ARBITRAGEREGLEMENT KBWB
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A. Toepassingsgebied
Artikel 1:
Onderhavig arbitragereglement is vanaf de goedkeuring van toepassing op alle
geschillen welke voor de arbitragecommissie van de KBWB worden gebracht.
De arbitrage in kader van dit reglement is onderhevig aan de bepalingen van
artikelen 1676 t.e.m. 1723 van het Gerechtelijk Wetboek.
Louter geschillen dewelke naar Belgisch recht arbitreerbaar zijn, kunnen voor de
arbitragecommissie worden gebracht.
Het betreft derhalve geschillen, voor zover de Belgische wetgever niet anders heeft
bepaald, welke van vermogensrechtelijke aard (en derhalve in geld waardeerbaar)
zijn of alleszins het voorwerp kunnen uitmaken van een dading.
Evenzo kan een geschil dat overeenkomstig de reglementen van de KBWB of UCI
expliciet wordt toevertrouwd aan een andere instantie, niet het voorwerp uitmaken
van een behandeling door de Arbitragecommissie.

B. De Arbitragecommissie
Artikel 2:
De zetel van de arbitrage net als de griffie van de arbitrage is gevestigd op de zetel
van de KBWB te 1020 Brussel, Boechoutlaan 9.
De hoorzittingen van de Arbitragecommissie zullen plaatsvinden op de vestiging van
de KBWB te 1480 Tubeke, Rue de Bruxelles 482.
Artikel 3:
Door de raad van bestuur van de KBWB wordt voor onbepaalde duur een Voorzitter
van de Arbitragecommissie aangeduid.
Artikel 4:
De Arbitragecommissie bestaat uit 1 arbiter, dewelke door de Voorzitter van de
Arbitragecommissie wordt aangeduid.
Hierbij heeft de Voorzitter van de Arbitragecommissie de keuze uit de ‘lijst der
arbiters’ dewelke door de raad van bestuur van de KBWB wordt vastgesteld.
Indien de door de partijen aangegeven proceduretaal de Nederlandse taal is, wordt
door de Voorzitter een Nederlandstalige arbiter aangesteld. Indien de door partijen
aangegeven proceduretaal de Franse taal is, wordt door de Voorzitter een Franstalige
arbiter aangeduid.
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Bij discussie of indien de partijen geen proceduretaal hebben bepaald, duidt de
Voorzitter van de Arbitragecommissie een arbiter aan.
Artikel 5:
De functie van voorzitter en arbiter staat open voor mannen en vrouwen die op het
ogenblik van hun benoeming de volle leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en ten volle
over hun burgerlijke en politieke rechten beschikken.
Eveneens dient men op het ogenblik van de benoeming in het bezit te zijn van een
Belgisch diploma van licentiaat, doctor of master in de rechten of van een
gelijkwaardig en erkend buitenlands diploma.
Te allen tijde kan door de raad van bestuur van de KBWB een arbiter van de ‘lijst der
arbiters’ worden geschrapt.
Desgevallend bepaalt de Voorzitter van de Arbitragecommissie een nieuwe arbiter
ter vervanging van de geschrapte arbiter.

C. Griffie van de Arbitragecommissie
Artikel 6:
De Arbitragecommissie wordt in haar administratieve taken ondersteund door haar
griffie.
De griffier(s) word(t)(en) door de raad van bestuur van de KBWB gekozen uit het
administratief personeel van de KBWB en benoemd voor onbepaalde duur.
Onder de leden van de griffie wordt door de Raad van Bestuur van de KBWB een
hoofdgriffier aangeduid.
De leden van de griffie staan onder het hiërarchisch gezag van de Voorzitter van de
Arbitragecommissie.
Artikel 7:
De griffie doet alle mededelingen van de Arbitragecommissie aan de partijen van het
geding.
De mededelingen worden gericht aan het adres (aangetekende post of e-mail) zoals
dit in het arbitrageverzoekschrift is vermeld. De mededeling aan de raadsman of
gevolmachtigde van een partij wordt geacht aan de partij zelf te zijn gedaan. Partijen
zijn verplicht hun adreswijzigingen (post en e-mail) mee te delen. Elke mededeling
aan de in het verzoekschrift opgenomen adres is immers geldig.
De mededelingen van de partijen aan de Arbitragecommissie moeten aan haar griffie
worden gericht.
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Artikel 8:
De zittingsgriffier stelt een zittingsblad op voor iedere arbitragezaak. Op dat
zittingsblad worden door de zittingsgriffier alle procedurehandelingen gedurende de
arbitragezittingen genoteerd.
De zittingsgriffier is de hoofdgriffier of een door hem/haar aangeduid lid van de
griffie.

D. Taal van de arbitrage
Artikel 9:
De taal van de arbitrageprocedure is het Nederlands of het Frans en zal worden
aangegeven in de arbitrageovereenkomst.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen omtrent de taal of indien de taal
niet werd bepaald, stelt de Voorzitter van de Arbitragecommissie de te hanteren
proceduretaal vast.

E. Bijstand en vertegenwoordiging
Artikel 10:
Partijen mogen zich steeds laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat
of, met toestemming van de arbiter, door een bijzonder gevolmachtigde.
Voor elke vertegenwoordiging, behoudens door een advocaat, is een volmacht
vereist.
De Arbitragecommissie kan voor het debat of bij tussenbeschikking beslissen dat een
partij in persoon moet verschijnen en kan op verzoek van één der partijen getuigen
oproepen.

F. Aanhangig maken van een geschil en procedureverloop
Artikel 11:
Het aanhangig maken van een geschil aan de Arbitragecommissie gebeurt door het
neerleggen van een verzoekschrift.
Dit verzoekschrift dient op straffe van ontvankelijkheid schriftelijk en per
aangetekende post door de eiser worden gericht aan de Arbitragecommissie (adres:
1480 Tubeke, Rue de Bruxelles 482) en vergezeld te zijn van:
-

Een uiteenzetting omtrent de aard en de omstandigheden van het geschil dat
aan de vordering ten grondslag ligt;

-

De omschrijving van
aangevoerde middelen;

de

vordering

evenals

een

uiteenzetting

van

de
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-

De door partijen ondertekende arbitrageovereenkomst dewelke de verplichte
vermeldingen uit artikel 12 van onderhavig arbitragereglement omvat;

-

De identiteit van de bij het geschil te betrekken verweerder(s);

Artikel 12:
De bij het verzoekschrift
navolgende gegevens:
-

te

voegen

arbitrageovereenkomst

omvat

minstens

De identiteit van de eiser(s) evenals verweerder(s);
Het adres of de maatschappelijke zetel van de eiser(s) en verweerder(s);
Eventuele vertegenwoordiger(s) der partijen;
Contactgegevens der partijen (e-mail, fax, telefoonnummer,…);
De omschrijving van het voorwerp;
De keuze van de taal van de arbitrage;

Artikel 13:
In afwijking op artikel 11 van onderhavig Arbitragereglement, kan een verzoek tot
arbitrage ook gericht worden aan de Arbitragecommissie wanneer er nog geen
arbitrageovereenkomst bestaat.
Dit verzoek dient evenwel vergezeld te zijn van een door de verzoekende partij
ondertekende arbitrageovereenkomst, dewelke voldoet aan artikel 12 van het
Arbitragereglement.
In dit geval richt de griffie van de Arbitragecommissie een schrijven aan de partij of
partijen die de verzoekende partij aanwijst, met de vraag of ze akkoord gaan met de
vraag tot arbitrage evenals de door de verzoekende partij ondertekende
arbitrageovereenkomst
Artikel 14:
Uiterlijk binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het gedinginleidende
verzoekschrift of, in het geval van artikel 13 vanaf het integrale akkoord van de
partijen met betrekking tot de arbitrageovereenkomst, zorgt de griffier van de
Arbitragecommissie voor:
-

Mededeling van het verzoekschrift aan de verwerende partij(en) samen
de mededeling van de datum van de inleidingszitting evenals de identiteit
de door de Voorzitter van de Arbitragecommissie aangeduide arbiter;
Mededeling aan de verzoekende partij(en) van de datum van
inleidingszitting evenals de identiteit van de door de Voorzitter van
Arbitragecommissie aangeduide arbiter;

met
van
de
de

Voormelde mededeling gebeurt door de griffier bij aangetekende zending.
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Voor de berekening van de termijnen, wordt de ontvangst van het gedinginleidende
verzoekschrift geacht de eerste werkdag na de dag volgend op de datum van
verzending te zijn, waarbij de datum van verzending wordt geacht de datum van de
poststempel te zijn.
Artikel 15:
De Arbitragecommissie bepaalt, op verzoek van één der partijen, desgevallend de
conclusietermijnen dewelke de partijen toelaten hun standpunt schriftelijk te
formuleren.
In zijn verweer kan de verweerder een tegenvordering instellen. Het arbitragecollege
onderzoekt
of
de
geformuleerde
tegenvordering
valt
binnen
de
arbitrageovereenkomst van partijen en zo niet, of de Arbitragecommissie bevoegd is
erover te beslissen conform de reglementen of statuten.
Artikel 16:
Indien één der partijen, niettegenstaande het bestaan van een door partijen
ondertekende geldige arbitrageovereenkomst, niet verschijnt of weigert deel te
nemen aan de arbitrage, zal de arbitrage niettemin doorgaan en wordt deze partij bij
verstek veroordeeld.
Indien één van de partijen één of meer excepties opwerpt betreffende het bestaan,
de geldigheid of de draagwijdte van de arbitrageovereenkomst, doet de
arbitragecommissie bij voorbaat uitspraak over de eigen bevoegdheid.
Artikel 17:
Iedere derde die geen partij is aan de arbitrageovereenkomst kan tussenkomen in de
procedure voor zover een belang wordt aangetoond en voor zover de tussenkomst
door de partijen wordt aanvaard.
Het verzoek wordt schriftelijk en aangetekend gericht aan de Arbitragecommissie en
bevat minstens een omschrijving van het belang.
De derde die vrijwillig tussenkomt aanvaardt de door de Voorzitter van de
Arbitragecommissie aangestelde arbiter, de taal van de rechtspleging evenals de
inhoud van de arbitrageovereenkomst.
De toegelaten tussenkomende partij krijgt toegang tot de stukken die in de arbitrage
werden ingediend door de partijen, tenzij de Arbitragecommissie anders beslist.
Een derde kan ook door een partij worden opgeroepen om tussen te komen.
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G. Wraking van arbiters
Artikel 18:
Iedere partij kan schriftelijke om de wraking van een arbiter verzoeken.
Voormeld verzoek dient op straffe van ontvankelijkheid gemotiveerd te worden
gericht aan de griffie van de Arbitragecommissie binnen de 8 dagen na de
mededeling vermeld in artikel 14 van het Arbitragereglement.
Het verzoek wordt voorgelegd aan de Voorzitter van de Arbitragecommissie, dewelke
een uitspraak zal doen over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzoek,
nadat de betrokken arbiter, de andere partijen evenals de overige leden van het
aangestelde arbitragecollege hun opmerkingen hebben kunnen meedelen.
De Voorzitter van de Arbitragecommissie bepaalt de termijnen waarbinnen deze
opmerkingen dienen te worden gemaakt.

H. Arbitragekosten
Artikel 19:
De verzoekende partij betaalt bij aanvang van de procedure een waarborg van 100
euro.
De
Arbitragecommissie
bepaalt
de
arbitrageprocedure in de te wijzen beslissing.

verdeling

van

de

kosten

van

de

I. Arbitrale uitspraak
Artikel 20:
De Arbitragecommissie doet principieel een uitspraak binnen de 4 maanden te
rekenen vanaf de inleidingszitting. Deze termijn kan worden verlengd:
-

door de arbiter mits akkoord door de partijen,
door de Voorzitter van de Arbitragecommissie,
verzoekschrift van de Arbitragecommissie;

na

een

gemotiveerd

De arbitrale uitspraak wordt door de griffie van de Arbitragecommissie aan alle
partijen overgemaakt. De bekendmaking kan op elke wijze, welke een bewijs van
verzending toelaat (e-mail, fax, aangetekend schrijven), gebeuren.
Artikel 21:
In de beslissing wordt aangeduid binnen welke termijn de beslissing moet worden
uitgevoerd. Indien de beslissing deze termijn niet expliciet aanduidt, wordt de
uitvoeringstermijn geacht bepaald te zijn op 30 dagen te rekenen vanaf het definitief
worden van de uitspraak.
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De partijen verbinden zich ertoe de te wijzen uitspraak, evenals de in de uitspraak
opgelegde uitvoeringstermijn, onverwijld ten uitvoering te brengen.
De KBWB behoudt zich het recht voor om de vergunning van de veroordeelde partij
te schorsen indien door de veroordeelde partij geen gepast gevolg wordt gegeven
aan de beslissing.

J. Hoger Beroep
Artikel 22:
Tegen de uitspraak van de Arbitragecommissie kan binnen een termijn van 30
kalenderdagen en middels aangetekend schrijven hoger beroep worden ingesteld bij
het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.
De termijn begint te lopen vanaf de dag nadat de uitspraak overeenkomstig artikel 20
kenbaar werd gemaakt aan de partijen.
Het hoger beroep
Arbitragecommissie.

schorst

de

tenuitvoerlegging

van

de

uitspraak

door

de

Het hoger beroep verloopt volledig conform het vigerende reglement van het
Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

K. Berekening van termijnen
Artikel 23:
De dag van het schrijven of de dag van de gebeurtenis die de termijn doet ingang (bv.
mededeling verzoekschrift, gedinginleidende verzoekschrift,...) wordt niet in de
termijn begrepen.
De vervaldag wordt echter wel in de termijn begrepen. Als de vervaldag een
zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt die vervaldag verplaatst naar de
eerstvolgende werkdag.
Met de datum van ontvangst wordt niet de feitelijke kennisneming van de zending
bedoelt.
In het geval de zending via e-mail of fax gebeurde, is de datum van ontvangst de
eerste werkdag na de verzendingsdatum.
Indien de zending bij aangetekend schrijven gebeurde, is de datum van ontvangst de
eerste werkdag na de poststempel.
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