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OVEREENKOMST TOT BEMIDDELING

TUSSEN :

EN

Hierna genoemd “de partners”
EN HIERBIJ TUSSENKOMENDE :
Mr. Nadia MICHIELS, advocaat-bemiddelaar in familiezaken, gevestigd met hoofdkantoor te
3010 LEUVEN, Diestsesteenweg 375/001 en met bijkantoor te 3210 LINDEN (LUBBEEK),
Lindestraat 37 C;
Hierna genoemd “de advocaat-bemiddelaar”;
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT :
1. ALGEMEEN
Art.1.1.
De partners spreken met elkaar af het tussen hen gerezen geschil van familiale aard (echtelijke
moeilijkheden – verzoek van beide partijen om te komen tot een echtscheiding onderlinge
toestemming) op te lossen door vrijwillige bemiddeling voorafgaand aan een geding voor de
Rechtbank.
Zij doen hiervoor beroep op de tussenkomst van de advocaat-bemiddelaar hiertoe erkend
(Wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek i.v.m. de bemiddeling,
B.S. 22/03/2005, in werking treding 30/09/2005. De Federale Bemiddelingscommissie heeft
op 16/11/2005 de Orde van Vlaamse Balies erkend als instantie bevoegd om bemiddelaars
tijdelijk te erkennen in ondermeer familiezaken. Mr. Nadia Michiels heeft bij de Orde van
Vlaamse Balies de erkenning aangevraagd als bemiddelaar in familiezaken en deze verkregen.
Daarenboven werd mr. Nadia Michiels ook erkend als bemiddelaar in familiezaken door de
Federale Bemiddelingscommissie op datum van 13/05/2008) , die de opdracht aanvaardt.
De advocaat-bemiddelaar werd in onderling overleg tussen partijen aangeduid.
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De partners opteren voor de bemiddeling als een vorm van conflictoplossing waarbij de
advocaat-bemiddelaar de partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een
gezamenlijk gedragen én voor ieder van hen optimale oplossing van hun onderlinge conflict te
komen.
In het kader van deze bemiddeling ondertekenen partijen huidige overeenkomst tot
bemiddeling, dewelke tevens geldt als bemiddelingsprotocol.
Art. 1.2.
De advocaat-bemiddelaar verklaart zich te onderwerpen aan alle deontologische regels inzake
bemiddeling in familiezaken.
Art. 1.3.
De bemiddeling geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der partijen en de
advocaat-bemiddelaar vrij om, zonder recht op schadevergoeding, de bemiddeling op elk
gewenst moment te beëindigen.
Art. 1.4.
De advocaat-bemiddelaar behartigt de belangen van beide partners samen, en zal niet
handelen of tussenkomen in het uitsluitend belang van de ene of de andere partner.
2. PLICHTEN VAN PARTIJEN :
Art.2.1.
De taak van de advocaat-bemiddelaar bestaat met name uit:
- het inlichten van partijen over het doel en de draagwijdte van bemiddeling en van de rol van
de bemiddelaar;
- het verschaffen van juridische informatie over de verschillende mogelijkheden, de
voorgenomen regeling en de gevolgen daarvan;
- het scheppen van een klimaat opdat onderhandelingen sereen en gelijkwaardig kunnen
verlopen;
- het erkennen van emotionele/relationele problemen, die zichtbaar maken en trachten op te
lossen, ofwel zelf in het kader van de bemiddeling ofwel door verwijzing;
- het begeleiden van de onderhandelingen;
- het schriftelijk vaststellen van het resultaat van de onderhandelingen in een overeenkomst;
Indien de partijen in het kader van de bemiddelingsprocedure tot een akkoord komen, wordt
dit, door de partijen en bemiddelaar, in een gedateerd en ondertekend geschrift vastgelegd.
Dit geschrift bevat de precieze verbintenissen van elk van de partijen. Indien nodig zal dit
akkoord de vorm aannemen van een authentieke akte, te verlijden door een Notaris door de
partijen in onderling akkoord aangesteld in plaats van opgesteld door de bemiddelaar.
- eventueel het voeren van de procedure;
Eén van de partijen of beiden kunnen, zodra dit wettelijk gezien mogelijk is zodra de
uitvoering van de wetgeving terzake gerealiseerd is, het bereikte akkoord via een eenzijdig
verzoekschrift ter homologatie aan de rechter voorleggen of wij wijze van vrijwillige
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verschijning. Partijen komen overeen te kiezen voor de ratione materiae bevoegde Rechter
binnen het gerechtelijke arrondissement Leuven.
Art.2.2.
De partners verbinden zich ertoe:
- 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 te 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;
3. WERKWIJZE EN BEËINDIGING VAN DE BEMIDDELING
Art. 3.1.
De advocaat-bemiddelaar onderhoudt slechts contact met de partners 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
aan de advocaat-bemiddelaar meegedeelde informatie vertrouwelijk is, verstaan zijnde dat bij
gebreke aan dergelijke instructies de meegedeelde informatie steeds als vertrouwelijk zal
worden aanzien.
Art. 3.2.
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. 3.3.
De advocaat-bemiddelaar kan de begeleiding beëindigen, o.m. indien:
- de partners, of één van hen, geen constructieve bereidheid meer tonen om de
onderhandelingen verder te zetten;
- de partners, of één van hen, de aanwijzingen van de advocaat-bemiddelaar weigeren te
volgen of in die houding volharden;
- de partners een regeling voorstellen die naar zijn oordeel ongerechtvaardigd is
- naar zijn oordeel de bemiddeling niet binnen een redelijke termijn kan leiden tot
overeenstemming tussen partijen;
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4. DEELAFSPRAKEN
Art. 4.1.
Deelafspraken tijdens de bemiddeling verbinden de partijen slechts indien zulks uitdrukkelijk
is overeengekomen en deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.
Art. 4.2.
Indien de bemiddeling voortijdig is beëindigd, dan is geen der partijen gebonden aan de
deelafspraken die tijdens de bemiddeling zijn gemaakt, tenzij beide partijen uitdrukkelijk
akkoord gaan dat deze deelafspraken hen wel binden.
5. GEHEIMHOUDING
Art. 5.1.
De bemiddeling (met uitzondering van de eindovereenkomst) is vertrouwelijk en de partijen
die eraan deelnemen, in welke hoedanigheid ook, zijn ertoe gehouden dit karakter te
respecteren.
Art. 5.2.
De advocaat-bemiddelaar kan niet meer optreden als raadsman in een gerechtelijke procedure
met betrekking tot een geschil dat het voorwerp is geweest van de bemiddeling.
Art. 5.3.
De partners ontzeggen zich tevens het recht om in een gerechtelijke procedure van welke aard
ook, als bewijselement aan te wenden:
- voorstellen of suggesties geformuleerd door de andere partner met het oog op een
gebeurlijke regeling van het geschil;
- het feit dat de andere partij bereid was een regelingsvoorstel te
aanvaarden;
- elk document opgesteld in het kader van de bemiddeling, met uitzondering van de
eindovereenkomst (tenzij hierover akkoord bestaat tussen de beide partijen)
6. KOSTEN
Art. 6.1.
De kosten omvatten het ereloon en de administratiekosten van de advocaat-bemiddelaar. De
kosten zijn niet afhankelijk van het behaalde resultaat of het welslagen van de bemiddeling.
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Tarief van de administratieve kosten:
- algemene dossierkosten
- typwerk (briefwisseling, fax, overeenkomst)
- kopies
- e-mail
- lichten van attesten/akten

:
:
:
:
:

€ 60,00
€ 10,00 / blz.
€ 0,40 /stuk
€ 7,00/ stuk
prijs van het stuk

:

€ 100/uur

Tarief van het ereloon:
- besprekingen met partners (sessies), opzoeking - en
redactiewerk

Elke sessie duurt, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden, maximaal één uur dertig
minuten.
Art. 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 op de administratieve kosten en het opzoeking - en redactiewerk vragen.
Het ereloon per sessie wordt per sessie geregeld.
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 (algemene
commissie) zoals ingevoerd bij de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk
Wetboek i.v.m. de bemiddeling (B.S. 22/03/2005).
De huidige overeenkomst werd opgesteld te Linden, op datum van
exemplaren, waarvan elke partij verklaart er één te hebben ontvangen.
De partners,

in drie originele

De advocaat-bemiddelaar in familiezaken,
Nadia Michiels

