
ARBITRAGE REGLEMENT  

 

 

        Roeselare, 5 juli 2010 

 

 

In 1995 werd de Arbitrage commissie opgericht. Er werd toen een arbitrage-reglement opgesteld. Om tegemoet 

te komen aan de zich wijzigende omstandigheden werd in 1998, in 2003 en 2010 een herziening ingezet van het 

arbitrage-reglement. Dit heeft geleid tot de volgende tekst die na goedkeuring door de partijen zal gebruikt 

worden als nieuw reglement voor de arbitrage in de industriegroenten sector. 

 

ALGEMEEN 
 

Tussen de vereniging van groenten verwerkende bedrijven en handel in industriegroenten (Vegebe) – die de 

schakel handel en verwerking vertegenwoordigen -, en de twee verenigingen van telers van industriegroenten 

(BB en ABS) – die de schakel productie vertegenwoordigen - wordt een overeenkomst afgesloten voor de 

oprichting en de werking van een Arbitragecommissie voor de sector industriegroenten. 

 

De Arbitragecommissie wordt opgericht in de schoot van de v.z.w. Coördinatiecommissie Groenten met zetel te 

Rumbeke, Ieperseweg 87. 

 

Met betrekking tot de organisatie en de werking van de Arbitragecommissie werd tussen voornoemde partners in 

de productiekolom groenten voor industriële verwerking, volgende arbitrage-reglement uitgewerkt. 

 

Artikel 1 : 

 

De Arbitragecommissie kan optreden bij betwistingen in de sector over de uitvoering van overeenkomsten tussen 

partijen m.b.t. de teelt of het verhandelen van groenten bestemd voor industriële verwerking. 

 

Artikel 2 : 

 

De Arbitragecommissie is samengesteld uit een voorzitter, twee arbiters en twee co-arbiters. De voorzitter wordt 

aangeduid door de Coördinatiecommissie Groenten. De arbiters worden aangeduid door de voorzitter uit de 

erkende lijst van arbiters.  

 

Artikel 3 : 

 

De lijst van voorzitters, arbiters en co-arbiters wordt unaniem aangenomen door de v.z.w. Coördinatiecommissie 

Groenten die zich het recht voor houdt om de lijst van voorzitters, arbiters en co-arbiters te wijzigen. 

 

Artikel 4 :  

 

De BB, het ABS, de secties industrie en handel van Vegebe stellen elk een lijst op van vijf of meer co-arbiters. 

Zij bepalen naar eigen inzicht en op voorhand welke co-arbiters waar en voor welke gewassen in aanmerking 

komen.  

 

Artikel 5 : 

 

De Arbitragecommissie beschikt over een secretariaat. Dit secretariaat bevindt zich in het Provinciaal 

Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw, Ieperseweg 87 , 8800 Rumbeke/Roeselare. Het 

secretariaat staat in voor de administratie van de Arbitragecommissie, in opdracht van de voorzitter van de 

Arbitragecommissie. 

 

 

 

 

 

 



 

Artikel 6 : 

 

De Arbitragecommissie beslecht alle geschillen, van welke aard ook, die tussen partijen uit de hierboven 

gedefiniëerde schakels zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, met expliciete verwijzing naar 

dit arbitragereglement.  

De schriftelijke arbitrale uitspraak dient aangetekend betekend te worden aan de partijen binnen de maand nadat 

de beraadslaging van de Arbitragecommissie heeft plaatsgevonden. 

Er is mogelijkheid tot beroep binnen de veertien dagen na de schriftelijke betekening van de uitspraak volgens de 

modaliteiten voorzien in artikel 7 van het arbitrage reglement. 

De Beroepscommissie beslecht alle geschillen die na de schriftelijke arbitrale uitspraak binnen de veertien dagen 

schriftelijk betekend worden aan het secretariaat van de Coördinatiecommissie Groenten. 

 

 

BEROEPSPROCEDURE 

 

Artikel 7 : 

 

Iedere partij heeft het recht om tegen de schriftelijke arbitrale uitspraak beroep in te stellen binnen de veertien 

dagen na haar schriftelijke betekening en voor zover de kosten van de arbitrage procedure in eerste aanleg 

betaald zijn. Dit beroep dient ingesteld te worden per aangetekend schrijven gericht naar het secretariaat van de 

Coördinatiecommissie Groenten en dient de nodige motivatie te bevatten alsook een copie van de schriftelijke 

arbitrale uitspraak. De voorzitter moet alle documenten opvragen en ter beschikking stellen van de 

Beroepscommissie. De Beroepscommissie mag niet oordelen over bijkomende eisen. 

 

De Beroepscommissie bestaat uit vijf leden, zijnde één voorzitter, aangeduid door de Coördinatiecommissie 

Groenten, en vier leden, zetelend in de Coördinatiecommissie Groenten, paritair samengesteld uit de federaties, 

vermeld in artikel 4 van het reglement. Elke federatie bepaalt zijn afgevaardigde en plaatsvervanger. De leden 

van de Beroepscommissie kunnen niet gezeteld hebben in de Arbitragecommissie in eerste aanleg m.b.t. de 

betreffende zaak. Zij moeten voldoen aan de aanvaardingscriteria vermeld in artikel 11 van het reglement. 

De Beroepscommissie doet uitspraak over geschillen binnen de twee maand na de schriftelijke aanvraag. De 

plaats en datum van de zitting worden bepaald door de voorzitter en de leden van de Beroepscommissie. De 

schriftelijke uitspraak in beroep dient aangetekend betekend te worden aan de partijen binnen de maand na de 

uitspraak van de Beroepscommissie. 

De Beroepscommissie kan partijen horen en indien nodig ook de leden van de Arbitragecommissie of de experts. 

 

 

WIJZE VAN AANVRAGEN 
 
Artikel 8 : 

 

Een arbitrage kan opgestart worden door telefonische oproep aan de voorzitter van de Arbitragecommissie of via 

een aangetekend schrijven aan het secretariaat. 

 

De basisgegevens die hierbij moeten overgemaakt worden zijn :  

 identiteit van de beide partijen 

 aard van de betwisting en/of schade 

 de vrij te kiezen co-arbiter  

 

Een oproep kan slechts behandeld worden als beide partijen de arbitrage aanvaard hebben. Aanvaarding van 

arbitrage kan ook volgen door de bevestiging van een verkoop die gebeurt op basis van algemene voorwaarden 

die verwijzen naar arbitrage. 

 

De voorzitter roept de arbiters en co-arbiters op. De partijen moeten bij de opstart hun co-arbiter kenbaar maken 

bij de voorzitter. 

 

Een aanvraag tot arbitrage moet gebeuren binnen de termijn waarin het product of het voorwerp van geschil nog 

correct kan beoordeeld worden. 

 



Artikel 9 : 

 

Het aanvragen van een arbitrage kost € 500. Een bedrag van € 125 daarvan geldt als voorschot op de vergoeding 

van de administratiekosten en is steeds volledig ten laste van de aanvrager; het resterende bedrag geldt als 

voorschot op de werkelijke arbitragekosten welke uiteindelijk door de verliezende partij moeten gedragen 

worden of zoals overeengekomen volgens de minnelijke schikking. De € 500 dient vooraf te worden betaald of 

ten laatste bij de eerste bijeenkomst van de Arbitragecommissie. Bij niet betaling gaat de arbitrage niet door. 

 

De werkelijke arbitragekosten bestaan uit : 

 

 vergoedingen voorzitter, arbiters en co-arbiters en eventuele deskundigen 

 verplaatsingsonkosten voorzitter, arbiters, co-arbiters en eventuele deskundigen 

 kosten voor expertises 

 secretariaatskosten 

 

De werkelijke arbitrage kosten zijn ten laste van de verliezende partij of zoals overeengekomen bij minnelijke 

schikking en dienen binnen de veertien dagen na de schriftelijke betekening van de uitspraak betaald te zijn. 

 

Het aanvragen van een beroepsprocedure kost € 1000, waarvan een bedrag van € 250 geldt als voorschot op de 

vergoeding van de administratie kosten en is steeds volledig ten laste van de aanvrager, het resterende bedrag 

geldt als voorschot op de werkelijke kosten voor de arbitrage procedure in beroep en deze in eerste aanleg welke 

uiteindelijk door de verliezende partij of zoals overeengekomen bij minnelijke schikking moeten gedragen 

worden. De € 1000 dient vooraf te worden betaald. Bij niet betaling gaat de beroeps procedure niet door.  

 

De werkelijke kosten voor de beroepsprocedure bestaan uit :  

 vergoedingen voorzitter en leden van de Beroepscommissie 

 verplaatsingskosten voorzitter en leden van de Beroepscommissie 

 secretariaatskosten 

 

De werkelijke kosten van de beroepsprocedure zijn ten laste van de verliezende partij of zoals overeengekomen 

bij minnelijke schikking en dienen binnen de veertien dagen na de schriftelijke betekening van de uitspraak 

betaald te zijn. 

 

 

Artikel 10 : 

 

Bij de eerste bijeenkomst van de arbitrage moet ter beschikking gesteld worden :  

 de identiteit van beide partijen 

 een afschrift van het contract of verkoop overeenkomst 

 omschrijving van het geschil en de formulering van de vordering  

 

 

AANVAARDING ARBITERS EN CO- ARBITERS 

 

Artikel 11 : 

 

De voorzitter moet op vraag van een partij of arbiter, een co-arbiter of een lid van de Beroepscommissie 

weigeren : 

 indien hij of zijn echtgenote een persoonlijk belang heeft bij het geschil 

 indien de arbiter of co-arbiter of zijn echtgenote bloed- of aanverwant van de partijen of van één hunner in de 

rechte lijn is of in de zijlijn tot in de vierde graad of indien de arbiter of co-arbiter bloed- of aanverwant is in 

de voormelde graad van de echtgenoot van één der partijen; 

 indien de arbiter of co-arbiter, zijn echtgenote, hun bloed- of aanverwanten in de opgaande en de neerdalende 

lijn een geschil hebben over gelijksoortige aangelegenheden als waarover partijen in geschil zijn; 

 indien de arbiter of co-arbiter in hetzelfde geschil als adviseur of deskundige heeft gefungeerd; 

 indien er een proces of arbitrage loopt of gelopen heeft tussen één der partijen en de arbiter of co-arbiter, zijn 

echtgenote, hun bloed- of aanverwanten in de rechte lijn (of in de zijlijn tot de 4° graad); 



 indien duidelijk aangetoond is dat er tussen de partij en de arbiter of co-arbiter een hoge graad van 

vijandschap bestaat; 

 

Een partij kan nooit een arbiter of co-arbiter van de andere partij weigeren, tenzij de voorzitter hiermee instemt 

om gegronde redenen. 

 

 

WIJZE VAN BEHANDELING 

 

Artikel 12 : 

 

Een geschil wordt, zo mogelijk, onmiddellijk behandeld na de mondelinge uiteenzetting te hebben gehoord, of 

uiterlijk vijf werkdagen na de aanvraag. Plaats en datum van de eerste zitting worden bepaald door de voorzitter, 

in overleg met de arbiters en co-arbiters. 

 

De voorzitter stelt de regeling van de procedure vast, onverminderd wat verder in dit artikel wordt bepaald.  

 

De Arbitragecommissie onderzoekt of de aanvraag ontvankelijk is en doet desgevallend een uitspraak over de 

grond van de zaak. 

 

De voorzitter kan deskundigen raadplegen, bijkomende expertises laten uitvoeren, of getuigen horen. Het 

oordeel van deskundigen of het resultaat van de expertises heeft advieswaarde, maar is niet bindend voor de 

Arbitragecommissie. 

 

De Arbitragecommissie dient enerzijds het contract en anderzijds de publicatie ‘kwaliteitsnormen 

vollegrondsgroenten voor de industrie’ (meest recente uitgave), uitgegeven door het POVLT, als leidraad te 

hanteren voor het nemen van beslissingen. De bepalingen in deze publicatie zijn subsidiair aan deze vermeld in 

het contract.  

 

De Arbitragecommissie zal een minnelijke regeling betrachten. Indien dit niet kan, zal de Arbitragecommissie 

een uitspraak doen of deze uitspraak uitstellen tot een tweede zitting. Deze tweede zitting wordt georganiseerd 

van zodra bijkomend advies is ingewonnen of de resultaten van de expertises gekend zijn. De 

Arbitragecommissie bepaalt de vergoeding die de verliezende partij moet uitkeren aan de winnende partij. 

 

De Arbitragecommissie begroot de kosten van de arbitrage procedure, rekening houdend met de voorschriften en 

bepalingen die door de v.z.w. Coördinatiecommissie Groenten zijn bepaald. In geval van minnelijke schikking 

worden de te vorderen kosten in onderling akkoord verdeeld tussen de partijen.  

 

De stem van de voorzitter is beslissend als de arbiters en co-arbiters onder zich geen meerderheid kunnen 

vinden. Iedere voorzitter, arbiter en co-arbiter is gehouden tot strikte geheimhouding in verband met de 

aangelegenheden die in de arbitrage aan hem zijn voorgelegd. 

 

In geval van een beroeps procedure beslist de Beroepscommissie over het geschil, autonoom, zonder gebonden 

te zijn aan de uitspraak in eerste aanleg. De Beroepscommissie bepaalt de vergoeding die de verliezende partij 

moet uitkeren aan de winnende partij. 

 

In geval van een beroeps procedure begroot de Beroepscommissie opnieuw de kosten van de arbitrage 

procedure, rekening houdend met de voorschriften en de bepalingen die door de v.z.w. Coördinatiecommissie 

Groenten zijn bepaald. In geval van minnelijke schikking worden de te vorderen kosten in onderling akkoord 

verdeeld tussen de partijen. 

 

In de Beroepscommissie heeft ieder lid alsook de voorzitter één stem. 

 

De Beroepscommissie is gehouden tot strikte geheimhouding in verband met de aangelegenheden die in de 

beroepsprocedure aan haar zijn voorgelegd. 

 

De arbitragecommissie kan beslissen de uitspraak al dan niet mondeling over te maken aan de partijen na de 

behandeling van het geschil. 

 



DE SCHRIFTELIJKE ARBITRALE UITSPRAAK 
 
Artikel 13 : 

 

Van elk geschil waarvoor de Arbitragecommissie of de Beroepscommissie optreedt, wordt een schriftelijke 

arbitrale uitspraak gedeponeerd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. 

 

Artikel 14 : 

 

De tekst van de schriftelijke arbitrale uitspraak met vermelding van de identiteit van de partijen, het voorwerp 

van de betwisting en de uitspraak, deze laatste degelijk gemotiveerd, wordt door de leden van de 

Arbitragecommissie of de Beroepscommissie bij meerderheid van stemmen goedgekeurd. Van een afwijkend 

oordeel van de minderheid wordt in de schriftelijke arbitrale uitspraak geen melding gemaakt. 

 

De schriftelijke arbitrale uitspraak wordt in viervoud opgemaakt, gedateerd en door de leden en voorzitter 

ondertekend en dit ten laatste één maand na de behandeling van de arbitrageaanvraag. Eén exemplaar wordt 

binnen de veertien dagen na de datering van de schriftelijke arbitrale uitspraak neergelegd ter griffie van de 

Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. 

 

Eén exemplaar van de schriftelijke arbitrale uitspraak wordt bij aangetekend schrijven door de voorzitter aan 

ieder der partijen toegezonden. 

 

 

SLOTBEPALING 

 

Artikel 15 : 

 

Het arbitrage reglement is van toepassing in de vorm welke het bezit op het moment dat de arbitrageprocedure 

een aanvang neemt.  

 

 

 

 

 


