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De wettelijke bepalingen waarnaar in huidig reglement wordt verwezen, zijn
deze die golden op datum van de inwerkingtreding van huidig reglement.

TYPE BEDING VOOR MEDIATIE
“De partijen verbinden zich ertoe voor alle geschillen die uit of
met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan, het
mediatiereglement van CEPANI toe te passen.”
Dit type beding kan worden aangevuld met de volgende bepalingen:
“ De mediatie zal plaatsvinden te [___].”
“ De taal van de procedure is [___].”
“ Indien de mediatie niet tot een akkoord leidt, zal het geschil definitief
beslecht worden volgens het arbitragereglement van CEPANI, door één of
meer arbiters die conform het arbitragereglement worden benoemd. De taal
van de arbitrage is [___]. De arbitrage zal plaatsvinden te [___].”

INLEIDING
Dit reglement is van toepassing wanneer één of meerdere partijen voor
de oplossing van een geschil beroep willen doen op mediatie volgens
dit CEPANI-reglement. Het is niet vereist dat voorafgaandelijk aan
het geschil een mediatieovereenkomst werd afgesloten, noch dat een
mediatieclausule vooraf werd opgenomen in een contract dat de partijen
bindt en waarover het geschil is ontstaan.
Dit reglement is tevens van toepassing op geschillen gerezen in
het kader van contracten die verwijzen naar het Informatie- en
Communicatietechnologie (ICT)-Mediationreglement, dat door huidig
reglement wordt afgeschaft en erdoor vervangen wordt.
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Mediatie is een geschiloplossingsmethode waarbij de partijen aan een
derde persoon (de mediator) vragen hen te helpen om een minnelijke
regeling te vinden van een geschil dat voortvloeit uit een juridische
Mediatie

verhouding, van eender welke aard.
Indien de aard van het geschil een complementariteit aan specialisaties
(bvb. juridisch en technisch) vereist, kunnen er meerdere mediatoren
worden benoemd. In dat geval wordt de term “mediator” begrepen als een
verwijzing naar meerdere mediatoren.
Indien er meer dan twee partijen bij het geschil betrokken zijn, moet de
term “verzoekende partij” en/of “wederpartij” begrepen worden als een
verwijzing naar meerdere partijen.

Artikel 1. Eenzijdig of gezamenlijk verzoek tot mediatie
1.1 Indien een partij van mediatie gebruik wenst te maken, dient zij, dan
wel haar vertegenwoordiger of raadsman, daartoe een verzoek in bij
CEPANI. Het verzoek en de bijlagen bij dit verzoek dienen elektronisch
alsook in één papieren exemplaar op de zetel van CEPANI te worden
ingediend. Het moet in beide gevallen ondertekend zijn door de
verzoekende partij, haar vertegenwoordiger of raadsman.
Na ontvangst zendt CEPANI een exemplaar van het verzoek per e-mail aan
de wederpartij en/of aan de andere betrokken partijen.
In het geval er geen bekend e-mailadres voorhanden is voor de wederpartij
en/of de andere betrokken partijen, dient het eenzijdig verzoek tot
mediatie te worden ingediend in zoveel originele en ondertekende
exemplaren als er betrokken partijen zijn, en één exemplaar voor het
secretariaat.
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1.2 Het verzoek tot mediatie kan tevens gezamenlijk worden ingediend
door alle bij het geschil betrokken partijen.
Dit gezamenlijk verzoek en de bijlagen bij dit verzoek dienen elektronisch
alsook in één papieren exemplaar te worden ingediend. Het dient
ondertekend te worden door alle partijen of door hun vertegenwoordiger
of raadsman.
1.3 In het verzoek wordt in het bijzonder vermeld:
a) naam, adres en vestigingsplaats, telefoon- en faxnummer, geldig
e-mailadres en in voorkomend geval het ondernemingsnummer van de
verzoekende partij evenals de identiteit van iedere vertegenwoordiger of
raadsman die voor de verzoekende partij kan optreden;
b) één enkele elektronische communicatiemethode voor mededelingen in
de mediatie (met inbegrip van de naam van de contactpersoon en de
geldige e-mailadressen);
c) in een verzoek overeenkomstig artikel 1.1: de naam van de wederpartij of
wederpartijen, evenals alle informatie waarover de verzoekende partij
beschikt om de wederpartij(en) of haar (hun) vertegenwoordiger of
raadsman te contacteren (zoals post en geldig e-mailadres, telefoon- en
faxnummers, het ondernemingsnummer, inclusief informatie verworven
uit vorige contacten;
d) een korte omschrijving van het geschil;
e) het bewijs van de betaling van de registratiekosten zoals bepaald in
artikel 4 van bijlage I.A bij dit reglement.
1.4 In geval van een eenzijdig verzoek zoals vermeld in artikel 1.1 van
dit reglement, dient de verzoekende partij desgevallend, indien haar
verzoek een aanspraak bevat op een recht, de formaliteiten na te leven
van artikel 1730 Ger.W., opdat de in die wetsbepaling vermelde schorsing
van de verjaringstermijn zou intreden en het verzoek de gevolgen van een
ingebrekestelling zou hebben.
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In geval van een gezamenlijk verzoek zoals vermeld in artikel 1.2 van dit
reglement, aanvaarden partijen dat, indien hun gezamenlijk verzoek tot
recht verbonden vordering gedurende een maand wordt geschorst, met
ingang van de datum van dit gezamenlijk verzoek en dat deze de gevolgen
van een ingebrekestelling met zich brengt.

Artikel 2. Beantwoording van het verzoek tot mediatie
De wederpartij zal binnen twee weken na het doorzenden van het verzoek
zoals bedoeld in artikel 1.1, aan het secretariaat van CEPANI meedelen of
zij wil deelnemen aan de mediatie. Deze termijn kan met het akkoord van
de partijen worden verlengd.
Indien binnen voormelde termijn geen schriftelijke instemmende reactie
van de wederpartij is ontvangen, wordt het verzoek om deel te nemen aan
de mediatie geacht te zijn afgewezen door de wederpartij.
Een onenigheid over de door de verzoekende partij gestelde voorwaarden
wordt eveneens beschouwd als een afwijzing om deel te nemen aan
de mediatie, tenzij de verzoekende partij zich schriftelijk met de door
de wederpartij gestelde voorwaarden akkoord verklaart of indien beide
partijen aan CEPANI de voorwaarden meedelen waarover zij een akkoord
gesloten hebben.

Artikel 3. Gevolgen van de overeenkomst tot mediatie
Indien de partijen overeenkomen een beroep te doen op mediatie
overeenkomstig het CEPANI-reglement, onderwerpen zij zich aan het
reglement, met inbegrip van de bijlagen bij dit reglement, zoals het van
kracht is op de datum van de ontvangst door het secretariaat van CEPANI
van het verzoek tot mediatie.
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mediatie een aanspraak bevat op een recht, de verjaring van de aan dat

Artikel 4. Benoeming van de mediator(en)
4.1 Het benoemingscomité of de voorzitter van CEPANI benoemt een
mediator uiterlijk binnen een termijn van twee weken na ontvangst van
het bevestigend antwoord zoals bedoeld in artikel 2. Het houdt hierbij
meer bepaald rekening met de beschikbaarheid, de specialisatie en de
bekwaamheid van de mediator om de mediatie te voeren overeenkomstig
dit reglement.
De partijen kunnen ook in onderling akkoord de naam van een mediator
voorstellen aan het benoemingscomité of de voorzitter van CEPANI.
4.2 Samen met de identiteit van de door CEPANI benoemde mediator
deelt het secretariaat van CEPANI aan de partijen mee:
• de aan CEPANI verschuldigde administratiekosten;
• het bedrag van de provisie voor mediatiekosten;
• de betalingsvoorwaarden ervan;
• de plaats en aanvangsdatum van de mediatie.
4.3 Het secretariaat van CEPANI overhandigt het dossier aan de mediator
na zijn/haar aanstelling en na de integrale betaling van de initiële provisie
voor mediatiekosten.
4.4 Indien meerdere mediatoren worden benoemd, treden zij als college op.

Artikel 5. Onafhankelijkheid van de mediator
De mediator moet onafhankelijk zijn. Voor zijn/haar benoeming,
ondertekent de mediator een verklaring van aanvaarding, beschikbaarheid
en onafhankelijkheid en verbindt hij/zij er zich toe de gedragsregels
opgenomen in bijlage II bij dit reglement te eerbiedigen.
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De mediator deelt schriftelijk aan het secretariaat de feiten of
omstandigheden mee, die van dien aard zijn dat deze in de ogen van de
te trekken. Het secretariaat deelt deze informatie schriftelijk mee aan de
partijen en stelt hen een termijn om hun eventuele opmerkingen kenbaar
te maken.
Wanneer nadien nieuwe omstandigheden aan het licht komen die twijfel
omtrent de onafhankelijkheid van de mediator kunnen doen ontstaan,
delen de mediator en/of de partijen deze omstandigheden onmiddellijk
mee aan het secretariaat van CEPANI. In voorkomend geval, indien de
partijen of een van hen er om vraagt, heeft CEPANI de bevoegdheid de
mediator te vervangen.

Artikel 6. Mediatieprotocol
De mediator leidt in overeenstemming met dit reglement de mediatie op
de wijze die hij/zij geschikt acht.
Voor de aanvang ervan sluit hij/zij daartoe met de partijen een
mediatieprotocol, overeenkomstig artikel 1731 van het Gerechtelijk
Wetboek, waarin in het bijzonder wordt aangeduid:
• het tarief en de wijze waarop de honoraria van de mediator
worden bepaald;
• hoe de mediatiekosten tussen de partijen worden verdeeld en
het bedrag van de provisie ter dekking van deze kosten zoals
vastgesteld overeenkomstig artikel 12 van dit reglement;
• indien er zijn, de overeengekomen communicatiewijze(n) tussen
de partijen en de mediator.
Een exemplaar van het mediatieprotocol, ondertekend door de mediator
en door de partijen of hun vertegenwoordigers of raadslieden, wordt aan
het secretariaat van CEPANI overgemaakt.
10

Mediatie

partijen aanleiding zouden kunnen geven zijn onafhankelijkheid in twijfel

Artikel 7. Bevoegdheden van de mediator
7.1 De mediator waakt er over dat de mediatie goed verloopt. Hij/zij schept
een klimaat waarbinnen het geschil door de partijen zelf kan worden
opgelost.
7.2 De mediator waakt er over dat de partijen steeds evenwichtig worden
behandeld.
7.3 Indien de deelnemers tijdens de mediatie oordelen dat het nuttig is dat
de mediator kennis neemt van de stukken of van zekere stukken van het
dossier, of indien hij/zij zelf oordeelt dat dit nuttig zou kunnen zijn, worden
dezen hem overhandigd samen met de inventaris ervan. Deze mededeling
mag, desgevallend, aan de andere partij(en) onthouden worden.
7.4 De mediator bezit niet de bevoegdheid om een oplossing aan de
partijen op te leggen.
7.5 Indien niets anders werd overeengekomen voor of tijdens de mediatie,
zal de aanpak van de mediator er voornamelijk in bestaan het vinden
van een akkoord tussen de partijen te vergemakkelijken. Op verzoek van
de partijen, mag de mediator evenwel, indien hij/zij dat zelf nuttig acht,
waarbij hij/zij zich enkel laat leiden door zijn bekommernis omtrent
de efficiëntie van de mediatie, adviezen geven en opinies formuleren
betreffende de stellingen van partijen, zowel in feite als in rechte. Noch de
partijen noch de mediator zullen evenwel door deze adviezen gebonden
zijn; deze worden enkel opgevat als zijnde bestemd om aan de partijen het
gezichtspunt te geven van een neutrale en onafhankelijke derde met de
bedoeling hen te helpen bij het zoeken naar een oplossing van hun geschil.
7.6 In het kader en ten behoeve van zijn/haar opdracht kan de mediator,
met instemming van de partijen, derden horen die daarmee instemmen
of, wanneer dit opportuun lijkt voor het zoeken naar een oplossing, een
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beroep doen op een deskundige in één of meer bijzondere gebieden

7.7 De mediator kan, na de partijen te hebben geraadpleegd, op elke plaats
die hij/zij daartoe geschikt acht, bijeenkomsten houden.

Artikel 8. Vervanging van de mediator
8.1 Bij overlijden, verhindering, ontslag of op verzoek van alle partijen,
wordt de mediator door CEPANI vervangen.
8.2 De mediator wordt eveneens vervangen indien het benoemingscomité
of de voorzitter vaststelt dat de mediator de jure of de facto verhinderd
is zijn/haar functie uit te oefenen of zijn/haar functie niet uitoefent in
overeenstemming met de bepalingen van dit reglement of binnen de
toegekende termijnen.

Artikel 9. Plicht tot geheimhouding van de mediator, van de partijen
en van hun vertegenwoordigers en raadslieden
De mediator, de partijen, hun vertegenwoordigers en hun raadslieden,
alsook de deskundigen en derden waarop gebeurlijk beroep wordt gedaan,
zijn tot geheimhouding verplicht overeenkomstig artikel 1728 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Behoudens toestemming van de mediator en van de partijen, zijn de
bijeenkomsten in het kader van de mediatie niet toegankelijk voor
personen die niet bij de mediatie betrokken zijn. Indien alle partijen
daarmee evenwel akkoord gaan, kunnen andere partijen zich voegen bij de
mediatie.
De partijen verschijnen in de regel persoonlijk, in voorkomend geval
door een of meer vertegenwoordigers, al dan niet bijgestaan door een
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teneinde de partijen te helpen.

raadsman. Hun vertegenwoordigers dienen een goede kennis van het
geschil te hebben en over de nodige beslissingsbevoegdheid te beschikken
om er een einde aan te stellen.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid van de mededelingen
Alle mededelingen tussen de partijen en/of de mediator vanaf zijn/haar
aanstelling door CEPANI of die door deze worden gedaan in de loop en ten
behoeve van de mediatie, zijn vertrouwelijk. Het is partijen verboden om
er melding van te maken buiten het kader van de mediatie. Behoudens
andersluidend akkoord van de partijen, geldt dit evenwel niet voor het
mediatieprotocol, noch voor de kennisgeving van de beëindiging van de
mediatie zoals voorzien in artikel 11 hierna, noch voor het akkoord dat
tussen partijen zou gesloten worden bij het einde van de mediatie.
Vooraf bestaande documenten of documenten die een partij ontvangt
buiten het kader van de mediatie en die medegedeeld worden tijdens de
mediatie en ten behoeve ervan tussen partijen, aan de mediator of door
de mediator aan de partijen of aan één van hen, zijn niet gedekt door
deze vertrouwelijkheidsregel. Zij kunnen, desgevallend, door de partijen
gebruikt worden voor andere doelstellingen dan deze van de mediatie,
behoudens wanneer zij specifiek onder de dekking van de vertrouwelijkheid
van de mediatie werden meegedeeld. Behoudens toestemming van alle
partijen in de mediatie, is het de partijen verboden om, op welkdanige
wijze dan ook, melding te maken van het feit dat de mededeling van deze
documenten gebeurd is in het kader van de mediatie.

Artikel 11. Akkoord / geen akkoord en einde van de mediatie
Akkoord / geen akkoord
11.1 Wanneer de mediatie tot een akkoord tussen partijen leidt, wordt
dit in een gedateerd en door hen en, op verzoek van de partijen door de
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mediator, ondertekend geschrift vastgelegd. Deze akte bevat de precieze
verbintenissen van iedere partij en de afrekening van de mediatiekosten

De mediator stuurt een origineel van dit akkoord aan het secretariaat van
CEPANI.
11.2 Wordt er geen akkoord bereikt, of beslist de mediator dat het
voortzetten van de mediatie niet langer zinvol is, dan deelt de mediator dit
mee aan het secretariaat van CEPANI en aan de partijen.

Einde van de mediatie
11.3 Indien de mediatie tot een akkoord leidt, neemt deze een einde door
de mededeling van het door de partijen en desgevallend door de mediator
ondertekend akkoord aan het secretariaat van CEPANI. De partijen kunnen
evenwel overeenkomen, en dit uitdrukkelijk in het akkoord voorzien, dat
de mediatie pas later beëindigd zal worden, bijvoorbeeld om de mediator
in functie te laten tijdens de uitvoering van het akkoord.
11.4 Elke partij mag, op ieder ogenblik, weigeren de mediatie voort te
zetten. Wanneer de mediatie niet tot een akkoord leidt, stellen de partijen
en de mediator dit vast en licht deze laatste of een van de partijen het
secretariaat van CEPANI daarover in, met kopie van zijn/haar mededeling
aan de andere partijen.
11.5 Bij mislukking van de mediatie, kan de mediator, behoudens
andersluidend beding tussen de partijen, niet de functie van arbiter,
vertegenwoordiger of raadsman van een partij vervullen in een arbitrale
of gerechtelijke procedure betreffende een geschil dat het voorwerp is
geweest van een mediatie.
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indien die verschilt van hetgeen in het mediatieprotocol werd voorzien.

Artikel 12. Kosten van de mediatie
12.1 De mediatiekosten omvatten de honoraria en de kosten van de
mediator, de administratiekosten van CEPANI, evenals alle kosten in
het kader van de mediatie waarmee de partijen akkoord zijn gegaan. Ter
dekking van de mediatiekosten moet, vooraleer de mediator door het
benoemingscomité of door de voorzitter benoemd wordt, aan CEPANI
een provisie voor de mediatiekosten betaald worden. Deze provisie wordt
door het secretariaat vastgesteld rekening houdend met het totaalbedrag
van de hoofdvordering en de tegenvordering, overeenkomstig de tarieflijst
voor mediatie geldig op de aanvangsdatum van de mediatie.
12.2 De andere kosten en uitgaven verbonden aan de mediatie, zoals
uitgaven gedaan door de partijen, behoren niet tot de mediatiekosten.
Zij vallen ten laste van de partij die ze maakt, behoudens andersluidend
akkoord tussen partijen, dat schriftelijk moet worden vastgelegd.
12.3 Indien CEPANI in de loop van de procedure, na raadpleging van
de mediator, vaststelt dat de oorspronkelijke provisie moet worden
aangepast, zal door het secretariaat aan de partijen de betaling van een
aanvullende provisie worden gevraagd.
Zowel de oorspronkelijke provisie als de gebeurlijk aanvullende provisie(s)
zijn, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, in gelijke delen
verschuldigd door elk van de partijen.
Indien aan het verzoek tot betaling van een aanvullende provisie niet wordt
voldaan, kan het secretariaat van CEPANI, na raadpleging van de mediator, deze
uitnodigen zijn/haar opdracht op te schorten in afwachting van de betaling.
12.4. Na de beëindiging van de mediatie worden de mediatiekosten verrekend
met de door CEPANI ontvangen provisie. Het eventuele saldo wordt,
overeenkomstig het akkoord tussen de partijen, aan hen terugbetaald.
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SLOTBEPALINGEN

Mediatie

Artikel 13. Beperking van de aansprakelijkheid
De mediator, CEPANI en zijn leden en personeel zijn niet aansprakelijk
voor enige handeling of nalatigheid in het kader van een mediatie,
behalve in geval van bedrog of zware fout.

16

17 - ADR – REGLEMENTEN

Mini-trial

AFDELING II

MINI-TRIAL
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TYPE BEDING VOOR MINI-TRIAL
De partijen die naar het mini-trial reglement van CEPANI willen verwijzen,
wordt aanbevolen om in hun contracten het hiernavolgende type beding
op te nemen.
“De partijen verbinden zich ertoe voor ieder geschil dat uit of met betrekking
tot deze overeenkomst mocht ontstaan, het mini-trial reglement van CEPANI
toe te passen.”
Dit type beding kan worden aangevuld met de volgende bepalingen:
“De zetel van de mini-trial is [___].”
“De taal van de mini-trial is [___].”
“Indien de mini-trial niet lukt, zal het geschil definitief beslecht worden
overeenkomstig het arbitragereglement van CEPANI, door een of meerdere
arbiters benoemd conform dit reglement”.

VOORAFGAANDE BEPALINGEN
Artikel 1. - Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie
Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (“CEPANI”) is een
onafhankelijke instelling die de mini-trial administreert overeenkomstig
zijn reglement. Het lost zelf geen geschillen op en oefent niet de taak van
voorzitter van het mini-trialcomité uit.
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INLEIDING
Artikel 2. Toepassingsgebied
Een mini-trialovereenkomst kan het voorwerp uitmaken van een beding in
een contract of kan na het ontstaan van het geschil worden gesloten.

HET INLEIDEN VAN DE PROCEDURE

1. De partij die een beroep wenst te doen op de mini-trial overeenkomstig
het CEPANI-reglement, dient daartoe een verzoek tot mini-trial in bij het
secretariaat.
Het verzoek tot mini-trial bevat onder meer de volgende gegevens:
a) naam, voornaam en volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoonen faxnummer, geldig e-mailadres en in voorkomend geval het BTWnummer van elk der partijen;
b) een bondige uiteenzetting over de aard en de omstandigheden van het
geschil dat aan de vordering ten grondslag ligt;
c) het onderwerp van de vordering, een samenvatting van de ingeroepen
middelen en, indien mogelijk, een raming van de gevorderde bedragen;
d) naam, voornaam, hoedanigheid, adres en een geldig e-mailadres,
telefoon- en faxnummer van de bijzitter die de eiser aanduidt om te
zetelen in het mini-trialcomité;
e) aanwijzingen betreffende de plaats en de taal van de mini-trial en de
toepasselijke rechtsregels.
Het verzoek moet vergezeld zijn van een kopie van de gesloten
overeenkomsten en alleszins van de mini-trialovereenkomst, van de
algemene of bijzondere volmacht van de bijzitter, van de briefwisseling
tussen de partijen en van alle overige nuttige stukken.
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Artikel 3. Verzoek tot mini-trial

Het verzoek tot mini-trial en de bijlagen bij dit verzoek dienen elektronisch
alsook in één papieren exemplaar te worden ingediend.
2. De eiser moet bovendien bij het verzoek tot mini-trial het bewijs voegen
van de kennisgeving van het verzoek en de bijlagen hiertoe aan de verweerder.
3. De mini-trial wordt geacht aan te vangen op de dag waarop het
secretariaat zowel het verzoek tot mini-trial en de bijlagen bij het verzoek
als de betaling van de registratiekosten zoals bepaald in artikel 4 bijlage
I.B heeft ontvangen. Het secretariaat bevestigt de aanvangsdatum van de
mini-trial aan de partijen.

Artikel 4. Beantwoording van het verzoek tot mini-trial en het
instellen van een tegenvordering
1. Binnen een termijn van eenentwintig dagen na de aanvangsdatum van
de mini-trial moet de verweerder zijn/haar antwoord op het verzoek tot
mini-trial bij het secretariaat indienen.
Het antwoord bevat onder meer de volgende gegevens:
a) naam, voornaam en volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoonen faxnummer, geldig e-mailadres en in voorkomend geval het BTWnummer van de verweerder;
b) zijn/haar commentaar betreffende de aard en de omstandigheden van
het geschil dat aan de vordering ten grondslag ligt;
c) zijn/haar standpunt over de onderdelen van de vordering, zijn/haar
eventuele voorstellen en eigen aanspraken;
d) naam, voornaam, hoedanigheid, adres en een geldig e-mailadres,
telefoon- en faxnummer van de bijzitter die de verweerder aanduidt om te
zetelen in het mini-trialcomité;
e) zijn/haar houding betreffende de plaats en de taal van de mini-trial en
de toepasselijke rechtsregels.
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Het antwoord moet vergezeld zijn van de algemene of bijzondere
volmacht van de bijzitter en van alle overige nuttige stukken.
Het antwoord en de bijlagen bij dit antwoord dienen elektronisch alsook in
één papieren exemplaar te worden ingediend.
2. De verweerder moet bovendien bij het antwoord het bewijs voegen van
de kennisgeving, binnen dezelfde termijn van eenentwintig dagen, van het
antwoord en bijlagen hiertoe aan de eiser.
Mini-trial

3. Elke tegenvordering geformuleerd door een verweerder, moet samen
met het antwoord op het verzoek tot mini-trial gebeuren en moet onder
meer volgende gegevens bevatten:
a) een uiteenzetting over de aard en de omstandigheden van het geschil,
dat aan de tegenvordering ten grondslag ligt;
b) het voorwerp van de tegenvordering en, indien mogelijk, een raming
van de gevorderde bedragen.
4. Op gemotiveerd verzoek van de verweerder of zelfs ambtshalve kan het
secretariaat de in lid 1 bepaalde termijn verlengen.

Artikel 5. Ontbreken van een prima facie mini-trialovereenkomst
Bij gebrek aan een prima facie mini-trialovereenkomst kan geen minitrial plaatsvinden, indien de verweerder niet binnen de in artikel 4
voorgeschreven termijn van eenentwintig dagen zijn/haar antwoord op het
verzoek tot mini-trial indient of indien hij/zij de mini-trial overeenkomstig
het CEPANI-reglement betwist.

Artikel 6. Gevolgen van de mini-trialovereenkomst
1. Indien de partijen overeenkomen een beroep te doen op de mini-trial
overeenkomstig het CEPANI-reglement, onderwerpen zij zich aan het
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reglement, met inbegrip van de bijlagen, dat van toepassing is op het
ogenblik van de aanvangsdatum van de mini-trial, tenzij zij uitdrukkelijk
overeenkomen om zich te onderwerpen aan het reglement van toepassing
op het tijdstip van de totstandkoming van de mini-trialovereenkomst.
2. Behoudens andersluidend beding tussen de partijen, verloopt de
procedure in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement.
3. De voorzitter van het mini-trialcomité kan, indien hij/zij dit nodig acht
en na overleg met zijn/haar bijzitters, van de in dit reglement vastgelegde
procedure afwijken.

Artikel 7. Schriftelijke kennisgevingen of mededelingen en termijnen
1. Het verzoek tot mini-trial, het antwoord op het verzoek tot mini-trial, de
memories of conclusies en de benoeming van het mini-trialcomité kunnen
geldig gebeuren wanneer de kennisgeving of mededeling in elektronische
vorm aan een geldig e-mailadres wordt gedaan. In deze gevallen draagt
de verzender de bewijslast van de verzending. In geval er geen bekend
e-mailadres voorhanden is voor een partij, zal de kennisgeving of
mededeling geldig kunnen gebeuren wanneer zij gedaan wordt per koerier
tegen ontvangstbewijs, per aangetekende brief of per telefax.
2. Indien een partij vertegenwoordigd wordt door een raadsman, gebeuren
de kennisgevingen en mededelingen aan deze laatste, tenzij deze partij
anders verzoekt.
De kennisgevingen of mededelingen zijn geldig als zij verstuurd zijn aan
het laatst bekende adres van de bestemmeling, zoals dit meegedeeld werd
door de bestemmeling zelf of, desgevallend, door de wederpartij.
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3. Een kennisgeving of een mededeling verricht in overeenstemming met lid
1 wordt geacht te zijn gedaan, wanneer zij werd ontvangen of zou moeten
zijn ontvangen door de partij zelf, haar vertegenwoordiger of haar raadsman.
4. De in dit reglement bepaalde termijnen beginnen te lopen op de dag
na die waarop een kennisgeving of mededeling overeenkomstig het
voorgaande lid geacht wordt gedaan te zijn. Indien de laatste dag van de
verleende termijn een officiële feestdag is of geen werkdag is in het land
waar de kennisgeving of mededeling moet worden gedaan, verstrijkt de
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termijn aan het eind van de eerstvolgende werkdag.
Een kennisgeving of mededeling die in overeenstemming met lid 1 van
dit artikel verzonden werd vóór of op de laatste dag van de toegekende
termijn, wordt geacht tijdig ingediend te zijn.

Artikel 8. Gerechtelijke of arbitrale procedures
1. De partijen verbinden zich ertoe om, gedurende de mini-trialprocedure
met betrekking tot het geschil dat geheel of gedeeltelijk aan de
voorliggende procedure onderworpen is, geen gerechtelijke noch arbitrale
procedure in te leiden of voort te zetten, behoudens ten bewarende titel.
2. Niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid van dit artikel kunnen
de partijen zich tot de rechter of de arbiter wenden voor het vorderen van
voorlopige of bewarende maatregelen. Zij zien hierdoor niet af van de mini-trial.

HET MINI-TRIALCOMITÉ
Artikel 9. Algemene bepalingen
1. Uitsluitend personen die onafhankelijk zijn ten opzichte van de partijen en hun
raadslieden en die de gedragsregels voor de CEPANI procedures naleven, kunnen
als voorzitter van het mini-trialcomité in een CEPANI-mini-trial optreden.
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2. Het benoemingscomité of de voorzitter benoemt de voorzitter van
het mini-trialcomité. De partijen kunnen de voorzitter van het minitrialcomité in onderling akkoord ter aanvaarding voordragen aan het
benoemingscomité of de voorzitter.
3. Voor zijn/haar benoeming of bevestiging, ondertekent de voorzitter van
het mini-trialcomité een verklaring van aanvaarding, beschikbaarheid en
onafhankelijkheid. Hij/zij deelt schriftelijk aan het secretariaat de feiten en
omstandigheden mee, die van dien aard zijn dat deze in de ogen van de partijen
aanleiding zouden kunnen geven zijn/haar onafhankelijkheid in twijfel te trekken.
Het secretariaat deelt deze informatie schriftelijk mee aan de partijen en
stelt een termijn waarbinnen zij eventuele opmerkingen kunnen indienen.
4. Indien in de loop van de arbitrageprocedure zich feiten en
omstandigheden voordoen van dezelfde aard als deze vermeld in lid 2 van
dit artikel, brengt de voorzitter van het mini-trialcomité deze onmiddellijk
schriftelijk ter kennis van het secretariaat en de partijen.
5. De beslissingen van het benoemingscomité of de voorzitter inzake de
benoeming, de bevestiging of de vervanging van een voorzitter van het
mini-trialcomité zijn niet aanvechtbaar. De motivering van de beslissing
wordt niet meegedeeld.
6. Door het aanvaarden van zijn/haar opdracht verbindt de voorzitter van
het mini-trialcomité er zich toe om deze tot het einde uit te voeren in
overeenstemming met de bepalingen van dit reglement.
7. Behoudens andersluidend beding tussen de partijen, legt de voorzitter
van het mini-trialcomité zichzelf het verbod op om de functie van arbiter,
vertegenwoordiger of raadsman van een partij te vervullen in een arbitrale
of gerechtelijke procedure betreffende het geschil dat het voorwerp is
geweest van een mini-trial.
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Artikel 10. Samenstelling en taak van het mini-trialcomité
1. Het mini-trialcomité bestaat uit: de voorzitter van het mini-trialcomité
en twee bijzitters, die elk de partij die hen heeft aangewezen kunnen
verbinden krachtens een algemene of bijzondere volmacht.
2. Wanneer meer dan twee partijen in de mini-trial betrokken zijn, wijst elk
der partijen, behoudens andersluidende overeenkomst, één bijzitter aan

3. Het benoemingscomité of de voorzitter benoemt of bevestigt de
voorzitter van het mini-trialcomité wanneer de provisie voor minitrialkosten voorzien in artikel 21 integraal werd voldaan. Het houdt hierbij
meer bepaald rekening met de beschikbaarheid, de kwalificaties en de
bekwaamheid van de voorzitter van het mini-trialcomité om de mini-trial
te voeren overeenkomstig dit reglement.
4. De voorzitter van het mini-trialcomité heeft de taak om de partijen te
helpen om een minnelijke regeling te vinden die een einde maakt aan hun
geschil. Dit akkoord tracht hij/zij tot stand te brengen via overleg met zijn/
haar bijzitters.
5. De bijzitter is de hooggeplaatste verantwoordelijke, die door een partij
wordt aangewezen om, in naam en voor rekening van de partij die hem/
haar aangewezen heeft en onder leiding van de voorzitter van het minitrialcomité, te trachten een minnelijke regeling te vinden over het gerezen
geschil. De bijzitter kan het ondernemingshoofd zelf of een hoger kaderlid
van de partij die hem/haar aanwijst zijn, maar eveneens een derde, zoals
een advocaat of iedere andere vertrouwenspersoon aan wie de partij de
bevoegdheid verleent om haar te verbinden.
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om deel uit te maken van het mini-trialcomité.

Artikel 11. Vervanging van de voorzitter van het mini-trialcomité
1. Bij overlijden, wraking, behoorlijk aanvaarde terugtrekking, verhindering of op
verzoek van alle partijen, wordt de voorzitter van het mini-trialcomité vervangen.
2. De voorzitter van het mini-trialcomité wordt eveneens vervangen indien
het benoemingscomité of de voorzitter vaststelt dat deze de jure of de
facto verhinderd is zijn/haar functie uit te oefenen of zijn/haar functie niet
uitoefent in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement of
binnen de toegekende termijnen.
In dit geval, neemt het benoemingscomité of de voorzitter een beslissing
nadat het de betrokken voorzitter van het mini-trialcomité, de bijzitters
en de partijen heeft uitgenodigd om hun opmerkingen schriftelijk aan
het secretariaat over te maken, binnen de door het secretariaat bepaalde
termijn. Deze opmerkingen worden meegedeeld aan de partijen en aan
het mini-trialcomité.

DE MINI-TRIALPROCEDURE
Artikel 12. Overhandiging van het dossier aan het mini-trialcomité
Het secretariaat overhandigt het dossier aan het mini-trialcomité na
zijn benoeming en wanneer de provisie voor mini-trialkosten voorzien in
artikel 21 integraal werd voldaan.

Artikel 13. Taal van de mini-trial
1. De partijen bepalen in onderling akkoord de taal waarin de mini-trial
wordt gevoerd. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen
bepaalt de voorzitter van het mini-trialcomité, na overleg met zijn/haar
bijzitters, de taal of talen van de mini-trial, rekening houdend met de
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omstandigheden en met name de taal van de overeenkomst.
2. De voorzitter van het mini-trialcomité beslist, na overleg met zijn/haar
bijzitters, wie en in welke verhouding de eventuele vertaalkosten draagt.

Artikel 14. Plaats van de mini-trial
1. Het benoemingscomité of de voorzitter bepaalt de plaats van de minitrial, tenzij de partijen deze zijn overeengekomen.
2. Behoudens andersluidend beding tussen de partijen en na hen
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geraadpleegd te hebben, kan het mini-trialcomité op elke plaats die het
daartoe geschikt acht, zittingen en bijeenkomsten houden.
3. Het mini-trialcomité kan beraadslagen op elke plaats die het daartoe
geschikt acht.

Artikel 15. Onderzoek van de zaak
1. De voorzitter van het mini-trialcomité kan, na overleg met zijn/haar
bijzitters, de partijen verzoeken bijkomende toelichtingen en stukken voor
te leggen.
2. De voorzitter van het mini-trialcomité bepaalt, na overleg met zijn/
haar bijzitters, de dag, het uur en de plaats van een bijeenkomst in
aanwezigheid van de partijen.
3. De voorzitter van het mini-trialcomité zit de bijeenkomst voor en biedt
de partijen de gelegenheid hun standpunt uiteen te zetten.
4. De zittingen zijn niet openbaar. Behoudens toestemming van het
mini-trialcomité en van de partijen zijn de zittingen niet toegankelijk voor
personen die niet in het geding betrokken zijn.
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5. De partijen verschijnen in persoon, via een behoorlijk daartoe
gevolmachtigde en/of raadsman.
6. Na de bijeenkomst overlegt de voorzitter van het mini-trialcomité
met zijn/haar bijzitters met het oog op het bereiken van een akkoord.
De voorzitter van het mini-trialcomité beschikt hierbij over de ruimste
bevoegdheid om te ondernemen wat volgens hem/haar redelijkerwijze
een akkoord kan bewerkstelligen. Hij/zij kan te dien einde onder meer in
overleg treden met elk van zijn/haar bijzitters afzonderlijk.

Artikel 16. Vertrouwelijkheid van de mini-trial
Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, of er een wettelijke
verplichting tot bekendmaking is, is de mini-trial vertrouwelijk.

Artikel 17. Vertrouwelijkheid van de mededelingen
Alle mededelingen tussen de partijen en/of de voorzitter van het
mini-trialcomité vanaf zijn/haar aanstelling door CEPANI of die door
deze worden gedaan in de loop en ten behoeve van de mini-trial zijn
vertrouwelijk. Het is partijen verboden om er melding van te maken buiten
het kader van de mini-trial. Behoudens andersluidend akkoord van de
partijen, geldt dit evenwel niet voor de kennisgeving van de beëindiging
van de mini-trial zoals voorzien in artikel 19 hierna, noch voor het akkoord
dat tussen partijen zou gesloten worden bij het einde van de mini-trial.
Vooraf bestaande documenten of documenten die een partij ontvangt
buiten het kader van de mini-trial en die medegedeeld worden
tijdens de mini-trial en ten behoeve ervan tussen partijen, aan de
voorzitter van het mini-trialcomité of door de voorzitter van het minitrialcomité aan de partijen of aan één van hen, zijn niet gedekt door
deze vertrouwelijkheidsregel. Zij kunnen, desgevallend, door de partijen
gebruikt worden voor andere doelstellingen dan deze van de mini-trial,
29 - ADR – REGLEMENTEN

behoudens wanneer zij specifiek onder de dekking van de vertrouwelijkheid
van de mini-trial werden meegedeeld. Behoudens toestemming van alle
partijen in de mini-trial, is het de partijen verboden om, op welkdanige
wijze dan ook, melding te maken van het feit dat de mededeling van deze
documenten gebeurd is in het kader van de mini-trial.

HET AKKOORD EN EINDE VAN DE MINI-TRIAL

1. Wanneer het overleg tot een akkoord tussen de partijen leidt, wordt
dit in een schriftelijke en door de bijzitters, in naam en voor rekening van
de partijen, ondertekende akte vastgelegd. Deze akte bevat de precieze
verbintenissen van iedere partij.
De voorzitter van het mini-trialcomité stelt vervolgens een proces-verbaal
op dat vaststelt dat de partijen een akkoord bereikten en ondertekent
dit samen met de bijzitters, die in naam en voor rekening van de partijen
ondertekenen. Hij/zij stuurt een kopie van dit proces-verbaal aan het
secretariaat.
2. Wordt er geen akkoord bereikt, dan neemt de voorzitter van het minitrialcomité dit gegeven op in een proces-verbaal dat hij/zij ondertekent en
ter kennis brengt van het secretariaat.

Artikel 19. Einde van de mini-trial
1. Indien het overleg tot een akkoord leidt, neemt de mini-trial een einde
door de ondertekening door de bijzitters, in naam en voor rekening van de
partijen, en de voorzitter van het mini-trialcomité van het proces-verbaal
dat het akkoord vaststelt.
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Artikel 18. Akkoord

2. Indien geen akkoord werd bereikt, neemt de mini-trial een einde door
de schriftelijke kennisgeving door de voorzitter van het mini-trialcomité
van het proces-verbaal dat dit gegeven vaststelt aan het secretariaat.
3. Indien een partij, na behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschijnt,
neemt de mini-trial een einde door de schriftelijke kennisgeving van dit
feit door de voorzitter van het mini-trialcomité aan het secretariaat.
4. Elke partij kan te allen tijde weigeren de mini-trial voort te zetten. In dat
geval neemt de mini-trial een einde door de schriftelijke kennisgeving van
deze weigering aan het secretariaat en aan de voorzitter van het minitrialcomité, voor zover deze laatste reeds benoemd is.
5. De voorzitter van het mini-trialcomité kan, na overleg met zijn/haar bijzitters,
beslissen dat het voortzetten van de mini-trial niet langer gerechtvaardigd
is. In voorkomend geval neemt de mini-trial een einde door de schriftelijke
kennisgeving van dit feit door de voorzitter van het mini-trialcomité aan het
secretariaat.

DE MINI-TRIALKOSTEN
Artikel 20. Aard en bedrag van de mini-trialkosten
1. De mini-trialkosten omvatten het honorarium en de kosten van de
voorzitter van het mini-trialcomité, evenals de administratiekosten van
CEPANI. Ze worden door het secretariaat vastgesteld rekening houdend met
het totaalbedrag van de vorderingen, en overeenkomstig de tarieflijst voor
mini-trial geldig op het ogenblik van de aanvangsdatum van de mini-trial.
2. De honoraria en kosten van de bijzitter zijn ten laste van de partij die
hem/haar aanstelde. De andere kosten en uitgaven verbonden aan de
mini-trial, zoals de uitgaven gedaan door de partijen voor hun verdediging
en deze met betrekking tot de bewijsvoering en met de hulp van
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deskundigen en getuigen, behoren niet tot de mini-trialkosten. Zij vallen
ten laste van de partij die ze maakt.
3. Indien bijzondere omstandigheden dit vereisen, kan het secretariaat de
mini-trialkosten vaststellen op een hoger of lager bedrag dan wat uit de
toepassing van de tarieflijst voor mini-trial voortvloeit.
4. Bij gebrek aan een totale of gedeeltelijke raming van de vorderingen
stelt het secretariaat, op basis van de beschikbare elementen, het
totaalbedrag van het geschil vast, op basis waarvan de mini-trialkosten
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zullen worden berekend.
5. In de loop van de procedure kan het secretariaat het bedrag van de
mini-trialkosten aanpassen indien uit de omstandigheden van de zaak
of uit nieuwe vorderingen blijkt dat het geschil omvangrijker is dan
aanvankelijk werd bevonden.

Artikel 21. De provisie voor mini-trialkosten
1. Ter dekking van de mini-trialkosten bepaald overeenkomstig artikel 20,
lid 1, moet, voorafgaand aan de benoeming van de voorzitter van het minitrialcomité door het benoemingscomité of de voorzitter, aan CEPANI een
provisie voor mini-trialkosten worden betaald.
2. Indien de mini-trialkosten in de loop van de procedure moeten worden
aangepast, geeft dit, op dat ogenblik, aanleiding tot het vaststellen van
een aanvullende provisie.
3. Zowel de provisie als de aanvullende provisie is in gelijke delen
verschuldigd door de partijen. Iedere partij kan evenwel de totaliteit van
de provisie ten laste nemen, indien de andere partij nalaat haar deel van
de provisie te betalen.
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4. Indien het bedrag van de provisie € 50.000,00 overschrijdt, kan de
betaling van de provisie door middel van een bankgarantie geschieden.
5. Indien aan een verzoek tot betaling van een aanvullende provisie
niet wordt voldaan, kan het secretariaat, na raadpleging van het minitrialcomité, het uitnodigen zijn opdracht op te schorten en een termijn
van minstens vijftien dagen vaststellen, na verloop van welke de vordering
en/of tegenvordering op basis waarvan de aanvullende provisie werd
berekend, geacht wordt ingetrokken te zijn. Een dergelijke intrekking
verhindert niet dat de betreffende partij op een later tijdstip dezelfde
vordering of tegenvordering opnieuw indient.

Artikel 22. Beslissing over de mini-trialkosten
1. Het definitieve eindbedrag van de mini-trialkosten wordt door het
secretariaat vastgesteld.
2. Behoudens andersluidend beding tussen de partijen, betalen de partijen
een gelijk deel van de mini-trialkosten.
3. Het proces-verbaal dat het tot stand gekomen akkoord tussen de
partijen vaststelt, vermeldt de mini-trialkosten, zoals deze definitief
werden vastgesteld door het secretariaat en vermeldt het eventuele
akkoord van de partijen betreffende de verdeling ervan.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 23. Beperking van de aansprakelijkheid
De voorzitter van het mini-trialcomité, CEPANI en zijn leden en personeel
zijn niet aansprakelijk voor enige handeling of nalatigheid in het kader van
een mini-trial, behalve in geval van bedrog of zware fout.
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AFDELING III

TYPE BEDING VOOR DESKUNDIGENONDERZOEK
De partijen die naar het reglement inzake het deskundigenonderzoek van
CEPANI willen verwijzen, wordt aanbevolen om in hun contracten het
hiernavolgende type beding op te nemen.
“De partijen verbinden zich ertoe voor alle geschillen die uit of
met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan, een
deskundigenonderzoek volgens het reglement van CEPANI te laten
plaatsvinden.”
Dit type beding kan worden aangevuld met de volgende bepalingen1:
“De zetel van het deskundigenonderzoek is [___]”.
“De taal van het deskundigenonderzoek is [___]”.
“Het deskundigenonderzoek zal uitgevoerd worden door [een] of [drie]
deskundigen”.
“De vaststellingen en besluiten van de deskundige(n) binden de partijen
[niet].”

VOORAFGAANDE BEPALINGEN
Artikel 1. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie
Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (“CEPANI”) is een
onafhankelijke instelling die de procedures van deskundigenonderzoek
administreert overeenkomstig dit reglement. Het beslecht zelf geen
geschillen en oefent niet de taak van deskundige uit.

1. Schrappen wat niet past.
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HET INLEIDEN VAN DE PROCEDURE
Artikel 2. Verzoek tot deskundigenonderzoek
1. De partij die een beroep wenst te doen op het deskundigenonderzoek
overeenkomstig het CEPANI-reglement, dient daartoe een verzoek tot
deskundigenonderzoek in bij het secretariaat.
Het verzoek tot deskundigenonderzoek bevat onder meer de volgende
gegevens:
a) naam, voornaam en volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoonen faxnummer, geldig e-mailadres en in voorkomend geval het BTWb) een bondige uiteenzetting over de aard en de omstandigheden van het
geschil, dat aan de vordering ten grondslag ligt;
b) het doel en de aard van het gevraagde deskundigenonderzoek;
c) aanwijzingen betreffende de plaats en de taal van het
deskundigenonderzoek.
Het verzoek moet vergezeld zijn van een kopie van de gesloten
overeenkomsten en alleszins van de overeenkomst tot
deskundigenonderzoek en van alle overige nuttige stukken.
Het verzoek tot deskundigenonderzoek en de bijlagen bij dit verzoek dienen
elektronisch alsook in één papieren exemplaar te worden ingediend.
2. De eiser moet bovendien bij het verzoek tot deskundigenonderzoek het
bewijs voegen van de kennisgeving van het verzoek en de bijlagen hiertoe
aan de verweerder.
3. De procedure wordt geacht aan te vangen op de dag waarop het
secretariaat het verzoek tot deskundigenonderzoek en de bijlagen hiertoe,
evenals de betaling van de registratiekosten heeft ontvangen. Ieder
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nummer van ieder der partijen;

verzoek tot deskundigenonderzoek moet vergezeld gaan van een betaling
van € 750,00 excl. BTW als voorschot op de administratiekosten. Dit bedrag
is niet terugvorderbaar en wordt in mindering gebracht op het door de eiser
verschuldigd deel van de provisie voor kosten van het deskundigenonderzoek.
Het secretariaat bevestigt de aanvangsdatum van het
deskundigenonderzoek aan de partijen.

Artikel 3. Antwoord op het verzoek tot deskundigenonderzoek
1. Binnen een termijn van vijftien dagen na de aanvangsdatum van het
deskundigenonderzoek, moet de verweerder zijn antwoord op het verzoek
tot deskundigenonderzoek bij het secretariaat indienen.
Het antwoord bevat onder meer de volgende gegevens:
a) naam, voornaam en volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoonen faxnummer, geldig e-mailadres en in voorkomend geval het BTWnummer van de verweerder;
b) zijn bondige commentaar betreffende de aard en de omstandigheden
van het geschil, dat aan de vordering ten grondslag ligt;
c) zijn standpunt betreffende de door de eiser geformuleerde opdracht;
d) zijn houding betreffende de taal en de plaats van het
deskundigenonderzoek.
Het antwoord en bijlagen bij dit antwoord dienen elektronisch alsook in
één papieren exemplaar te worden ingediend.
2. De verweerder moet bovendien bij het antwoord het bewijs voegen
van de kennisgeving binnen dezelfde termijn van vijftien dagen, van het
antwoord en de bijlagen hiertoe aan de eiser.
3. Op gemotiveerd verzoek van de verweerder of zelfs ambtshalve, kan het
secretariaat de in lid 1 bepaalde termijn verlengen.
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Artikel 4. Ontbreken van een prima facie overeenkomst tot
deskundigenonderzoek
Bij gebrek aan een prima facie overeenkomst tot deskundigenonderzoek,
kan geen deskundigenonderzoek plaatsvinden indien de verweerder niet
binnen de in artikel 3 voorgeschreven termijn van vijftien dagen zijn
antwoord op het verzoek tot deskundigenonderzoek indient of indien
hij het deskundigenonderzoek overeenkomstig het CEPANI-reglement
betwist.

Artikel 5. Gevolgen van de overeenkomst tot deskundigenonderzoek
1. Indien de partijen overeenkomen een beroep te doen op het
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deskundigenonderzoek overeenkomstig het CEPANI-reglement,
onderwerpen zij zich aan het reglement, met inbegrip van de bijlagen,
dat van kracht is op het ogenblik van de aanvangsdatum van het
deskundigenonderzoek, tenzij zij uitdrukkelijk overeenkomen om zich te
onderwerpen aan het reglement van toepassing op het tijdstip van de
totstandkoming van de overeenkomst.
2. Als, niettegenstaande het bestaan van een prima facie overeenkomst
tot deskundigenonderzoek, één van de partijen weigert deel te nemen
aan het deskundigenonderzoek of zich van deelname onthoudt, zal het
deskundigenonderzoek desalniettemin doorgaan.

Artikel 6. Schriftelijke kennisgevingen of mededelingen en
termijnen
1. Het verzoek tot deskundigenonderzoek, het antwoord op het verzoek
tot deskundigenonderzoek, de memories of conclusies, de benoeming
van de deskundige(n), kunnen geldig gebeuren onder voorbehoud van
artikel 15, lid 2, wanneer de kennisgeving of mededeling in elektronische
vorm aan een geldig e-mailadres wordt gedaan. In deze gevallen draagt
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de verzender de bewijslast van de verzending. In geval er geen bekend
e-mailadres voorhanden is voor een partij, zal de kennisgeving of
mededeling geldig kunnen gebeuren wanneer zij gedaan wordt per koerier
tegen ontvangstbewijs, per aangetekende brief of per telefax.
2. Indien een partij vertegenwoordigd wordt door een raadsman, gebeuren
de kennisgevingen en mededelingen aan deze laatste, tenzij deze partij
anders verzoekt.
De kennisgevingen of mededelingen zijn geldig als zij verstuurd zijn aan
het laatst bekende adres van de bestemmeling, zoals dit meegedeeld werd
door de bestemmeling zelf of desgevallend door de tegenpartij.
3. Een kennisgeving of een mededeling verricht in overeenstemming met
lid 1, wordt geacht te zijn gedaan wanneer zij werd ontvangen of zou
moeten ontvangen zijn door de partij zelf, haar vertegenwoordiger of haar
raadsman.
4. De in dit reglement bepaalde termijnen, beginnen te lopen op de
dag na die waarop een kennisgeving of mededeling overeenkomstig het
voorgaande lid geacht wordt gedaan te zijn. Indien de laatste dag van de
verleende termijn een officiële feestdag is of geen werkdag is in het land
waar de kennisgeving of mededeling moet worden gedaan, verstrijkt de
termijn aan het eind van de eerstvolgende werkdag.
Een kennisgeving of mededeling die in overeenstemming met lid 1 van
dit artikel verzonden werd vóór of op de laatste dag van de toegekende
termijn, wordt geacht tijdig ingediend te zijn.
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DE DESKUNDIGE
Artikel 7. Algemene bepalingen
1. Uitsluitend personen die onafhankelijk zijn ten opzichte van de partijen
en hun raadslieden en die de gedragsregels voor de CEPANI procedures
naleven, kunnen als deskundige in een CEPANI-deskundigenonderzoek
optreden.
2. Het benoemingscomité of de voorzitter benoemt de deskundige(n). De
partijen kunnen ook de deskundig(n) in onderling akkoord ter aanvaarding

3. Voor zijn benoeming of bevestiging, ondertekent de voorgedragen
deskundige een verklaring van aanvaarding, beschikbaarheid en
onafhankelijkheid. Hij deelt schriftelijk aan het secretariaat de feiten en
omstandigheden mee, die van dien aard zijn dat deze in de ogen van de
partijen aanleiding zouden kunnen geven zijn onafhankelijkheid in twijfel
te trekken.
Het secretariaat deelt deze informatie schriftelijk mee aan de partijen
en stelt hen een termijn waarbinnen zij eventuele opmerkingen kunnen
indienen.
4. Indien in de loop van de procedure zich feiten en omstandigheden
voordoen, van dezelfde aard als deze vermeld in lid 3 van dit artikel, brengt
de deskundige deze onmiddellijk schriftelijk ter kennis van het secretariaat
en de partijen.
5. De beslissingen van het benoemingscomité of de voorzitter inzake de
benoeming, de bevestiging of de vervanging van een deskundige zijn niet
aanvechtbaar. De motivering van de beslissingen wordt niet meegedeeld.
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voordragen aan het benoemingscomité of de voorzitter.

6. Door het aanvaarden van zijn opdracht, verbindt iedere deskundige er
zich toe om deze tot het einde uit te voeren in overeenstemming met dit
reglement.
7. Behoudens met akkoord van de partijen, legt de deskundige zichzelf het
verbod op om de functie van arbiter, vertegenwoordiger of raadspersoon
van een partij te vervullen in een arbitrale of gerechtelijke procedure
betreffende het geschil dat het voorwerp is geweest van een procedure
van deskundigenonderzoek.

Artikel 8. Benoeming van de deskundige
1. Het benoemingscomité of de voorzitter stelt de deskundige aan of
bevestigt deze in overeenstemming met de hiernavolgende regels.
2. De partijen bepalen de opdracht van de deskundige(n). Indien de
deskundige wordt aangesteld tijdens een arbitrageprocedure, bepaalt
het scheidsgerecht na consultatie met de partijen de opdracht van de
deskundige. Indien de deskundige wordt aangesteld tijdens een mediatie,
bepaalt de mediator na consultatie met de partijen de opdracht van de
deskundige.
3. Het benoemingscomité of de voorzitter benoemt of bevestigt de
deskundige(n) nadat de in artikel 17 voorziene provisie voor kosten van
het deskundigenonderzoek werd betaald door de partijen of één van
hen. Het houdt hierbij meer bepaald rekening met de beschikbaarheid,
de kwalificaties en de bekwaamheid van de deskundige(n) om het
deskundigenonderzoek te voeren overeenkomstig dit reglement.

Artikel 9. Vervanging van de deskundige(n)
1. Bij overlijden, wraking, behoorlijk aanvaarde terugtrekking, verhindering
of op verzoek van alle partijen, wordt een deskundige vervangen.
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2. Een deskundige wordt eveneens vervangen indien het benoemings
comité of de voorzitter vaststelt dat deze de jure of de facto
verhinderd is zijn functie uit te oefenen of zijn functie niet uitoefent in
overeenstemming met de bepalingen van dit reglement of binnen de
toegekende termijnen.
In dit geval neemt het benoemingscomité of de voorzitter een beslissing
nadat het de betrokken deskundige, de eventuele andere deskundigen
en de partijen heeft uitgenodigd om hun opmerkingen schriftelijk aan
het secretariaat over te maken, binnen de door het secretariaat bepaalde
termijn. Deze opmerkingen worden meegedeeld aan de partijen en aan de
deskundige(n).
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HET DESKUNDIGENONDERZOEK
Artikel 10. Overhandiging van het dossier aan de deskundige(n)
Het secretariaat overhandigt het dossier aan de deskundige(n) na hun
benoeming of aanvaarding en wanneer de provisie voor kosten van het
deskundigenonderzoek voorzien in artikel 17 integraal werd voldaan.

Artikel 11. Taal van het deskundigenonderzoek
1. De partijen bepalen in onderling akkoord de taal waarin het
deskundigenonderzoek wordt gevoerd.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen, bepaalt (bepalen) de
deskundige(n) de taal of talen van de procedure, rekening houdend met de
omstandigheden en met name de taal van de overeenkomst.
2. De deskundige(n) beslist (beslissen) wie en in welke verhouding de
eventuele vertaalkosten draagt.
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Artikel 12. Plaats van het deskundigenonderzoek
1. Het benoemingscomité of de voorzitter bepaalt de plaats van het
deskundigenonderzoek, tenzij de partijen deze zijn overeengekomen.
2. Behoudens andersluidend beding tussen de partijen en na hen
geraadpleegd te hebben, kan (kunnen) de deskundige(n) op elke plaats die
hij/zij daartoe geschikt acht(en), zittingen en bijeenkomsten houden.

Artikel 13. Onderzoek van de zaak
1. De deskundige(n) verricht(en) de onderzoeksdaden op tegenspraak
binnen de grenzen van de opdracht.
2. De partijen verschijnen in persoon, of via een behoorlijk daartoe
gevolmachtigde en/of raadsman.
3. De partijen vergemakkelijken met alle middelen de uitoefening van de
opdracht van de deskundige(n), onder meer door de nodige stukken voor
te leggen of door toegang te verschaffen tot de plaatsen waar de vereiste
vaststellingen en onderzoeken moeten gebeuren.
4. Behoudens andersluidende overeenkomst, verbinden de vaststellingen
en adviezen van de deskundige(n) de partijen net als hun contractuele
bepalingen.
5. De zittingen zijn niet openbaar. Behoudens toestemming van de
deskundige(n) en van de partijen zijn de zittingen niet toegankelijk voor
personen die niet in het geding betrokken zijn.
6. Het deskundigenonderzoek is slechts vertrouwelijk, in zoverre de
partijen dit overeenkomen.
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HET DESKUNDIG VERSLAG EN HET EINDE VAN DE
OPDRACHT
Artikel 14. Het deskundigenverslag
De deskundige(n) beëindigt (beëindigen) de opdracht met het opmaken
van een definitief verslag waarin het zijn (hun) bevindingen en/of adviezen
weergeeft.

Artikel 15. Kennisgeving van het deskundig verslag
1. Wanneer het deskundig verslag werd opgesteld, maakt (maken) de
er partijen zijn, meer een bijkomend origineel exemplaar voor het secretariaat.
2. Het secretariaat brengt een origineel van het door de deskundige(n)
ondertekende verslag ter kennis van de partijen per aangetekend schrijven of
per koerier tegen ontvangstbewijs en een kopie daarvan per e-mail, voor zover
de kosten voor het deskundigenonderzoek volledig aan CEPANI zijn betaald.

DE KOSTEN VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK
Artikel 16. Aard en bedrag van de kosten van het deskundigenonderzoek
1. De kosten voor het deskundigenonderzoek omvatten de honoraria en
kosten van de deskundige(n), evenals de administratiekosten van CEPANI.
Ze worden door het secretariaat vastgesteld rekening houdend met de
aard en omvang van de aan de deskundige(n) toevertrouwde opdracht.
2. De partijkosten omvatten de kosten van de partijen, de kosten voor hun
verdediging en deze met betrekking tot de bewijsvoering. Zij behoren niet
tot de kosten van het deskundigenonderzoek en zijn ten laste van de partij
die ze maakt.
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deskundige(n) dit aan het secretariaat over in zoveel originele exemplaren als

3. In de loop van de procedure kan het secretariaat het bedrag van
de kosten voor het deskundigenonderzoek aanpassen, indien uit de
omstandigheden van de zaak of uit nieuwe opdrachten blijkt dat de zaak
omvangrijker is dan aanvankelijk werd bevonden.

Artikel 17. De provisie voor kosten van het deskundigenonderzoek
1. Ter dekking van de overeenkomstig artikel 16, lid 1 bepaalde kosten
van het deskundigenonderzoek wordt, voorafgaand aan de benoeming
of aanvaarding van de deskundige(n) door het benoemingscomité of de
voorzitter, en na consultatie met de deskundige, door de partijen aan
CEPANI een provisie voor kosten van het deskundigenonderzoek betaald.
2. Bij de benoeming van de deskundige of de omschrijving van zijn opdracht,
wordt de provisie vastgesteld in samenspraak met de deskundige.
3. Indien de kosten van het deskundigenonderzoek in de loop van
de procedure moeten aangepast worden, geeft dit op, dat ogenblik,
aanleiding tot het vaststellen van een aanvullende provisie.
4. Zowel de provisie als de aanvullende provisie is in gelijke delen
verschuldigd door de eisende partij en de verwerende partij. Iedere partij
kan evenwel de totaliteit van de provisie ten laste nemen, indien de andere
partij nalaat haar deel van de provisie te betalen.
5. Indien het bedrag van de provisie € 50.000,00 overschrijdt, kan de
betaling ervan door middel van een bankgarantie die onherroepelijk en op
eerste verzoek is, geschieden.
6. Indien aan een verzoek tot betaling van een aanvullende provisie niet
wordt voldaan, kan het secretariaat, na raadpleging van de deskundige(n),
hen uitnodigen hun opdracht op te schorten en een termijn van minstens
vijftien dagen vaststellen, na verloop van welke de uitbreiding van de
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opdracht op basis waarvan de aanvullende provisie werd berekend,
geacht wordt ingetrokken te zijn. Een dergelijke intrekking verhindert
niet dat de betreffende partij op een later tijdstip dezelfde vordering of
tegenvordering opnieuw indient.

Artikel 18. Beslissing over de kosten van het deskundigenonderzoek
1. Het definitieve eindbedrag van de kosten van het deskundigenonderzoek
wordt door het secretariaat vastgesteld.
2. Behoudens andersluidend beding tussen de partijen, betalen de partijen
een gelijk deel van de kosten van het deskundigenonderzoek.
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3. Het definitief deskundigenverslag, vermeldt de kosten van het
deskundigenonderzoek, zoals deze definitief werden vastgesteld door
het secretariaat en vermeldt het eventuele akkoord van de partijen
betreffende de verdeling ervan.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 19. Beperking van de aansprakelijkheid
De deskundige(n), CEPANI en zijn leden en personeel zijn niet aansprakelijk
voor enige handeling of nalatigheid in het kader van een procedure van
deskundigenonderzoek, behalve in geval van bedrog of zware fout.
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Aanpassing van overeenkomsten

AFDELING IV

TYPE BEDING VOOR DE AANPASSING
VAN OVEREENKOMSTEN.
De partijen die naar het reglement inzake de aanpassing van
overeenkomsten willen verwijzen, wordt aanbevolen om in hun contracten
het hiernavolgende type beding op te nemen.
“De partijen verbinden zich er toe om op verzoek van één van hen toepassing
te maken van het reglement van CEPANI betreffende de aanpassing van de
overeenkomsten.”
Het advies van de conform dit reglement aangestelde derde geldt als
(aanbeveling) of als (beslissing).”1
Dit type beding kan worden aangevuld met de volgende bepalingen:
“De zetel van het verloop van de procedure is [___]”.
“De taal van de procedure is [___]”.
“De procedure tot aanpassing van de overeenkomst zal op verzoek van
één der partijen gevolgd worden door een arbitrageprocedure volgens
het arbitragereglement van CEPANI”.

VOORAFGAANDE BEPALINGEN
Artikel 1. - Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie
Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (“CEPANI”) is een
onafhankelijke instelling die de procedures voor de aanpassing van
overeenkomsten administreert overeenkomstig dit reglement. Het lost
zelf geen geschillen op en oefent niet de taak van derde uit.
1. Schrappen wat niet past.
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ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 2. Toepassingsgebied
1. Dit reglement is van toepassing wanneer één of meerdere partijen
beroep willen doen op een derde wiens/wier opdracht erin bestaat
hetzij een tussen partijen gesloten overeenkomst aan te passen
en te vervolmaken daar waar partijen dit niet deden, hetzij de
gemeenschappelijke wilsuiting van partijen die aan de basis van een
bepaalde overeenkomst lag aan nieuwe situaties aan te passen.
2. Enkel partijen die de toepasselijkheid van dit reglement in een specifiek
beding overeenkwamen, kunnen beroep doen op deze procedure. Volgens
de draagwijdte die de partijen haar geven neemt de opdracht van de aan te
stellen derde uiteindelijk de vorm van een aanbeveling of een beslissing aan.

HET INLEIDEN VAN DE PROCEDURE

1. De partij die een beroep wenst te doen op de procedure tot aanpassing van
de overeenkomsten overeenkomstig het CEPANI-reglement dient daartoe een
verzoek tot aanpassing van de overeenkomsten in bij het secretariaat.
Het verzoek tot aanpassing van de overeenkomsten bevat onder meer de
volgende gegevens:
a)naam, voornaam en volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoonen faxnummer, geldig e-mailadres en in voorkomend geval het BTWnummer van ieder der partijen;
b)een bondige uiteenzetting van het standpunt van de eiser;
c)aanwijzingen betreffende de plaats en de taal van de procedure en de
toepasselijke rechtsregels;
d)het bewijs van de betaling van de registratiekosten.
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Artikel 3. Verzoek tot aanpassing van de overeenkomsten

Het verzoek moet vergezeld zijn van een kopie van de betreffende
overeenkomst(en) en de overeenkomst die de toepasselijkheid van
het reglement tot aanpassing van de overeenkomsten voorziet, van de
briefwisseling tussen de partijen en van alle overige nuttige stukken.
2. Ieder verzoek tot aanpassing van de overeenkomsten moet vergezeld
gaan van een betaling van € 750,00 excl. BTW als voorschot op de
administratiekosten. Dit bedrag is niet terugvorderbaar en wordt in
mindering gebracht op het door de eiser verschuldigd deel van de provisie
voor kosten van de procedure tot aanpassing van de overeenkomsten.
3. Het verzoek tot aanpassing van de overeenkomsten en de bijlagen bij dit
verzoek dienen elektronisch alsook in één papieren exemplaar te worden
ingediend.
Na ontvangst zendt CEPANI een exemplaar van het eenzijdig verzoek per
e-mail aan de wederpartij en/of aan de andere betrokken partijen.
In het geval er geen bekend e-mailadres voorhanden is voor de wederpartij
en/of de andere betrokken partij(en), dient het verzoek te worden
ingediend in zoveel originele en ondertekende exemplaren als er betrokken
partijen zijn, vermeerderd met één exemplaar voor het secretariaat.

Artikel 4. Antwoord op het verzoek tot aanpassing van
de overeenkomsten
1. Binnen de twee weken na het doorzenden van het verzoek zoals bedoeld
in artikel 3, zal de wederpartij haar hun opmerking omtrent dit verzoek
meedelen aan het secretariaat.
Indien binnen voormelde termijn geen reactie van de wederpartij is
ontvangen, wordt het verzoek tot aanpassing van de overeenkomsten
geacht te zijn afgewezen door de wederpartij.
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2. Wanneer het verzoek van slechts één partij uitgaat, wordt de procedure
tot aanpassing van de overeenkomsten geacht aan te vangen op de dag
waarop het secretariaat het verzoek en de bijlagen hiertoe ter kennis
brengt van de andere partij.
Wanneer het verzoek van alle partijen uitgaat, wordt de procedure tot
aanpassing van de overeenkomsten geacht aan te vangen op de dag waarop het
secretariaat zowel het verzoek en de bijlagen bij het verzoek, als de betaling van
de registratiekosten zoals bepaald in artikel 3.1 d) heeft ontvangen.
Het secretariaat bevestigt de aanvangsdatum van de procedure tot
aanpassing van de overeenkomsten aan de partijen.
3. Op gemotiveerd verzoek van de andere partij of zelfs ambtshalve kan
het secretariaat de in lid 1 bepaalde termijn verlengen.

Artikel 5. Ontbreken van een prima facie overeenkomst tot
aanpassing van de overeenkomsten

Aanpassing van overeenkomsten

Bij gebrek aan een prima facie overeenkomst tot aanpassing van
de overeenkomsten kan geen procedure tot aanpassing van de
overeenkomsten plaatsvinden indien de andere partij niet binnen de in
artikel 4 voorgeschreven termijn van vijftien dagen zijn antwoord op het
verzoek tot aanpassing van de overeenkomsten indient of indien hij de
procedure tot aanpassing van de overeenkomsten overeenkomstig het
CEPANI-reglement betwist.

Artikel 6. Gevolgen van de overeenkomst tot aanpassing
van de overeenkomsten
Indien de partijen overeenkomen een beroep te doen op de procedure
tot aanpassing van de overeenkomsten overeenkomstig het CEPANI-
reglement, onderwerpen zij zich aan het reglement, met inbegrip van de
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bijlagen, dat van kracht is op het ogenblik van de aanvangsdatum van de
procedure tot aanpassing van de overeenkomsten, tenzij zij uitdrukkelijk
overeenkomen om zich te onderwerpen aan het reglement van toepassing
op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst tot aanpassing
van de overeenkomsten.

Artikel 7. Schriftelijke kennisgevingen of mededelingen en termijnen
1. Het verzoek tot aanpassing van de overeenkomsten, het antwoord
op het verzoek tot aanpassing van de overeenkomsten, de memories of
conclusies en de benoeming van de derde, onder voorbehoud van artikel
17, lid 2, kunnen geldig gebeuren wanneer de kennisgeving of mededeling
in elektronische vorm aan een geldig e-mailadres wordt gedaan. In deze
gevallen draagt de verzender de bewijslast van de verzending. In geval er
geen bekend e-mailadres voorhanden is voor een partij, zal de kennisgeving
of mededeling geldig kunnen gebeuren wanneer zij gedaan wordt per koerier
tegen ontvangstbewijs, per aangetekende brief of per telefax.
2. Indien een partij vertegenwoordigd wordt door een raadspersoon,
gebeuren de kennisgevingen en mededelingen aan deze laatste, tenzij deze
partij anders verzoekt.
De kennisgevingen of mededelingen zijn geldig als zij verstuurd zijn aan
het laatst bekende adres van de bestemmelling,zoals dit meegedeeld werd
door de bestemmeling zelf of desgevallend door de wederpartij.
3. Een kennisgeving of een mededeling, verricht in overeenstemming met
lid 1, wordt geacht te zijn gedaan wanneer zij werd ontvangen of zou moeten
ontvangen zijn door de partij zelf, haar vertegenwoordiger of haar raadspersoon.
4. De in dit reglement bepaalde termijnen beginnen te lopen op de dag
na die waarop een kennisgeving of mededeling overeenkomstig het
voorgaande lid geacht wordt gedaan te zijn. Indien de laatste dag van de
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verleende termijn een officiële feestdag is of geen werkdag is in het land
waar de kennisgeving of mededeling moet worden gedaan, verstrijkt de
termijn aan het eind van de eerstvolgende werkdag.
Een kennisgeving of mededeling die in overeenstemming met lid 1 van
dit artikel verzonden werd vóór of op de laatste dag van de toegekende
termijn, wordt geacht tijdig ingediend te zijn.

DE DERDE
Artikel 8. Algemene bepalingen
1. Uitsluitend personen die onafhankelijk zijn ten opzichte van de partijen
en hun raadslieden en die de gedragsregels voor de CEPANI procedures
naleven, kunnen als derde in een CEPANI-procedure tot aanpassing van de
overeenkomsten optreden.
2. Het benoemingscomité of de voorzitter benoemt de derde. De partijen
kunnen de derde in onderling akkoord ter aanvaarding voordragen aan het

3. Voor zijn benoeming of bevestiging, ondertekent de voorgedragen derde
een verklaring van aanvaarding, beschikbaarheid en onafhankelijkheid. Hij/
zij deelt schriftelijk aan het secretariaat de feiten en omstandigheden mee,
die van dien aard zijn dat deze in de ogen van de partijen aanleiding zouden
kunnen geven zijn/haar onafhankelijkheid in twijfel te trekken.
Het secretariaat deelt deze informatie schriftelijk mee aan de partijen en stelt
hen een termijn waarbinnen zij eventuele opmerkingen kunnen indienen.
4. Indien in de loop van de procedure zich feiten en omstandigheden voordoen,
van dezelfde aard als deze vermeld in lid 3 van dit artikel, brengt de derde deze
onmiddellijk schriftelijk ter kennis van het secretariaat en de partijen.
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benoemingscomité of de voorzitter.

5. De beslissingen van het benoemingscomité of de voorzitter inzake
de benoeming, de bevestiging of de vervanging van een derde zijn niet
aanvechtbaar. De motivering van de beslissingen wordt niet meegedeeld.
6. Door het aanvaarden van zijn/haar opdracht, verbindt iedere derde er
zich toe om deze tot het einde uit te voeren in overeenstemming met de
bepalingen van dit reglement.
7. Behoudens met akkoord van de partijen, legt de derde zichzelf het
verbod op om de functie van arbiter, vertegenwoordiger of raadspersoon
van een partij te vervullen in een arbitrale of gerechtelijke procedure
betreffende het geschil dat het voorwerp is geweest van een procedure tot
aanpassing van de overeenkomsten.

Artikel 9. Benoeming van de derde
1. De partijen kunnen in onderling akkoord een derde ter aanvaarding
voordragen aan het benoemingscomité of de voorzitter. Bij gebrek aan
overeenstemming tussen de partijen binnen een termijn van vijftien
dagen na de kennisgeving van het verzoek tot aanpassing van de
overeenkomsten aan de andere partij, of binnen een andere termijn die
door het secretariaat kan worden bepaald, wordt de derde ambtshalve
benoemd door het benoemingscomité of de voorzitter. Indien het
benoemingscomité of de voorzitter weigert de voorgedragen derde te
aanvaarden, zorgt het binnen een termijn van vijftien dagen na de datum
waarop de weigering ter kennis van de partijen wordt gebracht voor
vervanging van de geweigerde derde.
2. Het benoemingscomité of de voorzitter benoemt of bevestigt de derde
nadat de provisie voor kosten van de procedure tot aanpassing van de
overeenkomsten voorzien in artikel 19 werd betaald door de partijen of één
van hen. Het houdt hierbij meer bepaald rekening met de beschikbaarheid,
de kwalificaties en de bekwaamheid van de derde om de procedure tot
aanpassing van de overeenkomsten te voeren overeenkomstig dit reglement.
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Artikel 10. Vervanging van de derde
1. Bij overlijden, wraking, behoorlijk aanvaarde terugtrekking, verhindering
of op verzoek van alle partijen, wordt de derde vervangen.
2. De derde wordt eveneens vervangen indien het benoemingscomité
of de voorzitter vaststelt dat de derde de jure of de facto verhinderd
is zijn/haar functie uit te oefenen of zijn/haar functie niet uitoefent in
overeenstemming met de bepalingen van dit reglement of binnen de
toegekende termijnen.
In dit geval neemt het benoemingscomité of de voorzitter een beslissing
nadat het de derde en de partijen heeft uitgenodigd om hun opmerkingen
schriftelijk aan het secretariaat over te maken, binnen de door het
secretariaat bepaalde termijn. Deze opmerkingen worden meegedeeld aan
de partijen en aan de derde.

Artikel 11. Overhandiging van het dossier aan de derde
Het secretariaat overhandigt het dossier aan de derde na zijn/haar
benoeming of bevestiging en wanneer de provisie voor de kosten van de
procedure tot de aanpassing van de overeenkomsten voorzien in artikel 19
integraal werd voldaan.

Artikel 12. Taal van de procedure tot aanpassing van de
overeenkomsten
1. De partijen bepalen in onderlinge overeenstemming de taal of de talen
waarin de procedure wordt gevoerd.
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DE PROCEDURE TOT AANPASSING
VAN DE OVEREENKOMSTEN

Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen, bepaalt de derde de
taal of talen van de procedure, rekening houdend met de omstandigheden
en met name de taal van de overeenkomst.
2. De derde beslist wie en in welke verhouding de eventuele vertaalkosten draagt.

Artikel 13. Plaats van de procedure tot aanpassing van de
overeenkomsten
1. Het benoemingscomité of de voorzitter bepaalt de plaats van de
procedure, tenzij de partijen deze onderling bepaalden.
2. Behoudens andersluidend beding tussen de partijen en na hen
geraadpleegd te hebben, kan de derde op elke plaats die hij/zij daartoe
geschikt acht, zittingen en bijeenkomsten houden.
3. De derde kan beraadslagen op elke plaats die hij/zij daartoe geschikt acht.

Artikel 14. Onderzoek van de zaak
De derde organiseert vrij de procedure tot aanpassing van de overeenkomsten.

Artikel 15. - Vertrouwelijkheid van de procedure tot aanpassing van
de overeenkomsten
Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen of er een wettelijke
verplichting tot bekendmaking is, is de procedure tot aanpassing van de
overeenkomsten vertrouwelijk.
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DE BESLISSING OF AANBEVELING EN
HET EINDE VAN DE PROCEDURE TOT AANPASSING
VAN DE OVEREENKOMSTEN
Artikel 16. De beslissing of aanbeveling van de derde
De derde beëindigt zijn/haar opdracht met het formuleren van zijn/haar
bevindingen in een schriftelijke beslissing of aanbeveling.

Artikel 17. Kennisgeving van de beslissing of aanbeveling
1. Wanneer de beslissing of aanbeveling werd opgesteld, maakt de
derde deze aan het secretariaat over in zoveel originele exemplaren
als er partijen zijn, vermeerderd met één origineel exemplaar voor het
secretariaat.
2. Het secretariaat brengt een origineel van de door de derde ondertekende
beslissing of aanbeveling ter kennis van de partijen, per aangetekend
schrijven of per koerier tegen ontvangstbewijs en een kopie daarvan per
Aanpassing van overeenkomsten

e-mail, nadat zij of één van hen de kosten van de procedure tot aanpassing
van de overeenkomsten volledig aan CEPANI hebben betaald.

DE KOSTEN VAN DE PROCEDURE
TOT AANPASSING VAN DE OVEREENKOMSTEN
Artikel 18. Aard en bedrag van de kosten van de procedure tot
aanpassing van de overeenkomsten
1. De kosten van de procedure tot aanpassing van de overeenkomsten
omvatten het honorarium en de kosten van de derde evenals de
administratiekosten van CEPANI. Ze worden door het secretariaat
vastgesteld rekening houdend met de aard en omvang van de aan de derde
toevertrouwde opdracht.
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2. De andere kosten en uitgaven die verbonden zijn aan de procedure
tot aanpassing van de overeenkomsten, zoals de uitgaven gedaan
door de partijen, behoren niet tot de kosten tot aanpassing van de
overeenkomsten en zijn ten laste van de partij die ze maakt.
3. In de loop van de procedure kan het secretariaat het bedrag van
de kosten van de procedure tot aanpassing van de overeenkomsten
aanpassen indien uit de omstandigheden van de zaak of uit nieuwe
opdrachten blijkt dat de zaak omvangrijker is dan aanvankelijk werd
bevonden.

Artikel 19. De provisie voor kosten van de procedure
tot aanpassing van de overeenkomsten
1. Ter dekking van de overeenkomstig artikel 18 lid 1 bepaalde kosten
van de procedure tot aanpassing van de overeenkomsten wordt,
voorafgaand aan de benoeming of aanvaarding van de derde door het
benoemingscomité of de voorzitter, door de partijen aan CEPANI een
provisie betaald.
2. Indien de kosten van de procedure tot aanpassing van de
overeenkomsten in de loop van de procedure moeten aangepast
worden, geeft dit, op dat ogenblik, aanleiding tot het vaststellen van een
aanvullende provisie.
3. Zowel de provisie als de aanvullende provisie is in gelijke delen
verschuldigd door de partijen. Iedere partij kan evenwel de totaliteit van
de provisie ten laste nemen, indien de andere partij nalaat haar deel van
de provisie te betalen.
4. Indien het bedrag van de provisie € 50.000,00 overschrijdt, kan de
betaling ervan door middel van een bankgarantie geschieden.
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5. Indien aan het verzoek tot betaling van een aanvullende provisie voor
kosten van de procedure tot aanpassing van de overeenkomsten niet
wordt voldaan, kan het secretariaat, na raadpleging van de derde, hem/
haar uitnodigen zijn opdracht op te schorten en een termijn van minstens
vijftien dagen vaststellen, na verloop van welke de procedure geacht wordt
ingetrokken te zijn. Dit verhindert niet dat de betreffende partij op een
later tijdstip dezelfde procedure opnieuw indient.

Artikel 20. Beslissing over de kosten van de procedure tot
aanpassing van de overeenkomsten
1. Het definitieve eindbedrag van de kosten van de procedure tot
aanpassing van de overeenkomsten wordt door het secretariaat
vastgesteld.
2. Behoudens andersluidend beding tussen de partijen, betalen de partijen
een gelijk deel van de kosten van de procedure tot aanpassing van de
overeenkomsten.

Aanpassing van overeenkomsten

3. De beslissing of aanbeveling van de derde vermeldt de kosten van de
procedure tot aanpassing van de overeenkomsten, zoals deze definitief
werden vastgesteld door het secretariaat en vermeldt het eventuele
akkoord van de partijen betreffende de verdeling ervan.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 21. - Beperking van de aansprakelijkheid
De derde, CEPANI en zijn leden en personeel zijn niet aansprakelijk
voor enige handeling of nalatigheid in het kader van een procedure tot
aanpassing van overeenkomsten, behalve in geval van bedrog of zware fout.
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BIJLAGE I
A. TARIEFLIJST VOOR MEDIATIE
1. D
 e mediatiekosten omvatten de honoraria en de kosten van de
mediator evenals de administratiekosten van CEPANI.
2. De honoraria en de kosten van de mediator worden door het
secretariaat vastgesteld overeenkomstig de omvang van het geschil en
binnen de hierna vermelde grenzen:
BEDRAG IN GEDING (IN €)

UURTARIEF

HALVE DAG

DAG

0 - 25.000

180

600

1200

25.001 - 50.000

200

675

1350

50.001 - 100.000

250

850

1700

100.001 - 200.000

275

900

1800

200.001 -500.000

300

1000

2000

500.001 - 1.000.000

350

1175

2350

1.000.001 - 2.000.000

400

1300

2600

> 2.000.000

450

1400

2800

(i) De tarieflijst is van toepassing rekening houdend met alle respectievelijke
vorderingen zoals ze geformuleerd werden bij het indienen van het dossier.
(ii) Onder het tarief “halve dag” wordt een duur van drieënhalf uur begrepen;
de bijkomende tijd zal in rekening worden gebracht aan het uurtarief.
(iii) Het “dagtarief” betreft een duurtijd van zeven uren; iedere bijkomende
tijd zal in rekening worden gebracht aan het uurtarief.
(iv) Een “resultaathonorarium” kan in het mediatieprotocol worden
overeengekomen. Het kan niet bij voorbaat worden vastgelegd, maar zal
in gezamenlijk akkoord tussen de partijen en de mediator worden bepaald
nadat een akkoord tussen de partijen is gesloten onder de supervisie van de
mediator. Behoudens akkoord van de partijen, zal het niet meer bedragen dan
driemaal de mediatiehonoraria die van toepassing zijn volgens de tarieflijst.
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3. De administratiekosten van CEPANI worden forfaitair bepaald op 10%
van de honoraria en kosten van de mediator zoals hierboven vastgelegd en
zijn aan de BTW onderworpen.
4. Ieder verzoek tot mediatie overeenkomstig de bepalingen van
het CEPANI-reglement moet vergezeld gaan van een betaling van
€ 750,00 excl. BTW als voorschot op de administratiekosten. Dit bedrag
is niet terugvorderbaar en wordt in mindering gebracht op het door de
verzoekende partij verschuldigde deel van de provisie voor mediatiekosten.
5. Indien de mediator onderworpen is aan BTW, meldt hij/zij dit aan het
secretariaat, dat vervolgens de BTW op de honoraria van de mediator van
de partijen zal vorderen.
6. De mediator neemt slechts kennis van de vorderingen waarvoor de
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provisie werd betaald.
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B. TARIEFLIJST VOOR MINI-TRIAL
1. D
 e kosten van een mini-trial omvatten de honoraria en gedane kosten
van de voorzitter van het mini-trialcomité, evenals de administratieve
kosten van CEPANI.
2. De honoraria en de kosten van de voorzitter van het mini-trialcomité
worden door het secretariaat vastgesteld overeenkomstig de omvang
van het geschil:
BEDRAG IN GEDING (IN €)

UURTARIEF

HALVE DAG

DAG

0 - 25.000

180

600

1200

25.001 - 50.000

200

675

1350

50.001 - 100.000

250

850

1700

100.001 - 200.000

275

900

1800

200.001 -500.000

300

1000

2000

500.001 - 1.000.000

350

1175

2350

1.000.001 - 2.000.000

400

1300

2600

> 2.000.000

450

1400

2800

i) De tarieflijst is van toepassing rekening houdend met alle
respectievelijke vorderingen zoals ze geformuleerd werden bij het indienen
van het dossier.
(ii) Onder het tarief “halve dag” wordt een duur van drieënhalf uur
begrepen; de bijkomende tijd zal in rekening worden gebracht aan het
uurtarief.
(iii) Het “dagtarief” betreft een duurtijd van zeven uren; iedere bijkomende
tijd zal in rekening worden gebracht aan het uurtarief.
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3. De administratiekosten van CEPANI worden forfaitair bepaald op 10% van de
honoraria en kosten van de voorzitter van het mini-trialcomité zoals hierboven
vastgelegd en zijn aan de BTW onderworpen.
4. Ieder verzoek tot mini-trial overeenkomstig de bepalingen van het CEPANIreglement moet vergezeld gaan van een betaling van € 750,00 excl. BTW als
voorschot op de administratiekosten. Dit bedrag is niet terugvorderbaar en zal
in mindering worden gebracht op het deel van de provisie voor mini-trial ten
laste van de verzoekende partij.
5. Indien de voorzitter van het mini-trialcomité onderworpen is aan BTW, meldt
hij/zij dit aan het secretariaat, dat vervolgens de BTW op de honoraria van de
voorzitter van het mini-trialcomité van de partijen zal vorderen.
6. De voorzitter van het mini-trialcomité neemt slechts kennis van de
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vorderingen waarvoor de provisie werd betaald.
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BIJLAGE II
GEDRAGSREGELS VOOR DE CEPANI - PROCEDURES
1. De voorzitter en de secretaris-generaal van CEPANI, hun vennoten en
medewerkers nemen aan geen enkele procedure deel die overeenkomstig
het reglement van CEPANI wordt gevoerd, noch als arbiter, voorzitter
van het mini-trialcomité, mediator, deskundige, derde belast met het
aanpassen van contracten, noch als raadsman.
2. Door zijn/haar benoeming door CEPANI te aanvaarden, stemt de arbiter,
voorzitter van het mini-trialcomité, mediator, deskundige of derde ermee
in om het toepasselijke reglement integraal na te leven en loyaal samen
te werken met het secretariaat. Zo informeert hij/zij het secretariaat
geregeld over de stand van de procedure.
3. De aangezochte arbiter, voorzitter van het mini-trialcomité, mediator,
deskundige of derde aanvaardt zijn/haar benoeming door CEPANI, enkel
indien hij/zij onafhankelijk is ten opzichte van de partijen en van hun
raadslieden. Zo er zich nadien enig feit voordoet dat bij hemzelf/haarzelf of bij
de partijen twijfels kan doen rijzen omtrent die onafhankelijkheid, deelt hij/
zij dit onmiddellijk mee aan het secretariaat dat de partijen hiervan in kennis
stelt. Na kennisneming van hun opmerkingen, beslist het wrakingscomité of
de voorzitter over de eventuele vervanging. Deze beslissing is soeverein. De
motieven waarop ze gebaseerd is worden niet meegedeeld.
4. De op voorstel van een partij benoemde arbiter is noch haar
vertegenwoordiger, noch haar mandataris.
5. De op voorstel van een partij benoemde arbiter verbindt er zich toe
vanaf zijn/haar benoeming, geen enkele relatie te hebben met die partij
of haar raadsman die betrekking heeft op het geschil dat het voorwerp
is van de arbitrage. Ieder eventueel contact met die partij gebeurt via
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de voorzitter van het scheidsgerecht of met zijn/haar uitdrukkelijke
toestemming.
6. Tijdens het verloop van de procedure geeft de arbiter, voorzitter van het
mini-trialcomité, mediator, deskundige of derde in alle omstandigheden blijk
van de grootste onpartijdigheid en onthoudt hij/zij zich van iedere gedraging
of uiting die bij een partij het vermoeden kan scheppen dat zijn/haar mening
al vaststaat, in het bijzonder wanneer hij/zij vragen stelt tijdens de zitting.
7. Indien de omstandigheden het toelaten, kan de arbiter, met
inachtneming van punt 6, de partijen verzoeken een minnelijke oplossing
te vinden en, met het uitdrukkelijke akkoord van het secretariaat en van de
partijen, de procedure de nodige tijd opschorten.
8. Door zijn/haar benoeming door CEPANI te aanvaarden, verbindt de
aangezochte arbiter zich er toe om er voor te zorgen dat de uitspraak
zo spoedig mogelijk wordt verleend. Dit betekent onder meer dat hij/zij
slechts verlenging van de door het reglement van CEPANI voorgeschreven
termijnen vraagt in gevallen die terdege verantwoord zijn of met het
uitdrukkelijke akkoord van de partijen.
9. De arbiter, voorzitter van het mini-trialcomité, mediator, deskundige of
derde neemt de geheimhouding in acht van de zaken die het secretariaat
hem/haar toevertrouwt.
10. De uitspraken mogen slechts anoniem bekend worden gemaakt en
mits het uitdrukkelijke akkoord van de partijen. Het secretariaat wordt
hiervan voorafgaandelijk op de hoogte gebracht. Deze bepaling geldt
zowel voor de arbiters als voor de partijen en hun raadslieden.
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11. De ondertekening van de arbitrale uitspraak door een van de leden van
een drieledig scheidsgerecht, veronderstelt niet noodzakelijk zijn/haar
akkoord met de inhoud van de arbitrale uitspraak.
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BIJLAGE III
DE PARTIJKOSTEN
Aanbevelingen betreffende de partijkosten
1. Deze aanbeveling betreft de vergoeding van alle redelijke kosten die
een partij heeft opgelopen bij de verdediging van haar belangen, zoals
kosten van juridische bijstand, kosten verbonden aan de bewijslevering van
deskundigen en getuigen, en interne kosten. Deze kosten betreffen ook
reis en verblijfkosten van raadslieden, deskundigen en getuigen.
2. De partijen kunnen overeenkomen in welke mate partijkosten worden
vergoed en hoe deze vergoeding door het scheidsgerecht, de voorzitter van
het mini-trialcomité, de mediator, de deskundige of derde belast met het
aanpassen van overeenkomsten wordt toegekend. De partijen kunnen een
maximumbedrag voor de vergoeding van de partijkosten vaststellen.
3. De arbiters, de voorzitter van het mini-trialcomité, de mediator, de
deskundige of derde belast met het aanpassen van overeenkomsten
vestigen de aandacht van de partijen op de mogelijkheid akkoord te gaan
over de partijkosten.
4. Het scheidsgerecht, de voorzitter van het mini-trialcomité, de mediator,
de deskundige of derde belast met het aanpassen van overeenkomsten
kan bij de toekenning van partijkosten rekening houden met de
omstandigheden van de zaak, de omvang en de moeilijkheidsgraad
van het geschil, de medewerking van partijen bij het voeren van de
arbitrageprocedure, de relevantie van het argumenteren en de verhouding
tussen wat werd verkregen en wat werd gevorderd.
5. De partijkosten worden gestaafd met inachtneming van de beroepsgebruiken en het beroepsgeheim.
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6. Het scheidsgerecht, de voorzitter van het mini-trialcomité, de mediator,
de deskundige of derde belast met het aanpassen van overeenkomsten
spreekt zich slechts uit over de vordering van een partij tot vergoeding van
partijkosten nadat zij de andere partij(en) de mogelijkheid van tegenspraak
heeft geboden.
7. Artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing behoudens
akkoord tussen partijen.
8. Het scheidsgerecht, de voorzitter van het mini-trialcomité, de mediator,
de deskundige of derde belast met het aanpassen van overeenkomsten
beslist ten laatste in de einduitspraak over de partijkosten en motiveert

Bijlagen

zijn beslissing.
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BIJLAGE IV
BEPALINGEN VAN HET BELGISCH GERECHTELIJK WETBOEK

DEEL VII. BEMIDDELING
HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEGINSELEN
Art. 1724 - Elk geschil dat vatbaar is om te worden geregeld via een
dading, kan het voorwerp zijn van een bemiddeling, evenals:
1° de geschillen betreffende de materies bedoeld in de hoofdstukken V en
VI van titel V, in hoofdstuk IV van titel VI en in titel IX van boek I van het
Burgerlijk Wetboek;
2° de geschillen betreffende de materies bedoeld in titel Vbis van boek III
van dit Wetboek;
3° de geschillen ingesteld overeenkomstig de afdelingen I tot IV van
hoofdstuk XI van boek IV van het vierde deel van dit Wetboek;
4° de geschillen voortvloeiend uit de feitelijke samenwoning.
De publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen partij zijn bij een bemiddeling in de
bij wet of bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit bepaalde gevallen.
Art. 1725 - § 1. Elke overeenkomst kan een bemiddelingsbeding bevatten,
waarbij de partijen zich ertoe verbinden voor eventuele geschillen in
verband met de geldigheid, totstandkoming, uitlegging, uitvoering of
verbreking van de overeenkomst eerst een beroep te doen op bemiddeling
en pas dan sop elke andere vorm van geschillenbeslechting.
§ 2. De rechter of de arbiter bij wie een aan een bemiddelingsbeding
onderworpen geschil aanhangig is gemaakt, schort, op verzoek van een
partij, de behandeling van de zaak op, tenzij er ten aanzien van dat geschil
geen geldig beding is of dit is geëindigd. De exceptie moet vóór enige
andere exceptie of verweer worden voorgedragen. De behandeling van de
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zaak wordt voortgezet zodra de partijen of een van hen aan de griffie en aan
de andere partijen hebben meegedeeld dat de bemiddeling beëindigd is.
§ 3. Het bemiddelingsbeding vormt geen beletsel voor verzoeken tot
het treffen van voorlopige of bewarende maatregelen. De indiening van
dergelijke verzoeken brengt niet mee dat men van de bemiddeling afziet.
Art. 1726 - § 1. Door de in artikel 1727 bedoelde commissie kunnen
worden erkend de bemiddelaars die minstens voldoen aan de volgende
voorwaarden:
1° op grond van een in het heden of in het verleden uitgeoefende activiteit doen
blijken van een bekwaamheid die door de aard van het geschil wordt vereist;
2° naargelang van het geval, doen blijken van de voor de
bemiddelingspraktijk passende vorming of ervaring;
3° de met het oog op de uitoefening van de bemiddeling noodzakelijke
waarborgen bieden inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid;
4° niet het voorwerp zijn geweest van een in het strafregister opgenomen
veroordeling die onverenigbaar is met de uitoefening van de functie van
erkend bemiddelaar;
5° geen tuchtsanctie of administratieve sanctie hebben opgelopen die
onverenigbaar is met de uitoefening van de functie van erkend bemiddelaar
noch het voorwerp zijn geweest van een intrekking van een erkenning.
§ 2. De erkende bemiddelaars volgen een permanente vorming waarvan
het programma erkend is door de in artikel 1727 bedoelde commissie.
§ 3. Dit artikel is eveneens van toepassing ingeval een beroep wordt
gedaan op een college van bemiddelaars.
Art. 1727 - § 1. Er wordt een federale bemiddelingscommissie ingesteld,
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bestaande uit een algemene commissie en bijzondere commissies.
§ 2. De algemene commissie bestaat uit zes in bemiddeling
gespecialiseerde leden, namelijk: twee notarissen, twee advocaten en
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twee vertegenwoordigers van de bemiddelaars die noch het beroep van
advocaat, noch dat van notaris uitoefenen.
Bij de samenstelling van de algemene commissie wordt gezorgd voor een
evenwichtige vertegenwoordiging van de vakgebieden.
De algemene commissie telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.
Voor elk vast lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen. De nadere
regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor de indiening van
de kandidaturen en voor de voordracht van de leden worden bepaald bij
ministerieel besluit.
• van de Orde van Vlaamse balies voor de advocaat die tot die
Orde behoort;
• van de Orde des barreaux francophones et germanophone voor
de advocaat die tot die Orde behoort;
• van de Koninklijke federatie van notarissen, voor de notarissen;
• van de representatieve instanties voor de bemiddelaars die noch
het beroep van advocaat, noch dat van notaris uitoefenen.
Het mandaat van vast lid duurt vier jaar en is hernieuwbaar.
§ 3. De algemene commissie wijst uit haar midden en voor een periode
van twee jaar haar voorzitter en haar ondervoorzitter aan, die de voorzitter
zo nodig vervangt, evenals een secretaris, waarbij die ambten afwisselend
door een Nederlandstalige en een Franstalige worden bekleed. Het
voorzitterschap en het ondervoorzitterschap worden bovendien afwisselend
uitgeoefend door notarissen, door advocaten en door bemiddelaars die noch
het beroep van advocaat, noch dat van notaris uitoefenen.
De algemene commissie stelt haar huishoudelijk reglement op.
Om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen, moet de meerderheid van de
leden van de commissie aanwezig zijn. Indien een vast lid afwezig of verhinderd
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is, vervangt zijn plaatsvervanger hem. De beslissingen worden bij gewone
meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van
de voorzitter of van de ondervoorzitter die hem vervangt, doorslaggevend.
§ 4. Er worden drie bijzondere commissies opgericht om advies te
verstrekken aan de algemene commissie:
• een bijzondere commissie voor familiezaken;
• een bijzondere commissie voor burgerlijke en handelszaken;
• een bijzondere commissie voor sociale zaken.
Deze bijzondere commissies bestaan uit specialisten en practici van al deze
soorten bemiddeling, namelijk:
twee notarissen, twee advocaten en twee vertegenwoordigers van de
bemiddelaars die noch het beroep van advocaat, noch dat van notaris
uitoefenen.
De bijzondere commissies tellen evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.
Voor elk vast lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.
De nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures en voor de
inleiding van de kandidaturen worden bepaald b ij ministerieel besluit.
De vaste en plaatsvervangende leden worden door de minister van Justitie
aangewezen op de met redenen omklede voordracht:
• van de Orde van Vlaamse balies voor de advocaat die tot die
Orde behoort;
• van de Orde des barreaux francophones et germanophone voor
de advocaat die tot die Orde behoort;
• van de koninklijke federatie van notarissen, voor de notarissen;
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• van de representatieve instanties voor de bemiddelaars die noch
het beroep van advocaat, noch dat van notaris uitoefenen.
Het mandaat van vast lid duurt vier jaar en is hernieuwbaar.
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§ 5. Elke bijzondere commissie wijst uit haar midden en voor een periode
van twee jaar haar voorzitter en haar ondervoorzitter aan, die de voorzitter
zo nodig vervangt, evenals een secretaris, waarbij die ambten afwisselend
door een Nederlandstalige en een Franstalige worden bekleed.
Om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen, moet de meerderheid
van de leden van de bijzondere commissie aanwezig zijn. Indien een
vast lid afwezig of verhinderd is, vervangt zijn plaatsvervanger hem. De
beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de
ondervoorzitter die hem vervangt doorslaggevend.
§ 6. De opdrachten van de algemene commissie zijn de volgende:
1° de instanties voor de vorming van bemiddelaars en de vormingen die zij
organiseren, erkennen;
2° de criteria voor de erkenning van de bemiddelaars per soort
bemiddeling bepalen;
3° de bemiddelaars erkennen;
4° tijdelijk of definitief de erkenning intrekken van de bemiddelaars die
niet meer zouden voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 1726;
5° de procedure voor de erkenning en de tijdelijke of definitieve intrekking
van de titel van bemiddelaar bepalen;
6° de lijst van de bemiddelaars opstellen en verspreiden bij de hoven en
rechtbanken;
7° een gedragscode opstellen en de eruit voortvloeiende sancties bepalen.
De beslissingen van de commissie zijn gemotiveerd.
§ 7. De Minister van Justitie stelt aan de federale bemiddelingscommissie het
personeel alsook de middelen ter beschikking die nodig zijn voor haar werking.
De Koning bepaalt welk presentiegeld aan de leden van de federale
bemiddelingscommissie kan worden toegekend.
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Art. 1728 - § 1. De documenten die worden opgemaakt en de
mededelingen die worden gedaan in de loop en ten behoeve van een
bemiddelingsprocedure zijn vertrouwelijk. Zij mogen niet worden
aangevoerd in een gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure
of in enige andere procedure voor het oplossen van conflicten en zijn niet
toelaatbaar als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis.
De geheimhoudingsplicht kan slechts worden opgeheven met instemming
van de partijen om onder meer de rechter in staat te stellen de
bemiddelingsakkoorden te homologeren.
Bij schending van die geheimhoudingsplicht door een van de partijen
doet de rechter of de arbiter uitspraak over de eventuele toekenning van
schadevergoeding. Vertrouwelijke documenten die toch zijn meegedeeld
of waarop een partij steunt in strijd met de geheimhoudingsplicht, worden
ambtshalve buiten de debatten gehouden.
Onverminderd de verplichtingen die hem bij wet worden opgelegd, mag de
bemiddelaar de feiten waarvan hij uit hoofde van zijn ambt kennis krijgt, niet
openbaar maken. Hij mag door de partijen niet worden opgeroepen als getuige
in een burgerrechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot de
feiten waarvan hij in de loop van zijn bemiddeling kennis heeft genomen. Artikel
458 van het Strafwetboek is van toepassing op de bemiddelaar.
§ 2. In het raam en ten behoeve van zijn opdracht kan de bemiddelaar,
met instemming van de partijen, de derden horen die daarmee instemmen
of, wanneer de complexiteit van de zaak zulks vereist, een beroep doen op
een deskundige inzake het behandelde vakgebied. Zij zijn gehouden tot de
geheimhoudingsplicht bedoeld in § 1, eerste lid. Paragraaf 1, derde lid, is
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van toepassing op de deskundige.
Art. 1729 - Elke partij kan te allen tijde een einde maken aan de
bemiddeling, zonder dat dit tot haar nadeel kan strekken.
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HOOFDSTUK II - DE VRIJWILLIGE BEMIDDELING
Art. 1730 - § 1. Elke partij mag, onverminderd elke gerechtelijke of
arbitrale procedure, voor, tijdens of na een rechtspleging aan de andere
partijen voorstellen om een beroep te doen op de bemiddelingsprocedure.
De partijen wijzen in onderlinge overeenstemming de bemiddelaar aan of
belasten een derde met die aanwijzing.
§ 2. Zo het voorstel bij aangetekende brief wordt verzonden en
een aanspraak bevat op een recht, wordt het gelijkgesteld met de
ingebrekestelling bedoeld in artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek.
§ 3. In dezelfde omstandigheden schorst het voorstel gedurende een
maand de verjaring van de aan dat recht verbonden vordering.
Art. 1731 - § 1. De partijen bepalen onderling, in samenspraak met
de bemiddelaar, de nadere regels van het verloop van de bemiddeling,
alsmede de duur ervan. Die overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd in
een bemiddelingsprotocol dat wordt ondertekend door de partijen en de
bemiddelaar. De bemiddelingskosten en erelonen komen gelijkelijk ten
laste van de partijen, tenzij die er anders over beslissen.
§ 2. Het bemiddelingsprotocol bevat:
1° de naam en de woonplaats van de partijen en hun raadslieden;
2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de bemiddelaar, en in
voorkomend geval de vermelding dat de bemiddelaar erkend is door de in
artikel 1727 bedoelde commissie;
3° de herinnering aan het principe dat bemiddeling op vrijwillige basis geschiedt;
4 ° een beknopt overzicht van het geschil;
5 ° de herinnering aan het principe van vertrouwelijkheid van de
mededelingen die tijdens de bemiddeling worden uitgewisseld;
6 ° de wijze waarop het ereloon van de bemiddelaar, het tarief ervan,
alsook de betalingsvoorwaarden worden bepaald;
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7° de datum;
8° de ondertekening door de partijen en de bemiddelaar.
§ 3. De ondertekening van het protocol schorst de verjaringstermijn voor
de duur van de bemiddeling.
§ 4. Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de partijen, eindigt de schorsing
van de verjaringstermijn één maand na kennisgeving door een van de
partijen, of door de bemiddelaar aan de andere partij of partijen, van
hun wil om een einde te maken aan de bemiddeling. Deze kennisgeving
gebeurt bij aangetekende brief.
Art. 1732 - Wanneer de partijen tot een bemiddelingsakkoord komen,
wordt dit in een gedateerd en door hen en de bemiddelaar ondertekend
geschrift vastgelegd. In voorkomend geval wordt melding gemaakt van de
erkenning van de bemiddelaar. Die akte bevat de precieze verbintenissen
van elk van de partijen.
Art. 1733 - In geval van akkoord en indien de bemiddelaar die de
bemiddeling leidde erkend is door de commissie bedoeld in artikel 1727,
kunnen de partijen of één van hen het bemiddelingsakkoord dat tot
stand kwam overeenkomstig de artikelen 1731 en 1732 ter homologatie
voorleggen aan de bevoegde rechter. Dit gebeurt overeenkomstig de
artikelen 1025 tot 1034. Het verzoek kan echter ondertekend worden door
de partijen zelf, indien het uitgaat van alle bij de bemiddeling betrokken
partijen. Het bemiddelingsprotocol wordt bij het verzoek gevoegd.
De rechter kan de homologatie van het akkoord allee weigeren indien het
strijdig is met de openbare orde of indien het akkoord dat werd bereikt
na een bemiddeling in familiezaken strijdig is met de belangen van de
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minderjarige kinderen.
De homologatiebeschikking heeft de gevolgen van een vonnis, in de zin
van artikel 1043.
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HOOFDSTUK III - DE GERECHTELIJKE BEMIDDELING
Art 1734 - § 1. In elk stand van het geding, alsook in kort geding, behalve
voor het Hof van Cassatie en voor de arrondissementsrechtbank, kan de
reeds geadieerde rechter, op gezamenlijk verzoek van de partijen, of op
eigen initiatief maar met instemming van de partijen, een bemiddeling
bevelen, zolang de zaak niet in beraad is genomen. De partijen komen
overeen over de naam van de bemiddelaar, die moet erkend zijn door de in
artikel 1727 bedoelde commissie.
In afwijking van het vorige lid, kunnen de partijen gemeenschappelijk en
op gemotiveerde wijze aan de rechter vragen dat hij een niet-erkende
bemiddelaar aanwijst. Tenzij de bemiddelaar die de partijen voorstellen
klaarblijkelijk niet voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel
1726, willigt de rechter dit verzoek in, indien de partijen aantonen dat
geen enkele erkende bemiddelaar beschikbaar is die over de vereiste
bekwaamheden beschikt voor die bemiddeling.
§ 2. De beslissing die een bemiddeling beveelt, vermeldt uitdrukkelijk het
akkoord van de partijen, de naam, de hoedanigheid en het adres van de
bemiddelaar, legt de aanvankelijke duur vast van zijn opdracht, zonder dat
die drie maanden kan overschrijden en vermeldt de datum waarop de zaak is
verdaagd, die de eerste nuttige datum na het verstrijken van deze termijn is.
§ 3. Uiterlijk tijdens de in § 2 bedoelde zitting informeren de partijen de
rechter over de afloop van de bemiddeling. Indien ze niet tot een akkoord
zijn gekomen, kunnen ze om een nieuwe termijn verzoeken of vragen dat
de procedure wordt voortgezet.
§ 4. De partijen kunnen om een bemiddeling verzoeken hetzij in de akte van
rechtsingang, hetzij tijdens de zitting, hetzij bij een eenvoudig schriftelijk
verzoek dat wordt neergelegd bij of gericht is aan de griffie. In dat laatste
geval wordt de rechtsdag bepaald binnen de vijftien dagen na het verzoek.
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De griffier roept de partijen bij gerechtsbrief op en in voorkomend geval
hun raadsman bij gewone brief. Indien het over een gezamenlijk verzoek
van de partijen gaat, worden zij, en in voorkomend geval, hun raadsman
bij gewone brief opgeroepen.
§ 5. Wanneer de partijen er gezamenlijk om verzoeken dat een
bemiddeling wordt bevolen, worden de proceduretermijnen die hen
werden verleend geschorst vanaf de dag dat zij dat verzoek doen.
In voorkomend geval kunnen de partijen of één van hen om nieuwe
termijnen verzoeken voor de instaatstelling van de zaak tijdens de in §2 of
in artikel 1735 § 5, bedoelde zitting.
Art. 1735 - § 1. Binnen de acht dagen na uitspraak van de beslissing
bezorgt de griffier de bemiddelaar bij gerechtsbrief een voor eensluidend
verklaard afschrift van het vonnis. Binnen acht dagen brengt de
bemiddelaar de rechter en de partijen bij brief op de hoogte van de plaats,
dag en het uur waarop hij zijn opdracht zal aanvatten.
§ 2. De bemiddeling kan betrekking hebben op het hele geschil of op een
gedeelte ervan.
§ 3. Gedurende de bemiddeling blijft de rechter geadieerd en kan hij op elk
ogenblik elke door hem noodzakelijk geachte maatregel treffen; op verzoek
van de bemiddelaar of een van de partijen kan hij ook vóór het verstrijken
van de vastgestelde termijn een einde maken aan de bemiddeling.
§ 4. Op elk ogenblik van de procedure kan de aangewezen bemiddelaar
door een andere erkende bemiddelaar worden vervangen, bij
overeenkomst tussen de partijen, die door hen ondertekend wordt en bij
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het dossier van de procedure gevoegd.
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§ 5. De zaak kan vóór de vastgestelde datum weer voor de rechter worden
gebracht bij eenvoudige, schriftelijke en ter griffie neergelegde of aan
de griffie gerichte verklaring door de partijen of door een van hen. De
rechtsdag wordt bepaald binnen vijftien dagen na het verzoek.
De griffier roept de partijen bij gerechtsbrief op en in voorkomend geval
hun raadsman bij gewone brief. Indien het over een gezamenlijk verzoek
van de partijen, gaat, wordt in voorkomend geval hun raadsman, bij
gewone brief opgeroepen.
Art. 1736 - De bemiddeling verloopt overeenkomstig de bepalingen van
artikel 1731 en 1732.
Bij afloop van zijn opdracht meldt de bemiddelaar de rechter schriftelijk of
de partijen al dan niet tot een akkoord zijn gekomen.
Zo de bemiddeling tot een, zelfs gedeeltelijk bemiddelingsakkoord leidt,
kunnen de partijen of één van hen overeenkomstig artikel 1043 de rechter
verzoeken dat akkoord te homologeren.
De rechter kan de homologatie van het akkoord alleen weigeren indien
het strijdig is met de openbare orde of dien het akkoord dat bekomen
werd na een bemiddeling in familiezaken strijdig is met het belang van de
minderjarige kinderen.
Zo de bemiddeling niet tot een volledig bemiddelingsakkoord heeft geleid,
wordt de procedure op de vastgestelde dag voortgezet, maar behoudt
de rechter de mogelijkheid om, zo hij dit opportuun acht en alle partijen
ermee instemmen, de opdracht van de bemiddelaar voor een door hem
bepaalde termijn te verlengen.
Art. 1737 - Er is geen voorziening mogelijk tegen de beslissing waarbij de
bemiddeling wordt bevolen, verlengd of beëindigd.
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