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Steeds vaker wenden partijen in conflict zich tot arbitrage om tot 

een oplossing voor hun geschil te komen. Arbitrage biedt dan ook 

enkele onmiskenbare voordelen: de procedure is snel, confiden-

tieel en kostefficiënt.

Als het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie helpt CEPANI 

partijen om hun commerciële en andere conflicten op een veilige 

en efficiënte manier uit te werken. Het centrum streeft ernaar hen 

het juiste juridische en administratieve kader te bieden, om zo een 

vlot verloop van de procedures te verzekeren.

Sinds zijn oprichting in 1969 is CEPANI uitgegroeid tot het 

voornaamste centrum voor arbitrage in België, en breidde het 

bovendien zijn werkterrein uit naar andere methoden van dis-

puutresolutie. In hartje Brussel, te midden van verschillende 

instellingen van de Europese Unie zowel als vele andere internati-

onale bedrijven en organisaties, biedt CEPANI zijn diensten aan in 

een nationale en internationale context.

EEN DUBBELE MISSIE

>  De actieve ondersteuning van arbitrageprocedures en 

andere methoden van geschillenbeslechting

  CEPANI benoemt arbiters, bemiddelaars, deskundigen of 

derde beslissers, het overziet de procedure en biedt zowel 

praktisch advies als administratieve ondersteuning. Behalve 

arbitrage administreert het centrum ook mediatie- en mini-

trialprocedures en het begeleidt ‘.be’-domeinnaamgeschillen.

>  De promotie van arbitrage, mediatie en andere methoden 

van alternatieve geschillenbeslechting

  CEPANI organiseert regelmatig lezingen, colloquia, semina-

ries en een Wetenschappelijke Prijs en het organiseert de 

publicatie van boeken over arbitrage, mediatie en andere 

methoden van alternatieve geschillenbeslechting.

>   Op het vlak van alternatieve geschillenbeslechting biedt 

CEPANI een expertise ongeëvenaard in België.
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ARBITRAGE, DE JUISTE 
KEUZE VOOR U? 
VOORDELEN VAN 
ARBITRAGE
Welke conflicten kunnen worden beslecht via arbitrage?

>  Financiële, commerciële of industriële kwesties

>  Geschillen tussen zakenpartners (business associates?)

>  Bouw- of (co-)eigenaarsschapskwesties

>  (asset management), testamenten en (estates)

>  Geschillen betreffende professionele verantwoordelijkheid

>  Banken- en bedrijfskwesties

Als methode voor alternatieve geschillenbeslechting, [legally 

provided for by the Code of Procedure], biedt arbitrage alle 

gebruikelijke legale garanties gecombineerd met een grotere flexi-

biliteit en efficiëntie. Partijen kunnen hun geschillen voorleggen 

aan een arbitraal scheidsgerecht, bestaande uit één, drie of meer 

personen. Op basis van het verzoek en de verklaringen van de 

partijen zal dit scheidsgerecht tot een bindende beslissing komen, 

de zogenaamde ‘arbitrale uitspraak’.

Arbitrage kan enkel plaatsvinden met het uitdrukkelijke akkoord 

van alle betrokken partijen. Een clausule die dit akkoord vastlegt 

kan worden opgenomen in ieder contract ten tijde van het teke-

nen? ervan of een specifieke overeenkomst om te arbitreren kan 

worden aangegaan na het ontstaan van het geschil.

INSTITUTIONELE VS. 
AD HOC ARBITRAGE

Partijen die overeenkomen om hun geschillen via arbitrage te 

laten beslechten, kunnen opteren voor ad hoc arbitrage of voor 

een arbitrage die door een instituut zoals CEPANI wordt beheerd. 

In een ad hoc arbitrage wordt de arbitrageprocedure in zijn totaliteit 

door de partijen of de arbiters zelf georganiseerd. Wanneer zich 

problemen voordoen, kan dit de duur van de arbitrage weliswaar 

aanzienlijk verlengen. Partijen betalen de verschuldigde erelonen 

en eventueel gemaakte kosten rechtstreeks aan de arbiters.

Een onmiskenbaar voordeel van institutionele arbitrage is dat partijen 

te allen tijde kunnen terugvallen op het reglement van het instituut voor 

de correcte uitvoering van hun arbitrageprocedure. Dit garandeert 

een eerlijke en veilige procedure die vlot en zonder onderbrekingen 

verloopt om ten slotte uit te monden in een arbitrale uitspraak. Het 

arbitragereglement van CEPANI is bondig en flexibel. Bovendien is 

het zeer uitgebalanceerd: het houdt rekening met zowel de positie 

van de eiser als die van de verweerder. Ten slotte biedt CEPANI aan 

de partijen alle juridische en praktische advies omtrent arbitrage en 

andere methoden van geschillenbeslechting.

Institutionele arbitrage vergt wel een vergoeding tot dekking van 

de administratieve kosten van het instituut.
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ARBITRAGE BIJ CEPANI

CEPANI biedt partijen die een procedure tot beslechting van een 

geschil willen opstarten alle nodige ondersteuning. Het centrum 

stelt een reglement – dat zijn recentste update kreeg op 1 januari 

2013 – ter beschikking van de partijen, dat een transparante juridi-

sche context creëert voor het beheer van de procedure. CEPANI 

zelf treedt niet op als arbiter, bemiddelaar of derde beslisser.

CEPANI waakt daarnaast over de expertise, onpartijdigheid en 

kostenefficiënte aanpak van alle arbiters, bemiddelaars en derde 

beslissers. Arbiters aangesteld door CEPANI worden geselec-

teerd in functie van de vereisten van elk individueel geschil dat 

aan het Centrum wordt toevertrouwd.

Het Secretariaat van CEPANI houdt te allen tijde toezicht op de 

correcte toepassing van het CEPANI-reglement door de arbiters. 

Op die manier kan het Centrum het vlotte en efficiënte verloop van 

elke procedure verzekeren.

Wat betreft logistieke ondersteuning biedt CEPANI de partijen:

> Vergaderzalen / Break-up rooms

> Cateringdienst / Traiteurdiensten

> Technologische ondersteuning

> Wi-Fi, kopieer-, print- en faxdiensten …

In een CEPANI-arbitrage is het de opdracht van het Centrum 

om een veilig juridisch en administratief kader te creëren en een 

discrete, onpartijdige en eerlijke procedure te verzekeren.
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Partijen kunnen een arbitrageclausule opnemen in hun contract 

of na het ontstaan van het geschil voor arbitrage kiezen. Partijen 

die naar het arbitragereglement van CEPANI willen verwijzen, 

wordt aanbevolen om in hun overeenkomsten volgende clausule 

op te nemen:

Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst 

ontstaan, zullen definitief worden beslecht volgens het Arbi-

tragereglement van CEPANI, door één of meer arbiters die 

conform dit reglement zijn benoemd.

Schematische voorstelling van de procedure

In geval van geschillen met beperk geldelijk belang stelt 

CEPANI een zelfs nog lichtere procedure voor. Onder die 

‘kleinere’ geschillen wordt verstaan geschillen waarbij de 

hoofdvordering en eventuele tegenvorderingen samen niet de 

som van 25.000,00 EUR overstijgen. Indien in de loop van 

de procedure het totale bedrag van de hoofd- en tegenvor-

deringen samen wordt uitgebreid tot boven de waarde van 

25.000,00 EUR, dan blijft de procedure voor geschillen met 

beperkt geldelijk belang van toepassing, tenzij de partijen 

anders overeenkomen.

Voor geschillen met beperkt geldelijk belang biedt CEPANI een 

goedkopere en snellere procedure:

> Lagere registratiekosten (250 EUR)

> Vereenvoudigde procedure / geen akte van opdracht

> Slechts één arbiter wordt benoemd

> In principe volledig schriftelijke procedure

> Kortere termijnen
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Verzoek tot 

arbitrage

Antwoord op 

het verzoek 

tot arbitrage

Van zodra de provisie 

voor arbitragekosten is 

betaald, kan CEPANI het 

scheidsgerecht benoemen.

Benoeming van 

het scheidsgerecht

CEPANI houdt toezicht op 

de expertise, onpartijdigheid 

en kostenefficiënte aanpak 

van de arbiter(s).

Akte van 

opdracht en 

procedure-agenda

Het opstellen van die documenten 

die een duidelijk kader voor de 

procedure creëren, vormt de eerste 

taak van het scheidsgerecht.

Arbitrale 

uitspraak

Wanneer de arbitrale 

uitspraak is meegedeeld, 

brengt CEPANI de partijen van 

die uitspraak op de hoogte.

1 maand

2 maanden

6 maanden



ANDERE METHODEN 
VAN GESCHILLENBE-
SLECHTING
Mediatie

Mediatie is een alternatieve methode van geschillenbeslechting 

waarbij partijen een derde persoon (de bemiddelaar) verzoeken 

hen te helpen om een minnelijke regeling te vinden van hun 

geschil dat voortvloeit uit eender welke contractuele of andere 

juridische relatie.

Mini-trial

Mini-trial is de perfecte procedurevorm voor iedere ondernemer 

die een geschil zo snel en efficiënt mogelijk wil oplossen zodat 

op korte termijn de normale handelsrelaties zouden kunnen 

worden hervat. In een mini-trial duidt iedere partij een hoogge-

plaatste verantwoordelijke aan als bijzitter in het mini-trialcomité. 

Deze vertegenwoordiger moet voldoende bevoegdheid hebben 

om de partij te kunnen binden wanneer een minnelijke regeling 

wordt bereikt. CEPANI duidt de voorzitter van het comité aan.

Technisch deskundigenonderzoek

Indien partijen tijdens een CEPANI procedure met enige techni-

sche moeilijkheden worden geconfronteerd, kunnen zij beroep 

doen op het CEPANI-reglement voor technisch deskundi-

genonderzoek. Een dergelijk deskundigenonderzoek kan een 

minnelijke regeling tussen partijen faciliteren of waardevolle 

gegevens opleveren. Indien nodig, kunnen partijen de resultaten 

van het deskundigenonderzoek in latere juridische procedures 

of in een arbitrage aanwenden. Tenzij anders overeengekomen, 

zijn de resultaten en conclusies van de expert bindend.

Aanpassing van overeenkomsten

De omstandigheden waarin een overeenkomst wordt gesloten, 

kunnen mettertijd veranderen. Dan kan de noodzaak ontstaan 

om de overeenkomst te herzien en waar nodig aan te passen 

aan de veranderde omstandigheden. Ook voor die procedure 

biedt CEPANI de juiste ondersteuning.

Bij het opstarten van een procedure tot aanpassing van overeen-

komsten benoemt CEPANI een onafhankelijke derde beslisser, 

die ofwel bepaalde aanbevelingen zal opstellen voor de betrok-

ken partijen, ofwel, indien beide partijen daarmee op voorhand 

instemmen, een regel zal formuleren die hen definitief bindt.
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CONTACT

CEPANI ASBL

Stuiversstraat 8

1000 Brussel

Tel +32 2 515 08 35

Fax +32 2 515 08 75

info@cepani.be

Op wandelafstand van het CEPANI Secretariaat bevinden zich het Brusselse 

Centraal Station, dat snelle rechtstreekse verbindingen naar de luchthaven 

aanbiedt, evenals diverse hotels en de publieke parkeergarage ‘Albertina’.
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