
CAREN – BEMIDDELING en ARBITRAGE 
(hierna genoemd CAREN) 
 

BEMIDDELINGSREGLEMENT  

Inleidende bepaling 
 
Bemiddeling is een gestructureerd proces waarbij twee of meer partijen, bijgestaan 
door een bemiddelaar, samen een akkoord zoeken om hun geschil op een minnelijke 
manier te beslechten volgens modaliteiten die niet indruisen tegen de regels die in 
onderhavig reglement worden bepaald.   

Het Centrum van Bemiddeling CAREN staat in voor de organisatie van  
- bemiddelingen in burgerlijke en handelszaken 
- bemiddelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen 
- meer algemeen, bemiddelingen bij geschillen tussen verschillende personen, zowel 
rechts- als natuurlijke personen, waarvan tenminste een persoon de hoedanigheid 
van handelaar heeft.  
 
De geschillen hebben een nationaal of internationaal karakter.   
 
Ongeacht of de partijen het al dan niet hebben voorzien, kan op de bemiddeling een 
arbitrage volgen, onder voorbehoud van de uitdrukkelijke aanvaarding door de 
partijen.   
 

Het beslissingsbevoegd orgaan van het Centrum van Bemiddeling is de 
Bemiddelingscommissie.  

 

Artikel 1 – Adiëring van het Centrum van Bemiddelin g  
 
De partijen zetten de bemiddeling in gang als zij hierover tot een overeenkomst 
komen of als hun contract een bemiddelingsclausule bevat.   
 
Bemiddeling kan eveneens in gang worden gezet : 
- op initiatief van een partij die het Centrum van Bemiddeling verzoekt om de 
bemiddeling aan de wederpartij voor te stellen 
- als een vordering tot arbitrage tot het CAREN wordt gericht en het CAREN van 
oordeel is dat aan partijen een bemiddeling kan worden voorgesteld indien zij dat 
aanvaarden 
- als bij beslissing van de rechter, met instemming van de conflictpartijen, een 
bemiddeling wordt bevolen (gerechtelijke bemiddeling).  
 
In elk van die gevallen moet het verzoek tot bemiddeling de volledige identiteit van 
de partijen, hun adres, hun maatschappelijke benaming en de aard van het geschil 
vermelden.   
 



Het verzoek wordt eerst geregistreerd na betaling van de kosten van adiëring van het 
Centrum van Bemiddeling die worden bepaald conform het geldend barema. 
 
De adiëring van het Centrum van Bemiddeling geldt als aanvaarding van onderhavig 
reglement en de bijlagen bij het reglement.   

Ingeval het CAREN naar aanleiding van een vordering tot arbitrage de bemiddeling 
voorstelt, geldt het verzoekschrift tot arbitrage als verzoekschrift tot bemiddeling.   
 
Artikel 2 – Informatie en aanvaarding door de parti jen 
 
Als het Centrum van Bemiddeling eenzijdig door een partij wordt aangezocht die zich 
op een bemiddelingsbeding beroept dat in het contract voorwerp van het geschil is 
opgenomen, brengt het Centrum van Bemiddeling de wederpartij op de hoogte van 
de aanvraag tot bemiddeling en stuurt het onderhavig reglement naar de wederpartij.   

Als het Arbitragehof van het CAREN eenzijdig door een partij wordt aangezocht die 
zich op een arbitrageclausule beroept die in het contract voorwerp van het geschil is 
opgenomen en het Hof de mening is toegedaan dat een bemiddeling kan worden 
voorgesteld, licht het Hof beide partijen van die mogelijkheid in en stuurt het Hof hen 
onderhavig reglement  toe.  Te rekenen vanaf de verzending van de brief beschikken 
de partijen over een termijn van vijftien werkdagen om hun opmerkingen en/of hun 
aanvaarding van de aanvraag tot bemiddeling te doen kennen.   
 
Als een partij eenzijdig een verzoek tot bemiddeling aan het Centrum van 
Bemiddeling richt, terwijl in het contract voorwerp van het geschil geen 
bemiddelingsbeding is opgenomen, brengt het Centrum de wederpartij op de hoogte 
van het feit dat een bemiddeling wordt gewenst en stuurt het de wederpartij 
onderhavig reglement toe.  Te rekenen vanaf de verzending van de brief beschikt de 
wederpartij over een termijn van vijftien dagen om het voorstel tot bemiddeling te 
aanvaarden.   
 

Artikel 3 – Aanstelling van de bemiddelaar  

Na aanvaarding door de partijen van de beslechting van het geschil via bemiddeling 
kunnen zij een bemiddelaar kiezen die al dan niet op de lijst van bemiddelaars van 
het Centrum van Bemiddeling ingeschreven staat.  Ingeval de gekozen bemiddelaar 
niet op de lijst van het Centrum van Bemiddeling ingeschreven staat, gaat de 
Bemiddelingscommissie vóór de aanvaarding van de functie na of hij aan de 
voorwaarden tot uitoefening van de functie voldoet.   
 
Ingeval de partijen binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag 
waarop het Centrum van Bemiddeling werd aangezocht samen geen keuze hebben 
gemaakt, stelt de Bemiddelingscommissie hen een bemiddelaar voor die op de lijst 
van het Centrum van Bemiddeling ingeschreven staat.   
 
Als het voorstel niet door de ene of de andere partij binnen een termijn van acht 
werkdagen te rekenen vanaf de verzending ervan wordt verworpen, wordt de 



opdracht aan de voorgestelde bemiddelaar toegekend.  De partijen gaan over tot 
betaling van de honoraria bepaald conform het geldend barema.   
 
Als het voorstel door een van de partijen wordt verworpen, stelt de 
Bemiddelingscommissie een andere bemiddelaar aan.  

De bemiddelaar handelt in principe alleen.  Met instemming van de partijen en de 
Bemiddelingscommissie, kan een tweede bemiddelaar optreden, indien de 
ingewikkeldheid van het geschil dit rechtvaardigt.  
 
Het Centrum van Bemiddeling kan aan de partijen voorstellen dat een bemiddelaar in 
opleiding de bemiddelingsvergaderingen bijwoont. Hij is tot dezelfde strikte 
vertrouwelijkheid gehouden als de aangestelde bemiddelaar.   
 
 
Artikel 4 – Zorgvuldigheids-, onafhankelijkheids-, onpartijdigheids- en 
vertrouwelijkheidsplicht van de bemiddelaar  
 
De bemiddelaar oefent zijn opdracht uit met inachtneming van de wettelijke 
bepalingen en de nationale deontologie van de bemiddelaar.   
 
Hij is gehouden tot zorgvuldigheids-, onafhankelijkheids-, onpartijdigheids- en 
vertrouwelijkheidsplicht.   

Ingeval de bemiddelaar tijdens zijn opdracht vaststelt dat er een gegeven bestaat dat 
zijn plicht in het gedrang kan brengen, brengt hij de Bemiddelingscommissie en de 
partijen op de hoogte.  In dit geval en behoudens schriftelijke toestemming van de 
partijen over de voortzetting van de bemiddelingsopdracht, gaat de 
Bemiddelingscommissie over tot de aanstelling van een nieuwe bemiddelaar.   
 
 
Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht 
 
Het Centrum van Bemiddeling stelt een lokaal bestemd voor de vergaderingen ter 
beschikking van de bemiddelaar of bemiddelaars.   
 
De partijen kunnen zich laten bijstaan door een raadsman van hun keuze. 
 
De maximale duur van de bemiddeling is twee maanden te rekenen vanaf de dag 
waarop de opdracht aan de bemiddelaar werd toegekend.  Die termijn kan met de 
toestemming van partijen en na kennisgeving aan het Centrum van Bemiddeling 
verlengd worden.   
 
De bemiddelaar aanvaardt de door de partijen ondertekende opdrachtbrief en stuurt 
naar het Centrum van Bemiddeling van het CAREN een afschrift van die brief.   
 
De uitvoering van zijn opdracht heeft hij in eigen handen.  Hij kan, als hij dat dienstig 
acht, de partijen afzonderlijk horen.   
 



Zowel de partijen als de bemiddelaar zijn tot de meest strikte vertrouwelijkheid 
gehouden voor alles wat de bemiddeling betreft.  Zij verbinden zich ertoe de 
bemiddelaar niet als getuige op te roepen om welke reden dan ook en verzaken aan 
het gebruik als bewijsmateriaal van meningen of voorstellen die tijdens de 
bemiddeling zijn uitgebracht, alsook van elk stuk dat exclusief voor of naar aanleiding 
van de bemiddeling werd opgemaakt. 

 

Artikel 6 – Einde van de bemiddeling 
 
De bemiddelingsopdracht eindigt :  
 
- door ondertekening door partijen van een akkoord, 
 
- door het verstrijken van de duur van de bemiddeling, behoudens akkoord tot 
verlenging van de duur door partijen, 
 
- op initiatief van de bemiddelaar mocht blijken dat de voorwaarden om zijn opdracht 
uit te oefenen niet vervuld zijn,  
 
- op initiatief van een van beide of van beide partijen bij schriftelijke verklaring. 
 
Elke partij houdt een origineel van het bemiddelingsakkoord bij na de bemiddeling.  
De bemiddelaar stuurt er een kopie van naar het Centrum van Bemiddeling.   
 
Als op verzoek van de partijen een arbitrageprocedure wordt ingeleid, kan de 
bemiddelaar niet als scheidsrechter worden aangesteld, tenzij op uitdrukkelijk 
verzoek van partijen.   

 

Artikel 7 – Kosten en honoraria van de bemiddelaar 
 
De kosten en de honoraria van de bemiddelaar worden bepaald volgens het barema 
dat geldig is op de dag dat het Centrum van Bemiddeling wordt aangezocht.   
 
Zij worden bij helften verdeeld, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de 
partijen.   
 
Ingeval een partij beslist om de bemiddeling te beëindigen, blijft zij gehouden tot 
betaling van haar aandeel in de gemaakte kosten en honoraria. 
 
De bemiddelaar maakt een factuur op waarvan een kopie naar het Centrum van 
Bemiddeling wordt gestuurd ter controle van de conformiteit met het barema en 
maakt die vervolgens aan de partijen over.   
 

In geval van betwisting worden de honoraria door de Bemiddelingscommissie 
bepaald. 



 

Artikel 8 – Interpretatie van onderhavig reglement 
 
Elke interpretatie van onderhavig reglement valt onder de bevoegdheid van de 
Bemiddelingscommissie van het CAREN.   
 
De bemiddelingsaanvraag wordt behandeld conform het reglement en het barema 
dat op dag van de indiening geldig is.   

 

BIJLAGE 
- Geldige kostenbarema en honoraria 

 

Kostenbarema en honoraria 
Exclusief verplaatsingskosten van de bemiddelaar. 
 
 
>> Voor een geschil kleiner dan 15 000 euro : 
Kosten adiëring Centrum van Bemiddeling : 200 euro excl. btw 
Honoraria bemiddelaar : 400 euro excl. btw 
(1 à 2 afspraken). 
 
Elke bijkomende afspraak met de bemiddelaar wordt gefactureerd aan 300 euro excl. btw 
per uur. 
 
 
>> Voor een geschil groter dan 15 000 euro en klein er dan 50 000 euro : 
Kosten adiëring Centrum van Bemiddeling : 300 euro excl. btw 
 
Honoraria bemiddelaar : 600 euro excl. btw 
(1 à 3 afspraken). 
 
Elke bijkomende afspraak met de bemiddelaar wordt gefactureerd aan 300 euro excl. btw 
per uur. 
 
 
>> Voor een geschil groter dan 50 000 euro : 
Kosten adiëring Centrum van Bemiddeling : 400 euro excl. btw 
 
Honoraria bemiddelaar : 1 000 euro excl. btw 
(1 à 3 afspraken). 
 

Elke bijkomende afspraak met de bemiddelaar wordt gefactureerd aan 300 euro excl. btw 
per uur. 


