BEMIDDELINGSPROTOCOL
Tussen:
1.
en
2.
en
3. Jan LEYSEN, advocaat te 8500 KORTRIJK, Koning Albertstraat 24/1
bemiddelaar

Wordt overeengekomen wat volgt:

1.ALGEMEEN
Art. 1.1.
Partijen sub 1 en 2 spreken met elkaar af hun geschil op te lossen door bemiddeling en doen
hiervoor beroep op de tussenkomst van de bemiddelaar, die de opdracht aanvaardt.
Het geschil wordt als volgt omschreven :

Onder bemiddeling wordt verstaan elke gestructureerde onderhandeling onder begeleiding
van een neutrale derde, de bemiddelaar, die tot doel heeft een akkoord tot stand te brengen in
een geschil tussen partijen.

Art. 1.2.
De bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis. Het staat elk der partijen en de bemiddelaar vrij
om er op elk ogenblik een einde aan te stellen.
Art. 1.3.
De bemiddelaar behartigt op neutrale en onpartijdige wijze de belangen van beide partijen, en
niet van één van hen. Hij verbindt er zich toe te zullen zoeken naar oplossingen die aansluiten
bij de bezorgdheden en betrachtingen van beide partijen. De bemiddelaar zal geen juridische
adviezen geven aan de partijen.

2. TAKEN VAN PARTIJEN

Art. 2.1.
De partijen verklaren dat:
- zij bereid zijn naar elkaars argumenten te luisteren
- zij bereid zijn te zoeken naar compromissen, ook als deze met hun eigen belang slechts
gedeeltelijk overeenstemmen
- zij juiste en volledige informatie zullen verschaffen
- zij zich met respect tegenover elkaar zullen gedragen, en zich onthouden van gedragingen
die de bemiddeling in ernstige mate bemoeilijken of belemmeren

Art. 2.2.
De partijen zullen de bemiddelingsessies bijwonen, desgevallend vergezeld van hun
advocaten. Elke partij ziet toe ;
-

dat aan de bemiddeling personen deelnemen die een dading mogen sluiten; en
dat de personen die persoonlijk kennis hebben van de pertinente feiten van het geschil
aanwezig zijn opdat het overleg aangaande het dossier vlot en efficiënt zou kunnen
verlopen

3. WERKWIJZE EN BEEINDIGING VAN DE BEMIDDELING

Art. 3.1.
De bemiddelaar heeft in principe enkel contact met de beide partijen gezamenlijk, behoudens
voor het maken van afspraken of het verzamelen van informatie.
De bemiddelaar mag wanneer hij dit nuttig acht, apart (in “caucus”) met de ene of de andere
partij overleg plegen.
Art.3.2.
Indien nodig verwijst de bemiddelaar de beide partijen of één van hen naar een andere
discipline.
Art. 3.3.
De bemiddelaar kan de bemiddeling beëindigen indien de partijen hem een regeling
voorleggen die naar zijn oordeel niet evenwichtig of onrechtvaardig is.
Art. 3.4.
De bemiddelaar kan de bemiddeling beëindigen indien één van de partijen niet langer bereid
is aan het overleg deel te nemen of de werkwijze van de bemiddelaar te volgen.
Art. 3.5.

De bemiddelaar kan de bemiddeling beëindigen indien naar zijn oordeel de bemiddeling niet
binnen een redelijke termijn zal kunnen voltooid worden.
Als richttermijn waarbinnen partijen pogen om de bemiddeling af te ronden wordt
vooropgesteld :

Art. 3.6.
Leidt de bemiddeling tot afspraken dan legt de bemiddelaar het akkoord vast in een
overeenkomst.

4. DEELAFSPRAKEN

Art. 4.1.
Deelafspraken tijdens de bemiddeling verbinden de partijen enkel indien zulks uitdrukkelijk is
overeengekomen en deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.
Art. 4.2.
Indien de bemiddeling voortijdig wordt beëindigd, is geen der partijen gebonden aan de
deelafspraken die tijdens de bemiddeling zijn gemaakt.

5. GEHEIMHOUDING

Art. 5.1.
De bemiddeling is vertrouwelijk en eenieder die er aan deelneemt, in welke hoedanigheid
ook, is gehouden dit karakter te respecteren, met uitzondering van de eindovereenkomst die
door alle partijen ondertekend is.

Art. 5.2.
De bemiddelaar kan niet meer optreden als raadsman in een gerechtelijke of arbitrale
procedure met betrekking tot een geschil dat voorwerp is geweest van de bemiddeling.
Partijen ontzeggen zich het recht om de bemiddelaar in zulke procedure als getuige te doen
oproepen.
Art. 5.3.
Partijen ontzeggen zich het recht om in een gerechtelijke of arbitrale procedure van welke
aard ook als bewijselement aan te wenden:

- voorstellen of suggesties geformuleerd tijdens de bemiddeling
- het feit dat de andere partij al dan niet bereid was een regelingsvoorstel van de bemiddelaar
te aanvaarden
- elk document opgesteld in het kader van de bemiddeling met uitzondering van de
eindovereenkomst
Niets is deze overeenkomst mag echter gezien worden als een beknotting van het recht van
een partij om een document dat werd meegedeeld in het kader van de bemiddeling, in een
gerechtelijke of arbitrale procedure te gebruiken, wanneer deze partij reeds voordien over dit
document beschikte of wanneer zij de mogelijkheid zou hebben gehad om dit document te
bekomen en in te roepen.

6. KOSTEN
Art. 6.1.
De kosten omvatten het ereloon en de administratieve kosten van de bemiddelaar. De kosten
zijn niet afhankelijk van het behaalde resultaat of het welslagen van de bemiddeling.
Art. 6.2.
Het ereloon van de bemiddelaar wordt vastgesteld op basis van een uurloon van 125 EUR
/u , te vermeerderen met een forfait van 10 % voor de administratiekosten.
Een provisie voor de bemiddeling moet eerst worden betaald door de partijen, of door één van
hen, vooraleer de bemiddelaar tot bemiddeling kan overgaan.
Bij de beëindiging van zijn opdracht stelt de bemiddelaar een definitieve kosten en
ereloonstaat met betrekking tot de bemiddeling op.
Art. 6.3.
De partijen betalen een gelijk deel van de kosten, behoudens andersluidende overeenkomst.
Andere uitgaven zijn ten laste van de partijen die ze maken, behoudens andersluidende
overeenkomst.
De bemiddelaar zal de bemiddeling mogen opschorten of stopzetten indien één der partijen
haar aandeel in de erelonen en onkosten die zij verschuldigd is, niet betaalt.

Opgemaakt in drie exemplaren, waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen, te
op

