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STUDIE 
 

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 dit voorstel 

betreffende het reglement van haar bemiddelings- en arbitragedienst te formuleren. 

 

Overeenkomstig artikel 25, § 3, eerste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt worden de werkingskosten van de CREG gedekt door 

onder andere bijdragen voor haar tussenkomsten krachtens artikel 28 van dezelfde wet, d.i. 

voor de tussenkomsten van de bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG.  Indien de 

bemiddelings- en arbitragedienst operationeel wordt door de inwerkingtreding van het 

koninklijk besluit dat het reglement van deze dienst vaststelt, is het ook noodzakelijk dat het 

koninklijk besluit dat de bijdragen voor de tussenkomsten ervan bepaalt, op dezelfde dag in 

werking treedt. 

 

Anders dan voor het reglement inzake de bemiddelings- en arbitragedienst voorziet de 

voormelde wet van 29 april 1999 niet in enige tussenkomst van de CREG bij het opstellen 

van het koninklijk besluit bedoeld in artikel 25, § 3, eerste lid, van dezelfde wet.  Artikel 23, § 

2, tweede lid, 2°, van dezelfde wet bepaalt dat de CREG op eigen initiatief onderzoeken en 

studies kan uitvoeren in verband met de elektriciteitsmarkt.  Artikel 15/14, § 2, tweede lid, 2°, 

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

door middel van leidingen bevat dezelfde bepaling voor de gasmarkt.  Omdat de operabiliteit 

van de bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG duidelijk verband houdt met de goede 

organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt, heeft het Directiecomité van de CREG op zijn 

vergadering van 1 juni 2001 beslist om de hiernavolgende studie over de bijdragen voor de 

tussenkomsten van deze dienst te formuleren. 

 

De studie omvat twee delen.  Het eerste deel geeft een toelichting bij het voorstel van 

koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdragen voor de tussenkomsten van de 

bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG dat op zijn beurt het tweede deel van de 

studie uitmaakt. 
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ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

1. Artikel 25, § 3, eerste lid, van de wet betreffende de organisatie van de 

elektriciteitswet van 29 april 1999 (hierna : “de elektriciteitswet”) stipuleert dat de 

werkingskosten van de CREG worden gedekt door ondermeer de bijdragen voor haar 

tussenkomsten krachtens artikel 28 van dezelfde wet. De nadere regels dienen te worden 

vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. 

 

Dit heeft tot gevolg dat de bijdragen die de bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG 

zal innen voor de geschillen waarin zij tussenkomt, dienen te worden geregeld door het 

vermelde koninklijk besluit. 

 

 

2. De kosten voor het voeren van een bemiddelings- of arbitrageprocedure voor de 

CREG, zoals voorgesteld in het voorstel van koninklijk besluit houdende vaststelling van het 

reglement van de bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG8 (hierna : het voorstel van 

reglement), vallen uiteen in drie fazen : 

1. een vast recht voor de opening van het dossier; 

2. een provisie die moet betaald worden vooraleer de procedure wordt opgestart 

(berekend op basis van de relevante lijsten); 

3. de eindafrekening. 

De hoogte van de provisie en de eindafrekening worden berekend in functie van de waarde 

van het geschil. Het vast recht en de provisie die reeds werden betaald, worden in mindering 

gebracht van de eindafrekening.  Hoewel het de bedoeling is dat de provisie reeds alle 

kosten dekt, blijft de provisie echter een schatting, zodat achteraf nog een eindafrekening 

gemaakt zal dienen te worden. 

 

De bijdragen voor de tussenkomsten van de bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG 

omvatten de administratieve kosten en, in voorkomend geval, de kosten voor het verslag van 

het korps van verslaggevers en de erelonen van de arbiters of de bemiddelaar.  Zij omvatten 

niet de eventuele bijkomende kosten die werden gemaakt, zoals het aanstellen van 

deskundigen, vertalers en tolken, en die bijgevolg bijkomend aangerekend worden. 

 

                                                
8 Voorstel C010412-CDC-26 van 1 juni 2001 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. 
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Van belang is dat het secretariaat op grond van artikel 17 van het voorstel van koninklijk 

besluit tot vaststelling van de bijdragen voor de tussenkomsten van de bemiddelings- en 

arbitragedienst van de CREG (hierna : het voorstel) de mogelijkheid heeft in uitzonderlijke 

omstandigheden van de lijsten voor de berekening van deze bijdrage af te wijken.  Dit kan 

onder andere gebeuren ingeval van extreme complexiteit van het geschil of bij 

samenvoeging van meerdere geschillen. 

 

 

3. Bij het opstellen van het voorstel, werden de tarieven van CEPINA en de International 

Court of Arbitration binnen de Internationale Kamer van Koophandel (hierna : IKK) 

vergeleken met de voorgestelde lijsten voor de berekening van de bijdragen. 

 

Een vaststelling is dat al deze voormelde instanties werken op basis van het principe van 

een tarieflijst.  Er is echter wel een verschil in de hoogte van de tarieven en wat wordt 

inbegrepen in deze tarieven. 

 

 

 

 

Onderscheid tussen de administratieve kosten, het verslag van het korps van 
verslaggevers en de erelonen van de arbiters en de bemiddelaar 
 

4. Bij CEPINA wordt geen onderscheid gemaakt tussen de administratieve kosten en 

het ereloon van het scheidsgerecht of de bemiddelaar.  De administratieve kosten zijn er in 

de tarieflijsten inbegrepen en kunnen maximum 10 procent van het ereloon bedragen. 

 

Bij de International Court of Arbitration binnen de IKK wordt dit onderscheid wel gemaakt. 

 

Het voorliggend voorstel van koninklijk besluit maakt eveneens dit onderscheid.  Dit komt 

immers de transparantie van de tarificatie ten goede.  Bovendien kan men de administratieve 

kost van een dossier reeds op voorhand min of meer inschatten, wat minder kan gezegd 

worden van de erelonen. 

 

 

5. Bijkomend voorziet het voorstel eveneens een bijdrage voor de kosten van het 

verslag door het korps van verslaggevers.  In een bemiddelingsprocedure kan dergelijk 

verslag gevraagd worden door de bemiddelaar, terwijl in een arbitrageprocedure in principe 
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altijd dergelijk verslag zal opgesteld worden.  In het kader van de transparantie, dient deze 

kost afgesplitst te worden van de administratieve kosten en de erelonen. 

 
 
 
 
Bijdrage voor de administratieve kosten (artikelen 3 tot 5 van het voorstel) 
 

6. Het voorstel inzake de bijdrage voor de administratieve kosten volgt het principe van 

de tarieflijst van de International Court of Arbitration binnen de IKK.  Men zal bij een geschil 

telkens moeten nagaan binnen welke schaal de waarde van het geschil zich bevindt en 

daarop de vermelde percentages toepassen.  Dit geldt voor alle tarieflijsten in het voorstel.  

Specifiek voor de administratieve kosten is evenwel dat er gewerkt wordt met een vast 

percentage per geschil.  Zoals hoger reeds vermeld, zal men de administratieve kosten die 

een bepaald geschil met zich meebrengt goed kunnen inschatten. Om redenen van 

transparantie is het trouwens voor de partijen ook van belang dat zij op voorhand reeds 

weten hoeveel de administratieve kosten ongeveer zullen bedragen indien zij een procedure 

opstarten. 

 

 

7. De hoogte van de administratieve kosten zal variëren naargelang de waarde van het 

geschil aangezien men er mag vanuit gaan dat er een evenredig verband bestaat tussen de 

waarde van het geschil en de complexiteit ervan ; en hoe complexer het geschil, hoe meer 

administratieve kosten (zoals vergaderingen) er zullen gemaakt worden. 

 

Evenwel zullen de administratieve kosten minder groot zijn indien het gaat om een 

bemiddelingsprocedure.  Het volstaat om naar het voorstel van reglement van de 

bemiddelings- en arbitragedienst te kijken om het verschil tussen een bemiddelings- en een 

arbitrageprocedure in het aantal tussenkomsten van het secretariaat te zien.  Omdat bij 

bemiddeling dat aantal veel lager ligt, wordt voor de berekening van de administratieve 

kosten bij bemiddeling slechts de helft aangerekend dan bij arbitrage.  

 

 

8. Artikel 5 voorkomt dat partijen die, na eerst tevergeefs een bemiddelingspoging te 

hebben ondernomen, voor hetzelfde geschil een arbitrageprocedure hebben opgestart, 

tweemaal zouden moeten betalen voor kosten, die reeds in de bemiddelingsprocedure 

werden gemaakt en niet meer dienen gemaakt te worden bij de arbitrageprocedure. 
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Hierbij dient men wel rekening te houden met het bedrag dat men heeft teruggekregen bij de 

gedeeltelijke terugbetaling van de provisie.  Het zijn dus enkel de administratieve kosten die 

effectief werden betaald voor de mislukte bemiddelingsprocedure die in mindering zullen 

worden gebracht. 

 

 

9. Als basis voor de determinering van de percentages, werd telkens tien procent van 

het maximale percentage van een schaal bij CEPINA genomen en vermenigvuldigd met 1,5. 

Gezien de noodzaak aan een éénvormig tarief, werd aldus een middelmaat genomen tussen 

de administratieve kosten die CEPINA zou aanrekenen voor een scheidsgerecht met één 

arbiter en een scheidsgerecht met drie arbiters (waar de maximale administratieve kosten 

kunnen verdubbelen).  Dit heeft tot gevolg dat, in vergelijking met CEPINA, de 

administratieve kosten bij de bemiddelings- en arbitragedienst de helft duurder zullen zijn 

voor een arbitrage door een scheidsgerecht met één arbiter en de helft goedkoper voor een 

arbitrage door een scheidsgerecht met drie arbiters.  Dit laatste is echter volgens het voorstel 

van reglement van de bemiddelings- en arbitragedienst de standaard, zodat globaal gezien 

de administratieve kosten bij de bemiddelings- en arbitragedienst lager zullen liggen dan bij 

CEPINA.  Ook op het gebied van bemiddeling gaat dezelfde redenering op. 

 

 

 

 

De berekening van de kosten voor het korps van verslaggevers (artikelen 6 en 7) 
 

10. Indien het korps van verslaggevers een verslag dient op te stellen, brengt dit extra 

kosten met zich mee.  Elk lid van het korps van verslaggevers zal immers een bijzondere 

expertise moeten hebben.  Ook zullen de kosten voor het opstellen van een verslag 

toenemen naargelang het geschil complexer is.  Hoe complexer het geschil, hoe meer tijd de 

verslaggever immers nodig zal hebben. 

 

De kosten voor een verslag bij een arbitrageprocedure worden bepaald op één derde van 

het ereloon dat zou moeten betaald worden voor een scheidsgerecht met één arbiter.  Dat 

de verslagkosten verbonden zijn aan de erelonen van de arbiters, is logisch aangezien de 

verslaggever ongeveer evenveel tijd aan zijn verslag zal moeten besteden als de arbiter aan 

de oplossing van het geschil, zonder dat deze verslaggever echter een beslissing dient te 

nemen. 
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11. De kosten voor een verslag bij een bemiddelingsprocedure worden bepaald op één 

derde van het ereloon voor de bemiddelaar.  De bijdrage voor het verslag zal dus bij een 

bemiddelingsprocedure lager liggen dan bij een arbitrageprocedure aangezien de erelonen 

voor de bemiddelaar lager zijn dan het ereloon van de arbiter.  Bij een 

bemiddelingsprocedure zal men immers minder diepgaand het geschil dienen te ontleden, 

maar veeleer proberen de partijen te verzoenen, waarbij de partijen ook hun feedback 

kunnen geven.  Dit zal niet alleen een effect hebben op de erelonen van de bemiddelaar, 

maar ook voor de inspanningen die het korps van verslaggevers dient te leveren. 

 

 

 

 
De berekening van het ereloon van het scheidsgerecht (artikelen 8 tot 10) 
 

12. De lijst voor de berekening van het ereloon is geïnspireerd door deze bij CEPINA, 

mits weglating van de eerste drie schalen, gezien de te verwachten grootte van de bedragen 

in de geschillen.  De tarieven van de International Court of Arbitration binnen de IKK zijn 

hoog in vergelijking met de schalen van CEPINA.  Bovendien zal de plaats van arbitrage in 

België gelegen zijn en zal het Belgische recht dienen toegepast te worden, wat maakt dat er 

in de praktijk veelal Belgische arbiters zullen aangesteld worden.  Het lijkt dus logisch dat de 

tarieven van CEPINA min of meer gevolgd worden, gezien hun actieterrein ook meestal het 

Belgische recht is en zij meestal gebruik maken van Belgische arbiters. 

 

Hierbij dient wel te worden aangestipt dat vele arbiters in de praktijk de tarieflijsten van 

CEPINA te laag vinden, zodat de via hun tarieflijst berekende erelonen nogal dikwijls werden 

naar boven aangepast.  De voorliggende tarieflijst heeft daar rekening mee gehouden, zodat 

de bedragen meer aangepast zijn aan de praktijk. 

 

De bijdragen voor het ereloon van het scheidsgerecht zullen variëren al naargelang de 

waarde van het geschil.  Ook al zit de geraamde waarde van een geschil in een bepaalde 

schaal, dan nog zal het secretariaat de effectieve bijdrage kunnen laten variëren tussen een 

minimum- en een maximumbedrag. Niet elk geschil ter waarde van bijvoorbeeld 10 miljoen € 

is even moeilijk of gemakkelijk op te lossen.  Aangezien de kostprijs voor een verslag van het 

korps van verslaggevers gekoppeld is aan de bijdragen voor de erelonen van het 

scheidsgerecht of de bemiddelaar, zijn ook daar minimum- en maximumpercentages 

voorzien ; hier geldt immers dezelfde redenering. 
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Per schaal is er een minimumbedrag beneden welk het secretariaat de bijdrage niet kan 

vaststellen.  Indien het secretariaat een bepaald percentage (op basis van de schaal waarin 

het bedrag van het geschil zich bevindt) toepast en het berekende bedrag zit onder het 

minimumbedrag, zal niettemin het minimumbedrag worden aangerekend.  Zodoende heeft 

men steeds bij benadering een idee van wat het geschil minstens zal kosten of welk een 

ereloon de arbiter of bemiddelaar zal toebedeeld krijgen. 

 

 

13. Het voorstel van reglement van de bemiddelings- en arbitragedienst gaat ervan uit 

dat in principe de geschillen bij een arbitrageprocedure door een scheidsgerecht met drie 

arbiters zullen worden behandeld, vanwege de te verwachten complexiteit van de geschillen. 

Evenwel kan het gebeuren dat men verkiest het geschil aan een scheidsgerecht met één 

arbiter voor te leggen.  Vandaar dat er twee tarieflijsten, voor elk van de situaties, in het 

voorstel vermeld staan. 

 

Het ereloon van een scheidsgerecht met één arbiter wordt op de helft van een 

scheidsgerecht met drie arbiters bepaald.  Daar waar de ene arbiter alles volledig zelf van 

begin tot einde zal moeten doen, zullen drie arbiters veeleer het werk onder elkaar verdelen 

en zodoende individueel minder werk hebben. 

 

Aangezien het voorstel van reglement van de bemiddelings- en arbitragedienst bepaalt dat 

er nooit meer dan drie arbiters kunnen zijn, dient er geen regeling getroffen te worden voor 

het geval er meer dan drie arbiters zouden zijn. 

 

 

14. Het ereloon dat berekend wordt, komt toe aan het scheidsgerecht in zijn geheel.  De 

arbiters zullen onderling dienen overeen te komen hoe zij dit bedrag zullen verdelen.  Als zij 

het onderling niet eens geraken over de verdeling van het ereloon, zal de voorzitter 40 % van 

het ereloon krijgen en de andere arbiters elk 30 %.  Bij een drieledig scheidsgerecht is deze 

verdeling trouwens gebruikelijk. 

 

 

15. De erelonen die met toepassing van de artikelen 8 en 9 van het voorstel berekend 

worden, zijn exclusief BTW. Indien de arbiter BTW-plichtig is, zal hij op zijn ereloon BTW 

moeten aanrekenen.  De partijen die ook BTW-plichtig zijn, zullen deze BTW kunnen 

recupereren dankzij de manier van factureren beschreven in artikel 18 van het voorstel. 
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Volgens het eerste lid van dit artikel 18 dient de arbiter, ongeacht of hij al dan niet BTW-

plichtig is, zijn ereloon te factureren op naam van de partijen.  Zijn factuur stuurt hij echter 

niet naar de partijen, maar wel naar het secretariaat van de CREG.  Hierdoor kan het 

secretariaat verifiëren of de factuur op correcte wijze, d.i. volgens de bepalingen van het 

voorstel, berekend werd en de arbiter verzoeken eventuele fouten te corrigeren alvorens de 

partijen te verzoeken te betalen.  Ook zal de CREG bij de aanwijzing van de arbiters en in 

het bijzonder bij hun aanvaarding door de directeur ermee rekening houden of de bepalingen 

in verband met de berekening van de erelonen steeds correct werden nageleefd. 

 

Indien het secretariaat vaststelt dat de factuur klopt, betaalt het in naam en voor rekening 

van de partijen het ereloon uit aan de arbiter.  Tegelijk stuurt het secretariaat een debetnota, 

samen met het origineel van de factuur, naar de partijen met het verzoek het nog 

openstaande bedrag, d.i. na aftrek van het deel van de provisie dat betrekking heeft op het 

ereloon van de arbiter, aan de CREG te betalen.  Het is inderdaad zo dat de partijen de 

provisie voor het ereloon van de arbiter, alsook voor de andere arbitragekosten, bij de CREG 

dienen te storten. 

 
Terloops kan worden opgemerkt dat hetzelfde factureringssysteem zal worden toegepast 

voor de erelonen van de bemiddelaars (artikel 18, eerste lid, van het voorstel), alsook voor 

de kosten voor vertalers, tolken en deskundigen (artikel 18, tweede lid, van het voorstel).  

Wat de administratieve kosten en de kosten voor het verslag van het korps van 

verslaggevers betreft, is het de CREG zelf die de facturen dient op te stellen en aan de 

partijen aan te bieden met het verzoek het deel dat nog niet gedekt is door de provisie voor 

deze kosten, bij te betalen ten voordele van de CREG.  Aangezien dit laatste de evidentie 

zelve is, bevat het voorstel hierover geen specifieke bepaling.  Even evident is het dat de 

CREG op haar facturen voor haar administratieve kosten en de kosten voor het verslag van 

het korps van verslaggevers geen BTW zal aanrekenen aangezien zij overeenkomstig artikel 

6 Van het BTW-Wetboek niet BTW-plichtig is. 

 

 

 

De berekening van het ereloon van de bemiddelaar (artikelen 11 en 12) 
 

16. Het ereloon van de bemiddelaar bedraagt twee derden van het ereloon dat zou 

dienen betaald te worden voor een scheidsgerecht met één arbiter.  In de 

bemiddelingsprocedure komt het er immers niet op aan de ene of de andere partij in het 

ongelijk te stellen, maar tot een constructieve oplossing te komen.  Cruciaal daarbij is de 
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medewerking van de partijen.  Bij arbitrage zullen de partijen weliswaar hun stukken dienen 

voor te leggen, maar werkt het scheidsgerecht volledig op zichzelf.  Bij bemiddeling zal dit 

niet zo zijn. 

Voor wat betreft de BTW, wordt verwezen naar de bespreking bij de erelonen van de 

arbiters. 

 

 

Vergelijking tussen de bijdragen voor de bemiddelings- en arbitragedienst van de 
CREG en de tarieven van CEPINA en van de International Court of Arbitration bij de 
IKK 
 

17. Hierna wordt een vergelijking gemaakt tussen de tarieven van de IKK, CEPINA, en 

de voorgestelde lijsten voor de berekening van de bijdragen.  Voor het maken van deze 

vergelijking wordt gemakshalve verondersteld dat 1 USD gelijk is 1 €.  Voor drie fictieve 

geschillen werden de bijdragen berekend : een geschil ter waarde van 15.000 €, een geschil 

ter waarde van 1 miljoen € en een geschil ter waarde van 10 miljoen €.  Bovendien werden 

de bijdragen berekend voor een scheidsgerecht met één arbiter en voor een scheidsgerecht 

met drie arbiters, alsook voor een bemiddelaar.  Ook worden de bijdragen weergegeven 

naargelang er een verslag door het korps van verslaggevers al dan niet wordt opgesteld. 
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Tabel 1 : bijdragen voor een arbitrageprocedure voor een scheidsgerecht met drie 
arbiters 

 
 

waarde van het geschil 
CREG zonder 

verslag 
CREG met 

verslag CEPINA IKK 
 maximumbijdragen in de administratieve kosten 
      
15.000 € 225 € 225 € 300 € 2.500 € 
1 miljoen € 3.000 € 3.000 € 4.000 € 16.799 € 
10 miljoen € 12.000 € 12.000 € 15.000 € 33.799 € 
      
      
 maximumbijdragen voor het verslag 
      
15.000 €  500 €   
1 miljoen €  6.667 €   
10 miljoen €  25.000 €   
      
 maximumbijdragen voor het ereloon van het scheidsgerecht 
      
15.000 € 3.000 € 3.000 €          2.700 € 7.650 € 
1 miljoen € 40.000 € 40.000 € 36.000 € 160.500 € 
10 miljoen € 150.000 € 150.000 €       135.000 € 408.000 € 
      
 totale bijdragen 
      
15.000 € 3.225 € 3.725 € 3.000 € 10.150 € 
1 miljoen € 43.000 € 49.667 € 40.000 € 177.299 € 
10 miljoen € 162.000 € 187.000 € 150.000 € 441.799 € 
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Tabel 2 : Bijdragen voor een arbitrageprocedure voor een scheidsgerecht met één 

arbiter 
 

waarde van het geschil 
CREG zonder 

verslag 
CREG met 

verslag CEPIN IKK 
 maximumbijdragen in de administratieve kosten 
      
15.000 € 225 € 225 € 150 € 2.500 € 
1 miljoen € 3.000 € 3.000 € 2.000 € 16.800 € 
10 miljoen € 12.000 € 12.000 € 7.500 € 33.800 € 
      
 maximumbijdragen voor het verslag 
      
15.000 €  500 €   
1 miljoen €  6.667 €   
10 miljoen €  25.000 €   
      
 maximumbijdragen voor het ereloon van het scheidsgerecht 
      
15.000 € 1.500 € 1.500 € 1.350 € 2.550 € 
1 miljoen € 20.000 € 20.000 € 18.000 € 53.500 € 
10 miljoen € 75.000 € 75.000 € 67.500 € 136.000 € 
      
      
 totale bijdragen 
      
15.000 € 1.725 € 2.225 € 1.500 € 5.050 € 
1 miljoen € 23.000 € 29.667 € 20.000 € 70.300 € 
10 miljoen € 87.000 € 112.000 € 75.000 € 169.800 € 
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Tabel 3 : Bijdragen voor een bemiddelingsprocedure 
 

waarde van het geschil 
CREG zonder 
verslag CREG met verslag CEPINA 

 maximumbijdragen in de administratieve kosten 
     
15.000 € 112 € 112 € 75 € 
1 miljoen € 1.500 € 1.500 € 1.000 € 
10 miljoen € 6.000 € 6.000 € 3.750 € 
     
 maximumbijdragen voor het verslag 
     
15.000 €  333 €  
1 miljoen €  4.444 €  
10 miljoen €  16.667 €  
     
 maximumbijdragen voor het ereloon van de bemiddelaar 
     
15.000 € 1.000 € 1.000 € 675 € 
1 miljoen € 13.333 € 13.333 € 9.000 € 
10 miljoen € 50.000 € 50.000 € 33.750 € 
     
     
 totale bijdragen 
     
15.000 € 1.112 € 1.446 € 750 € 
1 miljoen € 14.833 € 19.278 € 10.000 € 
10 miljoen € 56.000 € 72.667 € 37.500 € 
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18. Voor een vergelijking van de administratieve kosten, zowel bij arbitrage als 

bemiddeling, wordt verwezen naar de bespreking van de berekening van de administratieve 

kosten. 

 

 

19. Over het algemeen kan men vaststellen dat zowel de CREG-arbitrage als de 

CEPINA-arbitrage een stuk minder duur uitvalt dan arbitrage bij de IKK.  Het is niet de 

bedoeling om de achterliggende redenen daarvoor te onderzoeken, maar dit heeft 

waarschijnlijk te maken met de complexiteit en het mondiale karakter van de geschillen die 

via de IKK-arbitrage dienen te worden opgelost.  Bij de vergelijking van de 

bemiddelingstarieven werd geen vergelijking gemaakt met de IKK omwille van de 

eenvoudige reden dat IKK niet aan bemiddeling doet. 

 

 

20. Bij de vergelijking van de erelonen stelt men vast dat zowel bij bemiddeling als 

arbitrage, de erelonen lichtjes hoger liggen dan deze bij CEPINA.  Zoals hoger reeds 

uiteengezet, benaderen deze erelonen wellicht meer de praktijk en zal men daardoor de 

tarieflijsten beter kunnen respecteren.  Dit komt ook de rechtszekerheid en de transparantie 

ten goede. 

 

 

21.  Globaal gezien kan men stellen dat de tarieven van de bemiddelings- en 

arbitragedienst een goede afweging vormen tussen enerzijds de noodzaak concurrentieel te 

zijn ten aanzien van een reeds gevestigde arbitrage-instelling zoals CEPINA en anderzijds 

de nood aan een transparant tarificatiesysteem dat niet keer op keer met de voeten zal 

dienen getreden te worden omdat men bij de opstelling van tarieven geen rekening heeft 

gehouden met de praktijk.  Weliswaar zal er bij het opstellen van een verslag door het korps 

van verslaggevers een meerkost zijn, maar dergelijk verslag is dan ook een bijkomende, 

gespecialiseerde service van de bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG die een 

duidelijke meerwaarde vormt voor de partijen. 
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Aanvullende bepalingen (artikelen 13 tot 18) 
 

22. Bij het indienen van een verzoek tot bemiddeling of arbitrage, dient men eerst een 

vast recht van 75 €, respectievelijk 150 € te betalen. Dit vast recht dekt de eerste 

administratieve kosten voor de opening van het dossier. 

 

Vooraleer de desbetreffende procedure kan starten, dient men ook een provisie te betalen 

ter dekking van de kosten.  Deze provisie zal bepaald worden op basis van de geschatte 

finale kosten en zal deze zoveel mogelijk proberen te benaderen. 

 

 

23. Het secretariaat kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de bedragen die het 

bekomt op basis van de lijsten voor de berekening van de diverse bijdragen. Dit zal 

bijvoorbeeld het geval zijn bij samenvoeging van geschillen : daar zal een regeling dienen 

getroffen worden voor de reeds aangeduide arbiters die na de samenvoeging niet meer 

deelnemen aan de procedure. 

 

 

24. De regel vervat in artikel 18 werd reeds hoger besproken in paragraaf 15 naar aanleiding 

van de berekening van de erelonen van de arbiters 
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Voorstel van koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdragen 
voor de tussenkomsten 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 artikel 25, § 3, en artikel 28; 
 
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 artikel 15/17; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van … houdende vaststelling van het reglement van de 
bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit 
en het Gas; 
 
Gelet op het overleg in de Ministerraad van …; 
 
Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op …; 
 
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 : 
 
 
Hoofdstuk 1.  Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Voor wat betreft het hierna bepaalde hebben de termen “bemiddelaar”, “arbiter”, 
“secretariaat”, “elektriciteitswet” en “korps van verslaggevers” dezelfde betekenis als in het 
koninklijk besluit van …houdende vaststelling van het reglement van de bemiddelings- en 
arbitragedienst van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. 
 
 
Art. 2.Het secretariaat stelt de bijdragen voor de tussenkomsten krachtens artikel 28 van de 
elektriciteitswet en artikel 15/17 van de gaswet vast, in functie van de omvang van het 
geschil en volgens de hierna volgende regels. 
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Hoofdstuk 2.  Bijdrage voor de administratieve kosten 
 
Art. 3. § 1. De administratieve kosten voor een arbitrageprocedure worden berekend binnen 
de hierna vermelde grenzen : 
 

Geraamde waarde van het geschil Kostenpercentage 
0 € tot 25.000 € 1,50% 

25.001 € tot 75.000 € 0,90% 
75.001 € tot 125.000 € 0,75% 
125.001 € tot 250.000 € 0,45% 
250.001 € tot 625.000 € 0,38% 
625.001 € tot 1.250.000 € 0,30% 

1.250.001 € tot 2.500.000 € 0,23% 
2.500.001 € tot 5.000.000 € 0,20% 
5.000.001 € tot 12.500.000 € 0,12% 
12.500.001 €  en meer 18.000,00 € 

 
§ 2. Wanneer het geraamde bedrag van het geschil hoger is dan 12.500.000 €, bedragen de 
administratieve kosten 18.000 €. 
 
§ 3. Voor de toepassing van de lijst in § 1 worden de percentages vermeld in de schaal 
waarin het geraamde bedrag van het geschil zich bevindt, toegepast op het geraamde 
bedrag van het geschil. 
 
 
Art. 4. § 1. Voor de bepaling van de administratieve kosten voor een bemiddelingsprocedure 
worden de percentages van de tarieflijst in artikel 3 gehalveerd. 
 
§ 2. Wanneer het geraamde bedrag van het geschil hoger is dan 12.500.000 €, bedragen de 
administratieve kosten 9.000 €. 
 
 
Art. 5. Indien de arbitrageprocedure is voorafgegaan door een mislukte bemiddelingspoging, 
wordt de helft van de administratieve kosten die in verband met de bemiddelingspoging 
definitief betaald zijn, in mindering gebracht op de administratieve kosten van de 
arbitrageprocedure.  
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Hoofdstuk 3.  Bijdrage voor het verslag van het korps van verslaggevers 
 
Art. 6. § 1. Indien er een verslag door het korps van verslaggevers wordt gemaakt bij een 
arbitrageprocedure, worden de kosten voor het maken van het verslag berekend binnen de 
hierna vermelde grenzen : 
 

Geraamde waarde van het geschil Kostenpercentages Minimumbedrag 
0 € tot 25.000 € 2,50% tot 3,33% 417 € 

25.001 € tot 75.000 € 1,83% tot 2,50% 750 € 
75.001 € tot 125.000 € 1,17% tot 2,17% 1.167 € 

125.001 € tot 250.000 € 0,83% tot 1,33% 1.500 € 
250.001 € tot 625.000 € 0,46% tot 1,00% 2.000 € 
625.001 € tot 1.250.000 € 0,42% tot 0,67% 3.333 € 

1.250.001 € tot 2.500.000 € 0,38% tot 0,54% 5.833 € 
2.500.001 € tot 5.000.000 € 0,25% tot 0,29% 10.833 € 
5.000.001 € tot 12.500.000 € 0,20% tot 0,25% 15.000 € 

12.500.001 € tot en meer 18.500 € tot 33.500 €  
 
§ 2. Wanneer het geraamde bedrag van het geschil hoger is dan 12.500.000 €, bedragen de 
kosten voor het verslag tussen 18.500 € en 33.500 €. 
 
 
Art. 7. § 1. Indien er een verslag door het korps van verslaggevers wordt gemaakt bij een 
bemiddelingsprocedure, worden de kosten voor het maken van het verslag berekend binnen 
de hierna vermelde grenzen : 
 

Geraamde waarde van het geschil Kostenpercentages Minimumbedrag 
0 € tot 25.000 € 1,67% tot 2,22% 278 € 

25.001 € tot 75.000 € 1,22% tot 1,67% 500 € 
75.001 € tot 125.000 € 0,78% tot 1,44% 778 € 

125.001 € tot 250.000 € 0,56% tot 0,89% 1.000 € 
250.001 € tot 625.000 € 0,31% tot 0,67% 1.333 € 
625.001 € tot 1.250.000 € 0,28% tot 0,44% 2.222 € 

1.250.001 € tot 2.500.000 € 0,25% tot 0,36% 3.889 € 
2.500.001 € tot 5.000.000 € 0,17% tot 0,19% 7.222 € 
5.000.001 € tot 12.500.000 € 0,13% tot 0,17% 10.000 € 

12.500.001 € tot en meer 12.500 € tot 22.500 €  
 
§ 2. Wanneer het geraamde bedrag van het geschil hoger is dan 12.500.000 €, bedragen de 
kosten voor het verslag tussen 1.500 € en 22.500 €. 
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Hoofdstuk 4. Bijdrage voor het ereloon van het scheidsgerecht 
 
Art. 8. § 1. Het ereloon van een scheidsgerecht bestaande uit één arbiter, wordt berekend 
binnen de hierna vermelde grenzen : 
 

Geraamde waarde van het geschil Berekeningspercentage voor 
het ereloon van het 

scheidsgerecht 

Minimumbedrag 

0 € tot 25.0000 € 7,50% tot 10,00% 1.250 € 
25.001 € tot 75.000 € 5,50% tot 7,50% 2.250 € 
75.001 € tot 125.000 € 3,50% tot 6,50% 3.500 € 

125.001 € tot 250.000 € 2,50% tot 4,00% 4.500 € 
250.001 € tot 625.000 € 1,38% tot 3,00% 6.000 € 
625.001 € tot 1.250.000 € 1,25% tot 2,00% 10.000 € 

1.250.001 € tot 2.500.000 € 1,13% tot 1,63% 17.500 € 
2.500.001 € tot 5.000.000 € 0,75% tot 0,88% 32.500 € 
5.000.001 € tot 12.500.000 € 0,60% tot 0,75% 45.000 € 

12.500.001 € tot en meer 55.000 € tot 100.000 €  
 
§ 2. Wanneer het geraamde bedrag van het geschil hoger is dan 12.500.000 €, bedraagt het 
ereloon voor het scheidsgerecht tussen 55.000 € en 100.000 €. 
 
 
Art. 9. § 1. Het ereloon voor een scheidsgerecht bestaande uit drie arbiters, wordt berekend 
binnen de hierna vermelde grenzen : 
 

Geraamde waarde van het geschil Berekeningspercentage 
voor het ereloon van het 

scheidsgerecht 

Minimumbedrag 

0 € tot 25.000 € 15,00% tot 20,00% 2.500 € 
25.001 € tot 75.000 € 11,00% tot 15,00% 4.500 € 
75.001 € tot 125.000 € 7,00% tot 13,00% 7.000 € 

125.001 € tot 250.000 € 5,00% tot 8,00% 9.000 € 
250.001 € tot 625.000 € 2,75% tot 6,00% 12.000 € 
625.001 € tot 1.250.000 € 2,50% tot 4,00% 20.000 € 

1.250.001 € tot 2.500.000 € 2,25% tot 3,25% 35.000 € 
2.500.001 € tot 5.000.000 € 1,50% tot 1,75% 65.000 € 
5.000.001 € tot 12.500.000 € 1,20% tot 1,50% 90.000 € 

12.500.001 € tot en meer 110.000 € tot 200.000 €  
 
§ 2. Wanneer het geraamde bedrag van het geschil hoger is dan 12.500.000 €, bedraagt het 
ereloon voor het scheidsgerecht tussen 110.000 € en 200.000 €. 
 
§ 3. De arbiters bepalen in onderling akkoord de verdeling van het ereloon onder hen.  Bij 
ontstentenis van dergelijk akkoord, komt 40 % van het ereloon van het scheidsgerecht toe 
aan de voorzitter en telkens 30  % ervan toe aan elk van de twee andere arbiters. 
 
 
Art. 10. Het ereloon van het scheidsgerecht berekend met toepassing van de artikelen 8 en 
9 is exclusief BTW. 
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Hoofdstuk 5.  Bijdrage voor het ereloon van de bemiddelaar 
 
Art. 11. § 1 Het ereloon voor de bemiddelaar wordt berekend binnen de hierna vermelde 
grenzen: 
 

Geraamde waarde van het geschil Berekeningspercentage 
voor het ereloon van de 

bemiddelaar 

Minimumbedrag 

0 € tot 25.000 € 5,00% tot 6,67% 833 € 
25.001 € tot 75.000 € 3,67% tot 5,00% 1.500 € 
75.001 € tot 125.000 € 2,33% tot 4,33% 2.333 € 

125.001 € tot 250.000 € 1,67% tot 2,67% 3.000 € 
250.001 € tot 625.000 € 0,92% tot 2,00% 4.000 € 
625.001 € tot 1.250.000 € 0,83% tot 1,33% 6.667 € 

1.250.001 € tot 2.500.000 € 0,75% tot 1,08% 11.667 € 
2.500.001 € tot 5.000.000 € 0,50% tot 0,58% 21.667 € 
5.000.001 € tot 12.500.000 € 0,40% tot 0,50% 30.000 € 

12.500.001 € tot en meer 40.000 €  70.000 €  
 
§ 2. Wanneer het geraamde bedrag van het geschil hoger is dan 12.500.000 €, bedraagt het 
ereloon voor de bemiddelaar tussen 40.000 € en 70.000 €. 
 
 
Art. 12. Het ereloon voor de bemiddelaar berekend met toepassing van artikel 11 is exclusief 
BTW.  
 
 
 
 
Hoofdstuk 6.  Aanvullende bepalingen 
 
Art. 13. § 1. De totale bijdrage voor een arbitrageprocedure omvat de bijdrage voor de 
administratieve kosten, alsook, in voorkomend geval, de bijdrage voor het verslag van het 
korps van verslaggevers en de bijdrage voor het ereloon van het scheidsgerecht. 
 
De totale bijdrage voor een bemiddelingsprocedure omvat de bijdrage voor de 
administratieve kosten, alsook, in voorkomend geval, de bijdrage voor het verslag van het 
korps van verslaggevers en de bijdrage voor het ereloon van de bemiddelaar. 
 
§ 2. Het secretariaat verhoogt de totale bijdragen bedoeld in § 1 met de bijkomende kosten, 
zoals de erelonen van deskundigen, vertalers en tolken. 
 
 
Art. 14. §1. Het secretariaat berekent voor elke bijdrage het minimum- en maximumbedrag, 
door de geraamde waarde van het geschil te vermenigvuldigen met het minimum- en 
maximumpercentage, dat van toepassing is op de schaal waarin het geraamde bedrag van 
het geschil zich overeenkomstig de artikelen 6 tot 9 en 11 situeert. 
 
Het secretariaat stelt de effectieve hoogte van elke bijdrage vast binnen het minimum- en 
maximumbedrag berekend overeenkomstig het eerste lid.  Het houdt daarbij rekening met 
alle relevante omstandigheden van het geschil en inzonderheid met de gevraagde tijd en de 
complexiteit van het geschil en alle andere relevante omstandigheden.  De effectieve hoogte 
van een bijdrage kan evenwel nooit lager zijn dan het minimumbedrag dat overeenkomstig 
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de artikelen 6 tot 9 en 11 van toepassing is op de schaal waarbinnen de geraamde waarde 
van het geschil zich situeert.  
 
 
Art. 15. Bij het indienen van een verzoek tot bemiddeling of arbitrage dient een vast recht 
van 75 €, respectievelijk 150 € te worden betaald aan de commissie tot dekking van de 
eerste administratieve kosten.  Dit vast recht is niet recupereerbaar en wordt in mindering 
gebracht op het totale bedrag van de administratieve kosten. 
 
Vooraleer de bemiddelings- of arbitrageprocedure kan opgestart worden, dient bij de 
commissie een provisie te worden gestort.  Deze provisie wordt bepaald aan de hand van de 
geraamde administratieve kosten en erelonen van de bemiddelaar of het scheidsgerecht. 
 
Indien de provisie meer dan 50.000 € bedraagt, kan voor dit bedrag een bankgarantie 
worden gesteld. 
 
 
Art. 16. Tot 1 januari 2002 kunnen de bedragen vermeld in € worden omgezet in hun 
tegenwaarde in BEF. 
 
 
Art. 17. Indien bijzondere omstandigheden dit vereisen, kan het secretariaat de 
bemiddelings- of arbitragekosten, met inbegrip van de administratieve kosten en de kosten 
voor het opstellen van het verslag door het korps van verslaggevers, vaststellen op een 
hoger of lager bedrag dan wat uit de toepassing van de bovenstaande artikelen voortvloeit. 
 
 
Art. 18. De bemiddelaars en de arbiters maken hun factuur betreffende hun ereloon op 
naam van de partijen op en sturen deze door aan het secretariaat.  Na te hebben vastgesteld 
dat deze factuur de bepalingen van dit besluit eerbiedigt, betaalt het secretariaat ze in naam 
en voor rekening van de partijen en stuurt het de partijen een debetnota, waarbij het het 
origineel van de factuur voegt, met het verzoek het bedrag dat nog verschuldigd is na aftrek 
van de reeds gestorte provisie, te betalen aan het secretariaat. 
 
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op degenen die prestaties verstrekt 
hebben die aanleiding gegeven hebben tot bijkomende kosten bedoeld in de artikelen 28 en 
61 van het koninklijk besluit van ... houdende vaststelling van het reglement van de 
bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit 
en het Gas.” 
 
 
 
Hoofdstuk 7.  Diverse bepalingen 
 
Art. 19. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt. 
 
 
Art. 20. 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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