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REGLEMENT VAN DE ARBITRALE- EN VERZOENINGSRAAD VAN DE
FEDERATIE DER BELGISCHE DIAMANTBEURZEN

VOORAFGAANDELIJKE VERKLARING
Huidig reglement werd vastgesteld in overeenstemming met het Gelijkluidend
Reglement van de Antwerpse Diamantbeurzen dd. 1 oktober 1996.
I.

ARBITRALE- EN VERZOENINGSRAAD VAN DE FEDERATIE DER
BELGISCHE DIAMANTBEURZEN – SAMENSTELLING EN FUNCTIES

A. SAMENSTELLING
Artikel 1
Leden van de Arbitrale- en Verzoeningsraad van de
Federatie der Belgische Diamantbeurzen
De Arbitrale- en Verzoeningsraad van de Federatie der Belgische Diamantbeurzen
bestaat uit één Eerste Voorzitter, drie Plaatsvervangende Eerste Voorzitters, minstens 24
en maximaal 72 Arbiters, waarvan één derde als Kamervoorzitters en de overigen als
Bijzitters fungeren.
Artikel 2
Aanduiding van de Eerste Voorzitter en
de Plaatsvervangende Eerste Voorzitters
2.1
Elke beurs duidt één persoon aan als kandidaat voor de functie van Eerste Voorzitter of
Plaatsvervangende Eerste Voorzitter.
2.2
Kunnen slechts tot Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter aangeduid
worden, bestuurders of leden die minstens 10 jaar lid zijn van een bij de Federatie
aangesloten beurs.
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2.3
Deze vier kandidaten zullen onderling één Eerste Voorzitter aanduiden en drie
Plaatsvervangende Eerste Voorzitters, verder te noemen het Uitvoerend Comité.
De mandaten worden verleend voor een periode van 2 jaar.
Deze mandaten zijn steeds hernieuwbaar.

2.4
Elke Beurs duidt een Adjunct aan voor de Eerste Voorzitter of voor de
Plaatsvervangende Eerste Voorzitter. Kunnen slechts tot Adjunct aangeduid worden,
bestuurders of leden die minstens 10 jaar lid zijn van een bij de Federatie aangesloten
beurs.
De mandaten worden verleend voor een periode van 2 jaar. Deze mandaten zijn steeds
hernieuwbaar.

Artikel 3
Einde van deze mandaten
3.1
Een mandaat verleend overeenkomstig art. 2 is van rechtswege beëindigd :
a)

door het verstrijken van de termijn van 2 jaar;

b) wanneer de mandataris een sanctie zou opgelegd worden, zoals voorzien door art.
48 van het Gelijkluidend Reglement voor de Antwerpse diamantbeurzen;
c)

door het overlijden van de mandataris

3.2
Aan het mandaat kan eveneens een einde gesteld worden :
a)

door het ontslag gegeven door de mandataris;

b) door een beslissing van de Raad van Bestuur van de beurs die de betrokken
mandataris oorspronkelijk aangeduid heeft.
In al deze gevallen zal de betrokken beurs een nieuwe mandataris aanduiden voor de
resterende periode van het mandaat.
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Artikel 4
Aanduiding van de Arbiters
4.1
De Arbiters (minimum 6 en maximum 18) van iedere diamantbeurs worden door de
leden verkozen voor een termijn van 4 jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering van
de betrokken diamantbeurs.
Het is de Raad van Bestuur van iedere diamantbeurs die belast is met de inrichting van
de verkiezingen en de bepalingen van de modaliteiten ervan.
De helft van de mandaten wordt om de twee jaar vervangen.
4.2
De Raad van Bestuur van iedere diamantbeurs zal de modaliteiten vastleggen voor de
aanduiding van hun respectieve Kamervoorzitters en Bijzitters.

4.3
Wanneer een Arbiter om welke reden ook zijn mandaat niet kan beëindigen zal de Raad
van Bestuur van de betrokken beurs in zijn vervanging kunnen voorzien om dit mandaat
te beëindigen.
Het quorum van 6 arbiters van iedere diamantbeurs moet behouden blijven.

Artikel 5
Verkiesbaarheid van de Arbiters
5.1
De voorwaarden om tot Arbiter verkozen te worden zijn de volgende :
a)

minstens vier jaar lid zijn van een beurs aangesloten bij de Federatie der Belgische
Diamantbeurzen;

b) minstens 25 jaar oud zijn;
c) gedurende vier jaar voor zijn kandidatuurstelling niet het voorwerp hebben
uitgemaakt van een sanctie, zoals voorzien door art. 48 van het Gelijkluidend
Reglement voor de Antwerpse Diamantbeurzen;
d) geen lid zijn van het Uitvoerend Comité van de Arbitrale-en Verzoeningsraad.
e)

geen Adjunct zijn van de Arbitrale- en Verzoeningsraad.
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5.2
a) Om verkozen te worden moet een arbiter een verzoek richten aan de Raad van
Bestuur van de betrokken beurs, gesteund door een aanbeveling van twee arbiters.
b) Zijn naam en foto dient gedurende drie weken geafficheerd te worden in de vier
beurzen teneinde na te gaan of er geen bezwaren zijn.
c) Zijn aanvraag dient goedgekeurd te worden door de Algemene Ledenvergadering
van de betrokken beurs.

5.3
Uittredende Arbiters kunnen herkozen worden.

5.4
Indien een arbiter gedurende twee mandaten van vier jaar geen zaak heeft behandeld,
zal hij de procedure vermeld in art. 5.2 opnieuw dienen te herbeginnen.
5.5
Een bestuurder van een diamantbeurs mag niet aangeduid worden in een arbitraal
geding als de voorafgaande bemiddeling bij de weekcommissarissen, tussen de partijen
die betrokken zijn met dit arbitraal geding, plaatsgevonden heeft in de beurs waar hij
bestuurder is.
Artikel 6
Einde van het mandaat van de Arbiters
6.1
Een mandaat verleend overeenkomstig art. 4 is van rechtswege beëindigd :
a)

door het verstrijken van de termijn van vier jaar;

b) wanneer een Arbiter een sanctie zou opgelegd worden, zoals voorzien door art. 48
van het Gelijkluidend Reglement voor de Antwerpse Diamantbeurzen en/of niet
meer voldoet aan de voorwaarden van artikel 5.1 d)
c)

door het overlijden van de Arbiter.
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6.2
Het mandaat kan eveneens een einde nemen :
a)

door het ontslag gegeven door de Arbiter;

b) door een beslissing genomen door de Algemene Vergadering van de federatieve
Arbitrale- en Verzoeningsraad in een beraadslaging waarop minstens ¾ van de
leden aanwezig waren met een meerderheid van minstens ¾ van de aanwezige
stemmen; deze intrekking van het mandaat zal niet beschouwd worden als een
sanctie in de zin van het Gelijkluidend Reglement voor de Antwerpse
Diamantbeurzen.

Artikel 7
Algemene Vergadering
7.1
De Algemene Vergadering van de federatieve Arbitrale- en Verzoeningsraad is
samengesteld uit een Eerste Voorzitter, drie Plaatsvervangende Eerste Voorzitters, de
Kamervoorzitters en de Bijzitters. Zij wordt voorgezeten door de Eerste Voorzitter.

7.2
De Algemene Vergadering van de Arbitrale- en Verzoeningsraad heeft de volstrekte
bevoegdheid om alle aangelegenheden van inwendige orde en goede administratieve
werking te verzekeren.
7.3
De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar bijeen in de maand
november.
De vergadering wordt bijeengeroepen door de Eerste Voorzitter per ondertekende
uitnodiging welke minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene
Vergadering naar alle leden wordt verstuurd per gewone brief. De uitnodigingen
vermelden plaats, dag en uur van de vergadering. Aan de uitnodiging wordt de agenda
toegevoegd.
De vergadering wordt voorgezeten door de Eerste Voorzitter, of bij diens ontstentenis,
belet of afwezigheid door één van de Plaatsvervangende Eerste Voorzitters.
Het verslag van de vergadering wordt overgemaakt aan de vier Raden van Bestuur.
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7.4
Beslissingen worden in de Algemene Vergadering genomen, behoudens uitdrukkelijke
andersluidende bepalingen in huidig reglement, met eenvoudige meerderheid van de
aanwezige leden.
Beslissingen kunnen slechts getroffen worden wanneer minstens 1/2 van de leden
aanwezig zijn.
Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden
worden vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum één volmacht dragen.
Wanneer dit quorum niet bereikt is kunnen de aanwezige leden bij eenvoudige
meerderheid wel beslissen de Algemene Vergadering met dezelfde dagorde uit te stellen
op een datum gelegen tussen 14 en 21 dagen later.
Op deze tweede vergadering kunnen dan beslissingen getroffen worden in verband met
de dagorde, wat ook het aantal van de aanwezige leden is.

7.5
Bij staking van stemmen wordt een tweede stemming gehouden. In geval van nieuwe
staking van stemmen is het voorstel verworpen.

B. FUNCTIES
Artikel 8
De Eerste Voorzitter
8.1
De Eerste Voorzitter heeft tot taak – buiten de speciale bevoegdheden die hem door
andere bepalingen van huidig reglement worden opgedragen – de leiding en het
voorzitterschap waar te nemen van de Arbitrale- en Verzoeningsraad en er over te
waken dat huidig reglement geëerbiedigd wordt.
De Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter regelt o.m., door middel
van uitvoerbare bevelschriften verleend in de vorm bepaald in artikel 50 t.e.m. 52, alle
incidenten die tijdens een arbitrale procedure zouden voorkomen en waarvan de
beslechting niet behoort tot de bevoegdheid van de aangestelde arbiters zelf.
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8.2
De aanvraag tot arbitrage dient gericht te worden aan de Eerste Voorzitter, die de zaak
zelf behandelt of verwijst naar een Plaatsvervangende Eerste Voorzitter
Indien deze Plaatsvervangende Eerste Voorzitter de zaak niet wenst te behandelen, om
welke reden ook, zal de Eerste Voorzitter de zaak zelf behandelen of verwijzen naar een
andere Plaatsvervangende Eerste Voorzitter.

Artikel 9
De Kamervoorzitters en de Bijzitters
De Kamervoorzitters en de Bijzitters zijn van rechtswege leden van de Algemene
Vergadering van de Arbitrale- en Verzoeningsraad. Hun taak bestaat er hoofdzakelijk
uit om volgens hiernavolgende regels te zetelen in de geschillen die aan Arbitrage
worden onderworpen.

Artikel 10
De Adjunct
De Adjunct heeft het recht aanwezig te zijn op alle vergaderingen waar de Eerste
Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter zetelt en heeft het recht inzage te
hebben in alle stukken.

Artikel 11
De Griffiers
De griffiers hebben geen permanente functie in de Arbitrale- en Verzoeningsraad maar
verlenen hun bijstand aan de Eerste Voorzitter alsook aan de Arbitrale Kamers wanneer
zij voor bepaalde geschillen worden aangeduid volgens art. 16.2.
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Artikel 12
Het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité behandelt de aangelegenheden van dagelijks bestuur
overeenkomstig de algemene schikkingen getroffen door de Algemene Vergadering.
Het vergadert telkens dit nodig is voor de goede werking ervan.
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II. ARBITRAAL GEDING IN EERSTE AANLEG
A.

INSTELLING VAN HET GEDING

Artikel 13
Aanvraag – Termijn
13.1
Een aanvraag tot arbitrage moet geschieden door middel van een aangetekende brief gericht
door een belanghebbende partij aan de Eerste Voorzitter of neergelegd tegen ontvangstbewijs
of bij exploot van een deurwaarder op het Secretariaat van de Federatie der Belgische
Diamantbeurzen, Pelikaanstraat 62 – 2018 Antwerpen.
13.2
Elke aanvraag dient opgenomen te worden in een register met genummerde bladzijden
waarvan het eerste en het laatste blad voluit gehandtekend worden en alle
tussenliggende bladzijden gekorttekend worden telkens door de Eerste Voorzitter.
De arbitrage wordt geacht aan te vangen op de datum waarop de aangetekende brief
wordt opgestuurd of het deurwaardersexploot wordt afgeleverd.
13.3
De aanvraag kan ingediend worden door één of meer partijen in het geschil betrokken.
In de aanvraag moet de datum worden vermeld van het proces-verbaal waarbij de nietverzoening door de weekcommissarissen werd vastgesteld overeenkomstig artikels 35
en 36 van het Gelijkluidend Reglement voor de Antwerpse Diamantbeurzen.
Het Uitvoerend Comité kan met de meerderheid der stemmen beslissen om toch een
arbitrage toe te laten op schriftelijk verzoek van de eisende partij zelfs indien geen
proces-verbaal van niet-verzoening kan worden voorgelegd.
13.4
In de aanvraag moeten beknopt maar duidelijk de omstandigheden en het onderwerp
van het geschil evenals de vordering worden vermeld.
In de aanvraag moet duidelijk de identiteit van de partijen worden vermeld alsmede de
eventuele rechtsvorm ervan indien het over vennootschappen gaat. De aanvragers
dienen de juiste adressen te vermelden waarop zij en de tegenpartijen kunnen worden
bereikt.
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13.5
Op straf van verval moet de aanvraag in de zin van art. 13.1 ingediend worden binnen 3
maanden na het hierboven onder art. 13.3 vermelde proces-verbaal. De opgeroepen
partijen zullen echter steeds over een bijkomende termijn van 15 werkdagen beschikken
om derde partijen in tussenkomst of vrijwaring te roepen.
Deze bijkomende termijn zal lopen vanaf de dag volgend op de datum van het
aangetekend schrijven, bedoeld in art. 14.1.
De excepties van verval gegrond op huidige bepaling, mogen niet van ambtswege
worden opgeworpen door de Arbiters. Zij mogen slechts door de opgeroepen partijen
worden ingeroepen ten laatste op de eerste zitting waarop het geschil ten gronde wordt
behandeld.
De wrakingprocedure van arbiters moet geldig verklaard worden door derde partijen die
in de procedure worden betrokken.

Artikel 14
Oproeping – Vertegenwoordiging
14.1
Ten laatste één maand na ontvangst van de provisies (zie artikel 38) roept de Eerste
Voorzitter of de Plaatsvervangende Eerste Voorzitter de partijen op per aangetekende
brief om voor hem te verschijnen op bepaalde dag, uur en plaats teneinde over te gaan
tot de opstelling en ondertekening van de arbitrale overeenkomst. In de oproeping
wordt tevens de inhoud van het geschil vermeld zoals omschreven in de aanvraag.
De termijn van de oproeping bedraagt minstens 15 dagen. De formaliteiten en
termijnen van oproeping dienen niet nageleefd te worden indien alle partijen vrijwillig
voor de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter verschijnen.
14.2
Indien één der partijen niet verschijnt of niet vertegenwoordigd is overeenkomstig art.
15.1 zal de Eerste Voorzitter of de Plaatsvervangende Eerste Voorzitter de partijen
opnieuw oproepen om te verschijnen op een datum tussen de 15 en 30 dagen vanaf de
eerst vastgestelde datum.
Indien één der partijen zonder geldige reden twee keer niet verschenen is, zal de Eerste
Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter overgaan tot een procedure bij
verstek, op schriftelijk verzoek van de andere partij.
De procedure bij verstek zal geacht worden te verlopen op tegenspraak ten opzichte van
de verwerende partij die verstek laat gaan zonder mogelijkheid van verzet tegen de
tussen te komen beslissing.
Tevens zal een kopie van het proces-verbaal van de afwezigheid overgemaakt worden
aan het bestuur van de betrokken diamantbeurs dat zich zal beraden over eventuele
sancties.
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14.3
Iedere niet-verschijning van partijen wordt door de Eerste Voorzitter of
Plaatsvervangende Eerste Voorzitter vastgesteld in een proces-verbaal.

Artikel 15
Voorafgaandelijke bijeenkomst
De Arbitrale overeenkomst
Taal
15.1
Op de voorafgaandelijke bijeenkomst waartoe opgeroepen wordt overeenkomstig
voormeld art. 14.1 mogen partijen bijgestaan worden door een advocaat.
Zij mogen zich laten vertegenwoordigen hetzij door een advocaat, hetzij door een ander
lid aangesloten bij een Belgische diamantbeurs dat daartoe bijzonderlijk en schriftelijk
gemachtigd is, mits zij op voorhand de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste
Voorzitter van deze vertegenwoordiging op de hoogte hebben gebracht. Een Arbiter of
een Bestuurder van één van de Belgische diamantbeurzen kan een partij niet
vertegenwoordigen.

15.2
Zijn alle partijen aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt overgegaan tot het
opstellen, ondertekenen en dateren van de arbitrale overeenkomst.
De vorm van deze overeenkomst wordt bepaald door de Algemene Vergadering van de
Arbitrale- en Verzoeningsraad en omvat verplichtend volgende vermeldingen :
a)

de juiste identiteit van de partijen en de hoedanigheid waarin zij optreden alsook
het adres waarop alle berichten of kennisgevingen mogen geschieden;

b) de vermelding wie aanvrager-eiser is en wie opgeroepene-verweerder is. Indien
alle partijen de arbitrage hebben aangevraagd, wordt volgens de aard van de zaak
bepaald wie eiser en wie verweerder is, desgevallend met wederzijdse vorderingen;

c)

de naam van de Arbiters en van de Plaatsvervangende Arbiters, aangeduid
overeenkomstig art. 16 Indien reeds een griffier werd aangeduid wordt zulks ook
vermeld zonder dat dit een substantiële formaliteit is;
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d) een bondige maar duidelijke beschrijving van de omstandigheden en het
onderwerp van het geschil evenals van de vordering(en), opgemaakt door de Eerste
Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter. Ieder der partijen heeft echter
het recht een nota neer te leggen waarin hun opmerkingen betreffende deze
beschrijving worden vermeld. Deze nota’s zullen aan de arbitrale overeenkomst
gehecht worden en er integraal deel van uitmaken;
e)

een verklaring waarbij alle partijen de Kamervoorzitter ontslaan van de neerlegging
van ambtswege van de te vellen beslissingen op de Griffie van de Rechtbank van
Eerste Aanleg zoals voorzien in Art. 1702,2, Gerechtelijk Wetboek.
Dergelijke neerlegging dient alleen te geschieden op uitdrukkelijk schriftelijk
verzoek van één der partijen.

15.3
Een partij die geen woon- of verblijfplaats heeft in België moet keuze van woonst doen
in België. Bij gebreke hieraan zullen alle berichten, notificaties of betekeningen op het
secretariaat mogen geschieden.
15.4
Een arbitrale overeenkomst wordt opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met
verschillende belangen zijn, vermeerderd met twee exemplaren bestemd voor het
dossier, waarvan één eventueel later kan dienen voor neerlegging met het oog op
homologatie.
15.5
Alle partijen of vertegenwoordigers ondertekenen alle exemplaren van de overeenkomst
op de laatste bladzijde, terwijl de andere bladzijden en bijlagen door allen worden
gekorttekend. Iedere partij ontvangt een exemplaar.
15.6
Het niet ondertekenen van een arbitrale overeenkomst staat gelijk aan niet-verschijning.
(zie art. 14.2)
15.7
De Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter zal in overleg met alle
partijen of hun vertegenwoordigers de verschillende termijnen van de procedure
vaststellen.

15.8
a)

De arbitrale overeenkomst en de conclusies zullen in het Nederlands worden
opgemaakt.

15

b) De pleidooien zullen in het Nederlands gehouden worden behalve indien partijen
overeenkomen om een andere taal/talen te gebruiken en dit wordt vastgesteld in de
arbitrale overeenkomst. Indien partijen niet overeenkomen, zullen de arbiters na
samenspraak met de partijen beslissen welke taal dient gebruikt te worden
inachtnemend het geschil en de partijen.
c) Partijen kunnen verzoeken een voorafgaande bijeenkomst met arbiters te hebben
om punt b) vast te leggen.
d) Arbiters kunnen beslissen om documenten niet te laten vertalen indien zij dit niet
nodig achten.

15.9
De arbiters zijn bevoegd om te oordelen als “goede mannen naar billijkheid” (amiables
compositeurs)

Artikel 16.
Aanduiding van de leden van de Arbitrale Kamer
16.1
De Arbitrale Kamer in Eerste Aanleg wordt door de Eerste Voorzitter of
Plaatsvervangende Eerste Voorzitter samengesteld uit een Kamervoorzitter, gekozen
onder de Kamervoorzitters en twee Bijzitters, gekozen onder de Bijzitters.
Een Kamervoorzitter kan steeds als bijzitter fungeren.
De Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter duidt tevens een
Plaatsvervangende Kamervoorzitter en een Plaatsvervangende Bijzitter aan.

16.2
De Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter beslist over de eventuele
aanduiding van een griffier.
Op aanvraag van de Kamervoorzitter kan tijdens de procedure de griffier vervangen
worden na overleg met de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter.
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Artikel 17
Duurtijd – Vervangingen
17.1
De aanduiding van de Arbitrale Kamer in eerste aanleg voor een bepaald geschil is
geldig tot het einde van het jaar vanaf de ondertekening van de arbitrale overeenkomst.
De aanduiding van de Arbitrale Kamer in hoger beroep voor een bepaald geschil is
geldig tot het einde van het jaar vanaf het proces-verbaal van de aanduiding van de
arbiters.
Vóór de beëindiging van deze termijn kan de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende
Eerste Voorzitter op verzoek van één of meer van de partijen of van ambtswege deze
termijn met een nieuwe periode van één jaar verlengen en ook latere verlengingen
telkens voor één jaar toekennen tot beslechting van het geschil.
Indien tijdens het geding de Kamervoorzitter of een Bijzitter overlijdt, met schorsing of
uitsluiting gesanctioneerd wordt, rechtens of in feite verhinderd is zijn opdracht uit te
voeren of indien partijen in onderlinge overeenstemming aan zijn opdracht een einde
wensen gesteld te zien, dan wordt hij vervangen door de in de overeenkomst aangeduide
plaatsvervanger. De Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter stelt deze
vervanging vast in een niet voor verhaal vatbaar bevelschrift aan alle partijen betekend
per aangetekende brief.
17.2
Indien een tweede maal een Kamervoorzitter of een Bijzitter onbeschikbaar wordt en er
geen aangeduide Plaatsvervanger is, dan wordt het dossier van de procedure op verzoek
van de meest naarstige partij of van de nog fungerende Arbiter naar de Eerste Voorzitter
of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter verzonden die dan partijen oproept in de vormen
van art. 14 voor een nieuwe bijeenkomst.

Een nieuwe Kamervoorzitter en/of Bijzitter wordt aangeduid volgens de formaliteiten
van art. 6. Deze vervangingen maken het voorwerp uit van een proces-verbaal
ondertekend door partijen.
Geen enkele andere bepaling van de oorspronkelijke overeenkomst mag door deze
procedure worden gewijzigd.

17.3
Na iedere vervanging zal de reeds gevoerde procedure geldig blijven, maar ieder van de
partijen zal steeds het recht hebben opnieuw zijn standpunt in het geschil mondeling toe
te lichten.
17.4
Het overlijden van een partij doet noch de overeenkomst tot arbitrage noch de opdracht
van de Arbiters eindigen.
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Artikel 18
Wrakingen
18.1
Indien een reden tot wraking van een aangeduide Arbiter reeds aan de partijen bekend
was of bekend diende te zijn vóór de ondertekening van de arbitrale overeenkomst,
moet een betrokken partij die tot wraking wil overgaan, dit doen tijdens de
voorafgaande bijeenkomst, vóór de ondertekening van de arbitrale overeenkomst. De
Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter beslist over de gegrondheid
van de wraking en gaat desgevallend over tot een nieuwe aanduiding.
18.2
Indien de wraking door de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter
verworpen wordt, blijft de aanduiding geldig, maar mag de belanghebbende partij in de
overeenkomst melding laten maken van de opgeworpen wraking en de redenen ervan.
De belanghebbende partij mag dan vóór ieder ander verweer de wraking opnieuw
opwerpen voor de Arbitrale Kamer.
De Arbiter tegen wie de wraking wordt ingeroepen zal niet zetelen in de Arbitrale
Kamer die over dit punt uitspraak zal doen. Hij wordt hiervoor door een andere Arbiter
vervangen.
18.3
Indien de wraking door de Arbitrale Kamer gegrond wordt geacht zal in vervanging
worden voorzien, zoals bepaald in art.17.

18.4
Als reden tot wraking kunnen alleen elementen worden ingeroepen die van aard zijn de
onpartijdigheid of onafhankelijkheid van de betrokken Arbiter in gedrang te brengen, of
minstens hieromtrent, bij diegene die de wraking inroept, gerechtvaardigde twijfel
kunnen doen ontstaan.
Indien één van de aangeduide Arbiters zich bewust is van een mogelijke reden tot
wraking t.a.v. zijn persoon, zal hij ambtshalve de Eerste Voorzitter of
Plaatsvervangende Eerste Voorzitter daarvan inlichten nog vóór de wraking door een
partij wordt ingeroepen. In overleg met de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende
Eerste Voorzitter zal dan beslist worden of hij zich terugtrekt. Het feit dat hij zich niet
ambtshalve terugtrekt, belet niet dat hij gewraakt kan worden.
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B. BEHANDELING VAN HET GEDING

Artikel 19
Bepaling van de zitting en
oproeping van de partijen
19.1
De Kamervoorzitter bepaalt, rekeninghoudend met de termijnen voor mededeling en
neerlegging van stukken, conclusies en nota’s, de plaats, dag en uur waarop de
behandeling van de zaak zal plaatsvinden.
Voor gevolg van niet-verschijning, zie art.21, onverminderd het bepaalde in art. 14.2

19.2
De Kamervoorzitter deelt deze vaststelling mede aan de Eerste Voorzitter of
Plaatsvervangende Eerste Voorzitter.
De Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter roept per aangetekende
brief de partijen op te verschijnen op de aangeduide plaats, dag en uur van de zitting.
Deze oproepingen moeten minstens acht dagen vóór de vastgestelde datum worden
verzonden.

19.3
De oproepingen worden geldig ter kennis gebracht aan de partijen op het adres door hen
opgegeven bij ondertekening van de arbitrale overeenkomst.

19.4
Indien één of meer partijen advocaten hebben aangesteld, worden deze per gewone brief
ingelicht.
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Artikel 20
Uitwisseling van stukken en conclusies
20.1
Behoudens andersluidende termijnen of formaliteiten, vastgesteld door de Eerste
Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter op grond van art. 15.7 of door de
Kamervoorzitter, beschikt de eisende partij over één maand vanaf het ondertekenen van
de arbitrale overeenkomst om haar stukken, conclusies en nota’s over te maken aan de
verwerende partij. De verwerende partij beschikt over één maand om hierop te
antwoorden en haar stukken mee te delen. Eisende partij beschikt over 14 dagen om
aanvullend te concluderen en verweerder kan als laatste, gedurende 14 dagen, daarop
antwoorden.
Indien de partijen door advocaten worden bijgestaan, geschieden bovenbedoelde
mededelingen uitsluitend aan hen per gewone brief of per fax en brief of per email en
brief.
Indien partijen niet door een advocaat worden bijgestaan, geschieden de mededelingen
per aangetekend schrijven aan de partij/partijen zelf.
Het origineel van de conclusies, nota’s en stukken wordt, op het ogenblik van de
mededelingen neergelegd op het Secretariaat van de Arbitrale- en verzoeningsraad van
de Federatie der Belgische Diamantbeurzen. Van conclusies nota’s en stukken worden
een origineel en vijf kopijen neergelegd.
De Kamervoorzitter kan steeds, op schriftelijk verzoek van één der partijen, dwingende
beslissingen treffen m.b.t. het vlot verloop van de procedure.

20.2
Indien op een zitting van de Arbitrale Kamer stukken, conclusies of nota’s worden
neergelegd, die niet of niet tijdig of met miskenning van de beslissingen van de Eerste
Voorzitter, Plaatsvervangende Eerste Voorzitter of van de Kamervoorzitter, werden
medegedeeld aan de andere partijen en neergelegd op het Secretariaat van de Arbitraleen Verzoeningsraad kan de Arbitrale Kamer deze documenten uit de debatten weren.
Zij kan nochtans de neerlegging aanvaarden mits de andere partijen hiertegen geen
bezwaar maken of nadat gepaste maatregelen werden getroffen om te vermijden dat de
rechten van verdediging van de andere partijen zouden gekrenkt zijn.
De Kamer kan ook beslissen de zaak in voortzetting te stellen zoals bepaald in art. 23
teneinde een regelmatige mededeling van stukken ondertussen mogelijk te maken.
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Artikel 21
Verschijning van partijen
Mondelinge behandeling
Afwezigheid van een partij
21.1
Op de overeenkomstig art. 9.1 bepaalde zitting worden de partijen persoonlijk of bij
monde van hun raadsman gehoord in hun middelen en conclusies.
Achtereenvolgens worden de eisende partij en de verwerende partij gehoord in de orde
van vermelding in de arbitrale overeenkomst.
Nadat alle partijen gehoord werden kan de Kamer aan diegenen die het wensen nog het
woord verlenen voor een repliek. De Kamer mag eventueel nog de partijen
ondervragen.
21.2
Indien, behalve in geval van wettige verhindering, een op regelmatige wijze opgeroepen
partij niet verschijnt noch vertegenwoordigd is, kan de Kamer beslissen hetzij de zaak
uit te stellen tot een latere datum en een nieuwe oproeping te laten geworden
overeenkomstig art.19, hetzij de zaak in behandeling te nemen.
In dit laatste geval worden de vertegenwoordigde partijen gehoord zoals bepaald in art.
21.1 en wordt de procedure beschouwd als tegensprekelijk tegenover de afwezige partij.
Een afwezige partij mag op een eventuele latere zitting of bij latere proceshandelingen
steeds opnieuw verschijnen, doch zonder het recht te eisen dat de vorige rechtspleging
zou worden hernomen.
Iedere niet-verschijning van partijen wordt door de Eerste Voorzitter of
Plaatsvervangende Eerste Voorzitter vastgesteld in een proces-verbaal.

Artikel 22
Tucht van de zitting
22.1
De Kamervoorzitter leidt de debatten en is bevoegd om de tucht van de zitting te
handhaven en desaangaande alle gepaste maatregelen te treffen.
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22.2
De Kamervoorzitter mag zelfs een partij bevelen de arbitragezaal te verlaten wanneer
hij oordeelt dat de betrokken persoon door zijn gedrag de vereiste sereniteit van de
debatten aantast.
De zitting mag dan verder gaan in afwezigheid van deze partij.

Artikel 23
Uitstellen en voortzettingen
23.1
De Arbitrale Kamer mag van ambtswege of op verzoek van een partij de zaak uitstellen
tot een bepaalde datum.
De Arbitrale Kamer deelt dit mede aan de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste
Voorzitter die desgevallend de partijen opnieuw verwittigt overeenkomstig art. 19.
Dergelijke verwittiging moet niet gestuurd worden aan de op de zitting aanwezige
partijen.

23.2
De Arbitrale Kamer kan ook beslissen de zaak in voortzetting te stellen op een bepaalde
of later te bepalen datum.
Deze beslissing wordt door de Kamervoorzitter medegedeeld aan de Eerste Voorzitter
of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter die verder handelt zoals gesteld in art. 23.1.

Artikel 24
Proces-verbaal van de zitting
Van elke zitting wordt een proces-verbaal opgesteld door de griffier. In dit procesverbaal wordt vermeld:
- de identiteit van de verschijnende partijen en van de
raadslieden,
- de volgorde waarin deze werden gehoord,
- de andere proceshandelingen
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- de eventuele incidenten die zich tijdens de zitting voordoen.
- in voorkomend geval : de sluiting van de debatten en het in beraad nemen van het
dossier.
Dit proces-verbaal wordt getekend door de Arbiters en wordt gedeponeerd op het
secretariaat om bij de procedurebundel te worden gevoegd. Partijen die het wensen
kunnen een gelijkluidend afschrift van dit proces-verbaal bekomen.

Artikel 25
Beslechting van de betwisting
25.1 .
Na behandeling van de zaak worden de debatten gesloten en de zaak in beraad
genomen. Het beraad wordt gehouden tussen de drie Arbiters op plaats, dag en uur die
zij zelf bepalen.
De beslissingen worden getroffen met eenvoudige meerderheid.
25.2 .
De Arbiters kunnen een eindbeslissing treffen waarbij het volledig geschil wordt
beslecht. Zij mogen ook tussenbeslissingen nemen waarin zij één of meer punten van
de vordering voorbehouden in afwachting van door hen bepaalde
onderzoeksmaatregelen.
In de tussenbeslissingen kunnen reeds bepaalde delen van de vordering worden
beslecht.

25.3
De Arbiters kunnen eveneens de debatten heropenen om nader ingelicht te worden op
bepaalde punten.
25.4
Elke arbitrale uitspraak moet op schrift zijn gesteld, ondertekend zijn door de drie
arbiters en naast de eigenlijke uitspraak, de volgende gegevens bevatten :
- de namen en woonplaatsen van de arbiters
- de namen en woonplaatsen van de partijen
- het onderwerp van het geschil
- de datum waarop uitspraak is gedaan
- de plaats waar het geding is gevoerd en waar de uitspraak is gedaan
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- de redenen waarop de arbiters hun uitspraak steunen en waardoor ze antwoorden
op de door partijen voorgedragen middelen.
- de mate van uitvoerbaarheid
- de datum waarop de debatten werden gesloten
Indien één arbiter niet kan of wil tekenen, dient dit vermeld te worden in de uitspraak en
moet de uitspraak de handtekening dragen van de twee andere arbiters.
Van de uitspraak wordt door de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste
Voorzitter een aldus ondertekend exemplaar aangetekend verstuurd naar de betrokken
partijen op de opgegeven adressen alsook per gewone brief, een kopie aan hun
advocaten.
Het origineel van de uitspraak wordt neergelegd op het Secretariaat van de Federatie der
Belgische Diamantbeurzen.

Artikel 26
Uitvoerbaarheid van de uitspraak
26.1
De uitspraken zijn altijd uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande beroep tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 43.2.

26.2
Zijn steeds uitvoerbaar met uitsluiting van consignatie:
1° uitspraken in laatste aanleg geveld;
2° uitspraken van louter inwendige orde;
3° uitspraken waardoor onderzoeksmaatregelen
of een heropening der debatten wordt/worden bevolen;
4° Uitspraken die bij voorraad uitvoerbaar zijn verklaard.

26.3
De partijen verbinden zich er toe, in de gevallen waarin zij van het recht om de
nietigverklaring van de arbitrale uitspraak te vorderen, geldig afstand kunnen doen,
geen vordering tot vernietiging (art. 1704 Ger. Wb.) in te stellen tegen de arbitrale
uitspraak.
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26.4
Indien een uitvoerbare uitspraak niet binnen de 30 dagen en zonder ingebrekestelling is
voldaan, kan de eisende partij een verzoek richten aan de Eerste Voorzitter of
Plaatsvervangende Eerste Voorzitter om dit schriftelijk bij de betrokken beurs kenbaar
te maken met het verzoek een sanctie op te leggen. Deze melding zal vergezeld worden
van een kopie van de arbitrale uitspraak.

Artikel 27
Redactie, uitspraak en betekening van de uitspraak.
Neerlegging op het secretariaat.
27.1
De beslissing, de zaak uit te stellen of in voortzetting te stellen, wordt vermeld in het
proces-verbaal.

27.2
Alle andere beslissingen worden in een afzonderlijk geschrift opgenomen, met
vermelding van de partijen, van de redenen die de beslissing omkleden en van de
getroffen beschikkingen. Zij worden ondertekend door de drie Arbiters met vermelding
van de datum van ondertekening, en in voorkomend geval, geldt de laatste datum van
ondertekening als datum van uitspraak. Zij worden opgesteld in twee originelen die
overhandigd worden aan de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter.
Deze zorgt voor de kennisgeving van deze uitspraak aan alle partijen. Dit geschiedt
door toezending van een door de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste
Voorzitter eensluidend verklaarde kopie per aangetekende brief aan de adressen
opgegeven in de arbitrale overeenkomst of in de laatst genomen schriftelijke uitspraak.

27.3
Indien advocaten verschenen zijn, wordt hun een kopie van de uitspraak toegestuurd.
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C. TUSSENGESCHIL - VERWEER - NIETIGHEDEN

Artikel 28
Uitbreiding van de vordering - Tegenvordering
28.1
Een vordering die voor de Arbiters aanhangig is, kan uitgebreid worden of gewijzigd
worden door middel van schriftelijke conclusies wanneer deze berusten op een feit of
akte in de arbitrale overeenkomst aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving
verschillend is.
28.2
In elke staat van het geding kunnen de partijen ondertussen vervallen bedragen,
intresten en andere toebehoren per schriftelijke conclusie of nota vorderen, alsmede de
latere bewezen verhogingen of schadevergoedingen.
28.3
De verwerende partij(en) kan/kunnen tijdens het geding, per schriftelijke conclusies,
tegenvordering(en) instellen tegen de eisende partij(en) De partijen kunnen per
schriftelijke conclusies tevens tussenvorderingen in de loop van het geding instellen.
28.4
Iedere partij kan tijdens het geding al dan niet gedeeltelijk afstand doen van zijn
vorderingen door middel van schriftelijke conclusies. Dergelijke afstand geldt voor het
deel van het geschil waarop het betrekking heeft, onverminderd het recht van alle
partijen beslechting te vragen van de overige vorderingen.

Artikel 29
Bewijsvoering - Overlegging van stukken
29.1
Iedere partij moet het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert.
De Arbiters kunnen nochtans aan iedere gedingvoerende partij bevelen het
bewijsmateriaal dat zij bezit voor te leggen.
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29.2
Wanneer er vermoedens bestaan dat een partij een stuk onder zich heeft dat het bewijs
inhoudt van een terzake dienend feit, kunnen de Arbiters bevelen dat het stuk of
eensluidend verklaard afschrift ervan bij het dossier wordt gevoegd.
29.3
Wanneer het vermoeden bestaat dat een derde, lid van een diamantbeurs, dergelijk
bewijsmateriaal onder zich heeft, kan de voorlegging ervan eveneens worden bevolen.
In dit geval wordt de derde bevolen het betrokken bewijsmateriaal voor te leggen.

29.4
De processen-verbaal van de weekcommissarissen, die voorafgaandelijk partijen in
verzoening hebben opgeroepen, worden niet bij de procedurebundel gevoegd.
Arbiters mogen er geen kennis van nemen.

Artikel 30
Getuigenverhoor
30.1
De Arbiters mogen van ambtswege of op verzoek van een partij het bewijs bevelen of
toelaten door middel van getuigen.
De beslissing omschrijft summier de feiten waarover de getuigen zullen worden
ondervraagd en tevens de plaats, dag en uur van het getuigenverhoor.

30.2
Op het verhoor van de getuigen mogen de partijen en hun raadslieden steeds aanwezig
zijn. De vragen worden gesteld door de Arbiters nadat de getuigen de eed hebben
afgelegd.
De af te leggen eed luidt als volgt: “Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele
waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen”.
Partijen of hun raadslieden mogen geen rechtstreekse vragen stellen, maar wel de
Kamervoorzitter verzoeken bepaalde vragen te stellen. De Kamervoorzitter oordeelt
telkens of de vraag toelaatbaar is en onder welke vorm zij dient te worden gesteld.
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30.3
Getuigen worden afzonderlijk verhoord in afwezigheid van de andere getuigen.
De Arbiters kunnen echter wel beslissen een confrontatie te houden tussen getuigen die
hun verklaring reeds hebben afgelegd.
30.4
De vragen van de Arbiters en de antwoorden van de getuigen worden zo getrouw
mogelijk opgenomen in het proces-verbaal.
30.5
Na de beëindiging van het getuigenverhoor kunnen de Arbiters hetzij de zaak in beraad
nemen, hetzij onmiddellijk de debatten voortzetten, hetzij de zaak in voortzetting stellen
op een latere zitting.

Artikel 31
Eed
De Arbitrale Kamer kan de eed als bewijsmiddel toelaten overeenkomstig hetgeen
bepaald is in de artikelen 1357 t.e.m. 1369 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 32
Deskundig onderzoek
32.1
De Arbiters kunnen steeds deskundigen aanduiden om vaststellingen te doen of een
technisch advies te geven. De beslissing waardoor dergelijk onderzoek wordt bevolen
omschrijft nauwkeurig het voorwerp ervan.
De Arbiters beslissen eveneens wie de daaruit voortvloeiende kosten zal provisioneren.
Deze beslissing wordt aan de partijen medegedeeld.

32.2
Een partij kan slechts een deskundige wraken door zulks in een met reden omklede brief
aan de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter kenbaar te maken.
Als reden tot wraking kunnen alleen elementen worden ingeroepen die van aard zijn de
onpartijdigheid of onafhankelijkheid van de betrokken deskundige in gedrang te
brengen, of minstens hieromtrent bij diegene die de wraking inroept, gerechtvaardigde
twijfel kunnen doen ontstaan.
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De Kamer beslist over de gegrondheid van de wraking na partijen en, zo zij dit
wenselijk achten, de benoemde deskundige(n) tegensprekelijk te hebben gehoord.
32.3
Het deskundig onderzoek gebeurt zonder formaliteiten mits partijen steeds verwittigd
zijn van de voorgenomen plichten en in de gelegenheid worden gesteld hierbij aanwezig
of vertegenwoordigd te zijn.
32.4
De deskundige maakt, onder ede, een schriftelijk verslag dat aan de Eerste Voorzitter of
Plaatsvervangende Eerste Voorzitter wordt toegestuurd.
Deze maakt de inhoud ervan over aan de Arbiters en aan de partijen.
Daarna wordt door de Kamervoorzitter de zitting bepaald waarop de zaak zal behandeld
worden.
Partijen worden verwittigd zoals voorzien in art. 19.
32.5
Indien de Arbiters en/of een partij dit nuttig achten kan de deskundige uitgenodigd
worden op de zitting om nadere toelichting te verstrekken nopens zijn verslag.

Artikel 33
Betwisting van geschriften
33.1
Indien de echtheid van een geschrift wordt betwist, wordt dit in het proces-verbaal
geacteerd.
33.2
Indien bij betwisting één van de partijen zich tot de bevoegde rechtbank wendt en
hierover klacht neerlegt, worden vanaf de datum van neerlegging de termijnen van het
geding van rechtswege geschorst tot aan de dag waarop de meest gerede partij aan de
Arbiters kennis zal geven van de einduitspraak in het tussengeschil.
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Artikel 34
Uitleg en verbetering van de uitspraak
34.1
Wanneer één van de partijen meent dat de Arbiters een onduidelijke of dubbelzinnige
uitspraak hebben genomen, of een verschrijving of misrekening hierin hebben
opgenomen, kan een verzoek tot uitleg of verbetering worden gericht tot de Eerste
Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter, binnen de 30 dagen na kennisgeving
van de uitspraak.
De Arbitrale Kamer kan uit eigen beweging elke vergissing bedoeld in bovenvermelde
paragraaf verbeteren, binnen dertig dagen na de datum van de uitspraak.
De Arbitrale Kamer kan indien nodig de termijn verlengen waarover het beschikt om
de uitspraak te verbeteren of uit te leggen.
De bepalingen van art. 1701 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing op de
verbetering of de uitlegging van de uitspraak.
34.2
De Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter verwittigt de Arbiters en
bepaalt dienaangaande, plaats, dag en uur waarop partijen opnieuw voor de Arbiters
zullen verschijnen om daar gehoord te worden.
34.3
Indien de Arbiters het verzoek gegrond oordelen kunnen zij hun vorige uitspraak
uitleggen binnen 30 dagen.
Zij kunnen eveneens verschrijvingen of misrekeningen verbeteren.
Dergelijke uitleg of verbetering mag in de uitspraakgevestigde rechten niet uitbreiden,
beperken of wijzigen.

Artikel 35
Nietigheden
35.1
Iedere partij kan een nietigheid inroepen wanneer zij kan aantonen dat hierdoor haar
belangen geschaad zijn of haar rechten van verdediging geschonden zijn.
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35.2
Iedere partij die een nietigheid wil opwerpen moet zulks doen per schriftelijke
conclusies bij de Arbitrale Kamer onmiddellijk nadat de bestreden handeling kenbaar
werd en vóór iedere andere verdediging.

35.3
De Arbiters zijn bevoegd om uitspraak te doen over de nietigheid. Zij kunnen steeds
alle maatregelen treffen om de benadeelde partij in haar rechten te herstellen o.m. door
het geding verder te zetten in de staat waarin het zich bevond onmiddellijk voor de
gepleegde nietigheid.
Melding van deze procedure wordt gemaakt in het proces-verbaal of in de uitspraak.

D. BEVOEGDHEID - ONTVANKELIJKHEID
WRAKING TIJDENS HET GEDING

Artikel 36
Nazicht van de bevoegdheid en van de ontvankelijkheid
36.1
De Arbiters kunnen uitspraak doen over hun eigen bevoegdheid en over de
ontvankelijkheid van de vorderingen.
36.2
Iedere betwisting betreffende de bevoegdheid of de ontvankelijkheid van een vordering
moet per schriftelijke conclusie opgeworpen worden vóór ieder ander middel.
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Artikel 37
Wraking tijdens het geding
37.1
Tijdens de debatten kan een Arbiter slechts gewraakt worden omwille van een nieuw
feit, gebeurd of bekend na ondertekening van de arbitrale overeenkomst of uit hoofde
van de uitoefening van het arbitraal mandaat.

37.2
Dergelijke wraking is slechts ontvankelijk indien zij ingeroepen wordt vóór iedere
verdere behandeling van de zaak en indien ze steunt op een reden, bedoeld in
art. 18.4.

37.3
De wraking moet geschieden per schriftelijke conclusie. Bij ontvangst van dergelijk
geschrift schorsen de Arbiters de behandeling van de zaak en maken deze over in de
staat waarin ze zich bevindt aan de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste
Voorzitter.
Melding ervan wordt gemaakt in het proces-verbaal.
37.4
De Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter beslist over de
ontvankelijkheid en de gegrondheid van de wraking na partijen gehoord te hebben.

37.5
Indien de wraking gegrond wordt geacht zal in de vervanging voorzien worden zoals
bepaald in art. 7.1.
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E. KOSTEN VAN HET ARBITRAAL GEDING IN
EERSTE AANLEG
Artikel 38
Provisies
38.1
Alvorens over te gaan tot de ondertekening van de arbitrale overeenkomst bepaalt de
Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter de provisie die moet betaald
worden door de betrokken partijen tot dekking van de kosten van de arbitrage.
38.2
Op straf van verval moeten de provisies betaald worden binnen de dertig dagen na de
aanvraag tot arbitrage.

Artikel 39
Aanvullende provisies
39.1
Indien tijdens het geding een aanvullende vordering wordt gesteld, kan de Eerste
Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter aan de partij die dergelijke vordering
stelt, het betalen van een aanvullende provisie opleggen.

39.2
Indien tijdens de procedure blijkt dat de kosten van arbitrage hoger zullen oplopen dan
voorzien, kan de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter het betalen
van bijkomende provisies opleggen, aan de partijen die hij aanduidt.
39.3
Als de bijkomende provisies niet betaald worden binnen de 30 dagen, zal de Arbitraleen Verzoeningsraad de desbetreffende beurs op de hoogte brengen.
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Artikel 40
Verwijzing in de kosten
De kosten van het geding worden door de Arbiters bepaald.
De betaling wordt door de arbitrale uitspraak aan de partijen toegewezen.

F. VERSNELDE PROCEDURE BIJ ARBITRAGES WAARVAN DE WAARDE
VAN HET GEVORDERD HOOFDBEDRAG LAGER IS DAN 10.000 US$.
Artikel 41
1.

Geschillen waarvan de waarde van het gevorderd bedrag lager is dan 10.000 US$
worden ingeleid en behandeld volgens de bepalingen van onderhavig hoofdstuk.
Alle andere bepalingen van het Reglement en van het Gerechtelijk wetboek blijven
van kracht voor zover ze niet strijdig zijn met hetgeen bepaald is in onderhavig
hoofdstuk of met de aard en het doel van de versnelde procedure.
In alle andere zaken kan de versnelde procedure eveneens toegepast worden mits
een schriftelijk uitdrukkelijk akkoord van de betrokken partijen. Een voorstel
hiertoe kan uitgaan van de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste
Voorzitter.

2.

Bij de aanvraag tot arbitrage zal de eisende partij in haar verzoekschrift een
volledige uiteenzetting geven van de feiten die ze inroept, de middelen die zij laat
gelden en de omstandigheden en het onderwerp van het geschil evenals de
vordering. Een geïnventariseerde bundel van alle stukken waarop gesteund wordt
zal eveneens bij de aanvraag gevoegd worden.
Een kopie van alle hierboven bedoelde stukken wordt door de eisende partij
tezelfder tijd aangetekend verstuurd naar de tegenpartij.

3.

Elke aanvraag tot arbitrage dient opgenomen te worden in het register waarvan
sprake onder artikel 13.2.

4.

Binnen de acht dagen na ontvangst van de aanvraag worden de betrokken partijen
door de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter opgeroepen om te
verschijnen op een door hem te bepalen plaats, datum en uur.
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Vanaf de ondertekening van de arbitrale overeenkomst beschikt de verwerende
partij over twee weken tijd om schriftelijk te antwoorden op het verzoekschrift.
Op gemotiveerd verzoekschrift van de eisende partij kan de Eerste Voorzitter of
Plaatsvervangende Eerste Voorzitter uitzonderlijk aan de eiseres een termijn van
acht dagen toekennen om te antwoorden op de conclusie van verweerder die dan
eveneens over acht dagen beschikt voor een laatste repliek.
5.

De partijen worden uitgenodigd op een zitting die, voor zoveel als mogelijk, plaats
vindt binnen de tien dagen na verloop van boven bedoelde twee weken. Zij mogen
vergezeld of vertegenwoordigd zijn door een advocaat. De zaak wordt behandeld
door drie Arbiters.
Tegen de arbitrale uitspraak, gewezen in dergelijke versnelde procedures staat geen
hoger beroep open.

III. ARBITRAAL GEDING IN BEROEP

Artikel 42.
Beroep – Voorwaarden – Termijn – Vorm
42.1
Beroep is mogelijk tegen alle einduitspraken in eerste aanleg geveld, welke ook het
voorwerp en de waarde van de vordering zijn.
42.2
Het beroep is echter niet ontvankelijk:
- tegen tussenuitspraken die het geschil niet volledig
ledigen, zelfs indien reeds een deel van de
vordering hierdoor wordt beslecht;
- wanneer alle partijen in de arbitrale overeenkomst
verklaarden een uitspraak in laatste aanleg te verlangen;

- wanneer het beroep enkel gericht is tegen de
motivering en niet tegen een beschikking van de
bestreden uitspraak;
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- wanneer het beroep laattijdig of nietig naar de vorm is;

- wanneer de uitspraak gewezen werd in een versnelde
procedure.

42.3
Beroep dient ingesteld te worden binnen de kalendermaand na de maand van de
betekening bedoeld in art. 27.2.

42.4
Het beroep geschiedt per brief gericht aan de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende
Eerste Voorzitter, hetzij aangetekend per post, hetzij afgegeven aan de Eerste Voorzitter
of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter tegen ontvangstbewijs, waarvan de datum dan
geldt als postdatum, of bij exploot van een deurwaarder op het Secretariaat van de
Federatie der Belgische Diamantbeurzen, Pelikaanstraat 62 – 2018 Antwerpen
42.5
De postdata van resp. de betekening van de uitspraak in eerste aanleg en van het beroep,
zijn bepalend voor het nazicht van de termijn bedoeld in art. 42.3.

42.6
Het beroep is slechts geldig wanneer de intentie om beroep aan te tekenen duidelijk en
onvoorwaardelijk uitgedrukt wordt en wanneer de bestreden uitspraak nauwkeurig
aangeduid wordt door opgave van de datum ervan en van de identiteit van de partijen.
De appellant mag het beroep beperken tot sommige partijen en/of tot sommige
beschikkingen van de bestreden uitspraak. Behoudens dergelijke beperking zal het
beroep geacht worden te zijn gericht tegen alle andere partijen en tegen alle
beschikkingen.
42.7
Bij ontvangst van een beroep zendt de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste
Voorzitter binnen de vijftien dagen, per aangetekende post, een gelijkluidende kopie
van deze brief, aan alle andere partijen, zelfs aan diegene tegen dewelke het beroep niet
is gericht. De geïntimeerden hebben een termijn van vijftien dagen om de partijen
tegen dewelke het beroep niet gericht is, verder bij het beroep te betrekken.
Laatstgenoemde partijen hebben hunnerzijds een zelfde termijn om hun intentie mede te
delen verder in de beroepsprocedure op te treden. In beide gevallen geschiedt dit in de
vorm voorzien in art. 42.4.
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42.8
Als er in eerste aanleg een vonnis bij verstek uitgesproken wordt, moeten de partijen,
voor zover er in eerste aanleg geen arbitrale overeenkomst werd ondertekend door alle
partijen, een arbitrale overeenkomst ondertekenen. (zie artikel 15)

Artikel 43
Consignatie
43.1
Het beroep schort de uitvoerbaarheid in geen geval op onverminderd het bepaalde in
artikel 43.2.
43.2
De uitvoerbaarheid wordt opgeschort mits het consigneren van de bedragen waarvan of
de goederen tot afgifte waarvan de appellant werd veroordeeld, onder toezicht van de
Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter en dit binnen de 15
werkdagen.

Artikel 44
Incidenteel beroep
44.1
Iedere partij regelmatig betrokken in een beroepsprocedure, krachtens art. 42.6 en
42.7, kan jegens iedere andere partij incidenteel beroep instellen door eenvoudige
conclusie, zolang de debatten niet gesloten zijn.

44.2
Partijen mogen in de loop van het beroep nieuwe middelen inroepen doch geen nieuwe
vorderingen stellen, behoudens toepassing van art. 28.2.
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Artikel 45
Leden van de Arbitrale Kamer in
Beroep – Vervangingen – Wrakingen
45.1
De Arbiters in beroep worden aangeduid zoals bepaald in art. 16.1 met dien verstande
dat de Bijzitters eveneens gekozen worden onder de Kamervoorzitters. De
Kamervoorzitter die in eerste aanleg heeft gezeteld mag niet zetelen in beroep, zelfs niet
als Bijzitter.
Wanneer niet voldoende Kamervoorzitters beschikbaar zijn kan de functie van één van
de twee Bijzitters vervuld worden door één van de Bijzitters, die niet in eerste aanleg
hebben gezeteld.
45.2
Eveneens wordt een griffier aangeduid overeenkomstig art.16.2.
45.3
Art. 17 en 18 zijn van toepassing op de procedure in beroep.

Artikel 46
Samenstelling van het dossier
46.1
De Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter neemt de nodige
maatregelen opdat ieder van de Arbiters in beroep vóór de debatten in het bezit worden
gesteld van een gelijkluidend afschrift van de arbitrale overeenkomst, van de conclusies
en nota’s tussen partijen gewisseld in eerste aanleg, alsmede van de processen-verbaal
en van de uitspraak in eerste aanleg.
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46.2
Indien vóór de debatten de partijen conclusies of nota’s wisselen, worden hiervan
eveneens kopijen door de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter
afgegeven aan elk van de Arbiters.

Artikel 47
Behandeling van het Beroep
Behoudens uitdrukkelijke afwijking in huidig hoofdstuk, geschiedt de behandeling van
het geding in beroep overeenkomstig de bepalingen van art. 19 tot en met 37.

Artikel 48
Kosten van de procedure in Beroep
48.1
De bepalingen van art. 38 tot en met 40 zijn toepasselijk op de kosten van de procedure
in beroep.
48.2
Op straf van verval moeten de provisies betaald worden binnen de dertig dagen na de
aanvraag tot arbitrage in beroep.
IV. KORTGEDING

Artikel 49
Bevoegdheid en voorwaarden
49.1
De Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter kan, in gevallen die hij
spoedeisend acht, bij voorraad alle nodig geachte voorlopige, bewarende- of
onderzoeksmaatregelen treffen in alle zaken vatbaar voor arbitrage.
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Hij kan onder meer:

1° een sekwester aanstellen over litigieuze goederen;
2° de consignatie van gelden of goederen bevelen of het
stellen van borgen opleggen;
3° deskundige onderzoeken bevelen;
4° een getuigenverhoor bevelen indien vaststaat dat
bij enige vertraging in het verhoor, het te vrezen
is dat de getuigenis niet meer zal kunnen worden
opgenomen.

49.2
Noch de motivering noch de beschikkingen van de beslissingen door de Eerste
Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter getroffen in kortgeding zijn bindend
voor de Arbiters die over de grond beslissen. De onderzoeksmaatregelen zullen
nochtans beschouwd worden als deel uitmakend van de procedure ten gronde.
49.3
Huidig hoofdstuk wijzigt geenszins de overige machten en bevoegdheden van de Eerste
Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter zoals elders bepaald.

Artikel 50
Procedure
50.1
Vorderingen in kortgeding worden ingesteld per verzoekschrift gericht aan de Eerste
Voorzitter of aan de Plaatsvervangende Eerste Voorzitter, per aangetekende post
verzonden of neergelegd tegen ontvangstbewijs of per exploot van een deurwaarder op
het secretariaat.
50.2
Het verzoekschrift vermeldt:
1° de namen en adressen van de partijen;
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2° of al dan niet partijen voor de weekcommissarissen zijn
verschenen, met desgevallend de datum van verschijning,
en of een arbitrage reeds aanhangig is;
3° de gevorderde maatregelen;
4° een summiere beschrijving van het geschil en de
motieven van de spoedeisende aard van de gevorderde
maatregelen.

50.3
De Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter roept de verwerende partij
op hetzij schriftelijk, hetzij zelfs per telegram, telefoon, fax of per e-mail. Hij vermeldt
dit in zijn beslissing.

50.4
Indien de verwerende partij verschijnt hoort de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende
Eerste Voorzitter de partijen zonder verdere formaliteiten.

50.5
Indien de verwerende partij niet verschijnt zonder geldige reden, terwijl blijkt dat zij
nochtans op de hoogte was van de oproeping, doet de Eerste Voorzitter of
Plaatsvervangende Eerste Voorzitter uitspraak bij verstek.
Uitspraak wordt in dit geval geacht te zijn gewezen op tegenspraak.

50.6
Indien de aangelegenheid uiterst hoogdringend is, of wanneer blijkt dat de belangen van
de verzoeker zouden geschaad zijn door de vertraging die zou volgen uit een oproeping
van de tegenpartij, doet de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter
eveneens uitspraak zonder de verweerder te moeten oproepen of horen.
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Artikel 51
Bevelschrift
51.1
Het bevelschrift terstond of zo spoedig mogelijk verleend, beschrijft het verloop van de
procedure en geeft de stelling van de partijen summier weer. Het vermeldt of het
tegensprekelijk, bij verstek of op derdenverzet werd verleend tegen de uitspraak
voorzien in art. 50.6.
51.2
Een getekende kopie van de uitspraak wordt afgeleverd of aangetekend verstuurd aan de
betrokken partijen.

Artikel 52
Uitvoering van de uitspraak
52.1
Alle uitspraken in kortgeding zijn onmiddellijk uitvoerbaar niettegenstaande verzet.
Het bevelschrift mag aan de verzoekende partij een borgstelling opleggen.
52.2
Uitspraken in kortgeding zijn niet vatbaar voor beroep.
52.3
De Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter is, op verzoek van één van
de partijen, steeds bevoegd om zonder formaliteiten alle moeilijkheden van uitvoering te
beslechten en alle praktische maatregelen te treffen om de uitvoering mogelijk te
maken.
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V. ARCHIEF EN AFSCHRIFTEN
Artikel 53
Samenstelling van het archief
53.1
De twee originelen van de arbitrale overeenkomst, van de eventuele tussenuitspraken en
van de eind uitspraak worden samengevoegd en chronologisch, in de volgorde van de
einduitspraken genummerd en gebundeld.

53.2
De overige stukken (zoals de processen-verbaal, de briefwisseling, de conclusies en
nota’s enz.) worden afzonderlijk per zaak gebundeld en genummerd.

Artikel 54
Aflevering van afschriften
Afschriften van alle procedurestukken worden aan de betrokken partijen afgeleverd
onder toezicht van de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter en mits
betaling van de administratieve kosten door deze bepaald.

VI. UITVOERING VAN DE UITSPRAKEN

Artikel 55
Uitvoering van de uitspraken
55.1
De partij die wenst dat een arbitrale uitspraak wordt neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg, moet een schriftelijk verzoek hiertoe richten tot de Eerste
Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter die zal zorg dragen voor de
tenuitvoerbrenging.
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55.2
Alle kosten van neerlegging en registratie zijn ten laste van de verzoekende partij,
behoudens haar mogelijk verhaal op de verliezende partij.

Artikel 56
Alles wat niet geregeld is door bovenstaand reglement valt onder de regels van het
gemene recht zoals bepaald in het Gerechtelijk Wetboek, voor zover die regels
verenigbaar zijn met dit reglement en met de specifieke aard van de geschillen waarop
onderhavig reglement betrekking heeft.

Artikel 57
Bovenstaand reglement treedt in voege op datum van 1 januari 2016 en gebeurlijke
aanpassingen aan dit reglement treden in werking op de datum zoals die zal worden
bepaald bij de afkondiging van de aanpassingen. De bepalingen, en in voorkomend
geval de aanpassingen, zijn van toepassing op de arbitrages waarvan de aanvangsdatum,
bepaald conform artikel 13.2 samenvalt met of volgt op de datum van inwerkingtreding
van de bepalingen, respectievelijk aanpassingen.

De artikels van het Gerechtelijk Wetboek waarnaar verwezen wordt in deze tekst liggen
ter inzage van de leden op de Secretariaten van de vier aangesloten diamantbeurzen.

