NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE HANDEL IN GEDROOGDE ZUIDVRUCHTEN,
SPECERIJEN EN AANVERWANTE ARTIKELEN
Reglement, houdende bepalingen betreffende een waarschuwingslijst

Artikel 1
Dit reglement verstaat onder:
1. De Vereniging
: de Nederlandse Vereniging voor de Handel in
Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en aanverwante
artikelen.
2. Bestuur
: het Bestuur van de Vereniging.
3. College
: het College van Onderzoek, als bedoeld in artikel
3, lid 1.
4. Commissie
: de Commissie van Onderzoek, als bedoeld in artikel
4, lid 1.
5. Vonnis
: een in kracht van gewijsde gegane arbitrale
uitspraak, gewezen krachtens het Arbitragereglement
van de Vereniging.
6. Debiteur
: de rechts- of natuurlijke persoon, die zich niet
onderwerpt aan een vonnis.
Artikel 2
De Vereniging houdt een lijst aan van debiteuren die in gebreke blijven te
voldoen aan de verplichtingen , welke voor hen voortvloeien uit een vonnis.
Plaatsing op resp. schrappen van deze lijst geschiedt krachtens besluit van
het Bestuur, na advies te hebben ingewonnen van het College.
Artikel 3
1. Het College bestaat uit zes leden, die zitting hebben gedurende een
tijdvak van twee jaar, voor het eerst aanvangende in mei 1965.
2. De leden worden benoemd door het Bestuur
Bij tussentijds de fungeren wordt in de opengevallen plaats voorzien
door het Bestuur; de zittingsperiode van het tussentijds benoemde lid
eindigt op het tijdstip waarop de zittingsperiode van degene, wiens
plaats hij heeft ingenomen, zou zijn beëindigd.
3. De Secretaris van de Vereniging wordt als Secretaris aan het College
toegevoegd.
Artikel 4
1. Voor de behandeling en het onderzoek van aanvragen, als bedoeld in de
artikelen 5 en 8, wijst de Secretaris van de Vereniging uit het College
drie leden aan, die de Commissie vormen.
2. Een lid van de Commissie is niet bevoegd aan het onderzoek deel te
nemen en mede te werken aan het advies, indien hij partij is bij het
vonnis, terwijl zo veel mogelijk zal worden vermeden, dat tot leden der
Commissie worden aangewezen zij, die als arbiter het vonnis hebben
gewezen.
3. De Commissie besluit met meerderheid van stemmen, zonder in haar aan
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het Bestuur uit te brengen advies daarvan melding te maken, indien
eenstemmigheid ontbreekt.
Besluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden genomen; in
ieder geval is voltalligheid van de Commissie vereist.
Artikel 5
Ieder, die zich niet onderwerpt aan een vonnis
voortvloeiende verplichtingen, kan op aanvraag
wie deze verplichtingen niet worden nagekomen,
Deze aanvraag moet schriftelijk worden gericht
vermelden:

en niet voldoet aan de daaruit
van degene ten opzichte van
op de lijst worden geplaatst.
aan het Bestuur en zal

a. naam en adres van de debiteur;
b. datum van het vonnis, alsmede de naam (namen) van de arbiter(s), die
het vonnis heeft (hebben) gewezen;
c. opgave van de stappen en maatregelen, welke de aanvrager heeft
ondernomen, teneinde voldoening aan het vonnis te verkrijgen.
Bij de aanvraag zal worden overgelegd de volledige correspondentie met de
debiteur en alle overige bescheiden , welke betrekking hebben op de hierboven
sub c. genoemde maatregelen.
Artikel 6
1. De Secretaris stelt de aanvraag onverwijld in handen van de Commissie,
die zo spoedig mogelijk onderzoek instelt. De Commissie stelt bij
aangetekend schrijven de debiteur in kennis van de aanvraag en geeft
hem gelegenheid, binnen een maand een verweerschrift in te dienen.
Indien de Commissie dat noodzakelijk oordeelt, kan zij zich nog nader
op door haar te bepalen wijze met de aanvrager en/of debiteur in
verbinding stellen.
2. De Commissie brengt schriftelijk verslag uit van haar bevindingen aan
het Bestuur, dat voorzien is van een advies.
Artikel 7
1. Het Bestuur beslist zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies van
de Commissie.
Het Bestuur is bevoegd de aanvraag wederom in handen van de Commissie
te stellen met opdracht tot een nader onderzoek en advies.
Het Bestuur is voorts bevoegd zelfstandig de aanvraag nader te
onderzoeken.
2. Van het besluit van het Bestuur is geen beroep mogelijk.
3. De debiteur en de aanvrager worden bij aangetekend schrijven van het
besluit van het Bestuur, dat met redenen moet zijn omkleed, op de
hoogte gesteld.
Artikel 8
De debiteur, die op de lijst is geplaatst, kan verzoeken van de lijst te
worden geschrapt. Dit verzoek, met redenen omkleed, moet bij aangetekend
schrijven worden gericht aan het Bestuur.
Behandeling van het verzoek zal zoveel mogelijk op dezelfde wijze geschieden,
als voorgeschreven voor de aanvraag tot plaatsing van een debiteur op de
lijst.
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Artikel 9
Het Bestuur zal de leden van de Vereniging, alsmede derden, die naar zijn
mening hiervoor in aanmerking komen, in kennis stellen van mutaties in de
lijst.
----------
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