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HooFDSTUK I

INLEIDING
1. Sinds 18 augustus 1972 kent Belgie een nieuwe wettelijke regeling
van de arbitrale procedure (1). Deze wet client ter vervanging van
artikel 1006 e.v. van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
welke artikelen als enige van dit wetboek tot die datum nog in voege
waren (2). Zij vormt het zesde en laatste deel van het gerechtelijk
wetboek en omvat de artikelen 1676 tot en met 1723.
De hierin vervatte regeling gaat terug op de eenvormige wet behorende
bij het Europese Verdrag inzake arbitrage, welke werd ontworpen
door een Comite van deskundigen bij de Raad van Europa (3).
Dit Comite, dat in 1958 een aanvang maakte met haar werkzaamheden, legde in 1964 aan de Raad van Ministers een ontwerp voor,
dat na een enkele wijziging de goedkeuring van dit college verkreeg (4).
De ,Overeenkomst houdende eenvormige wet inzake arbitrage" werd
op 20 januari 1966 ter ondertekening te Straatsburg neergelegd. Van
de Lid-Staten, welke zijn aangesloten bij de Raad van Europa, ging
Belgie nog dezelfde dag tot ondertekening over, een voorbeeld dat
tot op heden slechts door Oostenrijk is gevolgd (5).

(1) Staatsblad, 8 augustus 1972. Zie de voorbereidende werken : Parl. Besch., Kamer,
1970-1971, 988-r, Parl. Besch., Kamer, 1971-1972, 195-1, 195-2, 195-3; Parl. Besch.,
Senaat, 1971-1972, 436.
(2) Artikel 2 W. 10 oktober 1967, artikel 13. Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering
zal in het vervolg worden afgekort met Rv.
(3) Vgl. JENARD, P., Projet de convention europeenne portant loi uniforme en matiere d' arbitrage
en droit belge, Ann. F. Dr. Liege, 1964, biz. 242. Over de voorgeschiedenis eveneens :
FRANSEN VAN DER PuTTE, A., Dient de wettelijke regeling om trent arbitrage te worden gewijzigd, Prae-advies N.].V. 1968, biz. 84 e.v.; Parl. Besch., Kamer, 1970-1971, 988-r,
biz. r e.v.
(4) Het ontwerp is alvorens het door de Raad van Ministers werd goedgekeurd, o.a. door
toedoen van de Rechtskundige Commissie van Raadgevende Vergadering van de Raad
van Europa, nog op enkele plaatsen gewijzigd. Zie voor deze wijzigingen de gecursiveerde
gedeelten van de eenvormige wet in A(rbitrale) R(echtspraak), 1966, biz. 85 e.v.
(5) Frankrijk, dat deelnam aan de werkzaamheden van het Comite van deskundigen, heeft
nog onlangs een kleine wijziging aangebracht in haar arbitrage-wetgeving, wet nr. 72-626
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2. De invoering van de nieuwe wet vormt het eindpunt van een aantal
initiatieven om de arbitrage-wetgeving aan te passen aan de veranderde
inzichten op dit gebied. De geschiedenis is de Belgische wetgevende
arbeid hierbij niet gunstig gezind geweest. Alle pogingen tot hervorming van deze materie leden in het verleden schipbreuk. De wens
tot wijziging vloeide voort uit de onvolledige regeling van artikel 1006
e.v. Rv., een gevolg van de geringe belangstelling van de wetgever
van I 8o6 voor dit onder'o/erp en zijn in feite afwijzende houding
tegenover arbitrage (I). Dit moet klaarblijkelijk geweten worden aan
de misstanden waartoe dit instituut aanleiding heeft gegeven ten tijde
van de Constituante, toen aan arbitrage een hoofdrol was toebedacht
in de rechtsbedeling.
Naar de bevinding van David zagen de ontwerpers van het wetboek
van burgerlijke rechtsvordering arbitrage dan oak liever beperkt tot
,un mode de liquidation des litiges par l'appel al'entremise de parents
communs, de voisins". Zij wensten arbitrage ,un role de conciliation,
d'amiable composition, plutot qu'un exercice veritable de la justice"
toe te bedelen (2).
Alhoewel dit laatste, als aspect van arbitrage niet mag worden veronachtzaamd, heeft deze vorm van particulie~e rechtspraak zich duidelijk
binnen andere kaders_ ontwikkdd, dan de_mannen yan I8o6 wel_gewenst hadden, wat de gebreken van hun regeling spoedig in het licht
stelden.

3· Een eerste hervormingspoging werd ondernomen in I876, maar
hoe merkwaardig het nu oak mag klinken, de reeds door het parlement
gestemde wet werd door de Koning nooit afgekondigd (3).
Pas tachtig jaar later, in I956, volgde een tweede initiatief tot aanpassing van de arbitrage-regeling aan de maatschappelijke behoeften,
met name de wettelijke erkenning van het compromissoir beding als
grondslag voor de arbitrale procedure (4). Oak dit wetsontwerp was
van 5 juli 1972, wat niet iijkt te duiden op een snelle ovemame van de eenvormige wet.
Zie over deze wetswijziging : LEVEL, P., Une premiere retouche au droit de !'arbitrage,
].C.P., 1972, 2494.
(I) STUDIECENTRUM TOT HERVORM1NG VAN DE STAAT, Hervorming van de rechtspleging, dl. II,
Brussei, 1938, biz. 309 e.v.
(2) DAVID, R., Arbitrage du XJXe et arbitrage du
siecle, in Melanges offerts d Rene
Savatier, Paris, 1965, biz. 219.
(3) Pari. Besch., Kamer, 1869-1870, biz. 202 e.v. 1874-1875, biz. 99 e.v. en 1875-1876,
biz. 166; Pari. Besch., Senaat, 1875, biz. 16 e.v. Zie voor een bespreking van enkeie bepalingen uit deze wet : BERNARD, A., L' Arbitrage volontaire en droit prive, Bruxelles 1937,
biz. 588-590; vgl. ook STUDIECENTRUM TOT HERVORM1NG VAN DE STAAT, o.c., biz. 309 e.v.
(4) Pari. Besch., Kamer, 1955-1956, 567-1. Hierover GUTT, E., Le projet du 27 juin 1956
soumis d Ia Chambre, ]. T., 1956, biz. 726; eveneens SANDERS, P., Herziening arbitragerecht
in Belgie, A.R. 1957, biz. 65 e.v.
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weinig voorspoed beschoren. Het verviel in 1958 door de ontbinding
van het parlement en bereikte dus zelfs niet het wettelijk stadium.
In dit wetsontwerp waren sporen terug te vinden van de voorstellen
tot wijziging van de rechtspleging van het Studiecentrum tot Hervorming van de Staat, welke dateerden van 1938 (1).
Het lofwaardig initiatief ten spijt beoogden deze voorstellen voornamelijk het opvullen van lacunes in de oude wetgeving, waarbij van
de bestaande conceptie werd uitgegaan.
Hiernaast kan nag worden vermeld dat de Benelux Studiecommissie
tot eenmaking van het recht kart voor de aanvang van de werkzaa!I\heden van het Comite te Straatsburg een begin had gemaakt met het
onderzoek naar een mogelijke eenmaking van de arbitrage-wetgeving
in de Benelux-landen (2). De initiatieven, die in Straatsburg werden
ontwikkeld, waren voor de Studiecommissie echter aanleiding hierop
niet verder door te gaan.
4· Het werkstuk van het Comite van deskundigen omvat het Verdrag
en drie bijlagen, waarvan de eerste de eenvormige wet en de tweede
de reserves bevat, terwijl de laatste bijlage een regeling inhoudt voor
de verhouding tussen het Verdrag en andere internationale Overeenkomsten. Het Verdrag zelf handelt voornamelijk over verplichtingen
en bevoegdheden van de deelnemende Lid-Staten, alsmede over
aanwijzingen voor het inpassen van de eenvormige wet in hun wetgeving (3).
5. Alhoewel het Comite in opzet een uni:ficatie beoogde, zijn er een
aantal factoren die dit streven illusoir kunnen maken. Een van deze
factoren is reeds gelegen in het Verdrag zelf, met name in artikel 8,
dat de deelnemende Lid-Staten de mogelijkheid geeft op welomschreven punten, zoals aangegeven in de tweede bijlage, van de eenvormige wet af te wijken (4). Ondanks het feit dat arbitrage, als een
bij uitstek technische materie, zich uitstekend leent voor uni:ficatie,
wogen op verschillende punten de nationale opvattingen klaarblijkelijk te zwaar om hier, terwille van de eenvormigheid, afstand van te
doen. Een eenvormigheid, welke vooral zijn belang ontleent aan de
(1) O.c., biz. 309 e.v.
(2) FRANSEN VAN DER PUTTE,

o.c., biz. 84.

(3) Zie bijvoegsel.
(4) FRANSEN VAN

DER PuTTE is van mening dat de betekenis van de gemaakte reserves
niet moet worden overschat (o.c., biz. 97). Zijn mede-praeadviseur SANDERS echter spreekt
van een .,uit een oogpunt van unificatie, hoogst gebrekkig resultaat", zie H. N.j. V., 1968,
biz. 76 e.v.
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internationale handel. Overigens heeft Belgie een spaarzaam gebruik
gemaakt van de geboden uitwijkmogelijkheden. Van de vijftien voorziene reserves werden er slechts een drietal aangesproken (I).
Voorts, en dit is een andere omstandigheid welke gelijkvormigheid
tegenhoudt, laat de eenvormige wet enige aangelegenheden buiten
beschouwing (2). Met inachtneming van de geest van' de eenvormige
wet kunnen de onderscheiden Verdragsluitende Staten hiervoor een
eigen regeling ontwerpen (3). In hoofdzaak betreft het onderwerpen
welke dicht tegen het nationale recht aanleunen.
0

6. Ondanks deze, door sommige auteurs gewraakte, flexibiliteit (4),
heeft het er aile schijn van dat de initiatiefnemers tot dit project niet
zullen slagen in hun opzet althans een zekere uniformiteit tot stand
te brengen in de verschillende arbitrageregelingen. Buiten Belgie en
wellicht Oostenrijk is er klaarblijkelijk weinig bereidheid om de eenvormige wet als zodanig tot nationale wet te verheffen.
Waar, naar voorschrift van zijn artikel II, lid 2, het Verdrag in
werking treedt drie maanden na de datum waarop de derde oorkonde
van bekrachtiging of aanvaarding is neergelegd, kan hiervan voorlopig
nag geen sprake zijn. Eerst onlangs, op 20 februari I973, heeft Belgie
het Verdrag als eerste land geratificeerd.
7. De hierna volgende studie beoogt een eerste kennismaking met
nieuwe arbitrage-wetgeving. Dit zal voornamelijk geschieden aan
hand van de documenten van het Comite van deskundigen en
parlementaire bescheiden. Voorzover nag van toepassing zullen

de
de
de
in

(r) M.b.t. de artikelen 1677 (artikel 2 lid 2 eenvormige wet), 1700 (artikel 21 eenv()rrnige
wet) en 1712 e.v. (artikel 30 eenvormige wet) Ger. W. Zie nr. 6<) en nr. 107. Vgl. de tabel
bij Pari. Besch., Kamer, 197D-I971, 988-r.
(2) Volgens de opsomming van het Rapport Explicatif, commentaires, nr. 7, betreft het hier
de bekwaamheid om een overeenkomst tot arbitrage aan te gaan (artikel 1676, lid 2 Ger.W.),
de hoedanigheid vereist voor het uitoefenen van de opdracht van scheidsman (artikel r68o
Ger. W.) de tegenvordering, de onderzoeksmaatregelen waartoe een arbitraal college kan
bel'Iuiten (artikel 1696 Ger. W.), de voorlopige tenuitvoerlegging van de scheidsrechterlijke
uitspraken (artikel 1709 Ger. W., de bevoegdheid dit artikel in te voegen steunt op artikel7
Overeenkomst), de kosten der procedure benevens de vergoeding van de scheidslieden
en tenslotte de aanwijzing van de gerechtelijke autoriteiten waartoe de partijen zich in
de omschreven gevallen kunnen wenden (zie ondermeer de artikelen 1684, 1687, r689,
1691, 1696, 1708, 1710 en 171 I Ger. W.). Zoals blijkt wordt in het gerechtelijk wetboek
niet voorzien in de regeling van de tegenvordering en de kostenveroordeling benevens
het honorarium van de scheidslieden. Deze aangelegenheden zullen moeten blijken uit
de inhoud van de overeenkomst tot arbitrage.
(3) Deze regeling behoort in overeensternming te zijn met de inhoud van de eenvormige
wet; Rapport Explicatif, commentaires, nr. ro.
(4) Vgl. infra nr. 5, noot 4·
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de mate van het mogelijke doctrinaire beschouwingen en rechtspraak
vermeld worden.
Teneinde een meer overzichtelijke behandeling mogelijk te maken
zal niet geheel de wettelijke volgorde worden aangehouden, maar zal
grotendeels de voor deze materie gebruikelijke indeling worden gevolgd. Om dezelfde reden zal slechts in essentie de oude wettelijke
regeling worden vermeld.
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HooFDSTUK II

DE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE
8. De grondslag voor een arbitraal geding wordt gevormd door een
overeenkomstwelkemetdatdoel door de betrokken partijenis gesloten( I).
Deze overeenkomst kan zich voordoen onder twee vormen: het compromis, dat wordt gesloten na het ontstaan van het geschil en het
scheidsrechterlijk of compromissoir beding, dat wordt aangegaan met
het oog op mogelijke toekomstige geschillen. Staat het compromis op
zichzeif, het scheidsrechterlijk beding ligt besloten in een andere
overeenkomst (z). Beide vormen worden in artikel I676, lid I, Ger.W.
samengevat onder de benaming ,overeenkomst tot arbitrage".
De twee ontstaansvormen van de scheidsrechterlijke gedingvoering
vinden in beginsel op identieke wijze regeling in de wet. Slechts
ten aanzien van het compromissoir beding gelden een tweetal uitzonderingen (3 ).
Hiermede vervalt het onderscheid, dat onder het regime van het wethoek van burgerlijke rechtsvordering gemaakt werd tussen het compromis en het scheidsrechterlijk beding.
Dit onderscheid vloeide voort uit de vereisten die dit wetboek, dat
slechts het compromis kende, hieraan stelde. Het compromis diende
met name het onderwerp van het geding en de namen van de scheidslieden te bevatten.
Het scheidsrechterlijk beding, als vinding van de doctrine en rechtspraak (4), werd niet aan dezelfde voorwaarden onderworpen geacht,
doch daartegenover stand dat de partijen na het ontstaan van het
geschil alsnog een compromis moesten aangaan. Het scheidsrechterlijk
beding werd slechts gezien als een wederzijdse belofte om na het ontstaan van het geschil tot een compromis te komen (5).
Op zich was het derhalve nag geen grondslag voor arbitrage, zoals het
comprorrus; wel sloot het beding de bevoegdheid van de gewone
rechter uit.
(I) Vgl. BERNARD, o.c., nr. I, biz. I5.
(2) Zie hierover RIGAUX, F., L'autonomie de Ia clause compromissoire en droit beige, Ann. dr.
Sc. pol., I96I, biz. 222 e.v.
(3) zie nr. I6 en nr. 69.
(4) Cass., 8 juni I849, Pas., I85o, I, 8I; - Cass. I7 februari I888, Pas., I888, I, Ioo.
In Nederland bepaalt artik.el62o Ned. Rv. o.m. : ,.Men kan zich zelfs verbinden om geschillen welke in het vervolg mochten opkomen, aan de uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen". In Frankrijk heeft een wet van 3I december I925 de ,.clause comprornissoire"
alleen erkend voor het handelsrecht; artikel 63 I Comm. ; - Zie hierover RoBERT, Arbitrage
civil et commercial, Paris, I967, nr. 94 e.v., blz. I25·
(5) DEKKERS, R., Compromis et clause compromissoire, R.C.J.B., I95I, blz. 259;- RIGAUX,
o.c., blz. 235; - Vgl. noge. Cass., I7 december I936, Pas., I936, I, 457·
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9· Inderdaad heeft de overeenkomst tot arbitrage naast het organiseren van het scheidsgerecht, tot doel de bevoegdheid van de gewone
rechter uit te sluiten (I).
Het bestaan van een dergelijke overeenkomst houdt nochtans niet in,
dat de overheidsrechter van rechtswege onbevoegd is.
Slechts een exceptie, daartoe opgeworpen door de wederpartij, kan de
rechter doen verklaren dat hij onbevoegd is kennis te nemen van een
geschil, waarover arbitrage werd overeengekomen (2).
Overeenkomstig het beginsel van artikel 854 Ger. W. bepaalt artikel
I679, lid I dat deze exceptie in limine litis moet worden opgeworpen (3).
Ondanks een voorgedragen exceptie van onbevoegdheid mag de rech,..
ter zich over de grond van de zaak uitspreken indien er geen geldige
overeenkomst tot arbitrage is of indien deze een einde heeft genomen
(art. I679, lid I).
De partijen, die zich aan arbitrage onderworpen hebben, kunnen zich
tot de rechter wenden om bewarende maatregelen te bekomen dan
wel om een kort geding aanhangig te maken, ten zij het scheidsgerecht
reeds is samengesteld (4). Dit wordt niet gezien als een afstand van
arbitrage door de betrokken partij. De beslissing over de grond van
de zaak blijft voorbehouden aan het scheidsgerecht (art. I678, lid 2).
ro. Luidens artikel I677 behoort de overeenkomst tot arbitrage in een
geschrift te worden uitgedrukt. Gaat het hier om een dwingend vormvoorschrift, of mag hier slechts een kwestie van bewijsrecht in worden
gelezen ? De beantwoording van deze vraag lijkt te schuilen in de
commentaren op de eenvormige wet.
Blijkens deze commentaren heeft het Comite van deskundigen in het
midden willen laten of het geschrift, in welke vorm dan ook, slechts als
bewijsmiddel zou gelden, dan wel dat het een bestaansvoorwaarde voor
de overeenkomst zou uitmaken (5). Nu de Belgische wetgever van
voorbehoud (a) geen gebruik heeft gemaakt om in dit laatste te voorzien, moet het geschrift in eerstgenoemde zin worden opgevat, en client
in artikel I677 slechts een kwestie van bewijsrecht te worden gelezen.
(1) Vgl. Advies A. G. VAN DEN BRANDEN DE REETH bij Brussel, 9 september 1959, J.T.,
1960, biz. 64; -RoBERT, o.c., blz. 9·
(2) Artikel 1679 Ger. W. Onder Rv. : Luik, ro juli 1917, Pas., 1917, II, 242; - Nog
onlangs Brussel, 21 mei 1969, Pas., 1969, II, 203.
(3) Onder Rv.: Luik, 10 juli 1917, Pas., 1917, II, 242. Nog onlangs Brussel, 21 mei 1969,
Pas., 1969, II, 203.
(4) Volgens vaste rechtspraak : o.m. Luik, 19 april 1963, Jur. Liege, 1967-1968, 28r.
(5) Rapport Explicatif, commentaires, nr. 156; - JENARD, Ann. F. Dr. Liege, 1964, biz. 47
en Arbitrage International Commercial, dl III, Den Haag 1965, biz. 374 e.v. O.m. inDuitsland is, behalve door kooplieden, het geschrift uitdrukkelijk op straffe van nietigheid voorgeschreven : Z.P.O., § 1027, r en 2;- hierover RosENBERG-SCHWAB, Zivilprozessrecht, ro.
Auf!., Munchen, 1969, biz. 937· Zo ook in Italie, de artikels 8o7 en 8o8 C. pr. civ. it.
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In dit Iicht moet men oak de opmerking in de memorie van toelichting
bezien, waar gesteld wordt dat de wil van de partijen ,op tastbare
wijze" moet zijn uitgedrukt (1).
Er wordt immers niet gezegd, dat het geschrift een essentieel element
van de overeenkomst uitmaakt en het ontbreken ervan de nietigheid
van die overeenkomst tot gevolg heeft; zoals, in ons niet-formalistische
contractenrecht, wei tot uitdrukking komt bij het beperkt aantal gevallen waar het geschrift ,ad solemnitatem" is (2).
Afgezien van artikel 1341 jo 1343 B.W., volgens welke bepalingen geen
bewijs door getuigen mogelijk is in geschillen die een waarde van 3.000
F. te hoven gaan, legt de wet verder geen sanctie op bij het ontbreken
van enig geschrift (3).
11. In dit verband mag er nag op gewezen worden dat artikel 1005 Rv.
voor het compromis eveneens een geschrift voorzag, waaraan de
rechtspraak echter aileen een bewijsrechtelijke functie toekende omdat
zij in de overeenkomst tot arbitrage geen plechtig contract zag (4).
In voornoemde hypothese zou het gerechtelijk wetboek geen wijziging
in de bestaande toestand brengen en het bewijs van het bestaan van de
overeenkomst volgens de regelen van het gemene recht toelaten.

12. Artikel 1677 aanvaardt als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst tot arbitrage niet aileen het ondertekende geschrift, maar oak
brieven, telegrammen, telex-berichten e.d. (5). Alhoewel dit laatste in
strijd is met artikel 1325 BW., volgens welke bepaling een dubbel origineel vereist is, mag eraan herinnerd worden dat sinds geruime tijd
volgens zekere rechtspraak bewijskracht kan worden ontleend aan de
briefwisseling in burgerlijke aangelegenheden (6).
Naar gemeenrechtelijke beginselen behoeven de in artikel 1677 bedoelde documenten niet noodzakelijk van de partijen uit te gaan,
voldoende is dat zij erdoor gebonden worden. Het aangaan van een

(r) Par!. Besch., Kamer, I970-197I, biz. 5 en biz. rr.
(2) Zie de artikels 931, 125o,lid 2, 1394 B.W. en 76 W. r6 december I85I op de hypotheek;
- D E PAGE, Traite.
nr. 27 e.v.
(3) Sinds Cass., I4 december 1922, Pas., I923, I, III, wordt deze bepaling niet meer van
openbare orde geacht. In het voetspoor van het Studiecentrum tot hervorming van de Staat,
o.c., biz. 317 sloot het antwerp van I956, Par!. Besch., Kamer I955-I956, 576-I, in artikel
Ioo6 elk ander bewijsmiddel dan het geschrift uit.
(4) Cass., 25 april I844. Pas., I844. I, I82;- BERNARD, o.c., nr. 96, biz. 6o voor het compromis en nr. I79• biz. I07 t.a.v. het scheidsrechterlijk beding.
(5) Aldus de inhoud die het Comite van deskundigen aan het begrip ,stukken" geeft; Rapport Explicatif, commentaires, nr. 32.
(6) Luik, 28 oktober I946, R.C.].B., I948, biz. 66 e.v., met noot FALLY.

r.
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overeenkomst tot arbitrage door middel van een vertegenwoordiger of
een gemachtigde is dus mogelijk (I).
13. De partijen kunnen autonoom de inhoud van de arbitrage-overeenkomst bepalen. De wet stelt geen inhoudelijke vereisten voor haar
bestaan. Dit in tegenstelling tot Rv., en meer bepaald artikel 1006, dat
het voorwerp van het geschil en de naam der arbiter(s) als essentialia
van het compromis zag. Met het verdwijnen van het formele onderscheid tussen het compromis en het arbitraal beding verloor een dergelijk voorschrift zijn nut.
Aangepast aan de nieuwe situatie zijn de partijen vrij het moment van
omschrijving van het geschil te kiezen. Dit kan in de overeenkomst tot
arbitrage maar ook in de kennisgeving, waarmee het arbitrale geding
ingeleid wordt.
Een en ander vindt zijn regeling in artikel I683 Ger.W.

14. Ongeldig is elke overeenkomst tot arbitrage, waarin aan een der
partijen een bevoorrechte positie is toegekend bij de aanwijzing van
de arbiter(s). Artikel I678, lid I wil hiermede een waarborg zijn voor de
gelijkheid van de partijen en de economisch zwakkere partij beschermen (2). lndringender gezegd dan in het voorschrift van artikel I678,
lid I, vindt men dit terug in de overeenkomstige § I025 van de Duitse
Z.P.O., waar gesproken wordt van ,Ausnutzung der wirtschaftlichen
oder sozialen Ueberlegenheit" (3).
Vanwege het gevaar voor misbruik door de verliezende partij wil het
Comite van deskundigen een restrictieve uitleg aan het artikel geven en
het alleen laten gelden als er sprake is van een onbetwistbare verbreking van de gelijkheid van de partijen (4). Dit zal zich voordoen, indien aan een partij direct dan wel indirect, door middel van een door
hem aan te stellen derde, de benoeming van de enige scheidsman of de
meerderheid der scheidslieden is toegekend.
Het voorschrift zal bijv. werking hebben als een bepaling uit een standaardcontract het scheidsgerecht van een bepaalde vereniging van
handelaren, uit het midden waarvan de scheidslieden worden aange-

(1) Rapport Explicatif, commentaires, nr. 32.
(2) Dit artikei is zo goed ais een overname van artikei 6 van het ontwerp van Unidroit,
Rapport Explicatif, commentaires, nr. 35· Zeer kritisch over de werking van deze bepaiing is
SANDERs, Prae-advies, biz. 72.
(3) Zie hierover BAUMBACH-LAUTERBACH, Zivilprozessordnung, 30. Auf!. Munchen, 1970,
biz. 1740; - ZErss, Zivilprozessrecht, Tubingen, 1972, biz. 315.
(4) Rapport Explicatif, commentaires, nr. 35; - Parl. Besch., Kamer, 1970-1971, 988-1,
biz. 12.
II

wezen, als bevoegde jurisdictie aanwijst en slechts een van de contracterende partijen lid van de vereniging is (I).
IS. Alhoewel de overeenkomst tot arbitrage gelijk elke andere overeenkomst aan het gemene recht en dus aan het burgerrechtelijk leerstuk
der nietigheden is onderworpen, mag de bepaling van artikel I678,
lid I niet onder de wilsgebreken gerangschikt worden, doch moet
als een daarvan onafhankelijke regel worden gezien (2).
16. Bescherming van de gelijkheid van de partijen, speciaal van de
werknemers ten opzichte van de werkgevers, ligt eveneens ten grandslag aan het 2e lid van artikel I678. Het verklaart van rechtswege
nietig iedere overeenkomst tot arbitrage welke is gesloten voor het
ontstaan van het geschil, waarvan, krachtens de artikelen 578 tot 583
Ger.W., de arbeidsrechtbank kennis moet nemen (3). In de genoemde
gevallen is slechts een compromis mogelijk. Weliswaar strekt de bepaling zich uit over alle geschillen welke onder de absolute bevoegdheid
van de voornoemde rechtbank vall en, doch zij zal voornamelijk beperkt
blijven tot hetgeen onder artikel 578 Ger. W. begrepen wordt, daar de
overige artikelen de openbare orde aanbelangen, terwijl de vorderingen bedoeldinde artikelen 578,lid 7,-580, 58 I, 582, lid Len 2, en 583
Ger. W. bovendien ingevolge artikel 764, lid I2, aan het Openbaar
Ministerie moeten worden medegedeeld en arbitrage op die grand
uitgesloten is.

17. Behalve in het normale geval, dat er regelmatig uitspraak wordt
gedaan door de scheidslieden en de door hen gewezen beslissing niet
meer kan worden bestreden voor een hogere scheidsrechterlijke instantie, kan de overeenkomst tot arbitrage een einde nemen als er zich welbepaalde bijzondere omstandigheden voordoen.
Deze omstandigheden, die in het algemeen een belet aan de zijde van
de scheidsman inhouden, zijn omschreven in de artikelen I687, lid I,
I688, I69I, lid 3, en I698, 4e lid.
(r) Een treffend geval gaf Brussel, 9 september 1959, ]. T., I960-r96r, blz. 6r, adv. A. G.
DEN BRANDEN DE REETH.
(2) Rapport Explicatij, commentaires, nr. 35; - Pari. Besch., Kamer, I970-197I, 988-r,
blz. 12.
(3) Zie artikel 6bis van de wet van ro maart 1900 op de arbeidsovereenkomst voor werklieden, zoals gewijzigd bij wet van 21 november 1969, welke het arbitraal beding verbiedt;
evenzo artikel 22 van de wet van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers en artikel34ter van de bij K.B. van 20 juli 1955 gecoordineerde wetten
op het bediendencontract, zoals gewijzigd bij wet van 21 november 1969. Zie over de artikelen 578 tot 583 Ger. W. FETTWEis, A., Handboek van gerechtelijk recht, dl. II, Bevoegdheid, nr. 340-388bis, biz. rgr e.v.
VAN

I2

Met uitzondering van artikel 1688 hebben deze artikelen gemeen dat
zij handelen over overeenkomsten waarin de scheidslieden met name
genoemd zijn. Van de veronderstelling wordt uitgegaan dat de partijen
alleen op grond van de persoonlijkheid van de arbiter tot arbitrage
besloten hebben. Valt de met name genoemde arbiter weg door overlijden, door een rechtens of feitelijke verhindering of weigering de
opdracht te aanvaarden, dan wel doordat hij haar niet uitvoert, zich
terugtrekt wegens wraking of doordat zijn wraking door de rechter
wordt aanvaard, dan neemt men aan dat ook de reden welke partijen er
toe bracht hun geschil aan arbitrage te onderwerpen, vervalt. In deze
optie maakt de specifieke aanduiding een essentieel element van de
overeenkomst uit. Wellaat de wet aan de partijen de vrijheid een andersluidende regeling te treffen.
18. Partijen zijn eveneens vrij te bepalen of de overeenkomst al dan
niet eindigt ingeval een der partijen overlijdt. Overeenkomstig de
algemene regel dat verbintenissen overgaan op de erfgenamen, gaat
artikel 1688 er vanuit dat, indien de partijen niets overeenkomen, de
overeenkomst intact blijft (1).
Luidens de toelichting kan artikel 1688 analogisch worden toegepast
bij de ontbinding van een rechtspersoon, welke betrokken is bij een
overeenkomst tot arbitrage (2).

(r) De onderscheiding, die artikel ror3 Rv. maakte tussen meerderjarige en minderjarige
erfopvolgers waarbij de regel aileen voor eerstgenoemden gold, zal men niet in de nieuwe
wet terugvinden.
(2) Pari. Besch., Kamer, I970-197I, 988-r, blz. 17,
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HET ARBITRAGEGEBIED
19. Arbitrage is weliswaar rechtspraak (r), doch rechtspraak met een
bijzonder karakter. Erkend door de wetgever, stelt zij zich naar haar
particuliere aard tegenover de overheidsrechtspraak, maar laat zich
in uitwerking daarmee vergelijken (2). De erkenning van deze vorm
van particuliere rechtspraak door de wetgever brengt tevens een
beperking mede. Enerzijds wordt aan de partijen de gelegenheid
geboden om zich ter beslechting van een tussen hen gerezen geschil
tot scheidslieden te wenden, anderzijds houden de desbetreffende
artikelen een begrenzing van deze mogelijkheid in. Algemeen wordt
uit het feit dat de overeenkomst tot arbitrage de gewone rechter in
beginsel onbevoegd maakt afgeleid, dat deze artikelen een dwingend
karakter hebben en beperkend moeten worden uitgelegd (3).
De begrenzing van het arbitragegebied situeert zich op tweeerlei vlak.
De partijen die een overeenkomst tot arbitrage willen aangaan moeten
niet aileen rekening houden met voorschriften aangaande het voorwerp van de arbitrage, doch eveneens met wettelijke vereisten betreffende hun persoon.

§

1.

Het gebied ratione materiae

De begrenzing in objectieve zin, het voorwerp van de arbitrage
betreffend, blijkt uit artikel r676, lid r. Dit artikel houdt arbitrage
voor mogelijk, indien het gaat om een uit een bepaalde rechtsbetrekking voortgekomen geschil, reeds aanwezig of mogelijk toekomstig,
waarover een dading kan worden aangegaan.
In materieel opzicht brengt deze verwijzing naar de dading geen
verandering in de bestaande toestand. In overeenstemming met artikel
roo3 Rv. bepaalt ook artikel 2045 B. W. voor de dading dat de rechtsbetrekking in geschil, objectief genomen, niet buiten het gebied van
de vrije beschikkingsbevoegdheid mag liggen (4). Nu oak de titel
20.

(1) De wet maakt een einde aan de overigens reeds verstorven discussie omtrent het
karakter van arbitrage, een vraag die hoofdzakelijk van belang was voor het toekennen
van gezag van gewijsde aan een arbitrale beslissing. Ontkennend werd hierop nog geantwoord door BERNARD, o.c. nr. 518, biz. 308. Vgl. voor de huidige opvatting ARETS, J.,
Reflections sur Ia nature juridique de I' arbitrage, Ann. F. Dr. Liege, 1962, biz. 173 e.v. Zie
oak Rapport ExplicatiJ, commentaires, nr. 47·
(2) Artikel 1703 Ger. W., m.b.t. het gezag van gewijsde en artikel 1710 Ger. W. m.b.t.
de uitvoerbaarheid. Vgl. SANDERS, P., Aantasting van arbitrate vonnissen, diss., Zwolle,1940,
biz. 5 e.v.
(3) RoBERT, J., o.c., nr. 7, biz. 19.
(4) Vgl. BEEKHUIS, J. H., Geschillen, vatbaar voor dading of arbitrage, in : Opstellen over
hedendaagsch recht, Feestbundel Prof. mr. ]. C. Van Oven, Leiden, 1946, biz. 12 e.v.

over de dading in het burgerlijk wetboek (I) geen nader dan dit
algemeen gegeven verschaft, mag van deze maatstaf der dading,
anders dan het Comite van deskundigen zich voorstelde (2), echter
geen grotere duidelijkheid verwacht worden.
Naast de beperkingen voortvloeiend uit artikel I676 lid I zijn van
arbitrage uitgesloten die vorderingen welke ingevolge artikel 764 Ger.
W. aan het Openbaar Ministerie moeten worden medegedeeld. Een
speciale bepaling gelijk het ,oak verder overbodige, artikel I004 Rv. is
hiertoe niet nodig, aangezien dit verbod reeds volgt uit de aard van
arbitrage, zijnde particuliere rechtspraak (3).
21.

§

2.

Het gebied ratione personae

22. Artikel I676, lid 2, dat aangeeft welke personen arbitrage kunnen
overeenkomen, vormt een aanvulling op de eenvormige wet, die de
behandeling van deze aangelegenheid aan de nationale wetgever
overlaat.
Het artikel, zoals het in het gerechtelijk wetboek is terechtgekomen
onderscheidt zich van de in het Belgische wetsontwerp voorgestelde
redactie in die zin, dat het ten aanzien van publiekrechtelijke rechtspersonen middels een amendement nader werd gemodifieerd (4).

23. Evenals bij de objectieve bevoegdheid wordt de grondslag van de
subjectieve bevoegdheid gezocht in het criterium van de dading en
kunnen zij, die hiertoe bekwaam ofbevoegd zijn een overeenkomst tot
arbitrage sluiten.
Welhaast ten overvloede wijst de memorie van toelichting erop dat de
woorden ,bekwaam ofbevoegd" niet moeten worden gezien als alternatieven" doch zo dat, om de geldigheid van de overeenkomst tot arbitrage te beoordelen, als regel client te worden onderzocht of hij die een
zodanige overeenkomst in eigen naam heeft aangegaan daartoe handelingsbekwaam was dan wel, wanneer hij voor een derde of in bepaalde
hoedanigheid is opgetreden, of hij daartoe bevoegd was en, voor zover

(1) Artikei 2044 e.v. B.W.
(2) Rapport Explicatif, commentaires, nr. 29.
(3) Behalve de giften en de iegaten waren aile in artikel 1004 Rv. genoemde rechtsfiguren
van openbare orde dan wei betroffen het zaken welke niet in de handel waren en welke ingevolge de algemene beginseien van het verbintenissenrecht begrepen moesten worden onder
de rechten die niet ter vrije beschikking van de partijen stonden. De opname van eerstgenoemde categorie laat zich siechts historisch verklaren en had geen grond, vgl. ScHELTEMA,
F., Nederlandsch Burgerlijk Bewijsrecht, dl. III, Zwolle, 1940, biz. 498, nr. 2.
(4) Pari. Besch. Kamer, 1971-1972, 195-2, amendement BAUDSON.

IS

de bevoegdheid de bekwaamheid vereist, oak aan die voorwaarde valdeed" (1).
24. Artikel 1676 lid 2 sluit voor aile ,publiekrechtelijke rechtspersonen" de mogelijkheid uit arbitrage overeen te komen.
Het begrip ,publiekrechtelijke rechtspersoon" client in algemene zin
te worden opgevat wat inhoudt dat zowel de Staat als de lagere openbare lichamen, met name de provincies, de gemeenten en de openbare
instellingen erin begrepen zijn (2).

25. Dit verbod vormt een aanvulling op het regeringsontwerp dat
hieromtrent zweeg. Als gevolg van het feit dat artikel 764 Ger. W. in
tegenstelling tot hetovereenkomstige artikel83 Rv., niet meereist dat
vorderingen waarbij de overheid partij is, aan het Openbaar Ministerie
worden medegedeeld zouden, bij ongewijzigde aanneming, de Staat
en andere openbare lichamen al naar gelang het hen was toegestaan
een dading te treffen, een overeenkomst tot arbitrage hebben kunnen
aangaan (3).
Middels de aanneming van een amendement, oordeelde het parlement
deze consequentie onaanvaardbaar waarbij hoofdzakelijk speelde dat
de overheid_spm.m.ig~_Z~kerl_ waE.rbjj_zjj_]:,~t_rQk_ken~as _zou lc_unneil_ Q_n_t:trekken aan de door haarzelf ingestelde rechtbanken en voorts dat de
controlerende functie van de publieke opinie in het gedrang kon komen(4).
26. Ten overvloede - een bijzondere wet prevaleert immers altijd
boven een algemene wet- wijst artikel 1676, lid 3 erop, dat het gebied
ratione personae, evenals trouwens het gebied ratione materiae,
beperkingen kan ondergaan krachtens bijzondere wetgeving (5).
Aldus kunnen bepaalde rechtsverhoudingen aan arbitrage onttrokken
zijn, bepaalde personen de hoedanigheid missen om arbitrage aan te
gaan of stelt die bijzondere wet speciale voorwaarden om te komen tot

(r) Par!. Besch. Kamer 1970-1971, 988-r, biz. ro.
(2) Ibidem, 195-3, biz. 7·
(3) In dit verband artikei 2045, lid 3 B.W.; - artikei 86 provinciewet; DE GAVRE J.,
Le contrat de transaction, t. r, Brussel, 1967, nr. 153-159, biz. 217.
(4) Par!. Besch. Kamer, 1971-1972, 195-3, biz. 6; zie ook FETTWEIS A. en ARETS J., L' arbitrage entre gouvernements ou personnes de droit public et personnes de droit prive, Ann. F. Dr.
Liege, 1961, biz. 339 e.v. spec. biz. 347 die, met nog enige andere argumenten, in gelijke zin
besiuiten. Anders, aihoewei geconditioneerd, FLAMME, M., L' arbitrage dans les relations
entre personnes de droit public et personnes de droit prive, Jurisprudence du droit administratif,
1965, , biz. 232 e.v., spec. biz. 249·
(5) Deze mogelijkheid tot afwijking steunt op artikei r, derde lid van de Overeenkomst.
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een overeenkomst tot arbitrage. Een voorbeeld is voorhanden in artikel
1989 BW. (r). Dit artikel kent aan de lasthebber weliswaar de bevoegdheid toe om een dading te treffen, doch deze bevoegdheid omvat niet de
bevoegdheid om een compromis aan te gaan (2).
Er client op gewezen te worden, dat dit derde lid van artikel 1676 niet
doelt op mogelijk gedwongen arbitrage, d. w.z. op arbitrage, voorgeschreven krachtens dwingende wetsbepallng.
De regeling in het gerechtelijk wetboek heeft alleen betrekking op
vrijwillige arbitrage (3). Een voorbeeld van gedwongen arbitrage kan
wellicht gevonden worden in het K.B. nr. 62 van 13 januari 1935
betreffende de economische reglementering van de voortbrenging en
de verdeling (4).
lngevolge de artikelen 4 en 5 van dit K.B. hebben de partijen de keus
eventueel daaruit voortvloeiende geschillen aan door hen gekozen
arbiters voor te leggen, dan wel aan de Raad der Economische geschillen de beslechting van deze geschillen over te laten. (5).

(1) Artikei 492 Faill.-wet kent aan de faillissements-curator weliswaar de bevoegdheid toe

om, mits met toestemming van de rechter-commissaris, een dading aan te gaan, doch
impiiciet wordt aangenomen dat hij geen arbitrage kan overeenkomen. Voigens vaste
rechtspraak kan de curator echter wei een scheidsrechterlijk geding voortzetten, dat de
betreffende partij had ingeieid, aivorens zij in staat van faillissement werd verkiaard. Zie DE
WILDE, L., Faillissement en gerechtelijk accoord. Overzicht van rechtspraak (1965-1966)
T.P.R., 1969, nr. 43, biz. 456 en de aidaar genoemde referenties.
(2) Nb het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kende alleen het compromis.
(3) Rapport explicatiJ, commentaires, nr. 27.
(4) Staatsblad, 18 januari 1935; - Over dit K.B. i.h.a. GoTZEN, M., Vrijheid van beroep
en bedrijf en onrechtmatige mededinging, Brussei, 1963, dl. I, nr. 557, biz. 558 e.v.
(5) Zie over de proceduriele aspecten : VERHAEGEN, E., Considerations sur le Conseil du
Contentieux economique, ]. T., 1947, 533·
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IV

DE ARBITERS

§

I.

Bekwaamheid

27. Een van de bezwaren die het Studiecentrum tot Hervorming van
de Staat inbracht tegen de nu afgeschafte arbitrage-regeling betrof
,.het zwijgen der wet aangaande de bekwaamheid die vereist is om als
scheidsman te kunnen optreden en aangaande de samenstelling van
het scheidsgerecht" ( 1).
Evenmin regelt de eenvormige wet de bekwaamheid, een leemte waarin
de Belgische wetgever heeft voorzien door het inlassen van het voorschrift van artikel168o (2).
28. Blijkens de inhoud van het artikel hebben de partijen een grate
vrijheid bij de aanwijzing van de arbiter(s), en zijn slechts enkele
categorieen van personen onbekwaam om als arbiter op te treden.
Uitgesloten zijn zij die onbekwaam zijn tot het aangaan van
overeenkomsten, vanwege het contractuele karakter van de verhouding tussen de scheidsman en de partij.
Om dezelfde reden zijn minderjarigen uitgesloten, met inbegrip van
de ontvoogde minderjarigen (3).
De functie staat niet open voor personen aan wie een gerechtelijk
raadsman is toegevoegd; het gaat om zwakzinnigen en verkwisters.
Tenslotte mogen zij die geschorst zijn in de uitoefening van het kiesrecht of daarvan onherroepelijk zijn uitgesloten niet als scheidsman
optreden, omdat de taak van deze door de wetgever vergeleken wordt
met die van de overheidsrechter (4).
Artikel 198 Ger. W. laat de leden van hoven, rechtbanken, parketten
en griffies toe als scheidsman op te treden onder de voorwaarde dat zij
hiervoor niet bezoldigd worden.
29. Naast de absolute onbekwaamheid kent de wet in artikel1692 de
relatieve onbekwaamheid.
De partijen kunnen bij het sluiten van de overeenkomst tot arbitrage
daarin bepaalde categorieen van personen uitsluiten om de taak van

(I)
(2)
(3)
(4)
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O.c., biz. 3I2.
Art. I, lid 2, Overeenkomst; zie nr. s. nt 3·
Pari. Besch., Kamer, I970-1971, 988-I, biz. I3.

Ibidem.

scheidsman te vervullen. Op grond van dit artikel, en op deze grond
alleen, mogen de partijen vreemdelingen uitsluiten (1).
Een relatief onbekwame scheidsman kan alleen door wraking van zijn
functie ontheven worden (2), behoudens als partijen in onderlinge
overeenstemming aan zijn opdracht een einde stellen (art. 1687).

§

2.

Samenstelling van het scheidsgerecht

30. De regeling omtrent de wijze van samenstelling van het scheidsgerecht is te vinden in artikel 1681 e.v. De wet stelt hierbij de vrijheid
van de partijen op de voorgrond. Zij kunnen naar eigen goeddunken
te werk gaan, mits zij rekening houden met het eerste lid van de
genoemde bepaling, dat verplicht tot de aanwijzing (3) van een oneven
aantal scheidslieden. Deze afwijking van het wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, dat een even aantal toeliet, geschiedt op goede
gronden. Het schakelt de mogelijkheid van het staken van de stemmen
en de veelal daaruit voortvloeiende problemen uit.
Nochtans verbindt de wet aan een uitspraak door een gelijk aantal
scheidslieden slechts een relatieve nietigheid. Een ambtshalve oordeel
komt de rechter niet toe (4). De ongelijkheid is daarbij slechts vereist
bij de aanvang van de arbitrale procedure. Een overeenkomst welke
een even aantal scheidslieden aanwijst kan niet worden aangevochten (s).
Indien de partijen omtrent het aantal niet tot een accoord komen dan
zal het scheidsgerecht ingevolge de aanvullende bepaling van artikel
1681, lid 3 bestaan uit drie leden. Anderszins kunnen de partijen
volstaan met de aanwijzing van een scheidsman.

31. De benoeming van de scheidslieden geschiedt overeenkomstig
artikel 1682, indien de partijen hieromtrent elke regeling achterwege
Iaten. Zij geldt derhalve slechts als de partijen noch bij de overeenkomst tot arbitrage noch bij andere overeenstemming de scheidsman
of de scheidslieden aanwijzen dan wel voorzien in een methode waarop
dit zal geschieden (6). De regeling komt hierop neer, dat elk van de
(1) Parlem. Besch., Kamer 1970-1971, 988-1, biz. 7·
(2) Artikel 1691 e.v. Ger. W.; - ook artikel 1704, lid 5, Ger. W.; zie nr. 6o.
(3) De wet gebruikt het werkwoord ,.aanwijzen" als de partijen of een derde, door hen
met de keuze belast, de scheidsman of de scheidslieden kiezen. De term ,.benoeming"
wordt gebruikt als de rechter of reeds aangewezen scheidslieden de keuze moeten doen.
(4) Zie artikel 1704, lid 2, sub f Ger. W .. ; zie nr. 89.
(5) Artikel 1681, lid 2 Ger. W.
(6) De partijen kunnen een derde, bijv. de stafhouder van de plaatselijke Orde van Advocaten met de aanwijzing belasten.

partijen in beginsel een scheidsman aanduidt en de aldus aangewezen
scheidslieden in gezamelijk overleg het derde lid van het arbitraal
college benoemen. Deze treedt als voorzitter op (r). Alhoewel dit
systeem, veelal partij-arbitrage genoemd, een bevestiging is van de
wijze waarop de partijen over het algemeen in de practijk te werk
gaan, is deze werkwijze niet zonder bezwaar. Terecht is er, vooral
van Nederlandse zijde (2) op gewezen, dat zij niet voldoende waarborgen kan bieden om de onpartijdigheid van de scheidslieden te
verzekeren. De mogelijkheid bestaat immers dat de scheidslieden, op
deze wijze aangeduidt, zich zullen gevoelen als vertegenwoordiger van
,hun" partij, welke houding een bron van moeilijkheden kan zijn
en strijdig is met de onafhankelijkheid die elke vorm van rechtspraak,
dus ook arbitrage (3), client te kenmerken. In de memorie van toelichting wordt dan ook voorbij gegaan aan de mogelijke praktische
uitwerking van dit systeem, als daarin gesteld wordt dat de aanvaarding ervan geenszins dit ,stelsel van vertegenwoordiging" wil bevestigen, doch dat het in artikel r682 aileen gaat om een recht tot aanwijzing (4). Dit argument is formeeljuist, maar kan om de evengenoemde reden niet weerhouden worden. Ook de mogelijke bewering dat het
de partijen vrij staat zelf een dergelijke wijze van benoeming overeen

(I) Dit is geen derde-scheidsman, waarvan sprake was in artikel IOI7 Rv., die aangesteld
werd om tot een meerderheidsoordeel te komen nadat de door de partijen aangewezen
scheidslieden daartoe niet konden geraken. Een dergelijke constructie had aileen nut in
een stelsel waarin een scheidsgerecht uit een even aantal scheidslieden kan bestaan. In het
door het gerechtelijk wetboek gehuldigde systeem heeft de voorzitter van het scheidsgerecht, behalve het gestelde in artikel I693, lid 2 en artikel I70I, lid 2, dat facultatief is,
geen andere bevoegdheden dan zijn mede-scheidslieden; vgl. Rapport Explicatif, commentaires, nr. 55·
(2) Vooral in Nederland heeft het stelsel van de ,.partij-arbirage" vee! kritiek ondervonden
en kan er naar aile waarschijnlijkheid de oorzaak van zijn dat de eenvormige wet daar niet
in de voorgestelde vorm zal worden ingevoerd; zie Par!. Besch. Kamer, I970-I97I, 988-I,
blz. I4 en Pari. Besch. Kamer, I97I-I972, I95-3, biz. 4· Van de auteurs zie bijv. HEEMSKERK, W., bij HuGENHOLTZ, Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht, 's Gravenhage, I970, nr. 272, biz. 27I, die schrijft : ,Liever geen arbitrage dan deze persiflage van
rechtspraak" ; SANDERS, prae-advies, biz. I4 en biz. 70; NoLEN, W., Partijarbitrage als
ons wettelijk systeem te aanvaarden?, A.R., I966, biz. I29 e.v. bij wie verwijzing naar andere
auteurs; zie ook zijn Handleiding voor arbiters, Zwolle I957, blz. 46. Genuanceerder :
STEIN, P. A., Compendium van het Burgerlijk Procesrecht, Deventer, I970, biz. 220.
(3) Dat arbitrage rechtspraak is blijkt ondermeer uit de mogelijkheid dat een arbitrale
uitspraak gezag van gewijsde kan verkrijgen, zie artikel I703 Ger. W.; vgl. Pari. Besch.,
Kamer, zitting I970-I97I, 988-I, biz. I4; zie ook FRANSEN VANDER PuTTE, Prae-advies,
blz. 96.
(4) Pari. Besch. Kamer, I970-I97I, 988-I, biz. I4. Men kan het Comite van deskundigen,
dat deze regeling ontwierp, inconsequentie verwijten, doordat zij enerzijds stelt dat scheidslieden ,doivent remplir leur mission a l'instar des juges, c'est-a-dire avec independance
et impartialite", terwijl het anderzijds voor een benoemingssysteem kiest dat in zich aile
mogelijkheden bergt om deze beginselen met de voeten te treden ; vgl. Rapport Explicatif,
commentaires, nr. 47 en nr. 63.
20

te komen, kan o.i. het twijfelachtige karakter van de regeling niet
wegnemen.
Het moet dan ook spijtig geacht worden dat niet gekozen werd voor
de regel dat de rechter de scheidslieden benoemt, indien de partijen
mochten nalaten een regeling te treffen (1).
32. Materieel vindt de inrichting van het scheidsgerecht plaats bij
kennisgeving, blijkens artikel 32, lid 2 in geschrift, waarbij de eiser
aan de wederpartij meedeelt dat het gerezen geschil aan arbitrage zal
worden onderworpen. Onder de vermelding van de naam van de
aangewezen scheidsman of scheidslieden, een verwijzing naar de
overeenkomst tot arbitrage en zonodig een omschrijving van het
geschil, wordt de laatstgenoemde hierbij uitgenodigd een scheidsman
of de scheidslieden aan te wijzen (2).
Werd een derde belast met de aanwijzing, dan zal deze op dezelfde
wijze worden verzocht hiertoe over te gaan (3).
Luidens het vierde lid van artikel 1683 kan, indien van de aanwijzing
van een scheidsman eenmaal is kennis gegeven, deze niet meer worden
ingetrokken.
33. Het sluitstuk van de vooromschreven regeling wordt gevormd
door artikel 1684. Dit artikel voorziet in een beroep op de rechter,
indien een van de partijen in gebreke mocht blijven een of meerdere
scheidslieden aan te wijzen. Dit kan, behalve in gewone onwilligheid,
ondermeer zijn grand vinden in het feit dat de nalatige partij het
bestaan van de overeenkomst tot arbitrage ontkent. Nochtans houdt
de wet dit verweer niet voor gedekt, indien de betrokken partij desalniettemin tot aanwijzing overgaat. Uit het vierde lid van artikel 1697
volgt immers dat de aanwijzing van een scheidsman niet de stilzwijgende aanvaarding van diens bevoegdheid betekent (4).
Materieel bevoegd is de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (s).
Diens tussenkomst behoort te worden ingeroepen bij verzoekschrift,
dat is onderworpen aan de vereisten van artikel 1025 e.v. Ger. W.
De rechterlijke benoeming kan eerst verzocht worden indien een
(1) Tenzij Belgie het Verdrag niet ondertekend had, was de wetgever gebonden aan de
opgenomen regeling. Hiervoor werd namelijk geen reserve voorzien.
(2) Artikel 1683, lid 2, Ger. W.
(3) Artikel 1683, lid 3, Ger. W.
(4) Par!. Besch., Kamer, 1970-I97I, 988-1, biz. 21; - zie nr. 55·
(5) Krachtens overeenkomst kunnen partijen de benoeming verzoeken aan de vrederechter,
art. 594 Ger. W. Omtrent de territoriale bevoegdheid, zie nr. 84.

21

maand is verstreken nadat de verzoekende partij een scheidsman
aanwees (art. I684, lid I).
Dezelfde regeling geldt mutatis mutandis indien een derde met de
benoeming is belast of indien de partijen waren overeengekomen een
arbiter aan te wijzen en zij binnen de gestelde maand niet tot een
onderling akkoord komen over de persoon, die voor beiden aanvaardbaar is (art. I684, lid 2).
34· De benoeming zal eveneens en op dezelfde wijze aan de voorzitter
verzocht kunnen worden als de reeds aangewezen ofbenoemde scheidslieden niet tot overeenstemming kunnen komen over een bijkomende
scheidsman of, indien zij, reeds oneven in getal, het niet eens worden
over de keuze uit hun midden van een scheidsman-voorzitter. Nochtans kunnen de partijen in plaats van de rechtbank-voorzitter een derde
met de aanwijzing belasten, zowel in het eerste als tweede geval
(art. I68s, lid I en 2).
35. De scheidslieden stellen hun gebrek aan overeenstemming over de
genoemde punten vast bij proces-verbaal of door een eenvoudige
mededeling aan de partijen (1). Het hier bedoelde proces-verbaal is er
niet een in de zin van artikel I 3 I 7 BW. want scheidslieden missen de
in dit artikel geeiste hoedanigheid, aan de andere kant is het als onderhandse akte niet onderworpen aan artikel 1325 BW., daar het geen
wederkerige overeenkomst is.
36. De ,meest gerede partij" kan zich eerst tot de rechtbank-voorzitter wenden na een wachttermijn van een maand te rekenen vanafhet
moment dat de laatste scheidsman zijn opdracht heeft aangenomen of
indien eerder, binnen deze termijn, het gebrek aan overeenstemming
werd vastgesteld (art. I68s, lid I).
37. In geen van de gevallen waarin de benoeming aan de voorzitter
van de rechtbank wordt verzocht is voorziening tegen zijn beslissing
mogelijk. Artikel I686, lid I, voorkomt aldus vertraging en de mogelijkheid van chicanes.
38. De benoeming door de rechter houdt zijnerzijds geen oordeel in
over de geldigheid van de overeenkomst tot arbitrage. Dit zou strijden
met het blijkens artikel I 697 door de wet gehuldigde beginsel, waarbij
aan arbitrage de voorkeur wordt gegeven, indien er een overeenkomst
(1) Rapport Explicatif, commentaires, nr.' 54·
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tot arbitrage lijkt te bestaan, Artikel I686, lid
van dit beginsel (I).

2

vormt een toepassing

39· Evenmin als het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bevat
het gerechtelijk wetboek een voorschrift omtrent de vorm, waarin de
scheidslieden hun opdracht behoren te aanvaarden (2). De aanvaarding
kan mondeling of schriftelijk gebeuren dan wel blijken uit het optreden
van de aangewezene als zodanig. In een aantal aangelegenheden is
het moment van aanvaarding van belang. Verwezen kan worden naar
de artikelen I68s, lid I, 1693, en 1698, lid 2 (3).

§ 3. Einde van de opdracht
De opdracht van een scheidsman eindigt als deze haar heeft volbracht c.q. als de daarvoor gestelde termijn is verstreken. Eveneens is
dit het geval als er voor de partijen tijdens het geding een reden mocht
zijn om de scheidsman te vervangen of indien de scheidsman zich aan
zijn opdracht onttrekt.

40.

Luidens artikel I702, lid 2 hebben de scheidslieden aan hun opdracht voldaan nadat zij de partijen in kennis hebben gesteld (4) van de
einduitspraak en deze in origineel op de griffie van de rechtbank van
eerste aanleg is neergelegd. Op dit laatste is verder geen sanctie gesteld.
Behoudens de in artikel 1708 gemaakte uitzondering (5) heeft een en
ander tot gevolg dat de partijen zich niet meer tot datzelfde scheidsgerecht kunnen wenden, zelfs niet als de overheidsrechter naderhand
de scheidsrechterlijke beslissing mocht vernietigen. Willen de partijen
in dat geval het geschil wederom aan arbitrage onderwerpen dan zal
onderscheiden moeten worden tussen een overeenkomst tot arbitrage
in de vorm van een compromis en in de vorm van een arbitraal beding.
Op laatstgenoemde basis kunnen de partijen opnieuw scheidslieden
aanwijzen, hetzij dezelfden dan wel anderen. Gaat het evenwel om een
compromis, een overeenkomst tot arbitrage die voor dat speciale
geschil werd aangegaan, dan heeft het met de einduitspraak een einde
genomen en zullen de partijen een nieuw compromis moeten sluiten.

4I.

(x) Vgl. Par!. Besch., Kamer, 1970-197I, 988-1, biz. 16; zie nr. 55·
(2) Anders artikel813 C. pr. civ. it en artikel627 Ned. Rv., die een geschrift voorschrijven.
In Ned. ons daartoe beperkend, evenwel niet op straffe van nietigheid. Men Jette echter wei
op artikel 640 Ned. Rv. dat neerlegging van de akte van benoeming ter griffie voorschrijft.
Indien een exequatur wordt gevraagd dan kan de rechter overlegging van genoemde akte
verlangen.
(3) Zie nr. 36 en nr. 48.
(4) Artikel 32, lid 2 Ger. W.
(5) Zie nr. 88.
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42. Alhoewel de wet in artikel I698, lid 2 er in beginsel van uitgaat,
zal overschrijding door het scheidsgerecht van de voor zijn uitspraak
gestelde termijn (I) niet noodzakelijk het einde van de opdracht betekenen. ,Bij onderling goedvinden" kunnen de partijen de genoemde
termijn en hiermede de opdracht verlengen, bijv. indien de zaak ingewikkelder mocht blijken en meer tijd vergen dan aanvankelijk was
voorzien. De contractuele oorsprong van de opdracht verhindert een
verlenging van de termijn door de gewone rechter, zo een van de
partijen hierom mocht verzoeken (2).
Het is niet noodzakelijk dat de partijen de verlenging uitdrukkelijk
overeenkomen, zij kunnen de termijnoverschrijding stilzwijgend
bekrachtigen door ook nadien te blijven verschijnen of stukken te
produceren.
43· Niet altijd zal een scheidsman een door hem aanvaarde opdracht
ten einde brengen. Een aantal omstandigheden kunnen de partijen tot
zijn vervanging aanleiding geven. Een opsomming hiervan werd reeds,
zij het in ander verband, in nr. r7 gegeven; evenals de op de vervanging
toepasselijke regeling zijn zij terug te vinden in artikel I687, alsmede
in artikel I 69 I, lid 3. Dit laatste artikel ziet op de vervanging van de
scheidsman_diezichnazijnwraking terugtrok of wiens_wraking door de
rechter werd aanvaard. In artikel I687 is ondermeer sprake van het
uitvallen van een scheidsman doordat hij ,in rechte" verhinderd is.
Dit begrip ziet op de aanwezigheid van een wettelijke onbevoegdheid,
in de zin van artikel I68o, of het ontstaan van een onverenigbaarheid
in hoofde van de scheidsman (3). De partijen kunnen eveneens tot zijn
vervanging overgaan als blijkt dat de scheidsman zijn opdracht niet
uitvoert of, wat bier mede onder begrepen wordt, indien hij, door
verwaarlozing daarvan, de zaak laat aanslepen (4). De na te noemen
vervangingsregel vindt evenzeer toepassing als de partijen tussentijds
overeenkomen de scheidsman van zijn functie te ontheffen, om welke
reden dan ook (5). Dat bier een tweezijdige rechtshandeling vereist
wordt vloeit voort uit de achtergrond van de opdracht, nl. de overeenkomst tot arbitrage.

(1) Zie nr. 48.
(2) Pari. Besch., Kamer, I970-1971, 988-1, biz. 22.
(3) Pari. Besch., Kamer, 1970-I97I, 988-1, biz. 22.
(4) Ibidem, biz. 17.
(5) Zie bijv. nr. 61.
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44· Aangezien we hier te maken hebben met een gewone overeenkomst, gesloten tussen de hem aanstellende partij en de scheidsman,
kan deze niet op rechtmatige wijze eenzijdig de door hem aanvaarde
opdracht beeindigen (1). Meent hij daarvoor gegronde redenen te
kunnen aanvoeren dan client de scheidsman zich tot de rechtbank te
wenden, met het verzoek zich aan de opdracht te mogen onttrekken,
ten ware de partijen hem vrijwillig van zijn opdracht ontheffen (2).
45. Blijkens de memorie van toelichting wordt met het verzoek, als
waarvan sprake in artikel 1689, niet bedoeld een verzoekschrift in de
zin van artikel 1025 e.v. Ger. W. (3). Omdat het hier een verzoek van
een scheidsman betreft, werd dit een te zware eis geacht. Nu niet nader
werd aangegeven wat daaronder wei verstaan moet worden ligt de
keuze bij de zich tot de rechtbank wendende scheidsman. Een gewone
brief lijkt te volstaan.
46. Vooraleer de rechtbank beslist of de reden welke de scheidsman
aanvoert een ontslagname rechtvaardigt - het Rapport Explicatif
spreekt van ,gewichtige redenen" - worden naast deze, oak de partijen door de rechtbank gehoord, minstens worden zij opgeroepen te
verschijnen. Artikel 1689 sluit voorziening tegen de beslissing van de
rechtbank uit.
47· Zowel voor de vervanging gegrond op artikel 1687 als die welke
zijn reden vindt in artikel 1691, lid 3 geldt dat deze vervanging zal
gebeuren overeenkomstig de regeling die op de aanwijzing of de benoeming van de uitgevallen scheidsman toepasselijk was. Gold bijv.,
bij gebrek aan een door de partijen getroffen regeling, het wettelijk
stelsel zoals omschreven in artikel 1682 e.v. dan zal de nieuwe scheidsman eveneens op deze wijze aangesteld worden (4). In beginsel is er
echter geen plaats voor de vervanging van een uitgevallen scheidsman
als de naam van deze in de overeenkomst tot arbitrage is vermeld, hetgeen haar verval en het herstel van de bevoegdheid van de rechter tot
gevolg heeft (5). De partijen kunnen evenwel een hiervan afwijkend
beding overeenkomen. Dit laatste is oak mogelijk ten aanzien van het
bepaalde in artikel 1687, lid 2, waarbij, ingeval er tussen de partijen
(1) Artikei 1689, Ger. W.
(2) Zie nr. 43·
(3) Pari. Besch. Kamer I970-197I, 988-1, biz. 40. Vgl. biz. 49 n.a.v. een opmerking van de

Raad van State dienaangaande.
(4) Zie nr. 31.
(s) Vgl. nr. 17·
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onderling betwistingen mochten rijzen over de toepassing van artikel
I687, lid I, de rechtbank van eerste aanleg op vordering van een van de
partijen de vervangende scheidsman benoemt, indien zij inderdaad van
mening is dat hiervoor redenen aanwezig zijn (I). Wel behoort de
rechtbank bij de keuze van de vervanger met de bedoelingen van de
partijen dienaangaande rekening te houden, daarbij de overeenkomst
tot arbitrage tot richtsnoer nemend, aldus het genoemd artikel.
Een gelijkaardige regeling kent de wet niet aangaande de vervanging
van een scheidsman over wiens wraking in bevestigende zin door de
rechtbank werd beslist. Hiervoor geldt alleen de hogervermelde algemene regel. Alhoewel het de voorkeur zou verdienen dat de rechter
van de wraking tevens de vervangende scheidsman benoemt, wat een
sneller procesverloop zou waarborgen, zal de behoefte aan een andersluidende regeling zich in de praktijk niet snel doen gevoelen. lets dergelijks kan worden opgemerkt ten aanzien van het zich zelden of nooit
voordoende, in artikel I 686 behandelde, geval dat het ontslag van een
scheidsman via de rechter loopt.
Dit artikel kent trouwens in het geheel geen vervangingsregeling; in
voorkomend geval zal de beslissing bij de partijen liggen.

(1) Pari. Besch., Kamer 1970-1971, 988-1, biz. 17.
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HooFDSTUK V

DE PROCEDURE
§

1.

Algemeen

48. In beginsel bepalen de partijen in onderling overleg de regels, de
plaats van de gedingvoering (I) en de termijnen van de arbitrale procedure. Aldus de vaststelling van artikel I693, lid I en artikel I698, lid 1.
Met op de achtergrond de gedachte dat de scheidslieden er niet toe
kunnen worden verplicht bepalingen na te Ieven die hen onbekend
waren bij hun aanstelling, verklaart de wet de partijen in principe van
dit recht vervallen nadat de eerste scheidsman zijn opdracht heeft
aanvaard (2). In dat geval is de vaststelling van de regels en de plaats
van het geding aan het scheidsgerecht voorbehouden (art. I693, lid I).
Uit deze bepaling volgt dat de scheidslieden hun uitspraak niet kunnen
geven zonder enige vorm van gedingvoering. Weliswaar bedreigt
artikel I 704, lid 2 sub g het niet naleven van voorgeschreven procedureregels met vernietiging van de uitspraak, en gaat derhalve van hun
bestaan uit, doch de afwezigheid van enige vorm van proces lijkt ook
hier haar sanctie te vinden.
Behoudens als zij derden hiertoe opdracht hebben gegeven (3), zal bij
verzuim van de partijen (4), de rechtbank van eerste aanleg op verzoekschrift van een van hen, de termijn vastleggen. Dit verzoekschrift vergt
de tussenkomst van een advocaat (5). Om een vroegtijdige voorziening
te beletten stelt het tweede lid van artikel I 698 twee vereisten. De
rechtbank zal slechts de ontvankelijkheid van het verzoekschrift mogen
uitspreken bij nalatigheid van het scheidsgerecht om een uitspraak te
doen en er bovendien zes maanden verliepen vanaf de dag dat de laatste
scheidsman zijn opdracht aanvaardde. Tegen de beslissing van de
rechtbank staat geen voorziening open.
Mocht een goede instructie van de zaak een verlenging van de door de
rechter gestelde termijn noodzakelijk maken, dan staat artikel I 698,
lid 2 hieraan niet in de weg (6).

(r) Dit kan mede van beiang zijn voor artikei 1717; zie nr. 84; zie ook artikei 630, lid 2
Ger. W., hierover eveneens nr. 84.
(2) Pari. Besch., Kamer, 1970-1971, 988-1, biz. 19.
(3) Deze mogeiijkheid biijkt uit de woorden ,de wijze waarop deze termijn wordt vastgesteid".
(4) Hiermede client geiijkgesteid te worden een vaststelling van de termijn in bewoordingen
zonder nadere aanduiding, zoais: pour Ia dunie des operations, zie Rb .. Dinant, 29 januari
1964, ]. Liege, 1963-1964, biz. 204.
(5) Artikei 1025 e.v. Ger. W.
(6) Pari. Besch., Kamer, 1970-1971, 988-1, biz. 19.

49· Onafhankelijk van wat de partijen bepalen moet het scheidsgerecht
de beginselen van een behoorlijke procesorde naleven (art. I694, lid I).
Het behoort iedere partij, mondeling of schriftelijk al naar gelang werd
overeengekomen, de gelegenheid te geven voor haar rechten op te komen. Het zal het beginsel van de gelijkheid van de partijen eerbiedigen.
Schending van deze dwingend rechtelijke regels vindt haar sanctie in
de nietigverklaring van de arbitrale beslissing (I).

so. Tenzij de partijen een geheel schriftelijke behandeling van het
geding overeenkomen, zullen de debatten een mondeling karakter
hebben, wat overigens de uitwisseling van schriftelijke conclusies niet
uitsluit (2).
51. Onderwerp van aanvullend recht is eveneens de wijze waarop de
partijen door het scheidsgerecht worden opgeroepen. Artikel I 694,
lid 2 ziet een oproeping bij aangetekende brief als minimale vorm,
althans voorzover de partijen geen andere wijze zijn overeengekomen.
Alsdan kunnen zij met minder waarborgen genoegen nemen en verwittiging bij gewone brief voldoende achten (3).
52. De partijen kunnen zich ter zitting doen vertegenwoordigen door
een advocaat of door een lasthebl:ier dan wei, indien zij persoonlijk
verschijnen, laten bijstaan door andere personen. Met uitzondering
van advocaten, die de partijen altijd kunnen vertegenwoordigen ofbijstaan (4), stelt artikel I694, lid 4 voor de toelating van andere personen
bepaalde voorwaarden, teneinde een geordend procesverloop te verzekeren (5).
Voor een lasthebber stelt de wet als eis dat deze beschikt over een schriftelijke volmacht, die ,bijzonderlijk", d.w.z. specifiek voor deze gelegenheid gegeven is; bovendien moet het scheidsgerecht aan hem toelating geven om als zodanig op te treden. Dit verlof tot toelating is
eveneens noodzakelijk, indien een van de partijen zich door een derde
willaten bijstaan. Het is ter vrije dispositie van het scheidsgerecht het
verlof al dan niet te verlenen. Zaakwaarnemers zijn door het gerechtelijk wetboek in aile gevallen uitgesloten (6).

(r) Artikel 1704, lid 2, sub g, Ger. W. zie nr. 90.
(2) Pari. Besch. Kamer, I970-197I, 988-r, biz. 20; Verslag Bourgeois, biz. ro.
(3) Ibidem.
(4) Zie artikel 440 Ger.W.
(5) Pari. Besch., Kamer, I970-I97I, 988-r, biz. 20.
(6) Vgl. artikel 728, lid 4 Ger. W.

53· Verschillende bepalingen in de arbitrage-wetgeving beogen een
spoedig verloop van de scheidsrechterlijke gedingvoering te bevorderen.
Vertraging bij de aanvang van het geding kan, zoals reeds bleek (r),
worden voorkomen door de regeling van artikel r684 e.v. Oponthoud
tijdens de procedure kan aanleiding geven tot de toepassing van artikel
1695. lndien een partij verstek doet, d.w.z. na een tijdige en behoorlijke oproeping niet is verschenen of niet tijdig haar middelen heeft
voorgedragen, geeft dit artikel het scheidsgerecht de mogelijkheid de
zaak te behandelen en een uitspraak te geven. Deze beslissing is er een
als op tegenspraak; in verzet werd niet voorzien. Nochtans mist het
artikel werking indien de tegenpartij verzoekt de zaak uit te stellen of
indien de verstekdoende partij een te billijken, de wet spreekt van een
wettige, reden van verhindering kan aantonen.
De vraag te weten of de verhindering kan worden opgeworpen tot aan
de sluiting van de debatten dan wel tot aan de ondertekening van de
uitspraak door de scheidslieden, zal, alhoewel de wet dit niet uitdrukkelijk stelt, in de tweede zin beantwoord moeten worden, nu ook het
niet inachtnemen van de termijnen van de procedure de toepassing van
dit artikel toelaat.

§

2.

Tussengeschillen

54· Van de incidenten die zich in de loop van de arbitrate procedure
kunnen voordoen, regelt de eenvormige wet het bevoegdheidsincident
en dat van de wraking, welke in het gerechtelijk wetboek respectievelijk in artikel r697 en in artikel r69o e.v. een plaats vonden. De regeling van de onderzoeksmaatregelen, waarin artikel r696 voorziet, werd
geheel aan de nationale wetgever overgelaten.
55· Niet de overheidsrechter in een prejudicieel geschil (2), doch de
scheidslieden zelf maken in eerste instantie uit of hun bevoegdheid
voldoende steunt vindt in een rechtsgeldige grondslag. Of gezegd met
de woorden van artikel r697, lid r : ,Het scheidsgerecht kan zich
omtrent zijn bevoegdheid uitspreken en daartoe de geldigheid van de
overeenkomst tot arbitrage onderzoeken", hetgeen impliceert dat het
zelfstandig de opgeworpen exceptie van onbevoegdheid kan behandelen (3).
In lijn met deze opvatting en om vertraging van het geding te voor(1) Zie nr. 33·
(2) Zie nr. 58.
(3) Pari. Besch., Kamer 1970-1971, 988-r, biz. 21; Rapport Explicatif, commentaires, nr. 83.

29

komen, welke zou voortvloeien uit de weigering van een van de partijen
om een scheidsman aan te wijzen, verklaart artikel 1697, lid 4 dat de
aanwijzing van een scheidsman diens mogelijke onbevoegdheid niet
dekt. Deze partij mag zich desondanks op de onbevoegdheid van het
scheidsgerecht beroepen.
56. Alhoewel niet onmogelijk, behoeft de onbevoegdheid van de
scheidslieden niet noodzakelijk voort te vloeien uit de nietigheid van de
hoofdovereenkomst, waarvan een arbitraal beding deel uitmaakt.
Het tweede lid van artikel 1697 gaat in beginsel uit van de zelfstandigheid van genoemd beding. Dit houdt in dat de overheidsrechter voor
elk geval afzonderlijk zal moeten uitmaken of de nietigheid van de
hoofdovereenkomst van invloed is op de arbitraal beding en derhalve
op de bevoegdheid van de scheidslieden (1).
57· De wet zwijgt over het moment waarop de exceptie van onbevoegdheid voor het scheidsgerecht moet worden opgeworpen. Neemt
men de algemene regel van artikel 854 Ger. W., dan is dit v66r ,alle
exceptie en verweer''.
58. De uitspraak waarbij het scheidsgerecht zijn bevoegdheid aanneemt, hetzij daarover in afwijzende zin beslist, heeft slechts een voorlopig karakter. De wet laat niet toe dat het arbitraal college hierover in
laatste instantie oordeelt. Blijkens het derde lid van artikel 1697 is het
laatste woord steeds aan de gewone rechter.
In het oude recht dienden de partijen, bij betwisting van de scheidsrechterlijke bevoegdheid, zich in een prejudicieel geding tot die rechter
te wenden teneinde hierover te horen beslissen (2). Tegen deze beslissing kon dan weer hager beroep worden ingesteld. Er behoeft niet te
worden gewezen op de vertraging, die de zaak ten grande door deze
gang van zaken kon ondergaan. Teneinde dit te voorkomen wijzigt het
gerechtelijk wetboek deze procedure in die zin, dat tegen een uitspraak,
waarbij het scheidsgerecht zich bevoegd acht, eerst kan worden opgekomen tegelijk met een vordering tot vernietiging van de uitspraak in
de grand van de zaak (3). Dit op straffe van niet-ontvankelijkheid.
Waar, bij ontkenning van de bevoegdheid, deals scheidslieden aangestelden, geen beslissing geven over de materiele kant van de zaak,
Zie voor het oude recht nog RIGAUX, F., L'autonomie de Ia clause compromissoire en droit
beige,- Ann. dr. Sc. pol., 1961, biz. 222 e.v.; DEKKERs, R., Compromis et clause compromissoire, R.C.].B., 1951, biz. 259·
(2) Zie BERNARD, o.c., nr. 294, biz. 180 e.v.
(1)

(3) Artikei 1697. lid 3 Ger. W.
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moest hier een voorschrift tot een dergelijke voeging uiteraard achterwege blijven.
Nu in de wet geen nadere aanwijzing te vinden is nopens de wijze
waarop de vordering voor de rechtbank van eerste aanleg wordt gebracht, is de algemene regel van artikel 700 Ger. W. toepasselijk
en zal dit gebeuren bij dagvaarding, tenzij de partijen tot een vrijwillige verschijning besluiten (1).
59· Evenals de leden van de rechterlijke macht behoren de scheidslieden in onafhankelijkheid en onpartijdigheid hun opdracht te vervullen (2). Met dit standpunt voor ogen verklaart artikel 1690 op hen
dezelfde gronden tot wraking toepasselijk. Men zij hiervoor verwezen
naar artikel 825 e.v. Ger. W.
In Nederland is het bezwaar geuit dat de bestaande wrakingsgronden
aldaar onvoldoende waarborgen bieden, vermits zij zich beperken tot
de !eden van de rechterlijke macht, terwijl het karakter van arbitrage
meebrengt dat veelal vakgenoten als scheidsman optreden (3). Voor
Belgie gaat dit bezwaar echter niet op, doordat in de structuur van de
rechterlijke organisatie leken-rechters hun plaats vinden, waaraan de
gronden tot wraking werden aangepast (4). Naast die welke volgen uit
de wettelijke wrakingsgronden, waaraan gezien de aard van arbitrage
als uitzonderingsrechtspraak niet te tornen valt, kunnen de partijen
bijzondere voorwaarden voor de vervulling van de scheidsrechterlijke
functie stellen; artikel 1692 verklaart oak hier de wrakingsprocedure
van toepassing (s).
Be wet onthoudt aan een partij de mogelijkheid een door haar aangewezen scheidsman te wraken, ten ware de reden hiertoe haar eerst na de
aanwijzing bekend werd (6).
Tenslotte draagt de betrokken partij de verantwoording voor de keuze
van de door haar aangezochte scheidsman en moet voorondersteld
worden dat, zo een reden tot wraking ten tijde van de aanwijzing aan de
betrokken partij bekend was, deze daarin berust heeft. Dit is eveneens
het uitgangspunt van artikel 1691, lid 1, ingeval de bewuste partij haar
wrakingsgrond niet terstond, nadat deze aan haar bekend werd,
geldend heeft gemaakt. Tenzij dit laatste zich voordoet, waarover na
daartoe aangesproken te zijn de rechtbank oordeelt, kan naar analogie
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Zie art. 706 Ger. W.
Rapport Explicatif, commentaires, nr. 64.
SANDERS, Prae-advies, biz. 73·
Zie artikel 829, Ger. W.
Zie nr. 6o.
Pari. Besch., Kamer 1970-1971, 988-1, biz. 18; Rapport Explicatif, commentaires, nr. 65.
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van artikel 833 Ger.W. de wraking worden opgeworpen tot aan de
ondertekening van de uitspraak door de scheidslieden.
6o. Artikel I6gi, lid 2 geeft een regeling van de procedurale aspecten
van de wraking. Blijkens het gebruik van de term ,kennisgeving" zal
de wraking in schriftelijke vorm voor het scheidsgerecht gebracht
worden (I). Ten ware de gewraakte scheidsman zich hierop binnen de
gestelde termijn van tien dagen terugtrekt, kan de zaak voor de rechter
worden gebracht. Bevoegd is de rechtbank van eerste aanleg, waarvoor
het geding bij dagvaarding moet worden ingeleid (2). De wrakende
partij behoort zowel de wederpartij als de betrokken scheidsman te
dagvaarden. Op straffe van verval moet dit geschieden binnen tien
dagen na de kennisgeving van de wei gering aan de wrakende partij door
het scheidsgerecht (3).
Overeenkomstig het gestelde in artikel 843 Ger. W. is hoger beroep
mogelijk tegen de beslissing van de rechtbank, zowel bij gegrond als bij
ongegrond verklaring van de ingestelde wraking.
61. Vormt een toepassing van artikel I687, lid I, als de wederpartij de
wraking aanneemt, d.w.z. als de beide partijen in onderling overleg
beflluite11 d~_ge~r_a_ak_!e sch~ids~(l.n_t_e ve!_'.'<l.rtge!l ... ____ ..
62. De met de wraking gelijktijdig geschorste scheidsrechterlijke
gedingvoering wordt hervat nadat het scheidsgerecht weer in zijn
geheel bevoegd is geworden; dit zal het geval zijn als de gewraakte
scheidsman is vervangen, de rechtbank de eis tot wraking ongegrond
heeft bevonden dan wel doordat de wrakende partij heeft verzuimd
binnen de gestelde termijn de zaak bij de rechter aanhangig te maken.
63. Alhoewel het scheidsgerecht in beginsel dezelfde onderzoeksmaatregelen kan bevelen als de gewone rechter, moet een uitzondering
gemaakt worden voor die onderzoeksmaatregelen welke zich naar hun
aard niet laten verenigen met het particuliere karakter van de arbitrale
rechtspraak. Het scheidsgerecht zou zich aan overschrijding van rechtsmacht schuldig maken door een van deze ,hierna volgende, onderzoeksmaatregelen te bevelen en hiermede zijn uitspraak aan nietigheid
blootstellen (4).

(1) Artikel 32, 2e Ger. W.

(2) Omtrent de territoriale bevoegdheid, zie nr. 84.
(3) Pari. Besch., Kamer, I970-1971, 998, r, biz. 18; Rapport Explicatif,commentaires, nr. 65.
(4) Artikel 1704, lid 2, sub d Ger. W.; zie nr. 87.
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64. Luidens de !eden 2 en 3 van artikel 1696 missen de scheidslieden
het gezag om dwangmaatregelen jegens weigerachtige getuigen te nemen, een schriftonderzoek te bevelen of te oordelen over de opgeworpen valsheid van stukken. Alhoewel zij, onder de in artikel877 Ger:W.
gestelde voorwaarden, de overlegging van door een partij onder zich
gehouden stukken kunnen bevelen, vermogen de scheidslieden dit niet
waar het gaat om stukken, die in het bezit zijn van derden; dit overeenkomstig het hogervermelde beginsel (1).

65. Met uitzondering van deze laatste, waarvoor binnen het kader van
arbitrage geen plaats is, behoren de zojuist genoemde onderzoeksmaatregelen tot de competentie van de rechtbank van eerste aanleg,
waarheen, bij hun voordoen tijdens de arbitrale procedure, het scheidsgerecht behoort te verwijzen. Het scheidsgerecht stelt aan de partijen
een termijn waarbinnen de partijen zich tot de rechtbank moeten
wenden. Wordt deze termijn niet in acht genomen dan mag het
scheidsgerecht daaruit afleiden dat de betreffende partij ervan heeft
afgezien om het tussengeschil voor de rechter te brengen, overigens
met aile g~volgen van dien voor haar stelling.
66. Behoudens het getuigenverhoor, worden de scheidsrechterlijke
tussengeschillen bij wijze van hoofdvordering, middels een deurwaardersexploot houdende dagvaarding, voor de rechtbank ingeleid. Dit
overeenkomstig artikel7oo Ger. W., welke bepaling desgevallend vrijwillige verschijning toelaat (2).
Voor het bekomen van een getuigenverhoor wordt een verzoekschrift
voorgeschreven, waarbij aan de rechtbank de benoeming van een rechter-commissaris wordt verzocht, welke het verhoor zal afnemen. Dit
verzoekschrift moet door tussenkomst van een advocaat worden ingediend (3).
Het verzoek tot benoeming van een rechter-commissaris veronderstelt
een scheidsrechterlijk bevel tot verhoor van getuigen en hun weigering
te verschijnen, de eed of een verklaring af te leggen (4).
Artikel 1696, lid 2 verklaart op het getuigenverhoor de regeling in
burgerlijke zaken toepasselijk, het zal derhalve overeenkomstig artikel
915 e.v. Ger.W. verlopen.

(r)
(2)
(3)
(4)

Nr. 63.
Zie artikel 706 Ger. W.
Artikel I025 e.v. Ger. W.
Artikel r696, lid 2 Ger. W.
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67. Het verschil in aard, het al dan niet tegensprekelijk karakter,
van de in het vorige nummer genoemde inleidingsvormen weerspiegelt
zich mede in de afloop van de termijn van opschorting van de arbitrale
gedingvoering. In het eerste geval biedt de vorm van de procedure zelf
de nodige waarborg tegen eventuele obstructie, zodat de wetgever het
initiatief tot herneming van het scheidsrechterlijk geding aan de meest
gerede partij overlaat (r). Anders ligt dit in het tweede geval, om welke
reden artikel 1696, lid 2 het einde van de opschorting doet samenvallen
met het einde van het verhoor.

§ 3· De uitspraak
68. Het Ger. W. brengt geen verandering in de wijze waarop de
scheidslieden tot hun beslissing moeten komen. Artikel 1700 verplicht
de scheidslieden ertoe om het geschil, onderworpen aan hun rechtsmacht, te beslechten overeenkomstig de regelen des rechts. Aan de
partijen wordt evenwel de mogelijkheid gelaten om te bedingen dat de
scheidslieden kunnen oordelen ,als goede mannen naar billijkheid".
Dienen de scheidslieden naar de regelen des rechts te beslissen, dan
behoort, evenals bij de overheidsrechter, het materiele recht aan hun
uitspraak ten grondslag liggen (2). Bij andersluidend beding mogen de
scheidslieden deze materieelrechtelijke normen, behoudens die van
openbare orde, buiten toepassing laten (3). Gegeven het aan hen voorgelegde geval kunnen de scheidslieden alsdan, met inachtneming van
voornoemde beperking en die, welke voortvloeien uit de overeenkomst
tot arbitrage en de ingestelde eis, beslissen naar wat in hun ogen door
de billijkheid wordt gevorderd (4).
69. De opdracht om naar billijkheid te beslissen, en desgevallend met
voorbijgaan aan dwingende rechtsregelen (5), kan eerst door de partijen verleend worden, nadat het geschil is ontstaan (6).
Naar wettelijke maatstaf is van een geschil sprake, indien overeenkomstig het voorschrift van artikel r 683 de wederpartij ervan m
(1) Artikei 1696,1id 4 Ger. W.
(2) Par!. Besch., Kamer 1970-1971, 988-r, biz. 23; Rapport Explicatif, commentaires, nr. 98.
(3) Ibidem; zie ook artikel 1704, lid 2, sub a. Ger. W.
(4) Hierover: ScHOLTEN, P., Recht en billijkheid, Verz. Geschr., Zwolle, 1949, biz. 225 e.v.,
spec. biz. 256 e.v. Met zekere nuancering in dezelfde geest ZoNDERLAND, P., De omschrijving van de billijkheid, AR, 1965, biz. 161 e.v.
(5) Zie supra. Vgl. artikei 1704, lid 2, sub a Ger. W.
(6) Artikei 1700 Ger. W.; Cass. 2. februari 1973, R. W., 1972-1973, kol. 1475. Aihoewel
dit arrest nog handeide over de artikeien van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
heeft het Hof van Cassatie beslist in de zin van het gerechtelijk wetboek. Dit arrest bevestigde Hof Brussel, 15 oktober 1971, R. W., 1971-1972, kol. 664.
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kennis is gesteld dat de betwisting voor een scheidsgerecht gebracht
zal worden.
Deze wettelijke regeling is een bekrachtiging van de in Belgie heersende leer, luidens dewelke een partij eerst kan afzien van de bescherming, die haar door dwingende rechtsnormen verleend wordt, nadat
zij titularis is geworden van het wettelijk beschermd belang (r) en
zij de draagwijdte van haar afstand kan overzien (2).
Aan een beding met voornoemde strekking doch voordien aangegaan,
d.w.z. alvorens de kennisgeving waarvan sprake in artikel r683 is
geschied, wordt in artikel 1700 geldigheid ontzegd.
Dientengevolge heeft deze clausule als belangrijk praktisch gevolg,
dat zij de mogelijkheid uitsluit om in een arbitraal beding de opdracht
op te nemen om naar billijkheid recht te doen en dit ongeacht of deze
opdracht in de overeenkomst tot arbitrage zelf, dan wel in mogelijk
erop toepasselijke algemene voorwaarden zou worden vastgelegd. In
beide gevallen mist het beding verbindende kracht.

70. Het wetboek van rechtsvordering kende een dergelijke beperking
niet. De verklaring hiervoor moet worden gezocht in het feit dat in
de gedachte van de wetgever van r8o6 elke overeenkomst tot arbitrage
eerst na het ontstaan van het geschil gesloten werd. De wet regelde
immers slechts het compromis. Bijgevolg, mede omdat de rechtspraak
geen eisen stelde, golden onder het oude regime hoegenaamd geen
inhoudelijke beperkingen voor het arbitraal beding. Vele contracten
met dit beding, hielden dan ook de gewraakte opdracht in (3). Hoezeer
in overeenstemming met de geldende jurisprudentie, toch rijst de
vraag of de wetgever met de huidige regeling deze opdracht niet op
een zij-spoor heeft gerangeerd. Het is immers een feit dat de partijen,
zodra het geschil eenmaal is ontstaan, veelal weinig geneigd zijn tot
toegevingen van deze aard.
(r) Zoals bekend, maakt het Hof van Cassatie sinds het arrest van 9 december 1948, Pas.,
1948, r, 699, een onderscheid tussen dwingend recht, dat uitsluitend client ter bescherming
van private belangen, en dwingend recht, dat de fundamentele maatschappelijke regelen
raakt en dientengevolge van openbare orde is. De begrippen ,dwingend recht" en ,openbare orde" zijn niet equivalent, een wetsbepaling van openbare orde valt weliswaar onder
dwingend recht, doch niet elke dwingende wetsnorm is van openbare orde. De gevolgen
van dit onderscheid uiten zich ondermeer in de leer van de nietigheden, waarbij een inbreuk
op een regel van openbare orde zijn sanctie vindt in een absolute nietigheid, terwiji aan
de schending van dwingende rechtsnormen siechts een reiatieve nietigheid verbonden is.
Zie hierover VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Algemeen deel, Antwerpen 1969, nr. 26, biz. 73 e.v., en nr. 136, biz. 434· Eveneens : BAETEMAN, G., Les effets
des dispositions legales imperatives protegeant des interets prives, R.C.].B., r96o, biz. rs8 e.v.,
spec. biz. r6r e.v.
(2) Vgl. Par!. Besch., Kamer, 1970-I97I, 988-r, biz. 23.
(3) I.v.m. het overgangsrecht zie :VAN HouTTE, H., De amiable composition en de nieuwe
arbitrage-wet, R. W., 1972-1973• kol. 738 e.v.
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71. Machten de scheidslieden, zonder dat zij daartoe bevoegd waren
beslissen als goede mannen naar billijkheid, dan houdt dit overschrijding van rechtsmacht in, op grand waarvan de partijen de vernietiging van de scheidsrechterlijke uitspraak kunnen vorderen (r).
72. Niet noodzakelijk is, dat het scheidsgerecht over alle punten van de
vordering ineens einduitspraak doet. Artikel I 699 machtigt de scheidslieden om, tenzij de partijen anders overeenkomen, een afzonderlijke
beslissing te geven op de onderscheiden punten van de vordering.
Bijgevolg kunnen de scheidslieden, indien de schade niet direct kan
worden vastgesteld, provisioned de vordering toewijzen met de opdracht aan de eiser nadere gegevens omtrent die schade te verschaffen.
In een latere uitspraak zal het bedrag, waartoe de veroordeling strekte,
door de scheidslieden worden vastgesteld. Waar het in beide gevallen
om einduitspraken gaat, kunnen de scheidslieden in een latere uitspraak niet meer op reeds besliste punten terugkomen (2).
Tenzij de partijen een verlenging toestaan, moeten alle beslissingen
gegeven zijn binnen de overeenkomstig artikel 1698 vastgestelde termijn (3).
Naar de toelichting doet opmerken kan de omstandigheid dat de
scheidsliedennaderhandgeen uitspraak_doen op nag te beslissen punten, worden gelijkgesteld met de weigering van de opdracht of een
grand tot vernietiging zijn (4).
73· Werd de mogelijkheid van deelbeslissingen door de partijen uitgesloten, dan impliceert een gedeeltelijke uitspraak een overschrijding
van bevoegdheid, waarmee de scheidslieden hun uitspraak aan vernietiging blootstellen (5).
74· De formaliteiten waaraan een scheidsrechterlijke beslissing moet
voldoen om als zodanig aangemerkt te worden, zijn te vinden in artikel
1701, de leden 4 tot en met 6.Worden de aldaar gestelde vereisten niet
nageleefd, dan brengt dit echter niet vanzelf de vernietigbaarheid
van de uitspraak mede.
Niet alle genoemde vermeldingen heeft de wetgever tot de essentialia
van de uitspraak willen rekenen.
(1) Zie artikel 1704, lid 2, sub d. Ger. W. zie nr. 87.
(2) Cass. 17 mei 1945, Pas., 1945, I, 165: Een eindvonnis is een vonnis dat beslist over de

hoofdzaak, aan de eiser het recht op vergoeding van schade toekent, zonder het bedrag te
bepalen. Zie artikel 19 Ger. W.;- Par!. Besch., Kamer, 1970-1971, 988-1, biz. 23.
(3) Zie nr. 48.
(4) Par!. Besch., Kamer, 1970-1971, 988-1, biz. 23.
(5) Zie artikel 1704, lid 2, sub. d Ger. W.; zie nr. 87.

Slechts indien een schriftelijke, door de scheidslieden ondertekende,
uitspraak ontbreekt of indien de uitspraak niet gemotiveerd is, beschikken de partijen over het nietigheidsmiddel (I).
Het ontbreken van de formaliteiten van artikel I70I,lid 4,- de namen
en de woonplaatsen van de scheidslieden en de partijen, het voorwerp
van het geschil, de datum waarop uitspraak is gedaan, de plaats waar
het geding is gevoerd en de plaats waar uitspraak is gedaan -laat geen
vordering tot vernietiging toe. Wel kan hieruit, indien de elementen
daartoe voorhanden zijn, een vordering tot schadevergoeding jegens
de onzorgvuldige scheidslieden voortvloeien.
De schade zal in dat geval hoofdzakelijk haar grand vinden in de vertraging, door het gebrek veroorzaakt, in het onderzoek van de voorzitter bij de uitvoerbaarverklaring (2).
Wegens het niet uitvoeren van de opdracht kan er eveneens reden tot
schadevergoeding zijn, indien de uitspraak van de scheidslieden geen
beslissing inhoudt (3). De beslissing is een conditio sine qua non voor
de uitspraak.
Noteren wij nag, dat de vermelding van de plaats van arbitrage van
belang kan zijn voor de vaststelling van de territoriale bevoegdheid van
de overheidsrechter (4).
75· Naar voorschrift van artikel I70I, lid I ,dienen de leden van een
scheidsgerecht in onderling overleg, mondeling dan wel schriftelijk,
tot een beslissing te komen. Een sanctie stelt de wet hier evenwel niet
op. Slechts indien de uitspraak niet door de meerderheid van de
scheidslieden werd ondertekend, kunnen de partijen haar ter vernietiging voordragen (s).
Een minderheid, die, om welke reden dan oak, de uitspraak niet wil of
niet kan ondertekenen, zal haar derhalve niet verhinderen. Wel moet
van de weigering of het belet, zonder redengeving, in de uitspraak
melding worden gemaakt (6).

(1) Artikel 1704, lid 2, sub h Ger. W.; zie nr. 92.
(2) Zie nr. 102.
(3) Nr. 43; Cass. 20 juni 1904, Pas. 1904, I, 283, verklaart de bepalingen betreffende

de rechtsweigering niet toepasselijk op scheidslieden. Zij zijn private personen waarvan de
aansprakelijkheid door het gemeen recht geregeld wordt.
(4) Artikel 1717, lid 2, zie Ger. W. nr. 84.
(5) Artikel 1701, lid 4 jo artikel 1704, lid 2, sub h Ger. W.
(6) Pari. Besch. Kamer, 1970-1971, 988-r, biz. 24.
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76. Tenzij de partijen een grotere meerderheid overeenkomen, beslissen de scheidslieden met volstrekte meerderheid van stemmen (1).
De partijen kunnen bedingen dat de stem van de voorzitter beslissend
is, indien in de schoot van het scheidsgerecht geen meerderheid tot
stand zou komen.
Mocht onder de scheidslieden geen overeenstemming bestaan omtrent
de hoegrootheid van een toe te kennen geldsom, dan geeft het derde
lid van artikel 1701 hiervoor een speciale regeling.
77. Onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het scheidsgerecht, hierbij begrepen de enige scheidsman, wordt aan elk van de
partijen een door de scheidslieden ondertekend afschrift van de uitspraak gezonden. Het origineel van de uitspraak wordt door de voorzitter ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg gedeponeerd. Dit
is de rechtbank van de plaats van de arbitrage voorzover althans de
partijen bij overeenkomst geen andere rechtbank hebben aangewezen (2). De voorzitter geeft van de nederlegging kennis aan de
partijen. (art. 1702, lid 2).
Zowel de mededeling aan de partijen van de uitspraak als van haar
depot ter griffie zal, overeenkomstig het gestelde in artikel32 Ger.W.,
per gewone brief kunnen geschieden. Vermits met de mededeling van
de uitspraak de termijn voor het instellen van het nietigheidsmiddel
begint te lopen verdient nochtans in het eerste geval een aangetekende
brief de voorkeur (3).
78. De wet vermeldt geen speciale termijn, waarbinnen de uitspraak
moet zijn gedeponeerd, noch stelt zij een speciale sanctie op het achterwege blijven van de neerlegging.
Evenwel zijn de scheidslieden eerst ontslagen van hun opdracht, nadat
zij aan deze formaliteit hebben voldaan (4). Het nadeel dat uit het verzuim hiervan mocht voortvloeien, verschaft aan de partijen een vordering tot schadevergoeding (5).
79• Reeds vroeger besliste de rechtspraak, bij gebrek aan een wettelijke bepaling, dat aan een arbitrale uitspraak gezag van gewijsde toekomt, onafhankelijk van de uitvoerbaarverklaring door de voorzitter

(I)
(2)
(3)
(4)
(5)

Artikel I70I, lid I, Ger. W.
Zie artikel 1717 Ger. W., nr. 84.
Zie artikel I707, lid I, Ger. W.; nr. 97·
Artikel I702, lid 3, Ger. W.
BERNARD, o.c., nr. 367, biz. 2I9.

van de rechtbank van eerste aanleg (1). Deze rechtspraak
vindt bevestiging in artikel 1703 stellende dat aan een scheidsrechterlijke uitspraak, waarvan mededeling is gedaan aan de
partijen, gezag van gewijsde toekomt. De voorwaarden waaronder
de wet dit gezag toekent komen overeen met de vereisten, die gelden
voor het verkrijgen van de uitvoerbaarverklaring : met name mag de
uitspraak niet strijden met de openbare orde, moet het geschil bij wege
van arbitrage kunnen worden beslecht en niet meer vatbaar zijn voor
hoger beroep voor scheidslieden (2).
So. Tot slot zij opgemerkt dat, ingeval de arbitrale beslissing voor
scheidslieden bestreden kan worden, het scheidsgerecht op vordering
van de eisende partij zijn uitspraak uitvoerbaar bij voorraad kan verklaren.
Bewilligt het scheidsgerecht deze eis, dan kan het bepalen dat eiser,
alvorens stappen tot tenuitvoerlegging te ondernemen, zekerheid moet
stellen om de wederpartij te vrijwaren van nadelige gevolgen, indien de
arbitrale uitspraak naderhand wordt vernietigd (3).
Art;kel 1709 verklaart de bepalingen van het gerechtelijk wetboek
nopens het kantonnement toepasselijk (4).
De regels met betrekking tot de gedwongen tenuitvoerlegging van
scheidsrechterlijke uitspraken zijn normaal van toepassing. Geen uitspraak, die bij voorraad uitvoerbaar werd verklaard, is voor tenuitvoerlegging vatbaar dan na toestemming door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (5).

(r) Brussel, 9 maart 1959, J. T., 1960, 6I.
(2) Dit vereiste heeft meer met kracht van gewijsde te maken dan met het gezag van gewijsde.
(3) Artikel 1400 Ger. W.
(4) Artikel 1403 e.v. Ger. W.
(5) Zie nr. roo e.v.
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VI

DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING
§

I.

Procedure

81. De oude wet kende een ,menigvuldigheid" aan mogelijkheden om

bij de gewone rechter in voorziening te komen tegen de scheidsrechterlijke uitspraak (1).
Artikel 1023 Rv. regelde het hoger beroep tegen de arbitrale beslissing,
hetzij voor de rechtbank van eerste aanleg, hetzij voor het hof van
beroep, althans voorzover de partijen geen hoger beroep voor scheidslieden waren overeengekomen (2).
Artikel 1026 Rv. noemde het request-civiel, waarvan de grenzen in
artikel 1027 Rv. nader werden afgebakend. Tenslotte kon het bestaan
zelf van de scheidsrechterlijke uitspraak worden aangetast op grond
van een van de in artikel 1028 Rv. opgesomde gevallen, waardoor
middels verzet tegen het bevelschrift van tenuitvoerlegging de vernietiging van het zogeheten arbitrale vonnis kon worden bekomen.
82. Afgezien van een mogelijk door de partijen bedongen hoger
beroep voor een scheidsgerecht (3). kunnen zij voortaan aileen bij wege
van een vordering tot nietigverklaring en slechts op de gronden genoemd in artikel 1704, de leden 2 en 3, de scheidsrechterlijke beslissing
aantasten (4). Artikel 1704, lid I, van dwingende aard, laat geen andere
middelen toe. Een dusdanig beding tussen de partijen mist geldigheid.
Derhalve behoort de mogelijkheid om bij de overheidsrechter in hoger
beroep te komen van een arbitrale uitspraak tot het verleden. Ditzelfde
moet gezegd worden van het request-civiel, waarvan de gronden gedeeltelijk in het nietigheidsmiddel zijn opgenomen. Het dwingende
karakter van genoemde bepaling brengt nog mee dat de partijen, alhoewel het hen vrij staat zich er aldan niet op te beroepen, niet bij voorbaat de uitsluiting van een of meer gronden vermogen te bedingen.

83. Bevoegd in materiele zin is de rechtbank van eerste aanleg, waarvoor de vordering bij dagvaarding wordt gebracht (art. 1704, lid I).
Voor haar ontvankelijkheid geldt als voorwaarde, dat de uitspraak niet
meer in hoger beroep voor scheidslieden kan worden bestreden
(art. I7o6, lid 2).
(1) BERNARD, O.C., nr. 598 e.v.,
o.c., biz. 312.

bJz.
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Artikel 1020 Rv.
Artikei 1703 en artikei 1706 Ger. W.
(4) Pari Besch., Kamer, I970-197I, 988-1, biz.
(2)

(3)
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84. De regeling van de territoriale bevoegdheid is te vinden in artikel
1717. Het eerste lid van deze bepaling neemt de wil van de partijen als
uitgangspunt.
Deze kunnen in de overeenkomst tot arbitrage of, voorzover de plaats
van de arbitrage nog niet is vastgesteld, in een latere overeenkomst de
rechtbank van hun keuze bepalen. Zij dienen hierbij wel rekening te
houden met de bepaling van artikel63o Ger.W. Dit artikel, dat slechts
het arbitraal beding raakt, verklaart dit beding van rechtswege nietig,
indien daarin geen rekening is gehouden met de bepalingen van de
artikelen 627, 628 en 629 Ger. W. In deze artikelen zijn een aantal
gevallen opgenomen, waarvan de wetgever, ter voorkoming van misbruiken, de territoriale bevoegdheid dwingend heeft vastgesteld (1).
Overigens vallen vele van de aldaar genoemde vorderingen buiten het
arbitrage-gebied (2).
Hebben de partijen bij overeenkomst geen rechtbank aangewezen, dan
is bevoegd de rechtbank van de plaats van arbitrage. Voorzover die
plaats nog niet is vastgesteld, wijst het tweede lid van artikel 1717 de
rechtbank van het rechtsgebied aan, waarin de rechter zetelt die bevoegd zou zijn geweest bij gebrek aan een overeenkomst tot arbitrage.
§

2.

Gronden tot vernietiging

85. De twee eerste, in artikel 1704, lid 2 genoemde gronden onderscheiden zich in zoverre van de andere, dat hun schending ambtshalve door de rechter gesanctioneerd moet worden (3). Naast geschillen
die niet vatbaar zijn voor arbitrage, als vallende buiten 4et gebied
waarop dading is toegestaan, gaat het hier om uitspraken, waarvan de
strijdigheid met de openbare orde gesteld wordt. In het systeem van de
wet kunnen dergelijke gebreken immer worden ingeroepen (4). Aan
een scheidsrechterlijke uitspraak, met een van deze redenen strijdig,
kan geen gezag van gewijsde toekomen, zegt artikel 1703 uitdrukkelijk.
86. Tenzij de desbetreffende partij, het gebrek kennend, verzuimd
heeft zich hierop tijdens de arbitrale procedure te beroepen (5), kan
(1) Verslag Van Reepinghen, biz. 148. FETTWEIS, A., Handboek van gerechtelijk recht, dl. II,
Bevoegdheid, nr. 539, biz. 293·
(2) Van belang is bijv. wei artikel628, 10°, inzake verzekeringscontracten, lngevolge artikel
630, lid 2, moet het scheidsgerecht, behoudens overeenkomst na het ontstaan van het geschil,
zitting houden in het gebied van de rechtbank, die bij afwezigheid van een overeenkomst tot
arbitrage bevoegd zou zijn geweest. Zie FETTWErs, o.c., nr. 579, en 589, resp. biz. 316, 317
en 322.
(3) Artikel 1707, lid 4 Ger. W.
(4) Zie nr. 97·
(5) Artikel 1704, lid 4 Ger. W.
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zij krachtens artikel 1704, lid 2, sub c de vermetlgmg vorderen,
indien de uitspraak is gedaan over een geschil waaraan een geldige
overeenkomst tot arbitrage zou ontbreken. Het aangevoerde gebrek kan
zowel voortvloeien uit de regels, die algemeen toepasselijk zijn op het
sluiten van overeenkomsten, als uit bijzondere bepalingen, opgenomen
:'in de onderhavige wet (r).
87. Zijn de scheidslieden, anderszins dan door schending van de
openbare orde, de grenzen, waarbinnen de wet hun optreden als
zodanig toelaat, te buiten gegaan (2), of hebben zij de bevoegdheden
overschreden, die hen door de partijen waren toegekend (3), dan hebben die partijen daartegen verhaal op grand van artikel 1704, lid 2, sub
d (4). De inhoud van het begrip ,.bevoegdheden" wordt mede bepaald
door de draagwijdte van de ingestelde vordering. De scheidslieden
kunnen hier niet buiten gaan en mogen zich niet uitspreken over zaken
die niet geeist zijn of meer toewijzen dan het gevorderde.
Het vierde lid van artikel 1704 verplicht de partijen ertoe om, reeds van
de onregelmatigheid op de hoogte, van hun bezwaren tijdens de procedure te doen blijken; op straffe van niet-ontvankelijkheid.
88. Macht het scheidsgerecht, anders dan door onbevoegdverklaring,
hebben nagelaten zich uit te spreken over alle voorgelegde geschilpunten, dan staat het nietigheidsmiddel tegen deze onvolledige uitspraak open (sub e).
Voor de ontvankelijkheid van de vordering is vereist, dat de beslechte
en niet beslechte punten vanwege hun samenhang niet gescheiden
kunnen worden. De partijen kunnen in dit geval niet aan het scheidsgerecht de aanvulling van de gebrekkige beslissing opdragen (s).
Zoals dit wel mogelijk is, indien de verschillende, wel en niet beslechte,
punten een dusdanig nauwe samenhang niet vertonen (artikel 1708).
Hierbij doet niet ter zake of de termijn, die voor de uitspraak werd
gesteld, reeds verstreken is (6).
(1) Bijv. artikel 1678 Ger. W.
(2) Zie bijv. artikel 1696, lid 2, en artikel 1700 Ger. W.; Brussel, 30 december 1969, Pas.,
1970, II, 73: De scheidslieden overschrijden de grenzen van het compromis, indien zij, zonder daartoe de bevoegdheid te hebben, beslissen als goede mannen, naar billijkheid. Dit kan
blijken doordat zij de regels van de billijkheid in de plaats stellen van de regels des rechts.
Maar zij gaan de bewoordingen van bet compromis niet te buiten, indien zij, met de bedoeling de regelen des rechts toe te passen, daarvan een verkeerde toepassing maken.
(3) Bijv. artikel 1699 Ger. W.
(4) Vgl. FRANSEN VANDER PuTTE, Prae-advies, biz. 147.
(5) Pari. Besch., Kamer, 1970-1971, 988-r, biz. 27.
(6) Artikel 1708 Ger. W.
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Voorzover de wederpartij mocht betwisten dat de onderscheiden
punten te scheiden zijn of stellen dat de scheidsrechterlijke uitspraak
volledig is, voorziet artikel I7o8, lid 2 in een rechterlijke tussenkomst.
Met inachtneming van het voorschrift van artikel 700 Ger. W. maakt
de ,meest gerede partij" hiertoe de zaak bij de rechtbank van eerste
aanleg aanhangig. Bij betwisting van de mogelijkheid van scheiding
der punten kan tevens de vernietiging van de scheidsrechterlijke uitspraak gevraagd worden.
Gaat de rechtbank niet mee met de opwerping, dan volgt verwijzing
naar het scheidsgerecht, opdat de partijen de aanvulling van de uitspraak kunnen bekomen.
89. De zesde grand handelt over de uitspraak, die werd gedaan door
een scheidsgerecht dat op onregelmatige wijze was samengesteld (sub f)
Deze bepaling beperkt zich tot het vereiste van de onpaarheid en bekwaamheid. In artikel I 704, lid 5 is immers aangegeven dat de
redenen tot wraking en uitsluiting van scheidslieden niet kunnen dienen ter ondersteuning van een vordering tot vernietiging. Hierbij
wordt geen uitzondering gemaakt, zo deze redenen eerst na de
scheidsrechterlijke beslissing bekend worden (I).
Naar de opvatting van de ontwerpers van de wet liet zich hier de nietigheidsactie niet verantwoorden, terwijl voor het overige in artikel I69I,
lid 2 voor deze gronden reeds een voorziening werd getroffen.
Evenals voor de gronden sub c en d geldt de daarbij aangegeven voorwaarde van artikel I 704, lid 4 voor de ontvankelijkheid van deze grand
sub f.
90. De grand sub (g) valt in twee onderdelen uiteen. Zij beoogt
bescherming te geven aan hetgeen in het algemeen onder het begrip
,rechten van de verdediging" (2) begrepen wordt, schending derhalve van artikel I694, lid I Ger. W., en voorziet tevens in een sanctie,
indien er andere dwingende procedureregels niet werden nageleefd.
Dit laatste onderdeel heeft zowel betrekking op wettelijke bepalingen (3) als op regelingen, welke door de partijen werden voorgeschreven.
T eneinde chicaneuze vorderingen te weren heeft de wetgever aan de
schending van de hier beschermde belangen slechts een subjectieve
(1) Artikei 1704, lid 5 Ger. W.; Pari. Besch., Kamer, I970-I97I, 988-1, biz. 27.
(2) Hierover GANSHOF VAN DER MEERSCH, W. J., Le droit de la defense, principe general
de droit. Reflexions sur des arrets recents, in Melanges en l'honneur de jean Dabin, dl. II,
Brussei 1963, biz. 569 e.v., spec. biz. 598.
(3) Zie bijv. de artikeien 1695 en 1696 Ger. W.
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nietigheid willen verbinden (1). Blijkens het slot van de bepaling is
er eerst reden tot toewijzing van de gevorderde vernietiging, indien
de eisende partij naast de aantasting van de bedoelde regels tevens kan
bewijzen dat deze aantasting van invloed is geweest op de scheidsrechterlijke uitspraak.
Dit voorschrift is in overeenstemming met het algemene beginsel van
artikel 861 Ger. W., volgens hetwelk bij verzuim van pleegvormen
eveneens, behalve causaal verband tussen de norm en de gestelde
onregelmatigheid, vereist is dat die onregelmatigheid de belangen van
de betrokkene geschaad moet hebben (2).
91. Een grand tot vernietiging kan tevens schuilen in het niet voldoen
aan enkele vereisten, die de vorm en de inhoud van de uitspraak betreffen; sub h tot en metj. Behalve op het ontbreken van een schriftelijke,
door de scheidslieden ondertekende, uitspraak, is hier een sanctie
gesteld op een uitspraak, die niet door een motivering wordt ondersteund, of die innerlijke tegenstrijdigheden vertoont.

92. Behoudens hier en daar een ruimere redactie, komen de vernietigingsgronden die genoemd zijn onder het derde lid van artikel 1704,
sttb a tot en met c, overeen met enkele gronden ter herroeping van het
gewijsde, zoals opgesomd in artikel 1133 Ger.W.

93· Onder a wordt aan de partijen het nietigheidsmiddel gegeven,
indien bedrog van invloed is geweest op de uitspraak. Het vereiste van
artikel 1133, I 0 , dat het bedrog persoonlijk moet zijn gepleegd, ontbreekt hier. Onder persoonlijk verstaat de rechtsleer : het bedrog in
hoofde van een partij (3). Ten opzichte van artikel 1704, lid 3 houdt
dit de beperking in, dat bedrog van derden geen grand voor de herroeping van het gewijsde oplevert, ten ware het door een partij verwekt of namens haar gepleegd werd.
Tenzij men in het in artikel 1704 gebruikte woord ,verkregen", naast
de aanduiding van de vereiste causaliteit, een beperking in voornoemde
(1) De term werd gevonden bij }ANSEN, F. M. J., Nietigheid in het burgerlijk procesrecht,
diss. Zwolle, 1955, biz. 22.
(2) SANDERS, Prae-advies, biz. 75, vindt dit vereiste niet in overeenstemming te brengen

met het fundarnentele karakter van de beginselen welke de rechten van de verdediging
uitmaken. Hij spreekt de vrees uit dat door deze tach zware bewijsopdracht een mogelijk
beroep op deze grond veelal illusoir zal blijken. Nog afgezien van de vraag of hier de
openbare orde niet in het spel is, aldus de o.i. juiste opvatting van BERNARD, o.c., nr. 3II,
biz. 189, kan men inderdaad de vraag stellen of een restrictie hier aanvaardbaar is. Overigens
was dit artikel niet vatbaar voor wijziging; in een reserve werd hier niet voorzien.
(3) Zie hieromtrent TEN KATE, Th. B., Het request-civile, ac. pr. Leiden 1962, nr. 38, biz.
172 e.v.
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zin willezen lijkt dit artikel tach, naast het bedrog van een partij of
een scheidsman, mede dat van derden, bijv. getuigen te omvatten oak al
was de partij, tot wier voordeel het strekte, daarvan onkundig.
94· Tevens, maar dan ingevolge sub b, kan een scheidsrechterlijke
uitspraak vernietigd worden ,indien zij is gegrond op een bewijsmiddel
dat bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis vals is verklaard of dat is erkend vals te zijn". Anders dan in artikel r 133, 4e is
hier niet vereist dat de verklaring of de erkenning van de valsheid dit laatste door de partij die het middel aanwendde of de partij aan wie
het tot voordeel was (r)- na de uitspraak moet hebben plaatsgevonden.
De bewijsmiddelen in de zin van deze grand zijn niet beperkt tot de
schriftelijke, in het geding overgelegde, bescheiden; blijkens het commentaar worden er oak andere middelen, zoals getuigenissen, onder
begrepen (2).
95· Op grand van het vermelde onder c tenslotte, is een arbitrale
beslissing vernietigbaar ,indien, nadat de uitspraak is gedaan, er een
stuk of een ander bewijs is ontdekt dat van beslissende invloed zou zijn
geweest voor de uitspraak en dat door toedoen van de tegenpartij is
achtergehouden". In tegenstelling tot wat de met deze bepaling corresponderende grand in artikel II33, ze vordert, kan oak ander dan
schriftelijk bewijs worden gebezigd. Uit het slot van de bepaling vloeit
voort, dat is uitgezonderd het bewijs dat aangebracht zou moeten
worden uit het horen van personen (3). Te noemen zijn getuigen, deskundigen en partijen.
Voor bedrog, besproken in nr. 93, is opzet vereist (4); men mag aannemen dat hier culpa voldoende is (5). Verlangt men voor de ontvankelijkheid van de onderhavige grand meer dan zou vanwege de grate
mate van overeenkomst met de eerstgenoemde grand, zijn reden van
bestaan vervallen. De wet vereist dan oak slechts een , toedoen", wat,
het mage uit het voorgaande duidelijk zijn, eerder zal bestaan in een
zekere mate van passiviteit dan in een activiteit.
Uit de term ,toedoen" volgt tevens dat het achterhouden niet slechts
voor rekening behoeft te komen van de tegenpartij. Mits deze hierin
de hand had, kan dit achterhouden oak door anderen zijn geschied.
(r) Pari. Besch., Kamer, I970-197I, 988-r, biz. 26.
(2) Ibidem.
(3) Pari. Besch., Kamer, I970-197I, 988-r, biz. 26r.
(4) Ibidem, biz. 26.
(s) TEN KATE, o.c., nr. 49, biz. 272.
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96. Alhoewel de gronden van lid 3 reeds in het oude recht voorkwamen, liet zich rechtspraak dienaangaande niet vinden. Ook nu zal
hun toepassing waarschijnlijk uitzonderlijk zijn.
97. De gewone termijn, waarbinnen de vordering tot vermetlgmg
moet worden ingesteld, bedraagt drie maanden nadat van de uitspraak
aan partijen kennis is gegeven (I). Staat tegen de arbitrale uitspraak
nog hoger beroep voor scheidslieden open, dan begint deze termijn
eerst te lopen na het verstrijken van de beroepstermijn.
Een uitzondering moet worden gemaakt voor de vordering, die steunt
op een van de gronden van het tweede lid, onder a en b. Hiervoor geldt,
naar blijkt uit artikel I707, lid I, geen speciale termijn. Artikel 2262
BW. dat een termijn van dertig jaar kent, vindt hier toepassing (2).
In het geval van bedrog, van valse of van achtergehouden bewijsmiddelen, neemt de termijn van drie maanden eerst een aanvang na de dag
waarop het bedrog of de achtergehouden bewijsmiddelen zijn ontdekt
dan wei het bewijsmiddel vals is verklaard of als zodanig is erkend.
Deze termijn zal altijd ingaan na de dag waarop aan de partijen van de
uitspraak werd kennisgegeven. Ook al werd met name het bedrog
eerder ontdekt, de vernietiging van de scheidsrechterlijke uitspraak op
grond hiervan, kan eerst worden gevorderd, indien de beslissing op het
bedrog blijkt te berusten en dit laat zich slechts uit die beslissing zelf
opmaken.
De uiterste termijn, waarbinnen een vordering, die steunt op bedrog,
valse of achtergehouden bewijsmiddelen, kan worden ingesteld, is vijf
jaar, te rekenen van de dag waarop aan de partijen van de uitspraak
kennis is gegeven (Art. I707, lid 3).
Luidens lid 2 van artikel I707 geldt de termijn van drie maanden niet,
indien de vordering tot vernietiging van de arbitrale uitspraak in
reconventie wordt ingesteld.
98. Artikel 1706, lid I sluit de mogelijkheid uit om op andere granden een nieuwe vordering tot vernietiging van de scheidsrechterlijke
uitspraak aanhangig te maken, nadat de eerste was afgewezen. Op
straffe van verval, is de betrokken partij, die zich op verschillende
gronden wil beroepen, verplicht deze in dezelfde procedure voor te
dragen.

(1) Artikel 1707, lid 1, Ger. W.
(2) Zie ook nr. 108,

99· De vordering tot vernietiging behoeft niet noodzakelijk tot ver-

nietiging van elke beschikking van de arbitrale uitspraak te leiden.
lndien er reden is voor een gedeeltelijke vernietiging van de uitspraak
wordt deze alleen vernietigd voor het deel waartegen het middel zich
richt, nochtans is dit slechts mogelijk indien dat deel kan worden gescheiden van de andere delen van de beslissing (art. 1705) (1).

(1) Zie Cass., 2 september 1971, R. W. 1971-1972, kol. 662, in een op dit artikel anticiperen-

de beslissing, i.v.m. een uitspraak buiten de bewoordingen van de scheidsrechterlijke
overeenkomst.
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HooFDSTUK

VII

DE TENUITVOERLEGGING

§

1.

Binnenlandse scheidsrechterlijke uitspraken

100. De scheidsrechterlijke uitspraak is op zich niet vatbaar voor
gedwongen tenuitvoerlegging. Van de scheidslieden als particulieren
kan geen rechtsdwang uitgaan. De uitspraak van een scheidsgerecht
kan eerst ten uitvoer worden gelegd, nadat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg daartoe zijn toestemming heeft verleend (art.
I7IO, lid I). In een uitzonderlijk geval werd het hof van beroep als
bevoegde rechter aangewezen (I).

Om de uitvoerbaarverklaring te verkrijgen client de betrokken
partij zich bij verzoekschrift tot de voorzitter te wenden.
Blijkens de voorbereidende werken is dit verzoekschrift onderworpen
aan de vereisten van artikel I025 e.v. Ger. W. (2).
Het kan niet worden ingediend dan door de tussenkomst van een advocaat (3). Het verzoek tot uitvoerbaarverklaring is slechts ontvankelijk,
indien de uitspraak niet meer in hager beroep voor scheidslieden kan
worden bestreden. Deze regel geldt voorzover het scheidsgerecht de
voorlopige tenuitvoerlegging van de scheidsrechterlijke beslissingen
niet had gelast (4). De procedure voor de voorzitter draagt een niet
tegensprekelijk karakter. De partij tegen wie uitvoerbaarverklaring is verzocht, wordt niet toegelaten tot het voeren van verweer.
101.

102. De uitvoerbaarverklaring door de voorzitter is geen louter administratieve handeling. Met de tussenkomst van de voorzitter beoogt de
wetgever een zekere controle. Niet iedere, willekeurige, particuliere
beslissing wil hij voor uitvoerbaarverklaring in aanmerking laten komen.
De uitspraak zal aan zekere voorwaarden moeten voldoen. Nochtans
blijkt uit de aanduiding van de voorzitter als bevoegde autoriteit reeds

(1) Artikel 1718 Ger. W. Dit artikel handelt over het zelden of nooit voorkomende geval
dat een compromis wordt aangegaan tegen een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg of
van de rechtbank van koophandel. Wil de uitspraak van het scheidsgerecht voor gedwongen
tenuitvoerlegging in aanmerking komen, dan is dit eerst mogelijk na een procedure op dagvaarding voor het hof van beroep. Deze dagvaardingsprocedure houdt nochtans een afwijking in van het bepaalde in artikel 6o6 Ger. W., waar voor deze aanvraag tot uitvoerbaarverklaring uitdrukkelijk een verzoekschriftprocedure is voorgeschreven. Krachtens het
adagium ,Lex posterior derogat lege priori" heeft artikel 1718 Ger. W. voorkeur.
(2) Pari. Besch .. Kamer, 1971-1972, 195-3, biz. 13.
(3) Artikel 1027 Ger. W.
(4) Artikel 1709 Ger. W.; zie nr. 8o.

dat deze voorwaarden slechts een algemeen karakter kunnen hebben.
De aard van de procedure voor deze magistraat laat geen diepgaand
onderzoek toe; haar kenmerk is de eenvoud (1).
Vooropgesteld dat het stuk dat aan hem werd voorgelegd een scheidsrechterlijke uitspraak is, zal de voorzitter, blijkens het systeem van het
gerechtelijk wetboek, deze uitspraak op twee punten moeten onderzoeken (2).
Zo client een verklaring tot tenuitvoerlegging achterwege te blijven,
indien naar het oordeel van de voorzitter de uitspraak of haar tenuitvoerlegging in strijd is met de bepalingen van openbare orde (3).
Voorts, en dit maakt het tweede punt uit, kan geen uitvoerbaarverklaring worden verkregen van een uitspraak, welke een geschil betreft
dat het gebied waarop arbitrage mogelijk is te buiten gaat en derhalve
daaraan niet kon worden onderworpen.
Komt de voorzitter bij zijn onderzoek tot de bevinding dat het stuk,
aan hem voorgelegd, geen scheidsrechterlijke uitspraak is, omdat b.v.
een wezenlijke beslissing ontbreekt, dan zal hij daaraan zijn bewilliging
eveneens onthouden. Dit wil niet zeggen dat hij een waardeoordeel kan
uitspreken over de inhoud van de beslissing. Of de beslissing al dan
niet juist is regardeert deze magistraat niet (4). Aan de wetgever kan
niet de bedoeling worden toegeschreven buiten de wettelijke middelen
een bijzonder soort voorziening tegen de uitspraak van scheidslieden
te hebben willen scheppen. Met uitzondering van de gronden, die hij
ambtshalve moet inroepen, kan de voorzitter zijn goedkeuring evenmin
onthouden als hij een nietigheidsgrond aanwezig acht. Het is alleen aan
de partijen om zich daarop te beroepen, de voorzitter kan dit niet van
hen overnemen (s).
103. In afwijking van de algemene termijn van drie dagen, genoemd in
artikel 1030 Ger. W., krijgt de verzoeker binnen vijf dagen na de beslissing van de voorzitter hiervan bij gerechtsbrief mededeling (6).

(r) SANDERS, P., Aantasting van arbitrale vonnissen, diss. Leiden, 1940, biz. 222 e.v.
(2) Artikel I7IO, lid 3·
(3) De nietigheid van een overeenkomst tot arbitrage vloeit niet voort uit het feit dat de
openbare orde in het geschii betrokken is, maar uit het feit dat de openbare orde geschonden
wordt. Vgl. TROCLET, Clause compromissoire, inseree dans un contrat d'emploi, R.C.J.B.,
1966, 24 met verwijzing naar een arrest van het Parijse Hof van beroep, 15 juni 1956, Sem.
jur. 1956,nr.94I9.
(4) BERNARD, o.c., nr. 566, biz. 332.
(5) Dit mag reeds worden afgeleid uit het onderscheid dat de wet maakt tussen de gronden
die wei en niet ambtshaive door de rechter moeten worden ingeroepen.
(6) Artikei I7IO, lid 4 Ger. W., artikel46 Ger. W.
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104. De executie zelf is onderworpen aan de gewone regeling van het
gerechtelijk wetboek, zoals neergelegd in de derde titel, artikel 1494
e.v. Alvorens tot executie over te gaan moet de verzoekende partij, op
straffe van nietigheid van ,daden van tenuitvoerlegging" de beslissing
tot uitvoerbaarverklaring aan de andere partij doen betekenen ( 1).
Behoudens schorsing, zoals voorzien in artikel 1714, is de beslissing
van de voorzitter uitvoerbaar bij voorraad.
De schorsing kan worden bevolen door de rechter voor wie het hager
beroep of het verzet tegen de beslissing op het verzoek tot uitvoerbaarverklaring dan wel de vordering tot vernietiging aanhangig is.
Artikel 1714 wijkt hiermede afvan artikel 1402 Ger.W., dat op straffe
van nietigheid aan de rechter in hager beroep voorschrijft, in geen geval de tenuitvoerlegging van de vonnissen te verbieden of te doen
schorsen. Toch laat deze afwijking van het gemene gerechtelijke recht
zich wel rechtvaardigen. Aldus zal bijv. voorkomen kunnen worden
dat een scheidsrechterlijke uitspraak, die tijdens een nietigheidsprocedure uitvoerbaar wordt verklaard, ook daadwerkelijk tenuitvoer
wordt gelegd alvorens over de nietigheid van die uitspraak is beslist.
Deze mogelijkheid is niet denkbeeldig, nu beide procedures voor verschillende rechters dienen. Eveneens op grand van artikel 1714 kan de
rechter besluiten, weliswaar de tenuitvoerlegging toe telaten, doch de
tenuitvoerleggende partij tot het stellen van zekerheid te verplichten(2).
Men client er tenslotte rekening mee te houden, dat, voorzover de
scheidsrechterlijke uitspraak naderhand vernietigd wordt, de beslissing
tot uitvoerbaarverklaring geen gevolg meer heeft (art. 1714, lid 2).

105. Alhoewel de rechter, ingevolge het systeem van het gerechtelijk
wetboek, de uitvoerbaarverklaring slechts in zeer evidente gevallen kan
weigeren, is tegen deze beslissing beroep mogelijk bij het hof van
beroep (3). Daarentegen kan verzet worden gedaan tegen de beslissing,
de scheidsrechterlijke uitspraak uitvoerbaar te verklaren (4).
Volstrekt bevoegd is hier de rechtbank van eerste aanleg (5). Waar de
verstekdoende partij in de verzoekschriftprocedure door de voorzitter
geen recht van spreken had, heeft zij aldus de mogelijkheid zich in twee
instanties te voorzien tegen het verlof tot tenuitvoerlegging.
(I) Artikeli7I2, lid I jo artike!I495 Ger. W.
(2) Artikel 1400 Ger. W. geeft de rechter de bevoegdheid de modaliteiten hiervan vast te
stellen.
(3) Artikeli7II, lid I Ger. W.
(4) Artikel 17I2, lid I Ger. W.
(5) Hierin ligt een afwijking van de artikelen 1033, jo 1025 en 1034 Ger. W. Het verzet
wordt immers niet gedaan voor de rechter van wie de beslissing afkomstig is.

so

106. Anders dan in de procedure voor de voorzitter is in voorziening
tegen zijn beslissing een tegensprekelijke gedingvoering voorgeschreven.
Teneinde de rechten van de wederpartij, die in eerste instantie buiten
het geding bleef, te beschermen is voor het hoger beroep uitdrukkelijk
een inleiding op deurwaardersexploot houdende dagvaarding voorgeschreven, artikel I 7 I I, lid 1.
Het hoger beroep client binnen de gebruikelijke termijn van een maand
te worden ingesteld, te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing
van de voorzitter.
Alhoewel dit in artikel 1712, lid I niet met zoveel woorden gesteld is,
zal het verzet, overeenkomstig artikel 700 Ger. W., in beginsel op dezelfde wijze worden ingeleid. De termijn van een maand loopt hier
vanaf de betekening van de beslissing tot uitvoerbaarverklaring.
107. Het gerechtelijk wetboek doet afstand van het systeem, gevolgd
in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, waarbij het nietigheidsmiddel alleen bij wege van verzet tegen de beslissing tot uitvoerbaarverklaring kon worden benut (1).
Het verzet respectievelijk het hager beroep tegen die beslissing en de
vordering tot vernietiging vinden in de nieuwe wet een afzonderlijke
regeling, zoals reeds bleek.
Om redenen van doelmatigheid is tussen deze vorderingen nochtans
een zekere samenhang bewerkstelligt (2).
Dit geschiedt in de vorm van een verplichte voeging, indien de partij
die zich tegen de uitvoerbaarverklaring wil verzetten, tezelfdertijd de
vernietiging van de scheidsrechterlijke uitspraak wil vorderen (art.
17I2, lid 2). Beide vorderingen dienen hiertoe binnen een maand na de
betekening van de uitvoerbaarverklaarde uitspraak aanhangig te worden gemaakt bij de rechtbank van eerste aanleg. Dezelfde termijn geldt,
indien deze partij slechts middelen ter staving van het nietigheidsmiddel kan aanvoeren en het verzet derhalve achterwege laat. Dit alles
op straffe van verval van de vordering tot vernietiging.
Een dergelijke voeging kon niet verwezenlijkt worden voor het geval er
enerzijds beroep is tegen de weigering tot uitvoerbaarverklaring en
anderzijds door de wederpartij, zo deze hiertoe nog niet eerder overging, de vernietiging van de uitspraak zelf wordt gevorderd. Hier zijn
immers onderscheiden instanties in het spel.
De oplossing werd hierin gevonden dat het hof van beroep alsdan zijn

(1) Artikei 1028 Rv.;-BERNARD, o.c., nr. 609 e.v., biz. 352 e.v.
(2) Pari. Besch,, Kamer, 1970-1971, 988-1, biz. 32.
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beslissing inzake de geweigerde uitvoerbaarverklaring opschort, totdat
de rechtbank van eerste aanleg op de vordering tot vernietiging een
eindbeslissing heeft gewezen. De vordering tot' vernietiging client
daartoe binnen de vervaltermijn van een maand, na de betekening van
de dagvaarding in hoger beroep, voor de rechtbank te worden gebracht
(art. I 7 I I, lid 2). De bepaling van dit tweede lid van artikel I 7 I I maakt
geen deel uit van de eenvormige wet, doch werd ingelast door de Belgische wetgever. Klaarblijkelijk hebben de ontwerpers van de eenvormige wet haar weinig opportuun geacht, nu niet verwacht mag
worden dat het eerste lid van dat artikel veel toepassing zal vinden (I).
xoS. De voorgaande regeling houdt geen afwijking in van de termijn
van drie maanden, die algemeen geldt voor het instellen van de verdering tot vernietiging van de scheidsrechterlijke uitspraak. Artikel I707,
lid I blijft normaal van kracht (2). De regeling kan integendeel tot
gevolg hebben dat de aldaar voorgeschreven termijn een verkorting
ondergaat. Zij is eveneens toepasselijk op de gronden tot vernietiging,
als omschreven onder (a) en (b) van het tweede lid van artikel I704,
aangaande strijd met de openbare orde of een geschil niet vatbaar voor
arbitrage, waarvoor bij artikel I707, lid I geen termijn is gesteld (3).
lngevolge artikel- I7I-3,-lid I moet evenwel een uitzondel"ing-worden
gemaakt voor de vernietiging, gevorderd wegens de onbevoegdheid van
de scheidslieden (4). Alsdan leidt, in de gevallen van de artikelen I7II
en I7I2, de in artikel I707, lid I genoemde termijn uitzondering.
De termijn van een maand, voorgeschreven in de artikelen I7II en
I7I2, vindt evenmin toepassing, indien het handelt om nietigheidsgronden als omschreven in artikel I704, lid 3, mits de partij die zich
op een van deze gronden wil beroepen eerst na het verstrijken van de
genoemde termijn de beschikking heeft gekregen over de feiten waarop
haar vordering steunt.
Hier geldt de termijn van artikel I707, lid 3· Bijgevolg blijft een vordering tot vernietiging, die berust op bedrog dan wei valse of achtergehouden bewijsmiddelen, gedurende vijf jaren na de scheidsrechterlijke uitspraak mogelijk.

(1) FRANSEN VANDER PUTTE, Prae-advies, biz. 149· Deze auteur maakte dee! uit van de
Nederlandse delegatie, welke deelnam aan de voorbereiding van de eenvormige wet. Voor
de invoeging van deze bepaling maakte de Belgische wetgever gebruik van voorbehoud (n).
(2) Par!. Besch., Kamer, 1970-I97I, 988-1, biz. 34·
(3) Ibidem, biz. 32.
(4) Artikel 1704, lid 2, onder (c); zie nr. 86.
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In het gerechtelijk wetboek is de mogelijkheid opgenomen een
dading, die in de loop van de arbitrale procedure over het aanhangige
geding werd getroffen, door dwang te doen nakomen ingeval een van
de partijen niet vrijwillig daaraan voldoet (1).
Voorheen was een gedurende de arbitrale gedingvoering getroffen
dading slechts executabel volgens de gemeenrechtelijke regels, d.w.z.
indien ze bij authentieke akte was verleden.Was dit niet het geval, dan
kon de crediteur alleen in een normale procedure voldoening trachten
te verkrijgen door voor de rechter nakoming te vorderen van het
schikkingscontract. Wegens het wegvallen van het geschil kon de ciading immers niet het voorwerp zijn van een scheidsrechterlijke uitspraak; het verzoeken van een exequatur was derhalve niet mogelijk.
Het wegvallen van het geschil had bovendien tot gevolg dat aan de
berechtingsovereenkomst haar oorzaak, te weten de beslechting van het
geschil, ontviel, waardoo~ de scheidslieden hun bevoegdheid verloren.
Sedert de invoering van de eerste delen van het gerechtelijk wetboek
kan weliswaar, bij gebreke aan een authentieke akte, een uitvoerbare
titel bekomen worden via de procedure van de minnelijke schikking,
doch deze procedure veronderstelt de medewerking van de beide
partijen, wat deze weg, bij niet nakoming, meestentijds onbruikbaar
maakt (2).
109.

no. Voor de regeling van de procedure, die moet leiden tot de gedwongen tenuitvoerlegging van de dading, heeft de wetgever nauwe
aansluiting gezocht bij de regeling tot uitvoerbaarverklaring van
scheidsrechterlijke uitspraken. Om de uitvoerbaarverklaring van
scheidsrechterlijke uitspraken te verkrijgen, client de belanghebbende
partij zich bij verzoekschrift tot de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg te wenden (3). Hiertoe moet zij beschikken over een akte
van dading, opgemaakt door het scheidsgerecht en ondertekend zowel
door zijn leden als door de beide partijen.
Het origineel van deze akte moet, overeenkomstig artikel 1702, lid 2,
onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het scheidsgerecht
op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg zijn gedeponeerd,
on<der kennisgeving hiervan aan de beide partijen (4).

(r) Artikel 1715 Ger. W. Deze mogelijkheid werd naar Duits voorbeeld in de eenvormige
wet opgenomen. Zie hiertoe 1044a ZPO.
(2) Artikel 731 e.v. Ger. W.
(3) Artikel 1715, lid I Ger. W.; zie ook artikel 1025 e.v. Ger. W.
(4) Artikel 32, lid 2, Ger. W.
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Strijd met de openbare orde of een geschil, niet vatbaar voor beslechting door arbitrage, beletten, evenals bij arbitrale uitspraken, de uitvoerbaarverklaring van de akte van dading (I).

§

2.

Buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken

I I I. De eenvormige wet bevat geen regeling betreffende de uitvoerbaarverklaring van buitenlandse arbitrale uitspraken. Om in een dergelijke regeling te voorzien besloot de Belgische wetgever tot toevoeging van enige bepalingen aan bet zesde deel van het gerechtelijk wetboek, namelijk de artikelen I7I9 tot en met I723.
Belgie kende voor de inwerkingtreding van bet gerechtelijk wetboek
geen speciale wetsbepaling op dit punt, het wetboek van burgerlijke
rechtsvordering zweeg hierover.
Volgens vaste rechtspraak diende de winnende partij, die een buitenlandse arbitrale beslissing in Belgie wilde executeren, hiervoor een
beroep te doen op de, overigens allerminst volledige, bepalingen aangaande de uitvoerbaarverklaring van binnenlandse arbitrale uitspraken;
voorzover althans geen uitvoering kon worden verkregen krachtens
een internationale Overeenkomst (2). Hieraan lag de opvatting ten
grondslag dat beide categorieen, Belgische zowel als vreemde uitspraken, gelijkwaardig waren (3). Deze jurisprudentiele rechtsregel werd
bekrachtigd in artikel586, 1° Ger.W., dat evenwel slechts in algemene
bewoordingen de procedure vaststelde. De artikelen I7I9 tot en met
I723 vervolledigen dit voorschrift.
De huidige regeling heeft een subsidiair karakter, in die zin dat zij
aileen toepassing vinden voorzover een internationale Overeenkomst
ontbreekt (4).

(1) Artikel 1715, lid 2 Ger. W.
(2) BERNARD, o.c., nr. 756, b!z. 445, nt. I.
(3) Over het karakter van scheidsrechterlijke uitspraken, i.h.a. ARETS, J., Reflexions sur Ia
naturejuridique de !'arbitrage, Ann. F. Dr. Liege, I962, biz. I73 e.v.
(4) Er weze aan herinnerd dat de Overeenkomst van Geneve van 26 september I927 voor
de uitvoering van vreemde scheidsrechterlijke uitspraken, in Belgie aileen toepasselijk op
handelsrechtelijke zaken, een facultatief karakter heeft. Op grand van deze overeenkomst
heeft de partij, die een scheidsrechterlijke uitspraak in een vreemd land wil executeren, de
keuze tussen verschillende mogelijkheden, waaronder de regeling van het land waar de
uitvoerbaarverklaring wordt gevraagd. Behalve de genoemde, multilaterale Overeenkomst,
heeft Belgie de volgende bilaterale Overeenkomsten gesloten: met Frankrijk, 8 juli I899
(Staatsblad 30-31 juli 1900); zie hierover BERNARD, o.c., nr. 773, blz. 459 e.v.; RoBERT, o.c.,
nr. 429, biz. 518 e.v.; met Nederland, 28 maart 1925 (Staatsblad 27 juli 1929); zie hierover
BERNARD, o.c., nr. 790, blz. 470 e.v., ]ANSEN, F. M. J. Executie en beslagrecht, ZwoLLE, I958,
biz. 32I; met West-Duitsland, 30 juni 1958 (Staatsblad I8 november I96o); met Zwitserland, 29 april 1959 (Staatbslad I I september 1962); met Oostenrijk, 16 juni 1959 (Staatsblad 28 oktober I961).
De Overeenkomsten met Frankrijk, Nederland en West-Duitsland worden inzake arbitrage
niet vervangen door het Europees Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
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Luidens artikel I7I9 beperkt de onderhavige regeling zich tot scheidsrechterlijke uitspraken, die het gevolg zijn van een overeenkomst tot
arbitrage, d.w.z. vrijwillige arbitrage. Betreft het een scheidsrechterlijke uitspraak, die tot stand kwam door gedwongen arbitrage, dan
wordt zij beschouwd als een in het buitenland gewezen vonnis en valt
zij dientengevolge onder de bepaling van artikel 560 Ger. W. (I)
II2. Voor de volstrekte bevoegdheid van de rechter en de inleidingsvorm knoopt artikel I7I9, lid I aan bij de regeling aangaande de uitvoerbaarverklaring van in Belgie gewezen scheidsrechterlijke uitspraken.
In beide gevallen beslist de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg in een procedure op verzoekschrift over de tenuitvoerlegging (2)
Het verzoekschrift is onderworpen aan de meergenoemde bepalingen
van artikel I025 e.v. Ger. W. welke naast vereisten, gesteld aan de
inhoud, tot de tussenkomst van een advocaat verplichten (3). Het verzoekschrift houdt domiciliekeuze in, d.w.z. dat de verzoekende partij
woonplaats moet kiezen in het arrondissement van de rechtbank, waarvan de voorzitter over de tenuitvoerlegging zal beslissen (4).
Naar voorschrift van het vierde lid van artikel I7I9 client het verzoekschrift vergezeld te gaan van het origineel of een eensluidend afschrift
van de uitspraak en, ten bewijze ondermeer van de aard van de arbitrage, de overeenkomst tot arbitrage. Zoals uit dit artikel blijkt en in de
memorie van toelichting wordt onderstreept kent de wet niet het vereiste van de dubbele tenuitvoerlegging (5). Voor de ontvankelijkheid
van het verzoek tot uitvoerbaarverklaring behoeft de vreemde scheidsrechterlijke uitspraak niet reeds in het land waar zij werd gewezen
uitvoerbare kracht te hebben verkregen (6).

IIJ. De territoriale bevoegdheid inzake de uitvoerbaarverklaring van
buitenlandse arbitrale uitspraken wordt bepaald door de woonplaats

tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Brussel
op 27 september I968 en in werking getreden op I februari I973 (Staatsblad 3I maart
I97I, biz. 40I2, en Pub!. E. G., I972, L. 299/32) Artikel I, 4°Verdrag sluit arbitrage buiten
het toepassingsgebied van het Verdrag.
(I) Pari. Besch., Kamer, I970-I97I, 988-I, biz. 37·
(2) Zie artikel 586, I 0 Ger. W.
(3) Artikel I027, lid I Ger. W.; Pari. Besch., Kamer, I97I-I972, I95-3, biz. I6.
(4) Artikel I7I9, lid 3 Ger. W.
(5) Pari. Besch. Kamer, I970-I97I, 988-I, biz. 37·
(6) Vgl. Frans-Belgisch Verdrag van 8 juli I899· BERNARD, o.c., nr. 78o, biz. 463; idem in
Arbitrage commercial international, dl. I, Paris, I956, nr. 4I, biz. ISO. Voor Frankrijk,
RoBERT, o.c., nr. 429, biz. SI8.
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of, bij gebreke daarvan, de verblijfplaats van de partij tegen wie de
uitvoerbaarverklaring is verzocht ( 1).
In subsidiaire orde, indien deze partij in Belgie geen woon- of verblijfplaats heeft, duidt artikel 1719, lid 2 de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg van de plaats van tenuitvoerlegging, als bevoegde
autoriteit aan (2).
Deze regeling voldoet, uit het oogpunt van de bescherming van de
rechtspositie van de gedaagde, beter dan de eertijds geldende jurisprudentiele regel van de plaats van tenuitvoerlegging (3).
114. De procedure voor de rechtbankvoorzitter draagt een niet tegensprekelijk karakter, hetgeen niet belet dat de verzoeker en de partij
tegen wie de executiemiddelen zijn verzocht, in raadkamer kunnen
worden opgeroepen. Dit houdt niet in dat de laatstgenoemde hiermede
de hoedanigheid van partij verkrijgt (4). De procedure behoudt haar
eenzijdige aard, terwijl de verschijning van deze partij slechts ten
dienste is van het door de voorzitter te verrichten onderzoek (s).
De voorzitter client hierbij op dezelfde wijze te werk te gaan als bij het
verzoek tot uitvoerbaarverklaring van binnenlandse arbitrale beslissingen. Artikel 1723 omschrijft zijn bevoegdheid in gelijke termen als
artikel 1710, de leden 2 en 3· Bijgevolg zal de voorzitter de vreem.de
arbitrale beslissing onderzoeken op eventuele strijd met de openbare
orde, daaronder begrepen of het geschil wei vatbaar was voor arbitrage
(art. 1723, 2°). Met dien verstande echter dat het hier, evenals in
artikel 570, 1° Ger. W. gaat om de Belgische internationale openbare
orde (6).
Daarbij kan de winnende partij de uitvoerbaarverklaring niet verkrijgen, indien haar wederpartij de uitspraak nag in hager beroep voor een
scheidsrechterlijk college kan aanvechten, ten ware het scheidsgerecht
daarvan de tenuitvoerlegging bij voorraad heeft gelast (art. 1723, 1°).
(r) Artikel 1719, lid 2 G. W. Zie ook artikel 36, Ger. W. i.v.m. genoemde begrippen.
(2) Deze regeling is eveneens terug te vinden in artikel 32 van het Europees Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken. Hierover DRoz, A. L., Competence judiciaire et effets des jugements dans le
Marche Commun, Parijs, 1972, nr. 559-561, blz. 359· Zie over dit Verdrag, STRUYCKEN,
A. V. M., Naar eenheid van rechtsbedeling in Europa, inaug. rede, Deventer 1971, alwaar
verdere literatuurverwijzingen. Zie ook Pari. Besch., Kamer 1970-1971, 988-1, blz. 37·
(3) Vgl. BERNARD, o.c., nr. 759, blz. 450.
(4) Pari. Besch., Kamer, 1971-1972, 195-3, blz. 16.
(5) Artikel 1719, lid 5. Ger. W.
(6) Cass. 4 mei 1950, Pas., 1950, I, 626; de Belgische internationale openbare orde wordt
maar in het geding gebracht als beschikkingen van een vreemde wet de grondbeginselen
aantasten die voor het zedelijk, politiek en economisch bestel essentieel zijn. Zie ook :
RrGAUX, F., Droit international prive, Brussel 1968, nr. 160, 161, blz. 226 e.v.

us. De wet laat geen middelen toe tegen de vreemde arbitrale beslissing zelf. W enst een partij daarvan de nietigheid te doen vaststellen,
dan client zij zich te wenden tot de rechter, in het land waar de uitspraak is gegeven (I). Daarentegen kan de verliezende partij, in voorziening tegen de beslissing van de voorzitter, wei de tenuitvoerlegging
beletten, door de rechter het bewijs bij te brengen van het bestaan van
een van de gronden tot vernietiging, als genoemd in artikel I 704
(art. I723, 3°).
Het moge na het voorgaande duidelijk zijn dat, indien de beroepsrechter inderdaad een van de nietigheidsgronden aanwezig acht, hij
weliswaar de beslissing tot uitvoerbaarverklaring kan vernietigen,
doch niet de in het buitenland gewezen arbitrale beslissing (2).
De middelen, dienstig in voorziening tegen de beslissing van de voorzitter zijn identiek aan de middelen, welke worden genoemd in artikel
I 7 I I , lid I en artikel I 7 I 2, lid I ; respectievelij k hager beroep en verzet
tegen een afwijzende dan wei goedgunstige beschikking op het verzoek
tot uitvoerbaarverklaring (3). Volstaan mag worden met een verwijzing
naar nr. Io6 en nr. I07.
u6. De verwijzing, in de aanhefvan artikel I723, naar het subsidiaire
karakter van deze regeling client aldus te worden verstaan dat, mocht
een dergelijke bepaling ontbreken in een Verdrag gesloten tussen Belgie en hetland waar de uitspraak gegeven is, de rechter alsdan gehouden is artikel I723 toe te passen (4).

(1)
(2)
(3)
(4)

Pari. Besch., Kamer, 1970-1971, 988-1, biz. 37·
Ibidem, biz. 38.
Artikei 1721 en artikel 1722 Ger. W.
Pari. Besch., Kamer, 1970-I971, 988-1, biz. 38.
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TEKST VAN HET EUROPEES VERDRAG HOUDENDE
EENVORMIGE WET INZAKE ARBITRAGE

De Lid-Staten van de Europese Raad die dit Verdrag ondertekenen,
Overwegende dat de Raad van Europa tot doe! heeft grotere eenheid tussen
zijn Leden tot stand te brengen, onder meer door de invoering van gemeenschappelijke regels op het gebied van het recht ;
Overtuigd dat de eenmaking van de nationale wetten bevorderlijk is voor de
afwikkeling van privaatrechtelijke geschillen bij wege van arbitrage en inzonderheid de handelsbetrekkingen tussen de Lid-Staten van de Raad van Europa kan
vergemakkelijken;
Overwegende dat het wenselijk is daartoe een eenvormige wet betreffende
arbitrage in burgerlijke en handelszaken tot stand te brengen,
Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel

I.

1. Ieclere Verdragsluitende Partij verplicht zich om, uiterlijk binnen zes maanden na de datum waarop dit Verdrag voor haar in werking treedt, in haar wetgeving de bepalingen op te nemen van de eenvormige wet vervat in Bijlage I,
bij dit Verdrag.

2. Ieclere Verdragsluitende Partij heeft het recht in haar wetgeving de eenvormige wet met nadere bepalingen aan te vullen voor het regelen van aangelegenheden
waarvoor niet in een oplossing is voorzien; die bepalingen mogen echter met genoemde wet niet onbestaanbaar zijn.

3· Ieclere Verdragsluitende Partij heeft het recht in haar wetgeving op te nemen
dat geschillen in bepaalde aangelegenheden niet voor arbitrage vatbaar zijn of
kunnen worden onderworpen aan arbitrage naar andere regels dan van de eenvormige wet.
4· Ieclere Verdragsluitende Partij kan bij de ondertekening van dit Verdrag of
bij de neerlegging van haar oorkonde van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding,
verklaren dat zij de eenvormige wet alleen zal toepassen op geschillen ontstaan uit
rechtsbetrekkingen die haar eigen wet als handelsrechtelijk aanmerkt.

Artikel

2.

Ieclere Verdragsluitende Partij verplicht zich om in haar wetgeving geen
bepalingen te handhaven of in te voeren waarbij vreemdelingen als scheidsman
niet worden toegelaten.

Artikel 3·
Ieclere Verdragsluitende Partij omschrijft nader <1 de gerechtelijke autoriteit 1>,
de bevoegde autoriteit 1> en wanneer daartoe aanleiding is <I de griffie van de
rechtbank 1> in de zin van de bepalingen van de eenvormige wet.
<1
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Artikel 4·
Ieclere Verdragsluitende Partij heeft steeds de mogelijkheid te bepalen aan
welke voorwaarden personen moeten voldoen om de partijen voor het scheidsgerecht te vertegenwoordigen of bij te staan en zij kan te dien einde de bepalingen
van paragraaf 4 van artikel I6 van de eenvormige wet wijzigen.

Artikel S·
Ieclere Verdragsluitende Partij kan beschouwen dat:
I . onder << ter kennis brengen >> naar artikel 28, paragraaf I, van de eenvormige
wet wordt verstaan de kennisgeving bedoeld in paragraaf I van artikel 23 van de
eenvormige wet of een betekening, inzonderheid, een betekening van partij
tot partij;

2. onder<< ter kennis brengen >> als bedoeld in artikel 30, paragrafen I en 3, van
de eenvormige wet wordt verstaan een kennisgeving door de autoriteit die verlof
tot tenuitvoerlegging heeft verleend of een betekening, inzonderheid, een betekening van partij tot partij.
De Verdragsluitende Partij kan te dien einde, als daartoe grond bestaat, de
woorden << ter kennis brengen » door de passende technische termen vervangen.
Zij geeft van haar keuze bericht aan de Secretaris-generaal van de Raad van
Europa.

Artikel 6.
Ieclere Verdragsluitende Partij heeft de vrijheid te bepalen dat het verlof tot
tenuitvoerlegging in de zin van artikel29, eerste lid, van artikel 30 en van artikel3 I
eerste lid, van de eenvormige wet bestaat uit een machtiging tot tenuitvoerlegging
of enige andere gerechtelijke maatregel die volgens haar wetgeving de tenuitvoerlegging van de uitspraak mogelijk maakt.

Artikel 7·
Ieclere Verdragsluitende Partij is gerechtigd om de voorlopige uitvoering van
scheidsrechterlijke uitspraken waartegen nog voor de scheidslieden in voorziening
kan worden gekomen, in haar wetgeving op te nemen en te regelen.

Artikel 8.
I. Ieclere Verdragsluitende Partij kan bij de ondertekening van dit Verdrag of
bij de neerlegging van zijn oorkonde van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding
verklaren gebruik te maken van een of meer punten van voorbehoud uit Bijlage II
van dit Verdrag. Ander voorbehoud is niet toegelaten.

2. Ieclere Verdragsluitende Partij kan een voorbehoud dat zij op grond van het
vorige lid heeft gemaakt, te allen tijde geheel of ten dele intrekken door middel van
een kennisgeving aan de Secretaris-generaal van de Raad van Europa; die kennisgeving wordt van kracht op de dag van ontvangst.

Artikel 9·
De bepalingen van dit Verdrag laten de toepassing onverlet van bilaterale of
multilaterale Verdragen inzake arbitrage die zijn aangegaan of mochten worden
aangegaan, behoudens de mogelijkheid die aan de Verdragsluitende Partijen in
Bijlage III wordt verleend.
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Artikel ro.
1. Ieclere Verdragsluitende Partij deelt aan de Secretaris-generaal van de Raad
van Europa de teksten mee die bij toepassing van het Verdrag voor die Partij na de
inwerkingtreding van het Verdrag het gebied van de arbitrage zullen regelen.

2. De Secretaris-generaal zendt die teksten aan de andere Lid-Staten van de
Raad van Europa en aan iedere Staat die tot dit Verdrag is toegetreden.

Artikel rr.
1. Dit Verdrag staat open voor ondertekening door de Lid-Staten van de Raad
van Europa. Het Verdrag client te worden bekrachtigd of aanvaard. De oorkonden
van bekrachtiging of aanvaarding worden neergdegd bij de Secretaris-generaal van
de Raad van Europa.

2. Het Verdrag treedt in werking drie maanden na de datum waarop de derde
oorkonde van bekrachtiging of aanvaarding is neergelegd.

3· Ten aanzien van iedere Ondertekenende Staat die het nadien bekrachtigt of
aanvaardt, treedt dit Verdrag in werking drie maanden na de datum waarop de
oorkonde van bekrachtiging of aanvaarding is neergelegd.

Artikel rz.
I. Na de inwerkingtreding van dit Verdrag kan het Comite van Ministers van
de Raad van Europa iedere Staat die geen lid is van de Raad, verzoeken tot dit
Verdrag toe te treden.
2. De toetreding geschiedt door neerlegging bij de Secretaris-generaaL:van _de
Raad van Europa van een oorkonde van toetreding, die drie maanden na de neerlegging van kracht wordt.

Artikel IJ.
r. Ieclere Verdragsluitende Partij kan bij de ondertekening of bij de neerlegging
van zijn oorkonde van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding verklaren in welke
gebieden het Verdrag van toepassing zal zijn.
2. Ieclere Verdragsluitende Partij kan bij de neerlegging van zijn oorkonde van
bekrachtiging, aanvaarding of toetreding, of op ieder tijdstip daarna, door middel
van een tot de Secretaris-generaal van de Raad van Europa gerichte verklaring, de
toepassing van dit Verdrag uitstrekken tot enig ander in de verklaring aangewezen
gebied waarvoor zij de internationale betrekkingen behartigd of gerechtigd
is overeenkomsten aan te gaan.

3. Ieclere verklaring die op grond van het voorgaande lid wordt gedaan, kan ten
aanzien van enig daarin aangewezen gebied worden ingetrokken, onder de voorwaarden gesteld in artikel 14 van dit Verdrag.

Artikel 14.
r. Dit Verdrag blijft van kracht zonder tijdsbeperking.
2. Ieclere Verdragsluitende Partij kan dit Verdrag wat haar betreft opzeggen
door middel van een kennisgeving aan de Secretaris-generaal van de Raad van
Europa.

3. De opzegging wordt van kracht zes maanden na de datum waarop de
Secretaris-generaal deze kennisgeving heeft ontvangen.
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Artikel

rs.

De Secretaris-generaal van de Raad van Europa stelt de Lid-Staten van de Raad
van Europa en elke Staat die tot dit Verdrag is toegetreden in kennis van:
a) iedere ondertekening ;
b) de neerlegging van iedere oorkonde van bekrachtiging, aanvaarding of
toetreding ;
c) de data waarop het Verdrag overeenkomstig de artikelen I I en I2 in werking
treedt;
d) ieder voorbehoud gemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 8,
eerste lid;
e) de intrekking van een voorbehoud overeenkomstig de bepalingen van artikel
8, tweede lid ;
f) de overeenkomstig de artikelen 5 en I o ontvangen mededelingen ;
g) de overeenkomstig artikel I 3 ontvangen verklaringen;
h) de overeenkomstig artikel I 4 ontvangen kennisgevingen en van de datum
waarop de opzegging van kracht wordt ;
i) de overeenkomstig de bepalingen van Bijlage III ontvangen verklaringen
of kennisgevingen.
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BIJLAGE I.

Eenvormige wet.
Artikel r.
Elk geschil dat reeds is ontstaan of nog kan ontstaan uit een bepaalde rechtsbetrekking, waarover een dading mag worden aangegaan, kan bij overeenkomst
aan arbitrage worden onderworpen.

Artikel

2.

I. Een overeenkomst tot arbitrage behoort te zijn vervat in een door partijen
ondertekend geschrift, of in andere hen bindende stukken, waarin zij blijk hebben
gegeven van hun wil om het geschil aan arbitrage te onderwerpen.

2. lndien partijen in de overeenkomst tot arbitrage hebben verwezen naar een
arbitrageregeling, wordt deze geacht tot de overeenkomst te behoren.

Artikel 3·
Een overeenkomst tot arbitrage is niet geldig, indien daarin aan een van de
partijen een bevoorrechte positie bij de aanwijzing van de scheidsman of de scheidlieden is toegekend.

Artikel 4·
I. De rechtbanken van de rechterlijke orde bij wie een aan arbitrage onderworpen geschil aanhangig is gemaakt, verklaren zich op verzoek van een partij onbevoegd om daarvan kennis te nemen, tenzij de overeenkomst ten aanzien van het
geschil niet geldig is of vervallen is.

2. Met een overeenkomst tot arbitrage is niet onverenigbaar, dat een partij zich
tot de rechter wendt in verband met het nemen van bewarende maatregelen of ter
verkrijging van een voorlopige voorziening; dit betekent niet dat die partij van
arbitrage afziet.

Artikel S·
I. Een scheidsgerecht moet zijn samengesteld uit een oneven aantal scheidslieden. Het kan uit een scheidsman bestaan.
2 Voorziet de overeenkomst tot arbitrage in een even aantal scheidslieden dan
wordt een bijkomende scheidsman benoemd.

3· Hebben partijen het aantal scheidslieden niet in de overeenkomst tot arbitrage
bepaald en worden zij het niet over het aantal eens, dan bestaat het scheidsgerecht
uit drie scheidslieden.

Artikel 6.
Partijen kunnen bij de overeenkomst tot arbitrage of daarna de scheidsman of de
scheidslieden aanwijzen dan wei een derde met die aanwijzing belasten. Hebben
partijen de scheidslieden niet aangewezen en zijn zij ook niet overeengekomen op
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op welke wijze dezen moeten worden aangewezen, dan wijst ieder van henna het
ontstaan van het geschil een scheidsman of, zo nog, een gelijk aantal scheidslieden aan.

Artikel 7·
I. De partij die een geschil bij het scheidsgerecht aanhangig wil maken, deelt
dit aan de tegenpartij mede. In deze mededeling wordt naar de overeenkomst tot
arbitrage verwezen en voorts het onderwerp van het geschil aangegeven, indien dit
laatste niet reeds in de overeenkomst tot arbitrage is geschied.

2. Wanneer er meer dan een scheidsman moet worden aangewezen en het aan
partijen is om hen aan te wijzen, bevat de mededeling eveneens de namen van de
scheidsman of scheidslieden die door de partij die zich op de overeenkomst tot
arbitrage beroept, zijn aangewezen; in deze mededeling wordt tevens de tegenpartij uitgenodigd om de door haar aan te wijzen scheidsman of scheidslieden, op
te geven.

3· Is een derde belast met de aanwijzing van de scheidsman of van de scheidslieden en heeft hij zulks nog niet verricht, dan wordt ook aan hem een mededeling
als bedoeld in het eerste lid gedaan, waarin hij wordt uitgenodigd om tot de aanwijzing over te gaan.
4· Is de aanwijzing van een scheidsman eenmaal medegedeeld, dan kan deze niet
meer worden ingetrokken.

Artikel 8.
I. Heeft de partij of de derde, aan wie een mededeling als bedoeld in art ike! 7 is
gedaan, niet binnen een maand daarna de door hem aan te wijzen scheidsman of
scheidslieden aangewezen, dan geschiedt de benoeming van die scheidsman of
scheidslieden door de gerechtelijke autoriteit, op verzoek van de meest gerede partij.

2. Wanneer partijen zijn overeengekomen dat er een scheidsman zal zijn en zij
deze niet in onderlinge overeenstemming binnen een maand na de in artikel 7 bedoe! de medeling hebben aangewezen, geschiedt de benoeming door de gerechtelijke autoriteit op verzoek van de meest gerede partij.

Artikel 9·
r. Wanneer de ingevolge de voorgaande artikelen aangewezen of benoemde
scheidslieden even in aantal zijn, benoemen zij nog een scheidsman; deze is voorzitter van het scheidsgerecht. Bij het ontbreken van overeenstemming tussen de
scheidslieden wordt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, de benoeming
op verzoek van de meest gerede partij gedaan door de gerechtelijke autoriteit.
Het verzoek daartoe kan tot de gerechtelijke autoriteit worden gericht zodra het
ontbreken van overeenstemming tussen de scheidslieden is vastgesteld of na verloop van een maand nadat de laatste scheidsman zijn opdracht heeft aanvaard.
2. Wanneer de aangewezen scheidslieden oneven in aantal zijn, benoemen zij
een hunner tot voorzitter van het scheidsgerecht, tenzij partijen een andere wijze
van benoeming zijn overeengekomen. Bij het ontbreken van overeenstemming
tussen de scheidslieden geschiedt de benoeming door de gerechtelijke autoriteit
aan wie het verzoek wordt gedaan, overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid.

Artikel ro.
I. Indien een scheidsman overlijdt, rechtens of in feite verhinderd is zijn opdracht te vervullen, weigert zijn opdracht te aanvaarden of deze niet uitvoert, dan
wel indien aan zijn opdracht in onderlinge overeenstemming tussen partijen een
einde is gemaakt, wordt in zijn vervanging voorzien volgens de regels die op zijn
aanwijzing of benoeming toepasselijk zijn. Is de scheidsman of zijn de scheidslieden evenwel in de overeenkomst tot arbitrage met name genoemd, dan vervalt die
overeenkomst van rechtswege.

2. Geschillen met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde gevallen worden
door de meest gerede partij bij verzoekschrift aanhangig gemaakt bij de gerechtelijke autoriteit. Beslist deze dat er reden is om een scheidsman te vervangen, dan
benoemt zij diens vervanger; zij houdt daarbij rekening met de bedoelingen van
partijen zoals die uit de overeenkomst tot arbitrage blijken.

3· Partijen kunnen van de bepalingen van dit artikel afwijken.

Artikel

I I.

Het overlijden van een partij doet noch de overeenkomst tot arbitrage noch de
opdracht van scheidslieden eindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel
I.

12.

Scheidslieden kunnen om dezelfde redenen als rechters worden gewraakt.

2. Een partij kan een door haar aangewezen scheidsman slechts wraken om een
reden die haar na de aanwijzing bekend is geworden.

Artikel 13.
I. De wraking wordt ter kennis gebracht van de scheidslieden alsook van de
derde die ingevolge de overeenkomst tot arbitrage de gewraakte scheidsman heeft
. benoemd, zodra aan de wrakende partij de reden tot wraking bekend is geworden.
De scheidslieden schorsen daarop het geding.

2. Wanneer de gewraakte scheidsman zich niet heeft teruggetrokken binnen
tien dagen nadat hem de wraking is medegedeeld, geeft het scheidsgerecht hiervan
kennis aan de wrakende partij. Deze moet zich, op straffe van verval van haar recht
binnen tien dagen na deze mededeling tot de gerechtelijke autoriteit wenden;
geschiedt dit niet, dan wordt het geding voor scheidslieden van rechtswege hervat.

3. Heeft de scheidsman zich teruggetrokken of is zijn wraking door de gerechtelijke autoriteit aanvaard, dan wordt in zijn vervanging voorzien volgens de regels
die op zijn aanwijzing of benoeming toepasselijk zijn; is evenwel de scheidsman in
de overeenkomst tot arbitrage met name genoemd, dan vervalt die overeenkomst
van rechtswege. Partijen kunnen van de bepalingen van dit lid afwijken.

Artikel 14.
1. Partijen kunnen in de overeenkomst tot arbitrage bepalen dat bepaalde
groepen van personen van het vervullen van de functie van scheidsman zijn
uitgesloten.

2. Indien bij de samenstelling van het scheidsgerecht op deze uitsluiting geen
acht is geslagen, moet op deze onregelmatigheid overeenkomstig artikel I 3 een
beroep worden gedaan.

Artikel 15.
I. Onverminderd het in artikel I 6 bepaalde stellen, partijen de regels van het
geding voor scheidslieden vast, alsook de plaats waar het geding zal worden gevoerd. Wanneer partijen hun wil daaromtrent niet kenbaar hebben gemaakt voordat de eerste scheidsman zijn opdracht heeft aanvaard, stellen scheidslieden die
regels en die plaats vast.

2. De voorzitter van het scheidsgerecht bepaalt de gang van zaken ter zitting en
leidt de debatten.

Artikel 16.
I. Het scheidsgerecht geeft aan iedere partij de gelegenheid om voor haar rechten op te komen en haar middelen voor te dragen.

2. Het scheidsgerecht doet uitspraak na de wederzijdse mondelinge uiteenzettingen te hebben aangehoord. Partijen kunnen geldig worden opgeroepen bij
aangetekende brief, tenzij zij een andere wijze van oproeping zijn overeengekomen.
Partijen kunnen in persoon verschijnen.

3· Het geding wordt schriftelijk gevoerd, indien partijen zulks zijn overeengekomen ofvoor zover zij hebben afgezien van wederzijdse mondelinge uiteenzettingen.
4· Ieclere partij heeft het recht zich te doen vertegenwoordigen door een
advocaat, dan wei door een behoorlijk aangestelde lasthebber. Zij kan zich doen
bijstaan door ieder persoon harer keuze.

Artikel 17.
lndien, behalve in geval van wettige verhindering, een op regelmatige wijze
opgeroepen partij niet is verschenen of haar middelen niet binnen de daartoe
gestelde termijn heeft voorgedragen, kan het scheidsgerecht toch de zaak behandelen en uitspraak doen, tenzij de tegenpartij om uitstel van de zaak verzoekt.

Artikel 18.
I. Het scheidsgerecht kan zich omtrent zijn bevoegdheid uitspreken en daartoe
de geldigheid van de overeenkomst tot arbitrage onderzoeken.

2. De vaststelling dat een overeenkomst nietig is, brengt niet van rechtswege
mede dat ook de overeenkomst tot arbitrage die daarvan deel uitmaakt, nietig is.

3· De beslissing waarbij het scheidsgerecht zich bevoegd heeft verklaard, kan
slechts tegelijk met de uitspraak in de hoofdzaak en langs dezelfde weg door de
gerechtelijke autoriteit worden bestreden. De gerechtelijke autoriteit kan op vordering van een der partijen een uitspraak geven over de gegrondheid van de beslissing waarbij het scheidsgerecht zich onbevoegd heeft verklaard.
4· Door een scheidsman aan te wijzen verliest een partij niet haar recht om de
onbevoegdheid van het scheidsgerecht in te roepen.

Artikel 19.
1. Partijen kunnen tot het tijdstip waarop de eerste scheidsman zijn opdracht
heeft aanvaard, de termijn vaststellen binnen welke de uitsrpaak moet worden
gedaan of de wijze bepalen waarop deze termijn zal worden vastgesteld.
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2. Wanneer partijen deze termijn niet hebben vastgesteld noch de wijze waarop
deze termijn wordt vastgesteld hebben bepaald, kan de gerechtelijke autoriteit op
verzoek van een der partijen het scheidsgerecht een termijn stellen indien het
nalatig is uitspraak te doen en er zes maanden zijn verstreken sedert de dag waarop
alle scheidslieden hun opdracht tot beslechting van het geschil hebben aanvaard.

3· De opdracht van de scheidslieden eindigt indien de scheidsrechterlijke
uitspraak niet binnen de gestelde termijn is gedaan, tenzij deze termijn bij onderling goedvinden van partijen mocht zijn verlengd.
4· Wanneer de scheidslieden in de overeenkomst tot arbitrage met name zijn
aangewezen en de uitspraak niet binnen de termijn is gedaan, eindigt de overeenkomst tot arbitrage van rechtswege', tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel

20.

T enzij anders is overeengekomen geeft het scheidsgerecht eindbeslissingen in
een of meer uitspraken.

Artikel

21.

D~.> scheidslieden beslissen volgens de regelen des rechts, tenzij partijen anders
zijn overeengekomen.

Artikel

22.

I. De uitspraak wordt gedaan na een beraadslaging waaraan aile scheidslieden
moeten deelnemen. De beslissing wordt met een volstrekte meerderheid van stemmen genomen, tenzij partijen een andere meerderheid zijn overeengekomen.

2. Partijen kunnen oak overeenkomen dat wanneer er geen meerderheid kan
worden gevormd, de stem van de voorzitter beslissend is.

3· lndien de scheidslieden over geldsommen moeten beslissen en er geen meerderheid voor de grootte van een toe te wijzen bedrag wordtbereikt, worden behoudens afwijkend beding de stemmen die zijn uitgebracht voor het hoogste bedrag
gerekend te zijn uitgebracht voor het onmiddellijk daarop volgende, totdat een
meerderheid is gevormd.
4· De uitspraak wordt op schrift gesteld en door de scheidslieden ondertekend.
lndien een of meer scheidslieden niet kunnen of willen tekenen, wordt daarvan in
de uitspraak melding gemaakt; deze moet evenwei een aantal ondertekeningen
dragen ten minste ten getale van de meerderheid van de scheidslieden.
5· Naast de eigenlijke beslissing houdt de uitspraak de volgende gegevens in:
a) de namen en woonplaatsen van de scheidslieden; ·
b) de namen en woonplaatsen van de partijen;
c) het onderwerp van het geschil ;
d) de datum waarop de uitspraak is gedaan;
e) de plaats waar het geding is gevoerd en de plaats waar de uitspraak is gedaan.
6. De uitspraak wordt met redenen omkleed.

Artikel 23.
I. De voorzitter van het scheidsgerecht brengt de uitspraak ter kennis van elke
partij door haar een exemplaar ervan toe te zenden dat volgens het vierde lid van
artikel 22 is ondertekend.
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2. De voorzitter van het scheidsgerecht legt het origineel van de uitspraak neder
ter griffie van de bevoegde rechtbank. Hij deelt partijen mede dat de nederlegging
heeft plaatsgevonden.

Artikel 24.
Wanneer een scheidsrechterlijke uitspraak ter kennis van partijen is gebracht
volgens artikel 23, eerste lid, en niet meer voor scheidslieden kan worden bestreden, heeft zij gezag van gewijsde behoudens ingeval de uitspraak in strijd is met
de openbare orde of de goede zeden dan wei het geschil niet vatbaar was voor
beslechting door arbitrage.
Artikel 25.
I. Een scheidsrechterlijke uitspraak kan slechts worden bestreden door voor de
gerechtelijke autoriteit een vordering tot vernietiging in te stellen en zij kan slechts
worden vernietigd in de in dit artikel genoemde gevallen.

2. Een scheidsrechterlijke uitspraak kan worden vernietigd :
a) indien de uitspraak in strijd is met de openbare orde;
b) indien het geschil niet vatbaar was voor beslechting door arbitrage;
c) indien er geen geldige overeenkomst tot arbitrage is;
d) indien het scheidsgerecht zijn rechtsmacht of zijn bevoegdheden heeft
overschreden ;
e) indien het scheidsgerecht heeft nagelaten over een of meer geschilpunten
uitspraak te doen en deze punten niet kunnen worden gescheiden van die waarover
wei uitspraak is gedaan;
f) indien uitspraak is gedaan door een op onregelmatige wijze samengesteld
scheidsgerecht ;
g) indien aan partijen niet de gelegenheid is gegeven om voor hun rechten op te
komen en hun middelen voor te dragen of indien er enige andere dwingend voorgeschreven regel van het scheidsrechterlijk geding is miskend, voor zover deze
miskenning van invloed is geweest op de scheidsrechterlijke uitspraak;
h) indien de in artikel 22, vierde lid, voorgeschreven formaliteiten niet zijn
vervuld;
i) indien de uitspraak niet met redenen is omkleed ;
j indien de uitspraak tegenstrijdige bepalingen bevat.

3· De uitspraak kan ook worden vernietigd:
a) indien deze is verkregen door bedrog;
b) indien zij is gegrond op een bewijsmiddel dat bij een in kracht van gewijsde
gegaan rechterlijk vonnis vals is verklaard of dat is erkend vals te zijn;
c) indien nadat de uitspraak is gedaan er een stuk of ander bewijs is ontdekt
dat van beslissende invloed zou zijn geweest voor de uitspraak en dat door toedoen
van de tegenpartij is achtergehouden.
4· De gevallen bedoeld in het tweede lid onder c), d) en f) leveren geen grond
tot vernietiging meer op indien de partij die deze aanvoert tijdens de loop van het
geding voor scheidslieden wist dat zich een zodanig geval voordeed, doch zich er
toen niet op heeft beroepen.

s. De redenen van wraking en uitsluiting van scheidslieden bedoeld in de
artikelen I 2 en 1 4 leveren geen grond op tot vernietiging in de zin van het tweede
lid onder f) van dit artikel, ook al zouden zij eerst na de uitspraak bekend zijn
geworden.

Artikel 26.
Indien er grand is voor de vernietiging van een deel van de uitspraak wordt deze
aileen voor dat dee! vernietigd indien dit kan worden gescheiden van de andere
delen van de uitspraak.

Artikel 27.
I. De gronden tot vernietiging van een scheidsrechterlijke uitspraak moeten op
straffe van verval door de belanghebbende partij worden voorgedragen in een en
dezelfde procedure; dit geldt evenwel niet in het geval dat een grand tot vernietiging als bedoeld in artikel25, derde lid, eerst later bekend is geworden.

2. Een vordering tot vernietiging is slechts ontvankelijk indien de uitspraak
niet meer voor scheidslieden kan worden bestreden.

Artikel 28.
I. De vordering tot vernietiging welke steunt op een van de in artikel 25, tweede
lid, onder c) tot en met j) bedoelde gronden, moet op straffe van verval worden
ingesteld binnen een termijn van drie maanden, nadat de uitspraak ter kennis van
partijen is gebracht; deze termijn kan evenwe! eerst beginnen te !open op de dag
waarop de uitspraak niet meer voor scheidslieden kan worden bestreden.

2. De verweerder in een geding tot vernietiging kan in hetzelfde geding de vernietiging van de uitspraak vragen, ook al is de in het eerste lid bedoelde termijn
verstreken.
3· De vordering tot vernietiging welke berust op een van_de_inar_tikeL2s,_d_erd_~
lid, bedoelde gronden, moet worden ingesteld binnen drie maanden na de ontdekking hetzij van het bedrog dan wei van het stuk of ander bewijs, hetzij na de
dag waarop het bewijsmiddel vals is verklaard of als zodanig erkend. Zij kan echter
niet meer worden ingesteld na verloop van een termijn van vijf jaar te rekenen van
de dag waarop volgens artikel23, eerste lid, de uitspraak ter kennis van partijen is
gebracht.
4· De gerechtel~jk autoriteit voor wie een vordering tot vernietiging aanhangig
is, onderzoekt ambtshalve of de bestreden uitspraak niet in strijd is met de openbare orde en of het geschil vatbaar was voor beslechting door arbitrage.

Artikel 29.
1. De tenuitvoerlegging van een scheidsrechterlijke uitspraak kan slechts
plaatsvinden indien ze niet meer voor scheidslieden kan worden bestreden indien
daartoe op verzoek van de belanghebbende partij door de bevoegde autoriteit
verlof is verleend.

2. De bevoegde autoriteit wijst het verzoek af indien de uitspraak of de tenuitvoerlegging ervan in strijd is met de openbare orde of indien het geschil niet vatbaar was voor beslechting door arbitrage.
3. Tegen de afwijzingsbeslissing kan worden opgekomen.

Artikel 30.
I. De beschikking waarbij verlof tot tenuitvoerlegging van de uitspraak is verleend, moet ter kennis worden gebracht. Binnen een maand na deze kennisgeving
kan tegen de beschikking in voorziening worden gekomen.
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2. De partij die zich aldus tegen de beschikking voorziet en die de vernietiging
van de uitspraak wil vorderen zonder tevoren een vordering daartoe te hebben ingesteld, moet deze op straffe van verval in hetzt>lfde geding en binnen de in het
eerste lid bedoelde termijn instellen. De partij die zonder in voorziening te komen
als bepaald in paragraaf I de vernietiging van de uitspraak wil vorderen, moet op
straffe van verval haar vordering tot vernietiging binnen de in het eerste lid bedoelde termijn instellen.
De vorderingen tot nietigverklaring bedoeld in dit lid zijn aileen ontvankelijk
voor zover de in artikel 28 bedoelde termijnen niet zijn verstreken.
3· De bepalingen van het tweede lid van dit artikel zijn aileen dan toepasselijk
op de gronden tot vernietiging bepaald in artikel25, derde lid, wanneer die granden bekend waren op het ogenblik dat de beschikking waarbij verlof tot tenuitvoerlegging is verleend, ter kennis werd gebracht.
4· De partij die in voorziening komt als bepaald in het eerste lid van dit artikel
kan de nietigverklaring van de uitspraak vorderen indien er geen geldige overeenkomst tot arbitrage is, hoewel de in artikel 28 bedoelde termijn niet is verstreken,
onverminderd de bepalingen van artikel25, vierde lid.
5· De gerechtelijke autoriteit kan in geval van voorziening tegen een beschikking
waarbij verlof tot tenuitvoerlegging van een uitspraak is verleend of in geval van
een vordering tot vernietiging van de uitspraak, op verzoek van een der partijen
bevelen dat de tenuitvoerlegging van de uitspraak wordt geschorst.
6. Het verlof tot tenuitvoerlegging heeft geen gevolg voor zover de scheidsrechterlijke uitspraak is vernietigd.

Artikel 31.
I. Wanneer voor een scheidsgerecht een dading is tot stand gekomen ter beeindiging van een voor dat gerecht aanhangig geschil, kan deze dading worden vastgelegd in een akte die wordt opgemaakt door het scheidsgerecht en zowel door
scheidslieden als door partijen wordt ondertekend. Op deze akte zijn de bepalingen
van bet tweede lid van artikel 23 toepasselijk ; op verzoek van de belanghebbende
partij kan de bevoegde autoriteit verlof tot tenuitvoerlegging ervan verlenen.

2. De bevoegde autoriteit wijst het verzoek af indien de dading of de tenuitvoerlegging ervan in strijd is met de openbare orde of indien het geschil niet vatbaar
was voor beslechting door arbitrage.
3· Tegen de beslissing van de bevoegde autoriteit staat voorziening open.

BIJLAGE II.

Ieclere Verdragsluitende Partij kan verklaren dat zij zich het recht voorbehoudt
om:
a) af te wijken van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de eenvormige wet,
inzonderheid voor geschillen tussen bepaalde categorieen van personen ;
b) artikel 2, tweede lid, van de eenvormige wet niet in haar wetgeving op te
nemen of het geval waarin partijen naar een arbitrageregeling hebben verwezen
anderszins te regelen ;

c) in haar wetgeving te bepalen dat de bijkomende scheidsman waarvan sprake
is in artikel 5, tweede lid, van de eenvormige wet, alleen bij staking van stemmen
zal worden aangewezen of benoemd;
.
d) in haar wetgeving te bepalen dat in de gevallen van artikel 10, eerste lid en
van artikel 19, vierde lid, van de eenvormige wet, de overeenkomst tot arbitrage
alleen dan van rechtswege voor het opgeworpen geschil vervalt, wanneer de
scheidsman of de scheidslieden met name in de overeenkomst tot arbitrage zijn
aangewezen ;
e) artikel 18, tweede lid, van de eenvormige wet niet in haar wetgeving op te
nemen of de gevolgen van de vaststelling van de nietigheid van de overeenkomst
tot arbitrage, anderszins te regelen;
f) af te wijken van de bepalingen van artikel 25, vijfde lid, en in voorkomend
geval, van artikel 13, tweede en derde lid, en van artikel 14, tweede lid, van de
eenvormige wet, voor zover die bepalingen stellen dat de redenen van wraking of
van onregelmatigheid in de samenstelling van het scheidsgerecht geen gronden tot
vernietiging van de uitspraak kunnen zijn, maar in de loop van de scheidsrechterlijke procedure voor de gerechtelijke autoriteit moeten worden voorgedragen.
g) te bepalen dat partijen na het ontstaan van het geschil de scheidslieden er
van slechts kunnen ontslaan te beslissen volgens de regelen des rechts, overeenkomstig artikel 2 I van de eenvormige wet ;
h) bet tweede lid van artikel 22 van de eenvormige wet niet in haar wetgeving
op te nemen of het geval waarin een meerderheid van stemmen niet kan worden
bereikt, anderszins te regelen ;
i) de bepalingen van artikel 22, zesde lid, en van artikel 25, tweede lid (i), van
de eenvormige wet in haar wetgeving op te nemen of van die bepalingen af te wijken;
j) van de bepalingen van artikel 23, tweede lid, van de eenvormige wet af te
wijken;
k) de bepalingen van artikel 24 van de eenvormige wet te wijzigen of niet in
haar wetgeving op te nemen ;
1) af te wijken van artikel 25, derde lid, (c), van de eenvormige wet en, in voorkomend geval, in artikel 28, derde lid, de woorden «bet stuk of ander bewijs >>
door andere termen te vervangen ;
m) de toepassing van artikel 25, vierde lid, van de eenvormige wet in bet geval
waarin bet scheidsgerecht op onregelmatige wijze is samengesteld doordat bet
aantal scheidsrechters daarin oneven is, in haar weteving te beperken;
n) af te wijken van de bepalingen van artikel 30 van de eenvormige wet;
o) artikel 31 van de eenvormige wet niet in haar wetgeving op te nemen.

BIJLAGE III.

1. ledere Verdragsluitende Partij kan bij de ondertekening of bij de neerlegging
van haar oorkonde van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding verklaren dat Zij
in geval van conflict tussen de bepalingen van de eenvormige wet vervat in Bijlage
I, en die van andere internationale Verdragen die Zij zal kunnen vaststellen, de
bepalingen van de eenvormige wet zal toepassen op arbitrages tussen natuurlijke
of rechtspersonen die op bet ogenblik van bet aangaan van de overeenkomst tot
arbitrage hun gewone verblijfplaats of zetel hadden op bet grondgebied van verschillende Staten die bij dit Verdrag partij zijn en dezelfde verklaring hebben
afgelegd.

Ieclere Verdragsluitende Partij kan ook een verklaring afleggen nadat het Verdrag voor haar in werking is getreden ; in dat geval wordt die verklaring van kracht
zes maanden nadat ervan aan de Secretaris-generaal van de Raad van Europa kennis is gegeven.
2. De verklaring die overeenkomstig de voorgaande paragraaf is afgelegd, kan
te allen tijde worden ingetrokken door middel van een kennisgeving gericht aan de
Secretaris-generaal van de Raad van Europa. De intrekking wordt van kracht zes
maanden na de kennisgeving.

SOMMAIRE
ARBITRAGE. UNE ANALYSE DE LA LOI

La nouvelle loi sur !'arbitrage remplace les regles du code de procedure civile qui
dataient de I 8o6.
Elle forme Ia sixieme partie du code judiciaire (C. Jud.) et est entree en vigueur le
I8 aout I972.
Les parties precedentes du code judiciaire etaient deja en vigueur depuis le 3 I
octobre I97I.
Sauf quelques derogations autorisees, Ia loi est identique a Ia loi uniforme qui a ete
elaboree par un Comite d'experts du Conseil de !'Europe. La Convention europeenne portant Ioi uniforme en matiere d'arbitrage se compose de la Convention
elle-meme et de trois annexes. L'annexe I contient la loi uniforme, une deuxieme
annexe comporte les derogations autorisees au texte de la loi uniforme et Ia troisieme annexe a trait au reglement de conflits entre les dispositions de Ia loi uniforme
et celles d'autres conventions internationales.
La Conventions europeenne a ete deposee pour signature le 20 janvier I966.
Ace jour, elle n'a ete signee que par la Belgique et par l'Autriche. La Belgique
a ratifie la Convention europeenne le 20 fevrier I973·
La nouvelle loi comporte pour Ia Belgique d'importantes ameliorations. Le
regime en vigueur jusque Ia etait, des l'origine, apparu insuffisant.
Dans le code judiciaire, il n' est en principe pas fait de distinction entre le compromis, Ia convention d'arbitrage conclue apres la naissance du differend, et Ia clause
arbitrale, la convention conclue en vue de differends a venir. Dans certains cas
cependant, des limitations sont prevues en ce qui concerne la clause compromissoire.
Certains litiges qui, en vertu des articles 578 a 583 C. Jud., sont de la competence
du tribunal du travail, ne peuvent faire !'objet d'une clause compromissoirePar contre, un compromis peut etre conclu pour ces litiges. Au prescrit de
!'article I700 C. jud., il est egalement exclu que les parties accordent a l'avance
aux arbitres le pouvoir de statuer en equite. Pareille convention n'est valable
qu'apres la naissance du litige et ne peut des lors figurer dans une clause
compromissoire.
Cette limitation repose sur des conceptions admises dans la doctrine beige en ce
qui concerne la possiblilite de deroger a des dispositions de droit imperatif qui ne
sont pas d' ordre public.
Cette adaptation est permise sur base de Ia reserve g) telle que contenue dans la
deuxieme annexe de Ia Convention.
La loi impose que le tribunal soit compose d'un nombre impair de personnes.
Sauf convention contraire, les membres du tribunal arbitral sont designes en
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nombre egal par chacune des parties. Les arbitres ainsi designes nomment ensemble l',arbitre impair". Au no 31, des critiques sont formulees a l'endroit de ce
systeme legal de nomination qui ne peut offrir des garanties suffisantes pour
assurer l'impartialite des arbitres. I1 est possible, en effet, que les arbitres, designes de cette maniere, se sentiront le representant de ,leur" partie.
Si une partie neglige de designer un arbitre, il peut etre demande au president du
tribunal de premiere instance de proceder a sa nomination. Aussi longtemps que
le premier arbitre n'a pas accepte sa mission, les parties fixent les regles, le lieu et
les delais de !'arbitrage. Exception faite des delais, les arbitres fixent ulterieurement les autres modalites de la procedure arbitrale. Le delai dans lequelle tribunal
arbitral doit rendre sa sentence est, sur requete d'une des parties, fixe par le president du tribunal de premiere instance.
Les parties peuvent se faire repn!senter par un avocat ou un mandataire justifiant
d'une procuration speciale et ecrite. La loi exclut en tous cas I' intervention d'agent
d'affaires.
La loi contient des regles concernant la recusation des arbitres, les conflits de
competence et les mesures d'instruction a ordonner par le tribunal arbitral. Pour
les causes de recusation, la loi renvoie a celles applicables au juge officiel. Afin
d'interrompre le moins possible la procedure devant le tribunal arbitral, !'article
1697 C. Jud. dispose que la decision incidente par laquelle les arbitres se declarent
competents pour connaitre du litige, ne peut etre attaquee qu' en meme temps que
la sentence sur le fond par la voie de nullite. La competence d'attribution appartient ici au tribunal de premiere instance. Sous ce rapport, cette disposition
prevoit que la nullite du contrat contenant la clause arbitrale n' entraine pas de
plein droit la nullite de cette clause. Le juge en decidera dans chaque cas particulier.
La loi uniforme laissait au legislateur nationalle soin de fixer les regles afferentes
aux mesures d'instruction. Tel etait egalement le cas de la qualite requise pour
exercer la mission d'arbitre (article 168o C. Jud.), de la capacite de conclure une
convention d'arbitrage (article 1676 C. Jud.) et de !'execution provisoire des
sentences (article 1709 C.Jud.). Les regles afferentes aux mesures d'instruction ont
ete conr;:ues de telle far;:on que les arbitres peuvent ordonner toutes mesures pour
autant qu'elles soient compatibles avec le caractere de !'arbitrage. Ceci implique
que le tribunal arbitral ne peut ni ordonner des mesures de contrainte a 1' encontre
de temoins refractaires, ni ordonner une verification d' ecritures, ni statuer sur la
production de documents ou sur la pretendue faussete de documents. Dans tous
ces cas, une procedure prejudicielle est prevue devant le juge officiel.
A peine de nullite, la sentence ecrite, signee par les arbitres, doit etre motivee par
eux. Le code judiciaire connait treize causes permettant d'obtenir l'annulation
de la sentence arbitrale. Sauf l'appel devant un tribunal arbitral, il s'agit de la
seule voie de recours susceptibles d'etre utilisee par les parties contre la decision
du tribunal arbitral. Cette regle est de nature imperative, les parties ne pouvant
y deroger par voie de convention. La competence d'attribution pour connaitre
du moyen de nullite appartient au tribunal de premiere instance.
Deux causes entrainent une annulation d'office de la sentence arbitrale par lejuge.
Tel est le cas si la sentence est contraire a l'ordre public ou si le litige n'etait pas
susceptible d'arbitrage. Contrairement aux autres causes, pour lesquelles s'applique, d'une maniere generale, un delai de decheance de trois mois a compter de la
notification de la sentence, la proposition de ces deux causes de nullite n'est soumise a aucun delai special. Les parties peuvent en tout temps s'en prevaloir.

72

A ces deux genres de sentence, la loi n'accorde pas l'autorite de la chose jugee.
Ces deux causes de nullite empechent egalement que la sentence arbitrale soit
revetu de la formule executoire. Ceci s'applique tant aux sentences belges qu'aux
sentences etrangeres. L'execution forcee peut etre obtenue par la voie d'une
requete adressee a cette fin au president du tribunal de premiere instance.
Deux voies de recours sont ouvertes contre la decision du president sur la requete
visant a obtenir la formule executoire.
Si la requete est rejetee, le requerant peut interjeter appel, dans le mois de Ia
notification, devant la cour d'appel (article I7II, alinea I C. Jud.).
Apres que la decision par laquelle la sentence a ete revetue de la formule executoire a ete signifiee a !'autre partie, celle-ci dispose d'un mois pour y faire opposition devant le tribunal de premiere instance (article I7I2, al. I C. Jud.).
La loi declare les regles en matiere de formule executoire de decisions arbitrales
egalement applicables si une des parties n'execute pas la transaction eventuellement intervenue dans le cours de la procedure arbitrale.
La loi uniforme ne contient pas de regles pour 1' exequatur de sentences arbitrales
rendues a l'etranger. Le legislateur beige a, en cette matiere, ajoute quelques
dispositions a la sixieme partie du Code judiciaire. Ces dispositions sont applicables en !'absence d'une convention internationale telle que la Belgique en a conclu
plusieurs. Ces regles correspondent en partie aux solutions admises a ce jour par
la jurisprudence.
Ces n):gles ne concernent que les sentences arbitrales resultant d'une convention
d'arbitrage, c.-a.-d. les seuls cas d'arbitrage volontaire. La sentence intervenue
apres arbitrage force est consideree comme un jugement rendu a l'etranger et
tombe en consequence sous la disposition de !'article 570 C. Jud. Pour la competence d'attribution et la forme d'introduction, le Code judiciaire se rattache, aux
regles applicables en matiere de formule executoire de sentences arbitrales rendues
en Belgique. Dans les deux cas, il est prevu une procedure sur requete devant le
president du tribunal de premiere instance. La competence territoriale est reglee
par !'article I7I9 C. jud. En principe, la demande est portee devant le president
du tribunal de premiere instance dans le ressort duquella personne contre laquelle
!'execution est demandee a son domicile ni residence en Belgique, la demande est
portee devant le president du tribunal de premiere instance du lieu ou la sentence
doit etre executee ..
Les voies de recours ouvertes contre les decisions du president sont les memes que
celles mentionnees ci-dessus a porpos de la requete visant a obtenir la formule
executoire pour des sentences arbitrales belges. Les causes pour lesquelles le juge
refuse !'exequatur de la sentence rendue a l'etranger sont enoncees a !'article
I723 C.Jud.
Outre les deux causes deja mentionnees plus haut, le juge refuse !'exequatur s'il
est etabli qu'il existe une cause d'annulation prevue a !'article I7o4 C. jud. Ce
refus n'emporte pas l'annulation de la sentence arbitrale rendue a l'etranger. Le
juge peut uniquement refuser !'exequatur.

ZUSAMMENFASSUNG
SCHIEDSGERICHTSBARKEIT, EINE ANALYSE DES GESETZES

Das neue Gesetz tiber das schiedsrichterliche Verfahren ersetzt die Regelung der
Zivilprozessordnung von I8o6. Das Gesetz bildet den sechsten Teil der heutigen
Zivilprozessordnung (Gerechtelijk Wetboek - Ger. W.) und trat am I8. August
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1972 in Kraft, nachdem die anderen Teile des Ger. W. schon seit dem 31 Oktoher 1970 in Kraft sind.
Einige erlaubte Abweichungen ausgenommen, ist das Gesetz dem einheitlichen
Gesetz, das von einem Sachsverstandigenausschuss des Europarats entworfen
wurde, identisch. Der europaische Vertrag i.iher das einheitliche Gesetz zur
Regelung des schiedsrichterlichen Verfahrens, enthalt den eigentlichen Vertragstext und drie Anhange. Der erste Anhang enthalt das einheitliche Gesetz, der
zweite die erlauhtenAbweichungen von demWortlaut des einheitlichen Gesetzes,
und der dritte Anhang hat einen Regelung der Konflikte zwischen den Bestimmungen des einheitlichen Gesetzes und andere vi:ilkerrechtliche Vertrage zum
Gegenstand.
Der europaische Vertrag wurde am 20. Januar 1966 zur Unterzeichnung vorgelegt;
his heute hahen nur Belgien und Oesterreich sich dazu entschlossen. Belgien hat
den europaischen Verdrag am 20. Februar ratifiziert.
Das neue Gesetz enthalt einige ftir Belgien sehr wichtige Verbesserungen.
Die hisherige Regelung hat sich vom Anfang an als mangelhaft erwiesen.
Das Gerechtelijk Wetboek macht grundsatzlich keinen Unterschied zwischen
dem sg . .,Kompromis", einem Vertrag durch den die Parteien, nach Entstehen
einer Streitigkeit, vereinharen ein Schiedsgericht anzurufen, und der Schiedsgerichtklausel, die im Hinblick auf ki.inftige Streitigkeiten in einem Vertrag
enthalten ist.
Fi.ir die Schiedsgerichtsklausel gelten aher einige Beschrankungen.
So darf eine Schiedsgerichtklausel sich nicht auf bestimmte Streitigkeiten, ftir die
di!S Arbeit_sgericbt laut den Artikel 578 his, 583 des Ger. W. ausschliesslich
zustandig ist, heziehen; ein Kompromis ist in diesen Fallen aber mi:iglich.
Laut der Vorschrift des Artikels 1700 Ger. W. ist auch ausgeschlossen class die
Parteien den Schiedsrichtern im Voraus erlauben nach Billigkeitsgesichtspunkten
zu entscheiden. Eine solche Klausel ist nur nach Entstehen der Streitigkeit wirksam, und kann deshalh nicht in einer Schiedsgerichtsklausel enthalten sein.
Diese Beschrankung ist auf Auffassungen in der belgischen Lehr tiber die
Moglichkeit um von Vorschriften zwingendes Rechts die nicht die offentliche
Ordnung anbelangen ahzuweichen, zuri.ickzufi.ihren. Diese Anpassung ist auf
Grund des Vorbehalts (g), im zweiten Anhang des Vertrages, gestattet.
Das Gesetz bestimmt class das Schiedsgericht stets aus einer ungeraden Anzahl
von Personen hestehen soll. Die Mitglieder des Schiedsgerichts werden auf
proportionale Weise von den Parteien ernannt, es sei denn class sie eine andere
Regelung vereinhart haben. Die sd ausgewahlten Mitglieder bestimmen gemein~
sam den die ungerade Anzahl ausmachenden Schiedsrichter. In Nr. 31 dieses
Beitrages wird an diesem gesetzlichen Ernennungssystem Kritik gei.iht, weil es die
Ohjektivitat der Schiedsrichter nicht geni.igend gewahrleisten kann. Es ist ja
mi:iglich class die auf diese Weise ernannten Schiedsrichter sich als Vetreter .,ihrer"
Partei hetrachten.
W enn eine Partei keinen Schiedsrichter henennt, kann der Vorsitzende des
Landgerichts (Gericht der ersten Instanz) auf Antrag einen Schiedsrichter
hestellen.
Solange der erste Schiedsrichter seinen Auftrag nicht angenommen hat, bestimmen die Parteien die Regeln, den Ort und die Fristen fi.ir das schiedsrichterliche
Verfahren. Mit 'Ausnahme der Fristen hestimmen die Schiedsrichter nachher alle
anderen Modalitaten des Verfahrens. Auf Antrag einer Partei, stellt der Vor-
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sitzende des Landgerichtes den Zeitpunkt fest innerhalb dessen das Verfahren
abgeschlossen werden muss.
Die Parteien konnen sich durch einen Rechtsanwalt oder Mandatar, dem eine
ausdri.ickliche und schriftliche Vollmacht erteilt wurde, vertreten lassen. Die
Vertretung durch Sachverwalter ist in jedem Fall gesetzlich ausgeschlossen.
Das Gesetz enthalt eine Regelung fi.ir die Ablehnung von Schiedsrichtern, fi.ir
Zustandigkeitsstreite, und fi.ir Ermittlungen die vom Schiedsgericht eingeleitet
werden konnen. Die Schiedsrichter konnen wie ordentliche Richter abgelehnt
werden.
Urn das Verfahren vor dem Schiedsgericht moglichst wenig zu unterbrechen,
bestimmt der Artikel 1697 Ger. W. class das Zwischenurteil, in dem die Schiedsrichter sich in einer Sache fi.ir zustandig erklaren, nur zusammen mit dem
Endurteil mittels Nichtigkeitsklage 'angefochten werden kann. In dieser Sache ist
das Landgericht ausschliesslich zustandig. In diesem Zusammenhang bestimmt
dieser Artikel class die Nichtigkeit des Vertrages, worin die Schiedsgerichtsklausel
enthalten ist, nicht von Rechtswegen deren Nichtigkeit mit sich bringt; der Richter enscheidet im Einzelfall dari.iber.
Das einheitliche Gesetz had die Regelung des Ermittlungsverfahrens der nationalen gesetzgebenden Gewalt i.iberlassen. Dies war auch der Fall fUr die Bestimmung der Eigenschaften, die von einem Schiedsrichter fi.ir die Ausi.ibung seiner
Aufgabe verlangt werden (Artikel 168o Ger. W.), fi.ir die Fahigkeit, urn einen
Schiedsvertrag abzuschliessen (Artikel 1676 Ger. W.), und fi.ir die vorlaufige
Vollstreckbarkeit von SchiedssprUchen (Artikel 1709 Ger. W.).
Das Ermittlungsverfahren wurde so geregelt, class die Schiedsrichter alle Ermittlungen, die mit der Artikel des schiedsrichterlichen Verfahrens vereinbar sind,
einstellen konnen. So kann das Schiedsgericht weder Zwangsmassregeln gegen
widerwillige Zeugen, noch ein graphologisches Gutachten, noch die Vorlegung
von Urkunden anordnen, noch tiber deren Falscheit entscheiden. In diesen
Fallen soll der ordentliche Richter in emem vorgerichtlichen Verfahren
entscheiden.
Der Schiedsspruch ist nichtig wenn er nicht schriftlich abgefasst, von den Schiedsrichtern unterzeichnet und begrUndet ist. Das Ger. W. kennt dreizehn GrUnde,
aus denen auf Aufhebung des Schiedsspruchs geklagt werden kann.
Unbeschadet der Berufung, ist die Nichtigkeitsklage das einzige Rechtsmittel das
von Parteien gegen den Schiedsspruch erhoben werden kann. Diese Regelung ist
zwingend und kann durch die Beteiligten nicht vertragligh geandert werden.
Als Rechtsmittelgericht ist das Landgericht ausschliesslich zustandig.
Aus zwei GrUnden kann der Schiedsspruch durch den Richter von Amts wegen
fi.ir nichtig erklart werden, und zwar wegen Verstoss gegen die offentliche Ordnung, oder weil der Rechtsstreit nicht im schiedsrichterlichen Verfahren entschieden werden dUrfte. Im Gegensatz zu den anderen Gri.inden, wofi.ir eine
Ausschlussfrist von drie Monaten nach Erlass der Entscheidung gilt, ist das
Rechtsmittel aus diesen GrUnden nicht an eine Frist gebunden, sondern kann zu
jeder Zeit von den Parteien eingelegt werden.
Solchen Entscheidungen enthalt das Gesetz die materielle Rechtskraft vor.
Beide Gri.inde verhindern auch, class der Schiedsspruch vollstreckbar erklart
werden kann. Dies gilt sowohl fi.ir inlandische als auch fUr auslandische Entscheidungen.
Auf Antrag wird der Schiedsspruch vom Vorsitzenden des Landgerichtes fi.ir
vollstreckbar erklart. Es gibt zwei Rechtsmittel gegen die Entscheidung des
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Vorsitzenden tiber einen Antrag auf Vollstreckbarkeitserklarung. Wird der
Antrag abgelehnt, dann kann der Antragsteller innerhalb eines Monats nach
Kenntnisnahme der Entscheidung, beim Berufungsgerichtshof (Hof van Beroep
- Artikel 1711, Abs. I Ger. W.) Berufung einlegen. Innerhalb eines Monats
nachdem der Antragsteller die Vollstreckbarkeitserklarung des Schiedsspruchs
dem Antragsgegner zugestellt hat, kan dieser beim Landgericht Einspruch einlegen (Artikel 1712, Abs. I Ger.W.).
Das Gesetz erklart die Regelung tiber die Vollstreckbarkeitserklarung der Schiedssprtiche auch ftir anwendbar, wenn eine Partei die Bestimmungen eines Schiedsvergleiches, der wahrend des Verfahrens zustande gekommen ist, nicht einhalt.
Das einheitliche Gesetz enthalt keine Regelung ftir die Vollstreckbarkeitserklarung von auslandischen Schiedssprlichen. Die belgischen Legislative had
dazu einige Bestimmungen dem sechtsten Teil des Ger. W. hinzugefligt. Diese
Bestimmungen sind nur anwendbar wenn ein internationales Abkommen, von
denen Belgien verschiedene abgeschlossen hat, fehlt. Diese Regelung stimmt
teilweise mit den Losungen, die die Rechtsprechung his heute angenommen hat,
tiberein. Diese Regelung bezieht sich nur auf Schiedssprtiche die in einem
Verfahren das durch Vertrag eingeleitet wurde, zustande gekommen sind, also
nur bei freiwilligen schiedsrichterlichen Verfahren. Der Schiedsspruch der ein
gezwungenes schiedsrichterliches Verfahren abschliesst, wird als ein auslandisches
Urteil betrachtet, und wird deshalb durch den Artikel 570 Ger. W. beherrscht.
Ftir die sachliche Zustandigkeit des Richters und die Einleitungsart des Verfahrens, wird bei der Regelung beztiglich der Volstreckbarkeitserklarung von
inlandischen Schiedssprlichen angekntipft. Ftir beide Faile ist ein Verfahren auf
An.trag vor dem Vorsitzenden des Lanclgerichts v-orgesehen. Die ottliche Zus_tandigkeit ist im Artikel 1718 Ger. W. vorgeschrieben. Grundsatzlich ist der Vorsitzende des Landsgerichts desWohnsitzes oder, in Ermangelung einesWohnsitzes,
des Aufenthaltsortes des Antragsgegners, zustandig. Wenn dieser keinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort in Belgien hat, dann wird der Antrag beim Vorsitzender
des Landgerichts, in dessen Bezirk der Schiedsspruch vollstreckt werden soli,
eingeleitet.
Die bei der Vollstreckbarkeitserklarung inlandischer Schiedssprliche erwahnten
Rechtsmittel, konnen auch hier eingelegt werden. Die Grtinde aus denen der
Richter die Vollstreckbarkeitserklarung verweigern kann, werden im Artikel
1723 Ger.W. angeflihrt.
Die Vollstreckbarkeitserklarung wird aus heiden oben schon erwanhten GrUnden
verweigert, und wenn bewiesen ist class einer der Nichtigkeitsgrtinde, im Artikel
1704 Ger.W. aufgezahlt, vorliegt. Dieser Umstand hat nicht die Aufhebung des
auslandischen Schiedsspruchs, sondern nur die Verweigerung der Vollstreckbarkeitserklarung, zur Folge.

SUMMARY
ARBITRATION. AN ANALYSIS OF THE LAW

The new law on arbitration replaces the rule in the Civil Code which dates
from 1806.
It consists of the sixth part of the Judicial Code and came into operation on
August 18th 1972.

The previous parts of the Judicial Code had been in action since October 3 rth
1970.

Except for a few permissable exceptions, the law is identical to the uniform
law drafted by a Committee of Experts of the Council of Europe. This uniform
law on arbitration contained in the Treaty of Europe consists of the Treaty
itself and three appendices.
One appendix consists of the uniform law, the second the permissable differences and the third relates to the solution of differences between the uniform
law and other international treaties. The European Treaty was ready for
signature on January 2oth, rg66. Until now only Belgium and Austria have
signed it. Belgium has confirmed the treaty February 2oth 1973. This new
law contains important improvements for Belgium. The rules accepted until
then were inadequate.
In the Judicial Code no distinction was at first made between the so-called
compromise, the agreement to go to arbitration decided on after the emergence
of a difference, and the arbitral stipulation decided on with an eye on future
differences. Nevertheless in some cases limitations of arbitral stipulations were
valid. Certain differences, under articles 578 to 583 tot 583 of the Judicial Code,
entirely submissable to the Labour courts, may not be dealt with in arbitral
stipulations. A compromise may be reached concerning such differences.
According to article 1700 of the Judicial Code it is impossible for the parties
to recognise the right of the arbiters in advance to do justice equitably. This
stipulation is only valid after a difference has emerged and cannot therefore
be part of an arbitral stipulation. This limitation is based on the consideration
in Belgian legal doctrine about the possibility of not abiding by points of
compelling law which are against law and order.
This adaptation is allowed because of the reservation (g) included in the second
appendix to the treaty.
The law maintains that arbitration shall always be reached by an uneven
number of persons. Except in cases of a divergent agreement, an equal number
of members of an arbitration panel are chosen by the parties. These arbiters
choose the extra arbiter. Nr. 31 critices this way of nomination which does
not include sufficient safeguards against partiality on the part of the arbiters.
It is moreover possible that the arbiters, chosen in this way, may feel themselves to be representing ,their" party.
If one of the parties omits to nominate an arbiter this can be done by the
president of the court of First Instance. So long as the first arbiter has not yet
accepted his duties, the parties decide on the rules, place and time of the
arbitration. With the exception of the time-table, the arbiters then decide the
other procedural details. The term within which the court of arbitration must
give its decision, on request of one of the parties, is fixed by the judge of the
court of First Instance.
The parties may be represented by advocates or mandataries specially empowered in writing. The law explicitly excludes the participation of solicitors.
The law includes a stipulation for the challenging of arbiters, for questions
of competence and for enquiry procedure, to be ordered by the court of arbitration. The grounds for challenging an arbiter are equivalent to those for a
magistrate. In order to avoid the interruption of proceedings as much as
possible, article 1697 of the Judicial Code lays down that the incidental judgement by which the arbiters declare themselves competent to deal with the
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difference, can only be challenged on grounds of nullity at the moment when
the final decision is announced. The Court of First Instance is here fully
competent.
In this connection this rule maintains that the nullity of the agreement of
which: the arbitral stipulation is part, does not necessarily imply nullity by
right. This is to be decided by the judge in each individual case. The uniform
law left the decision about enquity procedure to the national legislators. This
is also the case concerning the qualifications demanded of an arbiter (art. I68o)
of the Judicial Code, the conditions necessary to bring a case to arbitration
(art. I766, ].C.) and the temporary execution of decisions (art. I709). The rules
about enquiry procedures are conceived so that the arbiters can decide on
all enquiries as long as they accord with the nature of arbitration. This means
that arbitration cannot enforce measures against witnesses refusing to appear,
can impose no written enquiries and cannot decide about the production of
documents or the falsification of documents. In all these cases a prejuducial
procedure must come before a judge.
On pain of nullity all written judgements, signed by the arbiters, must be
accompanied by the reasons for them. The Judicial Code recognises thirteen
grounds for declaring the judgement of arbiters, null. Except an appeal to
a higher court these are the only legal means of appeal by the parties, against
the decision of arbitration. This rule is enforceable and cannot be avoided by
an agreement ofthe parties. The Court of First Instance is fully empowered
to decide on nullity. Two grounds are foreseen for the official nullification
by the judge of the arbitral judgement. One is its contravention of public law
and order, the other if it was not properly subject to arbitration. In contrast
with other causes of nullity for which there is a limited term of three months,
calculated from the publication of the judgement, in these two cases no such
term exists. The parties can always have recourse to them.
The law refuses to give to a verdict which contravenes these two grounds all
effect of res judicata. Both also prevent the arbitral decision being declared
operative. This is valid for decisions come to, both at home and abroad. Their
execution can be obtained by a request to this effect made to the president
of the Court of First Instance. There are two ways of opposing the President'
decision about execution.
If the request is refused the party making it may, within a month after the
decision has been made known, lodge an appeal in the appeal court (art. I7II,
section I, Judicial Code).
After the decision of execution has been made known by the party requesting
it to the other party, the latter may within one month, appeal against it to the
court of First Instance (art. I7I2 section I, Judical Code). The law also
declares operative the execution of an arbitral decision, if one of the parties
fails to carry out the compromise reached during the arbitration procedure.
The unitary law contains no rules for the execution of foreign arbitral decisions.
The Belgian law adds some points to Section Six of the Judicial Code. These
rules are valid if no international agreement, of which Belgium concluded
several, .exists. These rules partly coincide with the solutions accepted until
now in the courts. These rules apply only to arbitral decisions arising from
an agreement to go to arbitration, or, in other words, voluntary arbitration.
Decisions reached after enforced arbitration, are treated as judgements arrived
at abroad· and come therefore under article 570 of the Judicial Code. For

questions of the judge's absolute competence and the introductory procedure
recourse is had to the rules concening arbitral judgements at home. In botht
cases a system of petition is foreseen to the President of the Court of First
Instance. The structure of territorial competence can be found in article 1718
of the Judicial Code. In principe the request is made to the president of the
Court of First Instance of the area in which the party against whom execution
is requested, is domiciled, or if this does not exist, where he resides. If the
party involved has no domicile or place of residence in Belgium then the
request must be made to the President of the Court of First Instance where
the judgement must be executed.
Ways to act against the President's decision are the same as those described
for a request for execution of an arbitral decision made at home.
The grounds on which the judge would refuse the execution of a foreign
decision are described in article 1723 of the Judicial Code.
As well as the two grounds of nullity already described the judge stays execution when it is proved that one of the grounds of nullity summed up in
article r 704 of the Judicial Code, is in existence. This does not imply the
nullification of a foreign arbitral decision. The judge can only refuse its execution.
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