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VOORSTEL 
 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

stelt vast dat de Staatssecretaris voor Energie alles in het werk aan het stellen is om 

integraal uitvoering te geven aan de beslissing van de Ministerraad op zijn vergadering van 

22 november 2000 om de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit aan te 

wijzen in de lente van 2001.  Aldus heeft hij bij brief van 29 november 2000 de CREG op de 

hoogte gesteld van de beslissing van de Ministerraad van eveneens 22 november 2000 

volgens welke de Ministerraad van de CREG verwacht haar voorstel van algemene 

tariefstructuur bedoeld in artikel 12, § 1, tweede zin, van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt te formuleren tegen 31 december 2000.  

Verder heeft de Staatssecretaris voor Energie bij brief van 8 maart 2001 de CREG gevraagd 

haar advies over het ontwerp van technisch reglement bedoeld in artikel 11 van dezelfde wet 

te formuleren tegen 28 maart 2001.  Op 21 december 2000 heeft de CREG haar voorstel van 

algemene tariefstructuur geformuleerd1 en sinds 9 maart 2001, de dag waarop zij de 

voormelde brief van 8 maart 2001 ontvangen heeft, is zij van start gegaan met het onderzoek 

van het ontwerp van technisch reglement dat de Staatssecretaris voor Energie haar heeft 

voorgelegd.  Dit onderzoek heeft op 28 maart 2001, respectievelijk 24 april 2001 reeds 

geresulteerd in een studie2 en een advies3 over het technisch reglement bedoeld in artikel 11 

van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

 

Dit alles doet vermoeden dat in de lente van 2001 niet alleen de netbeheerder zal zijn 

aangewezen, maar dat ook de koninklijke besluiten houdende de algemene tariefstructuur en 

houdende het technisch reglement in werking zullen getreden zijn.  Gelet op artikel 1, 7°, van 

het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van 

de bepalingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 11 oktober 2000 en 29 

januari 2001, betekent dit dat ook artikel 15 van de voormelde wet van 29 april 1999 in 

werking zal treden in de loop van de lente van 2001.  Dit betekent dat vanaf dan de in 

aanmerking komende afnemers een recht van toegang tot het transmissienet zullen krijgen 
                                                
1 Voorstel C 2000/04-D van 21 december 2000 van koninklijk besluit betreffende de algemene 
tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de 
beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit. 
2 Studie F 010328 CDC-25 van 28 maart 2001 betreffende het voorontwerp van koninklijk besluit tot 
uitvoering van artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt. 
3 Advies A 010424-CDC-30 van 24 april 2001 over het voorontwerp van koninklijk besluit houdende 
uitvoering van artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt. 
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en in rechte zullen kunnen afdwingen.  Het is dan ook raadzaam dat de rechtscolleges 

specifiek belast met de controle op de eerbiediging van dit recht van toegang, geïnstalleerd 

zullen zijn in de loop van de lente van 2001.  Een van deze rechtscolleges is de 

bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG bedoeld in artikel 28 van de voormelde wet 

van 29 april 1999. 

 

Deze bemiddelings- en arbitragedienst is niet alleen bevoegd voor de elektriciteitsmarkt, 

maar ook voor de gasmarkt gelet op artikel 15/17 van de wet van 12 april 1965 betreffende 

het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.  Ook voor de 

gasmarkt is het tijd dat de bemiddelings- en arbitragedienst geïnstalleerd wordt.  Hoewel de 

datum van inwerkingtreding van artikel 12 van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten inzoverre 

het artikel 15/5, § 1, in de voormelde wet van 12 april 1965 invoegt, nog niet bepaald is, mag 

men zich eraan verwachten dat de inwerkingtreding ervan zich binnen afzienbare tijd zal 

aandienen.  Dit artikel 15/5, § 1, kent immers het recht van toegang tot elk gasvervoersnet 

toe aan elke in aanmerking komende afnemer en aan de houders van leveringsvergunningen 

voor hun leveringen aan in aanmerking komende afnemers.  De CREG heeft inmiddels alle 

stappen gezet opdat dit recht van toegang in werking zou kunnen treden.  Deze stappen zijn 

haar advies van 6 juli 2000 over het systeem van leveringsvergunningen4, haar advies van 5 

september 2000 over het systeem van vervoersvergunningen5, haar voorstel van 19 oktober 

2000 over de gedragscode inzake de toegang tot de gasvervoersnetten6 en haar advies van 

23 oktober 2000 over de publicatie van de belangrijkste commerciële voorwaarden voor het 

gebruik van de gasvervoersnetten7.  De CREG durft te verwachten dat de Staatssecretaris 

voor Energie over al deze onderwerpen in de loop van 2001 de nodige koninklijke besluiten 

zal uitvaardigen en aldus het voormelde artikel 15/5, § 1, in werking zal laten treden. 

 

Overeenkomstig artikel 28 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt richt de CREG een bemiddelings- en arbitragedienst in.  De Koning stelt er 

het reglement van vast op voorstel van de CREG. 

 

                                                
4 Advies C 2000/009-D van 6 juli 2000 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de 
algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenning van leveringsvergunningen. 
5 Advies A 2000/010-D van 5 september 2000 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de 
toekenning van de vervoervergunningen en de algemene verplichtingen van de houders ervan. 
6 Voorstel C 2000/003-D van 19 oktober 2000 van koninklijk besluit betreffende de gedragscode 
inzake de toegang tot de vervoersnetten voor aardgas. 
7 Advies A 2000/13-D van 23 oktober 2000 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de 
belangrijkste commerciële voorwaarden voor de toegang via onderhandelingen tot het 
aardgasvervoersnet. 
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Op zijn vergadering van 1 juni 2001 heeft het Directiecomité van de CREG beslist het hierna 

volgende voorstel betreffende het reglement van haar bemiddelings- en arbitragedienst te 

formuleren. 

 

Dit voorstel omvat drie delen.  Het eerste deel bevat een aantal algemene opmerkingen.  Het 

tweede deel bevat het voorstel van Verslag aan de Koning bij het voorstel van koninklijk 

besluit houdende vaststelling van het reglement van de bemiddelings- en arbitragedienst van 

de CREG.  Dit voorstel van koninklijk besluit ligt vervat in het derde deel. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

1. Bij het opstellen van het voorstel van reglement voor de bemiddelings- en 

arbitragedienst van de CREG werd inspiratie geput uit ondermeer de reglementen van 

CEPINA, Uncitral, de London Court of International Arbitration (LCIA) en de arbitragedienst 

van de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs. Verder werd een rondvraag gedaan 

inzake de regeling van eventuele geschillen aan de verschillende Europese elektriciteits- en 

gasregulatoren, het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT), de Commissie- 

voor Bank- en Financiewezen en de Controledienst der verzekeringen.  Bovendien werd ook 

gebruik gemaakt van een recente studie over de mogelijke werking van de bemiddelings- en 

arbitragedienst uitgevoerd in opdracht van het Bestuur Energie van het Ministerie van 

Economische Zaken. 

 

 

2. Hoewel de reglementen van de bestaande bemiddelings- en arbitragediensten 

inspirerend hebben gewerkt, is er een belangrijk verschil tussen deze diensten en de 

bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG.  Inderdaad waar de andere diensten zuiver 

privé-initiatieven zijn, is de bemiddelings- en arbitragedienst een overheidsinitiatief, namelijk 

een beslissing van de wetgever om een dergelijke dienst op te richten bij de CREG die zelf 
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een autonoom overheidsorganisme is opgericht door de wetgever (zie artikel 23, § 1, van de 

wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, hierna ‘de 

elektriciteitswet’ genoemd).  Dit overheidsorganisme is een administratieve overheid die 

bijvoorbeeld onder de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken valt.  Bovendien 

heeft dit overheidsorganisme een bijzondere specialiteit die volgt uit haar wettelijke taken.  

Aldus heeft de CREG een raadgevende taak ten behoeve van de overheid inzake de 

organisatie en werking van de elektriciteits- en gasmarkt enerzijds en een algemene taak 

van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen 

anderzijds (artikel 23, § 2, eerste lid, van de elektriciteitswet; artikel 15/14, § 2, eerste lid, van 

de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 

middel van leidingen, hierna ‘de gaswet’ genoemd, zoals gewijzigd door de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 

elektriciteitsproducenten. 

 

Daarbij komt dat de geschillen waarvoor de bemiddelings- en arbitragedienst niet enkel door 

het contractenrecht beheerst worden, zoals dat meestal uitsluitend het geval is bij geschillen 

die bij de andere bemiddelings- en arbitragediensten beslecht worden, maar ook in 

belangrijke mate door de elektriciteits- en gaswet die tot het publiek recht kunnen gerekend 

worden.  Bovendien zal inzake elektriciteit de beheerder van het nationaal transmissienet 

voor elektriciteit in vele gevallen één van de partijen zijn.  Aangezien hij met een taak belast 

is die de grenzen van een privaat bedrijf te buiten gaan en die de federale overheid hem 

heeft toevertrouwd in het algemeen belang, zal hij onder andere aan de wetten op het 

gebruik van de talen in bestuurszaken onderworpen zijn.  Hetzelfde kan gesteld worden voor 

de gasvervoersondernemingen. 

 

Deze specifieke kenmerken hebben tot gevolg dat het reglement van de bemiddelings- en 

arbitragedienst op bepaalde punten dient af te wijken van de reglementen van de bestaande 

privé-bemiddelings- en arbitragediensten.  De meest opvallende afwijkingen betreffen het 

korps van verslaggevers, het taalgebruik, de rechtsregels van toepassing op de 

bemiddelings- en arbitrageprocedure, de plaats waar de bemiddeling plaats vindt en de zetel 

van het scheidsgerecht.  Deze afwijkingen worden verklaard in de artikelsgewijze bespreking 

van het voorstel van Verslag aan de Koning.  In het algemeen is het nuttig hier te 

onderstrepen dat zij niet afwijken van hogere rechtsnormen zoals de Grondwet en ook niet 

van wetsbepalingen, zoals de bepalingen van openbare orde vervat in het Gerechtelijk 

Wetboek. 
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Desalniettemin is het nuttig hier aan te stippen dat de wetgever een algemene 

bevoegdheidsdelegatie aan de Koning heeft toegekend voor het vaststellen van het 

reglement van de bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG.  De Koning kan derhalve 

het hele reglement van de bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG regelen zonder 

beperkt te zijn door enige wetsbepaling die de procedure in het algemeen vaststelt voor 

bemiddeling en arbitrage, zoals bijvoorbeeld het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek.  

Deze onbeperktheid van de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning betekent uiteraard niet 

dat het koninklijk besluit dat het reglement van de bemiddelings- en arbitragedienst van de 

CREG vaststelt, zou mogen afwijken van de Grondwet of van wettelijke normen die andere 

aspecten betreffen dan het reglement van een bemiddelings- en arbitragedienst.  In dit 

verband vallen twee bevoegdheidsbeperkingen van de bemiddelings- en arbitragedienst op 

die hierna besproken worden in de paragrafen 3 en 4 van dit voorstel. 

 

 

3. De bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG heeft een beperkte materiële  

bevoegdheid.  Deze bevoegdheidsbeperking volgt uit artikel 28 van de elektriciteitswet en uit 

artikel 15/17 van de gaswet.  Aldus is de bemiddelings- en arbitragedienst enkel bevoegd 

voor : 

• voor wat de activiteiten van de partijen op de Belgische elektriciteitsmarkt betreft, 

geschillen omtrent : 

o de toegang tot het transmissienet ; 

o de toepassing van het technisch reglement ; 

o de tarieven voor aansluiting en gebruik van het transmissienet, alsmede de 

ondersteunende diensten die de transmissienetbeheerder levert ; 

• voor wat de activiteiten van de partijen op de Belgische gasmarkt betreft, geschillen 

omtrent : 

o de toegang tot de vervoersnetten of de up-stream installaties ; 

o de toepassing van de gedragscode. 

 

De CREG is van oordeel dat deze bevoegdheidsbeperking niet wenselijk is en heeft daarom 

in haar voorstel van 21 september 2000 betreffende de wijzigingen aan de gaswet8, alsook in 

haar studie van 12 januari 20019 over het wetsontwerp tot wijziging van de elektriciteitswet 

                                                
8 Voorstel C 2000/002-D van 21 september 2000 betreffende de wijzingen aan de wet van 12 april 
1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zoals 
gewijzigd door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal 
statuut van de elektriciteitsproducenten. 
9 Studie (F)010112-CDC-22 van 12 januari 2001 over het wetsontwerp tot wijziging van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
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gepleit voor een uitbreiding van de bevoegdheid van haar bemiddelings- en arbitragedienst 

tot alle geschillen met betrekking tot de activiteiten voor transport en levering van gas en tot 

alle geschillen met betrekking tot de transmissie-activiteiten voor elektriciteit. 

 

 

4. Een andere bevoegdheidsbeperking van de bemiddelings- en arbitragedienst van de 

CREG volgt uit de bevoegdheidsverdeling inzake elektriciteit en gas tussen de federale 

overheid en de gewesten bepaald door de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen.  De elektriciteits- en gaswet zijn federale wetten en kunnen de 

bemiddelings- en arbitragedienst derhalve alleen bevoegdheid verlenen in aangelegenheden 

waarvoor de federale overheid bevoegd is.  Evenwel is het perfect denkbaar dat een 

complex geschil omtrent bijvoorbeeld de toegang tot het transmissienet, ook materies kan 

betreffen die onder de bevoegdheid van de gewesten vallen. 

 

Het is raadzaam dat de federale overheid en de gewesten een samenwerkingsakkoord 

sluiten om te verhinderen dat een procedure voor de bemiddelings- en arbitragedienst van 

de CREG geblokkeerd zou worden wegens onbevoegdheid, zoals omschreven in de vorige 

alinea.  Vele oplossingen zijn hier mogelijk.  De gewesten zouden kunnen beslissen dat de 

bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG de geschillen die onder hun bevoegdheden 

ressorteren, kan beslechten.  Indien de gewesten verkiezen zelf een bemiddelings- en 

arbitragedienst voor deze geschillen op te richten, dienen zij, samen met de federale 

overheid, een regeling uit te werken om te bepalen welke bemiddelings- en arbitragedienst 

bevoegd is om kennis te nemen van geschillen die voor bepaalde aspecten onder de 

bevoegdheid van de federale overheid vallen en voor andere aspecten onder de 

bevoegdheid van de gewesten vallen ; in dezelfde hypothese zullen zij ook dienen specifieke 

regels te voorzien voor de samenvoeging van geschillen over de federaal/gewestelijke 

bevoegdheidsgrenzen heen. 

 

 

5. Hoewel het geen effect heeft op het reglement van de bemiddelings- en 

arbitragedienst en de bevoegdheid van deze dienst niet beperkt, dient nog gewezen te 

worden op een ander kenmerk dat de bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG van de 

andere privé-bemiddelings- en arbitragediensten onderscheidt.  Dit verschil betreft het 

kenmerk dat de beslissing om een geschil aan een privé-bemiddelings- en arbitragedienst te 

onderwerpen het voorwerp uitmaakt van een gewone overeenkomst gesloten tussen twee of 

meerdere partijen ; geen van de contracterende partijen kan de andere partijen eenzijdig 

haar wil opleggen.  Voor geschillen met de beheerder van het nationaal transmissienet is dit 
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niet zo.  Artikel 14 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het beheer van het 

nationaal transmissienet voor elektriciteit voorziet dat op verzoek van de netgebruiker, de 

overeenkomst betreffende de toegang tot het transmissienet een clausule inhoudt volgens 

welke de geschillen betreffende de toegang tot het transmissienet, de toepassing van het 

technisch reglement of de tarieven bedoeld in artikel 12 van de elektriciteitswet, worden 

voorgelegd aan de bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG.  De netgebruiker kan 

dus steeds de opname van een bemiddelings- en arbitrage-overeenkomst betreffende de 

bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG in het contract met de netbeheerder eisen. 

 

Voor wat betreft de gasmarkt is dit nog niet voorzien.  Evenwel heeft de CREG in haar 

voorstel van 19 oktober 2000 over de gedragscode inzake de toegang tot de 

gasvervoersnetten10 een gelijkaardige regeling opgenomen voor de vervoersactiviteiten van 

gas, meer bepaald in artikel 12 van haar voorstel van koninklijk besluit. 

 

 

6. De specifieke kenmerken van de bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG 

leiden niet alleen tot afwijkingen en beperkingen ten opzichte van wat gebruikelijk is inzake 

bemiddeling en arbitrage of tot bevoegdheidsbeperkingen, maar bieden ook bijzondere 

voordelen. 

 

Wegens haar specialisatie in de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt, zal de 

bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG kunnen bogen op een doorgedreven 

vakkennis terzake.  Zij zal de juiste bemiddelaars en arbiters gespecialiseerd in de materie 

kennen en aan de partijen, die dit wensen, kunnen aanraden.  Zij zal ook toegang hebben tot 

de documentatiedienst van de CREG en aldus uitzonderlijk goed op de hoogte zijn van de 

uitvoering en de toepassing van de elektriciteits- en gaswet.  Door haar specialisatie zal de 

bemiddelings- en arbitragedienst kunnen bijdragen tot een hoge graad van eenheid in de 

jurisprudentie van haar bemiddelaars en scheidsgerechten, wat op zijn beurt de 

rechtszekerheid zal dienen, het aantal geschillen zal verminderen en de snelle afhandeling 

van de geschillen zal bevorderen. 

 

Doordat de bemiddelings- en arbitragedienst door de CREG is ingericht, zal zij ook een 

effect kunnen hebben op de wijze waarop de CREG haar raadgevende en toezichthoudende 

taken zal uitoefenen.  De CREG zal aldus op de hoogte zijn van de interpretatieproblemen 

die de elektriciteits- en gaswet en hun uitvoeringsbesluiten stellen en dus de 

                                                
10 Voorstel C 2000/003-D van 19 oktober 2000 van koninklijk besluit betreffende de gedragscode 
inzake de toegang tot de vervoersnetten voor aardgas. 
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ontwijkingsmogelijkheden die zij inhouden.  Partijen die van deze interpretatieproblemen en 

ontwijkingsmogelijkheden hinder ondervinden, hebben er belang bij dat de CREG hiervan op 

de hoogte is en kunnen dit onder andere bereiken door hun geschillen voor te leggen aan de 

bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG.  Onrechtstreeks kunnen zij aldus bereiken 

dat de CREG in de uitoefening van haar raadgevende taak de overheid aanraadt de 

wetgeving te optimaliseren door deze interpretatieproblemen op te lossen en de 

ontwijkingsmogelijkheden uit te sluiten.  Hierdoor kunnen toekomstige geschillen vermeden 

worden wat voor de partijen een hele besparing aan tijd en geld oplevert. 

 

Een ander niet te verwaarlozen voordeel van de bemiddelings- en arbitragedienst van de 

CREG is de zeer hoge graad van onafhankelijkheid en onpartijdigheid ervan.  Geen enkele 

privé-bemiddelings- en arbitragedienst biedt een dergelijke hoge graad van onafhankelijkheid 

en onpartijdigheid.  De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de CREG zijn immers in het 

algemeen en van haar bemiddelings- en arbitragedienst in het bijzonder door wettelijke 

bepalingen gegarandeerd, wat een hogere graad van duurzaamheid inhoudt.  Bovendien zijn 

deze wettelijke bepalingen zeer verregaand. 

 

 

7. Inzake geschillenbeslechting voorzien de elektriciteits- en gaswet niet alleen in de 

oprichting van een bemiddelings- en arbitragedienst, maar ook in een zogenaamde 

Beroepskamer (artikel 29 van de elektriciteitswet ; artikel 15/18 van de gaswet).  Deze 

Beroepskamer is een administratief rechtscollege dat beslist over : 

• geschillen tussen de netbeheerder en de netgebruikers betreffende de toegang tot het 

transmissienet voor elektriciteit ; 

• geschillen betreffende de toegang tot de vervoersnetten of de upstream-installaties ; 

voorzover dit geen geschillen zijn inzake contractuele rechten en verbintenissen. 

 

De bevoegdheden van de Beroepskamer en de bemiddelings- en arbitragedienst overlappen 

elkaar deels.  Inderdaad, niets verhindert partijen een pre-contractueel geschil waarvoor de 

Beroepskamer bevoegd is, te brengen voor de bemiddelings- en arbitragedienst.  Daartoe 

volstaat het dat zij een bemiddelings- of arbitrage-overeenkomst sluiten.  De partijen hebben 

dus de keuze inzake pre-contractuele geschillen tussen de Beroepskamer en de 

bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG. 

 

In dit verband dient herinnerd te worden aan artikel 1679, eerste lid van het Gerechtelijk 

Wetboek volgens welk een rechter bij wie een geschil dat aan arbitrage is onderworpen, zich 

op verzoek van een partij onbevoegd dient te verklaren.  Deze regel geldt ontegensprekelijk 
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ook voor de Beroepskamer.  Als de partijen dus een arbitrage-overeenkomst gesloten 

hebben, zal de Beroepskamer, zoals elk ander rechtscollege, zich onbevoegd dienen te 

verklaren indien een partij hierom verzoekt.  Voor alle duidelijkheid dient onderstreept te 

worden dat deze bepaling alleen geldt voor arbitrage en niet voor bemiddeling.  Zo zal een 

bemiddelingsovereenkomst of een mislukte bemiddelingspoging de toegang tot de 

Beroepskamer of de gewone rechtbanken niet in de weg staan. 

 

 

8. Het voorstel van de CREG betreffende het reglement van haar bemiddelings- en 

arbitragedienst is geformuleerd op het ogenblik dat artikel 29 van de elektriciteitswet en 

artikel 15/18 van de gaswet nog in hun originele versie van kracht zijn.  Het administratief 

rechtscollege dat deze artikelen betreffen, heet dus nog ‘Beroepskamer’.  Het voorstel van 

de CREG gebruikt bijgevolg deze benaming.  De CREG dient er evenwel aan te herinneren 

dat de Regering een wetsontwerp heeft ingediend om de benaming van dit administratief 

rechtscollege te wijzigen in ‘Geschillenkamer’11.  Indien dit wetsontwerp wet zou worden 

voordat het hier voorgestelde koninklijk besluit uitgevaardigd zou worden, dient in het 

voorstel van koninklijk besluit telkens de naam ‘Beroepskamer’ vervangen te worden door de 

naam ‘Geschillenkamer’. 

 

 

 

 

VOORSTEL VAN VERSLAG AAN DE KONING 

 

ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

9. Het hierna volgende koninklijk besluit (hierna : ‘het besluit’) geeft uitvoering aan 

artikel 28 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

(hierna : ‘de elektriciteitswet’) en artikel 15/17 van de wet van 12 april 1965 betreffende het 

vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna : ‘de 

gaswet’), ingevoegd door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten.  Het stelt bijgevolg enkel het 

reglement van de bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie voor de Regulering 

van de Elektriciteit en het Gas (hierna : ‘de Commissie’) vast.  Andere aspecten van de 

bemiddelings- en arbitragedienst regelt het niet.  Deze worden elders geregeld.  Zo bepalen 
                                                
11 Parl. St., Kamer, 2000-2001, nr. 1052/001 (in het bijzonder artikel 3 van het wetsontwerp). 
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artikel 28 van de elektriciteitswet en artikel 15/17 van de gaswet de bevoegdheid van deze 

dienst en zal een afzonderlijk koninklijk besluit, in uitvoering van artikel 25, § 3, eerste lid, 

van de elektriciteitswet, de bijdragen voor de diensten verleend door deze dienst bepalen. 

 

10. De bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie heeft een beperkte materiële 

bevoegdheid.  Deze beperking volgt enerzijds uit het feit dat deze dienst werd opgericht bij 

federale wet in een bevoegdheidsdomein dat verdeeld is tussen de federale overheid en de 

gewesten.  Aangezien de federale wetgever alleen kan optreden in domeinen waarvoor de 

federale overheid bevoegd is, is de bevoegdheid van de bemiddelings- en arbitragedienst 

van de Commissie uiteraard beperkt tot deze federale bevoegdheden. 

Anderzijds beperkt de federale wetgever, binnen dit domein van federale bevoegdheden, de 

bevoegdheden van de bemiddelings- en arbitragedienst tot vijf mogelijke geschillen, 

namelijk : 

• de geschillen betreffende de toegang tot het transmissienet voor elektriciteit (artikel 28 

van de elektriciteitswet) ; 

• de geschillen betreffende de toepassing van het technisch reglement voor het beheer 

van het transmissienet voor elektriciteit en de toegang ertoe (artikel 28 van de 

elektriciteitswet) ; 

• de geschillen met betrekking tot de transmissie- en distributietarieven inzake elektriciteit 

(artikel 28 van de elektriciteitswet) ; 

• de geschillen met betrekking tot de toegang tot de gasvervoersnetten en upstream-

installaties (artikel 15/17 van de gaswet) ; 

• de geschillen met betrekking tot de toepassing van de gedragscode inzake de toegang 

tot de gasvervoersnetten (artikel 15/17 van de gaswet). 

 

 

11. Hoewel een rechtsregel geschreven wordt vanuit de optiek dat hij voor altijd van 

toepassing zal zijn, valt het niet uit te sluiten dat deze rechtsregel achteraf dient te worden 

gewijzigd.  De maatschappij evolueert en dus evolueren de verwachtingen ten aanzien van 

het recht ook.  Bovendien geeft de toepassing van een rechtsregel in vele gevallen 

aanleiding tot onverwachte, want onvoorzienbare vragen en problemen.  Dit betekent dat van 

een rechtsregel nooit met zekerheid kan gezegd worden dat hij onveranderbaar is.  Er is 

geen reden waarom dit ook niet zou gelden voor het reglement van de bemiddelings- en 

arbitragedienst van de Commissie.  Latere wijzigingen aan dit reglement vallen dan ook niet 

uit te sluiten. 
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Inzake bemiddeling en arbitrage roepen latere wijzigingen aan het reglement de vraag op 

naar het toepassingsgebied van dit reglement in de tijd.  Wanneer de partijen bijvoorbeeld 

een arbitrage-overeenkomst sluiten, zal er veelal op dat moment tussen hen geen conflict 

bestaan.  Het is doorgaans pas later dat een conflict ontstaat dat onder de arbitrage-

overeenkomst valt.  Aangezien er soms geruime tijd verloopt tussen het ogenblik waarop 

partijen de arbitrage-overeenkomst sluiten en het ogenblik waarop een geschil bij de 

arbitrage-instelling wordt ingeleid, kan het gebeuren dat het arbitragereglement van de 

instelling gewijzigd werd.  Dan stelt zich de vraag welke versie van het reglement 

toepasselijk zal zijn op de arbitrageprocedure.  Het antwoord dat hierop gegeven wordt in de 

regel is dat de arbitrageprocedure zal onderworpen worden aan de versie van het reglement 

die van toepassing is op het ogenblik van de inleiding van de procedure, tenzij de partijen 

uitdrukkelijk zouden zijn overeengekomen om de versie van het reglement toe te passen die 

van toepassing was op het ogenblik dat de arbitrage-overeenkomst werd ondertekend.  Er is 

geen reden om van deze algemeen aanvaarde regel af te wijken voor de bemiddelings- en 

arbitragedienst van de Commissie. 

 

 

 

 

ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 

 

DEEL 1. ALGEMEEN 
 

Hoofdstuk 1.  Definities en toepassingsgebied 

 

Artikel 2 

 

12. Artikel 2 van het besluit dient begrepen te worden in het licht van de beperkte 

materiële bevoegdheid van de bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie.  Het 

besluit kan niet van toepassing zijn op geschillen die niet binnen de materiële bevoegdheid 

van de bemiddelings- en arbitragedienst vallen. 

 

 

13. Bij dit artikel is het nuttig op te merken dat bemiddeling en arbitrage twee aparte 

procedures zijn die volledig van elkaar los staan.  Een arbitrageprocedure dient niet 
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voorafgegaan te worden door een bemiddelingsprocedure, noch dient een mislukte 

bemiddelingsprocedure gevolgd te worden door een arbitrageprocedure. 

 

 

Artikel 3 

 

14. Artikel 3 van het besluit kiest resoluut en exclusief voor het Belgisch recht als het 

geheel van materiële en procedurele rechtsregels dat van toepassing is op de geschillen die 

voor de bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie gebracht worden.  Hiermee lijkt 

artikel 3 af te wijken van artikel 1693, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek volgens welk 

de partijen zelf de rechtsregels van toepassing op de arbitrage-procedure en de zetel van de 

arbitrage mogen bepalen.  Het zou nochtans verkeerd zijn te beweren dat artikel 3 van het 

besluit de rechtskeuze van de partijen zou beperken.  De keuze van rechtsstelsel blijft, maar 

neemt een andere vorm aan : wie kiest voor een arbitrage bij de Commissie, kiest tegelijk 

voor het Belgische recht ; wie niet wil kiezen voor het Belgische recht, kiest gewoonweg niet 

voor een arbitrage bij de Commissie. 

 

Het argument dat de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit niet zou kunnen 

kiezen gelet op artikel 14 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het beheer 

van het nationaal transmissienet voor elektriciteit, gaat echter niet op.  Dit artikel verplicht de 

netbeheerder enkel een arbitrage-overeenkomst betreffende de bemiddelings- en 

arbitragedienst van de Commissie te sluiten telkens een netgebruiker hierom verzoekt.  Het 

doet echter geen afbreuk aan het vrijwillige karakter van de arbitrage, dat een principe van 

openbare orde is.  Het vrijwillige karakter van de arbitrage wordt immers gemeten aan de 

hand van twee elementen, namelijk : 

• de mogelijkheid om op elk moment op arbitrage beroep te doen, zelfs indien het geschil 

reeds hangende is voor een gewone rechtbank ; 

• de mogelijkheid voor de partijen om te beslissen het geschil aanhangig te maken voor 

een gewone rechtbank in plaats van beroep te doen op arbitrage. 

Uit de parlementaire voorbereiding van de elektriciteitswet blijkt duidelijk dat aan beide 

voorwaarden is voldaan12. 

 

Hierbij is het nuttig op te merken dat, ook zonder het bepaalde in artikel 3 van het besluit, de 

keuze van het toepasselijke recht heel beperkt zou zijn.  De geschillen waarvoor de 

bemiddelings- en arbitragedienst bevoegd is, worden immers nagenoeg volledig beheerst 

                                                
12 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1933/1, p. 27 ; nr. 1933/10, p. 81. 
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door imperatieve regels van Belgisch publiek recht, namelijk de elektriciteits- en gaswet.  

Dus, zelfs indien de partijen een ander rechtstelsel zouden kunnen kiezen, dan nog zal het 

Belgische recht van toepassing zijn voor het merendeel van de rechtsvragen die het geschil 

oproept.  Beroep doen op een ander rechtstelsel of de lex mercatoria voor een marginaal 

aantal rechtskwesties lijkt niet aanbevelenswaardig.  Het zou de beslechting van het geschil 

enkel maar complexer maken, al was het maar dat men er mag van uitgaan dat het 

Belgische recht toch consequenter met zichzelf in harmonie is dan met een buitenlands 

rechtstelsel. 

 

Ook dient erop gewezen te worden dat de keuze van artikel 3 van dit besluit volledig in de lijn 

ligt van artikel 20, vierde lid, van de richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 19 december 1996 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne 

markt van elektriciteit en van de artikelen 21, derde lid 3, en 23, vierde lid, van de richtlijn 

98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende de 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas.  Deze artikelen kiezen voor 

het recht van het land van het elektrisch transmissienet en het gasvervoersnet als 

toepasselijk recht voor grensoverschrijdende gevallen. 

 

Bovendien sluit artikel 3 van het besluit aan bij het reglement van meerdere privé-instellingen 

die internationale arbitrage organiseren.  Deze instellingen bepalen vaak zelf, met uitsluiting 

van de partijen, de zetel van de arbitrage en dus het toepasselijke rechtstelsel.  Zij doen dit 

vanuit hun zorg voor een goede dienstverlening, meer bepaald de procedurele 

ondersteuning die zij beogen te verlenen.  Ook deze kwaliteitszorg mag niet vreemd zijn aan 

de bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie en verklaart mee de keuze die 

artikel 3 van het besluit maakt. 

 

 

Artikel 4 

 

15. Artikel 4 van het besluit regelt de hiërarchie van de procedurele rechtsregels van 

toepassing op de geschillen behandeld voor de bemiddelings- en arbitragedienst.  Het eerste 

lid stelt de volgende hiërarchie voor een arbitrageprocedure in : 

• de bepalingen van openbare orde vervat in het zesde deel van het Gerechtelijk 

Wetboek ; 

• de bepalingen van het besluit ; 

• de procedurele regels bepaald door de partijen bij het geschil in onderling akkoord ; 
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• de procedurele regels bepaald door het scheidsgerecht of, indien het scheidsgerecht nog 

niet is samengesteld, door de directeur van de directie marktcontentieux 

• de bepalingen van suppletief recht vervat in het zesde deel van het Gerechtelijk 

Wetboek. 

 

Het tweede lid past deze hiërarchie mutatis mutandis toe op de bemiddelingsprocedure.  

Aangezien het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek enkel arbitrage behandelt, 

impliceert dit de volgende hiërarchie inzake procedurele rechtsregels voor elke 

bemiddelingsprocedure : 

• de bepalingen van het besluit ; 

• de procedurele regels bepaald door de partijen bij het geschil in onderling akkoord ; 

• de procedurele regels bepaald door de bemiddelaar of, indien de bemiddelaar nog niet is 

aangewezen, door de directeur van de directie marktcontentieux. 

 

Inzake arbitrage is het nuttig de aandacht erop te vestigen dat het besluit op enkele punten 

afwijkt van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek.  Deze afwijkingen hebben slechts 

betrekking op bepalingen van suppletief recht en beogen steeds het vlotte verloop van de 

arbitrageprocedure te bevorderen gelet op de specifieke kenmerken van de bemiddelings- 

en arbitragedienst van de Commissie (zie bijvoorbeeld de afwijking ingesteld door artikel 3 

van het besluit op artikel 1693, eerste lid,  van het Gerechtelijk Wetboek).  Zoals reeds bij 

artikel 3 van dit besluit dat van artikel 1693, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek afwijkt, 

werd opgemerkt, mag dit niet voorgesteld worden alsof de partijen elke keuze ontnomen 

wordt.  De partijen behouden hun keuzevrijheid, maar oefenen hun keuze uit op het ogenblik 

dat ze bij het sluiten van hun arbitrage-overeenkomst voor de bemiddelings- en 

arbitragedienst van de Commissie kiezen.  Bovendien impliceert het sluiten van dergelijke 

arbitrage-overeenkomst niet dat de partijen verplicht zijn hun geschil voor de bemiddelings- 

en arbitragedienst van de Commissie te brengen. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2. Kennisgevingen en termijnen 
 

Artikel 5 

 

16. Artikel 5 van het besluit geeft aan hoe kennisgevingen geldig kunnen gebeuren. 

Teneinde ruimte te laten voor nieuwe ontwikkelingen (zoals inzake elektronische post), 
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aanvaardt dit artikel ieder communicatiemiddel dat toelaat een bewijs van verzending voor te 

leggen. 

 

 

Artikel 6 

 

17. Om een vlot verloop van de arbitrageprocedure te garanderen, legt het 

arbitragereglement vaste termijnen op voor het antwoord op het verzoek tot arbitrage, de 

aanwijzing van de arbiters, de wraking van de arbiters, het opstellen van de akte van 

opdracht en het verlenen van de arbitrale uitspraak.  Termijnen, hoewel minder talrijk, 

worden eveneens voorzien in de bemiddelingsprocedure voor het antwoord op het verzoek 

om bemiddeling en de aanwijzing van de bemiddelaar. 

Voor de berekening van deze termijnen doet artikel 6 van het besluit beroep op de artikelen 

52 tot en met 54 van het Gerechtelijk Wetboek voor het bepalen van de aanvang en het 

einde van iedere termijn, in combinatie met een aantal specifieke regels.  

 

 

Artikel 7 

 

18. De directeur kan een verlenging van de termijnen, voorzien in de arbitrageprocedure, 

toestaan hetzij op verzoek van het scheidsgerecht, hetzij op verzoek van één van de partijen. 

 

Het besluit voorziet tevens in de mogelijkheid tot een verkorting van de termijnen.  Dit houdt 

in dat, wanneer een partij een zaak spoedeisend of van beperkt geldelijk belang acht, zij een 

verkorting van de verscheidene termijnen kan bepleiten.  Er werd de voorkeur aan gegeven 

om de mogelijkheid van verkorting van termijnen in te lassen, in plaats van een afzonderlijk 

arbitragereglement op te stellen voor spoedeisende zaken of voor zaken met een beperkt 

geldelijk belang.  Het gekozen systeem laat immers toe dat de directeur de termijnen kan 

verkorten in de mate dat dit verantwoord of noodzakelijk is in een individueel geval.  Dit laat 

een grote soepelheid toe.  Ook dient te worden opgemerkt dat de termijn om de akte van 

opdracht op te stellen of om een arbitrale uitspraak te vellen, alleen verkort kan worden op 

verzoek van de partijen samen.  Deze beperking is zinvol daar het hier een verkorting betreft 

van termijnen die door het scheidsgerecht moeten worden nagekomen : indien één partij een 

verkorting zou kunnen verkrijgen, bestaat de mogelijkheid dat de andere partij dit ervaart als 

een aantasting van de kwaliteit van het werk van het scheidsgerecht, dat immers op een 

kortere tijd tot resultaten zal moeten komen, en dus als een inbreuk op zijn rechten van 

verdediging.  De vereiste dat de partijen samen verzoeken om de termijn waarbinnen de akte 



17/72

van opdracht dient te worden opgesteld of de arbitrale uitspraak dient te worden gedaan is 

echter niet absoluut : indien één van de partijen van mening is dat een verkorting van deze 

termijnen gerechtvaardigd is, kan hij trachten om het scheidsgerecht hiervan te overtuigen, 

waarop het scheidsgerecht vlugger tot een uitspraak kan komen.  De termijnen die aan het 

scheidsgerecht zijn opgelegd, zijn immers enkel maximum-termijnen.  Het scheidsgerecht 

kan dus vlugger de akte van opdracht opstellen of vlugger tot een uitspraak komen. 

 

De partijen dienen hun verzoek om verlenging of verkorting behoorlijk te motiveren.  Bij een 

beoordeling van een verzoek om verlenging en een verzoek om verkorting, zal de directeur 

de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen in het licht van zijn verantwoordelijkheid die 

erin bestaat ervoor te zorgen dat de arbitrageprocedure zo snel mogelijk in een 

kwaliteitsvolle arbitrale uitspraak resulteert. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3. Het secretariaat 

 

Artikel 8 

 

19. Overeenkomstig de artikelen 28 en 25 § 1, 1° van de elektriciteitswet en artikel 15/17 

van de gaswet, dient de directie voor marktcontentieux van de Commissie het secretariaat 

van de bemiddelings- en arbitragedienst waar te nemen.  Artikel 8 van het besluit geeft 

hieraan uitvoering door het secretariaat in te richten en de taken ervan in algemene 

bewoordingen te omschrijven 

 

Aldus zal het secretariaat van de bemiddelings- en arbitragedienst bestaan uit de directeur 

van de directie Marktcontentieux, die aan het hoofd van het secretariaat staat, en een aantal 

leden van deze directie die hiertoe zullen worden aangeduid door de Commissie. 

 

Wat de taken van het secretariaat betreft, bevat artikel 8 van het besluit een algemene 

omschrijving.  Het besluit geeft op meerdere plaatsen concreet invulling aan deze algemene 

taakomschrijving door specifieke taken aan het secretariaat uitdrukkelijk toe te wijzen.  Deze 

concrete invulling betreft alle taken die de instellingen die een bemiddelings- en 

arbitragedienst organiseren, normaliter zelf vervullen (cfr. Cepina, Internationale Kamer van 

Koophandel), inzonderheid : 
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• de zorg voor de communicatie tussen de partijen en de bemiddelaar en tussen de 

partijen onderling in een bemiddelingsprocedure ; 

• het ter beschikking stellen aan de partijen van het arbitragereglement, de lijst van 

deskundigen en de lijsten voor de berekening van de bijdragen voor de tussenkomsten 

van de bemiddelings- en arbitragedienst ; 

• de zorg, op verzoek van de partijen en/of het scheidsgerecht, voor de vertalingen van 

stukken en voor de aanwezigheid van tolken op de zittingen ; 

• het bijhouden van de adreswijzigingen in de loop van de arbitrageprocedure die aan het 

secretariaat door de partijen worden doorgegeven ; 

• het bijstaan van de directeur voor beslissingen omtrent : 

 de aanvaarding van de arbiters die de partijen hebben aangewezen ; 

 in bepaalde gevallen de aanwijzing zelf van de arbiters ; 

 de beslissing of er prima facie een arbitrage-overeenkomst tussen 

partijen bestaat ; 

 de wraking en de vervanging van arbiters ; 

 het verlengen of verkorten van bepaalde termijnen van toepassing op 

de arbitrageprocedure; 

• het vervullen van de rol van financieel doorgeefluik met betrekking tot de betaling van de 

bemiddelaars, arbiters, deskundigen, vertalers en tolken.    

 

Toch is de algemene taakomschrijving vervat in artikel 8 van het besluit nodig om ervoor te 

zorgen dat het secretariaat de nodige rechtsgrond heeft om alle administratieve taken in 

verband met de bemiddelings- en arbitragedienst op zich te nemen, zelfs indien het besluit 

bepaalde van deze taken niet uitdrukkelijk vermeldt. 

 

Artikel 8 van het besluit legt aan de directeur ook op al zijn beslissingen te motiveren, 

inclusief de beslissingen die hij dient te nemen in het raam van de specifieke taken die het 

besluit hem uitdrukkelijk toekent. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4. Het korps van verslaggevers 

 

20. De artikelen 9 tot 11 van het besluit integreren in de bemiddelings- en arbitragedienst 

een korps van verslaggevers.  De taak van de verslaggevers bestaat erin een verslag in feite 
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en in rechte op te stellen over alle rechtskwesties die een geschil voor de bemiddelings- en 

arbitragedienst oproept waarvoor het besluit een dergelijk verslag vereist. 

Met het verslag opgesteld door het korps van verslaggevers introduceren deze artikelen 

aldus een innovatie in de wereld van de arbitrage en de bemiddeling.  Bij andere 

geschilleninstanties is een dergelijk verslag evenwel niet onbekend, zoals het verslag van 

het korps verslaggevers aan de Raad voor de Mededinging en het verslag van het Auditoraat 

bij de Raad van State. 

 

Deze innovatie dringt zich op precies omwille van de specialisatie van de bemiddelings- en 

arbitragedienst van de Commissie.  Deze specialisatie bestaat erin dat deze dienst alleen 

bevoegd is voor bepaalde geschillen inzake het vervoer van elektriciteit en gas.  Door het 

oprichten van een korps van verslaggevers zal de bemiddelings- en arbitragedienst van de 

Commissie zich kunnen onderscheiden van de andere privé-bemiddelings- en 

arbitragediensten.  Meer nog, de beperkte bevoegdheid van de bemiddelings- en 

arbitragedienst van de Commissie wordt erdoor omgebogen in een voordeel.  Dankzij het 

korps van verslaggevers zal de specialisatie van de bemiddelings- en arbitragedienst van de 

Commissie tot het uiterste kunnen worden doorgedreven.  Er zal bij deze dienst aldus een 

korps van verslaggevers actief zijn dat een uitzonderlijke expertise zal opbouwen inzake de 

elektriciteits- en gaswet.  Hierdoor zal de bemiddelings- en arbitragedienst aantrekkelijker 

worden voor de marktactoren op de elektriciteits- en gasmarkt. 

 

Het oprichten van het korps van verslaggevers heeft als bijkomend voordeel dat het bijdraagt 

tot een meer uniforme toepassing van de elektriciteits- en gaswet.  Zij zullen immers 

beschikken over een doorgedreven kennis van alle arbitrale uitspraken voor de 

bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie en zullen deze ongetwijfeld als 

precedenten hanteren bij het opstellen van hun verslag.  Dit bevordert de rechtszekerheid en 

zal op termijn het aantal geschillen tot een minimum reduceren. 

 

 

Artikel 9 

 

21. Artikel 9 van het besluit integreert in de bemiddelings- en arbitragedienst een korps 

van verslaggevers. 

 

Dit bestaat uit een aantal verslaggevers, die op basis van hun expertise zullen worden 

aangeworven door het directiecomité van de Commissie. 
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Van groot belang is de onafhankelijkheid van de verslaggevers.  Artikel 9, § 3, van het besluit 

regelt hun onafhankelijkheid ten aanzien van de sector.  Het neemt de relevante bepalingen 

van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de regels toepasselijk op de 

voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de 

Elektriciteit en het Gas inzake onverenigbaarheden en belangenconflicten over. 

 

De garantie van hun onafhankelijkheid wordt ook onrechtstreeks verder versterkt doordat zij 

dienen aangeworven te worden door het Directiecomité van de Commissie op wiens leden 

dezelfde regels ter vrijwaring van hun onafhankelijkheid van toepassing zijn.  De 

verslaggevers zullen dus aangeworven worden door de onafhankelijke personen die het 

Directiecomité van de Commissie vormen. 

 

Behoudens de onafhankelijkheid, is ook de vertrouwelijke omgang met de dossiers waarvan 

zij kennis krijgen, cruciaal voor het slagen van het korps van verslaggevers.  Daarom 

onderwerpt artikel 71, derde lid, van het besluit de verslaggevers aan een absoluut 

beroepsgeheim, d.i. ook ten aanzien van de directies van de Commissie.  Voor de partijen is 

het immers van groot belang te weten dat de informatie die de verslaggevers verkrijgen naar 

aanleiding van een geschil voor de bemiddelings- en arbitragedienst, niet wordt doorgegeven 

aan een of andere directie van de Commissie. 

 

 

Artikel 10 

 

22. Uit artikel 10, § 1, van het besluit volgt dat de verslaggevers enkel en alleen belast 

zijn met het opstellen van het verslag.  Slechts één uitzondering op deze regel lijkt mogelijk 

en zelfs raadzaam.  Het is inderdaad wenselijk dat de verslaggevers dezelfde 

verslaggevende taak zouden uitoefenen voor de Beroepskamer.  De verslaggevers zouden 

de verslaggevende functie zowel bij de Beroepskamer als bij de bemiddelings- en 

arbitragedienst moeten kunnen uitoefenen aangezien voor beide instanties mensen met 

dezelfde expertise nodig zullen zijn.  Artikel 10, § 1, van het besluit houdt hiermee geen 

rekening omdat het niet kan vooruitlopen op het koninklijk besluit dat het reglement van de 

Beroepskamer zal vaststellen.  Artikel 11, § 4, van het besluit houdt er wel rekening mee dat 

een verslaggever reeds bij het onderzoek van hetzelfde geschil bij de Beroepskamer was.  

Dit artikel loopt echter niet voor op de wijze waarop het reglement van de Beroepskamer zal 

zijn bepaald.  Het houdt er alleen rekening mee dat een verslaggever in het verleden voor de 

Beroepskamer kan gewerkt hebben.  Wel is artikel 11, § 4, van het besluit zo geredigeerd 
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dat het ook toepassing kan vinden indien de verslaggevers hun functie van verslaggever 

kunnen uitoefenen voor zowel de Beroepskamer als de bemiddelings- en arbitragedienst. 

 

23. Artikel 10, § 1, van het besluit maakt een onderscheid tussen bemiddeling en 

arbitrage.  Bij een bemiddelingsprocedure zal er enkel een verslag worden opgesteld indien 

de bemiddelaar een dergelijk verslag vraagt.  Aangezien dergelijke procedure heel soepel en 

volledig vrijwillig dient te verlopen, werd ervoor geopteerd om de keuze voor een verslag of 

niet over te laten aan de bemiddelaar (of de partijen indien zij de bemiddelaar van de nood 

aan een verslag kunnen overtuigen).  Bij een arbitrageprocedure is het systeem omgekeerd.  

In principe zal er steeds een verslag worden opgesteld tenzij het scheidsgerecht op 

gezamenlijk verzoek van de partijen beslist dat er geen verslag moet worden opgesteld. 

 

Het verslag zal ook een andere inhoud hebben naargelang het gaat om een 

bemiddelingsprocedure dan wel een arbitrageprocedure.  Bij bemiddeling zal de 

verslaggever eerder nagaan welke minnelijke regeling wettelijk mogelijk is.  Het is immers 

niet de bedoeling één partij in het gelijk te stellen en een andere in het ongelijk.  Veeleer 

wenst men tot een oplossing te komen die beide partijen schikt.  Bij arbitrage zal de 

verslaggever de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de hoofdvordering en 

tegenvordering onderzoeken. 

 

 

24. Hoewel dit strikt genomen niet nodig is, onderstreept artikel 10, § 2, derde lid, dat het 

verslag op generlei wijze bindend is voor de bemiddelaar of het scheidsgerecht.  

 

 

25. De termijn voor het indienen van het verslag is gesteld op de helft van de termijn die 

gegeven wordt aan het scheidsgerecht, namelijk op twee maanden.  Zo heeft het 

scheidsgerecht nog de tijd om dit verslag grondig door te nemen alvorens een definitieve 

uitspraak te doen.  Het spreekt voor zich dat er een voorziening wordt getroffen voor 

heropening van de debatten indien er uit het verslag nieuwe elementen naar voren komen.  

In dit geval zal het scheidsgerecht een verlenging van de termijn dienen aan te vragen aan 

de directeur overeenkomstig artikel 7 van het besluit. 
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Artikel 11 

 

26. Artikel 11 van het besluit bouwt de onafhankelijkheid van het korps van verslaggevers 

waarvan artikel 9 van het besluit de basisfundamenten legt, verder uit.  Zo is het van belang 

dat de aanduiding van een verslaggever op een objectieve wijze gebeurt.   

 

Artikel 11 van het besluit regelt de wijze waarop bepaald wordt welke verslaggever welk 

verslag dient op te stellen.  De regeling van artikel 11 komt er in feite op neer dat het toeval 

als het ware bepaalt welke zaak aan welke verslaggever wordt toegewezen.  Deze regels 

zijn geïnspireerd door artikel 59 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Arbitragehof. 

 

Er wordt een lijst van verslaggevers opgesteld op basis van hun anciënniteit bij het korps van 

verslaggevers of, bij gelijke anciënniteit, op basis van de leeftijd.  Degene met de meeste 

anciënniteit komt op nummer één te staan.  Verder worden de verslaggevers gerangschikt 

op basis van dalende anciënniteit.  Degene met de laagste anciënniteit komt zodoende 

onderaan de lijst te staan. 

 

Een tweede lijst die moet worden opgesteld is een lijst die de chronologische volgorde 

weergeeft van de bemiddelings- en arbitragezaken op basis van de datum waarop vaststaat 

dat er een verslag zal dienen opgesteld te worden.  Bij bemiddeling zal dat zijn op het 

moment dat er een verslag gevraagd wordt ; bij arbitrage zal dat zijn op het moment dat het 

vaststaat dat men niet afziet van het verslag, namelijk bij de ondertekening van de akte van 

opdracht. 

 

Beide lijsten worden vervolgens bij elkaar gebracht.  De eerste verslaggever zal aldus het 

eerste verslag maken, de tweede verslaggever het tweede verslag.  Als de lijst van 

verslaggevers volledig is uitgeput, start men deze lijst weer van bovenaf aan.  

 

Dit systeem met de dubbele te combineren lijsten zorgt er voor dat men nooit arbitrair een 

verslaggever voor een bepaald geschil kan aanwijzen en dat dus de aanduiding volledig 

objectief gebeurt.  Anticiperen door een partij op de aanduiding van een bepaalde 

verslaggever kan ook al niet, aangezien men nooit op voorhand kan weten of er een 

verslaggever zal worden aangeduid of niet.  Wanneer er geen verslag nodig is, zal men ook 

de lijst niet dienen te raadplegen. 
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Artikel 11, § 4, voorziet ook in een bepaling waarbij een verslaggever die geen blijkt geeft 

van voldoende onafhankelijkheid en/of onpartijdigheid, door de directeur op verzoek van één 

van de partijen, kan worden gewraakt.  Ook dit is een bijkomende garantie voor een objectief 

verslag.  Voor het geval de oorspronkelijk aangeduide verslaggever gewraakt zou worden, 

regelt artikel 11, § 4, de nieuwe plaats die het verslag krijgt op de chronologische lijst van de 

bemiddelings- en arbitragezaken.  Deze nieuwe plaats wordt bepaald door de datum van de 

wrakingsbeslissing van de directeur. 

 

 

 

 

DEEL 2. DE BEMIDDELINGSPROCEDURE 
 

Hoofdstuk 1. Verzoek om bemiddeling 

 

Artikel 12 

 

27. Artikel 12 van het besluit beschrijft hoe een bemiddelingsprocedure wordt opgestart. 

Naast het geldig indienen van het verzoekschrift, vergezeld van de nodige stukken, zal ook 

een vast recht dienen te worden betaald ter dekking van de eerste administratieve kosten, 

waarvan het bedrag zal worden opgenomen in het koninklijk besluit bedoeld in artikel 25, § 3, 

eerste lid, van de elektriciteitswet. 

 

De bemiddelingsprocedure kan niet plaatsvinden indien manifest duidelijk is dat het geschil 

niet onder de bevoegdheid van de bemiddelings- en arbitragedienst valt.  Dit zal bijvoorbeeld 

het geval zijn als uit niets blijkt dat het om een geschil omtrent elektriciteit of gas gaat.  

Aangezien bemiddeling een soepele procedure is, is het niettemin de gewoonte dat, indien 

de verzoekende partij een stuk of aanwijzing niet heeft bijgevoegd en daardoor twijfel kan 

ontstaan over de bevoegdheid van de bemiddelings- en arbitragedienst om kennis te nemen 

van het geschil, het secretariaat hem een vraag voor bijkomende informatie stuurt per post of 

per telefoon en dat de termijn van zeven dagen pas na ontvangst van deze bijkomende 

gegevens begint te lopen. 
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Hoofdstuk 2. Kennisgeving aan de wederpartij 

 

Artikelen 13 tot 16 

 

28. Aan de wederpartij zal expliciet gevraagd worden om mee te werken aan de poging 

tot bemiddeling.  Aangezien het hier gaat om een procedure tot bemiddeling, is de 

medewerking van beide partijen immers onontbeerlijk.  Mocht er een 

bemiddelingsovereenkomst bestaan tussen beide partijen en één partij weigert niettemin 

mee te werken, zal de bemiddelingspoging evenmin kunnen doorgaan om dezelfde reden. 

Het staat de verzoekende partij vrij om degene die zijn medewerking weigert aan te spreken 

op basis van het niet respecteren van de bemiddelingsovereenkomst. 

 

Eens beide partijen in de procedure tot bemiddeling zijn gestapt, zijn zij gebonden door 

onderhavig besluit en moeten zij alle mogelijke medewerking verlenen. 

 

 

29. Het besluit gaat uit van de hypothese dat één partij een verzoek (de verzoekende 

partij) tot bemiddeling richt aan het secretariaat en dat dan de andere partij (de wederpartij) 

erbij wordt betrokken.  Indien de partijen echter gezamenlijk een verzoek tot bemiddeling 

indienen, houdt dit in dat beide partijen op voorhand zich akkoord hebben verklaard met de 

bemiddelingsprocedure, zodat een expliciete kennisgeving en akkoord niet meer vereist is. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3. Het verloop van de bemiddelingsprocedure 

 

Artikel 17 

 

30. De bemiddelaar wordt aangeduid door de partijen in gezamenlijk overleg.  Artikel 28 

van de elektriciteitswet bepaalt dat de minister bevoegd voor energie een lijst van 

deskundigen zal opstellen waaruit de partijen een bemiddelaar kunnen kiezen.  De partijen 

zijn echter niet verplicht zich in hun keuze te beperken tot deze lijst, aangezien de 

bewoordingen van het betreffende artikel duidelijk stelt dat de partijen iemand uit de lijst 

kunnen kiezen.  Inderdaad, het kan gebeuren dat beide partijen reeds lange tijd 

samenwerken en reeds enkele malen beroep hebben gedaan op een deskundige tot ieders 
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tevredenheid en ook voor de bemiddelingspoging wederom een beroep op deze persoon 

wensen te doen, ook al staat hij niet op de lijst van deskundigen. 

 

Indien de partijen het niet eens raken met betrekking tot de keuze van de bemiddelaar, zal 

de directeur ambtshalve iemand aanduiden uit de lijst van deskundigen door de minister 

opgesteld. 

 

Het spreekt voor zich dat de bemiddelaar nog dient in te stemmen met de opdracht tot 

bemiddeling bij het voorliggende geschil.  Hij zal zijn medewerking dan ook schriftelijk dienen 

te bevestigen.  Indien partijen overeenkomen wat de keuze van de bemiddelaar betreft, 

zullen zij veelal reeds de kandidaat-bemiddelaar vooraf hebben gecontacteerd en zal dus de 

aanvaarding van de opdracht geen problemen opleveren.  Indien het om een ambtshalve 

aanwijzing gaat, is er meer kans dat de kandidaat-bemiddelaar niet beschikbaar is.  Indien 

dit het geval is zal de directeur iemand anders uit de lijst moeten zoeken.  Het is dus 

belangrijk dat de lijst van deskundigen een voldoende groot aantal personen bevat.  

 

De bemiddelaar is onderworpen aan de gedragsregels die verder in het besluit worden 

bepaald.  Hoofdzaak is dat de bemiddelaar op geen enkele manier enige schijn van 

partijdigheid of afhankelijkheid ten opzichte van de partijen mag vertonen. Daartoe zijn 

bepaalde waarborgen in de procedures ingebouwd, zoals het voorafgaandelijk ondertekenen 

van een verklaring van onafhankelijkheid en het opleggen van bepaalde 

onverenigbaarheden.  Ook bij zijn aanvaarding van de opdracht zal de bemiddelaar voor 

zichzelf eerst dienen uit te maken of hij voldoende los staat van het geschil en de partijen. 

 

 

Artikel 18 

 

31. Artikel 18 van het besluit beschrijft de bemiddelingsprocedure.  De klemtoon ligt op 

de vrijheid van de bemiddelaar om de bemiddelingsprocedure naar eigen goeddunken te 

organiseren.  Hierbij dient hij echter steeds de gedragsregels en het reglement na te leven. 

Zo is hij verplicht alle informatie die hij van de ene partij verkrijgt door te spelen aan de 

andere partij, behoudens indien deze informatie door de partij die deze informatie meedeelt, 

als vertrouwelijk wordt bestempeld.  De bemiddelaar heeft daaromtrent evenwel een 

beoordelingsbevoegdheid.  Indien hij het niet eens is met het vermeende vertrouwelijke 

karakter van de informatie, kan hij deze alsnog aan de andere partij doorgeven. 
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Tijdens de bemiddelingsprocedure kan de bemiddelaar aan het korps van verslaggevers een 

verslag vragen.  Indien de partijen een dergelijk verslag wensen, zullen zij dit via de 

bemiddelaar moeten doen. 

 

De bemiddelaar zal één of meer voorstellen aan de partijen voorleggen en met hen overeen 

komen binnen welke termijn ze hun opmerkingen kunnen formuleren of het voorstel 

aanvaarden. 

 

 

Artikel 19 

 

32. Artikel 19, eerste lid, van het besluit biedt de partijen een beperkte taalkeuze.  Zij 

kunnen namelijk kiezen uit de drie officiële landstalen van België of een combinatie van twee 

of meer van deze talen.  De redenen om de taalkeuze tot deze drie talen te beperken, is 

ingegeven door het feit dat de bemiddelings- en arbitragedienst ingericht wordt bij de 

Commissie die een administratieve overheid is die valt onder de wetten op het gebruik van 

de talen in bestuurszaken.  De andere reden achter deze beperking is identiek aan de ratio 

legis achter artikel 3 van het besluit : de geschillen waarvoor de bemiddelings- en 

arbitragedienst van de Commissie bevoegd is zullen steeds een band hebben met het 

Belgische grondgebied aangezien zij steeds het vervoer van elektriciteit of van gas over de 

netten op het Belgische grondgebied zullen betreffen. 

 

Fundamenteel beperkt artikel 19, eerste lid, van het besluit de taalkeuze van de partijen niet.  

Zij zijn immers niet verplicht te kiezen voor de bemiddelings- en arbitragedienst van de 

Commissie.  Indien zij een andere taal wensen en toch beroep op een bemiddelaar wensen 

te doen, kunnen zij voor een andere bemiddelingsdienst kiezen.  Artikel 19, eerste lid, van 

het besluit is derhalve niet strijdig met artikel 30 van de Grondwet dat het principe van de 

vrijheid van taalgebruik garandeert. 

 

Voor de beheerder van het elektrisch transmissienet komt hier nog bij dat hij als door de 

federale overheid aangewezen aanbieder van een openbare dienst, zelf valt onder de wetten 

op het gebruik der talen in bestuurszaken.  Zelfs al zou artikel 19, eerste lid, van het besluit 

de taalkeuze in het algemeen niet beperken, zou de netbeheerder bijgevolg toch maar een 

van de drie officiële landstalen kunnen gebruiken.  Deze beperking vloeit dus niet voort uit dit 

besluit, maar uit een wet in de formele betekenis van het woord.  Bijgevolg is ook hier 

artikel 30 van de Grondwet geëerbiedigd waar het stelt dat beperkingen op het vrij gebruik 

der talen alleen bij wet kunnen worden ingesteld in bestuurs- en gerechtszaken. 
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33. Artikel 19, tweede lid, van het besluit bepaalt dat de plaats waar de werkzaamheden 

voor de bemiddelingspoging dienen plaats te vinden, zich in België dient te situeren.  Deze 

bepaling vormt het sluitstuk van artikel 3 van het besluit.  De combinatie van beide artikelen 

zorgt ervoor dat de bemiddelingsprocedure volledig en exclusief beheerst wordt door het 

Belgische recht. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4. Het einde van de bemiddelingsprocedure 

 

Artikelen 20 tot 24 

 

34. Indien de partijen één van de  voorstellen van de bemiddelaar aanvaarden, zal de 

bemiddelaar een proces-verbaal van bemiddeling opstellen waaraan het goedgekeurde 

voorstel wordt toegevoegd.  Dit akkoord wordt beschouwd als een dading in de zin van 

artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

35. Indien een of alle partijen de bemiddelingsprocedure stopzetten of indien de 

bemiddelingspoging mislukt, zal een proces-verbaal van mislukte bemiddeling worden 

opgesteld.  Hetzelfde geldt als er een arbitrale procedure, een procedure voor de 

Beroepskamer of een gerechtelijke procedure omtrent hetzelfde geschil door één van de 

partijen wordt opgestart. 

 

De mogelijkheid om de bemiddelingsprocedure ten allen tijde stop te kunnen zetten, is eigen 

aan het vrijwillige karakter van de bemiddelingsprocedure.  Beide partijen hebben immers 

samen de wil om tot een akkoord te komen.  Valt bij één van de partijen de wil weg, kan het 

niet anders dan dat de bemiddelingspoging wordt stopgezet.  Daar ligt ook een groot verschil 

met arbitrage, waarbij het scheidsgerecht altijd een uitspraak zal doen, ook al trekt een partij 

zich terug. 
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Hoofdstuk 5. De kosten van de bemiddeling 

 

Artikelen 25 tot 28 

 

36. Het is gebruikelijk dat de partijen die op bemiddeling beroep doen, alle kosten die 

deze procedure veroorzaakt, zelf dragen.  De artikelen 25 tot 28 van het besluit beogen dit 

principe toe te passen op de bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie. 

 

Het besluit maakt een onderscheid tussen de bemiddelingskosten en de bijkomende kosten. 

De hoogte van de bemiddelingskosten dient te worden bepaald bij het koninklijk besluit 

bedoeld in artikel 25, § 3, eerste lid, van de elektriciteitswet.  Artikel 25 van het besluit geeft 

aan welke deze bemiddelingskosten zijn, namelijk de erelonen van de bemiddelaar, de 

administratieve kosten en, indien er een verslag wordt opgesteld, de kosten voor het 

opstellen ervan. 

 

 

37. Overeenkomstig artikel 18 van het besluit kan de bemiddelingsprocedure pas echt 

opstarten zodra de partijen het vast recht voor de opening van het dossier en de provisie 

voor bemiddelingskosten hebben gestort bij de Commissie.  De partijen dienen de provisie 

dus op voorhand te betalen.  Deze provisie dient zo te worden bepaald dat het reeds zoveel 

mogelijk alle bemiddelingskosten dekt. 

 

Na de ondertekening van het proces-verbaal dat overeenkomstig de artikelen 20 tot 24 van 

het besluit een einde stelt aan de bemiddelingsprocedure, zal het secretariaat het saldo 

tussen de werkelijk gemaakte kosten en de provisie berekenen.  Indien de provisie de 

bemiddelingskosten niet helemaal dekt, zal het secretariaat de partijen verzoeken het saldo 

te betalen.  Hierbij dient te worden aangestipt dat het vast recht voor de opening van het 

dossier verrekend zal worden met de uiteindelijke som van de te betalen administratieve 

kosten, zoals deze op het einde van de procedure door het secretariaat zullen worden 

vastgesteld.  Het vast recht zal evenwel niet kunnen gerecupereerd worden indien de 

bemiddelingsprocedure, om welke reden dan ook, geen doorgang kan vinden. 

 

Indien de bemiddelingspoging voortijdig wordt stopgezet, zal het secretariaat dienen te 

beslissen of en welk deel van de provisie aan de partijen kan worden teruggestort, rekening 

houdende met de reeds gemaakte kosten en de reeds geleverde diensten van de 

bemiddelaar.  In het koninklijk besluit dat, in uitvoering van artikel 25, § 3, eerste lid, van de 

elektriciteitswet, de lijsten voor de berekening van de bijdragen voor de tussenkomsten van  
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de bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie zal bepalen, zal met deze 

mogelijkheid van terugbetaling rekening dienen te worden gehouden. 

 

De kosten van de bemiddelingsprocedure zullen worden berekend door het secretariaat 

overeenkomstig de lijsten voor de berekening van de bijdragen voor de tussenkomsten van 

de bemiddelings- en arbitragedienst, die zullen worden opgesteld bij het hiervoor bedoelde 

koninklijk besluit dat uitvoering zal geven artikel 25, § 3, eerste lid, van de elektriciteitswet. 

 

Het principe is dat beide partijen de helft van de provisie en uiteindelijk alle 

bemiddelingskosten en bijkomende kosten betalen, tenzij de partijen anders overeenkomen, 

bvb. dat één van de partijen de volledige kosten van de procedure voor zijn rekening neemt. 

 

38. Het kan evenwel gebeuren dat er in de loop van de bemiddelingsprocedure 

bijkomende kosten gemaakt worden die niet onder de bemiddelingskosten vallen.  Deze 

bijkomende kosten zijn niet begrepen in de lijsten voor de berekening van de bijdragen voor 

de tussenkomsten van de bemiddelings- en arbitragedienst die bepaald zullen worden in het 

koninklijk besluit bedoeld in artikel 25, § 3, eerste lid, van de elektriciteitswet om de heel 

eenvoudige reden dat het onmogelijk is op voorhand een raming van deze bijkomende 

kosten te maken.  Artikel 28 van het besluit definieert deze bijkomende kosten en geeft 

enkele voorbeelden ervan. 

 

Artikel 28 regelt verder de wijze waarop het secretariaat of de bemiddelaar deze kosten 

kunnen verhalen op de partijen.  Belangrijk hierbij is dat het secretariaat noch de 

bemiddelaar enige contractuele band hebben met de schuldeiser van deze bijkomende 

kosten.  Het secretariaat of de bemiddelaar kunnen enkel de partijen uitnodigen tot betaling 

van het voorschot.  Indien dit niet of onvolledig wordt betaald, mag men verwachten dat de 

schuldeiser de gevraagde prestatie zal weigeren te leveren.  In dat geval zal de bemiddelaar 

over het verdere verloop van de procedure dienen te beslissen.  
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DEEL 3. ARBITRAGE 
 

Hoofdstuk 1. Inleiding van de arbitrageprocedure  

 

Afdeling I. Verzoek om arbitrage 

 

Artikel 29 

 

39. Artikel 29 van het besluit beschrijft hoe een arbitrageprocedure bij de bemiddelings- 

en arbitragedienst van de Commissie wordt opgestart.  De arbitrageprocedure wordt 

geïnitieerd door een partij (de eiser) die daartoe een verzoek om arbitrage richt tot het 

secretariaat.  In dit verzoek dienen reeds een aantal gegevens vermeld te staan zoals de 

coördinaten van de partijen en hun raadslieden, de aard en omstandigheden van het geschil, 

het onderwerp van de vordering en een samenvatting van de ingeroepen middelen, indien 

mogelijk een raming van de gevorderde bedragen, het aantal arbiters en de naam van de 

arbiter die de eiser aanwijst, de keuze voor het Nederlands, het Frans en/of het Duits als taal 

van de arbitrage en de zetel van de arbitrage.  De vermelding van deze gegevens moet de 

verwerende partij in staat stellen om de vordering in te schatten en haar verweer voor te 

bereiden. 

 

Bovendien moet het verzoek een kopie van de arbitrage-overeenkomst bevatten.  Zo kan het 

secretariaat het bestaan van de arbitrage-overeenkomst tussen partijen nagaan. 

De eiser dient bij het indienen van het verzoek een vast recht te betalen voor de opening van 

het dossier.  Dit vast recht kan niet gerecupereerd worden, zelfs niet indien de 

arbitrageprocedure om welke reden dan ook geen doorgang kan vinden.  Het bedrag van dit 

vast recht zal worden bepaald door het secretariaat overeenkomstig het koninklijk besluit 

genomen in uitvoering van artikel 25, § 3, eerste lid, van de elektriciteitswet. 

 

Het secretariaat maakt een exemplaar van het verzoek om arbitrage en de 

geïnventariseerde stukken over aan de verweerder, wat de termijn doet lopen voor het 

antwoord van de verweerder. 
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Afdeling II. Beantwoording van het verzoek om arbitrage en tegenvordering 

 

Artikel 30 

40. Artikel 30 van het besluit beschrijft hoe de verweerder dient in te gaan op het verzoek 

van de eiser indien hij de arbitrageprocedure wenst verder te zetten.  In zijn antwoord dient 

de verweerder zijn houding te bepalen met betrekking tot het aantal arbiters, de keuze van 

de arbiters, de taal en de zetel van de arbitrage; hij moet tevens zijn visie geven op de aard 

en de omstandigheden van het geschil, dat aan de vordering ten grondslag ligt.  Het is niet 

vereist dat de verweerder al zijn verweermiddelen reeds in het antwoord uiteenzet; hij kan dit 

nog doen in zijn antwoordconclusie.  De termijn daarvoor zal in de kalender, bedoeld in 

artikel 49 van het besluit, dienen te worden bepaald. 

 

Indien de verweerder een tegenvordering wil instellen, kan dit reeds gebeuren samen met 

het antwoord op het verzoek om arbitrage.  In dat geval moet het antwoord een uiteenzetting 

bevatten omtrent de aard en de omstandigheden van het geschil dat aan de tegenvordering 

ten grondslag ligt, een aanwijzing over het onderwerp van de vordering en indien mogelijk 

een raming van de gevorderde bedragen.  De verweerder dient in dit stadium nog niet een 

gedetailleerd voorwerp van zijn vordering en een samenvatting van de ingeroepen middelen 

weer te geven; dit kan hij nog doen in zijn antwoordconclusie.  De verweerder moet zijn 

tegenvordering in principe ten laatste instellen bij het ondertekenen van de akte van opdracht 

bedoeld in artikel 48 van het besluit.  Hij kan dit eventueel nog later doen, indien het 

scheidsgerecht niet van mening is dat dit de procedure nodeloos vertraagt of verzwaart. 

Bovendien kan het scheidsgerecht bij het opstellen van de kalender, bedoeld in artikel 49 

van het besluit, daaromtrent regels opleggen aan de partijen.  Dit alles ontneemt de 

verweerder het recht niet een apart verzoek om arbitrage in te dienen omtrent zijn vordering. 

 

 

Artikel 31 

 

41. Wanneer de verweerder in gebreke blijft om tijdig te antwoorden of wanneer de 

verweerder de arbitrage onder de bemiddelings- en arbitragedienst betwist, moet de 

directeur, met behulp van het secretariaat nagaan of er prima facie een arbitrage-

overeenkomst bestaat tussen partijen. Indien de directeur van oordeel is dat er prima facie 

geen arbitrage-overeenkomst bestaat, kan geen arbitrage plaatsvinden.  Immers, in dat 

geval zou het niet verantwoord zijn de kostelijke procedure van arbitrage op te starten 

wanneer het scheidsgerecht ook niet anders zou kunnen doen dan vaststellen dat er geen 

arbitrage-overeenkomst bestaat.  Aangezien het overeenkomstig artikel 1697, eerste lid, van 
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het Gerechtelijk Wetboek aan het scheidsgerecht toekomt om te oordelen over zijn 

bevoegdheid, kan deze controle door de directeur slechts zeer marginaal zijn en zal hij, 

wanneer er prima facie een arbitrage-overeenkomst is, de procedure laten doorgaan. 

 

 

42. Wanneer de verweerder in gebreke blijft om tijdig te antwoorden, verzaakt hij aan zijn 

recht om een arbiter aan te wijzen.  De aanwijzing van de arbiter zal in dat geval door de 

directeur gebeuren.  Het laattijdig of niet-reageren van de verweerder in deze fase van de 

procedure belet echter niet dat de verweerder in zijn antwoordconclusies nog al zijn 

verweermiddelen kan laten gelden, zoals bijvoorbeeld de exceptie van onbevoegdheid van 

het scheidsgerecht. 

 

 

 

Afdeling III. Gevolgen van de arbitrage-overeenkomst 

 

Artikel 32 

 

43. Partijen kunnen kiezen voor een arbitrage voor de bemiddelings- en arbitragedienst 

van de Commissie hetzij door een afzonderlijke arbitrage-overeenkomst te sluiten, hetzij 

door de bepalingen van deze arbitrage-overeenkomst op te nemen in een ruimer contract.  

Artikel 32 van het besluit bepaalt dat, indien zij dat doen, zij meteen ook voor het reglement 

van deze dienst kiezen.  In hun arbitrage-overeenkomst kunnen zij niet bepalen dat andere 

regels op de arbitrage voor de bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie van 

toepassing zullen zijn. 

 

Een van de gevolgen van de keuze voor de arbitrage voor de bemiddelings- en 

arbitragedienst bepaalt artikel 32, tweede lid, van het besluit.  Het betreft hier de regel dat, 

wanneer de partijen een arbitrage-overeenkomst hebben gesloten, doch een van de partijen 

weigert deel te nemen of onthoudt zich van deelname, de arbitrage toch zal doorgaan.  Dit 

behoort trouwens tot de essentie van de arbitrage-overeenkomst. 

 

 

Artikelen 33 en 34 

 

44. Wanneer de verweerder het bestaan, de geldigheid of de draagwijdte (namelijk dat 

het geschil niet onder de arbitrage-overeenkomst zou vallen, of dat het geschil niet 
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arbitreerbaar is) van de arbitrage-overeenkomst betwist, moet het scheidsgerecht over zijn 

eigen bevoegdheid uitspraak doen, tenzij, zoals hoger vermeld, de directeur reeds oordeelde 

dat er prima facie geen arbitrage-overeenkomst bestaat. 

 

De nietigheid of het niet-bestaan van de overeenkomst, die aan de basis van het geschil ligt, 

heeft niet de onbevoegdheid van het scheidsgerecht tot gevolg, voor zover het 

scheidsgerecht de geldigheid van de arbitrage-overeenkomst vaststelde.  Dit noemt men de 

zogenaamde autonomie van het arbitragebeding.  Het besluit voorziet dat partijen hiervan 

contractueel niet kunnen afwijken.  Dit verbod is voornamelijk ingelast om te vermijden dat 

de netbeheerder, die door een klant verplicht kan worden een arbitrageclausule op te nemen 

ingevolge artikel 14 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het beheer van het 

nationaal transmissienet voor elektriciteit, zich aan de toepassing van dit arbitragebeding zou 

kunnen onttrekken met betrekking tot contracten behept met nietigheid (bv. willekeur in de 

tarieven). 

 

 

 

Afdeling IV Documenten 

 

Artikel 35 

 

45. De vorderingen, de antwoorden, evenals alle schriftelijke mededelingen die tussen de 

partijen onderling en tussen de partijen en het scheidsgerecht worden verstuurd in het kader 

van een arbitrageprocedure en alle bijgevoegde documenten of kopieën daarvan moeten 

worden toegezonden aan alle andere partijen.  Al deze documenten moeten eveneens aan 

het secretariaat en de verslaggever worden bezorgd.  Dit laat het secretariaat toe het verloop 

van de procedure te volgen en staat de verslaggever toe zijn verslag op te stellen op basis 

van een volledig dossier. 

 

Men kan en hoeft uiteraard geen kopie verzenden aan de verslaggever, indien men beslist 

heeft het korps van verslaggevers buiten de procedure te laten.  Er is dan immers geen 

verslaggever aangeduid. 

 

Het secretariaat zal vóór het scheidsgerecht is samengesteld nog de rol van doorgeefluik 

spelen, met name bij het indienen van het verzoek en het antwoord van de verweerder.  

Eens het scheidsgerecht echter is samengesteld, vervalt deze rol en dienen de partijen zelf 

in te staan voor de uitwisseling van stukken. 



34/72

Hoofdstuk 2. Het scheidsgerecht 

 

Afdeling I. Keuze van de arbiters  

 

Artikelen 36 tot 42 

 

46. Het succes van arbitrage ligt onder meer in het feit dat een scheidsgerecht wordt 

samengesteld uit arbiters die over voldoende relevante sectoriële of technische expertise 

beschikken om een ingewikkeld geschil op te lossen.  Het is derhalve van belang dat de 

partijen de vrijheid hebben om zelf een arbiter aan te wijzen zonder dat zij hierdoor 

gebonden zijn door een limitatieve lijst.  Artikel 28 van de elektriciteitswet, dat bepaalt dat de 

minister bevoegd voor energie een lijst van deskundigen zal opstellen, stelt dat de partijen 

iemand uit die lijst kunnen kiezen.  De lijst van deskundigen is dus niet limitatief.  Indien de 

directeur daarentegen een arbiter aanwijst, doet hij deze aanwijzing wel uitsluitend uit de lijst 

van deskundigen.  Het besluit legt deze beperking op aan de directeur teneinde de 

onafhankelijkheid, onpartijdigheid en deskundigheid van de aangewezen arbiters zo veel als 

mogelijk te garanderen en de door de directeur ambtshalve aangewezen arbiters 

aanvaardbaar te maken voor de partijen. 

 

Hoewel de partijen in beginsel de vrije keuze hebben, moet een door de ene partij 

aangewezen arbiter een voldoende garantie van onpartijdigheid en onafhankelijkheid bieden 

om tevens aanvaardbaar te zijn zowel voor de directeur als voor de andere partij.  Te dien 

einde werden in het besluit onder de hoofding ‘gedragsregels’ een aantal waarborgen 

opgenomen, zoals het opleggen van bepaalde onverenigbaarheden.  Daarnaast dienen de 

arbiters de gedragsregels zoals opgenomen verder in het besluit, steeds na te leven. 

Hoofdzaak is dat de arbiter op geen enkele manier een schijn van partijdigheid of 

afhankelijkheid van de partijen mag vertonen.  Daartoe dient de arbiter bij het aanvaarden 

van zijn opdracht een verklaring van onafhankelijkheid te ondertekenen.  Bij de aanvaarding 

van zijn opdracht zal de arbiter voor zichzelf dienen uit te maken of hij voldoende losstaat 

van het geschil en de partijen. 

 

Volledigheidshalve dient er nog melding van het feit gemaakt te worden dat artikel 28, in fine, 

van de elektriciteitswet bepaalt dat de leden van de organen en de personeelsleden van de 

Commissie niet als arbiter kunnen worden aangewezen. 
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47. Op grond van artikel 1682 van het Gerechtelijk Wetboek, dat voorziet dat partijen een 

derde kunnen belasten met de aanwijzing van de arbiters, voorziet het besluit de volgende 

procedure voor de samenstelling van het scheidsgerecht.  Indien partijen overeengekomen 

zijn om het geschil te laten beslechten door één arbiter, wijzen zij deze gezamenlijk aan. 

Indien partijen overeengekomen zijn om het geschil te laten beslechten door drie arbiters,  

wijst iedere partij een arbiter aan.  De door de partijen gekozen arbiters, kiezen nog een 

arbiter, die tevens voorzitter zal zijn van het scheidsgerecht.  Bij stilzitten van de partijen of 

van de arbiters, wijst de directeur in hun plaats een arbiter aan.  

 

Indien er meer dan twee partijen zijn, zoals onder andere bij een geval van samenvoeging of 

tussenkomst (zoals bepaald in artikel 1696bis van het Gerechtelijk Wetboek), zullen alle 

partijen gezamenlijk moeten overeenkomen om twee arbiters aan te wijzen.  Deze twee 

arbiters zullen op hun beurt een derde arbiter aanduiden, die de voorzitter van het 

scheidsgerecht is.  Door het feit dat de partijen samen arbiters moeten aanduiden, heeft men 

een evenwicht gevonden tussen de nood aan een beperkt scheidsgerecht (maximum drie 

arbiters) en de rechten van verdediging.  Bij onenigheid tussen de partijen, zal de directeur 

ambtshalve iemand moeten aanduiden.  Door deze manier van samenstelling van het 

scheidsgerecht, wordt een maximum aan flexibiliteit behouden.  Het kan bijvoorbeeld zijn dat 

er in één geschil al arbiters waren aangewezen, in het andere dan weer niet.  Het is dan aan 

de partijen om, na samenvoeging van deze twee geschillen, uit te maken of deze arbiters 

voor iedereen in aanmerking komen om deel uit te maken van het uiteindelijke 

scheidsgerecht.  Was er nog niemand aangewezen, hebben de partijen eveneens alle 

vrijheid om het scheidsgerecht samen te stellen. 

 

Indien de door de partijen aangewezen arbiters niet voorkomen op de lijst van deskundigen 

dient de directeur deze nog te aanvaarden.  Hij dient bij deze aanvaarding te oordelen of de 

arbiter voldoet aan de vereiste van deskundigheid.  De arbiters die voorkomen op de lijst van 

deskundigen zijn immers reeds geselecteerd op hun expertise.  Ook de arbiter die is 

aangewezen door de reeds aangewezen arbiters, wordt verondersteld de nodige expertise te 

hebben.  Indien er problemen zouden rijzen in verband met de onafhankelijkheid en/of 

onpartijdigheid, zal dit opgevangen dienen te worden in de wrakingsprocedure.  Het spreekt 

voor zich dat deze toetsing door de directeur slechts marginaal kan zijn, gelet op het feit dat 

zijn controlemogelijkheden zeer beperkt zijn.  De aanvaarding van een aangewezen arbiter 

door de directeur brengt dan ook niet de aansprakelijkheid van deze laatste mee voor wat 

betreft de noodzakelijke deskundigheid van de aanvaarde arbiter.  Wanneer de directeur een 

arbiter niet aanvaardt, deelt hij dit in een gemotiveerd schrijven mee aan de betrokken 

partij(en) en wijst hij ambtshalve een arbiter aan uit de lijst van deskundigen. 
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De door partijen of door de directeur aangewezen arbiters dienen toe te stemmen in de 

opdracht tot arbitrage bij het voorliggende geschil.  Te dien einde zal het secretariaat iedere 

arbiter onmiddellijk na zijn aanwijzing aanschrijven. 

 

 

48. Partijen kunnen niet vrij het aantal arbiters overeenkomen.  Artikel 36 van het besluit 

stelt als principe dat het scheidsgerecht uit drie arbiters bestaat.  De partijen hoeven dus 

geen overeenkomst te sluiten om beroep te doen op een scheidsgerecht bestaande uit drie 

arbiters.  Aldus komt artikel 36 van het besluit op hetzelfde neer als artikel 1681, derde lid, 

van het Gerechtelijk Wetboek. 
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Hierop zijn twee uitzonderingen mogelijk : 

• de partijen zijn overeengekomen dat het scheidsgerecht slechts één arbiter telt en er zijn 

slechts twee partijen ; 

• op verzoek van een van de partijen en na alle partijen te hebben gehoord, beslist de 

directeur dat het scheidsgerecht uit één arbiter bestaat. 

 

Deze tweede uitzondering wijkt dus af van artikel 1681, derde lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek.  Zij wordt voorzien om te verhinderen dat zeer eenvoudige zaken of zaken met een 

beperkt geldelijk belang, zouden worden voorgelegd aan een scheidsgerecht met drie 

arbiters, wat onevenredige kosten met zich zou brengen. 

 

De regel vervat in artikel 36 van het besluit impliceert ook dat de partijen niet kunnen 

overeenkomen dat het scheidsgerecht meer dan drie arbiters telt.  Wanneer er meer dan 

twee partijen zijn, kunnen ze zelfs niet overeenkomen dat het scheidsgerecht slechts uit één 

arbiter bestaat. 

 

 

49. Overeenkomstig artikel 1687, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt artikel 

39 van het besluit dat in de vervanging van een arbiter wordt voorzien volgens de regels die 

op zijn aanwijzing van toepassing zijn.  In de vervanging van een arbiter zal moeten worden 

voorzien indien de arbiter overlijdt, in rechte of in feite verhinderd is zijn opdracht te vervullen 

of weigert zijn opdracht te aanvaarden.  In zijn vervanging zal eveneens moeten worden 

voorzien indien de partijen in onderling akkoord een einde hebben gesteld aan zijn opdracht. 

 

In aanvulling van de hogervermelde gevallen bepaalt artikel 39, tweede lid, van het besluit 

dat dezelfde procedure van toepassing is wanneer de directeur vaststelt dat de arbiter zijn 

opdracht niet naar behoren of niet binnen de gestelde termijnen vervult.  In dit geval worden 

het scheidsgerecht en de partijen door het secretariaat in de mogelijkheid gesteld hun 

opmerkingen mee te delen.  

 

Overeenkomstig artikel 1687, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt artikel 39, 

derde lid, van het besluit dat de vervanging van één of meer arbiters geen afbreuk doet aan 

de geldigheid van de arbitrage-overeenkomst, zelfs niet indien deze laatste naar één of meer 

bij name genoemde arbiters verwijst.  Indien dit niet zo zou zijn, zouden partijen bij de 

vervanging van een arbiter over hetzelfde geschil volledig van nul dienen te herbeginnen, 

ditmaal in een gerechtelijke procedure; bovendien zouden de arbitragekosten die reeds 

gemaakt zijn, volledig nutteloos zijn.  Artikel 39 van het besluit sluit intuitu personae- 
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arbitrage-overeenkomsten dus niet uit.  Evenwel aanvaardt het niet dat de arbitrage-

overeenkomst ongeldig zou worden in geval van overlijden of verhindering van de 

aangewezen arbiter(s).  Wie kiest voor een arbitrage voor de bemiddelings- en 

arbitragedienst van de Commissie, aanvaardt dat het intuitu personae-aspect van de 

arbitrage-overeenkomst geen nietigheidsgrond van deze overeenkomst kan uitmaken.  De 

ontbrekende arbiter zal dus dienen vervangen te worden volgens de regels die voorzien zijn 

in het besluit voor de aanwijzing van de arbiters. 

 

 

50. Overeenkomstig artikel 40 van het besluit brengt het secretariaat de partijen op de 

hoogte van de aanvaarding door de arbiters van hun opdracht, de coördinaten van alle 

arbiters en de naam van de voorzitter van het scheidsgerecht.  Na deze mededeling kan de 

aanstelling van een arbiter niet meer worden herroepen, onverminderd de 

wrakingsprocedure.  Het secretariaat stelt terzelfder tijd de provisiestaat op en maakt deze 

over aan de partijen.  

 

 

51. Artikel 41 van het besluit draagt aan de directeur de taak op elke moeilijkheid te 

regelen betreffende de aanstelling van de arbiters.  Zo kan hij weigeren een arbiter die niet 

op de lijst van deskundigen figureert, te aanvaarden wanneer deze niet over relevante 

expertise beschikt voor de beslechting van het geschil.  Hij kan ook ambtshalve een arbiter 

aanwijzen bij stilzitten van een partij.  Indien er zich een situatie voordoet waarbij er een 

even aantal arbiters dreigt aangewezen te worden, kan de directeur een derde, bijkomende 

arbiter aanduiden.  Het besluit opteert er dus voor af te wijken van artikel 1685 van het 

Gerechtelijk Wetboek en de taak van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in de 

aanwijzing van de arbiters toe te vertrouwen aan de directeur.  Het is zelfs in 

overeenstemming met artikel 1682 van het Gerechtelijk Wetboek, dat de partijen toelaat een 

derde te belasten met de aanduiding van de arbiters.  Door te kiezen voor een arbitrage voor 

de bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie onderwerpen de partijen zich aldus 

aan het besluit dat aan de directeur een taak geeft inzake aanvaarding en eventuele 

ambtshalve aanwijzing van arbiters.  Evenwel blijft artikel 1684, eerste lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek onverminderd van toepassing : indien de directeur in gebreke blijft zijn 

aanvaarding uit te spreken of ambtshalve aan te wijzen, kunnen de partijen aan de directeur 

een kennisgeving bedoeld in artikel 1683, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek geven, 

waarbij een termijn van één maand begint te lopen voor de aanwijzing (inclusief de 

aanvaarding).  Eens deze termijn verstreken is, wijst de voorzitter van de rechtbank van 

eerste aanleg de arbiter aan, op vraag van de meest gerede partij. 
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Er staat geen beroep open tegen de beslissingen van de directeur.  De beslissingen van de 

directeur doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van de arbiters om zich over hun 

bevoegdheid uit te spreken, noch aan het recht van een partij om zich op de onbevoegdheid 

van het scheidsgerecht te beroepen. 

 

In verband met de aanwijzing van de arbiters is het nuttig te herinneren aan artikel 7, eerste 

lid, van het besluit.  Volgens dit artikel kan de directeur, op verzoek van één van de partijen, 

een bijkomende termijn toestaan voor het aanwijzen van een arbiter of de aanwijzing van 

een voorzitter van het scheidsgerecht. 

 

 

 

Afdeling II. Wraking van de arbiters  

 

Artikel 43 

 

52. Artikel 43 van het besluit regelt de wraking van de arbiters.  De wrakingsgronden zijn 

dezelfde als deze bepaald in artikel 1690 van het Gerechtelijk Wetboek, namelijk indien er 

omstandigheden zijn die gerechtvaardigde twijfel doen ontstaan over zijn onpartijdigheid of 

onafhankelijkheid.  De vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn nauw met 

elkaar verbonden: de onafhankelijkheid is essentieel voor zijn rechtsprekende functie, de 

onpartijdigheid betreft veeleer een psychologische ingesteldheid en heeft een meer 

subjectieve inhoud.  Daar waar een rechter door zijn functie reeds een vermoeden van 

onpartijdigheid geniet, is dit niet zo voor een arbiter.  Het bestaan van gerechtvaardigde 

twijfel is derhalve voldoende om een arbiter te wraken. 

 

Wat de procedure voor wraking betreft, wijkt het arbitragereglement op dit punt af van de 

procedure voorzien in artikel 1691 van het Gerechtelijk Wetboek.  Daar waar het Gerechtelijk 

Wetboek een wrakingsprocedure voorziet voor de rechtbank van eerste aanleg, verloopt de 

wrakingsprocedure hier via het secretariaat, waarbij aan alle partijen de mogelijkheid wordt 

gegeven om hun opmerkingen te formuleren.  De uiteindelijke beslissing wordt getroffen door 

de directeur.  De wrakingsprocedure die in het Gerechtelijk Wetboek wordt beschreven, 

wordt niet als van openbare orde beschouwd.  Partijen kunnen derhalve aan het 

wrakingsrecht verzaken en dus zeker een andere procedure en bijkomende 

wrakingsgronden voorzien.  Dit zullen zij impliciet doen wanneer zij opteren voor een 

arbitrage voor de bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie.  Het is trouwens 

raadzaam niet voor de wrakingsprocedure van het Gerechtelijk Wetboek te kiezen aangezien 
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een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg lang kan aanslepen en dus in 

tegenspraak is met één van de belangrijkste kenmerken van arbitrage, namelijk een snelle 

en soepele afhandeling van het geschil. 

 

 

 

Afdeling III. Samenvoeging van zaken 

 

Artikel 44 

 

53. Artikel 44 van het besluit behandelt de samenvoeging van zaken die samenhangend 

of onsplitsbaar zijn.  Het Gerechtelijk Wetboek voorziet niets omtrent de samenvoeging van 

arbitragegeschillen.  Omwille van de relativiteit van contracten en het contractuele karakter 

van arbitrage, kunnen onderscheiden arbitrageprocedures niet samengevoegd worden, tenzij 

alle partijen in de verschillende geschillen deze samenvoeging contractueel voorzien hebben 

of erom verzoeken.  De niet-samenvoeging van samenhangende of onsplitsbare zaken kan 

echter resulteren in tegenstrijdige uitspraken.  Om dit te voorkomen, opteert artikel 45 van 

het besluit ervoor de directeur de bevoegdheid toe te kennen om samenhangende of 

onsplitsbare geschillen samen te voegen op verzoek van het scheidsgerecht of op verzoek 

van ten minste één van de partijen. 

 

De directeur kan geen samenvoeging bevelen van geschillen waarvoor reeds een beslissing 

alvorens recht te doen, een beslissing betreffende de ontvankelijkheid of een beslissing over 

de grond van de zaak werd genomen. 

 

Indien de directeur beslist tot de samenvoeging, dan wordt, overeenkomstig artikel 37, § 4, 

van het besluit, het scheidsgerecht samengesteld met toepassing van artikel 37, § 3, van het 

besluit. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3. De arbitrageprocedure  

 

54. De artikelen 45 tot 51 van het besluit maken gebruik van de vrijheid die artikel 1693 

van het Gerechtelijk Wetboek de partijen biedt om zelf de regels van de arbitrageprocedure 

vast te stellen.  Aangezien de partijen niet kunnen afwijken van de regels van het besluit, 
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bestaat de vrijheid van de partijen er bijgevolg in om al dan niet voor arbitrage door de 

bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie te kiezen. 

 

 

 

Afdeling I. Overhandiging van het dossier, taal en zetel van de arbitrage 

 

Artikel 45 

 

55. Artikel 45 van het besluit bepaalt dat het secretariaat het dossier overmaakt aan het 

scheidsgerecht en aan het korps van verslaggevers zodra het scheidsgerecht samengesteld 

is en de provisie betaald is.  Dit betekent dat wanneer de verwerende partij in gebreke blijft 

om haar deel van de provisie te betalen, de eiser eveneens dit deel mag en zal moeten 

betalen indien hij wil dat de arbitrageprocedure wordt opgestart. 

 

Verder heeft het secretariaat, zoals verder uiteengezet, de bevoegdheid om een aparte 

provisie te voorzien voor een eventuele tegenvordering; in dit geval volstaat het dat de 

aparte provisie voor een bepaalde vordering voldaan is, opdat het scheidsgerecht voor die 

vordering in werking kan worden gesteld. 

 

 

Artikel 46 

 

56. Artikel 46 van het besluit bepaalt dat partijen in onderling akkoord dienen te bepalen 

of de arbitrage in het Nederlands, het Frans en/of het Duits wordt gevoerd.  Wanneer de 

partijen niet tot een akkoord komen, kiest het scheidsgerecht de taal of de talen, waarbij het 

rekening houdt met de omstandigheden van het geschil, waaronder de taal van de 

overeenkomst.  Wanneer bepaalde documenten in een andere taal zijn opgesteld dan de 

taal van de arbitrage, bepaalt het scheidsgerecht of deze documenten vertaald dienen te 

worden en, in voorkomend geval, wie de vertaalkosten draagt en in welke verhouding.  Het 

secretariaat kan zorg dragen voor de vertaling, evenals voor de eventuele tolken tijdens de 

zittingen. 

 

Gelet op het parallellisme tussen artikel 46 en artikel 19 van het besluit, wordt verder 

verwezen naar de bespreking bij dit laatste artikel. 
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Artikel 47 

 

57. Artikel 47 van het besluit regelt de keuze van de zetel van de arbitrage.  Aangezien 

dit artikel een nagenoeg identieke regeling bevat als artikel 19 van dit besluit, wordt 

verwezen naar de bespreking bij dit laatste artikel. 

 

 

 

Afdeling II. Opdracht van het scheidsgerecht 

 

Artikel 48 

 

58. Artikel 48 van het besluit bepaalt dat het scheidsgerecht binnen een termijn van twee 

maanden nadat het is samengesteld, een akte van opdracht opstelt.  Het doet dit op basis 

van de stukken of in aanwezigheid van de partijen, op basis van hun meest recente 

verklaringen.  Het Gerechtelijk Wetboek voorziet niet in de opstelling van een akte van 

opdracht.  De regel van artikel 48 van het besluit om het opstellen van een akte van opdracht 

op te leggen, past in de vrijheid van de partijen om regels van de arbitrale procedure te 

bepalen, zoals voorzien in artikel 1693 van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

De akte van opdracht bevat een aantal gegevens die essentieel zijn voor de beslechting van 

het geschil: naam, voornaam, volledige benaming en hoedanigheid van partijen; de adressen 

van de partijen waar alle kennisgevingen of mededelingen in de loop van de arbitrage op 

geldige wijze kunnen gebeuren; de bondige opgave van de omstandigheden van de zaak, de 

uiteenzetting van de vorderingen van de partijen; behoudens wanneer het scheidsgerecht 

het niet opportuun acht, de bepalingen van de te beslechten geschilpunten; namen, 

voornamen, hoedanigheden en adressen van de leden van het scheidsgerecht; de zetel van 

de arbitrage; alle overige vermeldingen die het scheidsgerecht nuttig acht.  Ten behoeve van 

het secretariaat, dat voor de bepaling van de provisie reeds een raming van de vorderingen 

heeft gedaan, dient het scheidsgerecht ook een raming van het geschil uit te voeren.  Het 

secretariaat kan dan eventueel een bijkomende provisie aan de partijen vragen indien de 

reeds betaalde provisie ontoereikend blijkt te zijn. 

 

De akte van opdracht is nuttig om meerdere redenen.  Enerzijds is deze akte van belang met 

het oog op de aansprakelijkheid van het scheidsgerecht.  De akte vermeldt een aantal 

essentiële gegevens.  De partijen moeten de akte ondertekenen, hetgeen hun akkoord met 
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de inhoud ervan impliceert.  Indien partijen later de aansprakelijkheid van het scheidsgerecht 

inroepen, zal de akte van opdracht een belangrijke toetssteen zijn. 

 

Anderzijds laat de akte van opdracht het secretariaat toe om na te gaan of de arbiters zich 

naar behoren van hun taak gekweten hebben en de arbitrageprocedure kan worden 

afgesloten. Het secretariaat kan ondermeer nagaan of het scheidsgerecht uitspraak heeft 

gedaan over alle te beslechten punten.  Dit heeft echter niet tot gevolg dat het secretariaat 

hierdoor enige aansprakelijkheid opneemt voor de arbitrale uitspraak. 

 

De opstelling van de akte van opdracht is ook het laatste moment waarop duidelijk kan 

worden gesteld dat het scheidsgerecht of de partijen gezamenlijk afzien van de opstelling 

van een verslag door het korps van verslaggevers. 

 

 

 

Afdeling III. Kalender van de procedure 

 

Artikel 49 

 

59. Teneinde de voordelen van de flexibiliteit van een arbitrageprocedure optimaal te 

benutten en aan te leunen bij de praktijk, werd gekozen om geen bindende 

conclusietermijnen in het besluit op te nemen.  De planning van de procedure wordt volledig 

overgelaten aan het scheidsgerecht, dat hierbij wel de partijen dient te consulteren.  In deze 

kalender kan het scheidsgerecht dan termijnen voorzien voor de conclusies van de partijen. 

Ook de termijn voor de verweerder om nog een tegenvordering in te dienen kan hierin 

worden opgenomen. 

 

Bij de opstelling van de kalender en het verdere procedureverloop, zal het scheidsgerecht er 

uiteraard dienen op toe te zien dat de beginselen van behoorlijke rechtsbedeling, zoals 

gegarandeerd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, geëerbiedigd 

worden. 

 

De kalender gaat enkel over de procedure en stopt met de laatste procedurestap.  Daarna 

volgt enkel nog de beraadslaging van het scheidsgerecht die volgens artikel 52 van het 

besluit niet langer dan vier maanden mag duren. 
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Afdeling IV. Onderzoek van de zaak 

 

Artikel 50 

 

60. Het scheidsgerecht vat zo spoedig mogelijk het onderzoek van de zaak aan.  Het kan 

dit doen met alle mogelijke middelen, waaronder het inwinnen van getuigenissen en het 

aanstellen van deskundigen.  De leden van de organen en de personeelsleden van de 

Commissie kunnen niet worden aangesteld als deskundigen.  Het scheidsgerecht kan 

desgevallend de partijen termijnen opleggen, naast de hoger vermelde conclusietermijnen, 

waarbinnen de partijen hun opmerkingen op de bevindingen van de onderzoeksmaatregelen 

kunnen meedelen. 

 

 

61. In afwijking van artikel 1694, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, beslist het 

scheidsgerecht in beginsel zelf of het uitspraak doet op grond van stukken, dan wel of het 

ook de partijen hoort.  Indien echter de partijen of één van hen wenst gehoord te worden, 

moet het scheidsgerecht de partijen horen.  Het scheidsgerecht nodigt de partijen uit om 

voor hem te verschijnen op de dag en de plaats die het vaststelt. 

 

Artikel 1695 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, indien de partijen of één ervan niet 

opdagen, hoewel zij regelmatig zijn opgeroepen, het scheidsgerecht zijn opdracht mag 

volbrengen.  Het scheidsgerecht dient er zich in dat geval wel van te vergewissen dat de 

oproeping bij de partijen is aangekomen en dat zij geen geldig excuus hebben aangevoerd 

om hun afwezigheid te rechtvaardigen.  De aanwezige partij kan evenwel vragen om de zaak 

uit te stellen. 

 

De arbitrale uitspraak wordt in ieder geval geacht op tegenspraak te zijn gedaan.  Er is geen 

mogelijkheid tot verzet voor de afwezige partij. 

 

Artikel 1694, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere partij het recht heeft 

om zich te doen vertegenwoordigen door een advocaat, dan wel door een lasthebber die 

daartoe bijzonder en schriftelijk gemachtigd is en door het scheidsgerecht is toegelaten. 

Iedere partij kan zich bovendien laten bijstaan door een advocaat of, mits deze door het 

scheidsgerecht wordt toegelaten, door een andere persoon.  Zaakwaarnemers mogen 

partijen noch vertegenwoordigen, noch bijstaan. 

 

 



45/72

62. De zittingen zijn niet openbaar.  Dit is één van de kernelementen van arbitrage, 

namelijk de vertrouwelijkheid die gegarandeerd wordt door een arbitrageprocedure. 

 

 

63. Wanneer de partijen nieuwe vorderingen, met inbegrip van tegenvorderingen, 

aanvoeren, of een uitbreiding van de initiële vordering of van de tegenvordering vragen, 

moeten zij dat schriftelijk doen.  Het scheidsgerecht kan weigeren van deze nieuwe 

vorderingen of uitbreidingen kennis te nemen, wanneer het oordeelt dat zulks het onderzoek 

of de afhandeling van de oorspronkelijke vordering kan vertragen.  Het scheidsgerecht kan 

dit ook weigeren indien de procedure reeds dermate gevorderd is dat de tegenpartij niet 

meer op de vordering kan antwoorden.  De rechten van verdediging gebieden immers dat 

een partij de mogelijkheid moet hebben om op alle vorderingen te kunnen antwoorden. 

 

 

64. Indien de omstandigheden het toelaten, kan het scheidsgerecht de partijen 

verzoeken een minnelijke oplossing te vinden.  In dat geval kan het scheidsgerecht de 

procedure een welbepaalde tijd opschorten.  Hiervoor is de uitdrukkelijke toestemming 

vereist van de directeur en van alle partijen, dit om te vermijden dat een partij van deze 

mogelijkheid gebruik maakt louter om dilatoire redenen. 

 

 

65. Een partij die nalaat bezwaar te maken tegen een onregelmatigheid inzake de 

procedure, wordt geacht afstand gedaan te hebben van zijn recht om bezwaar te maken. 

Uiteraard zal dit enkel gelden voor de bepalingen die niet de openbare orde raken. 

 

 

 

Afdeling V. Voorlopige en bewarende maatregelen 

 

Artikel 51 

 

66. Artikel 1696, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorziet dat het scheidsgerecht 

op verzoek van een partij voorlopige en bewarende maatregelen kan bevelen, met 

uitzondering van een bewarend beslag.  Dit kan onder meer zijn het stellen van waarborgen 

of het toewijzen van een provisie. 
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Het korps van verslaggevers dient binnen een door het scheidsgerecht bepaalde redelijke 

termijn een met redenen omkleed verslag op te stellen over het verzoek tot voorlopige en 

dringende maatregelen.  De tussenkomst van het korps van verslaggevers is enkel verplicht 

in de procedures waarin niet werd afgezien van het verslag bedoeld in artikel 10, § 1, tweede 

lid van dit besluit. 

 

 

67. Daarnaast kan iedere partij zich tot de gewone rechter wenden in verband met het 

nemen van bewarende maatregelen of ter verkrijging van een voorlopige herziening.  Ook na 

de samenstelling van het scheidsgerecht is een beroep op de gewone rechter mogelijk voor 

het bekomen van voorlopige of bewarende maatregelen.  Alle maatregelen die de rechterlijke 

overheid neemt met betrekking tot het geschil, moeten door de partij die ze bekomen heeft, 

onverwijld ter kennis worden gebracht van het scheidsgerecht en van het secretariaat. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4. De arbitrale uitspraak  

 

Artikel 52 

 

68. Artikel 52 van het besluit bepaalt, met toepassing van artikel 1698, eerste lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek, de termijn waarbinnen het scheidsgerecht uitspraak moet doen. 

 

Het scheidsgerecht verleent uitspraak binnen de vier maanden te rekenen vanaf de laatste 

werkelijk gezette stap in de arbitrageprocedure.  Dit zal meestal het indienen van de laatste 

conclusie zijn.  Dit heeft tot gevolg dat slechts bij grote uitzondering een verlenging van deze 

termijn zal kunnen worden gevraagd, aangezien het scheidsgerecht in deze vier maanden 

enkel de uitspraak moet voorbereiden zonder dat er nog andere stappen kunnen worden 

gezet.  Evenwel, wanneer er uit het verslag van het korps van verslaggevers nieuwe 

elementen naar voren komen, zal het scheidsgerecht de debatten heropenen en een 

verlenging van de termijn vragen. 

 

De standaardtermijn is vier maanden.  Evenwel is deze termijn een maximum-termijn en 

kunnen de partijen gezamenlijk een verkorting van die termijn bekomen via een vraag aan de 

directeur (artikel 7, tweede lid, van het besluit) of kan het scheidsgerecht zelf vlugger klaar 

zijn met de beraadslaging, of van mening zijn dat de zaak dermate spoedeisend is dat zij 
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vlugger tot een uitspraak wenst te komen.  In alle geval zal dan het scheidsgerecht eerst 

overleg dienen te plegen met de verslaggever, aangezien deze ook betrokken partij is.  Bij 

een vraag tot verkorting door de partijen gezamenlijk zal de verslaggever eveneens dienen 

te worden gehoord. 

 

De uitspraak waarvan sprake in artikel 52 van het besluit, is de uitspraak die aan het geschil 

een einde maakt.  Een uitspraak over de bevoegdheid of in verband met bewarende 

maatregelen wordt hier niet geviseerd. 

 

De arbitrale uitspraak is met redenen omkleed. 

 

 

Artikel 53 

 

69. Overeenkomstig artikel 1701, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt artikel 

53 van het besluit dat de arbitrale uitspraak bij meerderheid van stemmen gedaan wordt, 

indien meerdere arbiters zijn aangewezen.  Als er geen meerderheid kan worden bereikt, is 

de stem van de voorzitter van het scheidsgerecht beslissend, overeenkomstig artikel 1701, 

tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.  

 

In principe zal het scheidsgerecht een eensgezinde uitspraak brengen.  Indien een arbiter 

niet akkoord gaat met de andere arbiters, regelt artikel 1701, vierde lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek deze problematiek.  Er zal melding van worden gemaakt in de uitspraak. 

 

 

Artikel 54 

 

70. Wanneer partijen na de inwerkingstelling van het scheidsgerecht een akkoord 

bereiken dat aan hun geschil een einde maakt, kunnen zij het scheidsgerecht verzoeken om 

dit akkoord vast te leggen in een akte van dading overeenkomstig artikel 1715, eerste lid, 

van het Gerechtelijk Wetboek.  Deze akte dient door de partijen en de arbiters te worden 

ondertekend en volgt dan dezelfde weg als een normale arbitrale uitspraak.  Op 

verzoekschrift van de belanghebbende partij kan de voorzitter van de rechtbank van eerste 

aanleg de akte van dading uitvoerbaar verklaren. 
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Artikel 55 

 

71. De arbitrale uitspraak wordt geacht te zijn gedaan op de zetel van de arbitrage.  Dit is 

van belang om te bepalen welke rechtbank bevoegd is om te oordelen over de geldigheid 

van de uitspraak alsook over de mogelijke rechtsmiddelen die open staan tegen de arbitrale 

uitspraak.  Daar de zetel van de arbitrage in België moet zijn gesitueerd en het dus steeds 

om nationale arbitrale uitspraken zal gaan, dient voor de tenuitvoerlegging van de arbitrale 

uitspraken de procedure voorzien in artikel 1710 van het Gerechtelijk Wetboek te worden 

gevolgd.  De arbitrale uitspraak wordt geacht te zijn verleend op de dag waarop de leden van 

het scheidsgerecht ze hebben ondertekend. 

 

 

Artikel 56 

 

72. In afwijking van artikel 1702, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt de tekst 

van de arbitrale uitspraak door het secretariaat meegedeeld aan de partijen, nadat zij of één 

van hen de arbitragekosten volledig hebben betaald.  Bij stilzitten van een partij, zal de 

meest gerede partij derhalve het totaal van de kosten dienen te voldoen, alvorens zij de tekst 

van de arbitrale uitspraak bekomt en zij desgevallend tot uitvoering kan overgaan. 

 

Overeenkomstig artikel 1702, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek legt de voorzitter van 

het scheidsgerecht vervolgens het origineel van de uitspraak neer ter griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg van de zetel van de arbitrage. 

 

Overeenkomstig artikel 1702, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek eindigt de opdracht 

van de arbiters nadat van de uitspraak, welke aan het geding een einde maakt, door het 

secretariaat aan partijen kennis is gegeven en zij is neergelegd ter griffie. 

 

Artikel 1703, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek stipuleert dat enkel hoger beroep 

tegen de arbitrale uitspraak mogelijk is indien dit voorzien was in de arbitrageovereenkomst. 

Het besluit voorziet geen specifieke procedure voor hoger beroep.  De artikelen 1704 e.v. 

van het Gerechtelijk Wetboek bepalen de procedure omtrent een vordering tot 

nietigverklaring van de arbitrale uitspraak. 
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Artikel 57 

 

73. De arbitrale uitspraak is openbaar, zoals dit steeds het geval is bij de gewone 

rechtbanken, waarvoor arbitrage een alternatief vormt.  Dit vormt een afwijking van de 

gangbare praktijk van de vertrouwelijkheid van de arbitrage.  Evenwel staat deze 

vertrouwelijkheid in de rechtsleer zwaar onder discussie.  De rechtszekerheid en de 

transparantie wordt door deze regel bevorderd.  Aangezien men de lijn van de arbitrale 

uitspraken met betrekking tot de geschillen die aanhangig gemaakt zijn bij de bemiddelings- 

en arbitragedienst van de Commissie duidelijk zal kunnen zien, zullen hierdoor ook nutteloze 

gedingen worden vermeden. 

 

De openbaarheid komt ook de rechtsbescherming van de netgebruiker ten goede : de 

netbeheerder zal op de duur weten waar hij zich aan dient te houden en zal evenmin nog 

voortdurend worden geconfronteerd met eisen van netgebruikers die toch niet zullen 

ingewilligd worden. 

 

Het scheidsgerecht kan evenwel op verzoek van één van de partijen beslissen bepaalde 

gegevens niet te laten publiceren of de uitspraak helemaal niet te laten publiceren om 

redenen van vertrouwelijkheid. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5. De kosten van de arbitrage  

 

Artikel 58 tot 62 

 

74. De regeling betreffende de kosten van de arbitrage vervat in de artikelen 58 tot 62 

van het besluit, zijn nagenoeg volledig identiek aan de regeling van de kosten van de 

bemiddeling vervat in de artikelen 25 tot 28 van dit besluit. 

 

Het grootste verschil tussen de regeling van de kosten van de arbitrage en de regeling van 

de kosten van de bemiddeling bestaat erin dat het scheidsgerecht, zoals bepaald in artikel 

62 van het besluit, uitspraak doet over de verdeling van de kosten van de arbitrage tussen 

de partijen indien de partijen hierover zelf geen akkoord hebben bereikt.  Het scheidsgerecht 

heeft de mogelijkheid om de kosten volgens de meest billijke verhouding tussen partijen te 

verdelen, op voorwaarde dat het dit motiveert.  Voor de bemiddelingskosten regelt het besluit 
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zelf de verdeling ingeval de partijen over de verdeling van de kosten het onderling niet eens 

geraken. 

 

Een andere vermeldenswaardig verschil betreft de mogelijkheid die artikel 60, vierde lid, van 

het besluit voorziet.  Deze mogelijkheid houdt in dat onderscheiden provisies voor de 

hoofdvordering en voor de tegenvordering kunnen worden vastgesteld die verschuldigd zijn 

door de partij die de betrokken vordering heeft ingediend. 

 

 

 

 

DEEL 4. GEDRAGSREGELS  
 

Artikel 63 

 

75. Het feit dat een partij een arbiter of bemiddelaar aanwijst, houdt niet in dat deze 

arbiter of bemiddelaar de belangen van die partij zal verdedigen of aansprakelijk zal zijn ten 

opzichte van die partij voor eventuele nadelige beslissingen ten aanzien van deze partij. 

Evenmin zal deze arbiter of bemiddelaar de partij vertegenwoordigen in het geschil.  Eens 

iemand als arbiter of bemiddelaar is aangeduid, staat hij los van deze partij. 

 

 

Artikel 64 

 

76. Waar artikel 28, laatste zin, van de elektriciteitswet voorschrijft dat de leden van de 

organen en de personeelsleden van de Commissie geen arbiter mogen zijn, breidt het besluit 

dit uit tot de bemiddelaars.  Het lijkt immers niet opportuun dat de leden van de organen en 

de personeelsleden van de Commissie geschillen tussen partijen zouden proberen op te 

lossen. Dit is niet de taak van een regulator, noch van de leden van zijn organen of 

personeel.  In dit verband is het ook nuttig te herinneren aan artikel 50, § 1, van het besluit 

volgens welk de leden van de organen en de personeelsleden van de Commissie evenmin 

mogen optreden als deskundige. 
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Artikel 65 

 

77. Artikel 65 van het besluit verplicht de bemiddelaar of arbiter in te stemmen met het 

reglement van de bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie.  Van groot belang is 

dat hij het secretariaat regelmatig op de hoogte houdt van de stand van zaken, zodat het 

secretariaat kan nagaan of de termijnen gerespecteerd worden en de procedure correct 

gevolgd wordt.  Door zijn aanwijzing te aanvaarden, verbindt de arbiter zich er eveneens toe 

om er voor te zorgen dat de uitspraak binnen de gestelde termijnen wordt verleend.  Dit 

betekent onder meer dat hij slechts een verlenging van de door het besluit voorgeschreven 

termijnen vraagt in gevallen die terdege verantwoord zijn of met het uitdrukkelijk akkoord van 

de partijen. 

 

 

Artikelen 66 tot 70 

 

78. De artikelen 66 tot 70 van het besluit bouwen een aantal waarborgen in voor het 

onpartijdig verloop van de procedure.  De bemiddelaar of arbiter dient voor zichzelf uit te 

maken, of er voor of tijdens zijn aanstelling geen omstandigheden zijn die twijfels kunnen 

doen rijzen over zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid. 

 

Het effect van deze artikelen wordt nog versterkt door de bemiddelaars en de arbiters te 

verplichten tot het ondertekenen van een verklaring waarin zij hun onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid ten opzichte van de partijen bevestigen, zij zich onderwerpen aan het 

reglement van de bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie en zij bevestigen dat 

zij zullen werken volgens de bijdragen voor de tussenkomsten van de bemiddelings- en 

arbitragedienst die in de lijsten voor de berekening van de bijdragen voor de tussenkomsten 

van de bemiddelings- en arbitragedienst zijn opgenomen. 

 

Verder wordt er nogmaals benadrukt dat ook tijdens het verloop van de procedure alle 

partijdigheid en afhankelijkheid dient vermeden te worden. 

 

 

Artikel 71 

 

79. Artikel 71 van het besluit onderwerpt de acteurs in de bemiddelings- en 

arbitrageprocedures (bemiddelaars, arbiters, deskundigen en verslaggevers) aan de voor 

partijen noodzakelijke geheimhouding.  De regels van het beroepsgeheim zijn op hen van 
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toepassing.  Er wordt geen enkele uitzondering op deze verplichting tot geheimhouding 

voorzien.  Zo kunnen zij geen vertrouwelijke gegevens doorgeven aan de leden van de 

organen en de personeelsleden van de Commissie.  Bij schending van dit beroepsgeheim 

staan strafrechtelijke sancties open.  Het personeel van het secretariaat is minder betrokken 

partij en is reeds onderworpen aan het beroepsgeheim via artikel 26, § 2, van de 

elektriciteitswet. 
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Voorstel van koninklijk besluit houdende vaststelling van 
het reglement van de bemiddelings- en arbitragedienst van 
de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en 
het Gas 
 
 
Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het 
bijzonder de artikelen 28 en 30, § 2 ; 
 
Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 
andere door middel van leidingen, zoals gewijzigd door de wet van 29 april 1999 betreffende 
de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten, in het 
bijzonder de artikelen 15/17 en 20/1, § 2. 
 
Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op ……………; 
 
Op voorstel van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas van ...; 
 
Op voorstel van de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Transport en de 
Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling; 
 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

DEEL 1.  ALGEMEEN 

Hoofdstuk 1.  Definities en toepassingsgebied 
 
Artikel 1  Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
1° “elektriciteitswet” : de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt; 
2° “gaswet” : de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 
andere door middel van leidingen, zoals gewijzigd door de wet van 29 april 1999 betreffende 
de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten; 
3° “verzoekende partij” : elke natuurlijke of rechtspersoon die verzoekt om een bemiddeling 
door de bemiddelings- en arbitragedienst; 
4° “wederpartij” : elke natuurlijke of rechtspersoon tegen wie de verzoekende partij een 
bemiddelingsprocedure inleidt; 
5° “eiser” : elke natuurlijke of rechtspersoon die verzoekt om een arbitrage door de 
bemiddelings- en arbitragedienst;  
6° “verweerder” : elke natuurlijke of rechtspersoon tegen wie de eiser een arbitrageprocedure 
wenst op te starten; 
7° “bemiddelaar” : de natuurlijke persoon aangeduid overeenkomstig artikel 17 belast met de 
taken, zoals omschreven in dit besluit; 
8° “minister” : de federale minister bevoegd voor Energie; 
9° “Commissie” : de Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en het Gas, opgericht 
door artikel 23 van de elektriciteitswet; 
10° “directie voor marktcontentieux” : de directie van de Commissie, bedoeld in artikel 25, 
§ 1, 1°, van de elektriciteitswet; 
11° “directeur” : het lid van het directiecomité van de Commissie dat de directie voor 
marktcontentieux leidt; 
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12° “bemiddelings- en arbitragedienst” : de dienst bedoeld in artikel 28 van de 
elektriciteitswet en artikel 15/17 van de gaswet; 
13° “scheidsgerecht” : de arbitrale rechtbank samengesteld overeenkomstig artikel 37; 
14° “arbiter” : de natuurlijke persoon aangeduid overeenkomstig artikel 37, belast met de 
taken, omschreven in dit besluit; 
15° “secretariaat” : het secretariaat van de bemiddelings- en arbitragedienst; 
16° “korps van verslaggevers” : het korps bedoeld in artikel 9; 
17° “verslaggever” : het lid van het korps van verslaggevers aangeduid overeenkomstig 
artikel 11; 
18° “Beroepskamer” : het orgaan bedoeld in artikel 29 van de elektriciteitswet; 
19° “lijst van deskundigen” : de lijst van deskundigen die kunnen optreden als bemiddelaar of 
arbiter, opgesteld door de minister in uitvoering van artikel 28 van de elektriciteitswet; 
20° “elektriciteitsonderneming” : de netbeheerder, een neteigenaar, een producent, een 
distributeur of een tussenpersoon, bedoeld in artikel 2 van de elektriciteitswet; 
21° “gasonderneming” : elke natuurlijke of rechtspersoon, bedoeld in artikel 1, 5°, van de 
gaswet. 
 
Art. 2. Dit besluit is van toepassing op elke bemiddelings- en arbitrageprocedure ingeleid bij 
de  bemiddelings- en arbitragedienst. 
 
Art. 3. De regels van elke bemiddelings- en arbitrageprocedure ingeleid bij de bemiddelings- 
en arbitragedienst zijn exclusief van Belgisch recht. 
 
Art. 4. Onverminderd de bepalingen van openbare orde vervat in het zesde deel van het 
Gerechtelijk Wetboek, regelen de partijen bij een arbitrageprocedure in onderling akkoord de 
aangelegenheden betreffende deze procedure die dit besluit niet regelt.  Bij ontstentenis van 
dergelijk akkoord, regelt het scheidsgerecht deze aangelegenheden of regelt de directeur ze 
indien het scheidsgerecht nog niet is samengesteld. 
 
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de bemiddelingsprocedure. 
 
 
Hoofdstuk 2.  Kennisgevingen en termijnen 
 
Art. 5. De kennisgevingen of mededelingen bedoeld in dit reglement geschieden door afgifte 
tegen ontvangstbewijs, per aangetekende brief, per drager, per telefax, per elektronische 
berichtgeving of door ieder ander communicatiemiddel dat toelaat een bewijs van verzending 
te bekomen. 
 
Deze kennisgevingen of mededelingen worden verstuurd aan het laatst bekende adres van 
de bestemmeling.  De partijen melden iedere adreswijziging onmiddellijk aan de bemiddelaar 
of aan de arbiter(s), aan de andere partijen en aan het secretariaat. 
 
Art. 6. De termijnen zoals in onderhavig reglement worden berekend overeenkomstig de 
artikelen 52 tot en met 54 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
Behoudens tegenbewijs, wordt de dag van ontvangst op de volgende manier berekend: 
 
1° documenten bezorgd per drager worden geacht te zijn ontvangen de dag van 

ontvangst zoals vermeld op het ontvangstbewijs;  
2° documenten verstuurd per aangetekende brief worden geacht te zijn ontvangen de 

derde werkdag na de dag van verzending;  
3° telefaxen en elektronische berichten worden geacht te zijn ontvangen de eerste 

werkdag na de dag van verzending. 
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De datum van ontvangst door het secretariaat van het verzoek wordt beschouwd als de 
datum van de inleiding van de bemiddelings- of de arbitrageprocedure. 
 
Art. 7. Op verzoek van één van de partijen, kan de directeur de termijnen bepaald in de 
artikelen 30, 37 en 43 vóór hun vervaldag verlengen of verkorten. 
 
Op verzoek van het scheidsgerecht, kan de directeur de termijnen bepaald in de artikelen 48 
en 52 vóór hun vervaldag verlengen.  De directeur kan deze termijnen vóór hun vervaldag 
verkorten op verzoek van de partijen samen en na het scheidsgerecht en, behalve indien het 
scheidsgerecht met toepassing van artikel 10, § 1, eerste lid, beslist heeft van het verslag af 
te zien, de verslaggever hierin te hebben gehoord. 
 
Elk verzoek en elke beslissing tot verlenging of verkorting van een termijn dient gemotiveerd 
te zijn. 
 
 

Hoofdstuk 3  Het secretariaat 
 
Art. 8. § 1. Het secretariaat bestaat uit : 
1°   de directeur die aan het hoofd ervan staat; 
2° een of meerdere personeelsleden van de directie voor marktcontentieux daartoe 
aangeduid door de Commissie. 
 
§ 2. Het secretariaat heeft als taak de administratieve ondersteuning van de bemiddelings- of 
arbitrageprocedure.  Op verzoek van een partij, de bemiddelaar of het scheidsgerecht zorgt 
het secretariaat inzonderheid voor de vertalingen en de tolken. 
 
Het secretariaat staat de directeur bij, inzonderheid door het voorbereiden van de 
beslissingen die de directeur op grond van dit besluit dient te nemen.  De directeur motiveert 
deze beslissingen. 
 
 

Hoofdstuk 4  Het korps van verslaggevers 
 
Art. 9. § 1. De bemiddelings- en arbitragedienst beschikt over een korps van verslaggevers. 
 
§ 2. De leden van het korps van verslaggevers worden aangeworven door het directiecomité 
van de Commissie op basis van hun deskundigheid. 
 
Zij worden aangeworven en tewerkgesteld krachtens arbeidsovereenkomsten beheerst door 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. 
 
§ 3. De verslaggevers mogen geen enkele functie of activiteit uitoefenen, al dan niet 
bezoldigd, ten dienste van een elektriciteitsonderneming of van een gasonderneming. 
 
Het verbod bepaald in het eerste lid blijft van kracht gedurende zes maanden na de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de verslaggever.  Ter compensatie van dit 
verbod kan de arbeidsovereenkomst een vergoeding toekennen die niet hoger mag zijn dan 
de helft van de bruto-bezoldiging van de verslaggever voor de zes maanden voorafgaand 
aan de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. 
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De verslaggevers mogen geen aandelen, of andere met aandelen gelijk te stellen 
waardepapieren door elektriciteitsondernemingen (andere dan zelfopwekkers) of 
gasondernemingen bezitten, noch financiële instrumenten die toelaten om dergelijke 
aandelen of waardepapieren te verwerven of over te dragen, of die aanleiding geven tot een 
betaling in contanten welke hoofdzakelijk afhankelijk is van de evolutie van de waarde van 
dergelijke aandelen of waardepapieren. 
 
§ 4. De verslaggevers gedragen zich in alle omstandigheden onpartijdig en onafhankelijk. 
 
Art. 10. § 1. De verslaggevers hebben tot taak een schriftelijk, met redenen omkleed verslag 
op te stellen in elke bemiddelingsprocedure waarin de bemiddelaar een schriftelijk verzoek 
daartoe richt aan het secretariaat. 
 
Zij hebben eveneens tot taak een schriftelijk, met redenen omkleed verslag op te stellen in 
elke arbitrageprocedure tenzij het scheidsgerecht, op gezamenlijk verzoek van de partijen en 
ten laatste bij het opstellen van de akte van opdracht bedoeld in artikel 48, beslist hiervan af 
te zien.  In voorkomend geval, maakt het scheidsgerecht zijn beslissing, samen met de akte 
van opdracht, over aan het secretariaat binnen de termijn bedoeld in artikel 48, § 2. 
 
§ 2. In het verslag bedoeld in § 1 onderzoekt de verslaggever in feite en in rechte alle 
rechtskwesties die de bemiddelings- of arbitrageprocedure oproept.  Inzonderheid 
onderzoekt hij de ontvankelijkheid van het geschil en de gegrondheid van de vorderingen in 
de arbitrageprocedure. 
 
Te dien einde kan de verslaggever aan de Commissie en aan de partijen alle dienstige 
gegevens en documenten vragen. 
 
Het verslag is niet bindend voor de bemiddelaar of het scheidsgerecht. 
 
§ 3. De verslaggever dagtekent en ondertekent zijn verslag. 
 
In een bemiddelingsprocedure bezorgt hij het verslag aan de bemiddelaar en de partijen 
binnen een redelijke termijn bepaald door de bemiddelaar. 
 
In een arbitrageprocedure bezorgt hij het verslag aan het scheidsgerecht en de partijen 
binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de laatste werkelijk gezette 
procedurele stap in de arbitrageprocedure. 
 
Indien de bemiddelaar of het scheidsgerecht ambtshalve of op verzoek van één van de 
partijen van oordeel is dat het verslag nieuwe elementen bevat die een heropening van de 
debatten rechtvaardigen, deelt hij dit onverwijld aan de partijen mee.  In dit geval nodigt het 
scheidsgerecht de partijen uit om binnen een redelijke termijn die het bepaalt, hun conclusies 
nopens deze nieuwe elementen in te dienen. 
 
Art. 11. § 1. De Commissie stelt jaarlijks een lijst van verslaggevers op.  Op deze lijst plaatst 
zij : 
− als eerste, de verslaggever met de hoogste anciënniteit; 
− als tweede, de verslaggever met de tweede hoogste anciënniteit, en zo verder. 
Bij gelijke anciënniteit plaatst zij de oudste verslaggever in jaren op de lijst vóór de andere 
verslaggever. 
 
§ 2. Voor elk verslag wijst de directeur de verslaggever aan met inachtneming van de 
volgende regels : 
− voor het eerste verslag : de eerste verslaggever; 
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− voor het tweede verslag : de tweede verslaggever, en zo verder tot de lijst van 
verslaggevers is uitgeput; 

− voor het daaropvolgende verslag : de eerste verslaggever, en zo verder. 
 
§ 3. Voor de toepassing van § 2, wordt de volgorde van de verslagen chronologisch bepaald 
ove 
reenkomstig de volgorde van ontvangst van het verzoek bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 
en van de akte van opdracht bedoeld in artikel 48.  Het secretariaat houdt deze volgorde van 
ontvangst bij. 
 
§ 4. Artikel 43 is van overeenkomstige toepassing op de wraking van de verslaggevers.  
Deelname aan het onderzoek van hetzelfde geschil bij de Beroepskamer, is een reden tot 
wraking van de verslaggever. 
 
In voorkomend geval voorziet de directeur in de vervanging van de verslaggever door een 
andere verslaggever overeenkomstig § 2, met dien verstande dat de volgorde van het 
verslag, bedoeld in § 3, bepaald wordt overeenkomstig de datum van de wrakingsbeslissing 
van de directeur in plaats van de datum van ontvangst. 
 

 

 

 DEEL 2.  DE BEMIDDELINGSPROCEDURE 

Hoofdstuk 1.  Verzoek om bemiddeling 
 
Art. 12. De partij die een bemiddelingsprocedure bij de bemiddelings- en arbitragedienst 
wenst in te leiden, richt daartoe een verzoek in drievoud tot het secretariaat. 
 
Dit verzoek bevat volgende elementen : 
1° een uiteenzetting van het standpunt van de verzoekende partij; 
2° de gegevens van de verzoekende partij(en) en in voorkomend geval, de wederpartij; 
3° een omschrijving van de aard van het geschil en de omstandigheden waarbinnen het 

geschil zich situeert; 
4° het bewijs dat dit geschil binnen het toepassingsgebied van dit besluit valt; 
5° het juiste bedrag van het vast recht, zoals bedoeld in artikel 26 voor de opening van 

het dossier; 
6° alle stukken die de verzoekende partij nodig acht. 
 
De bemiddelingsprocedure kan niet plaatsvinden indien er in het verzoek kennelijk geen 
enkele aanwijzing te vinden is dat het geschil binnen het toepassingsgebied van onderhavig 
besluit valt. 
 
Binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van bovenstaand verzoek stuurt het secretariaat 
de verzoekende partij een ontvangstmelding van zijn verzoek of deelt, ingeval van 
toepassing van het vorige lid, deze de  beslissing van de directeur mee. 
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Hoofdstuk 2.  Kennisgeving aan de wederpartij 
 
Art. 13. Behoudens ingeval van toepassing van artikel 12, derde lid, stelt het secretariaat de 
wederpartij binnen de termijn bedoeld in artikel 12, laatste lid, in kennis van het verzoek tot 
bemiddeling en bezorgt hem een origineel van het verzoek van de verzoekende partij. 
 
De wederpartij beschikt over een termijn van vijftien kalenderdagen vanaf de ontvangst van 
de kennisgeving om zijn deelname aan de bemiddelingsprocedure te aanvaarden of te 
weigeren. 
 
Art. 14. Indien de wederpartij niet antwoordt binnen de termijn bedoeld in artikel 13, tweede 
lid, of zijn deelname aan de bemiddelingsprocedure weigert, wordt aan het verzoek tot 
bemiddeling geen verder gevolg gegeven.  Het secretariaat stelt de verzoekende partij van 
deze weigering of ontstentenis van antwoord onmiddellijk in kennis. 
 
Art. 15. Het verzoek tot bemiddeling van de verzoekende partij en, in voorkomend geval, het 
akkoord van de wederpartij met de bemiddelingsprocedure houden in dat beide partijen 
akkoord gaan met dit besluit en dat zij er door gebonden zijn. 
 
Art. 16. Indien beide partijen gezamenlijk een verzoek tot bemiddeling tot de bemiddelings- 
en arbitragedienst richten, zijn de artikelen 13 en 14 niet van toepassing. 
 
 

Hoofdstuk 3.  Het verloop van de bemiddelingsprocedure 
 
Art. 17. Indien de wederpartij binnen de termijn bedoeld in artikel 13, tweede lid, de 
bemiddelingsprocedure aanvaardt, stelt het secretariaat onmiddellijk de verzoekende partij 
daarvan op de hoogte en stuurt aan de partijen de lijst van de deskundigen waaruit de 
partijen gezamenlijk een bemiddelaar kunnen kiezen, zonder dat hun keuze beperkt is tot 
deze lijst.  Ingeval van toepassing van artikel 16 wordt voormelde lijst bij de 
ontvangstmelding bedoeld in artikel 12, laatste lid, gevoegd. 
 
De partijen kiezen in onderling akkoord een bemiddelaar binnen een termijn van vijftien 
kalenderdagen na ontvangst van de voormelde lijst van deskundigen. 
 
Indien de partijen niet tot een akkoord komen of binnen de termijn bedoeld in het vorige lid 
verzuimen een bemiddelaar te kiezen, kiest de directeur een bemiddelaar uit de voormelde 
lijst van deskundigen, rekening houdende met de opmerkingen van de partijen.  De 
bemiddelaar wordt gekozen op basis van zijn ervaring met betrekking tot het geschil. 
 
Het secretariaat nodigt de gekozen bemiddelaar uit om de bemiddelingsopdracht te 
aanvaarden binnen een termijn van vijf kalenderdagen. 
 
In voorkomend geval stelt het secretariaat de partijen onmiddellijk op de hoogte van de 
aanvaarding door de bemiddelaar. 
 
Indien de gekozen bemiddelaar de opdracht weigert of niet binnen de termijn bedoeld in het 
derde lid op de uitnodiging antwoordt, kiest de directeur een andere bemiddelaar uit de 
voormelde lijst van deskundigen op dezelfde wijze als bepaald in het derde lid. 
 
Art. 18. Nadat het secretariaat heeft vastgesteld dat de provisie bedoeld in artikel 27 volgens 
de opgelegde betalingsmodaliteiten is betaald, brengt het de bemiddelaar hiervan onverwijld 
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op de hoogte.  Hierna onderzoekt de bemiddelaar het geschil zo snel mogelijk en met alle 
nodige middelen. 
 
Wanneer de bemiddelaar van de ene partij relevante informatie ontvangt, deelt hij deze 
informatie mee aan de andere partij, behoudens wanneer deze informatie aan de 
bemiddelaar werd verstrekt onder het voorbehoud dat deze informatie strikt vertrouwelijk 
dient te worden behandeld en hij oordeelt dat dit effectief het geval is. 
 
Hij legt aan de partijen één of meerdere bemiddelingsvoorstellen voor.  Na overleg met de 
partijen legt hij hen een termijn op om hun opmerkingen te formuleren of het voorstel te 
aanvaarden. 
 
Art. 19. De partijen bepalen in onderling akkoord of de bemiddelingsprocedure in het 
Nederlands, het Frans, het Duits, of een combinatie van deze talen wordt gevoerd.  Bij 
ontstentenis van onderling akkoord tussen de partijen, bepaalt de bemiddelaar welke van de 
voornoemde talen of combinatie ervan zal worden gebruikt. 
 
De partijen bepalen in onderling akkoord de plaats waar de bemiddelingsprocedure zal 
plaatsvinden.  De bemiddelingsprocedure moet in België plaatsvinden.  Bij ontstentenis van 
onderling akkoord , vindt de procedure plaats in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 
 
 

Hoofdstuk 4.  Het einde van de bemiddelingsprocedure 
 
Art. 20. Indien de bemiddelingspoging mislukt, stelt de bemiddelaar een proces-verbaal van 
mislukte bemiddeling op in evenveel exemplaren als er partijen zijn. 
 
Art. 21. Indien de partijen een bemiddelingsvoorstel bedoeld in artikel 18, laatste lid, 
aanvaarden, stelt de bemiddelaar een proces-verbaal van bemiddeling in evenveel 
exemplaren als er partijen zijn op en ondertekent hij, samen met de partijen, elk van deze 
exemplaren.  Het proces-verbaal van bemiddeling geeft het bemiddelingsvoorstel weer 
waarover de partijen onderling akkoord gaan.  De partijen zijn definitief gebonden door dit 
akkoord dat geldt als dading overeenkomstig de artikelen 2044 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek. 
 
Art. 22. De partijen kunnen de poging tot bemiddeling ten allen tijde eenzijdig of in onderling 
akkoord stopzetten. 
 
Art. 23. In het geval één van de partijen eenzijdig beslist of alle partijen gezamenlijk 
beslissen om een arbitrale procedure, een gerechtelijke procedure of een procedure voor de 
Beroepskamer voor hetzelfde geschil op te starten tijdens de bemiddelingsprocedure, eindigt 
de bemiddelingsprocedure onmiddellijk. 
 
Art. 24. De bemiddelaar maakt een kopie van het proces-verbaal bedoeld in de artikelen 20 
en 21, onverwijld over aan het secretariaat. 
 
Na ontvangst van deze kopie vereffent het secretariaat de bemiddelingskosten, rekening 
houdend met de reeds gestorte provisie en het vast recht voor de opening van het dossier. 
Indien de reeds gestorte provisie de bemiddelingskosten niet volledig dekt, stelt het 
secretariaat de partijen schriftelijk op de hoogte van het bijkomende verschuldigde bedrag, 
alsmede van de betalingsmodaliteiten. 
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Hoofdstuk 5.  De kosten van de bemiddeling 
 
Afdeling I. Aard en bedrag van de bemiddelingskosten 
 
Art. 25. De bemiddelingskosten omvatten de erelonen van de bemiddelaar, de 
administratieve kosten en, in voorkomend geval, de kosten voor het opstellen van een 
verslag door het korps van verslaggevers. 
 
Het secretariaat bepaalt het bedrag van de bemiddelingskosten overeenkomstig de lijsten 
voor de berekening van de bijdragen voor de tussenkomsten van de bemiddelings- en 
arbitragedienst opgesteld overeenkomstig artikel 25, § 3, eerste lid, van de elektriciteitswet, 
geldig op het ogenblik waarop het verzoek tot bemiddeling wordt ingediend. 
 
Bij de vaststelling van de bemiddelingskosten houdt het secretariaat rekening met de waarde 
van het geschil.  Bij ontstentenis van een totale of gedeeltelijke raming van de waarde van 
het geschil door de partijen, stelt het secretariaat op basis van de beschikbare elementen het 
totale bedrag van het geschil vast, op basis waarvan de bemiddelingskosten zullen berekend 
worden. 
 
Het bedrag van de administratieve kosten dekt de kosten die het secretariaat gemaakt heeft. 
 
De bemiddelingskosten zijn in gelijke delen verschuldigd door de partijen, tenzij zij anders 
zijn overeengekomen. 
 
De partijen zijn hoofdelijk en voor het geheel gehouden tot de betaling van de 
bemiddelingskosten zoals bepaald door het secretariaat. 
 
 
Afdeling II. Vast recht voor de opening van het dossier 
 
Art. 26. De verzoekende partij dient, bij het indienen van zijn verzoek om bemiddeling, een 
vast recht te betalen aan de commissie voor de opening van het dossier.  Het vast recht is 
niet recupereerbaar. 
 
Ingeval van toepassing van artikel 16, is het vast recht in gelijke delen verschuldigd voor 
beide partijen, behalve indien zij een andere verdeling zijn overeengekomen. 
 
 
Afdeling III. Provisie voor bemiddelingskosten 
 
Art. 27. Ter dekking van de bemiddelingskosten stelt het secretariaat een provisie voor 
bemiddelingskosten vast, die voorafgaand aan het opstarten van de procedure dient gestort 
te worden bij de commissie.  Het secretariaat geeft beide partijen kennis van het bedrag van 
de provisie en de betalingsmodaliteiten ervan. 
 
In de loop van de procedure kan het secretariaat het bedrag van de provisie aanpassen 
wanneer uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat het geschil omvangrijker is dan 
aanvankelijk werd bevonden.  
 
De provisie is in gelijke delen verschuldigd door de partijen, behalve indien zij een andere 
verdeling zijn overeengekomen.  
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Afdeling IV. Bijkomende kosten 
 
Art. 28. De bijkomende kosten omvatten de andere kosten gemaakt ingevolge de 
bemiddelingsprocedure dan deze vermeld in artikel 25, eerste lid.  Zij omvatten ondermeer 
de erelonen van deskundigen, vertalers en tolken. 
 
Ter dekking van de bijkomende kosten stelt het secretariaat of de bemiddelaar aparte 
voorschotten voor die de partijen onmiddellijk dienen te storten bij de commissie. 
 
De bijkomende kosten zijn in gelijke delen verschuldigd door de partijen, tenzij zij een andere 
verdeling zijn overeengekomen. 
 
 
 
 

DEEL 3.  ARBITRAGE 

Hoofdstuk 1.  Inleiding van de arbitrageprocedure  
 
Afdeling I. Verzoek om arbitrage 
 
Art. 29. De partij die een arbitrageprocedure bij de bemiddelings- en arbitragedienst wenst in 
te leiden, richt tot het secretariaat een verzoek om arbitrage, dat minstens de volgende 
gegevens bevat : 
1° voor natuurlijk personen, naam, voornaam, adres en hoedanigheid ; voor rechtspersonen, 
de vennootschapsnaam en maatschappelijke zetel ; voor natuurlijke en rechtspersonen, 
telefoon, faxnummer en elektronisch adres van de partijen; in voorkomend geval de 
coördinaten van hun raadslieden; 
2° een uiteenzetting over de aard en de omstandigheden van het geschil dat aan de 
vordering ten grondslag ligt; 
3° het onderwerp van de vordering, een samenvatting van de ingeroepen middelen en, in de 
mate van het mogelijke, een raming van de gevorderde bedragen; 
4° de tekst van de arbitrage-overeenkomst waarop de eiser zich steunt; 
5° indien de arbitrage-overeenkomst voorziet in de aanwijzing van één of meerdere arbiters 
door de partijen, de naam van de arbiter of arbiters die de eiser aanwijst; zoniet, alle nodige 
inlichtingen om het aantal arbiters te bepalen en hun keuze mogelijk te maken 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 37; 
6° de keuze voor de Nederlandse , Franse of Duitse taal of een combinatie van deze talen 
en de keuze van de zetel van de arbitrage. 
 
Bij het verzoek om arbitrage wordt een geïnventariseerd dossier met stukken gevoegd, dat 
ondermeer een kopie omvat van de gesloten overeenkomsten, met inbegrip van de 
arbitrage-overeenkomst, van de briefwisseling tussen de partijen en van alle overige nuttige 
stukken.  Bij dit verzoek wordt eveneens het betalingsbewijs gevoegd van het vast recht 
bedoeld in artikel 59. 
 
Het verzoek en het dossier worden overgemaakt aan het secretariaat in drie of vijf 
gedateerde en ondertekende exemplaren, al naargelang de eiser van mening is dat één 
arbiter of drie arbiters moeten worden aangewezen. 
 
Het secretariaat deelt aan de verweerder mee dat er een verzoek om arbitrage lastens hem 
werd ingediend, en maakt hem een exemplaar van het verzoek en het geïnventariseerde 
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dossier met stukken over.  Het secretariaat maakt hem eveneens de lijst van deskundigen 
over. 
 
 
Afdeling II. Antwoord op het verzoek om arbitrage en tegenvordering 
 
Art. 30. § 1. De verweerder deelt binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving 
van het verzoek om arbitrage zijn antwoord op het verzoek tot arbitrage mee aan het 
secretariaat.  De verweerder bepaalt in dit antwoord : 
1° zijn standpunt met betrekking tot de aard en de omstandigheden van het geschil dat aan 
de vordering ten grondslag ligt; 
2° zijn standpunt met betrekking tot het aantal en de keuze van de arbiters, met eventueel de 
naam van de arbiter die hij aanwijst; 
3° zijn keuze voor de Nederlandse, Franse of Duitse taal of een combinatie van deze talen 
en zijn keuze van de zetel van de arbitrage. 
 
Het antwoord bedoeld in het eerste lid, met inbegrip van een geïnventariseerd dossier met 
stukken, wordt overgemaakt aan het secretariaat in drie of vijf exemplaren al naargelang de 
verweerder van mening is dat één of drie arbiters moeten worden aangewezen. 
 
Het secretariaat maakt de eiser een exemplaar van het antwoord en het geïnventariseerd 
dossier met stukken over. 
 
§ 2. De verweerder kan reeds samen met het antwoord bedoeld in § 1, een tegenvordering 
formuleren.  De tegenvordering zet de aard en de omstandigheden van het geschil dat aan 
de tegenvordering ten grondslag ligt, uiteen en bevat minstens een aanwijzing over het 
onderwerp van de tegenvordering en, in de mate van het mogelijke, een raming van de 
gevorderde bedragen of de geldelijke tegenwaarde van de gevorderde prestatie. 
 
Art. 31. Indien de verweerder niet binnen de in artikel 30, §1, voorgeschreven termijn 
antwoordt of indien hij de bevoegdheid van de bemiddelings- en arbitragedienst betwist en 
de directeur van mening is dat er kennelijk geen arbitrage-overeenkomst tussen de partijen 
bestaat, kan de arbitrageprocedure geen doorgang vinden. 
 
Wanneer de verweerder nalaat te antwoorden binnen de vooropgestelde termijn doch de 
directeur van mening is dat er kennelijk een arbitrage-overeenkomst tussen de partijen 
bestaat, stelt het secretariaat het scheidsgerecht niettemin samen overeenkomstig dit 
besluit.  Het uitblijven van het antwoord van de verweerder geldt als verzaking aan zijn recht 
om een arbiter aan te wijzen.  Dit verhindert echter niet dat de verweerder in het verdere 
verloop van de arbitrageprocedure de bevoegdheid van het scheidsgerecht en de 
gegrondheid van de vordering van de eiser kan betwisten. 
 
 
Afdeling III. Gevolgen van de arbitrage-overeenkomst 
 
Art. 32. Wanneer de partijen overeenkomen een beroep te doen op de arbitrage 
georganiseerd door de bemiddelings- en arbitragedienst, zijn ze ertoe gehouden zich te 
onderwerpen aan dit besluit, zonder van enige bepaling ervan te kunnen afwijken of de 
toepassing van één of meer bepalingen ervan te kunnen uitsluiten tenzij dit besluit dit 
uitdrukkelijk toestaat. 
 
De arbitrage vindt doorgang, zelfs indien één van de partijen, ondanks het bestaan van deze 
arbitrage-overeenkomst, weigert deel te nemen of zich van deelname onthoudt.  
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Art. 33. Onverminderd artikel 31, eerste lid, doet het scheidsgerecht over zijn eigen 
bevoegdheid uitspraak wanneer één van de partijen één of meer excepties opwerpt 
betreffende het bestaan, de geldigheid of de draagwijdte van de arbitrage-overeenkomst. 
 
Art. 34. De nietigheid of het niet-bestaan van het contract tussen de partijen heeft niet de 
onbevoegdheid van het scheidsgerecht tot gevolg, voorzover het scheidsgerecht de 
geldigheid van de arbitrage-overeenkomst vaststelt. 
 
 
Afdeling IV. Documenten 
 
Art. 35. Een kopie van alle vorderingen, antwoorden, evenals alle schriftelijke mededelingen 
uitgewisseld tussen partijen onderling alsmede tussen de partijen en het scheidsgerecht in 
het kader van een arbitrageprocedure alsook alle bijlagen wordt gestuurd naar alle andere 
partijen, het secretariaat en de verslaggever.  Er wordt naar de verslaggever geen kopie 
gestuurd indien het scheidsgerecht met toepassing van artikel 10, § 1, tweede lid, beslist af 
te zien van het verslag. 
 
 

Hoofdstuk 2.  Het scheidsgerecht 
 
Afdeling I. Keuze van de arbiters 
 
Art. 36. Het scheidsgerecht bestaat uit drie arbiters tenzij : 
1° de arbitrage-overeenkomst bepaalt dat het slechts uit één arbiter bestaat en de 

arbitrageprocedure niet meer dan twee partijen telt; 
2° de directeur, op verzoek van een partij en na alle partijen te hebben gehoord, beslist dat 

het scheidsgerecht uit één arbiter bestaat. 
 
Art. 37. § 1.  Als de arbitrage-overeenkomst voorziet in een scheidsgerecht bestaande uit 
één arbiter en de arbitrageprocedure niet meer dan twee partijen telt, wijzen de partijen de 
arbiter aan in onderling akkoord.  De directeur kan de aangewezen arbiter weigeren te 
aanvaarden indien deze arbiter niet op de lijst van deskundigen staat.  
 
Bij ontstentenis van akkoord tussen de partijen binnen de maand na de kennisgeving van het 
verzoek om arbitrage aan de verweerder, of bij niet-aanvaarding van de aangewezen arbiter 
door de directeur, wijst deze laatste ambtshalve een arbiter uit de lijst van deskundigen aan. 
 
§ 2. Als de arbitrage-overeenkomst voorziet in een scheidsgerecht bestaande uit drie arbiters 
en de arbitrageprocedure niet meer dan twee partijen telt, wijzen de eiser in zijn verzoek om 
arbitrage en de verweerder in zijn antwoord daarop, elk één arbiter aan.  De directeur kan elk 
van de aangewezen arbiters weigeren te aanvaarden, indien deze arbiter niet op de lijst van 
deskundigen staat. 
 
Bij ontstentenis van aanwijzing van een of beide arbiters overeenkomstig het eerste lid of bij 
niet-aanvaarding van een of beide aangewezen arbiters door de directeur, wijst deze laatste 
ambtshalve één, respectievelijk twee arbiters uit de lijst van deskundigen aan. 
 
Binnen een termijn van veertien kalenderdagen nadat de laatste arbiter zijn opdracht heeft 
aanvaard, wijzen de twee aangewezen arbiters in onderling akkoord een derde arbiter aan. 
Bij ontstentenis van akkoord tussen de twee aangewezen arbiters, wijst de directeur de 
derde arbiter ambtshalve aan uit de lijst van deskundigen. 
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De derde arbiter bekleedt van rechtswege het voorzitterschap van het scheidsgerecht. 
 
§ 3. Als de arbitrageprocedure meer dan twee partijen telt, wijzen de partijen in onderling 
akkoord twee arbiters aan.  De directeur kan elk van de aangewezen arbiters weigeren te 
aanvaarden indien deze arbiter niet op de lijst van deskundigen staat.  
 
Bij ontstentenis van akkoord tussen de partijen binnen de maand nadat het secretariaat heeft 
vastgesteld dat de arbitrageprocedure meer dan twee partijen telt, of bij niet-aanvaarding van 
een of beide aangewezen arbiters door de directeur, wijst deze laatste ambtshalve één, in 
voorkomend geval twee arbiters aan uit de lijst van deskundigen. 
 
Binnen een termijn van veertien kalenderdagen nadat de laatste arbiter zijn opdracht heeft 
aanvaard, wijzen de twee aangewezen arbiters in onderling akkoord een derde arbiter aan. 
Bij ontstentenis van akkoord tussen de twee aangewezen arbiters, wijst de directeur de 
derde arbiter ambtshalve aan uit de lijst van deskundigen. 
 
De derde arbiter bekleedt van rechtswege het voorzitterschap van het scheidsgerecht. 
 
§ 4. Het scheidsgerecht wordt samengesteld overeenkomstig § 3 ingeval van tussenkomst 
door een of meerdere derde-belanghebbenden of ingeval van samenvoeging bedoeld in 
artikel 44. 
 
Art. 38. Het secretariaat stelt de lijst van deskundigen ter beschikking van de partijen.  De 
partijen kunnen uit deze lijst een arbiter aanwijzen, zonder dat hun keuze beperkt is tot deze 
lijst. 
 
De arbiter wordt aangewezen op basis van zijn relevante expertise voor het onderhavige 
geschil. 
 
Art. 39. Indien een arbiter overlijdt, in rechte of in feite verhinderd is zijn opdracht te 
vervullen of weigert zijn opdracht te aanvaarden, of indien de partijen in onderling akkoord 
aan zijn opdracht een einde hebben gesteld, wordt in zijn vervanging voorzien volgens de 
regels die op zijn aanwijzing van toepassing zijn. 
 
Er kan op dezelfde wijze in de vervanging van een arbiter worden voorzien wanneer de 
directeur vaststelt dat deze zijn functie niet uitoefent in overeenstemming met de bepalingen 
van dit besluit of binnen de toegekende termijnen.  In voorkomend geval worden het 
scheidsgerecht en de partijen voorafgaandelijk verzocht hun opmerkingen schriftelijk aan het 
secretariaat over te maken, binnen de termijn die het secretariaat bepaalt. 
 
De vervanging van een arbiters tast de geldigheid van de arbitrage-overeenkomst niet aan, 
zelfs indien de arbitrage-overeenkomst de betrokken arbiter bij naam aanwijst. 
 
Art. 40. Het secretariaat nodigt de arbiters uit hun opdracht schriftelijk te aanvaarden binnen 
een termijn van zeven kalenderdagen nadat zij werden aangewezen.  Het deelt de 
aanvaarding onmiddellijk mee aan de partijen, alsmede de coördinaten van de  arbiters en 
de naam van de voorzitter van het scheidsgerecht. 
 
De aanwijzing van een arbiter kan na deze mededeling niet meer worden herroepen, onder 
voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 39 en 43. 
 
Art. 41. De directeur regelt elke moeilijkheid betreffende de aanwijzing van de arbiters; hij 
kan inzonderheid een arbiter die niet op de lijst van deskundigen staat, weigeren te 
aanvaarden wanneer deze kennelijk niet beschikt over de vereiste ervaring. 
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Tegen de beslissingen van de directeur kan geen enkel beroep worden aangetekend.  Ze 
lopen niet vooruit op de bevoegdheid van de arbiters om zich over hun bevoegdheid uit te 
spreken, noch op het recht van een partij om zich op de onbevoegdheid van het 
scheidsgerecht te beroepen. 
 
Art. 42. Het scheidsgerecht, zoals samengesteld volgens bovenstaande regels, treedt 
slechts in functie na betaling van de provisie bedoeld in artikel 60. 
 
 
Afdeling II. Wraking van de arbiters 
 
Art. 43. Wanneer een partij een arbiter wil wraken, richt zij hiertoe een gemotiveerd verzoek 
aan het secretariaat.  Het verzoek moet op straffe van verval schriftelijk gebeuren hetzij 
binnen de veertien kalenderdagen na de ontvangst door deze partij van de kennisgeving van 
de aanwijzing van de arbiter, hetzij binnen de veertien kalenderdagen na de kennisname 
door de verzoekende partij van de wrakingsgrond indien deze later is dan de hogervermelde 
ontvangst. 
 
Er is reden voor wraking indien er omstandigheden zijn die gerechtvaardigde twijfel doen 
ontstaan over de onpartijdigheid of onafhankelijkheid van de arbiter. 
 
Het secretariaat nodigt de arbiter op wie het verzoek tot wraking betrekking heeft, de andere 
arbiters en de andere partijen uit om schriftelijk hun opmerkingen aan het secretariaat over te 
maken, binnen een redelijke termijn bepaald door het secretariaat.  Het secretariaat maakt 
deze opmerkingen over aan de partijen en het scheidsgerecht. 
 
De directeur spreekt zich uit over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzoek tot 
wraking. 
 
 
Afdeling III. Samenvoeging van zaken 
 
Art. 44. Wanneer meerdere arbitrage-overeenkomsten die verwijzen naar de bemiddelings- 
en arbitragedienst aanleiding geven tot geschillen die samenhangend of onsplitsbaar zijn, 
kan de directeur, hetzij op verzoek van het scheidsgerecht, het zij in limine litis op verzoek 
van tenminste één van de partijen hun samenvoeging bevelen. 
 
De directeur nodigt de partijen en de eventueel reeds aangewezen arbiters uit om hun 
opmerkingen te maken binnen een redelijke termijn die hij bepaalt. 
 
Hij kan geen samenvoeging bevelen van geschillen waarvoor reeds een beslissing alvorens 
recht te doen, een beslissing betreffende de ontvankelijkheid of een beslissing over de grond 
van de zaak werd genomen. 
 
 

Hoofdstuk 3.  De arbitrageprocedure 
 
Afdeling I. Overhandiging van het dossier, taal en zetel van de arbitrage 
 
Art. 45. Het secretariaat overhandigt het dossier aan het scheidsgerecht zodra het  
samengesteld is en de provisie overeenkomstig artikel 60 betaald is. 
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Art. 46. De partijen bepalen in onderling akkoord of de arbitrage in het Nederlands, het 
Frans, het Duits of een combinatie van deze talen wordt gevoerd.  Bij ontstentenis van 
onderling akkoord tussen de partijen, bepaalt het scheidsgerecht welke van de voornoemde 
talen of combinatie ervan zal worden gebruikt, rekening houdende met de omstandigheden 
en inzonderheid met de taal of de talen van het contract. 
 
Art. 47. De partijen bepalen in onderling akkoord de zetel van de arbitrage.  De zetel van de 
arbitrage moet zich bevinden in België.  Bij ontstentenis van onderling akkoord, is Brussel de 
zetel van de arbitrage, tenzij het scheidsgerecht beslist, gelet op alle omstandigheden van 
het geschil en na partijen gehoord te hebben, dat een andere zetel in België meer geschikt 
is. 
 
Het scheidsgerecht kan beraadslagen op elke plaats die het daartoe geschikt acht. 
 
 
Afdeling II. Opdracht van het scheidsgerecht 
 
Art. 48. § 1. Alvorens de behandeling van de zaak aan te vatten en binnen een termijn van 
twee maanden na de overhandiging van het dossier, stelt het scheidsgerecht een akte van 
opdracht op in één exemplaar meer dan er partijen zijn, waarin het zijn opdracht omschrijft. 
Deze akte van opdracht wordt opgesteld op basis van de stukken van de partijen of op basis 
van hun verklaringen indien zij bij de opstelling van deze akte aanwezig wensen te zijn, en 
bevat de volgende gegevens: 
1° de namen, voornamen, volledige benaming en proceshoedanigheid van de partijen; 
2° de adressen van de partijen waar alle kennisgevingen of mededelingen in de loop 
van de arbitrage op geldige wijze kunnen gebeuren; 
3° de bondige opgave van de omstandigheden van de zaak; 
4° de uiteenzetting van de vorderingen van de partijen, met inbegrip van de reeds 

ingediende tegenvorderingen; 
5° de te beslechten geschilpunten, behalve indien het scheidsgerecht van oordeel is dat 

dit niet wenselijk is; 
6° de namen, voornamen, hoedanigheden in het scheidsgerecht en adressen van de 

leden van het scheidsgerecht; 
7° de keuze voor het Nederlands, het Frans, het Duits of een combinatie van deze talen 

als taal of talen van de arbitrage; 
8° de zetel van de arbitrage; 
9° in voorkomend geval, de keuze voor een procedure zonder verslag van het korps van 

verslaggevers; 
10° een raming door het scheidsgerecht van de waarde van het geschil; 
11° alle overige vermeldingen die het scheidsgerecht nuttig acht. 
 
§ 2. De partijen en de leden van het scheidsgerecht ondertekenen de exemplaren van de 
akte bedoeld in § 1.  Het scheidsgerecht maakt één ondertekend exemplaar van de akte van 
opdracht aan het secretariaat over binnen de achtenveertig uur na de ondertekening. 
 
Bij weigering van één van de partijen om deze akte mee op te stellen of ze te ondertekenen, 
wordt de arbitrale procedure verder gezet na het verstrijken van een aanvullende termijn die 
door het secretariaat wordt opgelegd om de ontbrekende handtekening te verkrijgen.  In dat 
geval wordt de arbitrale uitspraak geacht op tegenspraak te zijn. 
 
§ 3. Na de ondertekening van de akte van opdracht, overhandigt het secretariaat het dossier 
aan de verslaggever, tenzij het scheidsgerecht met toepassing van artikel 10, §1, tweede lid, 
beslist heeft af te zien van het verslag. 
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Afdeling III. Kalender van de procedure 
 
Art. 49. Bij de opstelling van de akte van opdracht; of zo snel mogelijk na het opstellen 
daarvan, stelt het scheidsgerecht, na raadpleging van de partijen, in een apart document de 
kalender op die het wenst te volgen voor het verdere verloop van de procedure en deelt deze 
mee aan het secretariaat en de partijen.  Iedere latere wijziging aan deze kalender zal aan 
het secretariaat en de partijen worden medegedeeld.  Bij de opstelling van deze kalender 
wordt rekening gehouden met artikel 52, eerste lid. 
 
 
Afdeling IV. Onderzoek van de zaak 
 
Art. 50. § 1. Het scheidsgerecht onderzoekt de zaak met alle middelen die het daartoe 
geschikt acht, waaronder het inwinnen van getuigenissen en het aanstellen van 
deskundigen.  De leden van de organen en de personeelsleden van de Commissie kunnen 
niet aangeduid worden als deskundige. 
 
§ 2. Het scheidsgerecht kan beslissen enkel uitspraak te doen op grond van de stukken en 
de conclusies van de partijen.  Indien evenwel één of meerdere partijen wensen gehoord te 
worden of indien het scheidsgerecht de partijen wenst te horen, nodigt het scheidsgerecht de 
partijen uit te verschijnen op de dag en de plaats die het scheidsgerecht vaststelt.  De 
verslaggever wordt op de zitting uitgenodigd, tenzij het scheidsgerecht met toepassing van 
artikel 10, §1, tweede lid, beslist heeft af te zien van het verslag. 
 
§ 3. De zittingen zijn niet openbaar. 
 
§ 4. Na de ondertekening van de akte van opdracht kunnen nieuwe vorderingen of 
uitbreidingen van de initiële vordering of van de tegenvordering enkel schriftelijk gebeuren. 
Indien het scheidsgerecht van oordeel is dat de nieuwe vordering of de uitbreiding het 
onderzoek of de afhandeling van de oorspronkelijke vordering kan vertragen of de door de 
akte van opdracht vastgestelde grenzen te buiten gaat, kan het scheidsgerecht weigeren van 
de nieuwe vordering of uitbreiding kennis te nemen.  Hetzelfde geldt als één van de partijen 
in alle redelijkheid niet meer de mogelijkheid heeft, gelet op het stadium van de procedure, er 
afdoende op te antwoorden. 
 
§ 5. Indien de omstandigheden het toelaten, kan het scheidsgerecht de partijen verzoeken 
een minnelijke oplossing te vinden en, indien de partijen met dit verzoek uitdrukkelijk akkoord 
gaan, de procedure voor de nodige tijd opschorten.  Het scheidsgerecht brengt het 
secretariaat en in voorkomend geval, de verslaggever hiervan op de hoogte. 
 
§ 6. Een partij die de arbitrage voortzet zonder bezwaar te maken tegen een schending van 
een bepaling van dit besluit, van enige andere bepaling die op de procedure van toepassing 
is, of van instructies gegeven door het scheidsgerecht, verzaakt definitief aan haar recht om 
bezwaar te maken. 
 
 
Afdeling V. Voorlopige en bewarende maatregelen 
 
Art. 51. Onverminderd artikel 1679, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan elke partij 
het scheidsgerecht, zodra het benoemd is, verzoeken om voorlopige en bewarende 
maatregelen te bevelen, met uitzondering van een bewarend beslag. 
 
Behalve indien het scheidsgerecht met toepassing van artikel 10, § 1, tweede lid, beslist 
heeft van het verslag af te zien, stelt de verslaggever binnen een redelijke termijn bepaald 
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door het scheidsgerecht een schriftelijk, met redenen omkleed verslag op over het verzoek 
tot voorlopige en dringende maatregelen. 
 
Alle maatregelen die overeenkomstig artikel 1679, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
worden bevolen met betrekking tot het geschil, worden door de partij die ze bekomen heeft, 
onmiddellijk ter kennis gebracht van het scheidsgerecht en van het secretariaat. 
 
 

Hoofdstuk 4.  De arbitrale uitspraak 
 
Art. 52. Het scheidsgerecht doet uitspraak binnen de vier maanden vanaf de laatste 
werkelijk gezette procedurele stap in de arbitrageprocedure.  Indien het scheidsgerecht 
meent binnen een kortere termijn uitspraak te doen, zal het eerst overleg plegen met de 
verslaggever. 
 
Deze uitspraak is definitief en maakt een einde aan het geschil. 
 
De arbitrale uitspraak is met redenen omkleed. 
 
Art. 53. Indien het scheidsgerecht uit drie arbiters bestaat, wordt de arbitrale uitspraak bij 
meerderheid van stemmen gedaan.  De stem van de voorzitter is beslissend als er geen 
meerderheid kan worden bereikt. 
  
Art. 54. Als de partijen tijdens de arbitrageprocedure een onderling akkoord bereiken dat een 
einde maakt aan hun geschil, kunnen zij het scheidsgerecht verzoeken dit akkoord vast te 
leggen in een akte van dading.  Het scheidsgerecht maakt de akte van dading na de 
ondertekening ervan door de partijen en de leden van het scheidsgerecht over aan het 
secretariaat. 
 
Art. 55. De arbitrale uitspraak wordt geacht te zijn gedaan op de zetel van de arbitrage op de 
datum van de ondertekening door de leden van het scheidsgerecht.  Na ondertekening 
maakt het scheidsgerecht een kopie van de arbitrale uitspraak over aan het secretariaat. 
 
Na ontvangst van deze uitspraak vereffent het secretariaat de arbitragekosten, rekening 
houdende met de reeds gestorte provisie, het vast recht voor de opening van het dossier en 
de beslissing van het scheidsgerecht omtrent de arbitragekosten bedoeld in artikel 62.  
Indien de reeds gestorte provisie deze arbitragekosten niet voldoende dekt, worden de 
partijen schriftelijk op de hoogte gesteld van het bijkomende verschuldigde bedrag, alsmede 
van de betalingsmodaliteiten ervan. 
 
Art. 56. Het secretariaat brengt de door de leden van het scheidsgerecht ondertekende tekst 
van de arbitrale uitspraak ter kennis van de partijen, nadat zij of één van hen de 
arbitragekosten volledig hebben betaald. 
 
Art. 57. Het secretariaat kan de arbitrale uitspraak publiceren.  Op verzoek van één van de 
partijen kan het scheidsgerecht beslissen dat de arbitrale uitspraak geheel of gedeeltelijk niet 
mag gepubliceerd worden wegens de vertrouwelijkheid van de gegevens die ze bevat. 
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Hoofdstuk 5.  De kosten van de arbitrage 
 
Afdeling I. Aard en bedrag van de arbitragekosten 
 
Art. 58. De arbitragekosten omvatten de erelonen van de arbiters, de administratieve kosten 
en in voorkomend geval, de kosten voor het opstellen van een verslag door het korps van 
verslaggevers. 
 
Het secretariaat bepaalt het bedrag van de arbitragekosten overeenkomstig de lijsten voor 
de berekening van de bijdragen voor de tussenkomsten van de bemiddelings- en 
arbitragedienst, opgesteld overeenkomstig artikel 25, § 3, eerste lid, van de elektriciteitswet, 
geldig op het ogenblik waarop het verzoek om arbitrage wordt ingediend.  
 
Bij de vaststelling van de arbitragekosten houdt het secretariaat rekening met het totale 
bedrag van de hoofdvordering en de eventuele tegenvordering.  Bij ontstentenis van een 
totale of gedeeltelijke raming van de vordering en de eventuele tegenvordering door de 
partijen of het scheidsgerecht, stelt het secretariaat op basis van de beschikbare elementen 
het totale bedrag van de vordering en de eventuele tegenvordering vast, op basis waarvan 
de arbitragekosten zullen berekend worden. 
 
Het bedrag van de administratieve kosten dekt de kosten die het secretariaat gemaakt heeft. 
 
De partijen zijn hoofdelijk en voor het geheel gehouden tot de betaling van de 
arbitragekosten zoals bepaald door het secretariaat. 
 
 
Afdeling II. Vast recht voor de opening van het dossier 
 
Art. 59. De eiser dient, bij het indienen van zijn verzoek om arbitrage, een vast recht te 
betalen aan de commissie voor de opening van het dossier. Het vast recht is niet 
recupereerbaar. 
 
 
Afdeling III. Provisie voor arbitragekosten 
 
Art. 60. Ter dekking van de arbitragekosten stelt het secretariaat een provisie voor 
arbitragekosten vast, die voorafgaand aan het opstarten van de procedure dient gestort te 
worden bij de commissie.  Het secretariaat geeft beide partijen kennis van het bedrag van de 
provisie en de betalingsmodaliteiten ervan. 
 
In de loop van de procedure kan het secretariaat het bedrag van de provisie aanpassen 
wanneer uit de omstandigheden van de zaak of tengevolge van nieuwe vorderingen blijkt dat 
het geschil omvangrijker is dan aanvankelijk werd bevonden. 
 
De provisie is in gelijke delen verschuldigd door de partijen, tenzij indien zij een andere 
regeling zijn overeengekomen.  Iedere partij kan evenwel de totaliteit van de provisie ten 
laste nemen, wanneer de andere partij nalaat haar deel van de provisie te betalen. 
 
De formulering van een tegenvordering kan aanleiding geven tot het vaststellen van 
gescheiden provisies voor de hoofdvordering en de tegenvordering.  In dit geval neemt 
iedere partij de provisie overeenstemmend met haar hoofd- of tegenvordering ten laste. 
Het scheidsgerecht doet slechts uitspraak over de vordering waarvoor de provisie integraal 
betaald werd. 
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Afdeling IV. Bijkomende kosten 
 
Art. 61. De bijkomende kosten omvatten de andere kosten gemaakt ingevolge de 
arbitrageprocedure dan deze vermeld in artikel 58, eerste lid.  Zij omvatten ondermeer de 
erelonen van deskundigen, vertalers en tolken. 
 
Ter dekking van de bijkomende kosten stelt het secretariaat of het scheidsgerecht aparte 
voorschotten voor die de partijen onmiddellijk dienen te storten bij de commissie. 
 
De bijkomende kosten zijn in gelijke delen verschuldigd door de partijen, tenzij zij een andere 
verdeling zijn overeengekomen. 
 
Indien de vereiste voorschotten niet of in onvoldoende mate worden voldaan, beslist het 
scheidsgerecht over het verdere verloop van de procedure. 
 
 
Afdeling V. Beslissing omtrent de kosten 
 
Art. 62. De arbitrale uitspraak beslist ten laste van welke partij de arbitragekosten en 
eventueel de bijkomende kosten vallen of in welke verhouding zij tussen de partijen worden 
verdeeld.  Indien partijen een akkoord hebben bereikt omtrent de verdeling van de 
arbitragekosten, stelt de arbitrale uitspraak dit akkoord vast. 
 
 
 
 

DEEL 4.  GEDRAGSREGELS 
 
Art. 63. De bemiddelaar of arbiter die door een partij is aangewezen, is haar 
vertegenwoordiger noch haar mandataris. 
 
Art. 64. De leden van de organen en de personeelsleden van de Commissie kunnen niet tot 
bemiddelaar of arbiter worden aangewezen. 
 
Art. 65. Door zijn aanwijzing te aanvaarden, stemt de bemiddelaar of arbiter ermee in om dit 
besluit volledig na te leven en loyaal samen te werken met het secretariaat, dat hij geregeld 
informeert over de stand van de procedure. 
 
Art. 66. De aangezochte bemiddelaar of arbiter mag zijn aanwijzing slechts aanvaarden 
indien hij van mening is dat hij onafhankelijk is ten opzichte van de partijen en van hun 
raadslieden.  Zo er zich nadien enige omstandigheid voordoet dat bij hemzelf of bij de 
partijen twijfels kan doen rijzen omtrent die onafhankelijkheid, deelt hij dit onmiddellijk 
schriftelijk mee aan het secretariaat.  Dit stelt de partijen hiervan onmiddellijk in kennis.  Na 
kennisneming van hun opmerkingen beslist de directeur over de eventuele vervanging van 
de betrokken bemiddelaar of arbiter.  Deze beslissing is soeverein en de motieven waarop 
de beslissing gebaseerd is, worden niet bekend gemaakt. 
 
Art. 67. Bij de aanvaarding van zijn aanwijzing ondertekent de bemiddelaar of arbiter een 
verklaring waarin hij stelt dat :  
1° er bij zijn weten geen enkele omstandigheid bestaat die twijfel zou kunnen doen rijzen 

over zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid, behalve de omstandigheden die hij 
expliciet vermeldt; 

2° hij het besluit zal naleven; 
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3° hij zal werken volgens de bijdragen voor de tussenkomsten van de bemiddelings- en 
arbitragedienst die in de lijsten voor de berekening van de bijdragen voor de 
tussenkomsten van de bemiddelings- en arbitragedienst zijn opgegeven. 

 
Art. 68. De arbiter verbindt er zich toe vanaf zijn aanwijzing geen enkele relatie te hebben 
met de partij die hem heeft aangewezen met toepassing van artikel 37 of haar raadsman. 
Ieder eventueel contact met die partij gebeurt via de voorzitter van het scheidsgerecht of met 
zijn uitdrukkelijke toestemming. 
 
Art. 69. Tijdens het verloop van de procedure gedraagt de bemiddelaar of de arbiter zich in 
alle omstandigheden onpartijdig.  Hij onthoudt zich van iedere gedraging of uiting die bij een 
partij het vermoeden kan scheppen dat zijn mening reeds vaststaat. 
 
Art. 70. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, is het de bemiddelaar 
of arbiter verboden om de functie van arbiter, vertegenwoordiger of raadsman van een partij 
te vervullen in een gerechtelijke procedure, een arbitrale procedure of in een procedure voor 
de Beroepskamer betreffende hetzelfde geschil waarin hij als bemiddelaar of arbiter is 
opgetreden. 
 
De partijen onthouden zich om de bemiddelaar of arbiter op te roepen als getuige in een 
arbitrageprocedure, een gerechtelijke procedure of een procedure voor de Beroepskamer in 
verband met hetzelfde geschil waarin hij als bemiddelaar of arbiter is opgetreden. 
 
Art. 71. Onverminderd artikel 57, hebben de bemiddeling en de arbitrage een vertrouwelijk 
karakter waaraan iedereen die aan deze procedure deelneemt, in welke hoedanigheid dan 
ook, zich dient te houden. 
 
In geen geval mag in een arbitrale procedure, in een procedure voor de Beroepskamer of in 
een gerechtelijke procedure over hetzelfde geschil, melding worden gemaakt van wat is 
gedaan, gezegd of geschreven in het raam van een mislukte bemiddelingsprocedure. 
 
De bemiddelaars, arbiters, verslaggevers en deskundigen zijn gebonden door het 
beroepsgeheim ; zij mogen de vertrouwelijke gegevens die hun ter kennis zijn gekomen in 
het raam van de bemiddelings- en arbitrageprocedure aan niemand bekend maken. 
 
Elke overtreding van het derde lid wordt gestraft met de straffen bepaald door artikel 458 van 
het Strafwetboek.  De bepalingen van het eerste boek van hetzelfde Wetboek zijn van 
toepassing. 
 
 
 
 

DEEL 5.  DIVERSE BEPALINGEN 
 
Art. 72. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt. 
 
Art. 73. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en Onze 
Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling zijn, ieder wat hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit. 
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Gegeven te Brussel, op ........ 
 
 
 

ALBERT II 
 
 
 

Voor de Koning :  
 
 

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Transport, 
 
 
 

Mevr. I. DURANT 
 
 
 
 
 
 

De Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, 
 
 
 

O. DELEUZE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard THIRY 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN 
Voorzitter 
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