5. VERZOEK OM GEDWONGEN
UITVOERING

Nuttige
adressen

Los van vorige stappen of na de vruchteloze
opvolging hiervan kan de benadeelde steeds
overgaan tot de gedwongen uitvoering van
de uitspraak, vermits elke uitspraak bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel
wordt neergelegd.
Het volstaat dan om via een advocaat aan de
rechtbank een zgn. "exequatur" of formule
van tenuitvoerlegging te bekomen (dit is
meestal een pure formaliteit), waarna - zoals
voor een gewoon vonnis – de uitvoering van
de uitspraak kan worden afgedwongen.

Geschillencommissie
Reizen vzw
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel.: 02/277.62.15
Fax: 02/277.91.00

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN
VZW

Hoe een arbitrale
uitspraak doen
uitvoeren ?

Nadere inlichtingen hieromtrent kan u
verkrijgen bij het secretariaat.

Federale Overheidsdienst
Economie, K.M.O., Middenstand
en Energie
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel.: 0800/12033

Gesteund door het
Federale Overheidsdienst Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

1. MEDEDELING VAN DE
ARBITRALE UITSPRAAK

Na de mondelinge uiteenzettingen tijdens de
arbitrale zitting doet het arbitraal college
definitief
uitspraak
conform
het
geschillenreglement en het gerechtelijk
wetboek (art. 1676 tot 1723 G.W.).
Deze arbitrale uitspraak wordt aan elke
partij bekendgemaakt en wordt eveneens zo
spoedig mogelijk ter griffie neergelegd bij
de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
ten einde de eventuele gedwongen
tenuitvoerlegging te vergemakkelijken.
Tegen uitspraak van het arbitrale college is
geen beroep mogelijk.
Bij ontvangst van de uitspraak verzoekt de
partij die recht heeft op schadevergoeding
de tegenpartij tot betaling over te gaan van
de sommen waartoe hij werd veroordeeld.
Hij deelt hem ook de bankgegevens mee.
De tegenpartij is ertoe gehouden de
uitspraak binnen de maand uit te voeren.

2. TUSSENKOMST VAN DE
COMMISSIE

In geval van niet-uitvoering, en na de
gebruikelijke
herinneringen
via
(aangetekende) brief, dient de eiser het
secretariaat van de commissie op het
volgende nummer te verwittigen :
02/277.62.15.
Het secretariaat zal een
eerste telefonisch contact opnemen met de
betrokken partij(en), met het oog op een
onmiddellijke betaling.
Ongeveer 15 dagen na dit eerste contact
wordt de eiser, indien dan nog geen betaling
werd verricht, verzocht om opnieuw contact
op te nemen met het secretariaat, ditmaal
schriftelijk.
Op grond daarvan zal de Commissie een
laatste herinnering versturen, alvorens
verdere stappen te ondernemen

3. TUSSENKOMST VAN DE
VERENIGINGEN-LEDEN1
Indien de uitspraak ondanks tussenkomst
van het secretariaat nog steeds niet wordt
uitgevoerd, dient dit door de eiser aan de
Commissie te worden gesignaleerd.
Deze
briefwisseling
zal
worden
overgemaakt aan de vereniging waarvan de
tegenpartij desgevallend lid is, teneinde bij
deze aan te dringen op betaling (dit kan een
beroepsvereniging
zijn
of
een
verbruikersvereniging).

4. MOGELIJKHEID VAN
PUBLICATIE
Indien de vorige stappen geen resultaat
opleveren worden alle verenigingen-leden
van de vzw Geschillencommissie Reizen
evenals de Federale Overheidsdienst
Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie hiervan op de hoogte gebracht ten
einde verdere stappen te overwegen,
waaronder het eventueel publiceren in hun
respectieve tijdschriften ter informatie of
waarschuwing van hun leden.

1

De verschillende verenigingen van de vzw
Geschillencommissie Reizen zijn : ABTO, FBAA,
UPAV en VVR voor de reissector, en TESTAANKOOP voor de consumenten.

