PROTOCOL BEMIDDELING
TUSSEN:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
EN
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
EN HIERBIJ TUSSENKOMENDE:

Mr. Leen PEETERS, advocaat-bemiddelaar in familiezaken, met kantoor te 3140
KEERBERGEN, Sint Michielsstraat 19/1;
Hierna genoemd: “de advocaat-bemiddelaar”

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
1. ALGEMEEN:
Art. 1.1
Partijen beslissen om te trachten tot een regeling te komen door bemiddeling.
Zij doen hiervoor beroep op de tussenkomst van de advocaat-bemiddelaar hiertoe erkend (wet
van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ivm de bemiddeling, BS
22/03/2005, inwerkingtreding 30/09/2005) die de opdracht aanvaardt.
De advocaat-bemiddelaar werd in onderling overleg door partijen aangeduid.
Tijdens de bemiddeling wordt door partijen geen gerechtelijke procedure opgestart of
verdergezet. Verdere juridische stappen kunnen pas worden genomen na formele stopzetting
van de bemiddeling.
In het kader van deze bemiddeling ondertekenen partijen huidige overeenkomst tot
bemiddeling, dewelke tevens geldt als bemiddelingsprotocol.
Art. 1.2
De bemiddeling geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat elk van de partijen én de
bemiddelaar vrij de bemiddeling op elk gewenst moment te beëindigen, en dit zonder dat enige
schadevergoeding zal verschuldigd zijn of dat dit haar tot enig nadeel zal strekken.
Art. 1.3
De bemiddelaar behartigt de belangen van de beide partijen en niet de belangen van één van
hen. De bemiddelaar neemt geen standpunt in ten voordele of ten nadele van ene of gene partij.

2.

PLICHTEN VAN DE PARTIJEN:

Art.2.1
De bemiddelaar verbindt zich ertoe:
-

Partijen in te lichten over het doel en de draagwijdte van bemiddeling en van de rol van
de bemiddelaar;
Een klimaat te scheppen voor serene en gelijkwaardige onderhandelingen;
De onderhandelingen te begeleiden met bemiddelingsregels;
De partners de noodzakelijke juridische informatie te verschaffen;
Te onderzoeken of de partners hun overeenkomst ook op lange termijn nog correct
zullen blijven vinden;
Het resultaat van de onderhandelingen in een bemiddelingsakkoord te gieten;
Eventueel het voeren van een procedure: partijen kunnen er voor kiezen om het bereikte
akkoord via een verzoekschrift ter homologatie aan de rechter voor te leggen, dan wel
bij wijze van vrijwillige verschijning voor de rechtbank te verschijnen.

Art. 2.2
De partijen verbinden zich ertoe:
-

3.

Naar elkaars argumenten te willen luisteren;
Bereid te zijn compromissen te zoeken, ook indien deze ieders eigen belang slechts ten
dele dekken;
Alle informatie zo juist en volledig mogelijk te willen verschaffen;
Zich met respect tegenover elkaar te gedragen en zich te onthouden van acties ofwel
gedragingen die de bemiddeling in ernstige mate bemoeilijken of belemmeren;

VERTROUWELIJKHEID:

Art. 3.1
Alles wat gezegd of geschreven wordt gedurende de bemiddeling is vertrouwelijk. De partijen
verbinden zich ertoe hiervan niets in te roepen of bekend te maken in het kader van een
bestaande of toekomstige gerechtelijke procedure. De bemiddelaar en de partijen (die zich ten
deze voor zichzelf verbinden en die zich sterk maken voor hun raadslieden, vertegenwoordigers
en alle personen die hen vergezellen) zien er op toe dat de vertrouwelijkheid van de bemiddeling
en van elk document dat in het kader van de bemiddeling wordt opgesteld, behouden blijft.
De bemiddelaar zal niet geroepen kunnen worden om in een gerechtelijke of andere procedure
te getuigen. De partijen erkennen hem een zwijgrecht.
Art. 3.2
De advocaat-bemiddelaar kan niet meer optreden als raadsman in een gerechtelijke procedure
met betrekking tot een geschil dat voorwerp is geweest van de bemiddeling.
Art. 3.3

De partners ontzeggen zich het recht om in een gerechtelijke procedure van welke aard ook als
bewijselement aan te wenden:
-

Voorstellen of suggesties geformuleerd door de andere partij met het oog op een
gebeurlijke regeling van het geschil;
Het feit dat de andere partij bereid was om een regelingsvoorstel te aanvaarden;
Elk document opgesteld in het kader van de bemiddeling, met uitzondering van de
eindovereenkomst (tenzij hierover een akkoord bestaat tussen partijen;

4. WERKWIJZE EN BEEINDIGING VAN DE BEMIDDELING:
Art. 4.1
De advocaat-bemiddelaar onderhoudt slechts contact met de partijen gezamenlijk, behoudens
eventueel voor het maken van afspraken of het verzamelen van informatie.
Indien gewenst door één van de partijen en indien de advocaat-bemiddelaar hiermee akkoord
gaat, zal de advocaat-bemiddelaar een gesprek hebben met één van de partijen alleen, evenwel
is het aan deze partij om aan de advocaat-bemiddelaar mee te delen of de aldus door haar/hem
meegedeelde informatie vertrouwelijk is, verstaand zijnde dat bij gebreke aan dergelijke
instructies de meegedeelde informatie steeds als vertrouwelijk zal worden aanzien.
Art. 4.2
De advocaat-bemiddelaar verwijst, indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk of gewenst is, de
beide partijen of één van hen naar een andere discipline.
Art. 4.3
De advocaat-bemiddelaar kan de begeleiding beëindigen, o.m. indien:
- De partijen, of één van hen, geen constructieve bereidheid meer tonen om de
onderhandelingen verder te zetten
- De partijen, of één van hen, de aanwijzingen van de advocaat-bemiddelaar weigeren te
volgen of in die houding volharden
- De partijen een regeling voorstelen die naar zijn oordeel ongerechtvaardigd is;
- Naar zijn oordeel de bemiddeling niet binnen een redelijke termijn

5. DEELAFSPRAKEN:
Art.5.1
Deelafspraken tijdens de bemiddeling verbinden partijen slechts indien zulks uitdrukkelijk is
overeengekomen en deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.
Artikel 5.2
Indien de bemiddeling voortijdig beëindigd is, dan is geen van de partijen gebonden aan de
deelafspraken die tijdens de bemiddeling zijn gemaakt, tenzij beide partijen uitdrukkelijk
akkoord gaan dat deze deelafspraken hen wel binden.

6. KOSTEN:
Art. 6.1
De kosten en erelonen zijn niet afhankelijk van het behaalde resultaat of het welslagen van de
bemiddeling.
De advocaat-bemiddelaar werkt aan een tarief van € 130,00 per uur (exclusief BTW voor zover
deze verschuldigd zou zijn). In dit tarief zijn de erelonen én eigen administratiekosten
opgenomen.
De kosten van derden (rolrecht, advies derde,…) worden afzonderlijk afgerekend.
Elke sessie duurt, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden, maximaal één uur dertig
minuten.

Artikel 6.2.
De partners betalen een gelijk deel van de kosten, en zullen hiertoe hoofdelijk gehouden zijn,
behoudens andersluidende overeenkomst.
De overige uitgaven zijn ten laste van degene die ze doet, behoudens andersluidende
overeenkomst.
De advocaat-bemiddelaar zal op geregelde tijdstippen van de bemiddeling aan elke partij een
provisie vragen.

7. GESCHILLENREGELING:
Art. 7.1.
Onverminderd de bevoegdheid van de Stafhouder en de Raad van Orde van de advocaatbemiddelaar in familiezaken dienen alle geschillen over de wijze van uitvoering van deze
overeenkomst te worden voorgelegd aan de Federale Bemiddelingscommissie.

De huidige overeenkomst werd opgesteld te Keerbergen op ………. In drie originele
exemplaren waarvan elke partij verklaart er één van te hebben ontvangen.

Leen PEETERS

……………………

……………………………

