hoofdstuk I

VERZOEK en ORGANISATIE
Artikel 1 - Mogelijkheid tot onderwerping aan Arbitrage
Teneinde een geschil aan arbitrage te kunnen onderwerpen, is het wettelijk voorzien (art. 1677 Ger. W.) dat
partijen hun akkoord tot arbitrage tot uiting brengen, en dit door middel van een arbitrageovereenkomst.
Een arbitrageovereenkomst kan in een afzonderlijk schriftelijke document vastgelegd worden, ofwel deel
uitmaken van een schriftelijk contract tussen partijen en kan ook blijken uit geschreven stukken tussen
partijen, waarin de wil tot arbitrage duidelijk vastleggend en onweerlegbaar, de wil tot arbitrage naar voor
komt.
1-DOOR DOCUMENTEN DIE PARTIJEN VERBINDEN
De arbitrageovereenkomst moet vermeld zijn in de documenten die partijen verbinden (art. 1677
G.W.), zoals bijvoorbeeld bestelorders, orderbevestigingen en facturen, waarin volgende vermelding
is opgenomen.
" Als wederzijdse garantie en verbintenis tot geschillenregeling, en met het oog op een
overeenkomst door arbitrage, is de ARBITRAGE KAMER van DESKUNDIGEN AKD-CAE, belast
met de aanstelling van arbiters welke bevoegd zullen zijn elk geschil voortspruitend uit huidig
contract, definitief te beslechten conform haar werkingsreglement.
Deze procedureregels kunnen kosteloos bekomen worden bij de ARBITRAGE KAMER van
DESKUNDIGEN AKD-CAE.
Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. ".
2-DOOR EEN VROEGER AKKOORD TUSSEN PARTIJEN
De arbitrale overeenkomst kan ook vastgelegd worden nadat een geschil is ontstaan, echter op
voorwaarde dat alle betrokken partijen hun akkoord hierover melden.
3-TIJDENS EEN PROCEDURE VOOR EEN RECHTBANK
De arbitrale overeenkomst kan ook vastgelegd worden, zelfs indien de geschillen al aangevat zijn
door de rechtbanken, hetzij in Eerste Aanleg, hetzij in Beroep, hetzij in Cassatie.
Zij kunnen ter beslechting voorgelegd worden, mits akkoord van alle betrokken partijen met verzoek
tot verwijzing van de zaak naar de AKD-CAE.

Artikel 2 - Voorafgaande ingebrekestelling
Alvorens een arbitrageprocedure te starten moet de eisende partij aan tegenpartij, per aangetekend
schrijven, een ingebrekestelling laten geworden met volgende tekst:
“ Hiermede stellen wij u op de hoogte van ons voornemen een arbitrageprocedure te starten met betrekking
tot ons lopende geschil.
Wij verzoeken u om uw akkoord binnen de 8 werkdagen na uitgifte van dit schrijven. Na deze termijn, zullen
wij een verzoek instellen bij de:
ARBITRAGE KAMER van DESKUNDIGEN AKD-CAE – Louizalaan 146 - 1050 Elsene - Brussel.
Bijgevoegd de Procedure Regels van deze organisatie. ”
Indien aan tegenpartij een referentie werd ingebracht betreffende een arbitraire clausule, dient de
ingebrekestelling voorafgegaan van volgende melding:
“ Bij deze refereren wij uitdrukkelijk naar onze algemene voorwaarden (en/of ondertekend contract van ../../..
en/of door u ondertekende bestelbon) en meer in het bijzonder betreffende de clausule tot arbitrage. “

Artikel 3 - Verzoek tot Arbitrage
3.1.
Het verzoekschrift tot arbitrage wordt opgesteld en per aangetekend schrijven gericht aan de Voorzitter van
AKD-CAE, of door neerlegging tegen bewijs van afgifte, of per deurwaardersexploot aan het secretariaat.
Het verzoekschrift vermeldt:
1° de namen en adressen van partijen
2° of partijen reeds betrokken zijn in een arbitrage
3° de verzoeken tot het nemen van maatregelen
4° een beknopte beschrijving van het geschil en de motivatie tot urgentie van de te nemen maatregelen
5° de partijen vermelden de gewenste samenstelling van het Arbitrage Tribunaal.
3.2.
Het verzoekschrift zal ingeschreven worden in het register van AKD-CAE. De pagina's dienen genummerd
te worden, de eerste en laatste pagina getekend, de overige pagina's geparafeerd, door de Voorzitter van
AKD-CAE.
3.3.
Het verzoekschrift zal geïntroduceerd worden door twee of meerdere partijen, betrokken in het geschil.
3.4.
Het verzoekschrift omvat een duidelijke en samenvattende omschrijving van het voorwerp van het geschil.
Het verzoekschrift zal duidelijk de identificatie van partijen vermelden, alsook hun gerechtelijk statuut indien
het vennootschappen betreft. De eisende partij, alsook de verwerende partij(en), dienen hun juiste
contactadressen te vermelden.
Om verval te vermijden, dient het verzoekschrift binnen de 3 maand na de vermelde datum, voortgezet te
worden. De opgeroepen partijen beschikken over een termijn van 15 dagen, om bijvoorbeeld de
mogelijkheid te hebben om derde tussenkomende partijen in te roepen. De termijn van dit bijkomend uitstel
gaat in vanaf de datum van het aangetekend schrijven vermeld in artikel 3.1.
Vraag tot uitzonderingen met betrekking tot deze vervaldatums, vastgelegd door huidige voorwaarden,
mogen niet ambtshalve verworpen worden door de Arbiters. Zij kunnen enkel ingeroepen worden ten laatste
tijdens de eerste vergadering waarin het geschil ten gronde zal behandeld worden.

Artikel 4 - Arbitrale Rechtbank
4.1.
De Arbitrale Rechtbank in eerste instantie en/of in Beroep wordt samengesteld ingevolge indicaties van
partijen.

Artikel 5 -

Samenstelling

5.1.
De Arbiters worden aangesteld door de partijen uit de voorgestelde lijst van AKD-CAE.
5.2.
De Raad van Bestuur van de AKD-CAE, stelt lijsten op van de technische en juridische Arbiters, Voorzitters
der Arbitrale Rechtbanken, en griffiers.

Artikel 6 - Einde mandaat van Arbiters
6.1.
Een bekomen mandaat van Arbiter, wordt wettelijk beëindigd:
abij overlijden van de Arbiter.
bindien de Arbiter niet meer voldoet aan de procedure regels
cbij het schriftelijk indienen van zijn ontslag aan de Voorzitter van AKD-CAE.
dten gevolge van een beslissing genomen door de Raad van Bestuur van AKD-CEA, bij toepassing
van de Deontologische Code.
6.2.
Indien een Arbiter zijn mandaat niet kan volbrengen en dit voor gelijk welke reden, zal een nieuwe,
vervangende, Arbiter aangesteld worden in overeenstemming met partijen.

