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Arbitragecommissie  

wet betreffende de precontractuele informatie  

bij commerciële samenwerkingsakkoorden 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

 

 

Artikel 1. 

 
Dit huishoudelijk reglement regelt de werking van de arbitragecommissie die is 

voorzien in artikel 10 van de wet van 19 december 2005 betreffende de 

precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsakkoorden, zoals 

later gewijzigd, en die werd opgericht bij koninklijk besluit van 1 juli 2006. 
 

Artikel 2. 

 

De commissie kiest onder haar leden die zijn aangeduid omwille van hun 

bijzondere bekwaamheid inzake commerciële samenwerkingsakkoorden, haar 

voorzitter […]1.  

 

Bij afwezigheid van de voorzitter neemt het tweede lid dat werd aangeduid 
omwille van zijn bijzondere bekwaamheid, het voorzitterschap waar. 

 

Artikel 3. 
 

De voorzitter roept de commissie bijeen en stelt de agenda vast. De oproeping 

geschiedt in principe minstens één week voor de zitting. 

 
Op eenvoudig verzoek van een lid, wordt een punt op de agenda van de 

eerstkomende zitting geagendeerd. 

 

Wanneer de commissie om advies wordt verzocht in toepassing van artikel 2, 

2de lid, van het koninklijk besluit van 1 juli 2006, wordt deze adviesaanvraag op 

de eerstvolgende zitting geagendeerd.  De commissie zal alles in het werk stellen 

om haar advies te verstrekken binnen een termijn van drie maanden. 

 
Artikel 4. 

 

Zowel de effectieve als de plaatsvervangende leden worden uitgenodigd tot de 

zittingen van de commissie. Zij kunnen allen deelnemen aan de debatten ter 
voorbereiding van de uit te brengen verslagen en adviezen. 
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De commissie kan slechts geldig zitting houden, voor zover minstens één 
vertegenwoordiger van elke groep bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit 

van 1 juli 2006 aanwezig is. 

 

De plaatsvervangende leden kunnen enkel deelnemen aan de stemming bij 

afwezigheid van het lid dat ze vervangen. 

 

Het lid dat gedurende drie opeenvolgende vergaderingen, zonder 

rechtvaardiging, afwezig is wordt beschouwd als ontslagnemend. 
 

Wanneer de commissie in toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 

juli 2006 om advies wordt verzocht, en geen consensus mogelijk blijkt, kan een 

’verdeeld advies’ worden uitgegeven. Dit advies wordt dan ook als zodanig 
getiteld en geeft de verschillende standpunten weer. 

 

Wanneer de commissie uit eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan 

dit enkel bij consensus. 2 

 

De beslissingen mogen genomen worden door stemming per email, ten laatste op 

de datum vastgesteld in de elektronische zending die niet minder mag bedragen 

dan 15 kalenderdagen. Indien er tegen die datum niet wordt geantwoord, wordt 
het antwoord geacht gunstig te zijn. Een kopie van de verzonden email wordt aan 

het proces-verbaal toegevoegd.3

 

Artikel 5. 
 

De commissie kan beslissen deskundigen uit te nodigen tot de zittingen. Tevens 

kan ze, in voorbereiding van een dossier, bepaalde leden belasten met 

voorbereidende werkzaamheden. 

 

Wanneer de commissie in toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 

1 juli 2006 om advies wordt verzocht, kan de verzoekende instantie vragen te 

worden gehoord. De commissie beslist zelfstandig of op dit verzoek wordt 
ingegaan. 

 

Artikel 6. 
 

Alle stukken, uitnodigingen, werkdocumenten, enz. met betrekking tot de 

werkzaamheden van de commissie worden zowel aan de effectieve als aan de 

plaatsvervangende leden overgemaakt. 
 

Hiervoor wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van elektronische 

communicatiemiddelen. 

 

Artikel 7. 
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Het secretariaat van de commissie wordt gehouden door de administratie van de 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Het staat in voor de 

administratieve ondersteuning van de commissie en maakt de verslagen van de 

vergaderingen op.  

 

De leden van de commissie maken al hun documenten bij voorkeur via 

elektronische weg over aan het secretariaat, die voor de verdere verdeling ervan 

instaat. 
 

De personen die het secretariaat waarnemen, nemen niet deel aan de debatten 

en de beraadslagingen, indien ze geen lid zijn van de commissie. 

 
Het secretariaat staat in voor de vertaling van de uitgebrachte adviezen en voor 

de bekendmaking ervan via de website van de FOD Economie, K.M.O., 

Middenstand en Energie. 

 

Alle briefwisseling aan de commissie wordt gericht aan volgend adres4: 

Arbitragecommissie precontractuele informatie 

p/a Afdeling Consumenten en Ondernemingen 

Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel 

telefoon: 02/277 82 61 

fax: 02/277 52 79 

e-mail: arbit_infoprec@economie.fgov.be 
 

Artikel 8. 

 

Tijdens de zittingen drukken de leden zich uit in één van de landstalen naar hun 

keuze.  

 

De notulen van de vergadering worden in beide landstalen opgemaakt. 

 
Artikel 9. 

 

De leden die deelnemen aan een zitting, ondertekenen de aanwezigheidslijst. Een 
plaatsvervangend lid heeft slechts recht op presentiegelden en vergoeding van 

reiskosten, indien het effectief lid dat hij vervangt op de betrokken zitting 

afwezig is. 

 
Artikel 10. 

 

Het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd in zitting van 26 juli 2006. 

 

Het kan worden gewijzigd […]5 bij meerderheid. 
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Het wordt ter inlichting meegedeeld aan de Ministers van Middenstand en van 

Economie. 

                                            
1 wijziging goedgekeurd in zitting van 12 januari 2009 (opheffing van de woorden “voor 
een periode van één jaar”). 
2 wijziging  goedgekeurd in zitting van 28 maart 2019 
3 wijziging goedgekeurd in zitting van 12 september 2014 
4 gewijzigd na de verhuis van de FOD Economie 
5 wijziging goedgekeurd in zitting van 12 januari 2009 (opheffing van de woorden “bij 
consensus of”). 
 


