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PLUS ÇA CHANGE, PLUS C'EST LA 
MÊME CHOSE



• Perceptie van ondernemingen

• Enkele algemene overwegingen / tendenzen
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OVERZICHT



PERCEPTIE VAN 

ONDERNEMINGEN
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Conflictbeheersing

Bent u tevreden met uw huidige manier van werken in conflictbeheersing?

87%

13%

Ja Nee

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Ja 87% 87,3% 86,7% 83,1% 89,8% 90,2% 81,1%

Nee 13% 12,7% 13,3% 16,9% 10,2% 9,8% 18,9%

Filter: wie bereid is om meer vragen te beantwoorden

N: 217
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Filter: geen

N: 304

Ondernemingsinformatie
Vertrouwd met concepten

Is uw onderneming vertrouwd met de volgende 

concepten: onderhandeling, verzoening, bemiddeling, 

arbitrage, CEPANI, ICC?

64%

36%

Ja

Nee

Ja

91% 76%

63%

46%

20%
12%

Met welke concept(en) is uw onderneming vertrouwd?

Totaal

Taal Aantal werknemers

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers

Onderhandeling 91% 94.5% B 83,3% 83,9% 93.9% A

Bemiddeling 76% 78,9% 69,7% 80,6% 73,5%

Verzoening 63% 59,4% 71,2% 64,5% 62,9%

Arbitrage 46% 47,7% 43,9% 43,5% 47,7%

CEPANI 20% 11,7% 34.8% 24,2% 17,4%

ICC 12% 11,7% 12,1% 9,7% 12,9%
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Filter: Indien niet vertrouwd met één van de vermelde concepten

N: 110 

Ondernemingsinformatie
Vertrouwd met concepten

Is uw onderneming vertrouwd met de volgende 

concepten: onderhandeling, verzoening, bemiddeling, 

arbitrage, CEPANI, ICC?

64%

36%

Ja

Nee

Ja
32%

68%

Ja Nee

Wenst u hier meer informatie over in te winnen?

Totaal

Taal Aantal werknemers

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers

Ja 32% 39.4% B 17,9% 34,3% 27,9%

Nee 68% 60,6% 82.1% A 65,7% 72,1%



4 op de 5 respondenten gaan ervan uit dat als mensen van goede wil zijn, ze samen een 

oplossing zullen vinden. Slechts 1 op de 5 respondenten vindt dat je de andere partij niet mag 

vertrouwen.
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Filter: geen

N: 304

Opvattingen en gedrag
Omgang met andere partij

4%

23%
18%

57%
39%

15%

34%

4%6% 2%

Je mag de andere partij niet vertrouwen Ik ga ervan uit dat als mensen van goede wil

zijn, ze samen een oplossing zullen vinden
Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Je mag de andere partij 

niet vertrouwen
22% 20,6% 24,8% 24,0% 20,6% 18,6% 28,2%

Ik ga ervan uit dat als 

mensen van goede wil 

zijn, ze samen een 

oplossing zullen vinden

80% 79,9% 79,0% 78,3% 80,6% 80,9% 77,3%

22%

80%

In welke mate bent u het eens met volgende stellingen?
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Filter: geen

N: 304

Opvattingen en gedrag
Omgang met andere partij

2%

15%

30%
46%

7%

Als ik gelijk heb, heb ik gelijk. Desnoods sneuvelt mijn relatie met de andere

partij hierdoor.

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Als ik gelijk heb, heb ik 

gelijk. Desnoods sneuvelt 

mijn relatie met de andere 

partij hierdoor.

17% 19,1% 13,3% 19,4% 15,4% 14,4% 21,8%

17%

In welke mate bent u het eens met volgende stellingen?

Minder dan 1 op de 5 managers en directeurs geeft aan zijn gelijk voorop te stellen, desnoods 

ten koste van de relatie met de andere partij. 
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Filter: geen

N: 304

Opvattingen en gedrag
Omgang met andere partij

11%

50%

33%

6%
0%

Mijn relatie met de andere partij is het belangrijkst. Commerciële belangen primeren.

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Mijn relatie met de andere 

partij is het belangrijkst. 

Commerciële belangen 

primeren.

61% 54,3% 73.3% A 59,7% 61,7% 61,9% 59,1%

61%

In welke mate bent u het eens met volgende stellingen?

Commerciële belangen primeren voor 3 op de 5 respondenten. Franstaligen geven significant 

vaker aan dat de relatie met de andere partij het belangrijkst is.
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Filter: geen

N: 304

Opvattingen en gedrag
Aanpak conflict

Welke aanpak verkiest u als er zich een conflict voordoet?:

0%

2%
3%

17%

31%

47%

Ik geef toe.

Ik haal het onderste uit de kan. Ik neem een advocaat…

Ik stel bemiddeling voor aan de andere partij en we…

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Ik onderhandel en ben bereid toegevingen te 

doen: beter een slecht akkoord dan een goed 

vonnis.

47% 41,7% 57.1% A 52,7% 42,9% 45,4% 50,0%

Ik stel bemiddeling voor aan de andere partij 

en we proberen voor alle betrokkenen een 

win-winsituatie te creëren.

31% 32,2% 28,6% 29,5% 32,0% 32,0% 29,1%

Ik ben bereid voorlopige maatregelen of een 

tijdelijke oplossing te aanvaarden om de 

uitvoering van het contract niet te vertragen. 

17% 19,6% 11,4% 14,0% 18,9% 16,0% 18,2%

Ik haal het onderste uit de kan. Ik neem een 

advocaat onder de arm en vecht het uit voor 

de rechtbank.

3% 4,0% 1,9% 1,6% 4,6% 4,6% 0,9%

Ik kies voor arbitrage. 2% 2,0% 1,0% 1,6% 1,7% 2,1% 0,9%

Ik geef toe. 0,3% 0,5% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,9%

Bijna de helft van de respondenten verkiest om te onderhandelen en toegevingen te doen omdat ze 

een slecht akkoord beter vinden dan een goed vonnis. Franstaligen kiezen nog vaker voor deze 

optie.
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Filter: geen

N: 304 

Opvattingen en gedrag
Aanpak conflict

Als ik een conflict heb, primeert:

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Snelheid van de oplossingsprocedure 28% 23,6% 36.2% A 31,0% 25,7% 28,9% 26,4%

De instandhouding van de commerciële 

belangen
25% 26,1% 23,8% 22,5% 27,4% 24,7% 26,4%

Vertrouwelijkheid en discretie 23% 22,6% 22,9% 27,1% 19,4% 22,7% 22,7%

Reputatie en imago 14% 15,1% 11,4% 9,3% 17,1% 13,4% 14,5%

Specialisatie van de persoon/instantie 

die het conflict moet beoordelen (bv. 

bemiddelaar/rechter/arbiter/expert …)

9% 10,6% 5,7% 10,1% 8,0% 9,3% 8,2%

Het gemak van de tenuitvoerlegging van 

de beslissing in het buitenland
1% 2,0% 0,0% 0,0% 2,3% 1,0% 1,8%

1%

9%

14%

23%
25%

28%

Het gemak van de tenuitvoerlegging van de…

Specialisatie van de persoon/instantie die het …

Reputatie en imago

Vertrouwelijkheid en discretie

De instandhouding van de commerciële belangen

Snelheid van de oplossingsprocedure

Voor 3 op de 10 respondenten primeert bij een conflict de snelheid van de oplossingsprocedure, 

gevolgd door de instandhouding van de commerciële belangen. Franstaligen geven nog vaker aan 

dat de snelheid van de oplossingsprocedure voor hen primeert. 
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Filter: geen

N: 304

Opvattingen en gedrag
Emoties

13%

49%

28%

10%

Helemaal wel Wel Niet Helemaal niet

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Als u naar een aantal van 

uw conflicten kijkt, in welke 

mate spelen emoties/het 

botsen van 

persoonlijkheden een rol?

62% 57,3% 69.5% A 68.2% B 56,6% 63,9% 57,3%

Als u naar een aantal van uw conflicten kijkt, in welke mate spelen emoties/het botsen van persoonlijkheden een rol?

62%

3 op de 5 respondenten zeggen dat emoties en het botsen van persoonlijkheden een rol spelen 

bij conflicten. Franstaligen en kleinere bedrijven geven dit vaker aan.
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Filter: geen

N: 304

Opvattingen en gedrag
Emoties

16%

50%

26%

9%

Helemaal wel Wel Niet Helemaal niet

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Indien emoties een rol 

spelen, in welke mate 

belemmeren ze een 

efficiënte oplossing 

van het geschil?

76% 66,3% 63,8% 61,2% 68,6% 68,6% 60,0%

Indien emoties een rol spelen, in welke mate belemmeren ze een efficiënte oplossing van het geschil?

76%

Indien emoties een rol spelen, belemmeren ze volgens bijna 4 op de 5 respondenten een efficiënte 

oplossing van het geschil.



16
Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Filter: geen

N: 304

Opvattingen en gedrag
Contracten

32%

42%

18%

7%
1%

Contracten zijn belangrijk; ik leg elke gemaakte afspraak op

papier vast

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Contracten zijn 

belangrijk; ik leg elke 

gemaakte afspraak op 

papier vast

74% 69,3% 84.8% A 69,0% 78,9% 80.4% B 64,5%

In welke mate bent u het eens met volgende stellingen?

74%

Volgens bijna 4 op de 5 respondenten zijn contracten belangrijk. Franstaligen en wie vertrouwd 

is met de bevraagde concepten geven vaker aan dat elke gemaakte afspraak op papier wordt 

vastgelegd.
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Filter: geen

N: 304 

Opvattingen en gedrag
Contracten

1%

16%
22%

41%

20%

Ik gebruik een standaardcontract dat ik zo goed als nooit nalees.

Ik vertrouw op de mondelinge afspraken die gemaakt worden

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Ik gebruik een 

standaardcontract dat 

ik zo goed als nooit 

nalees. Ik vertrouw op 

mondelinge afspraken 

die gemaakt worden.

17% 18,1% 14,3% 19,4% 14,9% 13,4% 22.7% A

17%

In welke mate bent u het eens met volgende stellingen?

Minder dan 1 op de 5 managers en directeurs vertrouwt op mondelinge afspraken en gebruikt 

een standaardcontract zonder het na te lezen. Wie niet vertrouwd is met de bevraagde 

concepten, geeft significant vaker aan wel op mondelinge afspraken te vertrouwen.



18Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Filter: wie bereid is om meer vragen te beantwoorden

N: 217 

Opvattingen en gedrag
Contracten

Hoe gaat u om met discussies/interpretatieverschillen/... in de periode voorafgaand aan het sluiten van het 

contract?

1%

2%

2%

18%

77%

Andere

Ik probeer gelijk te krijgen: het principe van in het…

Ik laat de discussie bestaan en we zullen het later…

Ik laat de commerciële belangen doorwegen.

Dat hangt af van de situatie: ik maak een…

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Dat hangt af van de situatie: ik 

maak een risicoafweging en 

beslis op basis daarvan welke 

houding ik aanneem

77% 74,6% 80,0% 80,9% 73,4% 76,2% 77,0%

Ik laat de commerciële belangen 

doorwegen.
18% 20,4% 14,7% 11,2% 23.4% A 18,9% 17,6%

Ik laat de discussie bestaan en 

we zullen het later wel oplossen.
2% 2,1% 2,7% 4,5% 0,8% 2,1% 2,7%

Ik probeer gelijk te krijgen: het 

principe van in het gelijk gesteld 

worden is belangrijk.

2% 2,1% 1,3% 2,2% 1,6% 2,1% 1,4%

Andere 1% 0,7% 1,3% 1,1% 0,8% 0,7% 1,4%

Bijna 4 op de 5 respondenten zeggen dat ze een risicoafweging maken en dan beslissen welke houding 

ze aannemen bij discussies voorafgaand aan het sluiten van het contract. Grotere ondernemingen geven 

vaker aan dat ze commerciële belangen laten doorwegen.
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Filter: geen

N: 304 

Opvattingen en gedrag
Aanpak conflict

35%

1%

56%

5%8%

24%

1%

55%

0%

16%

Als ik zie dat het misschien mis

gaat lopen, wil ik dat zo snel

mogelijk aanpakken.

Ik laat de dingen op hun beloop.

Veel problemen lossen zichzelf op.
Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Als ik zie dat het 

misschien mis gaat lopen, 

wil ik dat zo snel mogelijk 

aanpakken.

91% 89,4% 92,4% 92,2% 89,1% 92,3% 87,3%

Ik laat de dingen op hun 

beloop. Veel problemen 

lossen zichzelf op.

6% 6,0% 5,7% 4,7% 6,9% 5,7% 6,4%

91%

In welke mate bent u het eens met volgende stellingen?

6%

Bijna alle respondenten zijn het ermee eens dat ze wanneer het misschien mis gaat lopen het 

probleem zo snel mogelijk willen aanpakken. Slechts 6% geeft aan de dingen op hun beloop te 

laten. 
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)
Filter: geen

N: 304 

Opvattingen en gedrag
Aanpak conflict

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Als er iets misloopt, kijk ik 

eerst wat ik zelf verkeerd 

heb gedaan

83% 81,4% 85,7% 86,8% 80,0% 79,4% 89.1% A

Als er iets misloopt, neem 

ik onmiddellijk contact op 

met de ander teneinde het 

conflict op te lossen

82% 81,9% 81,0% 80,6% 82,3% 84,5% 76,4%

Als er iets misloopt, is het 

bijna altijd de fout van de 

ander

6% 6,0% 4,8% 4,7% 6,3% 6,2% 4,5%

Als er iets misloopt, wacht 

ik tot de ander de eerste 

stap zet

3% 4,5% 0,0% 0,8% 4,6% 3,1% 2,7%

3%

6%

82%

83%

Als er iets misloopt, wacht ik tot de…

Als er iets misloopt, is het bijna altijd…

Als er iets misloopt, neem ik…

Als er iets misloopt, kijk ik eerst wat…

In welke mate bent u het eens met volgende stellingen?

4 op de 5 respondenten zeggen dat ze een proactieve houding aannemen en wanneer er iets misloopt kijken wat 

ze zelf verkeerd hebben gedaan en de andere onmiddellijk contacteren. Wie niet vertrouwd is met de bevraagde 

concepten, geeft vaker aan eerst te kijken wat hij zelf verkeerd heeft gedaan.
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)
Filter: geen

N: 304

Opvattingen en gedrag
(Juridische) raadgevers bij conflict

13%
4%

54%

20%24%

43%

8%

30%

2% 3%

Juridische raadgevers kosten geld.

Ik ben bereid financieel in te boeten

als ik zo sneller een oplossing heb

Als ik een (juridische) raadgever

raadpleeg, heb ik graag dat die het

been stijf houdt
Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Juridische raadgevers kosten 

geld. Ik ben bereid financieel in 

te boeten als ik zo sneller een 

oplossing heb

67% 62,3% 73,3% 66,7% 65,7% 67,5% 63,6%

Als ik een (juridische) raadgever 

raadpleeg, heb ik graag dat die 

het been stijf houdt

24% 22,6% 26,7% 21,7% 25,7% 21,6% 28,2%

67%

In welke mate bent u het eens met volgende stellingen?

24%

Meer dan 3 op de 5 respondenten zijn bereid om geld uit te geven aan een juridische raadgever om 

zo sneller een oplossing te hebben. Minder dan een kwart van de respondenten vindt dat de 

raadgever het been stijf moet houden.
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Filter: geen

N: 304 

Opvattingen en gedrag
(Juridische) raadgevers bij conflict

Indien een (bedrijfs)jurist aanwezig is in de onderneming, in welke mate heeft hij of zij een invloed op de keuze van de 

geschillenbeslechtingsmethode (bv. onderhandelen, een rechtszaak, bemiddeling, arbitrage …) in geval van conflict:

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Er is geen (bedrijfs)jurist aanwezig in de 

onderneming.
37% 38,2% 34,3% 66.7% B 14,9% 23,7% 60.0% A

Er wordt naar (bedrijfs)jurist geluisterd 

maar definitieve beslissing is gedreven 

door de betrokken operationele partijen.

35% 32,7% 38,1% 22,5% 43.4% A 41.8% B 21,8%

De (bedrijfs)jurist heeft een grote 

invloed en bepaalt meestal de 

beslechtingsmethode.

23% 21,6% 26,7% 7,8% 34.9% A 29.9% B 11,8%

De (bedrijfs)jurist heeft een beperkte 

invloed op de bepaling van de 

beslechtingsmethode.

5% 6.5% B 1,0% 2,3% 6,3% 3,6% 6,4%

Andere 1% 1,0% 0,0% 0,8% 0,6% 1,0% 0,0%

1%

5%

23%

35%

37%

Andere

De (bedrijfs)jurist heeft een beperkte invloed op…

De (bedrijfs)jurist heeft een grote invloed en…

Er wordt naar (bedrijfs)jurist geluisterd maar…

Er is geen (bedrijfs)jurist aanwezig in de…

Wie vertrouwd is met de bevraagde concepten stelt vaker dat er naar de (bedrijfs)jurist geluisterd 

wordt, maar dat de definitieve beslissing is gedreven door operationele partijen.
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Filter: geen

N: 304

Geschillenbeslechting
Concepten

Heeft uw onderneming bij een conflict al gekozen voor één of meerdere van de volgende 

geschillenbeslechtingsmethodes?

72%
56%

13% 12%

(Commerciële)

tegemoetkoming

Verzoening Bindende

derdenbeslissing

Geen van deze

voorstellen

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

(Commerciële) 

tegemoetkoming
72% 73,4% 68,6% 65,1% 76.6% A 76.3% B 63,6%

Verzoening 56% 50,8% 64.8% A 55,8% 55,4% 63.4% B 41,8%

Bindende 

derdenbeslissing
13% 16.6% B 4,8% 10,9% 13,7% 14,9% 8,2%

Geen van deze 

voorstellen
12% 12,6% 9,5% 15,5% 8,6% 6,2% 20.9% A

Franstaligen geven vaker aan dat hun onderneming al gekozen heeft voor verzoening. Bij 

Nederlandstaligen werd er al vaker gekozen voor bindende derdenbeslissing. Grotere ondernemingen 

stellen vaker dat er voor (commerciële) tegemoetkoming wordt geopteerd.



7%

3%

9%

11%

12%
12%

46%

Andere

Wij vinden deze methode te duur

Geen informatie over de kost…

Deze methode is meestal niet…

Missen bepaalde informatie om…

Niet aan gedacht

Oplossing door onderhandeling
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Filter: Indien onderneming bij een conflict nog niet gekozen 

heeft voor bemiddeling als geschillenbeslechtingsmethode

N: 169 

Geschillenbeslechting
Bemiddeling

Heeft uw onderneming bij een conflict al gekozen 

voor bemiddeling als 

geschillenbeslechtingsmethode?

44%

56%

Ja

Nee

Ja

Wat was hier de reden voor?

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Wij vinden altijd een oplossing door 

onderhandeling.
46% 46,6% 45,3% 42,5% 50,0% 45,6% 46,8%

Wij hebben daar niet aan gedacht. 12% 12,1% 13,2% 11,5% 13,4% 13,3% 11,4%

Wij kennen deze methode maar missen 

bepaalde informatie om ze concreet te 

gebruiken.

12% 9,5% 17,0% 6,9% 17.1% A 15,6% 7,6%

Wij vinden deze methode meestal niet 

passend.
11% 12,9% 7,5% 5,7% 17.1% A 15,6% 6,3%

Wij hebben geen informatie over de kost 

van deze methode.
9% 9,5% 7,5% 17,2% 0,0% 1,1% 17.7% A

Wij vinden deze methode te duur. 3% 3,4% 1,9% 5,7% 0,0% 2,2% 3,8%

Andere 7% 6,0% 7,5% 10.3% B 2,4% 6,7% 6,3%



6%

8%

9%

10%

12%

13%

42%

Andere

Wij vinden deze methode te duur

Geen informatie over de kost…

Missen bepaalde informatie om…

Deze methode is meestal niet…

Niet aan gedacht

Altijd een oplossing door…
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Significant hoger

(betrouwbaarheid 95%)

Geschillenbeslechting
Arbitrage

Heeft uw onderneming bij een conflict al gekozen 

voor arbitrage als geschillenbeslechtingsmethode?

27%

73%

Ja

Nee

Ja

Wat was hier de reden voor?

Totaal

Taal Aantal werknemers Vertrouwd met concepten

NL FR
< 100 

werknemers

>= 100 

werknemers
Ja Nee

Wij vinden altijd een oplossing door 

onderhandeling.
42% 45,1% 36,4% 34,7% 48.3% A 48.4% B 33,7%

Wij hebben daar niet aan gedacht. 13% 11,1% 16,9% 16,8% 10,0% 9,5% 17,9%

Wij vinden deze methode meestal niet 

passend.
12% 13,9% 9,1% 5,9% 17.5% A 13,5% 10,5%

Wij kennen deze methode maar missen 

bepaalde informatie om ze concreet te 

gebruiken.

10% 9,0% 11,7% 8,9% 10,8% 7,9% 12,6%

Wij hebben geen informatie over de 

kost van deze methode.
9% 8,3% 10,4% 13.9% B 5,0% 4,8% 14.7% A

Wij vinden deze methode te duur. 8% 7,6% 7,8% 10,9% 5,0% 9,5% 5,3%

Andere 6% 4,9% 7,8% 8,9% 3,3% 6,3% 5,3%

Filter: Indien onderneming bij een conflict nog niet gekozen heeft 

voor arbitrage als geschillenbeslechtingsmethode

N: 221 



• Ondernemingen overwegend tevreden zijn m.b.t hun manier van 

conflictbescherming en over de nodige info beschikken (als ze dat

willen) wat de alternatieven betreft;

• Een billijke/snelle oplossing tussen “mensen van goede wil” de 

voorkeur geniet op een lange, dure, onzekere procedure;

• (negatieve) emoties een rol spelen in het (niet) bereiken van een 

akkoord.

26

MINSTENS UIT DE ENQUÊTE BLIJKT
DAT …



Iinstrumenten inzake geschillenbeslechting die:

• toelaten (negatieve) emoties (gestructureerd) te kanaliseren;

• een snelle/billijke uitkomst mogelijk maken;

• waarbij partijen een gevoel van controle behouden.

27

… DIT BIEDT OPTIES VOOR



ENKELE  

OVERWEGINGEN / 

TENDENZEN
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• Huur en COVID-19

• uiteenlopende rechtspraak (Cassatie is een lange weg)

• Vgl. prejudiciële vraag Hoge Raad – 24 december 2021 (handvat voor 
berekening van huurprijsvermindering, hetzij in een gerechtelijke 
procedure, hetzij in onderling overleg tussen partijen)

• Imprevisie/overmacht en Oekraïnecrisis

• Economische wetgeving?

• (inter-)sectorieel overleg?

29

QUID SYSTEMISCHE PROBLEMEN?



• Nieuw verbintenissenrecht

• Partijautonomie neemt toe door zelf sancties (nietigheid, ontbinding, 

prijsvermindering, …) in werking te kunnen stellen als contractpartij

• Meer of minder geschillen? 

• Densiteit wetgeving

• Van standards naar rules (B2C, B2B, bancair recht, …)

30

INVLOED WETGEVING



• Kijk eens in boek XX WER – naast faillissement en gerechtelijke 
reorganisatie ook:

• Buitengerechtelijk minnelijk akkoord

• Ondernemingsbemiddelaar

• Omzetting Herstructureringsrichtlijn: toolbox insolventierecht 
uitbreiden

• Grens tussen (echt) collectieve procedure en quasi-collectieve procedures 
zal vervagen

• Grotere rol voor KOIM

31

INSOLVENTIERECHT
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Vgl. Netherlands Commercial Court

• “De NCC behandelt zaken standaard in 
het Engels en doet in het Engels 
uitspraak. De procedures zijn volledig 
toegesneden op een zo efficiënt 
mogelijke behandeling van veelal 
complexe zaken. De NCC bestaat uit een 
kamer van de Amsterdamse rechtbank en 
een kamer van het gerechtshof 
Amsterdam (NCCA). De uitspraken van de 
NCC(A) zijn op dezelfde wijze in de hele 
Europese Unie ten uitvoer te leggen als 
uitspraken van andere kamers van deze 
gerechten.”

INTERNATIONAL BUSINESS COURT?



Journal des modes alternatifs

https://vimeo.com/708119616/921e0490ee

https://vimeo.com/708119616/921e0490ee


CONSTRUCTIEF OMGAAN MET 

CONFLICTEN EN GESCHILLEN. DE 

NOOD AAN ‘PROCESS PLURALISM ’ 

EN MENU-CLAUSULES

Alain-Laurent Verbeke
Gewoon hoogleraar Privaatrecht, onderhandelen & bemiddelen –
KU Leuven/Harvard
advocaat



THEO DE BEIR

SEMINARIE

“EVOLUTIES EN ALTERNATIEVEN INZAKE

GESCHILLENBESLECHTING”

VBO-FEB, I.S.M. IBJ, CEPANI, CONFEDERATIE BOUW & AGORIA

12 MEI 2022

• Suspendisse potenti nullam 
ac tortor vitae. 

• Pellentesque nec nam 
aliquam sem. 

• Tortor at risus viverra 
adipiscing. 
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GESCHILLENBESLECTING IN EEN DIGITALE 
WERELD
ervaringen, tips & tricks
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THEO DE BEIR
▪ ADVOCAAT 

managing partner DE BEIR LAW+MEDIATION

▪ Erkend CEDR-ONDERHANDELAAR

▪ Erkend FBC-BEMIDDELAAR

▪ Docent/lector KUL, UA, EMS …

▪ Docent in opleidingen tot erkend bemiddelaar, 

masterclasses onderhandelen, bemiddelend leidinggeven 

en permanente vormingen (voorzitter NEW DEAL 

ACADEMY)

▪ Voormalig voorzitter Federale Bemiddelingscommissie

(FBC 2019-2021), huidig lid van het FBC-bureau.

▪ Auteur van o.a. het boek 

DE KRACHT VAN ONDERHANDELEN (FR versie in 2022)

2022© De Beir Law+Mediation - Not to be used or reproduced without permission.
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1.  ADR & DIGITALE WERELD

38



1. ADR & DIGITALE WERELD

▪ covid-19 heeft significante impact op manier van werken

▪ voorkeur: fysiek, digitaal is optie wanneer:

- noodzakelijk (cfr. covid-19)

- flexibele follow-up meeting

- meeting binnen korte duur

- meeting met buitenlandse partijen

- hybride meeting

▪ virtual ADR on the rise: ADR ➔ODR (Online Dispute Resolution)

392022© De Beir Law+Mediation - Not to be used or reproduced without permission.



2.  DIGITAAL BEMIDDELEN

40



2. DIGITAAL BEMIDDELEN

▪ deontologische code

- art. 7: “De bemiddelaar mag ook virtuele sessies organiseren. In dat 

geval, zal hij erover waken dat hij de controle over het traject en het 

informaticaprogramma behoudt.”

- art. 9: het protocol vermeldt o.a. “de verbintenis van de partijen, de 

bemiddelaar, de adviseurs en de externe deskundigen om niemand 

anders dan henzelf toe te laten eventuele virtuele sessies bij te wonen”

▪ praktisch

- mogelijkheid & afspraken opnemen in protocol

412022© De Beir Law+Mediation - Not to be used or reproduced without permission.



2. DIGITAAL BEMIDDELEN
▪ infrastructuur

- goede webcam & audio

- goede positionering beeld

- degelijk geluid (koptelefoon of goede omgeving)

- goede internetverbinding 

- technische ondersteuning (‘Handige Harry’)

- bevragen van advocaten en partijen of zij beschikken over goede 

infrastructuur en vertrouwd zijn met deze manier van werken

▪ caveat’s

- vertrouwelijkheid

- opnames

422022© De Beir Law+Mediation - Not to be used or reproduced without permission.



2. DIGITAAL BEMIDDELEN

▪ medium

- zoek een veilig & vertrouwd medium

- Zoom, MS Teams, Cisco Webex, Google Hangouts, Slack, Skype, …

- investeer in professioneel account

- experimenteer om alles onder de knie te hebben (breakout rooms, 

uitnodigingen, …)

▪ locatie

- geen achtergrondgeluiden

- professionele achtergrond

- geen stoorzenders (personeel, GSM, Whatsapp web, …)

- vermijd…

432022© De Beir Law+Mediation - Not to be used or reproduced without permission.
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2. DIGITAAL BEMIDDELEN

▪ wat bij een akkoord?

- concrete afspraken maken rond draften

- telefoonnummers delen

- leren werken met ‘share screen’ en ‘track changes’

▪ akkoord ondertekenen

- fysiek: samenkomen, per post

- digitale ondertekening mogelijk (indien elke partij zich daar 

comfortabel bij voelt)

- soms heeft fysieke ondertekening een psychologische voorkeur 

452022© De Beir Law+Mediation - Not to be used or reproduced without permission.



2.  DIGITAAL ONDERHANDELEN
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3. DIGITAAL ONDERHANDELEN

▪ gelijkaardige principes (zie vorige slides)

▪ meer aandacht voor bewaken geheimhouding van gesprekken

▪ andere mindset (geen bewaker van het traject aanwezig)

▪ collaboratief onderhandelen geniet wel de wettelijke        

vertrouwelijkheid & geheimhouding

▪ oppassen voor manipulatieve onderhandelingstechnieken en 

opnemen van videogesprekken

472022© De Beir Law+Mediation - Not to be used or reproduced without permission.



4.  DIGITAAL IN DE PRAKTIJK – PRO & 

CONTRA
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4. DIGITAAL IN DE PRAKTIJK – PRO & CONTRA

▪ PRO

- snelheid & efficiëntie

- flexibiliteit

- regiegesprek/caucus

- tijdsgewin 

- kostendrukkend

▪ CONTRA

- vertrouwelijkheid / opnames

- out of comfort zone / too much in comfort zone

- minder controle over traject

- minder persoonlijk, moeilijk om emoties mee te behandelen

492022© De Beir Law+Mediation - Not to be used or reproduced without permission.



5.  DIGITAAL IN DE PRAKTIJK – TIPS & 

TRICKS
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5. DIGITAAL IN DE PRAKTIJK – TIPS & TRICKS

▪ zoek een ‘handige Harry’

▪ behaal een ‘Master Zoom’ of ‘Master MS Teams’ of …

▪ maak duidelijke afspraken op voorhand (opnemen in 

bemiddelingsprotocol, onderhandelingsovereenkomst, NDA, …)

▪ speel met breakout rooms

▪ flexibel omgaan met (technische) problemen

▪ zorg voor een gerust gemoed bij de partijen, én bij uzelf

▪ waak over de tijd 

512022© De Beir Law+Mediation - Not to be used or reproduced without permission.
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ONS OPLEIDINGSAANBOD:

✓ basisopleiding tot erkend bemiddelaar
▪ 10-daagse van september – december 2022
▪ start op 28 september 2022
▪ nieuw Justitiepaleis, Gent

✓ dagseminarie ‘het bouwconflict uit de steigers 
via bemiddeling”
▪ 19 mei 2022
▪ Orsi Academy, Melle (Gent)

✓ dagseminarie ‘professioneel onderhandelen’
▪ 1 juni 2022
▪ Orsi Academy, Melle (Gent)

✓ zomercongres ‘GOED.BETER.BEMIDDELD’
▪ 10 juni 2022 
▪ Hotel Weinebrugge, Brugge (met zomerdrink)

KALENDER
NEW DEAL ACADEMY



VRAGEN?

tdb@debeir.law

+32475 26 90 16

mailto:tdb@debeir.law
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THEO DE BEIR

 tdb@debeir.law

T +32 (0)2 340 24 00

M +32 (0)475 26 90 16

Winston Churchilllaan 51

1180 Brussel

Let’s connect
LinkedIn



D e  r o l  v a n  d e  b e d r i j f s j u r i s t  b i j  

h e t  v o o r k o m e n  e n  b e s l e c h t e n  

v a n  g e s c h i l l e n  
Her ma n  Va n  Hec ke
Bed r i j f s j u r i s t  - On d er vo o r z i t t er  I B J
Ho o f d a d vi s eu r ,  L i d  Leg a l  E xp er t i s e  Bo a r d  KBC  G r o ep



D e  R a a d  v a n  h e t  I B J



W I E  ?  LEGAL INSIGHT, INSIDE

• Jurist(e) = diploma van master, licentiaat of doctor in de rechten of in het notariaat, afgeleverd door een Belgische 
universiteit of van een gelijkwaardig buitenlands diploma

• Verbonden door een arbeidsovereenkomst of een statuut aan een werkgever die in België, in de publieke of private 
sector, een economische, sociale, administratieve of wetenschappelijke activiteit uitoefent. Deze werkgever is een 
onderneming, een ondernemingsverbond of een instelling met rechtspersoonlijkheid

• Hoofdzakelijk juridische dienstverlening aan de onderneming (niet rechtstreeks aan klanten)

• Deskundig

• Intellectueel onafhankelijk

• Aangesloten bij het IBJ 

• Deontologie : integriteit

• Business enabler 

• Gatekeeper

D e  B e d r i j f s j u r i s t
E e n  w e t t e l i j k  e r k e n d  j u r i d i s c h  b e r o e p  ( W e t  v a n  1 / 0 3 / 2 0 0 0 )



• Beschermde titel
Ingeschreven op de ledenlijst van het IBJ

• Vertrouwelijkheid van de adviezen
De juridische adviezen aan de werkgever verstrekt zijn vertrouwelijk 
krachtens de wet

• Practice Groups
In de Practice Groups worden kennis, ervaringen en best practices
uitgewisseld met praktijkjuristen binnen een bepaald domein van
het recht of binnen een bepaalde sector 

• Voortgezette Opleiding
Het aanbod is heel divers en omvat ook gratis opleidingen en webinars. 
Unieke opleidingen van de Legal Soft Skills Academy, 
speciaal op maat voor de bedrijfsjuristen, ook opleidingen met
niet-juridische inhoud.

• Networking
Netwerk van meer dan 2000 bedrijfsjuristen en andere 
beoefenaars van juridische beroepen, uitwisseling van kennis en 
ervaring, dialoog en collegialiteit.

D e  B e d r i j f s j u r i s t

W AT ?



Wettelijk bepaalde rollen: 
Ten behoeve van deze werkgever, van de ermee verbonden ondernemingen of instellingen, van de 

ondernemingsverbonden of de leden van die verbonden ondernemingen

• studies verstrekken

• adviezen verstrekken

• akten opstellen 

• raad geven en bijstand verlenen op juridisch vlak

Evolutieve rollen:
Van dienstbare zuiver juridische rol naar strategische adviesfunctie in de ondernemingen

• proactieve, oplossingsgerichte en wetsconforme attitude

• constructief samenwerken met andere juridische beroepen, met wederzijds begrip voor complementariteit en specificiteit

D e  r o l l e n v a n  d e  B e d r i j f s j u r i s t



At the heart of the legal matters that matter, at the heart of companies 

• Proactieve opvolging wet- en regelgeving ter bevordering van COMPLIANCE

• Betrokkenheid in productontwikkelingen

• Adviesverlening met kennis van de business (behoeften)

• Opstelling van sluitende contracten met behoorlijke documentering

• Voorzien van ADR-bepalingen in contracten
zoals cool down periode, escalatieprocedure, bemiddeling … 

• Correcte en goede risicobalans in samenwerking met andere risicobewakers, juridische

vertaalslag (compliance, risk, audit …) 

• Lessons learned:  evaluatie van de oorzaken van conflicten uit het verleden 

• Vroege betrokkenheid bij klachten en conflicten voor snelle diagnose

P r e v e n t i e v a n  g e s c h i l l e n
D e  b e d r i j f s j u r i s t a l s t r u s t e d  b u s i n e s s  p a r t n e r



Mogelijke wegen voor verbetering en ontwikkeling

• Snelle identificatie van een conflict: geen "onverwachte geschillenbeslechting

• Adequate procedures en communicatiekanalen met alle interne instanties waar klachten en 
claims in het voorstadium via SLA's worden afgehandeld

• Proactieve aanpak van geschillenbehandeling in de voorfase

• Identificatie van terugkerende oorzaken van aansprakelijkheid en 
activering van operationele/juridische remedies  

• Opleiding over do's en dont’s voor de interne businessklanten 

• Verstrekken van een checklist en standaardformuleringen

• Vaststelling van criteria voor juridisch overleg of overdracht aan de juridische dienst  

• Meer aandacht voor ADR 

• Opleiding over geschillenbeslechting en ADR-methoden voor de bedrijfsjuristen

P r e v e n t i e v a n  g e s c h i l l e n
A c t i e p l a n b i n n e n d e  o n d e r n e m i n g



• De kenmerken van de zaak vaststellen (partijen, wettelijke inbreuken, bedrag, ...) 

• Opzetten van een ECA-team (dossierbeheerder, juridisch adviseur, bedrijfskundige, advocaat ...)

• Informeel onderzoek van de feiten (verzamelen van bewijsmateriaal, discussie, precedenten, 

schikkingen, jurisprudentie)

• Bepalen van de zakelijke belangen die op het spel staan (bedrijfseconomische aspecten, prioriteiten, 

reputatie, ...)

• Het forum en de tegenpartij analyseren (aard van de relatie, on speaking terms, tussenpersoon, 

rechtbank,...)

• Analyse van de juridische problemen en mogelijkheden

• Kosten-baten analyse

• De waarde van een minnelijke schikking beoordelen (bedrag, toekomstige voordelen, marktreputatie)

• De strategie ontwikkelen om tot een minnelijke schikking te komen

• Uiteindelijk de strategie en tactiek voor een rechtszaak bepalen

P r e v e n t i e v a n  g e s c h i l l e n
E a r l y  c o n f l i c t  m a n a g e m e n t  p r o c e s s ( E C A )



Methodiek

• Wie is de tegenpartij? 

• Een handelspartner? (klant (consument/ondernemer), leverancier, handelsagent, aandeelhouder, co-aandeelhouder)

• Een concurrent?

• Een eenmalige relatie? (bij onrechtmatige daad)reputatie: betrouwbaar of niet? solvabel of niet?

• Een toezichthouder?

• Een overheidsinstantie?

• Welke oorzaak ligt aan de basis van dit geschil?

• Een systeemfout, een procesfout, een menselijke fout, een misverstand …?

• Opzet, nalatigheid, onachtzaamheid?

• Eenvoudig belangenconflict? 

• Wettelijke, reglementaire, contractuele, buitencontractuele grondslag? 

• Welke motieven drijven het geschil? 

• Zoveel mogelijk schadevergoeding ontvangen?

• Zo weinig mogelijk betalen?

• Een laakbare praktijk doen stoppen? (octrooi-inbreuk, oneerlijke concurrentie)

• Zekerheid krijgen omtrent een juridische positie (= precedent)?

• Zo snel mogelijk oplossen en opnieuw vooruitgaan?

D e  r o l b i j h e t  b e g i n  v a n  g e s c h i l l e n
D e  b e d r i j f s j u r i s t a l s g a t e  k e e p e r



Methodiek

• hoeveel tijd is er, hoe dringend is dit?
• tijd is geen factor
• tijd is een factor, maar precedentwaarde is belangrijker
• heel dringend, bv. octrooi-inbreuk, oneerlijke concurrentie
• biedt het procesrecht een snelle en afdwingbare oplossing, bv. kortgeding?

• Welke is de juridische positie en die van de tegenpartij? Welke zijn de slaagkansen in een 
rechtsstrijd? Hoelang zal dit duren? 

• Wens ik de relatie met mijn tegenpartij voort te zetten na/ondanks het geschil? Of wens ik 
de relatie stop te zetten, maar op een elegante manier? (vechtscheiding met co -
aandeelhouder of handelsagent vermijden)

D e  r o l b i j h e t  b e g i n  v a n  g e s c h i l l e n
D e  b e d r i j f s j u r i s t a l s g a t e  k e e p e r



D e  r o l b i j h e t  b e g i n  v a n  g e s c h i l l e n
D e  b e d r i j f s j u r i s t a l s g a t e k e e p e r

Methodiek

• hoeveel tijd is er, hoe dringend is dit?

• Gaat er reputatieschade mee gepaard?

• Medewerkingsplicht aan waarheidsvinding?

• Kosten-baten analyse: beter een slecht akkoord dan een goed proces?

• Zijn we nog on speaking terms?

• Zijn er ADR-procedures voorzien of mogelijk?

• Wie doet de fronting? Relatiebeheerder, probleemeigenaar, klantenservice, 

bedrijfsjurist, advocaat? 



D e  r o l  b i j  h e t  b e p a l e n  v a n  d e  g e s c h i l v o e r i n g  
K e u z e m o g e l i j k h e d e n



• Invalshoek van binnenuit in tegenstelling tot de advocaat

• Niet elke bedrijfsjurist is vertrouwd met procedures of heeft de nodige skills om geschillen te voeren; 
afhankelijk daarvan zal de rol van een advocaat verschillen

• Kennisverwerving van de principes en kenmerken van de diverse methodes van geschillenbeslechting is een 
noodzakelijke voorwaarde

• De bedrijfsjurist is de eerste adviseur van zijn werkgever bij de keuze van de methode om een gegeven 
conflict te beslechten

• De bedrijfsjurist moet op grond van zijn adviesplicht, eventueel voortgaande op het advies van een advocaat 
zelf de meest geschikte methode voorstellen

• De bedrijfsjurist moet de exclusieve bevoegdheid hebben over de keuze van advocaten

• De bedrijfsjurist dient ook de risico’s te evalueren niet alleen in termen van slaagkansen maar ook qua 
financiële impact (IFRS) en deze te rapporteren aan de risk managers ter mitigatie en preventie van deze 
risico’s

• De bedrijfsjurist rapporteert aan het management maar ook aan externe instanties zoals revisoren of 
toezichthouders 

D e  r o l b i j h e t  v o e r e n v a n  g e s c h i l l e n
D e  b e d r i j f s j u r i s t a l s g a t e k e e p e r



Uitdagingen zijn legio : 

• Milieu

• Social & corporate governance (ESG)

• Cybersecurity

• Data privacy

• AML

• Consumentenbescherming : economische wetgeving met tal van aansprakelijkheden

• Mededinging

• Class actions

• …

Interprofessionele complementariteit meer dan ooit aan de orde tussen bedrijfsjuristen, advocaten, 
revisoren, dpo’s, compliance officers, …

D e  r o l b i j h e t  v o e r e n v a n  g e s c h i l l e n
D e  b e d r i j f s j u r i s t a l s g a t e k e e p e r

What’s next?





Een (bouw)conflict: kom zelf constructief tot 
een oplossing

Elke Van Overwaele

Manager Juridisch Departement 

Confederatie Bouw



Waarom?

Vele sectoren staan voor grote uitdagingen

Alles moet sneller en efficiënter

Niet alles verloopt zoals men hoopt of verwacht

Daarom...

Coherente aanpak binnen onderneming uitwerken van bij aanvang waarbij duurzaam 
partnerschap centraal staat 

Zelf onderhandelen

• 12/05/2022 • (Bouw)conflict71



Hoe?

Voorbereidingen treffen door interne denkoefening, met naleving van de 
basisbeginselen

Goeder trouw

Evenwichtige contracten

Geen rechtsmisbruik

Meerwaarde ?

Concrete toepassingen in de praktijk zoals Coronacrisis en impact van oorlog in 
Oekraïne op contracten

Onafhankelijk van de juridische middelen, steeds aangewezen op overleg om tot oplossing 
te komen dat de continuïteit van het contract vrijwaart alsook een duurzame relatie naar de 
toekomst

Zelf onderhandelen

• 12/05/2022 • (Bouw)conflict72



INTERNE 
DENKOEFENING 

binnen de 
onderneming m.b.t. 

ondermeer:

- prioriteiten

- risico's

- eigen toegevoegde 
waarde 

en dit m.o.o. 
coherente aanpak 

om contract én 
conflict  te kunnen 

onderhandelen

– met wie 
voorbereiden?

• commercieel 
team  - wil contract 
binnenhalen

• CEO - wil winst 
maken

• studieteam  - wil 
correcte prijs ifv 
behoeften 

• jurist- wil 
rechtszekerheid en 
minimaliseren van 
risico’s

• werfteam- wil dat 
alles goed en vlot 
verloopt

Financieel  (= 
cash-flow)

• voorschot

•
betalingstermijn

• korting

• goedkeurings-
en 
facturatieproces

• zekerheden

Juridisch –
risico-analyse, 

waken over 
toepassing 

wetgeving en 

Belang van 
visie, 

behoeften 
en 

specifieke 
verwachting

en klant

Sancties

• boetes

• straffen 
beperking 
van 
aansprakel
ijkheid ( 
plafonds)

Economisch 
- Prijs

•
prijsherzieni
ng

•
onvoorziene 
omstandigh
eden

Bewust en 
weloverwogen 

je partners 
kiezen 

Duurzaamheid

• EPB

• circulaire 
economie

• lokale 
producten en 
diensten

• innovatie

Kwaliteit

•voorbereidingste
rmijn

• materialen

• verhouding 
prijs-kwaliteit en 
alternatieven

CONTRACT

-
precontractue

le 
onderhandeli

ngen

VOORAFGAAN
D – welke 
marge?

Wat is 
negotieerbaar

& niet-
negotieerbaar

→ 
belangenafwegi
ng

Evenwicht
ige

verdeling
van 

risico’s

Eigen 
toegevoeg
de waarde
valorisere

n

Wie is 
eindklant

?

Prioriteite
n

evenwich
tig

afdwinge
n

Commerciële 
belangen op 
lange termijn 

in 
overweging 

nemen = 
aftoetsen 

van 
duurzame 

relatie

Zich in de 
plaats 

stellen van 
de 

contractan
t  en zijn 
eigen te 
dragen 
risico’s

CONFLICT
- uitvoering 

van het 
contract

VOORAFGAAN
D – met wie 
aan tafel?

Belangrijk om 
emoties en 

persoonlijkhede
n te kanaliseren

→ Juiste 
mensen rond 
tafel zetten in 
functie van aard 
van het geschil

Termijngesch
illen

•
commerciële 
risico's

• andere 
sancties

•schadebepe
rking 

Financiële 
geschillen 

n.a.v.

• gebreken 
– niet 
conforme 
uitvoerin

•
meerwerke
n -

Technische 
geschillen

• aanstelling 
expert

•
verzekeraar

•
studieburea
u

ONDERHANDELEN

= “we hebben elkaar nodig 

als partners”

VOORBEREIDING



EVOLUTIES EN ALTERNATIEVEN INZAKE 
GESCHILLENBESLECHTING 

BEMIDDELING

12.05.2021



BEMIDDELING A R T .  1 7 2 4  – 1 7 3 7  G E R .  W .

De bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces 
waarbij door de tussenkomst van een neutrale, 
onafhankelijke en onpartijdige derde via een gestructureerd 
proces tot de oplossing van een geschil wordt gekomen



KENMERKEN

Vrijwillig

✓ niemand wordt gedwongen om deel te nemen

✓de onderhandelingstafel kan op elk moment verlaten worden

✓de bemiddelaar kan de bemiddeling afbreken

✓ de oplossing wordt niet van bovenaf opgelegd



KENMERKEN 

Vertrouwelijkheid

✓Alles wat gezegd of geschreven wordt gedurende de bemiddeling

✓Partijen mogen niets inroepen of bekend te maken in het kader van een 
gerechtelijke, arbitrale of andere procedure

✓De bemiddelaar kan niet opgeroepen worden om in een gerechtelijke, arbitrale of 
andere procedure te getuigen

✓Caucus



KENMERKEN 

Vertrouwelijkheid geldt niet voor:

✓een document waarover een partij reeds beschikte

✓een document dat een partij buiten de bemiddeling om kan bekomen

✓partijen kunnen beslissen om documenten buiten de vertrouwelijkheid te houden

✓het bemiddelingsprotocol

✓het akkoord dat gesloten wordt in het kader van de bemiddeling (tenzij partijen 
anders bepalen)

✓het document dat het einde van de bemiddeling vaststelt



KENMERKEN 

Bemiddelaar

✓neutraal

✓onpartijdig

✓onafhankelijk

✓gerechtelijk: rechter stelt bemiddelaar aan    

✓buitengerechtelijk: partijen stellen bemiddelaar aan

✓keuze op basis van specifieke kennis

✓eventueel co-bemiddeling 



KENMERKEN 

Gestructureerd proces
Standpunten

Belangen

Opties

Akkoord



VOORDELEN

✓Partijen hebben oplossing zelf in de hand (niet door een derde opgelegd)

✓Relaties tussen partijen blijft behouden

✓Geen strikt juridische benadering van het geschil

✓Niet beperkt tot specifiek probleem, geschil kan breder opgelost worden

✓Partijen kunnen bijgestaan worden door advocaat/technisch adviseur

✓Taalgebruik is vrij

✓Vertrouwelijk

✓Vrijwillig

✓Homologatie geeft uitvoerbare titel

✓Snelle procedure

✓Lage kostprijs



SNELLE PROCEDURE



LAGE KOSTPRIJS



NADELEN

✓Vrijwilligheid: geen zekerheid dat er ook een oplossing komt

✓Bemiddelaar is geen rechter: kan geen resultaat opleggen of afdwingen

✓Bemiddeling vraagt inspanning van partijen

✓Bemiddeling vraagt andere mindset van de raadslieden/technisch adviseurs



DANK VOOR UW AANDACHT

ir. Bart Plevoets

(Gerechts)deskundige – erkend bemiddelaar
plevoets@constat.be

Voorzitter Bijzondere Commissie Bouw
Federale Bemiddelingscommissie

secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be

mailto:plevoets@constat.be
mailto:secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be


TRANSACTION ET TIERCE DÉCISION

OBLIGATOIRE

Alexandre RIGOLET
Assistant à l’ULiège

Avocat au barreau de Bruxelles (Eubelius)



Transaction



- Définition: « convention par laquelle les parties mettent, par elles-
mêmes, fin à un litige au moyen de concessions réciproques »

- Grande liberté contractuelle: les concessions ne doivent pas se 
limiter à l’objet du litige

- Possibilité de conclure une transaction partielle

- Contrat consensuel (à l’égard du consommateur, preuve par écrit 
signé – 2044 a.C.civ.)

TRANSACTION



Avantages et inconvénients:

TRANSACTION

Avantages Inconvénients

Contrôle des parties Nécessite de trouver un accord

Solution sur mesure Force obligatoire mais pas force 
exécutoire (sauf si homologation –
jugement d’accord)

Coût très limité



Tierce décision obligatoire



1. Nature du mécanisme

- « Mécanisme contractuel par lequel les parties chargent un tiers, qui n’est 
ni un juge ni un arbitre, de prendre une décision qui les liera, au même titre 
que les stipulations d’un contrat qu’elles auraient elles-mêmes conclu »

- Mécanisme purement contractuel // expertise contraignante

- Plusieurs usages: fixation ou ajustement du prix (SPA) – compléter 
convention des parties

- Mais également règlement de certains litiges, en particulier techniques 
(mais sans y être limités)



2. Avantages et inconvénients

Avantages Inconvénients

Rapide Absence de force exécutoire

Souple / choix expert Respect du contradictoire mais 
procédure plus sommaire

Approprié pour les litiges techniques
(tiers non juriste)

Risque (limité) d’annulation / parties
doivent pouvoir disposer des droits en 
litige

Force obligatoire Nécessite un accord (préalable) de 
recourir au mécanisme

Ne nécessite pas l’accord des parties
quant à la solution



3. Usages fréquents

- Litiges en matière de construction, surtout en cours d’exécution (avec 
variante // FIDIC)

- Litiges en matière financière / responsabilité civile (e.g. fixation montant 
dommage ou réduction de prix)

- Litige locatif: état des lieux et montant des dégâts locatifs

- Adaptation contrat en cas de survenance de circonstances imprévisibles



4. Points d’attention

- Le tiers doit respecter les règles de procédure et les contraintes imposées 
par les parties. Il doit respecter le contradictoire

- Obligation de motivation?

- Attention en cas de contrats en cascade (sous-traitance)

- En principe, pas de recours quant au contenu de la décision



5. En pratique:

- Clause de tierce décision obligatoire (avant survenance litige):

« The Parties hereby undertake to apply the CEPANI Rules of Technical Expertise for all disputes 
arising out of or in relation with this Agreement. The seat of the technical Expertise shall be [            
]. The proceedings shall be conducted in the [            ] language. The technical Expertise shall be 
carried out by [one] or [three] Experts”. “The findings and conclusions of the Expert(s) shall [not] 
be binding on the Parties » (CEPANI).

« The Parties hereby undertake to apply the CEPANI Rules of Adaptation of Contracts, should 
either one of them so Request. The opinion of the Third Person appointed in accordance with 
these Rules shall have the authority of a [recommendation] or [decision] (CEPANI)

« In the event of any dispute arising out of or in connection with [clause X of the present 
contract], the parties agree to submit the dispute to administered expert proceedings in 
accordance with the Rules for the Administration of Expert Proceedings of the International 
Chamber of Commerce. The parties agree that the findings of the expert shall be contractually 
binding upon them» (CCI)



5. En pratique (suite):

- Clause de tierce décision obligatoire (suite):

« If any, several or all obligations under this Agreement was to be declared invalid, void or 
unenforceable, in whole or in part, […] the Parties will enter into immediate negotiations in 
order to replace the invalid, void or unenforceable obligation, […]. If the Parties cannot reach an 
agreement within a month, the matter will be decided and the new clause drafted through by 
third party decision (tierce décision obligatoire) in accordance with the Rules of the French-
speaking Brussels Bar, by a unique third party decider appointed by mutual agreement or, in the 
absence of such agreement, by the Head of the said Bar (bâtonnier), whereby in case of conflict 
of interest by the Head of said Bar, a third decider appointed by the Secretary of said Bar » 
(variante barreau de Bruxelles).

« Tout litige technique concernant l’exécution des travaux visés au présent contrat peut, à la 
demande d’un des intervenants construction, être porté devant la Commission de conciliation-
construction. Une fois la Commission informée du litige, les autres intervenants construction qui 
ont accepté la présente clause d’attribution de compétence à la Commission, ne peuvent plus se 
soustraire à la compétence de celle-ci. La Commission de conciliation peut désigner un expert-
conciliateur, éventuellement assisté d’un sapiteur, qui intervient conformément au règlement de 
la Commission de conciliation-construction. Ledit expert assiste les intervenants construction en 
se basant sur ses connaissances techniques et s’efforce en premier lieu de les concilier. En cas de 
non conciliation, l’expert-conciliateur rédige un rapport technique motivé qui lie les intervenants 
construction impliqués » (Commission conciliation construction)



5. En pratique (suite):

- Clause « sur mesure »

- Attention: désignation expert, possibilité de remplacement (ou non)

- Attention: bien préciser la nature obligatoire de la décision de 
l’expert



5. En pratique (fin):

- Après survenance litige: convention de tierce décision obligatoire –
peut faire partie d’une transaction

- Possibilité de combiner plusieurs mécanismes



CONCLUSION



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

ALEXANDRE.RIGOLET@ULIEGE.BE

ALEXANDRE.RIGOLET@EUBELIUS.COM
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Un contentieux? Pensez à 

l’Arbitrage!

12-05-2022

Prof. Benoît Kohl

Président du CEPANI



Plan

A. Considérations générales

B. Le CEPANI

C. Conclusions
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A. Considérations 
générales

1. Définition

2. Types d’arbitrage

3. Avantages/inconvénients

4. Centres d’arbitrage

5. Arbitrage/Médiation

103



L’arbitrage est :

“ un mode de résolution des litiges par lequel les 
parties conviennent de faire appel à un ou des 
particuliers au(x)quel(s) elles confient le soin de 
trancher un litige par une décision revêtue de 
l’autorité de chose jugée ”.

1. Définition

104

Deux éléments importants : 

o Origine contractuelle de l’arbitrage

Il faut un accord non ambigu des 
parties pour se soustraire au juge 
ordinaire et recourir à un ou des 
arbitres. 

o Objectif juridictionnel de l’arbitrage

Il s’agit de trancher un litige par une 
décision qui a pratiquement la même 
valeur qu’un jugement ordinaire. 
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2. Types d’arbitrage

1. Arbitrage institutionnel 2. Arbitrage ad hoc

Particularités
Arbitrage qui se déroule dans le 
cadre d’une institution 
d’arbitrage en fonction de son 
règlement.

Avantages
Sécurité juridique:
• Savoir ce qu’on doit faire à 

chaque phase de la procédure;
• Possibilité de surmonter l’inertie 

d’une partie;
• Contrôle du respect du règlement  

(par exemple en ce qui concerne 
les délais).

Arbitrage dont les règles sont directement 
fixées par les parties ou les arbitres.  
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3. Avantages / Inconvénients

Avantages Inconvénients

• Expertise de l’arbitre
• Confidentialité
• Liberté des parties de déterminer les règles du procès
• La durée de la procédure

• Les décisions rendues par les arbitres ont la 
même valeur que les décisions rendues par 
les tribunaux. Elles tranchent les différends 
et vous permettent de saisir les biens de 
votre débiteur dans plus de 150 pays dans le 
monde (Convention de NY)

Principalement le coût:
• honoraires des arbitres 
• frais administratifs du centre d’arbitrage si arbitrage 

institutionnel 
• Impact limité étant donné la durée plus courte de la 

procédure 
Et  prévisibilité
S’il s’agit d’un arbitrage ad hoc, les parties ont toute liberté de fixer 
les honoraires de l’arbitre comme elles l’entendent (pour autant 
que l’arbitre soit d’accord) 



4. Centres d’arbitrage
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➢ Cour d’arbitrage de la CCI : www.iccwbo.org

➢ CEPANI: www.cepani.be

➢ London Court of International Arbitration (LCIA):

www.lcia.org

➢ Singapore International Arbitration Center (SIAC):

www.siac.org.sg

➢ New York International Arbitration Center (NYIAC)

www.nyiac.org

➢ Netherlands Arbitration Institute (NAI):

www.nai-nl.org

➢ German Institute of Arbitration (DIS):

www.dis-arb.de

➢ The Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC):

http://www.scmc.org.cn

➢ Etc.

http://www.iccwbo.org/
http://www.cepani.be/
http://www.lcia.org/
http://www.siac.org.sg/
http://www.nyiac.org/
http://www.nai-nl.org/
http://www.dis-arb.de/
http://www.scmc.org.cn/


5. Arbitrage/médiation
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Points communs Particularités

✓ Mode de règlement de litiges

✓ Intervention d’un tiers arbitre ou médiateur

✓ Accord des parties pour recourir à l’arbitrage ou à la médiation

Arbitrage
• l’arbitre rend une   sentence 

équivalent à un jugement
• s’il y a une clause  d’arbitrage, 

les parties doivent recourir à 
l’arbitrage, sauf si les deux 
parties y renoncent.

Médiation
• le médiateur va  suggérer une 

solution sur laquelle les 
parties  doivent marquer leur 
accord.

• chaque partie peut à tout 
moment mettre fin 
unilatéralement à la 
procédure. 

Prévoir les deux? Les parties peuvent vouloir faire précéder la procédure d’arbitrage par une tentative de médiation. 
Exemple de clause:
“Les parties s’engagent à faire application du règlement de médiation du CEPANI pour tous différends découlant du présent contrat ou en relation 
avec celui-ci.”
Cette clause peut être complétée par les dispositions suivantes :
“Le siège de la médiation sera [      ]”. “La langue de la médiation sera le [       ]”.
“Si la médiation n’aboutit pas à un accord, le différend sera définitivement tranché suivant le règlement d’arbitrage du CEPANI par un ou plusieurs 
arbitres nommés conformément à ce règlement. La langue de l’arbitrage sera le [    ]. Le siège de l’arbitrage sera [    ]”.



▪ Le CEPANI est opérationnel depuis 1969

▪ ASBL indépendante des autorités

▪ Conseil d’administration composé d’arbitres experts et 

de professeurs d’universités / Bureau / Secrétariat

▪ Statistiques

o Traite chaque année plus de 100 demandes 

d'arbitrage grâce à un personnel spécialisé.

o Actuellement 150 procédures en cours

o Plus de 1000 sentences rendues

o “Tous différends découlant du présent contrat 

ou en  relation avec celui-ci seront tranchés 

définitivement suivant le règlement d’arbitrage 

du CEPANI par un ou plusieurs arbitres nommés 

conformément à ce règlement.”
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B. CEPANI



C. Conclusions

➢ L’arbitrage est un mode alternatif de 

règlement des conflits.

➢ Le CEPANI est la principale institution 

arbitrale belge.

➢ Ses différents règlements offrent un cadre 

juridique précis.

➢ Ses différents règlements garantissent une  

procédure arbitrale efficace, rapide et 

moderne.
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Stuiversstraat 8 rue des Sols
1000 Brussels 

T (+32) 2 515 08 35
info@cepani.be
www.cepani.be

CEPANI npo

mailto:info@cepani.be
http://www.cepani.be/


CONFÉRENCE À LA FEB
« LES MODES ALTERNATIFS 

DE RÉSOLUTION DES 
CONFLITS»

12 MAI 2022

Paul DHAEYER

Président du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles



8 TRIBUNAUX DE L'ENTREPRISE



COMPETENCES DU TRIBUNAL

Les litiges entre entreprises

La médiation d’entreprise et les règlements amiables 

L’insolvabilité (faillite) 

La procédure de Réorganisation Judiciaire : 
a) « prepack » (Président du tribunal) ; 

b) classique  (tribunal : accord amiable ; accord collectif ; transfert 

d’entreprise) (CED) 

La police économique



LES LITIGES ENTRE ENTREPRISES

Toute personne morale 
ou physique exerçant 
habituellement une 
activité économique 

indépendante. 

Personnes morales : 
sociétés commerciales 

ou associations. 

L’ensemble des 
profession libérales 

(médecins, avocats,…) 

Les dossiers sont 
introduits devant une 

chambre 
d’introduction. 

Les affaires mises en 
état sont fixées devant 

une chambre de 
plaidoiries. 



QUELQUES CHIFFRES



LA 
MEDIATION 
JUDICIAIRE 

1734 C.J : dans tous les litiges pendant devant les 

cours et tribunaux (pas en cassation) les parties 

peuvent solliciter la médiation. 

Le juge peut aussi l’imposer

Il rend un jugement ordonnant la médiation



LA 
MEDIATION

• La Médiation est un processus CONFIDENTIEL et 

structuré de concertation VOLONTAIRE entre les 

parties en conflit qui se déroule avec le concours 

d’un médiateur independant et impartial. 

• Le médiateur n’impose pas la décision mais peut

amener les parties à trouver une solution 

négociée. 

• Il peut organiser des réunions avec l’ensemble

des parties ou entendre les parties séparément. 

• Il rédige un protocole d’accord, que les parties 

peuvent faire homologuer par le tribunal. 



LA 
MEDIATION 

AU TEFB 

• Le tribunal sélectionne depuis 2016 des dossiers qui sont

susceptibles de faire l’objet d’une médiation : un courrier

est alors envoyé aux parties.

• Il existe au tribunal une permanence de médiateurs

agréés. 

• Le juge peut proposer à l’audience la médiation aux 

parties. 

• Il envoie le dossier devant un médiateur si les deux 

parties le demandent. 

• Il peut “imposer” le recours au médiateur si une des 

parties seulement demande la médiation

• Le juge prononce dans ce cas un jugement d’ouverture de 

médiation. 



LA PERMANENCE DE MÉDIATION

Au tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, il y 
a une permanence de médiateurs agréés, ce qui permet 
d’y envoyer les parties qui ont comparu à l’audience. 

Il y une sélection de dossiers susceptibles d’être réglés 
par la médiation : le greffe convoquent les parties à cet 
effet. 



LE MÉDIATEUR

Le médiateur judiciaire doit être agréé. Il s’agit 

d’un avocat. 

La procédure est confidentielle. Tout ce qui est 

utilisé en médiation ne peut plus être utilisé dans 

une procédure contentieuse. 



LA 
MÉDIATION 

D’ENTREPRIS
E

QUID?

Art. XX.36. CDE.

A la demande unilatérale du débiteur, le président du 
tribunal peut désigner un médiateur d'entreprise pour 
faciliter la réorganisation de tout ou partie de ses biens ou 
activités.

Le débiteur peut proposer le nom d'un médiateur 
d'entreprise.

Pas de protection juridique contre les créanciers, mais une 
protection de fait. 



QU’EST-CE 
QUE LA 
« CRA »?

Depuis 1er septembre 2021 : il y a deux chambres de règlements 
amiables au tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (la 
première existe depuis le 1er septembre 2020). 

Elle s’introduit par voie de requête (731 C.J.) ou par renvoi d’une autre 
chambre du tribunal. 

Chambre de 3 juges qui siège à huis clos. 

Elle permet au juge de parler au parties séparément (caucus) et en toute 
confiance.

Elle permet d’arriver un accord global qui a force exécutoire. 

Rapide et peu coûteux. 

Possibilité de désigner un médiateur.



QU’EST-CE QUE LA 
« CONCILIATION »? 

• Article 731 du Code judiciaire. 

• Le président de la chambre assisté de deux 

assesseur recherche avec les parties une solution 

négociée. 

• Les juges du TEFB peuvent renvoyer un dossier à 

partir d’une chambre d’introduction au de 

plaidoirie vers la « CRA ». 

• Les parties, ou l’une d’entre elles, peuvent saisir 

directement la CRA par voie d’une requête : en 

2021 il y a eu 40 requête en conciliation.  



COMMENT 
FONCTIONNE 

LA 
CONCILIATION? 

Les parties communiquent au Greffe, 1 semaine avant 
l’audience, une copie des pièces qu’ellles estiment centrales.

Les parties communiquent un résumé succint et confidentiel 
du litige en max. 1 page.

Les pièces centrales et le résumé confidentiel permettent aux 
magistrats de préparer l’audience. 

Les parties comparaissent en personne avec leur conseil en 
chambre du conseil (huis clos) 

Le traitement de l’affaire dure en moyenne de 30 à 60 
minutes. 

• Le tribunal entend les parties ensemble ou séparément (« caucus ») 



A L’ISSUE DE 
LA 
CONCILIATION 
? 

A l’issue de la conciliation : 

1. Lorsqu’un accord est trouvé qui, il est acté au plumitif de 

l’audience ou fait l’objet d’un jugement d’accord. 

2. Les parties peuvent poursuivrent leurs négociation dans le 

cadre d’une mediation. 

3. En cas d’échec: le dossier est refixé devant une chambre de 

plaidoiries composée d’autres magistrats. 



L’EFFICACITÉ DE 
LA CRA 

• Pour le tribunal de l’entreprise 

francophone de Bruxelles : 

• En 2020 : 

- 14 conciliations = 12 

accords + 2 échecs

- 16 médiations

• En 2021 : 

- 32 conciliations = 27 

accords (84,5%) + 5 échecs (15,5%)

- 16 médiations ordonnées 

et 14 accords en médiation



LA MÉDIATION EN CHAMBRE DES 
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS. QUID? 

• Art. XX25 CDE. Cette chambre des entreprises en 

difficultés est une chambre du tribunal de 

l'entreprise. 

• Elle se compose d'un juge de carrière et de deux 

juges consulaires.

• La chambre des entreprises en difficulté est assistée 

par des juges rapporteurs (juges consulaires).



LA CHAMBRE 
DES 

ENTREPRISES 
EN 

DIFFICULTÉS 
ET LA 

CONCILIATION.  
QUID? 

Permettre aux créanciers et aux débiteurs de 
règler rapidement leurs contentieux

La procédure sera totalement confidentielle

Permettra d’éviter la faillite. 

Le projet de loi « insolvency » prévoit que la CED 
pourra convoquer à la demande du débiteur les 
créanciers en vue de conciliation. 



LES 
AVANTAGES 

DE LA 
CONCILIATION 

ET DE LA 
MEDIATION

La rapidité : le litige est traité dès 
l’entrée au tribunal. 

Les parties conservent la 
maitrise du litige. 

Cela permet de trancher 
plusieurs litiges connexes en 
même temps. 
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De overheidsrechter: 
tussen rechtspraak en verzoening

VBO-CONGRES 
EVOLUTIES EN ALTERNATIEVEN INZAKE GESCHILLENBESLECHTING

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank
Brussel (NorB)
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INHOUDSTAFEL



12.05.2022Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (NorB)133

CIJFERS: VERZOENINGSPOGINGEN OP VERZOEK 
(art. 731 Ger.W.)
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GESCHIEDENIS SCHIKKINGSKAMER @NorB

2016
ontdubbeling inleidingskamer

2018

wijziging Ger.W. t.v.v. alternatieve
geschillenbeslechting

2019

• meer inzetten op persoonlijke
verschijning van partijen

• oproepingsbrief
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GESCHIEDENIS SCHIKKINGSKAMER @NorB

2020
permanentie bemiddelaars

2021

• pilootproject: de ster-rio

• oprichting volwaardige schikkingskamer

• 2 zittingen per maand

2022

• vertrouwelijkheid

• onverenigbaarheid



WET 18 JUNI 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met 

het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing

• art. 444 Ger.W. + “Zij (advocaten) informeren de rechtszoekende over de mogelijkheid tot bemiddeling,
verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. Indien zij van mening zijn dat een
minnelijke oplossing van het geschil overwogen kan worden, trachten zij die in de mate van het mogelijke te
bevorderen.”

• art. 519 Ger.W. + “De gerechtsdeurwaarders streven, in de mate van het mogelijke, de minnelijke oplossing
van geschillen na onder meer door de rechtszoekende te wijzen op de mogelijkheid tot bemiddeling,
verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen.”
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• + art. 730/1 Ger.W.
“§ 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.”
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• art. 731 Ger.W. + “Het behoort tot de opdracht van de rechter om de partijen te
verzoenen.”

• + art. 1723/1 Ger.W.

“De bemiddeling is een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen
conflicterende partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en
onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te
brengen zelf een oplossing uit te werken.”

• art. 1734 Ger.W. + “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.”
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Oproepingsbrief
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Oproepingsbrief
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Oproepingsbrief
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Oproepingsbrief
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Oproepingsbrief
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Oproepingsbrief
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CIJFERS: VERZOENINGSPOGINGEN NA VERWIJZING 
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CIJFERS: VERZOENINGEN NA VERWIJZING
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CIJFERS: NIET-VERZOENINGEN NA VERWIJZING
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VERGELIJKING INSTRUMENTEN GESCHILLENBESLECHTING 

Bron: Overgenomen uit LinkedIn, van De Muynck, C., 2022.



12.05.2022Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (NorB)149

VERGELIJKING INSTRUMENTEN GESCHILLENBESLECHTING 

Bron: Aangepast overgenomen uit LinkedIn, van De Muynck, C., 2022.



VOOR- EN NADELEN SCHIKKINGSKAMER @NorB

• snel

• goedkoop

• efficiënt

• gedragen

• win-win

• definitief

• werkbare oplossing

• vertrouwelijk

• geen beoordeling

indien

• partijen niet persoonlijk
aanwezig

• niet juiste mindset

• onvoldoende voorbereid
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VOORDELEN NADELEN



Titel IV WER Ondernemingsbemiddelaar en minnelijk akkoord

• art. XX.36

“§1 Op verzoek van de schuldenaar kan de voorzitter van de rechtbank
een ondernemingsbemiddelaar aanstellen, om de reorganisatie van het geheel of een gedeelte van haar
activa of activiteiten te vergemakkelijken.

De schuldenaar kan de naam van een ondernemingsbemiddelaar voorstellen.”

• art. XX.37

“§1 De schuldenaar kan aan al zijn schuldeisers of aan twee of meer onder hen een minnelijk akkoord
voorstellen met het oog op de reorganisatie van het geheel of een gedeelte van zijn activa of van zijn
activiteiten. Hij kan hiertoe de aanwijzing van een ondernemingsbemiddelaar voorstellen.

De partijen bepalen vrij de inhoud van dit akkoord, dat de derden niet bindt.”

• art. XX.38

“Wanneer de partijen het vragen bij gezamenlijke vordering, kan de voorzitter van de rechtbank het
minnelijk akkoord homologeren, en in voorkomend geval, een uitvoerend karakter aan alle of een deel
van de erin vermelde schuldvorderingen verlenen.”
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CIJFERS: VERZOEKEN ONDERNEMINGSBEMIDDELING

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

XX art 36 WER

Total



12.05.2022Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (NorB)153

Titel VI WER Faillissement

• art. XX.129

“De rechter-commissaris is er in het bijzonder mee belast toezicht te houden op het beheer
en op de vereffening van het faillissement en de verrichtingen ervan te bespoedigen, …”

• art. XX.133

“De rechter-commissaris beslist, in overleg met de curatoren of een plaatsopneming
aangewezen is,…”

• art. XX.148

“De rechter-commissaris kan de gefailleerde, diens werknemers en wie dan ook horen, zowel
aangaande het onderzoek van de boeken en de boekhoudkundige bescheiden als aangaande
de oorzaken en de omstandigheden van het faillissement.”

• art. XX.170

“Op die vergadering wordt de rekening besproken en afgesloten.”
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ALTERNATIEVE MOGELIJKHEDEN @NorB

rechtstreekse pogingen tot 

minnelijke akkoorden
schikkingskamer

pre-insolventie: 

ondernemingsbemiddelaar

& minnelijke akkoorden

tijdens faillissement
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GETUIGENISSEN VAN DE SCHIKKINGSKAMER 
@NorB

“Advocaten zien het 
vaak als een ander

verdienmodel.”

“Afstappen van eigen
gelijk blijft moeilijk.”

“Hoe langer het duurt,  
hoe meer partijen in de 

loopgraven komen.”

“Als je overtuigd bent van 
je groot gelijk, is alles een

nadeel.”

“Soms volstaat de oude bagage 
niet om het nieuwe te doen.”
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“Belangrijk dat partijen
weten wat ze willen.”

“Niet te hard op de 
pedaal duwen.”

“Vreemde ogen mogen
niet dwingen.”

“Een dagvaarding voor de 
rechtbank kan juist een

incentive zijn om 
gemakkelijker rond de tafel

te gaan zitten.”

“Als de rechter meekijkt, kom je 
gemakkelijker tot een oplossing.”
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“Alternatieve weg is de 
beste weg.”

“Justitie krijgt een
vriendelijker gezicht.”

“Er zijn geen
verliezers.”

“Het geschil is behandeld, 
doorgeslikt, voorbij.”

“Amai, dank u wel. Echt een
opluchting dat we ervan af zijn.”
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BEDANKT VOOR JULLIE 
AANDACHT!
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CONTACT

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (NorB)
Waterloolaan 70

1000 Brussel

02 557 76 96

orb.brussel.secretariaat@just.fgov.be

Website: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nederlandstalige-
ondernemingsrechtbank-brussel

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-
brussel

Twitter: https://twitter.com/NL_orb_Brussel

mailto:orb.brussel.secretariaat@just.fgov.be
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel
https://www.linkedin.com/company/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel
https://twitter.com/NL_orb_Brussel

