
 

 

PROTOCOL INZAKE PILOOTPROJECT SAMENWERKING BALIES OOST EN WEST-

VLAANDEREN/ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT 

 

PREAMBULE 

1. 

  Art. 730/1. [1 § 1. De rechter bevordert in elke stand van het geding een minnelijke oplossing van 

de geschillen. 

   § 2. Behoudens in kort geding, kan de rechter, op de inleidingszitting of tijdens een zitting bepaald op een 

nabije datum, de partijen bevragen over de wijze waarop zij voorafgaand aan het geding gepoogd hebben het 

geschil minnelijk op te lossen en hen inlichten over de mogelijkheden om daar alsnog toe over te gaan. Daartoe 

kan de rechter de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen. 

   Op vraag van een van de partijen of indien de rechter dit nuttig acht, kan hij, zo hij vaststelt dat verzoening 

mogelijk is, op diezelfde inleidingszitting of op een zitting bepaald op een nabije datum, de zaak verdagen naar 

een vaste datum die een maand niet mag overschrijden, behoudens akkoord van de partijen, teneinde hen in de 

gelegenheid te stellen om na te gaan of hun geschil geheel of deels op minnelijke wijze kan worden opgelost en 

om daarover alle nuttige inlichtingen in te winnen. 

   De in het tweede lid bedoelde maatregel kan niet worden bevolen indien hij reeds werd bevolen in het kader 

van hetzelfde geschil. 

  ---------- 

  (1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 211, 167; Inwerkingtreding : 12-07-2018> 

Artikel 1734§1 Ger.W. , zoals gewijzigd door de wet van 18 juni 2018, bepaalt: 

“ In elke stand van het geding, alsook in kort geding, behalve voor het Hof van Cassatie en voor de 

arrondissementsrechtbank, kan de rechter voor wie een zaak hangende is, op gezamenlijk verzoek van de 

partijen of op eigen initiatief maar met instemming van de partijen, een bemiddeling bevelen, zolang de zaak 

niet in beraad is genomen. 

   Wanneer de rechter van mening is dat een verzoening tussen de partijen mogelijk is, kan hij, ambtshalve of 

op verzoek van een van de partijen, op de inleidingszitting, op een zitting waarop de zaak wordt verdaagd naar 

een nabije datum of op een zitting die ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op die van de 

neerlegging van de eerste conclusies van de verweerder is bepaald, na de partijen gehoord te hebben, een 

bemiddeling bevelen. Indien alle partijen daartegen gekant zijn, kan de rechter geen bemiddeling bevelen. 

 § 1/1. De partijen of, in afwezigheid van partijen, hun advocaat kunnen de rechter gezamenlijk vragen om de 

bemiddelaar of de bemiddelaars die zij voordragen aan te wijzen. Tenzij de door de partijen voorgedragen 

bemiddelaar of bemiddelaars niet voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 1726, willigt de rechter dit 

verzoek in. 



   Indien de partijen geen overeenstemming bereiken over de aan te wijzen bemiddelaar of bemiddelaars, wijst 

de rechter, bij voorkeur bij toerbeurt, een bemiddelaar of bemiddelaars aan, die erkend zijn overeenkomstig 

artikel 1727, op basis van een lijst van alle bemiddelaars die is opgesteld door de federale 

bemiddelingscommissie. De rechter kiest, voor zover mogelijk, een bemiddelaar die gevestigd is in de buurt van 

de woonplaats van de partijen.” 

 
De Rechtbank en de Balies van Oost- en West-Vlaanderen wensen alternatieve vormen van 
geschillenoplossing te ondersteunen en de kennis van de bijhorende technieken te promoten, naast 
de gerechtelijke procedure die uitmondt in een gerechtelijke uitspraak. De balies Oost-Vlaanderen 
en West-Vlaanderen en de ondernemingsrechtbank Gent zijn het er verder over eens dat in 
bepaalde zaken een tussen partijen onderhandelde oplossing een meerwaarde kan hebben t.o.v. 
een door de rechtbank opgelegde beslissing omdat zo een passende en vooral duurzame oplossing 
kan worden bereikt 
 
Met de inwerkingtreding van het nieuwe art. 730/1 Ger.W. en art. 1734§1 Ger.W. wensen de balies 
van Oost-en West-Vlaanderen en de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent en afdeling Brugge 
een pilootproject op te starten, waarin de magistraten van de ondernemingsrechtbank Gent, 
afdeling Gent en afdeling Brugge  zich – binnen de grenzen van het Gerechtelijk Wetboek – bij 
aanvang van de gerechtelijke procedure een actieve rol zullen aanmeten in de detectie en evaluatie 
van zaken die meer gebaat zijn met een alternatieve geschillenoplossing dan met een 
geschillenbeslechting en zullen zij met name verzoening en bemiddeling  promoten door het creëren 
van een schikkingskamer die eenmaal per maand zal zetelen en waar door de voorzitter van de 
inleidingskamer geselecteerde zaken zullen worden naar verzonden zoals hieronder nader 
uiteengezet. 
 
2.  
 
Dit project behoeft tevens de geëngageerde en actieve medewerking van de advocaten die 
betrokken zijn in de te detecteren dossiers. De balies van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen 
engageren zich om hun leden te sensibiliseren zelf per dossier de bemiddelbaarheid ervan na te 
gaan en te signaleren. 
 
3.  
 
De rechtbank en de balies Oost- en West-Vlaanderen wensen hieromtrent verdere afspraken te 
maken in onderhavig protocol. 
 

Hoofdstuk 1.Inleidingszitting en verwijzing naar de schikkingskamer 

 

1.1.Tijdens de voorbereiding van de inleidingszitting maakt de voorzitter van de inleidingskamer een 
selectie van de dossiers die in aanmerking komen voor gerechtelijke bemiddeling of verzoening. 
  
Volgende selectiecriteria zullen hierbij o.m. worden gehanteerd : 
 
- Zorg om behoud van lange termijn relaties tussen partijen 
- Nood aan behoud van vertrouwelijk karakter van bepaalde gegevens 
- Grote complexiteit 
- Bewijsmoeilijkheden 



- kostenoverwegingen, in het bijzonder voor geschillen van geringe waarde. 
- Behoefte aan snelle afhandeling  
- Meerpartijen-verhouding 
- Andere bijzonder moeilijkheden eigen aan het dossier 
- … 
 
1.2.Onder voorbehoud van gemotiveerde weerlegging door één van de betrokken partijen en of 
advocaten in het dossier, zullen als tegenindicaties voor gerechtelijke bemiddeling o.m. worden 
weerhouden : 
- Nood aan publiciteit of precedent in hoofde van een partij, 
- Volkomen afwezigheid van wens om tot een onderhandelde oplossing te komen 
- Manifeste kwade trouw 
- Al te rancuneuze houding tussen partijen 
- eerdere mislukte pogingen om tot minnelijke oplossing te komen van het geschil 
 
1.3.Om de voorzitter toe te laten voornoemde selectie te maken, engageren de balie(s) zich om hun 
leden aan te moedigen om in de gedinginleidende akte voldoende gegevens op te nemen over de 
aard van de betwisting en de voorgaanden ervan.  
 
1.4.Bij de afroeping van de zaken op de rol deelt de voorzitter van de inleidingskamer aan de 
aanwezige advocaten mee welke dossiers op basis van een voorstudie geselecteerd werden als 
bemiddelbare of verzoenbare zaken. 
 
1.5.Niets belet de voorzitter van de inleidingskamer om tijdens het debat op de inleidingszitting de 
selectie van een dossier ongedaan te maken of initieel niet-geselecteerde dossiers alsnog te 
selecteren. 
 
1.6.Partijen kunnen op de inleidingszitting ook onmiddellijk de aanstelling van een gerechtelijke 
bemiddelaar vragen en verkrijgen. 
 
1.7.Behoudens indien op de inleidingszitting door één van de betrokken raadslieden aannemelijk 

wordt gemaakt dat een geselecteerd dossier toch niet voor bemiddeling/verzoening in aanmerking 

komt, verwijst de voorzitter alle geselecteerde dossiers naar de eerstvolgende zitting van de 

schikkingskamer. 

1.8.De doorverwijzing van de bemiddelbare zaken naar de schikkingskamer kan op twee manieren 

gebeuren: 

1.8.1. Ofwel verzendt de voorzitter de zaak op de inleidingszitting onmiddellijk naar de 
schikkingskamer. Partijen en hun raadslieden worden van de datum en het uur van de zitting 
ingelicht middels een bericht van kennisgeving in toepassing van art. 754 Ger.W.  
 
1.8.2. Ofwel legt de voorzitter van de inleidingskamer aan de verweerder op om een korte nota neer 
te leggen met aanduiding van de betwiste punten en wordt de zaak hiertoe op maximum twee 
weken uitgesteld met het oog op het bepalen of, na het neerleggen van deze eerste nota, een 
verzending naar de schikkingskamer wenselijk is. Indien de voorzitter van de inleidingskamer meent 
dat dit het geval is, wordt de zaak op de zitting waarop de zaak is verdaagd, verzonden naar de 
eerstvolgende zitting van de schikkingskamer. Partijen en hun raadslieden worden van de datum en 
het uur van de zitting ingelicht middels een bericht van kennisgeving in toepassing van art. 754 
Ger.W. 
 



1.9. In de kennisgeving van de oproeping voor de schikkingskamer zal aan partijen tevens gevraagd 
worden om in persoon aanwezig te zijn. Partijen kunnen op die zitting niet schriftelijk verschijnen. 
De balies zullen hun advocaten aanbevelen hun cliënten aan te moedigen inderdaad in persoon 
aanwezig te zijn, onder begeleiding van de betreffende advocaat. 
 
 
1.10. De rechtbank streeft ernaar om de behandeling van de geselecteerde dossiers voor de 
schikkingskamer te laten plaatsvinden uiterlijk een maand na de inleidingszitting. 
 
 
Hoofdstuk 2. Behandeling voor de schikkingskamer 

 

2.1. De schikkingskamer zal éénmaal per maand zetelen. De voorzitter van de schikkingskamer 
voorziet voor ieder geselecteerd dossier voldoende tijd om met partijen en hun raadslieden te 
debatteren over de verzoenbaarheid/bemiddelbaarheid van het dossier en desgevallend aanstelling 
van een gerechtelijk bemiddelaar.  
 
2.2.Op de zitting geeft de voorzitter van de schikkingskamer een korte toelichting over het hoe en 
waarom van de voorgestelde bemiddeling of verzoening, waarna partijen (die in persoon aanwezig 
zijn) en hun raadslieden het geschil kort toelichten.  
 
2.3.Indien partijen niet op de suggestie zijn ingegaan om vrijwillig persoonlijk ter zitting aanwezig te 
zijn, staat het de rechtbank vrij om alsnog de persoonlijke verschijning van partijen te bevelen. De 
rechtbank neemt hierbij de kortst mogelijke termijnen in acht. 
 
2.4..Het zal partijen bovendien vrij staan om zelf voor de schikkingskamer om een uitstel te 
verzoeken om hangende onderhandelingen verder te zetten dan wel onderhandelingen, 
collaboratieve onderhandelingen of een buitengerechtelijke bemiddeling op te starten.  
 
2.5.Onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke bemiddeling in deze stand van het geding 
ambtshalve te bevelen (behoudens unaniem verzet van alle partijen), kan de schikkingskamer ook 
een verzoeningspoging ondernemen, hetzij onmiddellijk, hetzij op een latere zitting. De rechters van 
de schikkingskamer kunnen de partijen en hun raadslieden ook met aandrang verzoeken een nieuwe 
al dan niet collaboratieve onderhandelingspoging te ondernemen, desgevallend onder kort uitstel 
van de zaak dan wel een poging tijdens de betreffende zitting. 
 
2.6.Indien de schikkingskamer tot de conclusie komt dat een geselecteerd dossier toch niet voor 
verzoening of voor bemiddeling in aanmerking komt of in geval van unaniem verzet van de partijen 
tegen een bemiddeling, zal de zaak in beraad genomen worden met het oog op het verlenen van een 
beschikking in toepassing van artikel 747 Ger.W. 
 
2.7. De selectie als bemiddelbaar dossier en het doorleiden van het dossier naar een gerechtelijke 
bemiddeling doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de schikkingskamer om op 
verzoek van een partij voorlopige maatregelen te bevelen op basis van art. 19 lid 3 Ger.W. 
 
 

Hoofdstuk 3. Aanstelling van bemiddelaars en beurtrol gerechtelijke bemiddeling 



Indien de partijen geen overeenstemming bereiken over de aan te wijzen bemiddelaar of 

bemiddelaars, zal de rechtbank een bemiddelaar of bemiddelaars aanduiden, die erkend zijn 

overeenkomstig artikel 1727 Ger.W. op basis van de lijst van alle bemiddelaars die is opgesteld door 

de federale bemiddelingscommissie (www.fbc-cfm.be). 

Conform artikel 1734 §1  Ger.W. zal de rechtbank zoveel als mogelijk en wenselijk, een bemiddelaar 
aanstellen die gevestigd is in de buurt van de woonplaats van partijen en zal de rechtbank, in de 
mate dat dit mogelijk en wenselijk is, een beurtrol hanteren voor de erkende bemiddelaars die 
voorkomen op de lijst. De rechtbank zal om deontologische redenen geen rechters in 
ondernemingszaken uit de ondernemingsrechtbank Gent als bemiddelaar aanstellen voor geschillen  
hangende voor deze rechtbank behoudens indien er een akkoord zou bestaan tussen partijen over 
deze aanstelling.  
 

Hoofdstuk 4. Dagstelling en behandeling van de zaak  

 

4.1. 
 
Conform artikel 1734 § 2. Ger.W. vermeldt de beslissing die de partijen beveelt om het geschil te 
trachten op te lossen door een bemiddeling de naam en de hoedanigheid van de erkende 
bemiddelaar of erkende bemiddelaars, legt de duur vast van hun opdracht, zonder dat die de termijn 
van zes maanden mag overschrijden en stelt de zaak vast op de eerst nuttige datum na het 
verstrijken van deze termijn. Uiterlijk tijdens deze zitting informeren de partijen de voorzitter van de 
schikkingskamer over het al dan niet bereiken van een bemiddeld akkoord, zonder inbreuk te plegen 
op de wetsbepalingen die de vertrouwelijkheid van de bemiddeling regelen. Indien ze niet tot een 
akkoord zijn gekomen, kunnen ze  in onderlinge overeenstemming om een nieuwe termijn 
verzoeken of vragen dat de procedure wordt voortgezet. 
 
 
4.2. 
 
In geval van mislukken van de bemiddeling die werd aangevat in uitvoering van onderhavig 
protocol, streeft de rechtbank ernaar op eerste verzoek van de meest gerede partij voor snelle 
dagstelling te zorgen zodat de procedure zonder tijdverlies kan worden hervat. In de mate van het 
mogelijke zal de rechtbank bij het regelen van haar agenda voor dagstelling 
voorrang geven aan dossiers waarin een – geheel of gedeeltelijk vergeefse – bemiddelingspoging 
werd ondernomen conform onderhavig protocol. 
 

Hoofdstuk 5. Algemene bepalingen 

 

5.1. De ondernemingsrechtbank Gent zal dit pilootproject in de afdeling Gent  en in de afdeling 

Brugge laten ingaan op 1 september 2019 

5.2. Omtrent het verloop van het project, zal een eerste overlegvergadering plaatsgrijpen met de 

stafhouders in de loop van de maand december 2019. Het project zal uiteindelijk worden 

geëvalueerd in de loop van de maand mei 2020. 



5.3. De balies zullen hun leden van dit protocol in kennis stellen. 

 

 

Gent, 20 juni 2019, 

 

 


