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BEMIDDELINGSOVEREENKOMST 
 
 
De ondergetekenden: 
 
mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de 
[straat en huisnummer], 
  
en  
 
de partners: 
 
[naam en achternaam], geboren op [datum], wonende te [(postcode)] [woonplaats] aan de [straat en 
huisnummer]; 
 
en 
 
[naam en achternaam], geboren op [datum], wonende te [(postcode)] [woonplaats] aan de [straat en 
huisnummer]; 
 
 
 

VERKLAREN HET NAVOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 
 
 

1. Algemeen 
 
1.1. De ondergetekenden spreken met elkaar af om gezamenlijk, ieder vanuit zijn/haar verant-

woordelijkheid al het mogelijke te zullen doen om tot een rechtvaardige regeling te geraken 
van de (echt)scheiding van de partners en de gevolgen daarvan. 

 
1.2.  De advocaat-scheidingsmediator behartigt de belangen van de partners tezamen, en niet de 

belangen van één van hen. 
 
1.3.  De verantwoordelijkheid van de advocaat-scheidingsmediator bestaat met name in: 

 het verschaffen van juridische informatie over de scheiding en de gevolgen daarvan; 

 het bevorderen dat de beide partners over voldoende informatie beschikken om gelijk-
waardig te kunnen onderhandelen en beslissingen te kunnen nemen; 

 het voorleggen van diverse mogelijkheden; 

 het herkennen van emotionele/relationele problematiek, deze zichtbaar maken en trachten 
op te lossen ofwel zelf in het kader van de bemiddeling ofwel door verwijzing; 

 het begeleiden van de onderhandelingen; 

 het opstellen van de bemiddelingsverslagen; 

 het resultaat van de onderhandelingen schriftelijk vast te leggen in een convenant; 

 het voeren van een procedure; 

 het mededelen van de scheiding aan de pensioenfondsen, waar de partners pensioenen 
hebben opgebouwd (tenzij in de bemiddeling een andere afspraak is gemaakt). 

 
1.4. De verantwoordelijkheid van de partners bestaat met name in het navolgende: 

 zij zijn bereid naar elkaars argumenten te luisteren; 

 zij zijn bereid te zoeken naar compromissen, ook indien die slechts ten dele tegemoetko-
men aan ieders eigen belang; 

 zij zullen juiste en volledige informatie verschaffen met name op financieel terrein; 
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 zij zullen zich met respect tegenover elkaar en de bemiddelaar gedragen en zich onthou-
den van acties of gedragingen die de bemiddeling in ernstige mate bemoeilijken of be-
lemmeren. 

 
 
1.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 verstrekt de advocaat-scheidingsmediator zonder 

voorafgaande toestemming van de beide partners geen informatie aan derden over de zaak, 
behoudens voor zover informatieverstrekking noodzakelijk is voor het inwinnen van adviezen 
van deskundigen, zoals bedoeld in artikel 2.7. hierna. 

 
 
 
2. WERKWIJZE EN DIVERSE WIJZEN VAN BEËINDIGING VAN DE BEMIDDELING: 
 
2.1. De advocaat-scheidingsmediator onderhoudt slechts contact met de partners gezamenlijk 

voor zover het betreft het maken van afspraken of andere niet-inhoudelijke contacten. 
 
2.2. De advocaat-scheidingsmediator verwijst indien dit naar haar oordeel noodzakelijk of gewenst 

is de beide partners of een van hen naar een andere discipline. 
 
2.3. Indien de partners de advocaat-scheidingsmediator een tussen hen getroffen  regeling voor-

leggen, of haar voorstellen voor een regeling doen, welke regeling, respectievelijk voorstellen, 
naar haar oordeel ongerechtvaardigd is/zijn en de beide partners daarbij volharden, kan de 
advocaat-scheidingsmediator de bemiddeling beëindigen. 

 
2.4. De advocaat-scheidingsmediator beëindigt de bemiddeling indien één der partijen niet langer 

bereid is aan het overleg deel te nemen respectievelijk de aanwijzingen van de advocaat-
scheidingsmediator te volgen en in die houding volhardt. 

 
2.5.  De advocaat-scheidingsmediator beëindigt de bemiddeling indien naar haar oordeel de be-

middeling niet binnen een redelijke termijn kan leiden tot overeenstemming tussen de part-
ners. 

 
2.6.  Ieder der partners heeft het recht de bemiddeling op elk gewenst moment te beëindigen en de 

onderhandelingen af te breken. In dat geval kan de betrokken partner niet worden gedwongen 
door te onderhandelen. 

 
2.7.  De advocaat-scheidingsmediator kan – met instemming van de partner – andere deskundigen 

inschakelen zoals accountant, fiscalisten, notarissen en actuarissen. Ook kan de advocaat-
scheidingsmediator met instemming van de partners contact opnemen met de deskundigen 
naar wie hij de partners, of een van hen, ingevolge artikel 2.2. heeft verwezen. Zij houdt de 
partners op de hoogte van haar contacten met deze deskundigen. Zij stelt door haar ontvan-
gen schriftelijke adviezen van deskundigen aan beide partners ter beschikking. Voor zover 
deze schriftelijke adviezen van een gedragsdeskundige afkomstig zijn en een partner per-
soonlijk betreffen, zal de advocaat-scheidings-bemiddelaar deze slechts met diens toestem-
ming aan de ander ter beschikking stellen en bij weigering niet gebruiken. 

 
2.8. Het staat de partners vrij tijdens de bemiddeling advies in te winnen van een advocaat of een 

andere adviseur. 
 
2.9. Leidt de bemiddeling tot afspraken tussen de partners met betrekking tot de gevolgen van de 

scheiding, dan legt de advocaat-scheidingsmediator deze vast in een concept convenant. Het 
staat de partners vrij het concept convenant door een advocaat of een andere adviseur te la-
ten toetsen. 
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2.10. Leidt die toetsing tot voorstellen of suggesties tot wijziging of aanvulling van het concept con-

venant, dan bespreekt de advocaat-scheidingsmediator deze met de partners, al dan niet na 
overleg met deze adviseur. Indien de partners het niet binnen een redelijke termijn eens wor-
den over eventuele wijzigingen of aanvullingen, dan kan de advocaat-scheidingsmediator de 
bemiddeling beëindigen. 

 
2.11.  Is door de partners een (scheidings)convenant ondertekend, dan dient de advocaat-

scheidingsmediator bij de bevoegde rechtbank een gemeenschappelijk verzoekschrift in tot 
echtscheiding c.q. scheiding van tafel en bed en bewerkstelligt zij de inschrijving van de be-
schikking in de registers van de Burgerlijke Stand, respectievelijk het huwelijksgoederenregis-
ter. 

 
 
3. OVEREENKOMST: 
 
3.1. Een overeenkomst tussen de partners komt pas tot stand door de ondertekening van het 

(scheidings)convenant door de beide partners. Voorstellen, toezeggingen e.d. in het kader van 
de bemiddeling binden de partners niet. 

 
3.2.  Deelafspraken binden de partners niet en vervallen derhalve als de bemiddeling beëindigd 

wordt zonder dat een convenant tussen hen tot stand komt. 
 
3.3. Het in artikel 3.2 bepaalde geldt niet indien uitdrukkelijk is overeengekomen (en zulks schrifte-

lijk is vastgelegd) dat een bepaalde deelovereenkomst bindend zal zijn en derhalve zal blijven 
gelden, ook indien er geen convenant tot stand komt. 

 
 
 
4. VERTROUWELIJKHEID EN VERSCHONINGSRECHT: 
 
4.1. Al hetgeen tijdens de bemiddeling door de partners wordt medegedeeld is vertrouwelijk en 

geldt als aan de advocaat-scheidingsmediator en aan elkaar toevertrouwd. De partners en de 
advocaat-scheidingsmediator zullen ook de verslagen die van de bemiddelingssessies ge-
maakt zijn als vertrouwelijk beschouwen, evenals op schrift gestelde voorstellen, concept con-
venanten en andere stukken die zijn opgesteld in het kader van de bemiddeling. 

 
4.2. Indien tussen de partijen geen convenant tot stand gekomen is in de zin van artikel 3.1. en 

tussen hen een procedure gevoerd wordt over de gevolgen van de scheiding zullen zij in deze 
procedure geen mededelingen doen over hetgeen in de bemiddeling is gebeurd of besproken. 
Ook zullen zij in deze procedure geen verslagen en andere stukken als in artikel 4.1. bedoeld 
aan de rechter overleggen. Zij zullen de advocaat-scheidings-bemiddelaar niet als getuige op-
roepen. Mocht dit toch gebeuren dan zal de advocaat-scheidingsmediator zich op zijn ver-
schoningsrecht en geheimhoudingsplicht beroepen.  

 
4.3. Indien tussen de partijen een convenant tot stand gekomen is in de zin van artikel 3.1. en tus-

sen hen een procedure wordt gevoerd over de interpretatie en/of de uitvoering van dit conve-
nant zal het bepaalde in artikel 4.1. niet gelden. De partijen zullen dan gerechtigd zijn in de 
procedure mededeling te doen over de wijze waarop de overeenkomst tot stand gekomen is. 
Ook zullen zij in dat geval gerechtigd zijn de verslagen en andere in artikel 4.1. bedoelde stuk-
ken in het geding te brengen. Zij zullen desgewenst de advocaat-scheidingsmediator in de 
procedure als getuige kunnen oproepen en deze zal zich dan niet op zijn verschoningsrecht 
en geheimhoudingsplicht beroepen. 
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4.4. Het in artikel 4.3. vermelde geldt eveneens indien er geen convenant in de zin van artikel 3.1. 
tot stand gekomen is, maar wel een bindende deelafspraak in de zin van artikel 3.3., doch al-
leen voor zover het geschil deze bindende deelafspraak betreft. 

 
4.5. Indien tussen de partijen geen convenant tot stand gekomen is in de zin van artikel 3.1. en 

tussen hen een procedure gevoerd wordt over de gevolgen van de scheiding, en zij beiden 
wensen dat de vertrouwelijkheid als bedoeld in artikel 4.1. wordt opgeheven, zal het in artikel 
4.2. vermelde tussen hen niet gelden. Indien zij of één van hen de advocaat-
scheidingsmediator als getuige oproepen zal deze alsdan zelf kunnen beslissen of hij zich al 
dan niet op zijn verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht zal beroepen. 

 
4.6. Indien zich een geschil voordoet tussen de partners of een van hen enerzijds en de advocaat-

scheidingsmediator anderzijds over diens werkzaamheden en hierover een klachtprocedure of 
een civiele procedure gevoerd wordt geldt in die procedure het bepaalde in artikel 4.1. niet en 
kunnen derhalve daarin alle gewenste mededelingen worden gedaan omtrent hetgeen zich in 
de bemiddeling heeft afgespeeld en kunnen alle stukken dien in het kader van de bemiddeling 
tot stand gekomen zijn worden overgelegd. 

 
 
 
5. GESCHILLENREGELING: 
 
5.1. In geval van klachten over de wijze van uitvoering van deze overeenkomst door de advocaat-

scheidingsmediator kunnen de partners, of één van hen, zich wenden tot het bestuur van de 
Vereniging van Familie Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) met het verzoek daar-
over een uitspraak te doen. Het postadres van het secretariaat van de VFAS is: postbus 
65707, 2506 EA Den Haag. 

 
5.2. De advocaat-scheidingsmediator verplicht zich de aanwijzingen die het bestuur naar aanlei-

ding van een klacht als vorenbedoeld geeft, te volgen. 
 
 
6. KOSTEN: 
 
6.1. Het tarief van de scheidingsbemiddelaar bedraagt € 265,00 per uur, exclusief 6% kantoorkos-

ten en 21% BTW. Daarnaast komen voor rekening van de partners de directe en indirecte 
kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van kopieën, kosten van telefoonge-
sprekken met het buitenland en de algemene kantooruitslagen.  

 
6.2. In elk geval, dus ook ingeval de bemiddeling eindigt zonder dat een convenant wordt opge-

steld en/of ondertekend, dan wel zonder dat een (echt)scheidingsprocedure wordt ingeleid 
binnen het kader van de bemiddelingsovereenkomst, blijven de partners onverminderd ver-
plicht tot vergoeding van de door de advocaat-scheidingsmediator verrichte werkzaamheden 
en gemaakte kosten. 

 
6.3. De partners zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van de bemiddeling. Over de wijze 

van onderlinge verdeling van de kosten worden in het kader van de bemiddeling afspraken 
gemaakt. 
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7. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
7.1 Op deze overeenkomst zijn mede van toepassing de algemene voorwaarden van de coöpera-

tie JPR Advocaten Coöperatief U.A., gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Zutphen 
onder nummer 10/2011 en zijn opgenomen op de website van JPR Advocaten: www.jpr.nl, 
waarvan een exemplaar aan deze overeenkomst is gehecht.  

 
 
 
Aldus overeenkomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend te [woonplaats] op [datum] 
 
 
 
 
 
 
……………………. ……………..…………….. ……………………….. 
Mr. [naam] [naam] [naam] 
 

 


