
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT WRAKINGSCOMMISSIE  
voor de geschillencommissies voor de zakelijke markt 
per 15 maart 2012. 
 
 
 
 
Begripsomschrijving 
 
Artikel 1  In dit reglement wordt verstaan onder: 

stichting  : de Stichting Geschillencommissies voor   
 Beroep en Bedrijf; 

wrakingscommissie : de door de stichting ingestelde en in stand  
gehouden wrakingscommissie.   

geschillencommissie: een geschillencommissie die ressorteert   
 onder de stichting;  

geschil  :  het geschil tussen partijen dat door een van de 
commissies in behandeling is genomen. 

partijen  : de ondernemer en het bedrijf wiens geschil door 
een van de geschillencommissies in behandeling 
is genomen 

  
 
Samenstelling en taak 
 
Artikel 2 De wrakingscommissie heeft tot taak te beslissen op een wrakingsverzoek 

van een van de partijen in een geschil dat door een geschillencommissie 
in behandeling is genomen. 

 
Artikel 3 1. De wrakingscommissie bestaat uit een aantal door de stichting aan te 

zoeken onafhankelijke voorzitters en commissieleden die deel uit 
maken van geschillencommissies, die ressorteren onder de stichting. 
Alle leden van de wrakingscommissie worden benoemd door het 
bestuur van de stichting.  

 2. Aan de behandeling van het wrakingsverzoek nemen deel: een  
  voorzitter, een door een ondernemersorganisatie voorgedragen lid en 

een door een  brancheorganisatie voorgedragen lid, samengesteld uit 
de wrakingscommissie. De wrakingscommissie wordt bijgestaan door 
een secretaris. 

 3.  Het secretariaat van de wrakingscommissie wordt verzorgd door de 
stichting. 

  
 
 
Wrakingsverzoek 
 
Artikel 4  1. Een wrakingsverzoek dient schriftelijk en gemotiveerd ingediend te 

 worden.  
 2.  Alle feiten of omstandigheden moeten tegelijk worden voorgedragen. 
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Ontvankelijkheid 
 
Artikel 5 De wrakingscommissie verklaart de verzoeker in zijn wrakingsverzoek ambtshalve 

niet ontvankelijk: 
a. indien het wrakingsverzoek niet tijdig - conform het reglement van de 

geschillencommissie dat het geschil behandelt - is ingediend; 
b. indien het wrakingsverzoek niet schriftelijk en gemotiveerd is ingediend; 
c. indien het wrakingsverzoek geen betrekking heeft op een van de leden van de 

geschillencommissie, die met de behandeling van het geschil belast zijn.  
 
Artikel 6 De wrakingscommissie verklaart de verzoeker in zijn wrakingsverzoek terstond niet 

ontvankelijk: 
a. indien het wrakingsverzoek kennelijk ongegrond is; 
b. indien het een volgend wrakingsverzoek ten aanzien van eenzelfde lid van een 

geschillencommissie betreft, tenzij feiten of omstandigheden worden 
voorgedragen die pas na het eerdere verzoek aan de verzoeker bekend zijn 
geworden. 

c. indien ten aanzien van verzoeker in een eerdere beslissing op een 
wrakingsverzoek bepaald is dat wegens misbruik een volgend verzoek niet in 
behandeling wordt genomen. 
 
 

De behandeling van het verzoek 
 
Artikel 7 1. Het wrakingsverzoek wordt zo spoedig mogelijk voorgelegd aan de 

wrakingscommissie.  
 2. Het lid wiens wraking is verzocht kan desgewenst een schriftelijke reactie op het 

wrakingsverzoek indienen. Een eventuele reactie wordt ter kennisgeving aan 
verzoeker toegezonden. 

 3. De wrakingscommissie bepaalt een tijdstip voor de behandeling van het 
wrakingsverzoek, tenzij de wrakingscommissie verzoeker ambtshalve of terstond 
niet-ontvankelijk verklaart. 

 4. De verzoeker en het lid wiens wraking is verzocht, worden in de gelegenheid 
gesteld mondeling te worden gehoord door de wrakingscommissie. 

 5. De wrakingscommissie onderzoekt of er gerechtvaardigde twijfel bestaat aan de 
onpartijdigheid of onafhankelijkheid van het lid, wiens wraking is verzocht. 

 
 
Berusting 
 
 
Artikel 8 Een lid wiens wraking wordt verzocht, kan aan de wrakingscommissie te kennen 

geven dat hij in de wraking berust. Partijen worden hiervan schriftelijk in kennis 
gesteld. Het lid dat in de wraking berust, zal worden vervangen door een ander lid 
van de geschillencommissie, die het geschil behandelt. 

 
 
Beslissing op het wrakingsverzoek 
 
Artikel 9 1. De wrakingscommissie beslist op het wrakingsverzoek, tenzij het lid wiens 

wraking is verzocht in de wraking heeft berust. De wrakingscommissie beslist zo 
spoedig mogelijk. De beslissing is gemotiveerd en wordt schriftelijk gegeven. Zij 
doet dit in de vorm van een bindend advies of een arbitraal vonnis, afhankelijk 
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van de aard van de procedure van de geschillencommissie waarvan het 
gewraakte lid deel uitmaakt. Partijen in het geschil, het gewraakte lid en de 
andere leden van de geschillencommissie bij wie het geschil in behandeling is, 
worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.  

 2.  Bij toewijzing van het verzoek zal het betreffende lid worden vervangen door een 
ander lid  van de geschillencommissie, die het geschil behandelt. 

 3. In geval van misbruik van de mogelijkheid tot wraking kan de wrakingscommissie 
bepalen dat een volgend wrakingsverzoek niet in behandeling wordt genomen. 
Hiervan wordt in de beslissing melding gemaakt. 

 4.  Na toezending van de beslissing aan partijen wordt de behandeling van het 
geschil zo spoedig mogelijk voortgezet.  

  
 
Artikel 10 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wrakingscommissie 

hetgeen naar haar oordeel aangewezen is. 


