REGLEMENT VAN DE BELGISCHE NATIONALE ORDE VAN ADVOCATEN
BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN

I. DE COMMISSIE VOOR BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN
Artikel 1
Er wordt een commissie voor bemiddeling in familiezaken opgericht, die samengesteld is uit tien
advocaten. Deze worden aangeduid door de Algemene Raad van de Nationale Orde, op voorstel
van de deken en op grond van hun bekwaamheden inzake familierecht.
De twee taalgroepen worden paritair vertegenwoordigd.

Artikel 2
De commissie duidt onder haar leden een voorzitter en een secretaris aan. Zij vergadert op de
zetel van de Nationale Orde, of op een andere gekozen plaats, minstens vier keer per jaar.
De beslissingen worden met de meerderheid der stemmen aangenomen. De voorzitter beschikt
over doorslaggevende stem.
Het mandaat van de leden van de commissie heeft een duur van vier jaar.

Artikel 3
De commissie heeft de volgende opdrachten :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de opleidingen omschrijven;
accreditatie-aanvragen onderzoeken;
accreditaties toekennen en intrekken;
de evaluatiemodaliteiten omschrijven;
modellen opstellen van overeenkomsten die aan de partijen kunnen worden voorgelegd;
informatie verschaffen inzake het ereloon;
adviezen en aanbevelingen opstellen m.b.t. de deontologie van de bemiddelaars.

Artikel 4
De commissie maakt de Algemene Raad van de Nationale Orde jaarlijks een verslag van haar
activiteiten over.
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II. DE ACCREDITATIE
Artikel 5
Enkel de advocaten die beschikken over een accreditatie, mogen de titel van advocaat-bemiddelaar in familiezaken dragen.

Artikel 6
Om een accreditatie te bekomen, moet de kandidaat een verzoek indienen en :
1. ingeschreven zijn op het tableau van de Orde van een Belgische balie sedert minstens twee
jaar;
2. een professionele ervaring inzake familierecht aantonen;
3. met succes de opleiding bemiddeling in familiezaken gevolgd hebben;
4. zich ertoe verbinden de regels evenals de beslissingen genomen in uitvoering van huidig
reglement na te leven.

Artikel 7
De aanvraag tot accreditatie met bijgevoegde bewijsstukken wordt voorgelegd aan de commissie
voor bemiddeling in familiezaken, die binnen de zestig dagen een beslissing neemt.
De beslissing wordt betekend bij aangetekend schrijven.

Artikel 8
De advocaat-bemiddelaar kan door een supervisor die hij kiest in functie van zijn bekwaamheden
in bemiddeling, worden bijgestaan.
De advocaat-bemiddelaar licht de commissie in over de identiteit van de supervisor.
De supervisor heeft als taak de advocaat-bemiddelaar te begeleiden en te adviseren bij de door
hem uit te voeren mandaten.

III. DE OPLEIDING
Artikel 9
De commissie voor bemiddeling in familiezaken omschrijft de basisopleiding alsook de permanente vorming.
Zij duidt de lesgevers aan. Zij bepaalt de uurroosters en andere praktische (financiële) modaliteiten van de opleiding.
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Artikel 10
De basisopleiding omvat minstens 40 uur over de volgende onderwerpen die verband houden met
scheiding, echtscheiding of nietigheid van het huwelijk :
1. de psychologische en psychosociale aspecten;
2. de onderhandeling (bv. de hindernissen in de onderhandeling en het evenwicht tussen de onderhandelende partijen);
3. het bemiddelingsproces (bv. de deontologie);
4. de economische, wettelijke en fiscale aspecten.
Bij de basisopleiding wordt een sensibilisering tot de problematiek van het geweld binnen het
gezin voorzien.

IV. DE EVALUATIE
Artikel 11
De commissie voor bemiddeling in familiezaken bepaalt het evaluatiesysteem van de bemiddelingsactiviteiten van de advocaat-bemiddelaar.
Zij mag, indien nodig, een activiteitenverslag van de advocaat-bemiddelaar opeisen.

V. OPSCHORTING EN INTREKKING VAN EEN ACCREDITATIE
Artikel 12
Na de bemiddelaar die het wenst of zijn raadsman te hebben gehoord, kan de commissie een
accreditatie schorsen of intrekken, indien de betrokkene :
1.
2.
3.
4.
5.

het voorwerp uitmaakt van een schorsing;
de bepalingen van artikel 6.3 en 6.4 niet nakomt;
het voorwerp uitmaakt van een ongunstige evaluatie;
de permanente vorming niet heeft gevolgd;
zijn bemiddelingsactiviteiten stopzet.

De commissie voor bemiddeling in familiezaken trekt de accreditatie in wanneer de advocaat van
het tableau wordt geschrapt of weggelaten.
De voorzitter van de commissie licht de stafhouder van betrokken advocaat-bemiddelaar in over
de intrekking of over de opschorting van de accreditatie.
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Artikel 13
Tegen de weigering, de schorsing of de intrekking van een accreditatie, kan de betrokkene binnen
de dertig dagen na de beslissing beroep instellen, voor de beroepskamer, die samengesteld is uit
een op rust gesteld magistraat en twee advocaten aangesteld door de algemene raad op voorstel
van de deken.
De beroepskamer zetelt in dezelfde plaats als de commissie voor bemiddeling in familiezaken.
Het beroep heeft schorsende werking, tenzij de beslissing uitvoerbaar bij voorraad is.

VI. DE DEONTOLOGIE VAN EEN BEMIDDELAAR IN FAMILIEZAKEN
Artikel 14
Het doel van de bemiddeling in familiezaken is het zoeken naar een redelijk vergelijk : het is aan
de partijen zelf een oplossing te zoeken voor hun meningsverschillen.
De rol van de bemiddelaar bestaat erin de partijen te helpen dit vergelijk met kennis van zaken en
op vrijwillige basis tot stand te brengen, met eerbied voor de noden van ieder lid van het gezin. In
geen geval zal de bemiddelaar de partijen dwingen in te stemmen met een vergelijk of zal hij een
beslissing nemen voor één van hen.

Artikel 15
De bemiddelaar moet, vooraleer tussen te komen :
-

-

-

het proces van de bemiddeling uitleggen, evenals het verschil tussen bemiddeling, raadpleging met het oog op een verzoening, therapie, evaluatie, verzoening, vonnis en arbitrage;
de gegrondheid van de bemiddeling in de gegeven omstandigheden rechtvaardigen en uitleg
geven over de voordelen en risico’s die eraan verbonden zijn, alsook deze welke betrekking
hebben op de andere mogelijke opties;
de partijen melden dat hijzelf en ieder van hen, op ieder ogenblik een einde kan stellen aan de
bemiddeling;
de partijen uitleg geven over de rol van verschillende juridische raadgevers (advocaten en
notarissen);
de partijen inlichten over de kosten van de bemiddeling en een akkoord tot stand brengen
over de tenlaste neming;
de geschreven toestemming vragen van de partijen die in de bemiddeling betrokken zijn. De
overeenkomst, opgesteld door de commissie voor bemiddeling in familiezaken, wordt ondertekend door de bemiddelaar en de partijen.
De belofte krijgen van de partijen dat zij getrouw hun financiële situatie zullen weergeven
tijdens discussies over patrimoniale kwesties.
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Artikel 16
De bemiddelaar moet zich onthouden van deelname aan iedere activiteit die een belangenconflict
kan doen rijzen. Hij zal met geen van de partijen een band doen ontstaan, die mogelijks zijn professionele onafhankelijkheid aantast. Zo zal de bemiddelaar o.a. weigeren zaken te behartigen
waarin personen betrokken zijn die hem reeds in een andere hoedanigheid dan die van bemiddelaar geraadpleegd hebben, of waarin zijn naaste vrienden betrokken zijn, of leden van zijn
familie, of zijn supervisor, of leden van zijn personeel.
De bemiddelaar mag tijdens de bemiddeling geen enkel ander mandaat van de partijen aanvaarden.
Na de beëindiging van zijn bemiddelingsopdracht, kan een bemiddelaar niet meer tussenkomen
voor de ene of andere partij in een geschil dat betrekking heeft op een zaak die het voorwerp
heeft uitgemaakt van de bemiddeling, behalve als bemiddelaar in het kader van een nieuwe bemiddelingsopdracht.
Artikel 17
De bemiddelaar vervult zijn opdracht diligent en onpartijdig.
Artikel 18
De bemiddelaar is tot het beroepsgeheim gehouden. Hij waakt over de vertrouwelijkheid van het
dossier.
Artikel 19
De bemiddelaar mag de ouders niet toelaten tot een vergelijk te komen die hij nadelig acht voor
de kinderen van de partijen of van één van hen.
Artikel 20
De bemiddelaar moet erover waken dat de partijen in staat zijn de bemiddeling aan te vatten. Zoniet stelt hij de partijen voor een beroep te doen op meer aangepaste professionele diensten.
De bemiddelaar is verplicht de partijen in te lichten over de mogelijkheid onafhankelijke juridische adviezen in te winnen en de voordelen die hieraan verbonden zijn.
De bemiddelaar moet de partijen aanmoedigen beslissingen te nemen op grond van voldoende
relevante informatie en na pertinente adviezen te hebben ingewonnen.
Artikel 21
De bemiddelaar moet zich ervan vergewissen dat iedere partij alle gevolgen kent en begrijpt die
de mogelijke opties met zich meebrengen.
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Tevens moet hij erop toezien dat de onderhandelingen evenwichtig, sereen en in het belang van
beide partijen verlopen. Hij mag geen intimidatie of manipulatie van de partijen of van één van
hen toelaten.
Artikel 22
De bemiddelaar heeft de plicht de bemiddeling te schorsen of te beëindigen indien :
-

de voorwaarden die artikel 21 aan zijn opdracht oplegt niet langer vervuld zijn;
de bemiddeling aangewend wordt voor oneigenlijke of onaangepaste doeleinden;
het gedrag van de partijen of van één van hen onverenigbaar is met het proces van de bemiddeling;
de bemiddeling niet langer nuttig is;
hij gelooft dat de partijen of één van hen niet langer in staat zijn ernstig deel te nemen aan de
bemiddeling of geen enkele interesse ervoor vertonen.

Hij brengt de partijen hiervan onmiddellijk op de hoogte.
Artikel 23
De bemiddelaar kan geen einde stellen aan zijn opdracht zonder gerechtvaardigde reden.
De partijen kunnen op ieder ogenblik een einde stellen aan de bemiddeling.

VII. OPENBARE VERKLARINGEN EN PROMOTIE
Artikel 24
Iedere promotie en informatie van de bemiddeling in familiezaken of de bemiddelaars moet gebeuren met inachtneming van de reglementen van de Nationale Orde.
Artikel 25
De commissie voor bemiddeling in familiezaken kan de algemene raad van de Nationale Orde
voorstellen een besluit aan te nemen inzake de promotie en informatie van de bemiddeling in
familiezaken en van de activiteiten van de bemiddelaars.

VIII. INWERKINGTREDING
Artikel 26
Het reglement van 27 juni 1996 inzake bemiddeling in familiezaken is afgeschaft.
Huidig reglement treedt in werking op 1 oktober 1997.
De deken is gelast met de bekendmaking ervan.
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