VOORAFGAANDE

VERKLARING

De Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechterlijke Opdrachten (KGSOCEJA), samen met Associatie van Belgische Experten (ABEX) evenals met juristen, hebben een
samenwerkingsakkoord tot stand gebracht met de met het oog op het bieden van meer uitgebreide diensten
op het vlak van Arbitrage, Verzoening en Bemiddeling.
Samen hebben ze de ARBITRAGE KAMER van DESKUNDIGEN (AKD-CAE) opgericht.
AKD-CAE bezit meer dan 405 technische en juridische deskundigen, in een zeer uitgebreide waaier van
specialiteiten. Deze zijn ten dienste van zij die een vlugge regeling wensen te bekomen van hun geschil en
dit onder de leiding van deskundigen in deze materie, en in de gekozen taal van de procedure.
Het doelwit van deze ARBITRAGE KAMER van DESKUNDIGEN - AKD-CAE - is een procedure tot stand
brengen van arbitrage, verzoening, of bemiddeling, om op die wijze de geschillen tussen particulieren,
handelaars, aannemers en industriëlen op te lossen.
De Rechtbanken van Arbitrage werken om een oplossing te bieden, voor een redelijke prijs, aan zij
die rechtvaardigheid, onpartijdigheid, snelheid en bevoegdheid, zoeken.
Vier procedures werden vastgelegd:
●

Een Arbitrale Rechtbank met één Arbiter - samengesteld uit één technische Arbiter, bijgestaan of
niet, door een Griffier-jurist, is voorzien om een snelle oplossing te bieden tussen partijen.
Partijen zijn gehouden tot het eerbiedigen van de arbitrale beslissing en dit onder voorbehoud van
een eventueel beroep.

●

Een Arbitrale Rechtbank met drie Arbiters - samengesteld uit drie Arbiters: één juridische en twee
technische experten zijn voorzien op aanvraag van partijen.
Deze Rechtbank is voorzien voor ingewikkeldere geschillen, maar de keuze is afhankelijk van
partijen. Partijen zijn gehouden tot het eerbiedigen van de arbitrale eindbeslissing en dit onder
voorbehoud van eventueel beroep.

●

Een Arbitrale Rechtbank met drie Arbiters - samengesteld uit drie technische Arbiters, en één
juridische Griffier-jurist. en dit op aanvraag van partijen.
Partijen zijn gehouden tot het eerbiedigen van de arbitrale eindbeslissing en dit onder voorbehoud
van eventueel beroep.

●

Een Arbitrale Rechtbank van Beroep - met drie Arbiters - samengesteld uit drie Arbiters: één
juridische en twee technische experts.
Deze Rechtbank is voorzien in het vooruitzicht van een beroepsprocedure met een definitief vonnis
zoals voorzien is in de arbitrage overeenkomst.

Alle arbitrale beslissingen mogen worden neergelegd bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Partijen zijn gehouden
aan het eerbiedigen van de arbitrale eindbeslissing.
Ook kan een Arbitrale Rechtbank anders samengesteld worden door partijen, mits respect der richtlijnen der
Juridische Code.
Elk geschil, opgeworpen door één der partijen tijdens de debatten, met betrekking tot de opvatting of
uitvoering van huidige overeenkomst, zal in laatste instantie beslist worden door de Arbitrale Rechtbank

DEFINITIES

Arbitrage : methode, buiten het gerechtelijk kader, voor oplossen van geschillen en dit volgens regels
vastgelegd door de wetten van 19-05-1998 en procedures vastgelegd door de ARBITRAGE KAMER van
DESKUNDIGEN - AKD-CAE.
Arbiter : deskundige, lid van AKD-CAE. beschikkend over een vaardigheid en professionele ondervinding
van meer dan 10 jaar in een soortgelijk geschil, een arbitragevorming gevolgd hebbende en beschikken over
meer dan 3 jaar ervaring in deze activiteit.
Arbitrageovereenkomst : overeenkomst ondertekend tussen partijen en AKD-CAE, welke de in geschil
zijnde partijen vermeldt, het voorwerp van het geschil en de regels van toepassing voor deze
arbitrageopdracht.
Eisende Partij : partij welke om arbitrage verzoekt en dit in overeenkomst met contractuele of andere
overeenkomsten welke de partijen in het geschil, verbinden.
Verwerende partij(en), of gedagvaarde partij(en), of tegenpartij(en) : opgeroepen in een arbitrageprocedure
in overeenstemming met de contractuele voorzieningen, of andere overeenkomsten, die de partijen in het
geschil verbinden.
Verzoening : methode om een geschil in der minne op te lossen, voorgesteld door AKD-CAE, met bijstand
van een verzoener, of een arbiter.
Bemiddeling : methode om een geschil buiten het juridisch kader op te lossen en dit volgens de regels
vastgelegd door de wet van 21-05-2005 en de procedures vastgelegd door AKD-CAE.
Voorzitter van de Arbitrale Rechtbank : de arbiter die aangesteld werd door AKD-DAE om zijn rol als
Voorzitter van een Arbitrale Rechtbank met één, of drie Arbiters, waar te nemen.
Griffier : jurist welke de Arbitrale Rechtbank bijstaat in de opstelling van de uitspraken en de toepassing van
de wetten en procedureregels.
Verzoekschrift: aanvraag toegezonden aan AKD-CAE met het oog op een tussenkomst, via Arbitrage,
Bemiddeling of Verzoening, om een oplossing te bekomen van een geschil.
Wraking : gemotiveerde weigering betreffende de kandidatuur van een Arbiter of een Bijzitter die voorgesteld
werd door AKD-CAE om een Arbitrale Rechtbank te vormen.
Expertise : eventuele technische opdrachtmaatregel, verzocht door de Arbitrale Kamer en toevertrouwd aan
een expert.
Arbitrale uitspraak: uitspraak van de Arbitrale Rechtbank. opgesteld op het einde van de procedure.
Deze uitspraak is uitvoerbaar, tenzij bij beroep, of tijdelijke uitspraak van de Arbitrale Rechtbank.
Provisie : bedrag dat dient gestort te worden door de partijen in overeenkomst met de barema's vastgelegd
door AKD-CAE, en dit met het oog op kosten en erelonen van de Arbiters alsook de werkingskosten van de
organisatie. Deze provisie behelst niet de kosten van eventuele bijkomende expertises en/of andere nodige
verrichtingen die niet vermeld zijn in de arbitrageovereenkomst.
Deontologische Code: Code, conform de Statuten, vastgelegd door de Raad van Bestuur.

