volledige geheimhouding 

verplicht terzake van al hetgeen hen in de uitoefening van hun functie ter kennis wordt gebracht. 
 


