FENEX ARBITRAGEREGLEMENT
(geldend vanaf 1 mei 2018)

Arbiters hebben hun benoeming conform artikel 23 leden 1-4 van de Nederlandse
Expeditievoorwaarden en dit Fenex arbitragereglement aanvaard, en hebben daardoor tevens
de werking en geldigheid van het navolgende arbitragereglement aanvaard:
Arbitrage door één arbiter
Artikel 1.
1.
Voor zover partijen conform art. 23 lid 2 van de Nederlandse Expeditievoorwaarden
één arbiter hebben benoemd ter beslechting van het geschil, dient in dit Fenex
arbitragereglement daar waar arbiters staat arbiter gelezen te worden.
Contact tussen arbiters en partijen
Artikel 2.
1.
Elk contact dient plaats te vinden tussen zowel eiser, gedaagde als arbiters. Het is
derhalve noch eiser noch gedaagde toegestaan om arbiters eenzijdig te benaderen,
noch is het een arbiter toegestaan eiser of gedaagde eenzijdig te benaderen. Bij het
benaderen van een arbiter of één der partijen dient aan de andere partij en (voor zover
aanwezig) de andere arbiters gelijktijdig een kopie van de correspondentie te worden
verzonden. Telefonisch contact is derhalve niet toegestaan, tenzij beide partijen en
arbiters deelnemen in een gezamenlijke conference call.
De aanvang van de arbitrage
Artikel 3.
1.
De partij die een beslissing van het geschil verlangt, zal hiervan per aangetekende
brief of per fax mededeling doen aan het secretariaat van Fenex;
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De mededeling dient in ieder geval het volgende in te houden:
a. een korte omschrijving van het geschil en haar vordering; en
b. het verzoek tot
i. benoeming van de arbiters over te gaan; of
ii. het aanhouden van de benoeming van arbiters;
onder toezending aan Fenex van het door het bestuur van Fenex vast te stellen
bedrag aan administratiekosten, verschuldigd als vergoeding voor de administratieve
bemoeiingen van Fenex bij een arbitrage.
2.
Voor zover bij de arbitrage-aanvraag wordt verzocht tot het benoemen van de arbiters
(zoals bedoeld in dit artikel lid 1 sub b onder i), dient tevens met de arbitrage-aanvraag
een eerste, door het bestuur van Fenex vast te stellen, voorschot op het depot te
worden voldaan.
3.
Voor zover bij de arbitrage-aanvraag een verzoek tot het aanhouden van de
benoeming van de arbiters is gedaan (zoals bedoeld in dit artikel lid 1 sub b onder ii),
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4.
5.

kan zowel eiser als gedaagde om voortzetting verzoeken. Op het moment dat eiser of
gedaagde om voortzetting verzoekt, dient eiser per ommegaande het in dit artikel lid 2
genoemde, door het bestuur van Fenex vast te stellen voorschot te voldoen.
Zodra de voorzitter is benoemd, zal Fenex het in dit artikel lid 2 en 3 genoemde
voorschot in het depot storten.
Een zaak is aanhangig op de dag van ontvangst bij het Fenex-secretariaat van eerder
genoemde aangetekende brief of fax. Indien binnen drie weken na het indienen van de
arbitrage-aanvraag of na het verzoek tot benoeming van de arbiters over te gaan de
administratiekosten respectievelijk het eerste voorschot niet door het Fenexsecretariaat van de eisende partij is ontvangen, wordt de eiser geacht de arbitrage te
hebben ingetrokken.

Artikel 4.
1.
Na ontvangst van bovengenoemde arbitrage-aanvraag zal het Fenex-secretariaat zo
spoedig mogelijk de arbitrage-aanvraag bevestigen en een kopie daarvan zenden aan
de wederpartij.
2.
Voor zover bij de arbitrage-aanvraag het verzoek is gedaan tot benoeming van de
arbiters over te gaan, zal het Fenex-secretariaat tevens zo spoedig mogelijk een kopie
van de arbitrage-aanvraag, een exemplaar van de Nederlandse Expeditievoorwaarden
en een exemplaar van dit Fenex arbitragereglement zenden aan de voorzitter van
Fenex en aan de Deken der Orde van Advocaten met het verzoek ieder een arbiter te
benoemen en het Fenex-secretariaat naam en de NAW-gegevens van de benoemde
arbiter mede te delen.
3.
Na ontvangst van de in dit artikel lid 2 bedoelde berichten zal het Fenex-secretariaat
zo spoedig mogelijk de beide aangewezen arbiters van hun benoeming in kennis
stellen onder toezending van een kopie van de arbitrage-aanvraag, een exemplaar van
de Nederlandse Expeditievoorwaarden en een exemplaar van dit Fenex
arbitragereglement, met het verzoek de derde arbiter te benoemen en het Fenexsecretariaat te berichten, wie als zodanig is benoemd.
4.
Na ontvangst van het in dit artikel lid 3 bedoelde bericht zal het Fenex-secretariaat zo
spoedig mogelijk de derde arbiter van zijn benoeming in kennis stellen, onder
toezending van een kopie van de arbitrage-aanvraag, een exemplaar van de
Nederlandse Expeditievoorwaarden en een exemplaar van dit Fenex
arbitragereglement. Vervolgens zal het Fenex-secretariaat beide partijen mededelen
wie tot arbiters zijn benoemd.
5.
Mocht binnen twee maanden na het verzoek om tot benoeming van de arbiters over te
gaan de benoeming van alle drie de arbiters niet hebben plaatsgehad, dan zullen alle
arbiters bij eenvoudig rekest te doen verzoek van de meest gerede partij, worden
benoemd door de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen wiens ressort de
expediteur is gevestigd.
Artikel 5.
1.
Als voorzitter van arbiters treedt op de door de Deken benoemde arbiter. Indien de
benoeming door de voorzieningenrechter van de rechtbank plaatsvindt, stellen arbiters
onderling vast, wie hunner als voorzitter zal fungeren. Indien sprake is van beslechting
door één arbiter zoals bedoeld in art. 23 lid 2 Nederlandse Expeditievoorwaarden, is
deze arbiter tevens voorzitter.
2.
De plaats van arbitrage is de plaats waar de voorzitter van arbiters is gevestigd.
3.
Arbiters zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid onder gehoudenheid
de toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen in acht te nemen. Waar toepasselijk
zullen zij voorts de bepalingen van internationale vervoersverdragen, waaronder onder
meer het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van
goederen over de weg (CMR), toepassen.
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4.

Door aanvaarding van hun benoeming aanvaarden arbiters de werking en geldigheid
van het Fenex arbitragereglement zoals vastgesteld door Fenex. Voor het overige
bepalen arbiters op welke wijze de arbitrage zal worden behandeld, met dien
verstande dat partijen in ieder geval in de gelegenheid zullen worden gesteld hun
standpunt schriftelijk uiteen te zetten en mondeling toe te lichten.

Kosten arbiters
Artikel 6.
1.
Arbiters zullen werken op basis van het vaste uurtarief zoals jaarlijks per 1 januari
gepubliceerd en vastgesteld door Fenex.
2.
Arbiters zullen na hun benoeming, doch voorafgaand aan de behandeling van de
arbitrage, van de eisende partij een voorschot op de arbitragekosten verlangen, te
voldoen op de derdengeldrekening van (het kantoor van) de voorzitter, dan wel bij het
ontbreken daarvan op de door de voorzitter verlangde wijze; tijdens de behandeling
kunnen zij aanvulling daarvan eisen. Het voorschot op de arbitragekosten is gebaseerd
op het aantal uren dat de arbiters schatten nodig te hebben ter beslechting van het
geschil en het voornoemde vaste uurtarief. Indien binnen drie weken na een
desbetreffend verzoek het door arbiters van eisende partij verlangde depot niet is
gestort, wordt deze partij geacht de arbitrage te hebben ingetrokken.
3.
Indien door gedaagde een eis in reconventie wordt ingesteld, kunnen arbiters van
gedaagde die de eis in reconventie instelt, eveneens een voorschot op de
arbitragekosten verlangen. Dit bedrag dient binnen drie weken nadat arbiters om
betaling van dit voorschot hebben verzocht te zijn gestort, bij gebreke waarvan arbiters
de eis in reconventie niet ontvankelijk zullen verklaren.
Procesorde
Artikel 7.
1.
Arbiters bepalen de procesorde. Zij houden daarbij zoveel als mogelijk rekening met
de gemeenschappelijke wensen van partijen. Zij handhaven de procesorde en zien toe
op een voortvarend verloop van de arbitrale procedure. Tenzij arbiters, op eenstemmig
verzoek van partijen, anders bepalen, is het verloop van de procedure als in het
navolgende bepaald.
Artikel 8.
1.
De eisende partij dient binnen vier weken na ontvangst van de in artikel 4 lid 4
genoemde mededeling van het Fenex-secretariaat van de benoemde arbiters, dan wel
na mededeling van één der partijen aan het Fenex-secretariaat van de gezamenlijk
benoemde arbiter conform art. 23 lid 2 Nederlandse Expeditievoorwaarden, schriftelijk
haar standpunt uiteen te zetten door het indienen van een conclusie van eis met
bijbehorende producties in vijfvoud bij de voorzitter. De voorzitter zendt deze conclusie
per omgaande toe aan gedaagde.
2.
Indien de eisende partij meent te kunnen volstaan met verwijzing naar de arbitrageaanvraag gericht aan het Fenex-secretariaat en de daarin genoemde bijlagen, dient zij
dit eveneens binnen vier weken na ontvangst mede te delen.
3.
In het geval arbiters van mening zijn dat de arbitrage-aanvraag te summier is, zullen zij
dat binnen 14 dagen na voornoemde mededeling aan de eisende partij berichten met
het verzoek alsnog binnen vier weken een conclusie van eis in te dienen. Deze
verlenging geldt als verlenging in de zin van art. 10 van dit Fenex arbitragereglement.
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Artikel 9.
1.
Gedaagde dient binnen vier weken na ontvangst van de conclusie van eis een
conclusie van antwoord met bijbehorende producties in vijfvoud bij de voorzitter van
het arbitragecollege in, bij gebreke waarvan arbiters bij verstek vonnis kunnen wijzen.
Indien gedaagde een eis in reconventie wenst in te dienen, dient hij deze gelijktijdig
met de conclusie van antwoord in conventie te formuleren.
Artikel 10.
1.
Op gemotiveerd verzoek van een der partijen zullen arbiters éénmaal verlenging van
de in deze procesorde genoemde termijnen kunnen toestaan. Indien een partij een
verdere verlenging wenst, zal dit alleen worden toegestaan indien zowel de wederpartij
in de procedure als alle arbiters met de verdere verlenging instemmen.
Artikel 11.
1.
Arbiters kunnen zowel in conventie als in reconventie aan partijen de mogelijkheid
bieden tot repliek en dupliek binnen de nader door arbiters te bepalen termijnen,
waarbij arbiters de procedure in conventie en in reconventie zoveel mogelijk op elkaar
zullen afstemmen. Partijen hebben eveneens het recht terstond om een mondelinge
behandeling te vragen; arbiters kunnen dit verzoek afwijzen, waarna partijen schriftelijk
dienen te repliceren en te dupliceren. Indien een eis in reconventie wordt ingesteld,
krijgt de wederpartij in ieder geval de gelegenheid daarop te antwoorden.
Artikel 12.
1.
Na eventuele repliek en dupliek zullen arbiters zo spoedig mogelijk plaats en tijdstip
bepalen waarop aan partijen de gelegenheid zal worden gegeven hun zaak mondeling
toe te lichten. Arbiters geven hiervan binnen een redelijke termijn bij schrijven kennis
aan partijen. Als beide partijen verklaren geen behoefte te hebben aan een
mondelinge toelichting zullen arbiters vonnis wijzen op de stukken, behoudens indien
arbiters nadere inlichtingen verlangen of een schikking willen beproeven. In dat geval
wordt door hen een mondelinge behandeling bepaald.
Einde van de arbitrage
Artikel 13.
1.
Na de (eventuele) mondelinge toelichting door partijen zal door arbiters zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 weken, vonnis worden gewezen.
2.
De opdracht aan arbiters duurt voort tot aan het vonnis. Hun vonnis zullen zij
deponeren ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank binnen welk arrondissement
de plaats van de arbitrage is gelegen, terwijl zij daarvan kopie zullen toezenden aan
ieder van de partijen en aan het secretariaat van Fenex.
3.
Arbiters zullen in hun vonnis bepalen wie van de beide partijen of voor welk deel ieder
van partijen de arbitragekosten zal hebben te dragen. Hieronder zijn te begrijpen het
honorarium en de verschotten van arbiters, het bij de arbitrage-aanvraag aan Fenex
betaalde bedrag aan administratiekosten, alsmede de door partijen gemaakte kosten,
voor zover arbiters die redelijkerwijze noodzakelijk achten. Het aan arbiters
toekomende wordt, voor zover mogelijk, op het depot verhaald.
Slotbepalingen
Artikel 14.
1.
Op de rechtsverhouding tussen enerzijds Fenex en/of haar bestuursleden en
anderzijds een partij of een arbiter is Nederlands recht van toepassing en geschillen
tussen hen zijn onderworpen aan de uitsluitende jurisdictie van de Nederlandse
rechter, in eerste instantie de Rechtbank Rotterdam .
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2.

3.

Fenex, een bestuurslid in persoon, of een arbiter is niet aansprakelijk voor enig
handelen of nalaten met betrekking tot een arbitrage waarop dit Fenex
arbitragereglement van toepassing is, tenzij sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de betreffende (rechts)persoon ten aanzien van de in het concrete
geval geleden schade.
Zowel Fenex als het bestuur van Fenex zijn bevoegd het vonnis zonder vermelding
van de namen van partijen en met weglating van verdere gegevens die de identiteit
van partijen zouden kunnen openbaren, te laten publiceren, tenzij een partij binnen
een maand na ontvangst van het vonnis schriftelijk daartegen bij Fenex bezwaar heeft
gemaakt.

Artikel 15.
1.
De Nederlandse tekst van dit reglement is de enige authentieke tekst. In geval van
verschillen tussen de Nederlandse tekst en een tekst in een andere taal, is de
Nederlandse tekst doorslaggevend.
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