Hoe een bemiddelaar vinden en
kiezen?
KIEZEN
De partijen hebben de vrije keuze om een erkend
bemiddelaar te kiezen die kan tussenkomen zowel vóór,
tijdens als na de gerechtelijke procedure.

Een familiaal conflict?
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VINDEN
De lijst van erkende bemiddelaars vindt u op de website
www.fbc-cfm.be of via het secretariaat van de Federale
Bemiddelingscommissie.

Wat kost bemiddeling?

Personen die niet beschikken over voldoende inkomsten
kunnen beroep doen op rechtsbijstand en/of juridische
tweedelijnsbijstand.
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Een bemiddelaar zal een vergoeding (of ereloon)
vragen voor de geleverde bemiddelingsdiensten en zal
zijn kosten factureren.

Bemiddeling in familiezaken

Voor wie?

Wat is bemiddeling?

Elke persoon betrokken bij een conflict in de familiale
sfeer.

Het is een vertrouwelijke en vrijwillige methode waarbij
de bemiddelaar de partijen helpt samen constructieve
oplossingen te vinden.

+ De bemiddeling is vrijwillig.

Wanneer?

Bemiddeling sluit de samenwerking met advocaten,
notarissen, psychologen, fiscalisten en andere experten niet
uit.

+ De bemiddeling heeft bijzondere aandacht voor

Vragen betreffende:
› ouderschapsregeling
› echtscheiding
› scheiding van samenwonenden
› verdeling van goederen
› alimentatie
› verblijfsregeling voor kinderen
› nieuwsamengestelde gezinnen
› intrafamiliale geschillen
› contact met grootouders
› andere familiale zaken

Voordelen
De partijen kunnen op elk moment uit de
bemiddeling stappen.

het belang van de kinderen.

+ De bemiddeling kan toekomstige conflicten

De rol van de bemiddelaar
De erkende bemiddelaar is een professional met een
gespecialiseerde opleiding. Hij helpt de partijen zelf
oplossingen te vinden voor hun problemen.

voorkomen en de communicatie verbeteren.

+ De vraag tot bemiddeling kan zowel voor, tijdens
en na een gerechtelijke procedure gesteld
worden.

+ Het bemiddelingsakkoord kan snel
De bemiddelaar is een neutrale, onafhankelijke derde die
het bemiddelingsproces begeleidt.
De bemiddelaar oordeelt niet, geeft geen advies en
beslist niet. Hij faciliteert en stimuleert een win-win
oplossing die voor alle betrokkenen haalbaar is.

gehomologeerd worden door de rechter, indien
de bemiddeling tot stand gekomen is met de
tussenkomst van een erkend bemiddelaar.

