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art.1

TOEPASSING VAN HET WERKINGSREGLEMENT
Partijen die betrokken zijn bij een geschil dat aan arbitrage onderworpen is voor de RAAD VOOR
ARBITRAGE V.Z.W., verbinden zich ertoe de arbitrageprocedure te voeren volgens de bepalingen van
dit werkingsreglement.

art.2

ALGEMENE REGEL
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in de volgende artikelen is omschreven, verwijst dit reglement naar de
artikelen 1676 tot en met 1723 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek (art. 2 van de wet van 4 juli
1972), waardoor in de mate waarin deze artikelen voorzien, "Het Europees Verdrag houdende eenvormige wet inzake arbitrage", ondertekend te Straatsburg op 20 januari 1966, goedgekeurd en van
toepassing verklaard werd.

art.3

BEVOEGDHEID
Het Scheidsgerecht doet uitspraak over alle voorgedragen geschillen waarover een dading kan worden aangegaan en die aldus voor arbitrage vatbaar zijn. (art. 1676-1 Ger. W.)
Er mag derhalve geen afbreuk worden gedaan aan de wetten die de openbare orde en de goede
zeden betreffen.
Geschillen behorende tot het strafrecht of tot het familierecht zijn niet vatbaar voor arbitrage.
Geschillen ressorterend onder het sociaal recht kunnen slechts in aanmerking komen voor arbitrage
voor zover de arbitrage-overeenkomst ter beslechting van het geschil door beide partijen in akkoord
werd opgesteld na het ontstaan van dit geschil, of in de sociale wetgeving toegelaten is.
(art. 69 van de wet op de arbeidsovereenkomsten aangepast op 01/01/89).
In alle voorgedragen gevallen beslissen de aangestelde Scheidsrechters zelf over hun bevoegdheid,
ook wanneer één van de partijen bezwaren aanvoert betreffende het bestaan of de geldigheid van
de arbitrage-overeenkomst. (art. 1686-2 Ger. W. en art. 1697-1 Ger. W.)
Het inroepen van de nietigheid of van het niet bestaan van een overeenkomst heeft niet tot gevolg
dat de Scheidsrechters onbevoegd zijn, als zij hebben vastgesteld dat de arbitrage-overeenkomst
geldig is. (art. 1697-2 Ger. W.)
Het Scheidsgerecht kan het houden van een getuigenverhoor, van een deskundigen-onderzoek,
van een gerechtelijke plaatsopneming en de persoonlijke verschijning van partijen gelasten. Het kan
een beslissende eed afnemen en aan partijen een aanvullende eed opleggen. Het kan eveneens,
onder de bij art. 877 van het Gerechtelijk Wetboek gestelde voorwaarden, de overlegging bevelen
van door een partij onder zich gehouden stukken (art. 1696-1 Ger. W.)

art.4

ARBITRAGE-OVEREENKOMST
Teneinde een geschil aan arbitrage te kunnen onderwerpen, is het wettelijk voorzien (art. 1677 Ger.
W.) dat de partijen hun akkoord tot arbitrage tot uiting brengen, door middel van een arbitrageovereenkomst, hetzij vóór het ontstaan van het geschil, hetzij erna, opdat een arbitrageprocedure
zou kunnen worden voorgelegd aan de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. . De RAAD VOOR ARBITRAGE
V.Z.W. zal aldus een of meerdere Scheidsrechters aanstellen teneinde het voorgelegde geschil te beslechten.
Deze arbitrage-overeenkomst kan in een schriftelijke, afzonderlijke overeenkomst vastgelegd zijn, kan
ook deel uitmaken van een schriftelijk contract tussen partijen en kan ook blijken uit geschreven
stukken tussen partijen, zoals bijvoorbeeld wederzijdse briefwisseling, indien uit deze stukken duidelijk
en onweerlegbaar de wil tot arbitrage naar voor komt.
De arbitrage-overeenkomst kan ook opgenomen zijn in stukken welke de partijen binden (art. 1677
Ger. W.), zoals bijvoorbeeld bestelbons, orderbevestigingen en facturen.
Een arbitrage-overeenkomst kan ook afgesloten worden nadat het geschil is ontstaan, op voorwaarde dat alle betrokken partijen akkoord gaan.
Zelfs geschillen welke reeds gevat zijn door een procedure voor de rechtbank, hetzij in eerste aanleg,
hetzij in beroep, hetzij in cassatie, kunnen ter beslechting voorgelegd worden aan het
scheidsgerecht, mits akkoord van alle direct betrokken partijen om een verzoek tot verwijzing van de
zaak naar de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. te richten aan de Rechtbank of het Hof en mits voorlegging aan de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. van het vonnis of arrest dat deze verwijzing beveelt.
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Deze arbitrage-overeenkomst wordt verwoord in een arbitrageclausule die dient te worden opgenomen in contracten, bestelbons, facturen, bestelorders, orderbevestigingen, en ingebrekestellingen.
De arbitrageclausule in contracten, bestelbons en bestelorders is bindend vanaf de datum van de
ondertekening door de koper of medecontractant. De arbitrageclausule in facturen is bindend ten
aanzien van de medecontractant - handelaar wanneer hij de factuur niet-tijdig heeft geprotesteerd,
ten aanzien van de medecontractant - niet handelaar, wanneer deze de algemene voorwaarden
der facturen uitdrukkelijk heeft aanvaard (dit bewijs van aanvaarding kan geleverd worden door
ondertekening van enerzijds de offerte welke de bevoegdheidsclausule bevat en anderzijds
ondertekening en akkoordverklaring met de algemene voorwaarden van de factuur).
In orderbevestigingen is de arbitrageclausule samen met de andere algemene voorwaarden
bindend vanaf de datum van levering.
Indien de algemene voorwaarden voorzien in een langere termijn, zal deze langere termijn van
toepassing zijn.
De arbitrageclausule luidt als volgt :
a. In door partijen ondertekende overeenkomsten.
" Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de RAAD
VOOR ARBITRAGE V.Z.W. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn
elk geschil voortspruitend uit huidig contract, definitief te beslechten conform haar
werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W.,
Leuvensesteenweg 613 te 1930 ZAVENTEM (tel. : 02/757.98.46
fax 02/757.98.48 email
info@raadvoorarbitrage.be) Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.
"
b. Indien zoals gebruikelijk op de bestelbons, leveringsbons, orderbevestigingen, bestelbons als
orderbevestiging en facturen, de algemene voorwaarden met de arbitrageclausule zich op de
keerzijde bevinden, dient op de voorzijde volgende korte verwijzing vermeld te worden :
" Een wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage maakt deel
uit van de algemene voorwaarden, op keerzijde vermeld. "
Samen met de andere algemene voorwaarden die zich op de keerzijde bevinden, luidt de
arbitrageclausule :
" Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de RAAD
VOOR ARBITRAGE V.Z.W. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn
elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen
worden bij de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W., Leuvensesteenweg 613 te 1930 ZAVENTEM (tel. :
02/757.98.46 fax 02/757.98.48 email info@raadvoorarbitrage.be). Deze clausule vervangt alle
hiermee strijdig bevoegdheidsclausules."
c. Op het bestelorder om als koper een arbitrage-overeenkomst tot stand te brengen met de
verkoper.
Indien zoals gebruikelijk de aankoopvoorwaarden met de arbitrageclausule zich op de keerzijde
bevinden, dient op de voorzijde volgende korte verwijzing vermeld te worden :
" Een wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage maakt deel
uit van de aankoopvoorwaarden, op keerzijde vermeld. "
De arbitrageclausule is dezelfde als in punt b hierboven beschreven.
Varianten van de arbitrageclausule verplichten de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. eveneens om
haar werkingsreglement toe te passen, voor zover de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. haar
goedkeuring aan deze varianten heeft gegeven.
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art.5

DE SCHEIDSRECHTERS
a.Algemeen principe.
De RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. duidt drie Scheidsrechters aan, waarvan een jurist-voorzitter en
twee Scheidsrechters die deskundig en ervaren zijn in een welbepaalde tak van het
maatschappelijk, economisch, intellectueel of handelsleven.
Uitzonderlijk zal de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. slechts één Scheidsrechter aanduiden, wanneer
zowel uit de aanvraag tot arbitrage van eisende partij alsook uit de eerste antwoordbesluiten van
verwerende partij duidelijk en onomstreden blijkt dat het voorwerp van het geschil geen
aanleiding geeft tot enige technische betwisting. Bij volledig stilzwijgen van verwerende partij
wordt deze verondersteld geen technische betwisting op te werpen.
b.Aanduiding - Aanstelling.
De RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. is een derde, welke voorzien is in de artikelen 1682 Ger. W. en
1683 Ger. W. en die als opdracht heeft een of meerdere Scheidsrechters aan te duiden.
Nadat de Scheidsrechters aanvaard werden door de in het geschil betrokken partijen omdat
deze de Scheidsrechters niet hebben gewraakt, en de Scheidsrechters op hun beurt hun aanduiding door de
RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. hebben aanvaard, zijn zij aangesteld en kunnen zij zich niet meer
aan hun taak onttrekken (art.1683-4 Ger. W. en art. 1689 Ger. W.), tenzij zich overmachtsituaties
voordoen zoals omschreven in art.1687-1 Ger. W..
c.Vervanging.
Indien een Scheidsrechter overlijdt, rechtens of in feite verhinderd is zijn opdracht te vervullen, weigert zijn opdracht te aanvaarden of deze niet uitvoert, wordt in zijn vervanging voorzien volgens
de regels die op zijn aanstelling van toepassing zijn (art. 1687-1 Ger. W.), waarbij hier eveneens het
werkingsreglement van de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. (art. 5a) van toepassing is.
d.Verplichting tot weigering van aanduiding vanwege de Scheidsrechter.
Een Scheidsrechter dient zijn aanduiding te weigeren indien hij directe of indirecte zakelijke of
vriendschappelijke contacten heeft of heeft gehad met minstens één van de partijen, een conflict heeft of gehad heeft met minstens één van de partijen, rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
te beslechten geschil betrokken is of er belangen bij heeft.
Deze Scheidsrechter wordt vervangen door de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. volgens de regels
die op zijn aanstelling van toepassing zijn (art. 1687-1 Ger. W.), waarbij hier eveneens het
werkingsreglement van de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. (art. 5a) van toepassing is.
e.Wraking.
Scheidsrechters kunnen om dezelfde redenen als rechters gewraakt worden. (art. 1690-1 Ger. W.)
Alle redenen vermeld onder art. 5 c van huidig werkingsreglement, welke een Scheidsrechter
dient in te roepen om zijn opdracht niet te aanvaarden, kunnen ook ter wraking van deze
Scheidsrechter ingeroepen worden door één of meerdere partijen, mocht de Scheidsrechter
welke in deze omstandigheden verkeert, toch zijn taak als Scheidsrechter hebben aanvaard.
Het wraken van een Scheidsrechter door één van de in de arbitrageprocedure betrokken partijen
dient te geschieden binnen de TIEN werkdagen na ontvangst van de kennisgeving, waarbij de
Scheidsrechters door de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. aan betrokken partij werden
medegedeeld. (art. 9, b, fase 3)
De wraking dient te geschieden per aangetekend schrijven, gericht aan de RAAD VOOR
ARBITRAGE V.Z.W. en dient gemotiveerd te zijn. Uitzonderlijk kan wraking ook geschieden in de
loop van de arbitrageprocedure op voorwaarde dat de wrakende partij bewijst slechts kennis te
hebben gekregen van de grond tot wraking tijdens de procedure en deze partij haar
aangetekend schrijven tot wraking verstuurt binnen de TIEN werkdagen na de datum waarop het
feit haar bekend werd.
De RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. stelt de gewraakte Scheidsrechter op de hoogte van de
wraking in opdracht van de wrakende partij. Binnen de TIEN werkdagen dient de gewraakte
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Scheidsrechter zich terug te trekken. (art. 1691 1-2 Ger. W.) Hij wordt vervolgens door de RAAD
VOOR ARBITRAGE V.Z.W. vervangen volgens de regels die op zijn aanstelling van toepassing zijn
(art.1687-1 Ger. W.), waarbij hier eveneens het werkingsreglement van de RAAD VOOR ARBITRAGE
V.Z.W. (art. 5 a) van toepassing is.
art.6

SAMENVOEGING VAN GESCHILLEN
Wanneer tussen zelfde partijen bescheiden en stukken, die het arbitragebeding van de RAAD VOOR
ARBITRAGE V.Z.W. bevatten, aanleiding geven tot geschillen die samenhangend of ondeelbaar zijn,
kan de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. de samenvoeging ervan bevelen.
Deze beslissing wordt genomen, ofwel op verzoek van de Scheidsrechters, ofwel op verzoek van
minstens één van de betrokkenen voor elk ander middel, ofwel ambtshalve door de RAAD VOOR
ARBITRAGE V.Z.W.
De RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. kan geen samenvoeging bevelen voor geschillen waarin reeds
"een beslissing alvorens recht te doen" werd genomen over de zaak ten gronde.

art.7

IN VRIJWARING ROEPEN
Indien een derde partij bij de zaak dient te worden betrokken, alhoewel deze derde met de geschilvoerende partijen en de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. niet verbonden is door een arbitragebeding,
zal de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W., hetzij op verzoek van de Scheidsrechters, hetzij op verzoek van
minstens één van de gedingvoerende partijen, vooralsnog pogen deze derde partij tot de
arbitrageprocedure te laten toetreden via een afzonderlijke arbitrage-overeenkomst.

art.8

PLAATS, TAAL, TOE TE PASSEN RECHT EN VORMVEREISTEN VAN DE PROCEDURE
a.Plaats.
De RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. bepaalt de plaats van de arbitrage, d.i. de plaats waar alle
briefwisseling dient toe te komen en waar de Scheidsrechters samenkomen, beraadslagen en
beslissen. Deze plaats is de plaats waar de hoofdzetel van de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. is
gevestigd, behoudens andersluidende mededelingen.
b.Taal.
1.De taal van de procedure en de rechtspraak is Nederlands en/of Frans. Stukken opgestuurd in
het Nederlands of Frans zullen nooit voorwerp zijn van een verzoek tot vertaling vanwege het
Scheidsgerecht of een der geschilvoerende partijen.
Wanneer door een partij stukken worden voorgelegd in een andere taal dan de proceduretaal,
kan het Scheidsgerecht de partij die deze stukken voorlegt, opleggen om binnen een door het
Scheidsgerecht gestelde termijn, een vertaling van deze stukken voor te leggen. Het
Scheidsgerecht zal over de toewijzing van de kosten voor vertaling in het eindvonnis beslissen.
2.Indien minstens één van de partijen verzoekt om de procedure te voeren in de taal waarin de
handelscontacten tussen de partijen werden onderhouden en bevestigd, zullen de kosten voor
vertaling gelijk verdeeld worden tussen de partijen.
3.Indien een partij verzoekt om de procedure te voeren in een taal afwijkend van het
Nederlands/Frans of van de taal waarin de handelscontacten tussen de partijen werden
onderhouden en bevestigd, zullen de Scheidsrechters soeverein beslissen wie de lasten van de
vertaalkosten draagt en in welke verhouding.
c.Toe te passen recht.
Bij de behandeling en beslechting van het geschil zullen de Scheidsrechters uitsluitend de Belgische wetten toepassen. Indien uit de voorafgaande handelingen en stukken van partijen blijkt dat
een buitenlandse wetgeving of een buitenlandse wettelijke bepaling door partijen geheel of
gedeeltelijk werd aanvaard of toegepast, zullen de Scheidsrechters daarmee rekening houden.
Hetzelfde geldt voor een gebruik of gewoonte, bestaande tussen partijen. Indien geschilvoerende
partijen onderworpen zijn aan eenzelfde nationaal rechtssysteem, anders dan het Belgische,
kunnen deze partijen gezamenlijk opteren voor de toepassing van hun nationaal recht.
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d.Vormvereisten van de procedure.
De procedure voor de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. is volledig schriftelijk. (art. 1694-3 Ger. W.)
Als minstens één van de partijen, bij gemotiveerd en aangetekend schrijven, om een gedeeltelijke
mondelinge behandeling verzoekt, beslist de Voorzitter-Scheidsrechter soeverein over dit verzoek.
De Scheidsrechters kunnen niettemin ambtshalve, in elke stand van het geding, een gedeeltelijke
mondelinge behandeling bevelen.
Alle getuigenverklaringen zijn schriftelijk tenzij de Scheidsrechters een mondelinge behandeling
bevelen. Alle getuigenissen dienen eigenhandig geschreven te zijn, gedateerd, ondertekend en
voorzien van naam, voornaam, adres en eventueel telefoonnummer van de getuige. De handtekening van de getuige, voorkomend op de laatste bladzijde, dient door het gemeentebestuur gewettigd te worden.
Alle procedurecorrespondentie daarentegen gebeurt via telefax, e-mail of aangetekende
zending, getypt op wit standaard A4-formaat papier. Elke bladzijde van de procedurecorrespondentie, zowel van besluiten als kopieën van stukken, moet de handtekening dragen van
de partij welke deze inroept. Het eenvoudig plaatsen van haar handtekening op kopieën van
stukken impliceert dat deze partij haar ingeroepen kopieën eensluidend verklaart met het
origineel.
Toepassing van telefax of e-mail :
Indien een partij opteert voor het overmaken van haar stukken en/of besluiten per telefax of per
e-mail in plaats van per aangetekend schrijven, aanvaardt zij dat de RAAD VOOR ARBITRAGE
V.Z.W. deze gefaxte of gemailde stukken beschouwt als eensluidende kopieën van het origineel.
Deze partij ziet af van elk verhaal dienaangaande.
De Scheidsrechters kunnen te allen tijde, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van minstens één betrokken partij, de voorlegging van een origineel stuk bevelen.
art.9

ARBITRAGEPROCEDURE
a.Ingebrekestelling.
Alvorens de voorziene arbitrageprocedure te starten of alvorens een procedure in kortgeding voor
een Scheidsrechter tot het bekomen van bewarende maatregelen in te stellen, dient eisende
partij een ingebrekestelling, waarin naar de arbitrageclausule wordt verwezen, aangetekend te
richten aan de tegenpartij. Een herinnering of aanmaning kan de ingebrekestelling eventueel
voorafgaan.
De verwijzing naar de arbitrageclausule in de ingebrekestelling kan gebeuren als volgt :
" ... Hierbij verwijzen wij uitdrukkelijk naar onze algemene voorwaarden (en/of naar de
ondertekende overeenkomst d.d. .../.../..., en/of naar de ondertekende bestelbon d.d. .../.../...), in
het bijzonder naar de arbitrageverbintenis. Indien U geen gevolg geeft aan huidige ingebrekestelling binnen de gestelde termijn, zullen wij onmiddellijk de hoger vermelde vordering
onderwerpen aan de jurisdictie van de scheidsrechters aangesteld door de RAAD VOOR
ARBITRAGE V.Z.W., Leuvensesteenweg 613 te 1930 ZAVENTEM. In bijlage vindt U het
werkingsreglement van deze arbitrage-instelling. ... "
Bij de ingebrekestelling wordt een werkingsreglement van de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W.
toegevoegd.
b.Procedurefasen.
In elke fase van de procedure dienen alle maatregelen die door de gerechtelijke overheid worden genomen, onverwijld medegedeeld te worden aan de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W.
Omschrijving van de termijnen.
1.In nationale geschillen beschikken partijen over TIEN werkdagen om een handeling te stellen.
Voor internationale geschillen worden alle termijnen, ook de hierna vermelde, verdubbeld.
2.De termijnen zijn steeds in werkdagen uitgedrukt, teneinde alle partijen exact over evenveel
dagen te laten beschikken om te handelen.
3.De termijnen beginnen telkens te lopen vanaf de TWEEDE WERKDAG na de datum van de
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poststempel vermeld op de omslag van de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. welke de stukken of
briefwisseling m.b.t. de procedure bevat.
4.Eisende en verwerende partij(en) moeten de door de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W.
gestelde termijnen voor het indienen van hun stukken, besluiten en eindbesluiten strikt naleven.
Met besluiten welke na de voorziene termijnen bij de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. toekomen,
dienen de Scheidsrechters geen rekening te houden.
5.Partijen kunnen, om ernstige, gefundeerde redenen of overmacht, een verlenging vragen
van deze termijnen. Het verzoek dient gericht op het adres van de RAAD VOOR ARBITRAGE
V.Z.W., aan de Voorzitter-Scheidsrechter van het Scheidsgerecht dat het geschil behandelt. De
Voorzitter-Scheidsrechter beslist binnen de VIJF werkdagen na ontvangst van het verzoek. Zijn
beslissing is onherroepelijk en niet voor enige betwisting vatbaar en wordt per gewoon schrijven
medegedeeld aan alle partijen. De kosten, veroorzaakt zijnde door een partij, worden in het
eindvonnis altijd ten laste van deze partij gelegd.
Een verlenging van een termijn kan altijd worden toegestaan als de partij die erom verzoekt,
het akkoord, van alle in het geschil betrokken partijen, aan haar verzoek toevoegt. In dit geval
wordt de procedure voor eenzelfde termijn opgeschort.
6.Als één van de betrokken partijen weigert aan de aangevatte arbitrageprocedure deel te
nemen of zich van deelneming onthoudt, zal de arbitrageprocedure toch doorgaan. (art. 1695
Ger. W.)
Ook bij het volledig stilzwijgen van één van de partijen zullen de Scheidsrechters een uitspraak
doen naar eer en geweten, voortgaande op de elementen die bekend zijn uit de door de
andere partij neergelegde stukken,of uit andere aan de Scheidsrechters bekende feiten of in
de loop van het onderzoek bekend geworden feiten. Deze uitspraak wordt dan geacht op
tegenspraak te zijn gedaan.
Fase 1.
De partij die een beroep wenst te doen op een Scheidsgerecht via de RAAD VOOR ARBITRAGE
V.Z.W., richt daartoe per aangetekend schrijven, telefax of e-mail een "verzoek tot arbitrage" in
drievoud tot het secretariaat van de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. Voor dit verzoek tot arbitrage
wordt het betreffende formulier van de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. gebruikt.
Dit verzoek bevat volgende gegevens :
1)Firmanaam of naam, hoedanigheid of functie van de ondertekenaar, alsmede volledige
identiteit en adres zowel van eisende als verwerende partij, alsook telefoon, fax, GSM, e-mail,
B.T.W.-nummer.
2)Alle inlichtingen over de omstandigheden van de zaak.
3)De uiteenzetting van de vordering van eisende partij met een nauwkeurige opgave van de
diverse onderdelen van de eis (hoofdsom, intresten, schadevergoeding, schadebeding) en de
waardebepaling of -raming ervan.
Elk verzoek tot arbitrage moet vergezeld zijn van een dossier in drievoud bevattende de door de
eisende partij getekende en dus eensluidend verklaarde kopieën van originele briefwisseling,
aanmaningen, ingebrekestellingen, eventuele getuigenverklaringen en alle overige nuttige documenten, ter staving van het standpunt van deze partij.
Fase 2.
Op voorwaarde dat de verzoekbundel volledig is, conform het werkingsreglement, duidt de RAAD
VOOR ARBITRAGE V.Z.W. de Voorzitter-Scheidsrechter aan en stuurt een kennisgeving bevattende:
Aan eisende partij(en) :
1.Naam en adres van de partijen.
2.Plaats en taal van de arbitrage.
3.Voorwerp van het geschil.
4.De taak die aan de Voorzitter-Scheidsrechter is opgedragen.
5.Naam, voornaam, hoedanigheid en woonplaats van de Voorzitter-Scheidsrechter.
6.Alle overige vermeldingen die de Voorzitter-Scheidsrechter nodig acht.
7.Mededeling van de procedurekosten, afgezien van de eventuele uitzonderlijke
vergoedingen en de verhouding volgens dewelke deze procedurekosten door het
Scheidsgerecht zullen ten laste gelegd worden van de partijen.
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Aan de verwerende partij(en) :
1.Naam en adres van de partijen.
2.Plaats en taal van de arbitrage.
3.De vordering van eisende partij bevattende het voorwerp van de arbitrage, de omschrijving
van het geschil en kopie van de verzoekbundel van eisende partij.
4.De taak die aan de Voorzitter-Scheidsrechter is opgedragen.
5.Naam, voornaam, hoedanigheid en woonplaats van de Voorzitter-Scheidsrechter.
6.Alle overige vermeldingen die de Voorzitter-Scheidsrechter nodig acht.
7.Mededeling van de procedurekosten, afgezien van de eventuele uitzonderlijke
vergoedingen en de verhouding volgens dewelke deze procedurekosten door het
Scheidsgerecht zullen ten laste gelegd worden van de partijen.
Fase 3.
Binnen de TIEN werkdagen na ontvangst van de kennisgeving, zendt de verwerende partij haar
standpunt en argumentatie, voorzien van de nodige bewijsstukken, alles in drievoud, naar de
RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W.
Het eventueel wraken van een Voorzitter-Scheidsrechter dient te gebeuren in deze fase
(zie art. 5, e).
De onbevoegdheid van het Scheidsgerecht dient evenzeer in deze fase, in limine litis en voor elk
ander verweer, te worden ingeroepen.
Fase 4.
Wanneer uit de aanvraag tot arbitrage van eisende partij of uit de eerste antwoordbesluiten van
verwerende partij blijkt dat het voorwerp van het geschil aanleiding geeft tot een technische
betwisting, duidt de Voorzitter-Scheidsrechter in samenspraak met de RAAD VOOR ARBITRAGE
V.Z.W., in functie van de aard van het geschil, zoals uit de stukken van de geschilvoerende partijen blijkt, de twee andere Scheidsrechters aan.
Ter vollediging van de reeds opgestuurde kennisgeving, maakt de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W.
aan de geschilvoerende partijen de naam, voornaam, hoedanigheid en woonplaats van de
andere twee Scheidsrechters over.
Aan eisende partij maakt de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. tevens een kopie over van de bundel
van verwerende partij.
Fase 5.
Binnen de TIEN werkdagen na ontvangst door de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. van de bundel
van verwerende naar eisende partij, zendt deze laatste haar eindbesluiten, eventueel met
bijkomende bewijzen, alles in drievoud naar de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W.
Het eventueel wraken van de in fase 4 aangeduide Scheidsrechters, dient in deze fase te
gebeuren.
Fase 6.
Binnen de VIJF werkdagen wordt een kopie van de bundel met eindbesluiten van de eisende
partij door de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. naar de verwerende partij doorgestuurd.
Fase 7.
Binnen TIEN werkdagen na ontvangst van de eindbesluiten van de eisende partij stuurt de verwerende partij op haar beurt haar eindbesluiten in drievoud op naar de RAAD VOOR ARBITRAGE
V.Z.W.
BELANGRIJK : Na fase 7 hebben beide partijen de gelegenheid gehad elk tweemaal te besluiten,
waarbij de laatste argumentatie door de verwerende partij niet meer dient beantwoord te
worden door de eisende partij, tenzij de eindbesluiten van verwerende partij zodanig nieuwe en
fundamentele elementen bevatten dat de Scheidsrechters eisende partij verzoeken om daar
toch nog op te antwoorden. De Scheidsrechters kunnen één of meerdere partijen verzoeken
"aanvullende besluiten" op te stellen, betreffende een nieuw of voor de Scheidsrechters
onduidelijk punt. De Scheidsrechters beslissen soeverein over de noodzaak van deze "aanvullende
besluiten".
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Fase 8.
Na ontvangst van de eindbesluiten van de betrokken partijen of de eventuele aanvullende besluiten, of na het verstrijken van de voorziene termijnen voor het indienen van besluiten, beginnen
de Scheidsrechters het onderzoek met alle beschikbare middelen.
Wanneer het geschil - bij uitzondering - beslecht wordt door een alleen zetelende VoorzitterScheidsrechter, kan deze evenwel, in elke stand van het arbitraal geding, zijn Kamer uitbreiden
indien in de loop van de procedure nieuwe gegevens daarvoor aanleiding geven.
Zij kunnen ondermeer mondelinge getuigenissen bevelen, informatie inwinnen, één of meer deskundigen aanstellen, een gerechtelijke plaatsopneming gelasten of de persoonlijke verschijning
van de partijen eisen.
Zij kunnen een beslissende eed afnemen en aan de partijen een aanvullende eed opleggen (art.
1696-1 Ger. W.).
Zij kunnen eveneens onder de bij artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek gestelde voorwaarden,
de voorlegging bevelen van door een partij onder zich gehouden stukken.
Wanneer de Scheidsrechters uitzonderlijke uitgaven dienen te verrichten of onderzoeken dienen
te laten gebeuren, zullen deze dienen voorgeschoten te worden door de meest gerede partij.
Fase 9.
-Uitspraak inzake bewarende maatregelen.
In elke stand van het geding, onverminderd de toepassing van art. 1679-2 Ger. W., kunnen de
partijen de Voorzitter-Scheidsrechter, zodra hij is aangesteld, verzoeken om voorlopige of bewarende maatregelen te treffen, het stellen van waarborgen of het toewijzen van een provisie
inbegrepen.
-Einduitspraak.
Principieel doen de Scheidsrechters uitspraak, gemotiveerd en schriftelijk, uiterlijk binnen de
dertig werkdagen na ontvangst van de eindbesluiten van de betrokken partijen of na aanvullende besluiten of na het vervallen van de daarvoor gestelde termijnen.
-Opschorting van termijnen.
De Voorzitter-Scheidsrechter kan beslissen de termijn om uitspraak te doen, te verlengen op
grond van algemeen aanvaarde overmachtsituaties, zoals daar zijn en niet beperkend opgenoemd : natuurrampen, ziektes, gewapende conflicten, sociale geschillen of stakingen, enzovoort, of omwille van het ontbreken van noodzakelijke elementen waarop de beslissing dient
gebaseerd te zijn, met name en niet beperkend opgenoemd : het ontbreken van informatie of
stukken welke dienen bekomen te worden van derden - hetzij overheid, hetzij rechtspersonen,
hetzij private personen -, het ontbreken van een getuigenverklaring door afwezigheid of
onbereikbaarheid van deze persoon, het ontbreken of nog niet afgewerkt of onvolledig zijn
van een deskundigenverslag, een tussenkomst van de rechtbank vereist is of om een
tussenkomst van de rechtbank is verzocht door één van de geschilvoerende partijen of een
belanghebbende derde, enz.
Alle termijnen worden door deze beslissing opgeschort tot de bedoelde bijkomende informatie
verkregen is.
Partijen worden van deze eventuele verlenging(en) op de hoogte gesteld.
Indien vanaf fase 3 vertalingen noodzakelijk blijken te zijn, zal gedurende de periode nodig om
het vertaalwerk te verrichten, de procedure ambtshalve opgeschort zijn.
De uiterste termijn voor uitspraak is gesteld op zes maanden te rekenen vanaf de datum van
de definitieve aanstelling van de Scheidsrechters, tenzij alle betrokken partijen akkoord gaan,
gelet op de omstandigheden of de moeilijkheidsgraad van het geschil, deze termijn te
verlengen, behoudens hetgeen voorzien is in art. 9 b1 van huidig werkingsreglement en
rekening houdend met de periodes van opschorting.
De met reden omklede uitspraak van de Scheidsrechters wordt op schrift gesteld na een beraadslaging waaraan alle Scheidsrechters deelnemen. De beslissing wordt met volstrekte meerderheid van stemmen genomen, dit betekent minstens twee van de drie Scheidsrechters. Principieel dient deze beslissing door de drie Scheidsrechters ondertekend te zijn. Een beslissing is
echter eveneens geldig genomen, indien ondertekend door twee Scheidsrechters, waarbij
dan dient vermeld te worden waarom de derde Scheidsrechter niet heeft mee ondertekend,
bijvoorbeeld wegens overmacht, ziekte, of zelfs het zich uitdrukkelijk willen distantiëren van de
beslissing (art. 1701-4 Ger. W.)
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De stem van de Voorzitter-Scheidsrechter is nooit beslissend.
De arbitrale uitspraak wordt geacht te zijn gedaan op de plaats van de arbitrage en op de
dag waarop de Scheidsrechters ze hebben ondertekend.
Indien de partijen gedurende de arbitrageprocedure een akkoord bereiken om aan hun geschil een eind te maken, kan dit akkoord in de uitspraak opgenomen worden. Wanneer de
uitspraak is gedaan, brengt de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. de door de Scheidsrechters
ondertekende uitspraak per aangetekend schrijven ter kennis van de partijen.
De arbitrale uitspraak is definitief en wordt in laatste aanleg gedaan. Er is geen verzet, beroep
of cassatie mogelijk.
Op verzoek van minstens één van de partijen, wordt de uitspraak bij de griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel neergelegd ter homologatie.
In het eindvonnis beslissen de Scheidsrechters ten laste van welke partij de procedurekosten
gelegd worden of in welke verhouding deze over de beide partijen verdeeld worden.
Wanneer voor de in het gelijk gestelde partij een advocaat is tussengekomen voor het
opstellen van de besluiten of deze partij bewijst advies te hebben ingewonnen bij een
advocaat voor het opstellen van deze besluiten, veroordelen de Scheidsrechters tevens
ambtshalve de in het ongelijk gestelde partij tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan de in het gelijkgestelde partij.
De rechtsplegingsvergoeding bedraagt :
voor een geschilwaarde van
voor een geschilwaarde van
voor een geschilwaarde van
voor een geschilwaarde boven

0,01 €
1.250,01 €
2.500,01 €
5.000,00 €

tot en met 1.250,00 €
tot en met 2.500,00 €
tot en met 5.000,00 €

200,00 €
285,00 €
445,00 €
565,00 €

Er is een aanvullende rechtsplegingsvergoeding van € 80,00 voorzien wanneer bij een
persoonlijke verschijning, verhoor van partijen, getuigenverhoor, eedaflegging, plaatsbezoek
en expertise een advocaat aanwezig is geweest samen met of in de plaats van de in het gelijk
gestelde partij.
Deze vaste rechtsplegingsvergoedingen worden elk jaar op 1 januari aangepast volgens de
evolutie van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen. De rechtsplegingsvergoedingen
opgenomen in dit werkingsreglement zijn gebaseerd op het indexcijfer van december 2015.

art.10.

PROCEDUREKOSTEN
a.Arbitragevergoeding.
Bij aanstelling van 1 scheidsrechter
De arbitragevergoeding, met inbegrip van de honoraria van de Scheidsrechters, wordt,
ongeacht het aantal geschilvoerende partijen, vastgesteld in procenten van de waarde van
de hoofdvordering zoals door eiser ingesteld, volgens hiernavolgende schijven. Wanneer een
tegenvordering, tegeneis of bijkomende vordering aanhangig wordt gemaakt, zal de RAAD
VOOR ARBITRAGE V.Z.W. een bijkomende arbitragevergoeding verrekenen, volgens dezelfde
hiernavolgende schijven, op de waarde van de ingestelde vorderingen.
De arbitragevergoeding wordt in het vonnis ten laste gelegd van de in het ongelijk gestelde
partij(en).
18 %
16 %
6%
3%
2%
1%
0,5 %

op de schijf van
op de schijf van
op de schijf van
op de schijf van
op de schijf van
op de schijf van
op de schijf boven

0,01 € tot
12.500,01 € tot
25.000,01 € tot
125.000,01 € tot
250.000,01 € tot
500.000,01 € tot
1.250,000,00 €

12.500,00 €
25.000,00 €
125.000,00 €
250.000,00 €
500.000,00 €
1.250,000,00 €
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Bij aanstelling van 3 scheidsrechters
28 %
25 %
10 %
5%
3%
2%
1%

op de schijf van
op de schijf van
op de schijf van
op de schijf van
op de schijf van
op de schijf van
op de schijf boven

0,01 € tot
12.500,01 € tot
25.000,01 € tot
125.000,01 € tot
250.000,01 € tot
500.000,01 € tot
1.250,000,00 €

12.500,00 €
25.000,00 €
125.000,00 €
250.000,00 €
500.000,00 €
1.250,000,00 €

In geval de aanvraag tot arbitrage niet toelaat de procedurekosten te berekenen op basis
van bovenvermelde schijven, wordt door de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. een provisionele
arbitragevergoeding vastgesteld begroot op € 1.200,00 en zal na verloop van de procedure
aan de hand van de werkelijke vastgestelde vordering herberekend worden overeenkomstig
de hiervoor bepaalde barema's.
b. Administratieve kosten.
De administratieve kosten bedragen in hun totaliteit, ongeacht het aantal geschilvoerende
partijen, forfaitair € 450,00 (gebaseerd op het indexcijfer van december 2015).
Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen.
Opmerkingen :
-In het eindvonnis beslissen de Scheidsrechters ten laste van welke partij de procedurekosten,
met name de arbitragevergoeding en de administratieve kosten, gelegd worden of in welke
verhouding deze over de beide partijen verdeeld worden.
-Deze procedurekosten omvatten dus naast de honoraria van de Scheidsrechters ook alle
administratieve kosten, uitgezonderd deze welke onnodig veroorzaakt werden door de
betrokken partij(en). In dit geval zullen deze bijkomende kosten ten laste gelegd worden van
de veroorzakende partij(en).
-Wanneer in het vonnis de procedurekosten echter in een bepaalde verhouding verdeeld
werden over beide geschilvoerende partijen, zullen uiteraard beide partijen gefactureerd
worden in eenzelfde verhouding.
-Er dienen geen registratierechten betaald te worden op de in het vonnis toegekende
bedragen, in tegenstelling tot een vonnis van de rechtbank.
c.Uitzonderlijke vergoedingen.
-Expertises door de eventueel aangestelde expert(en).
-Vertalingen (art. 8 b huidig werkingsreglement).
-Verplaatsingskosten van de Scheidsrechters (€ 0,45 per km, basisindex december 2015) en
vacatiekosten van de Scheidsrechters in geval van dading en/of vaststellingen ter plaatse à
rato van € 80,00/uur (basisindex december 2015). Het bedrag van de kosten wordt jaarlijks
aangepast aan de index der kleinhandelsprijzen. Uitzonderlijke studie- en onderzoekskosten
volgens stavingsstukken.
-Verplaatsingskosten en vergoeding aan getuigen die voor mondelinge getuigenissen werden
opgeroepen.
Deze uitzonderlijke kosten vallen buiten de arbitragevergoeding en worden in het Scheidsrechterlijk vonnis omschreven en ten laste gelegd van één of meerdere partijen in een door de
Scheidsrechters bepaalde verhouding.
-Wanneer na vooronderzoek van de aanvraag tot arbitrage en de bijgevoegde stukken, het
voor de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. onomstotelijk vaststaat dat het geschil waarvoor om
arbitrage wordt verzocht, niet aan arbitrage kan onderworpen worden, worden de
geschilvoerende partijen daarvan op de hoogte gesteld en worden er geen procedurekosten
aangerekend.
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d.Homologatie
Dit is de uitvoerbaarverklaring van de Scheidsrechterlijke uitspraak. Ze is slechts noodzakelijk indien
de in het ongelijk gestelde partij deze uitspraak niet naleeft en een gerechtsdeurwaarder met
gedwongen uitvoering dient te worden gelast. De homologatie- en uitvoeringskosten vallen ten
laste van de partij tegen wie uitgevoerd wordt.
e.Vermindering van de arbitragevergoeding
1.Er is noch een arbitragevergoeding, noch enige administratieve kost verschuldigd, wanneer
na de aanvraag tot arbitrage en vóór de kennisgeving de arbitrageprocedure door eisende
partij gestaakt wordt op grond van bewezen insolvabiliteit of faillissement van de verwerende
partij alsmede op grond van betaling door schuldenaar.
2.Wanneer na de kennisgeving het faillissement van verwerende partij wordt aangetoond of
haar insolvabiliteit wordt bewezen, zal de eisende partij een procedurekost verschuldigd zijn
gelijk aan de helft van de voorlopig geraamde procedurekosten met een minimum van
€ 250,00 , verhoogd met de eventueel reeds gemaakte kosten die vallen onder art. 10,c
(uitzonderlijke vergoedingen).
3.Wanneer, na de kennisgeving, de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. op de hoogte is gesteld dat
verwerende partij binnen de tien werkdagen (na de datum van de poststempel) overgegaan
is tot een gedeeltelijke betaling van de vordering of een gedeeltelijke levering van de geëiste
prestaties, wordt m.b.t. de waarde van de gedeeltelijke betaling of gedeeltelijke levering de
arbitragevergoeding gereduceerd tot de helft en zal samen met de procedurekosten op de
restwaarde ten laste gelegd worden van de in het ongelijk gestelde partij.
Onder dezelfde voorwaarden zal bij gehele betaling of gehele uitvoering van de geëiste
prestaties de gehele arbitragevergoeding gereduceerd worden tot de helft en aangerekend
worden aan de partij die de procedure staakt, tenzij deze de procedure verder zet om deze
kosten ten laste te laten leggen van haar tegenpartij.
4.Wanneer tussen de geschilvoerende partijen een overeenkomst of dading gerealiseerd
wordt vóór de Scheidsrechters hun werkzaamheden aangevat hebben, worden zowel de
arbitragevergoeding als de administratieve kosten gehalveerd en ten laste gelegd van de
partijen op een wijze waarop in de overeenkomst of dading is voorzien. De geschilvoerende
partijen kunnen dan tevens verzoeken om de overeenkomst of dading, zonder enige
stellingname van de Scheidsrechters, over te nemen in het Scheidsrechterlijk vonnis.
5.Wanneer echter verwerende partij in limine litis de onbevoegdheid van het Scheidsgerecht
inroept en na onderzoek de Scheidsrechters in een vonnis zich inderdaad onbevoegd
verklaren, zullen de Scheidsrechters in het vonnis de kosten bepalen en deze ten laste leggen
van eisende partij.
f.Provisie
1.Na de aanvraag tot arbitrage, vóór de kennisgeving aan beide partijen wordt opgestuurd,
dient er door de eisende partij een provisie te worden gestort op een daartoe bestemde
rubriekrekening.
Bij bewezen solvabiliteit van de verwerende partij zal deze provisie de helft van de voorlopig
geraamde procedurekosten bedragen, met een minimum van € 250,00.
Indien de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. vast kan stellen dat de solvabiliteit van verwerende
partij twijfelachtig is zal de provisie de volle 100 % bedragen.
2.Wanneer door verwerende partij een tegenvordering wordt aanhangig gemaakt, zal deze
(eiser op tegeneis) hiervoor ook, conform bovenvermeld punt 1, provisie storten.
3.In internationale geschillen bedraagt de provisie de volledig voorlopig geraamde procedurekosten.
4.De arbitrageprocedure wordt opgeschort zolang de desbetreffende partij de provisie niet
heeft gestort. Wanneer dit niet binnen de 10 werkdagen na schriftelijke aanmaning is gebeurd,
wordt verondersteld dat de betrokken partij afziet van haar vordering.
5.De scheidsrechters doen uitspraak over de gehoudenheid van de partijen tot de
procedurekosten. Overeenkomstig de arbitrale uitspraak zal de door eisende partij, (of eiser op
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tegeneis) gestorte provisie verrekend worden :
-Wanneer de desbetreffende partij (eiser of eiser op tegeneis) geheel of gedeeltelijk
veroordeeld wordt tot betalen van de procedurekosten wordt de door deze partij gestorte
provisie behouden.
-Wanneer de partij, welke overging tot provisionering, in het gelijk gesteld wordt, en
derhalve niet veroordeeld wordt tot betalen van de procedurekosten, zal het
scheidsgerecht de in het ongelijkgestelde partij veroordelen tot onmiddellijke en
rechtstreekse terugbetaling van de geprovisioneerde procedurekosten aan de in het
gelijkgestelde partij.
De RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. zal in dit geval als vrijwillig tussenkomende partij de
gestorte provisies verrekenen bij de definitieve facturatie van de procedurekosten.
-De in het ongelijkgestelde partij wordt veroordeeld tot betaling van het saldo der
procedurekosten aan de vrijwillig tussenkomende partij (RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W.).
6.De RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. is niet gehouden tot vergoeding van kosten welke niet
door de provisie zijn gedekt. Op het bedrag van de gestorte provisie wordt geen rente
vergoed.
7.Wanneer cfr. art. 5.2 tijdens de procedure op verzoek van partijen, het scheidsgerecht wordt
uitgebreid van 1 scheidsrechter naar 3 scheidsrechters zal de arbitragevergoeding cfr. art. 10
a.2 herberekend worden.
De desbetreffende provisie zal cfr. art. 10.f eveneens herberekend worden en zal door de
meest gerede partij eerst volstort worden alvorens de procedure verder te zetten.
Niet volstorting van de bijkomende provisie schorst de procedure onbepaald op.
De partij welke niet overgaat tot regeling van de provisiekosten zal aansprakelijk gesteld
worden voor alle daaruit voortvloeiende schade.
art.11.

BUITENSCHEIDSRECHTERLIJKE TAKEN
Partijen kunnen via de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. beroep doen op een Scheidsrechter
teneinde hem met een taak te gelasten die niet behoort tot de specifieke Scheidsrechterlijke
functie, zoals het bemiddelen tussen partijen om een akkoord of dading te realiseren en het
interpreteren van contractuele verbintenissen. De te provisioneren vergoedingen zullen, op basis
van de specifieke vraag, voorafgaandelijk vastgesteld worden en dienen op het eerste verzoek
vanwege de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. door partijen te worden gestort.
Bij bemiddeling worden de bovengenoemde vastgestelde percentages met 2/3 verminderd,
doch steeds met behoud van een minimum van € 250,00.

art.12.

PROCEDURE IN KORTGEDING, VOOR EEN SCHEIDSRECHTER, TOT HET BEKOMEN VAN BEWARENDE
MAATREGELEN
Op grond van hoogdringendheid en met het oog op het bekomen van dringende voorlopige
en/of bewarende maatregelen, kan een procedure in kortgeding ingesteld worden zowel bij het
begin van de procedure (samen met het gewoon verzoek tot arbitrage) als in de loop van de
procedure. Dit verzoek dient steeds grondig gemotiveerd te zijn.
Nadat verwerende partij de kennisgeving van de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. heeft ontvangen
beschikt zij over 48 uur om het verzoek tot bewarende maatregelen gemotiveerd te betwisten via
aangetekend schrijven, telefax of e-mail. Deze termijn begint te lopen vanaf de eerste werkdag
na de datum van de poststempel, in afwijking van art. 9 b3. van het werkingsreglement.
Binnen de 24 uur wordt dit antwoord overgemaakt aan eisende partij. Zij kan mededelen dat zij
niet wenst te antwoorden; waarop de Voorzitter-Scheidsrechter zijn beschikking verleent binnen
de 48 uren. Zij kan ook antwoorden op het verweer van tegenpartij. Evenwel heeft verwerende
partij dan het recht op wederantwoord. Voor elk antwoord of verweer is 48 uur voorzien.
Let wel : in een procedure in kortgeding tot het bekomen van bewarende maatregelen :
a) is de arbitragevergoeding een VAST BEDRAG van € 375,00.
b) is deze arbitragevergoeding te vereffenen door de eisende partij met gekruiste cheque
bijgevoegd bij de aanvraag. Deze kosten kunnen door eisende partij teruggevorderd worden
in de procedure ten gronde.
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Buiten de artikels waarvan in de procedure in kortgeding afgeweken wordt, is het
werkingsreglement van toepassing.
art.13.

VRIJWILLIG TUSSENKOMENDE PARTIJ
In elke procedure die aanhangig wordt gemaakt voor een Scheidsgerecht aangeduid door de
RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W., treedt deze laatste op als vrijwillig tussenkomende partij voor wat
betreft de procedurekosten.
De Scheidsrechterlijke kamer zal aldus na de procedurekosten te hebben begroot en ten laste te
hebben gelegd van de in het ongelijk gestelde partij of verdeeld te hebben in een bepaalde
verhouding tussen partijen, deze partij of partijen veroordelen deze kosten te vereffenen aan de
vrijwillig tussenkomende partij.

art.14.

BIJZONDERE MODALITEITEN INGEVAL VAN GESCHIL TUSSEN DE RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. EN
EEN DERDE
a.In geval van betwisting nopens de interpretatie van de tekst van dit werkingsreglement,
zullen de Scheidsrechters terzake bij tussenvonnis beslissen.
b.Indien zich een geschil zou voordoen tussen de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. zelf en een
betrokken partij zal, op voorwaarde dat deze partijen akkoord waren om arbitrage volgens het
werkingsreglement van de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. toe te passen, de procedure
verlopen zoals in voorgaande artikels omschreven, met dien verstande dat de hierna volgende
bijzondere modaliteiten van toepassing zijn, teneinde de volstrekte neutraliteit en objectiviteit
van de procedure te garanderen, daar de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. in dit geval het
Scheidsgerecht niet mag samenstellen.
-Elke partij zal één Scheidsrechter aanduiden. Beide Scheidsrechters zullen op hun beurt een
Voorzitter-Scheidsrechter aanduiden.
-Deze drie Scheidsrechters zullen terzake de arbitrale kamer vormen belast met het
beslechten van het geschil.
-De Scheidsrechters zullen de arbitragevergoeding zoals omschreven in art. 10a van het
werkingsreglement van de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W., alsmede de uitzonderlijke
vergoedingen zoals omschreven in art. 10c van het werkingsreglement van de RAAD VOOR
ARBITRAGE V.Z.W. in hun uitspraak vastleggen en bepalen of deze vergoedingen ten laste
van één partij gelegd worden of ten laste van beide partijen in een bepaalde verhouding.
Zij zullen de honorariaquota onder elkaar vastleggen. De Voorzitter-Scheidsrechter zal zelf
het administratieve verloop van de arbitrageprocedure bepalen, regelen en controleren in
plaats van de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W.. De kosten ervan welke in art. 10b van het
werkingsreglement van de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. forfaitair werden vastgelegd op
€ 450,00 zullen integraal toekomen aan de voorzitter-scheidsrechter van de arbitrale kamer
nadat de Scheidsrechters eveneens deze administratieve kosten ten laste gelegd hebben
van één in het ongelijk gestelde partij of van beide partijen in een bepaalde verhouding.
-Wenst een partij haar Scheidsrechter méér te betalen of eist deze Scheidsrechter van zijn
opdrachtgever een hoger honorarium, dan valt dit bijkomend honorarium ten laste van de
partij die een dergelijk akkoord met haar Scheidsrechter heeft afgesloten. Dit bijkomend
honorarium moet door deze partij niet medegedeeld worden en is ook niet recupereerbaar
op de in het ongelijk gestelde partij.
-Indien afwijkingen van het werkingsreglement noodzakelijk blijken te zijn omwille van de
vereiste objectiviteit en/of neutraliteit zullen de Scheidsrechters daar onafhankelijk en
onherroepelijk over oordelen.
-De Scheidsrechters zullen de plaats van de arbitrage bepalen.
-De beslissingen van de Scheidsrechters zullen genomen worden met eenvoudige
meerderheid.

art.15.

INWERKINGTREDING EN OVERGANGSBEPALING
-Huidig werkingsreglement treedt definitief in werking vanaf 1 maart 2016.
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