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BIJLAGE I : BAREMA VOOR ARBITRAGE

1.  De arbitragekosten omvatten de honoraria en de kosten van de 
arbiters, evenals de administratiekosten van CEPANI.

       1.1.  De honoraria en kosten van de arbiters worden door het 
secretariaat vastgesteld overeenkomstig de omvang van het 
geschil en binnen de hierna vermelde grenzen. Dit barema 
wordt toegepast op alle procedures ingeleid op 1 januari 
2015 of na die datum, ongeacht de versie van het reglement 
waaraan ze onderworpen worden. 

Bedrag in het geding Admin. kosten               Honororia
(in euro €) 

                                      Minimum                     Maximum
van 0,00 tot 25.000,00 1.500,00   2.500,00   

van 25.000,00 tot 50.000,00 2.500,00 + 1,00% 
vbb 25.000 2.750,00 + 5,00% 

vbb 25.000

van 50.001,00 tot 100.000,00 2.750,00 + 3,00% 
vbb 50.000 3.250,00 + 4,00% 

vbb 50.000

van 100.001,00 tot 500.000,00 3.250,00 + 1,50% 
vbb 100.000 6.000,00 + 1,50% 

vbb 100.000

van 500.001,00 tot 1.000.000,00 10.000,00 + 0,75% 
vbb 500.000 12.500,00 + 1,50% 

vbb 500.000

van 1.000.001,00 tot 5.000.000,00 17.000,00 + 0,70% 
vbb 1.000.000 20.000,00 + 0,75% 

vbb 1.000.000

van 5.000.001,00 tot 10.000.000,00 45.000,00 + 0,30% 
vbb 5.000.000 60.000,00 + 0,30% 

vbb 5.000.000

van 10.000.001,00 tot 50.000.000,00 70.000,00 + 0,025% 
vbb 10.000.000 80.000,00 + 0,025% 

vbb   10.000.000

 boven van 50.000.000,00 90.000,00 + 0,012% 
vbb 50.000.000 140.000,00 + 0,012% 

vbb 50.000.000

vbb = van bedrag boven

2.   Ieder verzoek tot arbitrage overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement moet vergezeld gaan van de betaling van een voorschot 
op administratiekosten. Dit bedrag is niet terugvorderbaar. 

  Voor de arbitrages waarbij het bedrag van de hoofdvordering niet 
hoger is dan € 25.000,00 zal een niet terugvorderbaar bedrag van  
€ 750,00 (excl. BTW) als registratiekosten worden gevraagd.

  Voor de arbitrages waarbij het bedrag van de hoofdvordering tussen 
€ 25.000,00 en € 250.000,00 ligt, zal een niet terugvorderbaar bedrag 
van € 1.250,00 (excl. BTW) als registratiekosten worden gevraagd.

  Voor de arbitrages waarbij het bedrag van de hoofdvordering hoger 
ligt dan € 250.000,00 zal een niet terugvorderbaar bedrag van  
€ 1.750,00 (excl. BTW) als registratiekosten worden gevraagd.
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  De administratiekosten van CEPANI worden forfaitair bepaald op 
10% van de honoraria en kosten van de arbiters zoals hiervoor/
hierboven vastgesteld (barema). Deze administratiekosten zijn 
onderworpen aan BTW. Ze zullen evenwel nooit lager liggen dan 
de bovenvermelde registratiekosten.

3.  Indien de arbiter onderworpen is aan de BTW meldt hij dit aan het 
secretariaat, dat vervolgens de BTW op het ereloon van de arbiter 
van de partijen zal vorderen.

4.  Indien bijzondere omstandigheden dit vereisen, kan het secretariaat 
de arbitragekosten vaststellen op een hoger of lager bedrag dan wat 
uit de toepassing van de tarieflijst voor arbitrage voortvloeit.

5.  Wanneer het scheidsgerecht uit drie arbiters bestaat, worden de 
bovengenoemde vastgestelde percentages en bedragen van kosten 
met 3 vermenigvuldigd.

  Bestaat het scheidsgerecht uit meer dan drie arbiters, dan worden 
de arbitragekosten door het secretariaat bepaald, waarbij rekening 
gehouden wordt met deze omstandigheid.

6.  Vooraleer op bevel van het scheidsgerecht een deskundigenonderzoek 
wordt aangevat, moeten de partijen, of één van hen, een door het 
scheidsgerecht vastgestelde provisie storten, waarvan het bedrag 
voldoende moet zijn om de honoraria en de waarschijnlijke uitgaven 
in verband hiermee te dekken. De honoraria en definitieve kosten 
van de deskundige worden door het scheidsgerecht vastgesteld.

  De arbitrale uitspraak bepaalt ten laste van welke partij de kosten 
voor het deskundigenonderzoek vallen, of in welke verhouding zij 
door de partijen moeten worden gedragen.

7.  De aanvrager van voorlopige en bewarende maatregelen in 
overeenstemming met artikel 26, moet een bedrag van € 15.000 
storten, waarvan € 3.000 voor de administratiekosten van CEPANI.

8.  Het bij punt 7 bepaalde bedrag kan op elk moment van de procedure 
door het CEPANI secretariaat worden verhoogd, rekening houdend 
met onder meer de aard van de zaak en met de aard en de omvang van 
het door de arbiter en het secretariaat verrichte werk. Het verzoek 
tot voorlopige en bewarende maatregelen wordt als ingetrokken 
beschouwd, indien de aanvrager de gevraagde toeslag niet betaalt 
binnen de door het secretariaat vastgestelde termijn.
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9.  Wanneer partijen zich beroepen  op  het  arbitragereglement  van 
de Commissie van de Verenigde Naties inzake Internationaal 
Handelsrecht (UNCITRAL) en het Belgisch Centrum voor Arbitrage 
en Mediatie (CEPANI) als benoemingsinstantie aanwijzen, bedragen 
de administratiekosten van CEPANI dat als benoemingsinstantie 
optreedt, € 1.500. Dit bedrag is niet terugvorderbare. Geen enkele 
aanvraag zal worden behandeld, indien deze niet vergezeld gaat van 
de vereiste betaling. Wanneer CEPANI verzocht wordt bijkomende 
diensten te verlenen, kan het naar believen administratiekosten 
vaststellen, waarvan het bedrag in verhouding zal staan tot  
de verleende diensten en niet groter mag zijn dan maximaal  
€ 6.000. De administratiekosten zijn in gelijke delen door  
partijen verschuldigd.

10.  Wanneer partijen zich op CEPANI beroepen  om  een  arbiter 
aan te wijzen in het kader van een ad hoc-arbitrage, belopen de 
administratiekosten van CEPANI dat als benoemende instantie 
optreedt, € 1.500. Dit bedrag is niet terugvorderbare. Geen enkele 
aanvraag zal worden behandeld, indien deze niet vergezeld gaat van 
de vereiste betaling. Wanneer CEPANI verzocht wordt bijkomende 
diensten te verlenen, kan het naar believen administratiekosten 
vaststellen, waarvan het bedrag in verhouding zal staan tot de 
verleende diensten en niet groter mag zijn dan maximaal € 6.000. De 
administratiekosten zijn in gelijke delen door partijen verschuldigd.

 


