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TUSSEN
Partij A
Naam:
Adres:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Hebbende als raadsman
Advocaat:

…………………………………………………………

EN
Partij B
Naam:
Adres:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Hebbende als raadsman
Advocaat:

…………………………………………………………

Hierna ‘de partijen’
EN
Dhr. Günther LOOS,
Deskundige,
Zaakvoerder van BVBA GL-C,
Molenstraat 9, 2500 Lier,
GSM 0485/645.530,
info@gl-c.be;
www.gl-c.be ;
Hierna ‘de bemiddelaar’;
Wordt het volgende uiteengezet:

Tussen partijen bestaat een geschil over:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Om dit geschil op te lossen, vertrouwen partijen aan de bemiddelaar een
bemiddelingsopdracht toe.
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Onder deze 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 het geschil tussen partijen.

PARTIJEN KOMEN VERVOLGENS ALS VOLGT OVEREEN
Artikel 1 – Vrijwilligheid
Partijen wensen overleg te plegen om, onder voorbehoud van al hun rechten, hun geschil bij
te leggen.
De bemiddeling gebeurt vrijwillig en elke partij verklaart zich akkoord om er op actieve wijze
aan deel te nemen.
Partijen behouden zich evenwel het recht voor om alle gerechtelijke en arbitrale procedures
die ze nuttig zouden achten in werking te stellen. Alle procedures (met uitzondering deze van
louter conservatoire aard) zullen echter geschorst worden totdat een akkoord tussen partijen
tot stand is gekomen of tot een partij of de bemiddelaar een einde stelt aan de bemiddeling.
Artikel 2 – Rol van de bemiddelaar
De bemiddelaar handelt in alle neutraliteit met het oog op het bevorderen van een minnelijk
akkoord. Hij 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 technische adviezen geven aan de partijen. Zijn mening zal slechts een indicatie of een
richting aangeven.
Artikel 3 – Rol van partijen
De partijen verklaren dat zij:
- Bereid zijn naar elkaars argumenten te luisteren;
- Bereid zijn te zoeken naar compromissen;
- Juiste en volledige informatie zullen verschaffen;
- Zich met respect tegenover elkaar zullen gedragen en zich onthouden van
gedragingen die de bemiddeling in ernstige mate bemoeilijken of belemmeren;
De partijen zullen de bemiddelingssessies 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;
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Partijen verklaren zich akkoord om aan alle door de bemiddelaar verstrekte adviezen geen
enkele juridische consequentie vast te knopen.
Artikel 4 – Vertrouwelijkheid
De bemiddeling is vertrouwelijk en eenieder die eraan deelneemt in welke hoedanigheid ook
is gehouden dit karakter te respecteren, met uitzondering van de eindovereenkomst die door
alle partijen is ondertekend.
De bemiddelaar zal niet geroepen kunnen worden om in een gerechtelijke of andere
procedure te getuigen.
Onderhavig protocol, de overeenkomsten die bij de beëindiging van de bemiddeling kunnen
gesloten worden, alsmede een eventueel document dat de mislukking van de bemiddeling
vaststelt, vallen niet onder deze vertrouwelijkheidsverplichting.
Partijen ontzeggen zich het recht om in een arbitrale of gerechtelijke 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 in deze overeenkomst mag 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
arbitrale of gerechtelijke procedure te gebruiken, wanneer deze partij voordien over dit
document beschikte of wanneer zij de mogelijkheid zou hebben gehad om dit document te
bekomen of in te roepen.
Artikel 5 – Werkwijze, deelakkoorden en beëindiging van de bemiddeling
5.1.
De bemiddelaar heeft in principe enkel contact met 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.
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.
5.2.
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Elk van de partijen en de
bemiddelaar kunnen op elk ogenblik een einde maken aan de overeenkomst.

Pagina 4 van 6

Molenstraat 9, 2500 Lier
M: 0485 645 530
E: info@gl-c.be
www.gl-c.be
BE: 0503.994.380
ING: BE53 3631 1618 7953

Gunther Loos Construction expertise
_____________________________________________________________________________________________________

5.3.
In het geval van een vrijwillige bemiddeling, wordt het vorderingsrecht van de partijen
opgeschort gedurende een maand vanaf de kennisgeving van het voorstel om beroep te
doen op bemiddeling, mits dit gedaan wordt per aangetekend schrijven.
Vanaf de ondertekening van het bemiddelingsprotocol, wordt de verjaringstermijn opgeschort
gedurende de bemiddeling.
De opschorting houdt op een maand na de kennisgeving door één van de partijen of door de
bemiddelaar aan de andere partij (partijen) van zijn wil om de bemiddeling te beëindigen.
Deze kennisgeving gebeurt met aangetekende brief.
5.4.
Deelafspraken tijdens de bemiddeling verbinden partijen enkel indien dit uitdrukkelijk is
overeengekomen en deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.
Indien de bemiddeling voortijdig wordt beëindigd, is geen van de partijen gebonden aan de
deelafspraken die tijdens de bemiddeling zijn gemaakt.
5.5.
Leidt de bemiddeling tot afspraken, dan legt de bemiddelaar het akkoord vast in een
overeenkomst.
Artikel 6 – KOSTEN
De kosten omvatten het ereloon en de kosten van de bemiddelaar.
De kosten zijn niet afhankelijk van het behaalde resultaat of het welslagen van de
bemiddeling.
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 van de
partijen haar aandeel in de kosten niet betaalt.
Hij mag voorschotten op de kosten vragen.
De eerste bemiddelingssessie wordt aangerekend aan …………………… (excl. BTW). En
met een minimumbedrag opgesteld volgens mijn tarieven ‘bemiddeling’ (te vinden op
http://www.gl-c.be/gl-c.html#tarieven)
Dit vaste bedrag omvat zowel de voorbereiding van de zaak als de bemiddelingssessie met
de bemiddelaar, als de verplaatsingskosten heen en terug, met een maximum van 40 km.

Pagina 5 van 6

Molenstraat 9, 2500 Lier
M: 0485 645 530
E: info@gl-c.be
www.gl-c.be
BE: 0503.994.380
ING: BE53 3631 1618 7953

Gunther Loos Construction expertise
_____________________________________________________________________________________________________

De partijen maken alle nodige stukken en informatie over aan de bemiddelaar, zodat de
bemiddeling voorbereid kan worden.
Per bijkomende km wordt 1,00 Euro aangerekend.
Wanneer een tweede bemiddelingssessie nodig is, zal de vergoeding worden berekend op
basis van een uurloon van 90,00 Euro per uur (excl. BTW )
Voor bijkomende sessies worden de verplaatsingskosten aangerekend vanaf de eerste km
aan 1,00 Euro/km (excl. BTW);
Voor eventueel bijkomende expertiseverrichtingen of het inwinnen van bijkomende
technische adviezen eventueel bij externe adviseurs wordt een bestek opgevraagd door de
betrokken partijen. De kosten zullen evenredig voorgeschoten worden door de partijen.

Opgemaakt in ……. exemplaren.
Elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.
Te ……………………………………
Op ……………………………………
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