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OVEREENKOMST TOT BEMIDDELING 

 
 

 

Tussen : 

 

Partij 1 :        

 

Naam :   ………………………………………….  

Woonplaats :  …………………………………………. 

Mail :    …………………………………………. 

Tel :    …………………………………………. 

Raadsman :  …………………………………………. 

 

Partij 2 :         

Naam :   ………………………………………….   

Woonplaats :  …………………………………………. 

Mail :    …………………………………………. 

Tel :    …………………………………………. 

Raadsman :  …………………………………………. 

 

De bemiddelaar :          

        

Van Hoecke Eveline, familiaal bemiddelaar met kantoor   

te Schouwburgplaats 1 - 9990 Maldegem,  

T 050 71 09 32 - F 050 71 09 33 - BTW BE 0852 108 475  

www.vanhoecke-advocaat.be, BE25 7370 0089 6382 (BIC KREDBEBB) 

 
Worden de hierna volgende afspraken gemaakt in het kader van de bemiddeling die zal 

worden gevoerd over volgend(e) onderwerp(en) : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

1. De partijen zoeken een overeenkomst die voor beiden bevredigend is. Zij zetten hun 

meningen, wensen en bekommernissen gelijkwaardig naast elkaar. Zij willen rekening 

houden met de bekommernissen en de wensen van de ander(en). Zij verwoorden 

hun eigen bekommernissen, en proberen de bekommernissen van de ander te 

begrijpen. 

 

2. De bemiddelaar helpt de onderhandelaars eerst hun bekommernissen te erkennen. 

Dan pas zoeken ze naar oplossingen. De onderhandelaars zijn bereid om hun vooraf 

ingenomen standpunt te proberen los te laten. Vooropgestelde eisen worden niet 

aanvaard. Met een eis wordt bedoeld: ik wil oplossing A en iets anders is niet 

bespreekbaar. 

 

3. De bemiddelaar zegt niet wat hij persoonlijk een correcte overeenkomst zou vinden. 

De bemiddelaar onderzoekt of alle onderhandelaars hun overeenkomst ook op 

lange termijn nog correct zullen blijven vinden. De onderhandelaars nemen zelf alle 
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beslissingen. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun overeenkomst(en), voor 

het al dan niet uitvoeren van hun overeenkomst(en). 

 

4. De onderhandelaars bepalen samen het tempo van de bemiddeling, en, meer 

bepaald als er meer dan één vergadering nodig blijkt, de duur van de periodes 

tussen twee vergaderingen. 

 

5. De onderhandelaars geven op eenvoudig verzoek elkaar volledige en gedetailleerde 

informatie. De bemiddelaar gaat na of de onderhandelaars over de nodige 

informatie beschikken. 

 

6. Het doel van de bemiddeling is een overeenkomst over alles waarover de 

onderhandelaarsmoeten akkoord gaan om een volledig akkoord te hebben. De 

onderhandelaars ondertekenen een overeenkomst pas als er een akkoord is over alle 

onderhandelingsonderwerpen. Daarvoor kunnen alle voorlopige afspraken nog 

herzien worden. 

 

7. Bemiddeling is een vrijwillig proces. Als een onderhandelaar de bemiddeling wil 

stopzetten, dan brengt hij de andere onderhandelaar(s) en de bemiddelaar daar 

onmiddellijk via mail van op de hoogte. Elke onderhandelaar kan op elk moment de 

bemiddeling stopzetten volgens de bemiddelingswet zonder dat dit tot nadeel kan 

strekken. 

 

8. Het engagement van de bemiddelaar is een inspannings- en geen 

resultaatsverbintenis. Dit wil zeggen dat de bemiddelaar niet garandeert dat de 

bemiddeling leidt tot een schriftelijke overeenkomst. De bemiddelaar zet de 

bemiddeling stop zodra niet meer voldaan wordt aan een bemiddelingsregel, en 

zodra de bemiddelaar oordeelt dat het doel van de bemiddeling in de gegeven 

omstandigheden niet bereikt kan worden. 

 

9. Pas na de formele gezamenlijke stopzetting van de bemiddeling, zetten de 

onderhandelaars eventuele verdere/andere gerechtelijke stappen. 

 

10. Wanneer na de afronding van deze bemiddeling een gerechtelijke procedure wordt 

gestart of wanneer er reeds een gerechtelijke procedure loopt, dan deelt de 

bemiddelaar geen mondelinge of schriftelijke informatie mee in het kader van de 

procedure. De bemiddelaar is gebonden door beroepsgeheim. De bemiddelaar 

treedt niet op als getuige. Na de afronding van de bemiddeling overhandigt de 

bemiddelaar noch aan een onderhandelaar noch aan een advocaat noch aan een 

rechter enig document of verklaring of attest. Als enige bewijs dat een bemiddeling 

werd gestart, hebben beide onderhandelaars dit ondertekende 

bemiddelingsprotocol. 

 

11. De mededelingen die tijdens de bemiddeling worden uitgewisseld zijn vertrouwelijk. 

Indien er na de bemiddeling een gerechtelijke procedure wordt gestart of indien er 

reeds een gerechtelijke procedure loopt, dan word in die gerechtelijke procedure 

geen mondelinge of schriftelijke informatie uit de bemiddeling (zoals uitspraken, 

standpunten, voorstellen, voorlopige overeenkomsten, ontwerpen, briefwisseling) als 

bewijsstuk gebruikt. Als alle onderhandelaars akkoord gaan, dan kunnen zij in overleg 

de vertrouwelijkheid opheffen. 

 

12. De onderhandelaars betalen elk de helft van de kosten van de bemiddeling. Het 

uurtarief van de bemiddelaar is 150 euro. De partijen worden vooraf ingelicht van alle 

kosten die gebeurlijk worden gemaakt (bv. met het oog op de homologatie van de 

overeenkomst door de familierechter). 
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13. Indien partijen de bemiddelaar vragen om de overeenkomst die zij bereikten op 

papier te zetten en desgevallend te laten homologeren door de rechtbank, dan 

wordt vooraf besproken wat de kostprijs daarvan is. Er wordt in elk geval nog een 

sessie voorzien ter bespreking van het door de bemiddelaar opgemaakt ontwerp van 

akkoord. Op deze laatste bijeenkomst kan het akkoord indien nodig nog worden 

aangepast. De ondertekening gebeurt in aanwezigheid van de beide partijen op het 

kantoor van de bemiddelaar. 

 

 

 

Opgemaakt en ondertekend te Maldegem, op …………………………………., in drie 

exemplaren waarvan elke partij inclusief de bemiddelaar verklaart een exemplaar te 

hebben ontvangen. 

 

 

Getekend,  

 

 

Partij 1, 

 

 

 

…………………………………… 

(naam en handtekening) 

 

 

Partij 2, 

 

 

 

…………………………………… 

(naam en handtekening) 

 

 

De Bemiddelaar, 

 

 

 

…………………………………… 

Van Hoecke Eveline 


