Bemiddelingsovereenkomst
(Bemiddelingsprotocol zoals de wetgeving het voorschrijft inzake bemiddeling, art. 1731, Gerechtelijk wetboek)

TUSSEN:
Elsie HAERTJENS, Vrombautstraat nr. 121, 9900 Eeklo te België, ( tel: 0496.96.44.50, mail:
info@bemiddelingvlaanderen.be, website: www.bemiddelingvlaanderen.be), in haar hoedanigheid als
erkend bemiddelaar, zoals in art. 1727 GW omschreven.
Hierna Bemiddelaar genoemd

EN:

Hierna Betrokkene A genoemd
EN:

Hierna Betrokkene B genoemd

De Betrokkene A &B en de Bemiddelaar nemen jegens elkaar de inspanningsverbintenis op zich, om
het hierna beschreven geschil op te lossen door bemiddeling.
Omschrijving (beknopt) van het geschil :
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De Betrokkene A&B komen derhalve als volgt overeen:

1. Vrijwillig verloop
De bemiddeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Elke onderhandelaar (Betrokkenen
en/of Bemiddelaar) kan op elk moment de bemiddeling stop zetten, zonder dat het stopzetten
in zijn/haar nadeel kan strekken (art. 1729 GW.).
Het stoppen van de bemiddeling gebeurt door het op de hoogte brengen van de andere
onderhandelaars (Bemiddelaar en/of Betrokkene). Dit kan telefonisch, via mail of door een
(aangetekend) schrijven. De initiatiefnemer dient er zich van te vergewissen dat de andere
onderhandelaars op de hoogte zijn.
De Betrokkenen A&B behouden het recht om alle gerechtelijke, arbitrale en/of andere nuttige
procedures in werking te stellen. Alle procedures (met uitzondering van deze van bewarende
aard) zullen echter geschorst worden (schorsing van verjaring) totdat een akkoord tussen
partijen tot stand is gekomen of totdat één van de Betrokkenen of de Bemiddelaar een einde
stelt aan de bemiddeling.

2. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
De inhoud van de bemiddelingsprocedure is strikt vertrouwelijk. Alle vergaderingen,
telefoongesprekken en andere uitwisselingen van informatie gedurende en ten behoeve de
bemiddeling zijn vertrouwelijk en dit in overeenstemming met art. 1728 GW. De informatie
mag niet worden aangevoerd in gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure of in
eigen andere procedure voor het oplossen van conflicten.
De Bemiddelaar mag de informatie, die zij verkreeg door het uitoefenen van haar ambt, niet
openbaar maken. De Bemiddelaar kan niet worden opgeroepen om te getuigen in een
burgerrechterlijke en/of administratieve procedure met betrekking tot het geschil.
De geheimhouding kan slechts opgeheven worden met instemming van de Betrokkenen om
onder meer een rechter in staat te stellen de bemiddelingsakkoorden te homologeren.
3. On – en meerpartijdigheid van de Bemiddelaar
De Bemiddelaar handelt steeds op neutrale en onpartijdige wijze. De Bemiddelaar zal geen
juridische adviezen aan de Betrokkenen verstrekken. Indien de Bemiddelaar een advies geeft,
zal dit slechts een indicatieve waarde hebben. De Betrokkenen verklaren zich akkoord om aan
de door de Bemiddelaar geuite adviezen geen enkele juridische consequentie te koppelen.
De Bemiddelaar is tevens meerpartijdig. Hiermee wordt bedoeld dat de Bemiddelaar alle
Betrokkenen evenwaardig ondersteunt en begeleidt om tot een evenwichtige onderhandeling te
komen.
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4. Bijwonen van een bemiddeling
De Betrokkenen zullen de bemiddelingssessies bijwonen, eventueel vergezelt van belangrijke
derden (advocaat, partner, ...). De aanwezigheid van derden wordt steeds voordien besproken
met de Betrokkene en/of Bemiddelaar.
De Bemiddelaar mag een persoon die hij aanduidt uitnodigen om als observator aan de
bemiddeling te participeren en deze persoon de mogelijkheid geven (op keus van de
bemiddelaar) om als passieve observator of als niet bezoldigde mede-bemiddelaar op te treden.
De Bemiddelaar kan ten behoeve van zijn opdracht, met instemming van de Betrokkenen,
derden horen die daarmee instemmen of beroep doen op een deskundige betreffende het
behandelende vakgebied. Zij zijn gehouden tot de geheimhouding zoals beschreven in art.
1728 GW.

5. Caucussen
De Bemiddelaar mag, wanneer hij dit nuttig acht, apart (in caucus) met de ene of de andere
Betrokkene een overleg plegen. De Betrokkenen mogen ook verzoeken om apart te overleggen
met de Bemiddelaar. Dit gebeurt steeds in overleg met alle onderhandelaars.

6. Kosten en honoraria
Betrokkenen betalen elk een gelijk deel van de honoraria en kosten van de Bemiddelaar. Het
honorarium wordt vastgesteld op basis van het uurloon: €
, excl. BTW. Dit is te
vermeerderen met de gemaakte kosten (verplaatsingskosten, secretariaatskosten, enz.)
De Bemiddelaar mag voorschotten vragen op het honoraria en onkosten, gedurende de
bemiddeling.
De Bemiddelaar zal de bemiddeling mogen opschorten of stopzetten indien één van de
Betrokkene zijn/haar aandeel in de honoraria en onkosten niet betaalt.

Opgesteld op
Ondergetekende:
(gelezen en goedgekeurd)
Bemiddelaar
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