ZETEL VAN DE ARBITRAGE

CEPINASTATISTIEKEN
VOOR 2008
ARBITRAGE

De meerderheid van de arbitrages heeft haar
zetel te Brussel (85 %)

WAARDE VAN HTE GESCHIL

0 – 12.500 EUR

Arbitrages ingeleid in 2008

BETROKKEN SECTOREN

12.501 – 125.000 EUR

35,48 %

125.001 – 1.250.000 EUR

45,16 %

1.250.001 – 12.500.000 EUR

12,90 %

> 12.500.001 EUR

Voorwerp van het verzoek tot arbitrage in
dalende volgorde:

Vennootschapsrecht
(Aandelenoverdracht)

40 %

Overeenkomst tot
dienstverlening/samenwerking

27 %

6,45 %

0%

SAMENSTELLING VAN HET
SCHEIDSGERECHT
Drieledig scheidsgerecht
Alleenzetelende Arbiter

40 %
60%

Handelsrecht (verkoopovereenkomst)14 %
Arbitrages afgesloten in 2008

Andere (, Sociaal recht,
Banken en Financiën, Handelsdistributie,
vervoerrecht)
19 %

TAAL VAN DE ARBITRAGE

TAAL VAN DE ARBITRAGE

De meeste arbitrages werden gevoerd in het
Frans (50%), gevolgd door het Nederlands
(29%) en het Engels ( 21%).

De meeste arbitrages worden gevoerd in het
Nederlands (34%) en het Frans (34 %),
gevolgd door het Engels(32 %).

AARD VAN DE PARTIJEN
Nationaal/Internationaal

AARD VAN DE PARTIJEN

Nationaal/Internationaal
75 %van de arbitrages hebben een nationaal
karakter, d.w.z. worden gevoerd tussen 2
Belgische partijen.

74 % hebben een nationaal karakter, d.w.z.
worden gevoerd tussen 2 Belgische partijen.
26 % van de arbitrages wordt gevoerd tussen
internationale partijen, d.w.z. dat minstens
één van de partijen niet Belgisch is.

25 % van de arbitrages worden gevoerd
tussen internationale partijen, d.w.z. dat
minstens één van de partijen niet Belgisch is.

WAARDE VAN HET GESCHIL

Internationale partijen

12.501 – 125.000 EUR

0 – 12.500 EUR

125.001 – 1.250.000 EUR
Bij internationale arbitrage zijn de partijen
hoofdzakelijk
afkomstig
van
Frankrijk,
Nederland, Italië en Luxemburg.

1.250.001 – 12.500.000 EUR
> 12.500.001 EUR
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12,5 %
30 %
32,5 %
20 %
5%

SAMENSTELLING VAN HET
SCHEIDSGERECHT
Drieledig scheidsgerecht

32,5 %

Alleenzetelende arbiter

67,5 %

DUUR VAN DE ARBITRAGEPROCEDURE
De duur van de arbitrageprocedure kan
opgesplitst worden in diverse onderdelen.

De gemiddelde duur tussen de benoeming
en de arbitrale uitspraak bedraagt 11
maanden en 29 dagen.
De totale duur van de arbitrage vanaf de
inleiding tot aan de arbitrale uitspraak
beloopt 14 maanden en 56 dagen.

Vermeldenswaard is tevens dat in 16,6%
van de ingeleide zaken een minnelijke
regeling werd bereikt of dat de procedure
werd afgesloten op verzoek van de
partijen

Vanaf de inleiding van de arbitrage tot de
benoeming van het scheidsgerecht
De gemiddelde termijn die verstrijkt tussen
het indienen van een verzoek tot arbitrage en
de
benoeming van
het
scheidsgerecht
bedraagt 3 maanden en 27 dagen, terwijl het
CEPINA Arbitragereglement hiervoor slechts 1
maand voorziet.
Deze vertraging is enkel en alleen te wijten
aan het talmen van de partijen om de provisie
voor
arbitragekosten
te
betalen.
Overeenkomstig
het
CEPINA
Arbitragereglement gaat de Voorzitter of het
benoemingscomité immers slechts over tot
benoeming van het scheidsgerecht zodra de
volledige provisie voor arbitragekosten werd
betaald.

Van de benoeming tot aan de akte van
opdracht
De gemiddelde duur die het scheidsgerecht
nodig heeft voor het opstellen van de akte van
opdracht bedraagt 2 maanden en 25 dagen.
De door het reglement voorgeschreven termijn
bedraagt 2 maanden.

Van de akte van opdracht tot aan de
arbitrale uitspraak
Het
CEPINA-reglement
kent
het
scheidsgerecht een termijn van 4 maanden
toe na het ondertekenen van de akte van
opdracht teneinde uitspraak te verlenen.
Gemiddeld deed een scheidsgerecht er in 2008
9 maanden en 4 dagen over om de arbitrale
uitspraak te verlenen.
Deze verlenging van de procedure vloeit voort
uit het feit dat het scheidsgerecht, in
samenspraak
met
de
partijen,
een
procedurekalender
opstelt,
die
de
voorgeschreven termijn overschrijdt.

DOMEINNAMEN
TAAL VAN DE PROCEDURE
34 % van de domeinnaamzaken werden in het
Nederlands gevoerd, 20 % in het Engels en 46
% in het Frans.
AARD VAN DE PARTIJEN
Nationaal/Internationaal
83 % van de procedures heeft een gemengd
karakter, d.w.z. dat minstens één van de
partijen niet Belgisch is.
17 % van de procedures heeft een nationaal
karakter.
Internationale partijen
Wanneer internationale partijen betrokken zijn
bij geschillen over een « .be-domeinnaam »,
zijn 73% van de klachten van Europese
herkomst en 27 % van buiten de EU.
DUUR VAN DE PROCEDURE
De procedure duurt gemiddeld 58 dagen,
terwijl het reglement 63 dagen voorziet.

