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SECRETARIS VAN HET SCHEIDSGERECHT 

 

1. Verklaring van het probleem 

 

Sommige alleenzetelende arbiters of scheidsgerechten wensen te worden bijgestaan door een secretaris.  

 

Tot op heden, zijn deze benoemingen empirisch, terwijl de rol en het statuut van de secretaris niet zozeer 

gedefinieerd zijn.  

 

Tevens, omwille van de rechtszekerheid en de consistentie, heeft de Raad van Bestuur van CEPANI de 

volgende richtlijnen opgesteld die gelden voor alle arbiters die tussenkomen in CEPANI procedures 

 

2. Gedragsregels 

 

1.1 De bevoegdheid om een secretaris te benoemen, behoort exclusief toe aan de alleenzetelende 

arbiter of aan een meerledig scheidsgerecht, dat bij eenstemmigheid beslist. 

 

De benoeming van een secretaris kan enkel gebeuren mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord of 

bevestiging van de partijen en hun raadslieden. 

 

1.2 De erelonen van de secretaris van het scheidsgerecht worden ingehouden op deze van de 

voorzitter van het scheidsgerecht, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de partijen om dit 

ereloon bovenop de erelonen van de arbiters ten laste te nemen. 

 

In dit laatste geval, moet de provisie voor erelonen van de secretaris van het scheidsgerecht 

betaald worden vóór diens benoeming. 

 

1.3 Het scheidsgerecht omschrijft, voorafgaandelijk aan de benoeming van de secretaris, op 

duidelijke en omstandige wijze zijn rol. 

 

Deze omschrijving wordt bezorgd aan de partijen en aan het secretariaat van CEPANI. 

 

1.4 De opdracht van de secretaris van het scheidsgerecht bestaat voornamelijk uit de materiële en 

organisatorische voorbereiding van de arbitrale zittingen, het opstellen van het verslag van de 

zittingen voor het scheidsgerecht, juridische opzoekingen voor het scheidsgerecht en het 

opstellen van samenvattingen van de dossiers.  

 

1.5 De secretaris van het scheidsgerecht is geen arbiter. Hij kan dus niet deelnemen aan de 

deliberatie van het scheidsgerecht of belast worden met de redactie van de arbitrale uitspraak. 

 

Evenmin kan hij de partijen en/of hun raadslieden ondervragen tijdens de arbitrale zittingen, 

behoudens wanneer deze laatsten hem hiertoe uitdrukkelijk de bevoegdheid gaven. 

 

1.6 Aangezien de secretaris geen arbiter is, draagt hij ook niet de aansprakelijkheid van een arbiter. 

 

Hij handelt conform de instructies die het van het scheidsgerecht ontvangt. 

 

Deze instructies worden hem meegedeeld door de alleenzetelende arbiter of de voorzitter van het 

scheidsgerecht. 

 

1.7 De secretaris moet evenwel, zoals iedere arbiter, in alle omstandigheden blijk geven van de 

grootste onpartijdigheid en zich onthouden van iedere gedraging of houding die kan aanzien 

worden als gunstig ten aanzien van één van de partijen. 
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1.8 De secretaris van het scheidsgerecht garandeert op dezelfde wijze als de arbiters zijn 

onafhankelijkheid ten aanzien van de partijen en de arbiters. 

 

Voorafgaand aan zijn benoeming, stelt hij een onafhankelijkheidsverklaring op. 

 

Indien er zich nadien een feit voordoet dat van die aard is om te twijfelen aan de 

onafhankelijkheid van de secretaris zowel in zijn hoofde, als in hoofde van de partijen, moet de 

secretaris dit onmiddellijk meedelen aan het scheidsgerecht dat hem benoemde. Dit laatste 

beslist soeverein over zijn eventuele vervanging. Hierover wordt beslist in overeenstemming met 

artikel 2.1. van deze gedragsregels. 

 

1.9 Het scheidsgerecht informeert het secretariaat van CEPANI over de eventuele vervanging van de 

secretaris van het scheidsgerecht. 

 

1.10 De secretaris van het scheidsgerecht heeft geen contact met de partijen en/of hun 

vertegenwoordigers behoudens na uitdrukkelijke instructie hiertoe van de alleenzetelende arbiter 

of de voorzitter van het scheidsgerecht. Hij kan geen dergelijk contact hebben op eigen initiatief. 

 

1.11 De secretaris van het scheidsgerecht respecteert de vertrouwelijkheid van de zaken waarvan hij 

kennis neemt in het kader van zijn opdracht. 

  

 


