
 
RUCIP VERGOEDINGEN 

(van toepassing vanaf 1 januari 2007) 
RUCIP experten 
honorarium: € 250  + € 30/uur (inbegrepen de reistijd ;  <300 € per dag)  
maaltijdvergoeding: € 25/maaltijd (maximum 2 maaltijden/dag) 
hotelvergoeding: ≤ € 100/nacht (volgens voorgelegde nota) 
reisvergoeding: per trein: Eerste klas (volgens voorgelegde nota) 
 per 

vliegtuig:
Economy klasse (volgens voorgelegde nota) 

 par auto: € 0,40/km 
 Elk land heeft het recht de vergoedingen voor nationale 

experten te verminderen nadat dit verrechtvaardigd is bij het 
Europees RUCIP secretariaat. 

  
RUCIP expertisebureau 
expertise: € 150   
teruggetrokken expertise: 50%   
  
RUCIP arbiters # 
Honorarium   Arbiter gedomicilieerd in   

Waarde van de 
schadeëis 

1ste graad 2de graad 
(beroep) 

het buitenland 

                < €   50.000 € 300 } } 
€   50.000 - € 250.000: € 450 
                > € 250.000: € 600 

}+ € 100 
} 

}+ € 200 
} 

 Elk land heeft het recht de vergoedingen voor nationale experten te 
verminderen nadat dit verrechtvaardigd is bij het Europees RUCIP 
secretariaat. 

Teruggetrokken arbitrage 
vóór de verzending van het dossier aan de 
arbiters:                 

20% van het honorarium + kosten 

vóór de zitting van de arbitragecommissie:  50% van het honorarium + kosten 
 
Maaltijd- & 
hotelvergoeding: 

Voorgelegde kosten        (volgens voorgelegde nota) 

Reiskosten: per trein: eerste klas                (volgens voorgelegde nota) 
 per 

vliegtuig: 
economy klasse, indien mogelijk (volgens 
voorgelegde nota) 

 per auto: € 0,40/km 
  
RUCIP arbitragesecreteriaat 
Vergoeding    

-   ARBITRAGE IN DE EERSTE GRAAD : 
1. pro rata van de waarde van de 
schadeëis 

 

< €   5.000: € 420  
≥ €   5.000: € 720  
≥ € 15.000: € 960  
≥ € 25.000:                                    3% met een minimum van € 1.000 en een maximum 

van € 20 000 
 

2. + de gemaakte kosten 



 
 

- ARBITRAGE IN DE TWEEDE GRAAD (beroep) : 
De kosten van de eerste graad worden verdubbeld, waarvan 50% wordt uitgekeerd aan het 
Europees Comité 
 

-   Teruggetrokken arbitrage  
a)  vóór de aanduiding van de arbiters: 

20% van de vermelde vergoeding onder punt 1.+ de gemaakte kosten 
b) vóór de zitting van de arbitragecommissie: 

50% van de vermelde vergoeding onder punt 1. + de gemaakte kosten 
 

# Het is niet toegestaan dat de arbiters contact hebben betreffende de procedure met de 
betrokken partijen of hun vertegenwoordigers. 

   Ze zullen geen melding maken van hun mening in de zaak en zijn verplicht tot discretie. 
 


