BEMIDDELINGSPROCTOCOL IN FAMILIEZAKEN
Ondergetekenden,
1. $
2. $
hierna genoemd "de partners"
en
$
hierna genoemd "bemiddelaar" dewelke is erkend overeenkomstig wet van
éénentwintig februari tweeduizend en vijf inzake bemiddeling.
1. ALGEMEEN.
Artikel 1.1.
De partners hebben beslist te scheiden door onderlinge toestemming. Zij beslissen
om te trachten tot een regeling te komen door BEMIDDELING en doen hiervoor beroep
op de tussenkomst van de bemiddelaar, die deze opdracht aanvaardt. Het doel van de
bemiddeling is het bereiken tussen de partners van een schriftelijk eindakkoord, hierna
genoemd “het bemiddelingsakkoord”.
Artikel 1.2.
De bemiddeling geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der partners en
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.
Artikel 1.3.
De bemiddelaar behartigt de belangen van de beide partners en niet de belangen
van één van hen. De bemiddelaar neemt geen standpunt in ten voordele of ten nadele van
ene of gene partner.
Artikel 1.4.
Tijdens de bemiddeling wordt door de partners geen gerechtelijke procedure
opgestart of verdergezet. Verdere juridische stappen kunnen pas genomen worden na
formele stopzetting van de bemiddeling.
2. PLICHTEN VAN DE PARTIJEN.
Artikel 2.1.
De partners verbinden zich ertoe:
- te zoeken naar een overeenkomst die voor beiden bevredigend is;
- elkaar te respecteren en naar wederzijdse wensen en bekommernissen te luisteren;
- te onderhandelen vanuit bekommernissen en niet vanuit standpunten;
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- alle informatie zo juist en volledig mogelijk te verschaffen;
- alle gedragingen of acties te vermijden die de bemiddeling zou kunnen
bemoeilijken of belemmeren.
Artikel 2.2.
De bemiddelaar verbindt er zich toe:
- 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.
3. WERKWIJZE EN BEËINDIGING VAN DE BEMIDDELING.
Artikel 3.1.
De bemiddelaar onderhoudt slechts contact met de partners gezamenlijk behoudens
wat betreft het maken van afspraken of het verzamelen van informatie. Onderhouden met
elk der partners afzonderlijk zijn mogelijk, zo deze belegd worden op initiatief van de
bemiddelaar na overleg en samenspraak met beide partners.
Artikel 3.2.
Indien het naar het oordeel van de bemiddelaar noodzakelijk of gewenst is kan één
of beide partners worden verwezen naar een deskundige in een andere discipline of kan een
therapeutische begeleiding worden voorgesteld.
Indien één van de partners een andere deskundige als informatiebron wil
consulteren, dan deelt hij dit mede in een voorafgaandelijk gesprek. Ook het resultaat van
deze consultatie zal in een volgend gesprek besproken worden.
Artikel 3.3.
De bemiddelaar kan de begeleiding beëindigen indien de partners of één van hen:
- geen constructieve bereidheid meer tonen aan het overleg nog deel te nemen;
- de aanwijzingen van de bemiddelaar niet meer opvolgen;
- volharden in een negatieve houding;
- eisen vooropstellen;
- geen overeenstemming binnen redelijke termijn bereiken.
Het engagement van de bemiddelaar is een inspannings- en geen
resultaatsverbintenis.
Artikel 3.4.
Indien de bemiddeling tot een volledig of gedeeltelijk akkoord leidt, dan legt de
bemiddelaar deze vast in een "bemiddelingsakkoord", tenzij betrokkenen overeenkomen
redactie ervan toe te vertrouwen aan een ander notaris of hun advocaten.
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4. GEHEIMHOUDING, ONVERENIGBAARHEID EN BEWIJS.
Artikel 4.1.
Alle gesprekken en onderhandelingen evenals alle documenten die werden
overgemaakt tijdens de bemiddeling worden door de partners en de bemiddelaar, zijn strikt
vertrouwelijk. Zij mogen niet worden gebruikt in een gerechtelijke, administratieve,
scheidsrechterlijke of enig andere procedure. Zij zijn niet toegelaten als bewijs, ook niet als
buitengerechtelijke erkentenis.
Artikel 4.2.
De partners zijn op de hoogte gebracht van de sancties voorzien in artikel 1728 §1
Gerechtelijk Wetboek welke van toepassing zijn wanneer zij de vertrouwelijkheid
schenden van de mededelingen die werden gedaan en de documenten die werden
meegedeeld in de loop van de bemiddelingsprocedure.
Artikel 4.3.
De partners, of één van hen, kunnen de bemiddelaar tijdens en na de bemiddeling
niet als getuige in een gerechtelijke procedure oproepen m.b.t. een geschil dat voorwerp is
geweest van de bemiddeling.
5. KOSTEN.
Artikel 5.1.
De kosten omvatten het ereloon en de administratiekosten van de bemiddelaar. De
kosten zijn niet afhankelijk van het behaalde resultaat of het welslagen van de
bemiddeling.
Artikel 5.2.
Het ereloon van de bemiddelaar wordt als volgt bepaald:
euro ( EUR) per uur.
Artikel 5.3.
De partners betalen een gelijk deel van de kosten, behoudens andersluidende
overeenkomst.
De overige uitgaven zijn ten laste van de partners die ze doen, behoudens
andersluidende overeenkomst.
De partners zijn ten aanzien van de bemiddelaar hoofdelijk en de ene bij gebreke
van de andere gehouden tot betaling van zijn kosten en erelonen.
De huidige overeenkomst wordt opgesteld te
, op
, in drie
exemplaren, en elk der partners alsmede de bemiddelaar verklarend een exemplaar
ontvangen te hebben.

de partners,

de bemiddelaar.
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