
Categorieën
Er zijn drie categorieën van bemiddelaars:

• familiezaken: voor alle geschillen 
die voortvloeien uit een scheiding,  
erfenis, generatieconflict, 
relatieproblemen, contactherstel;

• burgerlijke- en handelszaken: 
voor alle geschillen met klanten,  
leveranciers, aandeelhouders, 
huisvesting;

• sociale zaken: om gelijke rechten te
herstellen of machtsstrijd te stoppen 
die verband houdt met hiërarchie, en
bij alle conflicten die wegen op de 
productiviteit en het welzijn van de 
mensen.

Waar vindt u een bemiddelaar
U vind een bemiddelaar in uw regio op de

website van FOD Justitie op:

http://www.juridat.be/bemiddeling/ Bemiddeling
en pro Deo bemiddeling

Een alternatief voor de rechtbank

Wat kost een bemiddelaar
Bemiddelen is niet gratis. De bemiddelaar 
moet worden vergoed voor zijn prestaties.

Geldproblemen mogen er echter niet toe 
leiden dat u afziet van een bemiddeling. 

Pro Deo bemiddeling
Als u niet over de nodige middelen beschikt 
kunt u, net zoals u dan recht hebt op een 
pro Deo advocaat, genieten van gratis 
bemiddeling. Uw bemiddelaar kan hiervoor 
het nodige doen.

Loongrenzen
Voor gehuwden, samenwonenden of 
alleenstaanden met kinderen ten laste is er 
volledige rechtsbijstand bij een netto loon 
tot 1317 €, en gedeeltelijke rechtsbijstand 
bij een netto loon tot 1607 € per maand.

Het is het loon van elke partner apart, de 
inkomsten worden niet samengeteld vermits
er tegengestelde belangen zijn.

Het loon van iedere partner wordt dan nog 
eens vermeerderd met 188,22 € per kind of 
persoon ten laste.

Gemeenschappelijke kinderen worden 
aangegeven als ten laste voor beide 
partners. Het is immers door de 
bemiddeling dat er een regeling uitgewerkt 
wordt voor de kinderen.

http://www.juridat.be/bemiddeling/


Een alternatief voor de rechtbank
Bij een conflict is het vaak een natuurlijke 
reactie om een rechtszaak aan te spannen.

Een rechtszaak leidt echter vaak tot een 
onherstelbare breuk in relaties. Vooral 
wanneer het gaat over een conflict met 
personen uit uw omgeving, zoals een 
(ex)partner, familieleden of buren.

Als er geen dialoog meer mogelijk is kunt u  
beroep doen op een bemiddelaar die u helpt
om samen met alle betrokkenen een voor 
iedereen aanvaardbare  oplossing te vinden.

Vermits de oplossing niet wordt opgelegd 
door een rechter maar zelfgekozen is, zal 
die beter uitgevoerd worden en ook lang 
stand houden. Iedereen heeft immers mee 
gezocht naar een aanvaardbare oplossing.

Als het uiteindelijke akkoord wordt 
opgesteld door een erkende bemiddelaar 
heeft het dezelfde waarde als een vonnis 
mits dit gehomologeerd wordt.

Hieruit volgt dat, als er problemen zijn met 
het uitvoeren van een vonnis, een 
bemiddelaar een nieuwe overeenkomst kan 
maken die het vonnis kan overstijgen.

Wat is bemiddelen
Bemiddelen is een snelle en efficiënte 
methode om conflicten op te lossen. Het 
gebeurt op vrijwillige basis. Alle partijen 
verbinden er zich toe om zonder enige 
dwang samen een oplossing te vinden voor 
het geschil.

De bemiddelaar is meerzijdig partijdig, dat 
wil zeggen dat hij naar de belangen kijkt 
van alle partijen.

Hij komt niet tussenbeide zoals een 
advocaat of een rechter, doch probeert de 
dialoog terug op gang te brengen. Door 
naar alle partijen te luisteren en met hen 
een constructieve dialoog te voeren zal hij 
proberen de partijen tot een akkoord te 
laten komen.

Geraken de partijen er zelf niet uit, zal de 
bemiddelaar, samen met de partijen, én 
met wederzijdse betrokkenheid, helpen 
nadenken naar een oplossing toe. De 
bemiddelaar zal echter niet sturen naar een 
welbepaalde oplossing.

Vertrouwelijkheid
Bemiddeling is vertrouwelijk. Hetgeen 
gezegd of uitgewisseld wordt, mag niet 
gebruikt worden buiten de context van de 
bemiddeling. De bemiddelaar is gebonden 
door het beroepsgeheim. Hij kan nooit 
opgeroepen worden als getuige.

Geen akkoord
Indien er geen volledig akkoord mogelijk is 
kan het deel van het geschil dat niet kon 
worden geregeld, daarna alsnog door een 
rechter worden beslecht.

Bemiddeling bij een scheiding
Bij een scheiding stelt de bemiddelaar een 
ouderschapsovereenkomst of een EOT op 
die gehomologeerd wordt door de 
rechtbank. U moet niet meer naar een 
advocaat of notaris.

Zelfs als u reeds verwikkeld bent in een 
moeilijk lopende echtscheiding kan u toch 
nog kiezen voor bemiddeling. Alle 
gerechtelijke procedures worden dan 
opgeschort zolang de bemiddeling loopt.

Als u alles reeds bent overeengekomen kan 
u met uw overeenkomst ook naar een 
bemiddelaar gaan. De bemiddelaar zal de 
overeenkomst gieten in een voor de 
rechtbank aanvaardbaar formaat.

Wanneer mensen met
kinderen gaan scheiden

brengt dit een hele
reorganisatie van het gezin

met zich mee. Vader en
moeder zijn geen partners

meer, maar hun ouderschap
blijft bestaan.

Het is belangrijk dat
kinderen niet gekneld raken

in de conflicten van hun
ouders en dat ze met beiden
een positieve band houden.

De bemiddelaar zal daar veel
aandacht aan besteden.
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