hoofdstuk IV

ARBITRALE - RECHTBANK van BEROEP

A - SAMENSTELLING van een RECHTBANK van BEROEP KEUZE DER ARBITERS
Artikel 43 - Samenstelling van de Rechtbank van Beroep
43.1.
Elke Rechtbank van Beroep bestaat uit een Voorzitter Arbiter jurist, en twee technische Arbiters.

Artikel 44 – Keuze en benoeming van de Voorzitter, en Arbiters
44.1.
De Voorzitter van deze Arbitrale Rechtbank van Beroep zal gekozen worden door de Voorzitter van de Raad van
Bestuur van AKD-CAE, uit een lijst van deskundige arbiters van AKD-CAE.
De twee andere ARBITERS zullen gekozen worden uit de lijst der leden van AKD-CAE. Zo nodig zal, op
aanvraag van partijen, zal de Voorzitter van AKD-CAE een Griffier jurist aanstellen.
44.2.
De Voorzitter van de Rechtbank van Beroep en zijn Arbiters zullen, binnen de acht dagen, van hun mandaat
ingelicht worden door de Voorzitter van AKD-CAE.
Zij zullen hun aanstelling bevestigen aan de Voorzitter van AKD-CAE.

B – BENOEMING van deze Rechtbank - OVEREENKOMST
Artikel 45 – Behandeling van het Beroep
45.1.
Behoudens de voorziene afwijkingen in onderhavig hoofdstuk IV / B, verloopt de behandeling van de
arbitrage in Beroep zoals gepreciseerd in - hoofdstuk III – Arbitrage door een Rechtbank met drie Arbiters -.

Artikel 46 – Beroep aantekenen
46.1.
Elke partij regelmatig betrokken in de beroepsprocedure krachtens de artikelen 47.6 en 47.7 kan incidenteel
beroep aantekenen tegen gelijk welke andere partij, door middel van besluiten, zolang de debatten niet
gesloten zijn.
46.2.
Tijdens het Beroep kunnen de partijen nieuwe middelen inroepen, maar geen nieuwe eisen, behalve deze die
toepasselijk zijn krachtens artikel 33.2.

Artikel 47 – BEROEP : Voorwaarden – Vorm – Termijnen
47.1.
Tegen elke eindbeslissing van de Arbitragekamers is Beroep mogelijk, ongeacht het voorwerp en de waarde
van het geschil.

47.2.
Het Beroep is nochtans onontvankelijk:
tegen tussentijdse beslissingen die het geschil zelf niet beëindigen, zelfs als een deel van de
betwisting al afgesloten is;
wanneer alle partijen in de arbitrageconventie verklaard hebben een bindende eindbeslissing te
wensen;
wanneer het Beroep gericht is tegen een motivering en niet tegen een dispositief van de genomen
beslissing;
wanneer het Beroep laattijdig is of behept met een formele nietigheid;
wanneer het Beroep niet beantwoordt aan de vereisten van artikel 47.
47.3.
Het Beroep moet ingediend worden binnen de kalendermaand na de betekening bedoeld in artikel 39.2.
47.4.
Het Beroep wordt ingesteld per brief gericht aan de Voorzitter van AKD-CAE, hetzij per aangetekend
schrijven, conform artikel 44.1.
47.5.
De postdatum van de betekening van de beslissing van de Rechtbank van Beroep is bepalend voor het
nazicht der termijnen bedoeld in artikel 47.3
47.6.
Het Beroep is slechts geldig indien de intentie tot Beroep duidelijk en onvoorwaardelijk tot uiting komt, terwijl
de betwiste uitspraak precies gespecificeerd is, de datum vermeld is en de identiteit der partijen.
De appellante mag het Beroep beperken tot bepaalde partijen en/of bepaalde betwiste dispositieven.
47.7.
Bij ontvangst van het verzoek tot Beroep, zendt de Voorzitter van AKD-CAE binnen vijftien dagen en
aangetekend, een eensluidende kopie van de brief aan de andere partijen, zelfs aan deze die niet door het
Beroep geviseerd worden. De bedoelde partijen krijgen vijftien dagen de tijd om de partijen tegen wie het
beroep niet gericht is, toch in het Beroep te betrekken.
47.8.
De laatstgenoemden krijgen op hun beurt dezelfde termijn om hun intentie tot deelname aan het Beroep te
doen kennen. In beide gevallen verloopt het Beroep zoals voorzien in artikel 47.4.

C – VERVANGING en WRAKING der ARBITERS
Artikel 48 - Vervanging van Voorzitters en Arbiters van de Rechtbank in
beroep
48.1.
Indien, tijdens de procedure, de Voorzitter of een der Arbiters overlijdt, geschrapt is, of uitgesloten wordt
uit zijn vereniging, rechtmatig of de facto verhinderd is zijn mandaat uit te oefenen, als hij weigert zijn
missie te vervullen, of als de partijen in gemeen akkoord een einde willen stellen aan zijn missie, dan
wordt hij vervangen zoals voorzien. De Voorzitter van AKD-CAE stelt de vervanging vast in een
verordening die aangetekend aan de partijen wordt overgemaakt.
48.2.
Indien, een tweede maal, een Voorzitter of Bijzitter niet beschikbaar is en er geen vervanger wordt
aangesteld, zal het dossier van Beroep, op verzoek van de meest gerede partij of van de Arbiter in
functie, overgemaakt aan de Voorzitter van AKD-CAE, die de partijen oproept conform artikel 30.1, voor een
nieuwe bijeenkomst.
Een nieuwe Voorzitter of Bijzitter wordt aangesteld volgens de formaliteiten van artikel 26.1.De vervanging
wordt opgenomen in een eenvoudig proces-verbaal, dat ondertekend wordt door de partijen.
Geen enkele specificatie van het oorspronkelijk akkoord mag worden gewijzigd in het vervolg van de
procedure.

48.3.
De lopende procedure blijft geldig na elke vervanging, maar elke partij heeft het recht haar standpunten
opnieuw uiteen te zetten, zowel mondeling als schriftelijk.
48.4.
Het falen van een der partijen door overlijden, bankroet, vereffening enz., maakt geen einde aan de arbitrage
overeenkomst, noch aan de opdracht der Arbiters.

Artikel 49 – Wraking
49.1.
Indien een reden tot wraking opgeworpen wordt, die al gekend was door een der partijen vóór de
ondertekening van de conventie, dient die partij de wraking inroepen vóór de ondertekening.
De Voorzitter van AKD-CAE beslist of de wraking gegrond is en stelt een vervanger voor.
49.2.
Indien de Voorzitter van AKD-CAE de wraking weigert, zal de aanstelling blijvend zijn, maar de partij die de
wraking ingeroepen heeft kan er melding van vragen in de overeenkomst, met vermelding van het motief tot
poging tot wraking.
49.3.
Een partij mag, voor elke verschijning voor de Arbitrale Rechtbank, een gemotiveerde aanvraag tot wraking
formuleren. Deze aanvraag zal gericht worden aan de Voorzitter van AKD-CAE.
49.4.
Indien de reden tot wraking gegrond bevonden wordt door de Voorzitter van AKD-CAE, heeft de
vervanging plaats zoals voorzien in de artikelen 27 en 28.
49.5.
Alleen redenen tot wraking van aard om de onpartijdigheid of onafhankelijkheid van de betrokken Arbiter in
het gedrang te brengen, komen in aanmerking, minstens voor diegene die de wraking inroept en vreest dat
zijn vermoedens juist zijn.
De Arbiters mogen geen banden hebben van familiale, vriendschappelijke of commerciële aard met een der
partijen.

D - PROCEDURE van een ARBITRALE RECHTBANK in BEROEP
Artikel 50 – Convocatie tot de Eerste Vergadering
50.1.
De artikelen 30 en 31 uit - Hoofdstuk III – Arbitrage door Rechtbank met drie Arbiters - zijn van toepassing
voor de procedure in Beroep.

Artikel 51 – Uitwisseling van stukken en besluiten
51.1.
Artikel 33 uit - Hoofdstuk III Arbitrage voor Rechtbank met drie Arbiters - is van toepassing voor de
procedure in Beroep.

Artikel 52 - Samenstelling van het dossier
52.1.
De Voorzitter van AKD-CAE neemt de nodige maatregelen zodat elke Arbiter in Beroep voor de debatten
een eensluidende kopie ontvangt van de arbitrageovereenkomst, de besluiten en notities die, in eerste
aanleg uitgewisseld werden, alsook van het proces-verbaal van de uitspraak in eerste aanleg.
52.2.
Indien de besluiten en de notities uitgewisseld zijn tussen de partijen voor de debatten, geeft de Voorzitter
van AKD-CAE een kopie aan de Arbiters.

Artikel 53 – Verschijning der partijen : Discipline op de zitting Verdaging en vervolg – Afwezigheid van een partij
53.1.
De artikelen 32, 33 en 35 uit Hoofdstuk III – Arbitrage door Rechtbank met drie Arbiters, zijn van toepassing
voor de procedure in Beroep.

Artikel 54 – Proces-verbaal van de zitting
54.1.
Van elke zitting wordt een proces-verbaal opgesteld door de Arbiter jurist.
Het proces-verbaal zal volgende punten vermelden:
- de identiteit van de partijen die verschenen zijn en van hun raadslieden;
- de volgorde waarin de partijen gehoord werden;
- het verslag van de verklaringen der partijen;
- de andere eventuele juridische verwijzingen;
- de eventuele incidenten voorgekomen op de zitting.
Het proces-verbaal wordt ondertekend door de Arbiters en neergelegd op het Secretariaat van AKD-CAE,
om deel uit te maken van het proceduredossier.
De partijen die het verlangen kunnen een kopie van dit proces-verbaal bekomen, voor eensluidend
ondertekend door de Rechtbank.

Artikel 55 – Bevoegdheden en voorwaarden
55.1.
De Voorzitter van de Rechtbank van Beroep kan in gevallen die hij dringend oordeelt, autoritaire beslissingen
nemen en vooruitlopen op de procedurestappen.
Hij kan onder anderen:
1- bewarend beslag leggen op de goederen en waarden van het geschil;
2- beslissen tot consignatie van geldsommen, of van goederen, of waarborgen, opleggen;
3- expertises verordenen;
4- ondervraging van getuigen vorderen, in geval zou blijken dat dit later niet meer mogelijk is.
55.2.
Zowel de motiveringen, als de ordonnanties van de Voorzitter van de Rechtbank van Beroep als voorlopige
beslissing, zijn niet bindend voor de Arbiters die te gronde beslissen. De onderzoeken zullen nochtans
beschouwd worden als te behoren tot de grond van de procedure.
55.3.
Onderhavig hoofdstuk brengt geen enkele wijziging aan de macht en de bevoegdheid van de Voorzitter van
de Rechtbank van Beroep, zoals reeds beschreven.

E - UITVOERING en UITSPRAAK
Artikel 56 : Uitwisseling van stukken en besluiten
56.1.
Met uitzondering van de beslissingen genomen door de Voorzitter van de Rechtbank beschikt, op basis van
artikel 31.6. de eisende partij over één maand vanaf het ogenblik van ondertekening van de
arbitrageovereenkomst, om haar stukken, besluiten en bijkomende nota's mede te delen aan verwerende partij.
De verwerende partij beschikt op haar beurt over 14 dagen om te beantwoorden en haar eigen stukken over te
leggen. De eisende partij beschikt vervolgens over 14 dagen om haar besluiten te vervolledigen en tevens haar
eigen stukken mede te delen, waarop verwerende partij, als laatst tussenkomende, antwoord mag bezorgen
binnen de 14 dagen.

Indien partijen bijgestaan worden door advocaten, zullen de briefwisselingen per brief, mail of telefax
uitgevoerd worden.
Zonder advocaten, zal de briefwisseling aangetekend aan partijen gevoerd worden.
De originelen van de conclusies, nota's of stukken - één origineel en twee kopieën - worden, bij hun
neerlegging, dadelijk medegedeeld aan de Voorzitter van deze Arbitrale Rechtbank van Beroep.
De Voorzitter van deze Arbitrale Rechtbank in Beroep kan op elk ogenblik, per schrijven en op aanvraag van
partijen, elke dwingende beslissing nemen, om de procedure soepeler te laten verlopen.
Indien de partijen bijstand hebben van een advocaat, worden de communicaties gevoerd per brief of fax.
Zonder advocaten gebeurt de briefwisseling aangetekend aan de partijen zelf.
De originelen van de besluiten, notities en stukken worden bij ontvangst neergelegd op het secretariaat van
de Arbitragekamer van Deskundigen. De besluiten en de notities worden neergelegd in één origineel en
twee kopieën.
De Voorzitter van de Rechtbank van Beroep mag op elk tijdstip, schriftelijk en op verzoek van de partijen,
elke dwingende beslissing nemen om de procedure vlotter te laten verlopen.
56.2.
Als op een zitting de Rechtbank van Beroep stukken, besluiten of notities ontvangt die niet aan de andere
partijen werden meegedeeld, of laattijdig meegedeeld, of die in strijd zijn met de beslissingen van de
Voorzitter van de Rechtbank van Beroep, of rechtstreeks neergelegd zijn op het secretariaat van AKD-CAE,
kan de Rechtbank van Beroep die documenten uit de debatten weren.
Zij kan er eventueel toch rekening mee houden op voorwaarde dat de andere partijen geen bezwaar
formuleren, of na het bepalen der regels die de wederzijdse verdedigingsrechten en tegenspraak laten
respecteren.
De Rechtbank van Beroep kan ook beslissen om het geschil in voortzetting te plaatsen, zoals bepaald in
artikel 34.1, teneinde in de tussentijd de communicatie der stukken in regel te stellen.

Artikel 57 – Arbitrale Uitspraak
57.1.
Na behandeling van het geschil worden de debatten afgesloten en wordt de zaak in deliberatie genomen. De
deliberatie wordt gedaan door de Arbiters onderling op plaats, dag en uur die zij zelf bepalen.
De uitspraak wordt gedaan bij gewone meerderheid.
57.2.
De Arbiters kunnen een einduitspraak doen die het geschil in zijn geheel beslecht. Zij kunnen ook een
gedeeltelijke uitspraak doen terwijl een of meer punten voor verdere uitdieping overblijven. Zij bepalen die
punten. De gedeeltelijke uitspraak geldt dan slechts voor bepaalde eisen van het geschil.
57.3.
De Arbiters kunnen ook de debatten heropenen om meer uitgebreide inlichtingen te bekomen over bepaalde
punten.
57.4.
Elke arbitrale uitspraak moet schriftelijk worden gedaan en ondertekend worden door de Arbiters alsook indien
een aangesteld Griffier, dient dit buiten de uitspraak zelf, volgende gegevens te bevatten:
naam en adres der Arbiters;
naam en adres der partijen;
voorwerp van het geschil;
datum van de uitspraak;
de plaatsen waar de arbitrage behandeld werd en waar de uitspraak gedaan werd;
de argumenten waarop de Arbiters zich gebaseerd hebben om tot de uitspraak te komen;
een antwoord op de door de partijen aangevoerde middelen.

De uitspraken worden gedaan op collegiale wijze. Indien één der Arbiters niet kan, of niet wil tekenen, zal
hij beschouwd worden als ontslagnemend. De Voorzitter van AKD-CAE of zijn vervanger zal de
ontslagnemende Arbiter vervangen.
Een ondertekend exemplaar van de uitspraak wordt aangetekend naar de partijen gestuurd, op hun eerder
opgegeven adres. Een kopie wordt verzonden aan de advocaten en andere raadslieden, per gewone post.

Artikel 58 – Uitvoerbare beslissingen tijdens de procedure
58.1.
Elke tussentijdse beslissing is onmiddellijk uitvoerbaar, ongeacht oppositie en kan het stellen van een
garantie opleggen ten gunste van de eisende partij.
58.2.
Tegen de tussentijdse beslissingen is geen beroep mogelijk.
58.3.
De Voorzitter van AKD-CAE is altijd bevoegd, om op vraag van een partij, of om zonder formaliteiten de
uitvoering te regelen en daartoe de nodige praktische maatregelen te nemen.
58.4.
De partijen verbinden zich om, in de gevallen dat zij kunnen afzien van dat wettelijk recht, geen procedure
tot nietig verklaring van de arbitrale uitspraken, aanhangig te maken (art. 1704 van het wetboek).

Artikel 59 – Consignatie – Betalingen
59.1.
Binnen acht dagen na de verzending of het neerleggen van het verzoek tot Beroep, dient de appellante het
bedrag of de waarde, voorzien in de uitspraak van de Kamer in Eerste Aanleg, door betaling of garantie,
vastgelegd in de uitspraak van de Kamer in Eerste Aanleg, in bewaring te geven bij de Voorzitter van
AKD-CAE.
59.2.
De consignatie kan vervangen worden, mits akkoord van de Voorzitter van AKD-CAE, door een
bankgarantie, tenzij dit nadrukkelijk uitgesloten is in de betwiste beslissing.
59.3.
De consignatie of de garantie schort de uitvoering van de betwiste beslissing op.
59.4.
De artikelen 59.2 en 59.3 zijn toepasselijk op de tussentijdse beslissingen die al een veroordeling inhouden.

Artikel 60 – Zegel van geheimhouding
60.1
De gevoerde debatten vallen onder zegel van geheimhouding en zijn dus strikt vertrouwelijk en zullen plaats
hebben in een locatie gekozen door partijen.

Artikel 61 : Kosten
61.1.
De specificaties van - hoofdstuk VIII - Erelonen - zijn toepasselijk op de procedurekosten in beroep.

