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Verloop gerechtelijke bemiddeling

Een betrokkene wil de bemiddeling stopzetten
vóór de nieuwe zitting

U neemt of de rechter neemt initiatief

De betrokkene bezorgt de griffier een eenvou

tot bemiddeling

dige verklaring dat hij/zij de rechter verzoekt de

Een gerechtelijke procedure is gestart, en ‘de

bemiddeling stop te zetten. De betrokkene kan

debatten zijn nog niet gesloten’. Ofwel vraagt u een

ook wachten om de stopzetting te vragen tot op

bemiddeling (in de akte van rechtsingang of tijdens

de reeds voorziene nieuwe zitting.

een zitting of via een eenvoudig schriftelijk verzoek
aan de griffier). Ofwel neemt de rechter

Jullie verschijnen op een nieuwe zitting

het initiatief.

Op de nieuwe zitting informeren jullie de rechter
over de bemiddeling.
——

De rechter ‘beveelt’ een bemiddeling
——

De rechter verwijst jullie, met uitdrukkelijke

Als jullie tijdens de aanvankelijke bemidde

toestemming van jullie beiden, naar een

lingsduur (maximum 3 maanden) geen

bepaalde erkende bemiddelaar. Het ‘bevel’ is

akkoord hebben gevonden, dan kunnen jullie

geen echt bevel. De rechter stelt voor bemid

(ofwel de rechter) een nieuwe bemiddelings

deling te proberen. U mag de rechter mee

termijn vragen ofwel de rechter vragen dat de

delen dat u bemiddeling niet zinvol of nuttig

gerechtelijke procedure wordt verder gezet.
——

of haalbaar vindt.
——

——

Jullie vonden geen akkoord

Jullie vonden een akkoord

De rechter voorziet een bemiddelingsduur

Ofwel vraagt één betrokkene de bekrachtiging

van aanvankelijk maximum 3 maanden. Hij

ofwel vragen beide betrokkenen samen de

bepaalt een nieuwe zitting na deze termijn.

bekrachtiging. De rechter bekrachtigt jullie

Maximum 8 dagen na de zitting waarin de

overeenkomst in een akkoordvonnis, waar

rechter een bemiddeling beveelt, bezorgt

tegen geen beroep mogelijk is.

de griffier een gerechtsbrief aan de bemidde
——

laar, met het bemiddelingsbevel.

De bemiddelaar deelt de rechter mee of de betrok

Maximum 8 dagen later schrijft de bemid

kenen al dan niet tot een akkoord zijn gekomen

delaar een brief naar de rechter en naar jullie

Bij afloop van de termijn die de rechter heeft

beiden, waarin hij de plaats en de afspraak

vastgelegd en eventueel heeft verlengd, meldt de

voor de eerste vergadering meedeelt.

bemiddelaar schriftelijk in een gewone brief het
akkoord of niet-akkoord.

Jullie kunnen een andere erkende bemiddelaar
kiezen

De rechter bekrachtigt de overeenkomst

Als jullie beiden akkoord gaan beroep te doen op

Jullie kunnen de regelingen waarvoor in de

een andere erkende bemiddelaar dan diegene

gerechtelijke procedure een beslissing van de

waarnaar de rechter jullie verwees, dan bezorgen

rechter werd verwacht, verruimen of beperken. Alle

jullie zo snel mogelijk de griffier de volgende

onderwerpen waarover jullie een overeenkomst

verklaring:

hebben bereikt, kunnen ter bekrachtiging worden

‘De heer… en mevrouw… werden door rechter…

voorgelegd. De rechter bekrachtigt de volledige

verwezen naar de erkende bemiddelaar… Zij zullen

overeenkomst.

beroep doen op een andere erkende bemiddelaar…’
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Vertrouwelijk karakter
van de bemiddeling

Opschorting termijnen
Onder bepaalde voorwaarden worden bepaalde

Artikel 1728 van de bemiddelingswet:

termijnen opgeschort. Uw advocaat kan u uitleg

‘De documenten die worden opgemaakt en de mede-

gen of de volgende artikels van de bemiddelingswet

delingen die worden gedaan in de loop en ten behoeve

belang hebben.

van een bemiddelingsprocedure zijn vertrouwelijk. Zij
mogen niet worden aangevoerd in een gerechtelijke,

Artikel 1731: ‘De ondertekening van het bemidde-

administratieve of arbitrale procedure of in enige

lingsprotocol schorst de verjaringstermijn voor de

andere procedure voor het oplossen van conflicten en

duur van de bemiddeling. Behoudens uitdrukkelijk

zijn niet toelaatbaar als bewijs, zelfs niet als buiten-

akkoord van de partijen, eindigt de schorsing van de

gerechtelijke bekentenis. De geheimhoudingsplicht

verjaringstermijn één maand na kennisgeving door

kan slechts worden opgeheven met instemming van

een van de partijen, of door de bemiddelaar aan de

de partijen om onder meer de rechter in staat te stel-

andere partij of partijen, van hun wil om een einde

len de bemiddelingsakkoorden (de ouderschapsover-

te maken aan de bemiddeling. Deze kennisgeving

eenkomst) te homologeren (bekrachtigen).

gebeurt bij aangetekende brief.’ Behoudens uitdruk

Bij schending van die geheimhoudingsplicht door een

kelijk akkoord van de partijen eindigt de schorsing

van de partijen doet de rechter of de arbiter uitspraak

van de verjaringstermijn één maand na de kennis

over de eventuele toekenning van schadevergoeding.

geving door één partij (of door de bemiddelaar)

Vertrouwelijke documenten die toch zijn meegedeeld

aan de andere partij van haar/zijn wil om een einde

of waarop een partij steunt in strijd met de geheim-

te maken aan de bemiddeling. Deze kennisgeving

houdingsplicht, worden ambtshalve buiten de debat-

moet bij aangetekende brief gebeuren.

ten gehouden.
Onverminderd de verplichtingen die hem bij wet

Artikel 1734: ‘Wanneer de partijen er gezamenlijk

worden opgelegd, mag de bemiddelaar de feiten

om verzoeken dat een bemiddeling wordt bevolen,

waarvan hij uit hoofde van zijn ambt kennis krijgt, niet

wordende proceduretermijnen die hen werden ver-

openbaar maken. Hij mag door de partijen niet wor-

leend geschorst vanaf de dag dat zij dat verzoek doen.

den opgeroepen als getuige in een burgerrechtelijke

In voorkomend geval kunnen de partijen of één van

of administratieve procedure met betrekking tot de

hen om nieuwe termijnen verzoeken voor de instaat-

feitenwaarvan hij in de loop van zijn bemiddeling ken-

stelling van de zaak tijdens de in § 2of in artikel 1735,

nis heeft genomen. Artikel 458 van het Strafwetboek

§ 5, bedoelde zitting.’

is van toepassing op de bemiddelaar.
In het raam en ten behoeve van zijn opdracht kan de
bemiddelaar, met instemming van de partijen, de
derden horen die daarmee instemmen of wanneer de
complexiteit van de zaak dat vereist, een beroep doen
op een deskundige inzake het behandelde vakgebied. Zij zijn gehouden tot de geheimhoudingsplicht
bedoeld in § 1 eerste lid. Paragraaf , derde lid, is van
toepassing op de deskundige.’
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