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BEMIDDELINGSPROTOCOL IN FAMILIEZAKEN 

Tussen :   1. 

 

En :  2. 

 

  Hierna genoemd “de betrokkenen” 

En :  Hilde Floridor 
  Bemiddelaar in familiezaken 
  Halensebaan 49 
 
  3290 Diest 

  Hierna genoemd “bemiddelaar” 

1. Algemeen 
 

a) De betrokkenen spreken met elkaar af het tussen hen gerezen geschil op te lossen door 
BEMIDDELING en doen hiervoor beroep op de tussenkomst van de bemiddelaar, die deze opdracht 
aanvaardt. Het doel van de bemiddeling is het bereiken tussen de betrokkenen van een schriftelijk 
eindakkoord dat voor beide betrokkenen aanvaardbaar is, hierna genoemd “het 
bemiddelingsakkoord”. 

De betrokkenen omschrijven het geschil als volgt: 

 

 

 

 

 

b) De bemiddeling geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat elke betrokkene en de bemiddelaar 
vrij de bemiddeling op elk gewenst moment te beëindigen, en dit zonder dat enige schadevergoeding 
zal verschuldigd zijn of dat dit hem tot enig nadeel zal strekken. De betrokkene die de bemiddeling 
stopzet brengt de andere betrokkene en de bemiddelaar hiervan onmiddellijk op de hoogte. 
 

c) De bemiddelaar behartigt de belangen van de beide betrokkenen en niet de belangen van één van 
hen. In het bijzonder zal de bemiddelaar de belangen van de kinderen bewaken.  De bemiddelaar 
neemt geen standpunt in ten voordele of ten nadele van ene of andere betrokkene. 
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d) Tijdens de bemiddeling wordt door de betrokkenen geen gerechtelijke procedure opgestart of 

verdergezet. 
 

2. Plichten van de bemiddelaar en de betrokkenen 
 

a) De bemiddelaar verbindt er zich toe: 
 
• Een klimaat te scheppen voor serene en gelijkwaardige gesprekken en de gesprekken te 

begeleiden; 
• De problematiek ook op emotioneel en relationeel vlak te erkennen en waar nodig door te 

verwijzen naar een deskundige (bvb een relatietherapeut, psycholoog, psychiater); 
• De betrokkenen de noodzakelijke juridische informatie te verschaffen; 
• Enkel gezamenlijke contacten met de betrokkenen te onderhouden, behoudens wat betreft het 

maken van afspraken of het verzamelen van informatie; 
• Een volledig of gedeeltelijk akkoord vast te leggen in een “bemiddelingsakkoord”. 

Het engagement van de bemiddelaar is een inspannings- en geen resultaatsverbintenis. De 
bemiddelaar garandeert niet dat de bemiddeling leidt tot een schriftelijke overeenkomst.  Verder is 
de bemiddelaar niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze overeenkomst; dit behoort tot de 
exclusieve verantwoordelijkheid van de betrokkenen. 

b) De betrokkenen verbinden er zich toe: 
 
• Elkaar te respecteren en naar wederzijds argumenten te luisteren; 
• Te zoeken naar compromissen, ook indien deze slechts ieders belang ten dele dekt; 
• Alle informatie zo juist en volledig mogelijk te verschaffen; 
• Alle gedragingen of acties te vermijden die de bemiddeling in ernstige mate zou kunnen 

bemoeilijken of belemmeren; 
• Te erkennen dat een tussentijdse afspraak een voorlopig karakter heeft en kan herzien worden. 

 
3. Geheimhouding 

a) De inhoud van de bemiddelingsprocedure is vertrouwelijk. Alle vergaderingen en 
telefoongesprekken en alle mededelingen, informatie en teksten die tijdens de bemiddeling 
worden uitgewisseld, zijn vertrouwelijk. Zij mogen niet worden gebruikt in een gerechtelijke, 
administratieve, scheidsrechterlijke of enig andere procedure.  Zij zijn niet toegestaan als bewijs, 
ook niet als buitengerechtelijke bekentenis. 

b) De bemiddelaar deelt geen mondelinge of schriftelijke informatie mee aan advocaten of 
rechters. De bemiddelaar is gebonden door beroepsgeheim. De bemiddelaar treedt niet op als 
getuige. Na de afronding van deze bemiddeling overhandigt de bemiddelaar noch aan een ouder, 
een advocaat of rechter enig document of verklaring. 

4. De kosten 
 
Er gelden de volgende vergoedingen : 
• Eerste gesprek is gratis; 
• Volgende gesprekken: € 100 per sessie; 



3"

"

• Opstellen van de schriftelijke bemiddelingsovereenkomst : .........
 

Deze vergoedingen worden contant betaald op het einde van iedere sessie. 
 
De betrokkenen betalen een gelijk deel van de kosten, behoudens andersluidende overeenkomst. 
 

5. Beperking van de aansprakelijkheid van de bemiddelaar 
 
Voor zover de Wet zulks toestaat is : 
• de totale aansprakelijkheid van de bemiddelaar jegens de betrokkenen, 
• uit welke hoofde ook en ongeacht haar juridische grondslag, 
• voor door de betrokkenen (of door éénder welk ander persoon) geleden schade voortvloeiende 

uit de bemiddelingsactiviteiten van de bemiddelaar, 
• ongeacht hoe die schade is veroorzaakt, met inbegrip van nalatigheid en zware fout van de 

bemiddelaar, doch met uitzondering van opzet door de bemiddelaar, 
 
beperkt tot een bedrag gelijk aan 2 keer de door de bemiddelaar ontvangen vergoedingen. 
 
 

* * * 
 
De huidige overeenkomst wordt opgesteld te Diest, op ……………………; elke der betrokkenen, 
alsmede de bemiddelaar verklaren een exemplaar ontvangen te hebben. 
 
 
 
 
De betrokkenen,       De bemiddelaar. 
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