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Inleidend woord van de Voorzitter Van de Federale Bemiddelingscommissie

De heer Vincent Lesseliers
(september 2009 - september 2011)
Toen ik in het begin van
deze eeuw de opleiding
bemiddeling volgde,
was het alsof er oogkleppen van mijn ogen

werden genomen.
Ik denk dat dit bij veel juristen het geval was na het volgen van een
opleiding bemiddeling.
Veel juristen, zeker advocaten en notarissen, worden dikwijls met
conflicten geconfronteerd. Er werd hen echter nooit geleerd hoe ze
daarmee moesten omgaan. Dat gebeurde vanuit een buikgevoel
of persoonlijke ervaring, zonder enige wetenschappelijke achtergrond. Weinig efficiënt eigenlijk.
Ik ontdekte Bemiddeling als methode om conflicten op te lossen,
waarbij het de betrokkenen zelf zijn die beslissen en onderhandelen met elkaar, naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is
(win-win) en waarbij een derde (de bemiddelaar) hen begeleidt
en meerzijdig partijdig is.
Bemiddeling heeft een grote impact gehad op mijn manier van
werken, zeker als ik cliënten help die met elkaar een conflict hebben,
maar ook daarbuiten, in niet-conflictuele context.
Toen ik in 2005 de gelegenheid kreeg om deel uit te maken van de
Federale Bemiddelingscommissie, heb ik dan ook geen seconde
getwijfeld om mijn steentje bij te dragen in de uitbouw van het
nieuwe beroep dat bemiddeling is.
De krijtlijnen uittekenen van zo een nieuw beroep was echter wel
veel complexer dan ik had gedacht. Zeker omdat er een grote
tijdsdruk was om de wettelijk voorgeschreven overgangsregeling
snel uit te werken.
Onder leiding van de eerste voorzitter, meester Bertrand Asscherickx, werd er gekozen voor een praktijkgerichte aanpak. Er was
geen tijd om eerst een hele reeks criteria op te stellen waar concrete
dossiers aan werden getoetst. De wettelijke criteria werden gaandeweg aangevuld met criteria die in overweging werden genomen in
concrete dossiers, waarbij er met een grote openheid werd gekeken
naar alle toekomstige collega’s, ongeacht hun beroepsachtergrond.
Op deze manier werden de definitieve criteria gedistilleerd uit de

praktijk. Het formaliseren en verder uitwerken van de criteria werd
tot een goed einde gebracht onder het voorzitterschap van meester
Guy De Reytere.
Ik heb het steeds als mijn taak gezien om ervoor te zorgen dat
de beslissingen van de Commissie consequent bleven met het
verleden. Met die bezorgdheid in het achterhoofd heb ik in 2009
aanvaard om het voorzitterschap op mij te nemen. Op die manier
wilde ik erop toezien dat er een continuïteit was in het beleid van
de Federale Bemiddelingscommissie. Geen plotse veranderingen,
maar - verder bouwend op wat was gerealiseerd - wel ruimte voor
evolutie in, en fine-tuning van de reglementering m.b.t. het beroep
van bemiddelaar.
Onder meer met het oog op deze continuïteit heeft de commissie het initiatief genomen om dit activiteitenverslag op te maken,
zodat de toekomstige leden van de commissie kunnen nalezen hoe
er tot sommige beslissingen werd gekomen en met welke overwegingen rekening werd gehouden.
Het werk van de Federale Bemiddelingscommissie is echter nog
lang niet voltooid. Getuige daarvan de toekomstplannen die verder
in dit verslag uiteengezet zullen worden, onder meer door de huidige voorzitter Bernard Castelain. Nu het beroep georganiseerd is,
en er meer dan 1000 enthousiaste professionelen klaar staan, moet
er nog voor gezorgd worden dat bemiddeling meer bekend wordt
bij het grote publiek en aanvaard wordt door de juridische wereld
als een volwaardige manier om conflicten op te lossen (naast en in
samenspraak met de rechtbank).

Vincent Lesseliers,
Notaris en Bemiddelaar
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1. Voorstelling van de Federale Bemiddelingscommissie
1.1	In het leven geroepen door de wet van 21 februari 2005
tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband
met de bemiddeling

advies verlenen in de diverse toepassingsgebieden van deze
wet: familiale zaken, burgerlijke en handelszaken, en sociale
zaken.

1. De wet van 21 februari 2005 heeft een nieuw zevende deel in
het Gerechtelijk wetboek ingeschreven (art. 1724 tot 1737
Ger.W.) waarin de algemene beginselen van bemiddeling
worden uiteengezet, voor zowel de gerechtelijke bemiddeling
(d.i. een bemiddeling waarbij de rechter een bemiddelaar heeft
aangesteld tijdens een reeds voor de rechtbank hangende
procedure) als de vrijwillige bemiddeling (een bemiddeling op
initiatief van de partijen opgestart voor/tijdens of na een
gerechtelijke procedure).1

Elke commissie is telkens samengesteld uit 2 notarissen, 2
advocaten en 2 vertegenwoordigers van “de bemiddelaars die
noch het beroep van advocaat, noch dat van notaris uitoefenen”
(hierna “de derden” 3) en hun plaatsvervangers. De commissie is
tevens taalkundig paritair samengesteld en telt evenveel
Nederlandstalige als Franstalige leden. Het mandaat als lid is een
vierjarig mandaat dat hernieuwbaar is. De oproep tot kandidaatstelling verschijnt in het Belgisch Staatsblad en de leden worden
door de Minister van Justitie aangewezen na voordracht van
representatieve organisaties op het vlak van bemiddeling.

2. Organisatorisch heeft de wet de Federale Bemiddelingscommissie aangesteld als centraal orgaan dat waakt over de
ontwikkeling én de kwaliteit van de bemiddeling. Deze Federale
Bemiddelingscommissie bestaat uit een Algemene Commissie
met beslissingsbevoegdheid en drie Bijzondere Commissies die

De Minister van Justitie stelt aan de Federale Bemiddelingscommissie het personeel alsook de middelen ter beschikking die
nodig zijn voor haar werking.

1.2 	Samenstelling van de Federale Bemiddelingscommissie
1.2.1 Organogram

FOD JUSTITIE

Personeel en middelen

FEDERALE BEMIDDELINGSCOMMISSIE
ALGEMENE COMMISSIE
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Leden

Bijzondere
commissie
voor
Familiale Zaken
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Leden

Bijzondere
commissie
voor Burgerlijke
en Handelszaken

Voorzitter
Vaste administratie
Wnd. Diensthoofd
Attaché
Administratief medewekers

Bijzondere
commissie
voor
Sociale Zaken

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Leden

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secrétaire
Leden

Plenaire vergaderingen (Beleid en Strategie)
Werkgroepen (Onderzoek en Ontwikkeling)
Voorzitter
Leden van de Algemene commissie en de 3 Bijzondere commissies
1
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Voor een gedetailleerde bespreking van de wet: B. GAYSE, Bemiddeling. Een veralgemeende wettelijke grondslag, NjW 2005, afl. 107, 434-449 en B. ALLEMEERSCH, B. GAYSE,
P. SCHOLLEN, “De wet van 21 februari 2005 in verband met bemiddeling” in B. ALLEMEERSCH, B. GAYSE, P. SCHOLLEN, P. TAELMAN, P. VAN ORSHOVEN, De nieuwe wet op de
bemiddeling, die Keure, Brugge, 2005, 9-57.
Deze groep is een enorm grote en diverse groep en omvat (bedrijfs)juristen, maatschappelijk assistenten, psychologen, sociologen, bedrijfsrevisoren, architecten, managers,
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1.2.2 LEDEN
SAMENSTELLING VAN DE VERSCHILLENDE COMMISSIES

Algemene commissie:
Mandaat 2005-2009
Onder voorzitterschap van de heer Bertrand Asscherickx
(1 september 2005 – 1 september 2007) en van de heer
Guy De Reytere (1 september 2007 – 1 september 2009):

Mandaat 2009-2013
Onder voorzitterschap van de heer Vincent Lesseliers
(1 september 2009 – 1 september 2011) en van de heer
Bernard Castelain (1 september 2011 – 1 september 2013)

Vaste Leden
›› De heer Guy De Reytere (Franstalig advocaat)
›› De heer Bertrand Asscherickx (Nederlandstalig advocaat)
›› De heer Philippe Van Diest (Nederlandstalig notaris)
Opgevolgd door de heer Vincent Lesseliers in 2008
›› De heer James Dupont (Franstalig notaris)
›› Mevrouw Stroobants Monique (Franstalig derde)
Opgevolgd door de heer Bernard Castelain in 2009
›› De heer Leo Van Steenbergen (Nederlandstalig derde)
Opgevolgd door mevrouw Anne Buysse in 2009

Vaste Leden
›› De heer Vincent Lesseliers (Nederlandstalig notaris)
›› De heer Bruno Le Maire (Franstalig notaris)
›› De heer Stanislas Ossieur (Nederlandstalig advocaat)
›› De heer Marc Wagemans (Franstalig advocaat)
›› Mevrouw Ann Buysse (Nederlandstalig derde)
Opvolgingsprocedure opgestart
›› De heer Bernard Castelain (Franstalig derde)

Plaatsvervangende Leden
›› De heer Jean Cruyplants (Franstalig advocaat)
Opgevolgd door de heer Marc Wagemans in 2009
›› De heer Stanislas Ossieur (Nederlandstalig advocaat)
›› De heer Vincent Lesseliers (Nederlandstalig notaris)
Opgevolgd door de heer François-Xavier Willems in 2009
›› De heer Bruno Le Maire (Franstalig notaris)
›› Mevrouw Barbara Gayse (Nederlandstalig derde)
Opgevolgd door mevrouw Mia Renders in 2009
›› De heer Bernard Castelain (Franstalig derde)

Plaatsvervangende Leden
›› Mevrouw Florence Van de Putte (Franstalig advocaat)
›› Mevrouw Anne-Marie Witters (Nederlandstalig advocaat)
›› De heer Luc Possoz (Franstalig notaris)
›› De heer François-Xavier Willems (Nederlandstalig notaris)
›› De heer Franky De Meyer (Nederlandstalig derde)
Opvolgingsprocedure opgestart
›› Mevrouw Hélène Van den Steen (Franstalig derde)
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II. Commissie familiezaken:
MandaAt 2005-2009
Onder voorzitterschap van de heer Steven Brouwers
(1 september 2005 – 1 september 2007) en van mevrouw
Isabelle Van Kerckhove (1 september 2007 – 1 september 2009):

MandaAt 2009-2013
Onder voorzitterschap van de heer Bart Van Der Meersch
(1 september 2009 – 1 september 2011) en van mevrouw
Ginette Debuyck (1 september 2011 – 1 september 2013)

Vaste Leden
›› De heer Guy Hiernaux (Franstalig advocaat)
›› De heer Steven Brouwers (Nederlandstalig advocaat)
›› De heer Yves Behets-Wydemans (Franstalig notaris)
›› De heer Bart Van der Meersch (Nederlandstalig notaris)
›› Mevrouw Isabelle Van Kerckhove (Franstalig derde)
›› Mevrouw Mia Renders (Nederlandstalig derde)

VASTE LEDEN
›› De heer Guy Hiernaux (Franstalig advocaat)
›› De heer Luc Steyaert (Nederlandstalig advocaat)
›› De heer Bart Van der Meersch (Nederlandstalig notaris)
›› De heer Jean-Marc Foubert (Franstalig notaris)
›› Mevrouw Sabine De Bauw (Nederlandstalig derde)
›› Mevrouw Betul Kurtoglu (Franstalig derde)

Plaatsvervangende Leden
›› Mevrouw Marie-Berthe Bertrand (Franstalig advocaat)
›› De heer Luc Steyaert (Nederlandstalig advocaat)
›› Mevrouw Catherine Poncelet (Franstalig notaris)
Opgevolgd door de heer Thierry Lannoy in 2009
›› Mevrouw Hilde Hellemans (Nederlandstalig notaris)
›› De heer Roland Josse (Franstalig derde)
›› Mevrouw Diane Evers (Nederlandstalig derde)

Plaatsvervangende Leden
›› De heer Thierry Lannoy (Franstalig notaris)
›› Mevrouw Maggy Vancoppernolle (Nederlandstalig notaris)
›› Mevrouw Annette Bridoux-Culem (Franstalig advocaat)
›› Mevrouw Kathleen Van Cauter (Nederlandstalig advocaat)
›› Mevrouw Ginette Debuyck (Franstalig derde)
›› De heer Rachid Baitar (Nederlandstalig derde)

III. Commissie burgerlijke en handelszaken:
MandaAt 2005-2009
Onder voorzitterschap van de heer Renaud Grégoire
(1 september 2005 – 1 september 2007) en van de
heer Alex Tallon (1 september 2007 – 1 september 2009):

Mandaat 2009-2013
Onder voorzitterschap van de heer Michel Gonda
(1 september 2009 – 1 september 2011) en van mevrouw
Hilde Hellemans (1 september 2011 – 1 september 2013)

VASTE LEDEN
›› De heer Michel Gonda (Franstalig advocaat)
›› De heer Alex Tallon (Nederlandstalig advocaat)
›› De heer Renaud Grégoire (Franstalig notaris)
›› De heer Leo Steenackers (Nederlandstalig notaris)
›› De heer Tanguy Roosen (Franstalig derde)
›› De heer Marc Taeymans (Nederlandstalig derde)

VASTE LEDEN
›› De heer Michel Gonda (Franstalig advocaat)
›› De heer Willem Meuwissen (Nederlandstalig advocaat)
›› Mevrouw Hilde Hellemans (Nederlandstalig notaris)
›› De heer Benoît Colmant (Franstalig notaris)
›› De heer Tanguy Roosen (Franstalig derde)
›› De heer Marc Taeymans (Nederlandstalig derde)

Plaatsvervangende Leden
›› De heer Avi Schneebalg (Franstalig advocaat)
›› De heer Herman Verbist (Nederlandstalig advocaat)
›› De heer Jean-Marie De Deken (Franstalig notaris)
›› De heer Leo Verhelst (Nederlandstalig notaris)
›› De heer Bart Thuysbaert (Franstalig derde)
›› De heer Alex De Schrijver (Nederlandstalig derde)
Opgevolgd door mevrouw Sabine Van Buggenhout in 2009

Plaatsvervangende Leden
›› Mevrouw Sabine Van Buggenhout (Nederlandstalig notaris)
›› De heer Patrick Lambinet (Franstalig notaris)
›› Mevrouw Marie-Leentje Hozee (Nederlandstalig advocaat)
›› Mevrouw Catherine Henry (Franstalig advocaat)
›› De heer Noël De Smet (Nederlandstalig derde)
›› Mevrouw Sophie Delbet-Varlet (Franstalig derde)
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IV. Commissie sociale zaken:
MandaAt 2005-2009
Onder voorzitterschap van de heer Guy Kahn
(1 september 2005 – 1 september 2007) en van de
heer Guy Kahn (1 september 2007 – 1 september 2009):

MandaAt 2009-2013
Onder voorzitterschap van mevrouw Helena De Backer
(1 september 2009 – 1 september 2011) en van de heer
Luc Vandenhoeck (1 september 2011 – 1 september 2013)

VASTE LEDEN
›› De heer Claude Quackels (Franstalig advocaat)
›› De heer Herman Buyssens (Nederlandstalig advocaat)
›› De heer Pierre De Doncker (Franstalig notaris)
›› De heer Peter Verhaegen (Nederlandstalig notaris)
›› De heer Guy Kahn (Franstalig derde)
›› De heer Guy Van Bruystegem (Nederlandstalig derde)

VASTE LEDEN
›› Mevrouw Helena De Backer (Nederlandstalig advocaat)
›› Mevrouw Sylviane Fabry (Franstalig advocaat)
›› De heer Stein Binnemans (Nederlandstalig notaris)
›› De heer Michel Cornelis (Franstalig notaris)
›› De heer Jozef Mostinckx (Nederlandstalig derde)
›› De heer Luc Vandenhoeck (Franstalig derde)

PLAATSVERVANGENDE LEDEN
›› De heer Denis Gouzée (Franstalig advocaat)
›› Mevrouw Helena De Backer (Nederlandstalig advocaat)
›› De heer Xavier Bricout (Franstalig notaris)
›› De heer Joost Vercouteren (Nederlandstalig notaris)
›› Mevrouw Catherine Piron (Franstalig derde)
›› De heer Jozef Mostinckx (Nederlandstalig derde)

PLAATSVERVANGENDE LEDEN
›› Mevrouw Kathleen De Cuyper (Nederlandstalig advocaat)
›› Mevrouw Monique Colens (Franstalig advocaat)
›› Mevrouw Véronique Dolpire (Franstalig notaris)
›› De heer Joost Vercouteren (Nederlandstalig notaris)
›› Mevrouw Catherine Piron (Franstalig derde)
›› De heer Hans Dumortier (Nederlandstalig derde)

1.2.3 Vaste administratie
3. De commissie wordt ondersteund door een vaste administratie bestaande uit een attaché en enkele administratief medewerkers.
Op 1 oktober 2007 werd mevrouw Barbara Gayse benoemd als
attaché- jurist binnen de commissie. Sinds november 2008
wordt zij in haar taak bijgestaan door de heer Sven Vermassen,
voltijds Nederlandstalig administratief assistent. Twee personen
vervoegden later de dienst als tijdelijk ter beschikkinggesteld
Franstalig personeel.

Het beheer van de publieke database van de erkende bemiddelaars en de erkende (basis- en permanente) vormingen (via de
website www.bemiddeling-justitie.be) wordt tevens door hen op
zich genomen en wordt na iedere vergadering geactualiseerd.
5. Daarnaast woont de attaché samen met de leden van de
commissie vergaderingen bij en volgt ze de tendenszen in de
bemiddelingswereld op via deelname aan diverse studiedagen
en vormingen in binnen- en buitenland.

4. De attaché staat samen met de administratief medewerkers,
onder toezicht van de Voorzitter van de Algemene Commissie,
in voor het dagelijkse beheer van de commissie.
Vragen van personen in conflict, van bemiddelaars en van de
diverse actoren van justitie worden door hen behandeld. Zij
staan ook in voor het volledige dossierbeheer van de erkenningsaanvragen tot bemiddelaar, erkenningsaanvragen om als
vormingscentra erkend te worden en de dossiers van permanente vorming. De vaste administratie is het eerste controlepunt
voor dergelijke aanvragen en zorgt voor de coördinatie van de
dossiers tussen de Bijzondere Commissie (advies) en de
Algemene Commissie (definitieve beslissing).

Zie voor meer informatie over de werking van de Federale
Bemiddelingscommissie o.a. het “organogram” en de
hiernavolgende informatie over “de werking” en de
“fundamentele doelstelling” van de Federale
Bemiddelingscommissie.
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1.3 Zetel en contactgegevens
De kantoren van de Federale Bemiddelingscommissie zijn
gevestigd te 1000 Brussel, Leuvenseplein 4.
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op het nummer
02 210 57 26 en per fax op het nummer 02 210 57 27.
E-mails kunnen worden overgemaakt aan
secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be .
Hoe te bereiken?
›› met de metro: lijnen 1A of 1B, station: « Park »
›› met de tram: trams 92 en 94 halte: « Park »
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1.4 Werking

1.5 Fundamentele doelstelling

1.4.1 Algemene Commissie
De ambten van de Algemene Commissie worden afwisselend
waargenomen door een Nederlandstalig en een Franstalig lid.
Bovendien wordt het voorzitterschap en ondervoorzitterschap
van deze commissie afwisselend waargenomen door notarissen,
advocaten en bemiddelaars die noch het beroep van advocaat,
noch dat van notaris uitoefenen. De Algemene Commissie heeft
een huishoudelijk reglement opgesteld.

Door de wetgever werd de Federale Bemiddelingscommissie in
het leven geroepen om als centraal orgaan op federaal niveau te
waken over de ontwikkeling én de kwaliteit van de bemiddeling
via de erkenning van de bemiddelaar.

De Algemene Commissie vergadert twee maal per maand.
Om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen moet de
meerderheid van de leden aanwezig zijn. De beslissingen
worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van de
ondervoorzitter die hem vervangt, doorslaggevend.
1.4.2 Bijzondere Commissie
De ambten van de Bijzondere Commissies worden afwisselend
waargenomen door een Nederlandstalig en een Franstalig lid.
De Bijzondere Commissies hebben hun huishoudelijk reglement
opgesteld.
De Bijzondere Commissie vergadert één maal per maand, tenzij
de agenda van de desbetreffende Commissie een hoger of lager
vergaderritme vereist.
Om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen moet de
meerderheid van de leden aanwezig zijn. De beslissingen
worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van de
ondervoorzitter die hem vervangt, doorslaggevend.

De taken van de Federale Bemiddelingscommissie zijn opgenomen in art. 1727 § 6 Ger.W:
›› 1° de instanties voor de vorming van bemiddelaars en de
vormingen die zij organiseren, erkennen;
›› 2° de criteria voor de erkenning van de bemiddelaars per
soort bemiddeling bepalen;
›› 3° de bemiddelaars erkennen;
›› 4° tijdelijk of definitief de erkenning intrekken van de
bemiddelaars die niet meer zouden voldoen aan de
voorwaarden bepaald in artikel 1726;
›› 5° de procedure voor de erkenning en de tijdelijke
of definitieve intrekking van de titel van bemiddelaar
bepalen;
›› 6° de lijst van de bemiddelaars opstellen en verspreiden
bij de hoven en rechtbanken;
›› 7° een gedragscode opstellen en de eruit voortvloeiende
sancties bepalen.

1.6 De beslissingen van de Federale Bemiddelingscommissie
De beslissingen van de Federale Bemiddelingscommissie zijn
consulteerbaar op www.bemiddeling-justitie.be/nieuws voor de
bemiddelaar-erkenning, en worden hierna toegelicht bij “de
realisaties van de Federale Bemiddelingscommissie”.
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2.	Realisaties van de Federale Bemiddelingscommissie
2.1 Beslissingen ter invulling van onze wettelijke opdracht
ex art. 1727 §6 Ger.W.
6. Op 1 september 2005, heeft de Federale Bemiddelingscommissie
haar werkzaamheden aangevat. Er werd gestart met het vervullen
van de taken die haar werden toevertrouwd door de wetgever
conform art.1727 §6 Ger.W
7. Bij het omzetten van de wettelijke bepalingen in concrete
richtlijnen, werden dikwijls principiële discussies gevoerd. Er diende
bij het uitbouwen van de bemiddeling steeds rekening gehouden te
worden met de krijtlijnen die reeds door de wetgever waren
uitgezet. Dit jaarverslag wil een weergave zijn van de principiële
keuzes die werden gemaakt en wil tevens toelichten welke overwegingen een rol hebben gespeeld bij het maken van deze keuzes.
2.1.1	Tijdelijke erkenningen: overgangsmaatregel
ex art. 25 van de wet
8. De wetgever wou dat er zo snel mogelijk met bemiddeling
van start zou worden gegaan. Daartoe werd bij wijze van
overgangsmaatregel, een systeem van tijdelijke erkenningen
voorzien in artikel art. 25 § 2 van de Wet tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling (zie
bijlage 5). De Federale Bemiddelingscommissie had als eerste
taak om instanties te erkennen die tot uiterlijk 30 september
2006 “tijdelijke erkenningen” konden toestaan aan bemiddelaars. Deze tijdelijke erkenning was volgens ditzelfde artikel 2
jaar geldig vanaf de datum waarop ze werd verleend.

9. Op deze manier werden door de Federale Bemiddelingscommissie diverse instanties3 in de verschillende vakgebieden
erkend waar kandidaat-bemiddelaars met verschillende
beroepsachtergronden (advocaat, notaris of derden) terecht
konden om in hun eigen moedertaal een tijdelijke erkenning
aan te vragen.
Deze instanties hebben op hun beurt ruim 1000 erkenningen
toegestaan.
Op 1 oktober 2008 zijn de laatste van deze tijdelijke erkenningen, ex art.25 van de Wet tot wijziging van het Gerechtelijk
Wetboek in verband met de bemiddeling, automatisch en van
rechtswege vervallen.
2.1.2 Definitieve erkenningen (art. 1727 § 6, 2° en 3° Ger.W.)
10. Voor de definitieve erkenningen dienden eerst de criteria
(randnummers 11-14) vastgesteld te worden waaraan bemiddelaars
moeten voldoen om voor een erkenning in aanmerking te kunnen
komen. Deze criteria werden vastgesteld in de beslissing van de
Federale Bemiddelingscommissie van oktober 2006. Voor de
publicatie van beslissingen die voor bemiddelaars relevant zijn,
werd geopteerd om alle beslissingen elektronisch ter beschikking te
stellen op de website: www.bemiddeling-justitie.be. Zie onder het
luik “Nieuws voor de bemiddelaar – erkenning”: “Criteria voor
erkenning van bemiddelaars”. (Zie bijlage 1)
Daarnaast werd tevens nog een interne werkwijze (randnummer
15) vastgelegd ter behandeling van deze aanvraagdossiers.

Page web
3
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11. In grote lijnen zijn er drie belangrijke punten die worden
gecontroleerd om de kwaliteit van de bemiddelaar te garanderen:
›› een bemiddelaar dient over een zekere maturiteit te
beschikken.
›› de kandidaat-bemiddelaar moet doen blijken van een voor de
bemiddelingspraktijk passende vorming of ervaring.
›› de kandidaat-bemiddelaar “doet op grond van het in het
heden of in het verleden uitgeoefende activiteit blijken van
een bekwaamheid die door de aard van het geschil wordt
vereist” (art. 1726 §1, 1° Ger.W.).
12. Om te bepalen of een bemiddelaar over een voldoende
maturiteit beschikt, werd beslist om niet te werken met een
minimum leeftijd. Er werd geopteerd om te kijken naar de professionele ervaring van de kandidaat. Zodoende dient de kandidaatbemiddelaar aan te tonen dat hij minstens twee jaar professionele
ervaring4 heeft indien hij (minstens) een opleiding van het niveau
bachelor heeft gevolgd, dan wel minstens vijf jaar professionele
ervaring indien dit niet het geval is.
13. De kandidaat-bemiddelaar moet doen blijken van een voor de
bemiddelingspraktijk passende vorming of ervaring. De kandidaatbemiddelaar dient met andere woorden aan te tonen dat hij de
techniek van de bemiddeling voldoende machtig is. Bemiddelen is
niet zomaar een techniek waarover men van nature beschikt, deze
methodiek dient aangeleerd te worden.
Bij de beslissing van 1 februari 2007, gewijzigd door de beslissing
van 11 maart 2010 en de beslissing van
23 september 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en
procedure voor erkenning van vormingsinstanties en opleidingen van erkende bemiddelaars heeft de Federale Bemiddelingscommissie de minimale inhoud uitgestippeld van een erkende
bemiddelingsopleiding. Zie punt D voor meer informatie.

veel kopzorgen bezorgd.
Na lange discussies is iedereen het erover eens dat dit criterium niet
wil zeggen dat de kandidaat-bemiddelaar een grondige kennis moet
hebben van het recht dat betrekking heeft op de materie waarvoor
hij erkenning vraagt. Een kennismaking van dat recht zit in principe
vervat in de opleiding die erkend werd door de Federale Bemiddelingscommissie.
Dit criterium wil ook niet zeggen dat de kandidaat-bemiddelaar een
bepaalde juridische praktijkervaring heeft in de materie waarvoor hij
erkenning vraagt. Zo zal de commissie bij juristen niet onderzoeken
of de kandidaat wel in die betrokken rechtstak actief is.
Indien dit criterium immers zou willen zeggen dat men een
grondige juridische kennis van de betrokken materie moet hebben
én een juridische praktijkervaring in de materie, dan zou het voor de
bemiddelaar niet-advocaat of niet-notaris wel erg moeilijk worden
om een erkenning te bekomen. Nochtans zitten in de “derde groep”
heel veel erg waardevolle bemiddelaars.
Daarom werd beslist om dit criterium minder juridisch te benaderen
en na te gaan of de bemiddelaar voldoende “affiniteit” heeft met de
materie waarvoor de erkenning wordt aangevraagd. Hij dient met
andere woorden voldoende vertrouwd te zijn met de betrokken
materie om zijn rol als bemiddelaar naar behoren te kunnen
uitoefenen.
Bij de beoordeling van dossiers speelt dit eerste criterium een
mindere rol:
›› bij juristen (zijn juridisch geschoold en hebben een
basisopleiding bemiddeling gevolgd)
›› bij zeer hoog opgeleide bemiddelaars (zijn misschien niet
juridisch geschoold, maar kennen door hun hoge opleiding in
bemiddeling wel goed hun limieten).

Personen die geen erkende opleidingen hebben gevolgd (bv. een
oudere opleiding voordat de krijtlijnen door de Federale Bemiddelingscommissie waren uitgezet of een in het buitenland gevolgde
opleiding) kunnen door indiening van een met bewijsstukken
gestaafd dossier, aantonen dat een hiermee gelijkwaardige vorming
werd gevolgd en/of een gelijkwaardige ervaring werd verworven.

Dit criterium wordt vooral bekeken bij mensen zonder juridische- of
bemiddelingsachtergrond zoals bij personen die plots van carrière
veranderen en een professionele heroriëntering willen nastreven.
Een opleiding bemiddeling volgen op zich, kan niet voldoende zijn
voor het bekomen van een erkenning. De kandidaat moet naast de
genoten opleiding ook aantonen dat hij op een of andere manier
voldoende “affiniteit” heeft met de materie waarvoor hij erkenning
vraagt.

De Federale Bemiddelingscommissie zal beoordelen welke
vormingen en/of verworven ervaringen als gelijkwaardig kunnen
worden beschouwd en zal, naarmate de tijd vordert, steeds strenger
worden in de beoordeling van dergelijke dossiers die zich beroepen
op “gelijkwaardigheid”.

Het gaat erover dat elke bemiddelaar - rekening houdend met zijn
beroepsachtergrond - zich bewust wordt van zijn limieten. Een jurist
moet de grens kennen met therapie. Een niet-jurist moet zich
bewust zijn van zijn beperkingen als hij zich op inhoudelijk niveau
begeeft (vb. bij het opstellen van een bemiddelingsakkoord).

14. De kandidaat-bemiddelaar “doet op grond van een in het heden
of in het verleden uitgeoefende activiteit blijken van een bekwaamheid die door de aard van het geschil wordt vereist” (art. 1726 §1,
1° Ger.W.). Dit criterium werd overgenomen van de wet, maar de
concrete invulling ervan heeft de Federale Bemiddelingscommissie

De juridische kennis wordt dus niet echt getest. Ook de bekwaamheid om de techniek van het bemiddelen toe te passen, wordt niet
getest. De Federale Bemiddelingscommissie rekent daarvoor op de
opleidingsinstanties die door diezelfde commissie erkend dienen te
worden.

4
Deze professionele ervaring slaat op de dagdagelijks beroepsuitoefening van de kandidaat (psycholoog, maatschappelijk assistent, advocaat, notaris,
architect, manager etc…) en hoeft niet noodzakelijk reeds gelinkt te zijn aan een bemiddelingsactiviteit. .
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Een valabel alternatief zou een examen kunnen zijn, maar daar heeft
de commissie momenteel de middelen noch het personeel voor.
15. Vervolgens werd een werkwijze bepaald om effectief tot definitieve erkenningen over te gaan. Een aanvraag tot erkenning wordt in
eerste instantie voor advies doorgestuurd naar de betrokken
Bijzondere Commissie. Indien de aanvraag betrekking heeft op
verschillende categorieën, wordt de aanvraag voor advies doorgestuurd naar de verschillende betrokken commissies. Op basis van dat
advies gaat de Algemene Commissie al dan niet over tot erkenning.
16. Op die manier werden er op datum van 1 september 2011 1053
definitieve erkenningen afgeleverd, waarvan 563 in familiale zaken
(waarvan 50 notarissen, 263 advocaten en 250 “derde groep”5 ), 387
in burgerlijke- en handelszaken (waarvan 41 notarissen, 216
advocaten en 130 “derde groep”) en 106 in sociale zaken (waarvan
46 advocaten en 60 “derde groep”).
Voor meer cijfermateriaal verwijzen we u graag door naar het
stuk “Ontwikkelingen op het vlak van bemiddeling: cijfermateriaal op basis van de databank van de Federale Bemiddelingscommissie”, p. 41 e.v.

2.1.3 Opstellen van de lijst van bemiddelaars en verspreiding
	bij de hoven en rechtbanken (art. 1727 § 6, 6° Ger.W.)
17. In plaats van te werken met papieren lijsten die worden
verspreid bij de Hoven en Rechtbanken maar snel gedateerd
zijn, werd gekozen om te werken met een dynamische elektronische lijst die consulteerbaar is op de website
www.bemiddeling-justitie.be.

Nadat deze elektronische databank werd gecreëerd, werden alle
Hoven en Rechtbanken hiervan schriftelijk op de hoogte
gesteld. Deze lijst wordt ook door de burger geconsulteerd die
op zoek is naar een bemiddelaar om zijn conflict op te lossen.
Op de website kan een bemiddelaar gezocht worden per
arrondissement, postcode6, beroep of interventiegebied
(familiale zaken, burgerlijke en handelszaken, en sociale zaken).
Daarnaast is het tevens ook mogelijk om op naam de contactgegevens van een bemiddelaar terug te vinden.
2.1.4	Erkenning van instanties voor de vorming van 		
	bemiddelaars en erkenning van de vormingen door deze
instanties georganiseerd (art.1727 § 6, 1° Ger.W.)
18. Naast het erkennen van bemiddelaars, diende de Federale
Bemiddelingscommissie werk te maken van het erkennen van
vormingsinstanties en het vastleggen van criteria waaraan de
vormingen moeten voldoen die door deze instanties worden
aangeboden.
19. Dit resulteerde in de beslissing van 1 februari 2007,
gewijzigd door de beslissing van 11 maart 2010 en de
beslissing van 23 september 2010 tot vaststelling van de
voorwaarden en procedure voor erkenning van vormingsinstanties en opleidingen van erkende bemiddelaars.
20. De opleidingsinstanties voor bemiddelaars erkend door de
Federale Bemiddelingscommissie worden eveneens
gepubliceerd op voornoemde website
www.bemiddeling-justitie.be.

Voorbeeld van een venster
uit de databank
5
6
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21. De opleidingen die zij organiseren dienen te voldoen aan de
minimumvoorwaarden voorzien in de beslissing van 1 februari
2007, gewijzigd door de beslissing van 11 maart 2010 en de
beslissing van 23 september 2010 . Met deze minimumvoorwaarden werd enerzijds een zekere uniformiteit beoogd, anderzijds
een voldoende flexibiliteit.
22. Een zekere uniformiteit is noodzakelijk om de kwaliteit van
de opleidingen te garanderen, ongeacht de materie waarvoor de
erkenning werd aangevraagd.
De adviezen van de verschillende Bijzondere Commissies over de
minimum duur van de opleidingen waren echter zeer uiteenlopend: de familiale commissie was eerder voorstander van een
meer doorgedreven opleiding (120 uur of meer), de twee andere
commissies vonden een korte opleiding (40/50 uur) voldoende.
Het was echter niet mogelijk om een diversificatie te maken
tussen de verschillende categorieën van bemiddelaars, omdat de
omschrijving van deze categorieën helemaal niet duidelijk is.
Een bemiddelaar die bijvoorbeeld bemiddelt in een Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT), is die dan bezig met
een familiale zaak (regeling over de kinderen) of met een
burgerlijke zaak (regeling over het huis)? En wat als diezelfde
bemiddelaar bemiddelt in een Echtscheiding door Onderlinge
Toestemming (EOT), zonder kinderen?
Een bemiddelaar die bijvoorbeeld bemiddelt in een nalatenschapsdossier, is die dan bezig met een familiale zaak of met een
burgerlijke zaak?
De grens is niet altijd even duidelijk.
Een diversificatie zou tot misbruik aanleiding kunnen geven:
een bemiddelaar zou een erkenning kunnen vragen voor
burgerlijke en handelszaken (in deze hypothese met een minder
lange opleiding), en toch kunnen optreden in een EOT, gezien
die onduidelijke grens. Zou de rechter dan een overeenkomst
homologeren die begeleid werd door een bemiddelaar die niet
voor de juiste materie werd erkend?
Daarenboven is het nieuwe aan bemiddeling de aanpak, de
manier van onderhandelen (betrekkingsniveau). De
Federale Bemiddelingscommissie wilde meer de nadruk
leggen op de bekwaamheid tot bemiddelen dan op de
inhoudelijke kennis (inhoudsniveau) van de materie
waarvoor erkenning werd gevraagd.
Bijgevolg werd gekozen voor uniformiteit voor de drie
categorieën. Een opleiding van minimum 90 uur werd
noodzakelijk geacht voor kandidaat-bemiddelaars om
voldoende doordrongen te geraken van de basisbeginselen
van de bemiddeling (60 uur voor het algemene luik van de
opleiding en nog eens minimum 30 uur voor een specifieke
opleiding in één van de drie materies).
Uiteraard was de kwaliteit van de bemiddelaars een belangrijke

bezorgdheid. De leden van de commissie waren er zich erg van
bewust dat men na 90 uur zich geen volleerd bemiddelaar kan
noemen.
Anderzijds was de commissie ook bezorgd om bemiddeling
voldoende toegang te laten vinden in onze maatschappij, ook voor
juridische aangelegenheden. Dit kon enkel door de bemiddeling
ook voldoende toegang te laten vinden in de juridische wereld en
daarvoor dienden de pioniers onder de juristen niet ontmoedigd te
worden door te lange opleidingen.
De meeste bestaande opleidingen die zij hadden gevolgd
bedroegen tussen de 60 en 90 uur opleiding. Dit werd al als een
enorme inspanning ervaren voor mensen die toch maar een klein
deel van hun tijd zouden besteden aan bemiddeling. Een grotere
inspanning in tijd en geld zou tot gevolg hebben dat er niet
voldoende juristen nog een opleiding zouden volgen. Bemiddeling
zou blijven waar het is gestart: bij de derde groep. Bemiddeling zou
echter nooit als een ernstig alternatief genomen worden onder de
juristen. Dagelijks moeten advocaten en notarissen nog overtuigd
worden van het nut van bemiddeling door hun uit te leggen wat
het juist inhoudt. Bemiddeling is immers een techniek die
aangeleerd dient te worden.
Vandaar dus dat werd gekozen voor een “growing process”. Niet
iedereen is immers geschikt om als bemiddelaar op te treden.
Het moet een deel uitmaken van zijn persoonlijkheid of er toch
mee verenigbaar zijn. Er is gebleken dat een opleiding van 90
uur voldoende is om doordrongen te geraken van de principes
van bemiddeling, zodat een bemiddelaar voor zichzelf kan
uitmaken of hij daar in verder wil gaan of niet. Zij die beslissen
om verder te gaan, voelen door de praktijk al snel de nood tot
bijkomende opleiding. Bijkomende opleiding betekent een
aanzienlijke bijkomende investering in tijd en geld. Zij die niet
effectief met bemiddeling bezig zijn, zullen vanzelf afhaken.
23. Uniformiteit, maar ook flexibiliteit. Flexibiliteit is noodzakelijk omdat bemiddelaars uit verschillende beroepsachtergronden kunnen komen (advocaten, notarissen, (bedrijfs-)
juristen, psychologen, sociale werkers, landmeters, experts,…).
Daarom moet aan de opleidinginstanties de mogelijkheid
gegeven worden om hun opleiding aan te passen aan hun
doelgroep. Zo kan bijvoorbeeld de verdeling tussen theorie en
praktijk, binnen de door de Federale Bemiddelingscommissie
aangegeven grenzen, variëren van de ene tot de andere
opleiding. Juristen hebben minder nood aan juridische
opleiding (dan bv. niet-juristen), maar hebben meer nood aan
opleiding in de psychologische en sociologische aspecten van
bemiddeling, en andersom.
24. Gezien de relatief lichte eisen om een erkenning te
bekomen en de noodzaak aan een delicaat evenwicht tussen
de bekwaamheid om te bemiddelen en inhoudelijke kennis, is
het belangrijk dat iedereen zijn limieten kent.
Indien de onderhandelingen te moeilijk worden, zouden
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juristen zich beter laten bijstaan door een meer ervaren
gespecialiseerde bemiddelaar. Zij dienen de grens met therapie
te kennen.
Indien de opmaak van de overeenkomst te moeilijk wordt,
zouden niet –juristen zich beter laten bijstaan door een jurist.
Het nieuwe aan bemiddeling is de aanpak, de manier van
onderhandelen: daarom wordt bij erkenning vooral het accent
gelegd op de bekwaamheid om te bemiddelen. Men kan goed
bemiddelen zonder inhoudelijk veel over de materie te weten.
Het is belangrijk ook hierbij zich bewust te zijn van hun
beperkingen. Door akkoorden op te maken voor juridische
conflicten, begeven zij zich op juridisch terrein. Goede akkoorden (ook technisch) zijn belangrijk om bemiddeling ingang te
doen vinden in de juridische wereld. Akkoorden kunnen het
best nagelezen worden door een advocaat- of notaris-bemiddelaar. Hij kent de manier van werken. Hij is technisch onderlegd.
In de praktijk beschikken de bemiddelaars vaak over een eigen
netwerk van ofwel collega’s bemiddelaars waarbij de verschillende beroepsgroepen met hun eigen specialismen vertegenwoordigd zijn ofwel worden nauwe professionele relaties
aangegaan met de diverse beroepsgroepen in de buurt (bv.
advocaat, notaris, psycholoog,..)
2.1.5	Permanente vorming (art.1727 § 6, 1° Ger.W.)
De wetgever vond het niet voldoende voor erkende bemiddelaars
om eenmalig een cursus bemiddeling te volgen. Bemiddeling is
immers een vak, een professionele activiteit, waarin je als bemiddelaar blijvend verder moet bekwamen.
Het is aangewezen om als bemiddelaar permanente vorming te
volgen om de kennis en vaardigheden als bemiddelaar te onderhouden en te actualiseren en om de ontwikkelingen op het gebied van
bemiddeling verder op te volgen.
Eenmaal in de praktijk voel je trouwens al heel snel de behoefte tot
bijscholing of supervisie7.
25. De verplichtingen voor erkende bemiddelaars met betrekking
tot permanente vorming werden vastgelegd in een beslissing van 18
december 2008, gewijzigd bij beslissing van 11 juni 2009, 6 mei
2010, 28 april en 9 juni 2011. Hierin werd bepaald dat een erkend
bemiddelaar om de twee jaar een bewijs dient voor te leggen van
een permanente vorming. Indien een bemiddelaar niet aan deze
verplichting voldoet, zal zijn erkenning ingetrokken worden. (Zie
bijlage 2).
De uren permanente vorming kunnen gespreid over een periode
van twee jaar verworven worden, maar gelet op het bovenstaande is
het wenselijk om ieder jaar zich bij te scholen.

7

26. De permanente vorming kan bestaan uit theorie of praktijk.
27. Elke vorming georganiseerd door een erkende opleidingsinstantie of een vorming waarvan het programma werd erkend door de
Federale Bemiddelingscommissie, wordt automatisch in rekening
gebracht. Indien de vorming werd georganiseerd door een andere
instantie (in België of in het buitenland), moet ze een direct nut
hebben voor de bemiddelingspraktijk rekening houdend met de
professionele achtergrond van de bemiddelaar. Dit wil bijvoorbeeld
zeggen dat een louter juridische opleiding, indien die niet specifiek
toegespitst is op de bemiddelingspraktijk, niet in aanmerking kan
komen voor juristen. Zo zal bijvoorbeeld ook een bijkomende
opleiding sociologie of psychologie, die niet is toegespitst op de
bemiddelingspraktijk, niet in aanmerking kan komen voor sociologen of psychologen.
28. Met praktijk wordt bedoeld: gevallenstudies, supervisie,
rollenspelen of intervisie. Een intervisie kan enkel ten belope van
maximaal 1/3 van de vereiste uren in rekening worden gebracht
indien ze:
›› a) hetzij georganiseerd en gecontroleerd wordt door een
erkende opleidingsinstantie
›› b) hetzij indien ze met minstens vijf deelnemers
plaatsvindt, waarvan de meerderheid erkende
bemiddelaars zijn. Het aanwezigheidsattest met
vermelding van het aantal uren wordt opgesteld en
ondertekend door alle deelnemers.
De commissie zal streng toezien op eventueel misbruik van deze
soepele regeling.
Daarbij zorgt de bemiddelaar er ook best voor dat er een goed
evenwicht is tussen theoretische en praktijklessen en dat er gelet op
zijn beroepsachtergrond voldoende psychologische of juridische
vakken aan bod komen.
In januari 2011 dienden 866 bemiddelaars voor de eerste keer een
dossier van permanente vorming in te dienen. Bemiddelaars die
erkend werden vóór 1 januari 2009 dienden een dossier met 18 u
vorming te staven, bemiddelaars die pas in 2009 erkend werden
dienden slechts een dossier met 9u vorming in te dienen.
Het niet volgen van enige permanente vorming leidt tot het verval
van de erkenning als bemiddelaar” en betekent dat de titel van
“erkend bemiddelaar” niet meer mag gebruikt worden en de
gegevens van de bemiddelaar op de website verwijderd worden.
Bemiddelaars van wie hun erkenning op deze manier vervallen is,
kunnen steeds opnieuw een erkenning aanvragen door een dossier
in te dienen waaruit blijkt dat de ontbrekende uren permanente
vorming vooralsnog werden gevolgd. Daarenboven dienen zij per
volledig jaar dat zij geen erkend bemiddelaar meer waren, een
bijkomende vorming van 9 u aan te tonen (met een maximum van
90 uur).

In een supervisie worden praktijkgevallen besproken met collega-bemiddelaars, onder de deskundige begeleiding van een trainer.
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2.1.6 Gedragscode (art. 1727 § 6, 7° Ger.W.)
29. Het punt 8 van de “Criteria voor erkenning van bemiddelaars”
bepaalt dat de kandidaat-bemiddelaar er zich toe verbindt de
gedragscode opgesteld door de Federale Bemiddelingscommissie
op grond van art. 1727 § 6 7° van het Ger. Wetboek, te eerbiedigen.
30. Deze gedragscode werd vastgesteld bij beslissing van
18 oktober 2007 “betreffende de gedragscode van de erkende
bemiddelaar” en gepubliceerd op voormelde website www.
bemiddeling-justitie.be. (Zie bijlage 3.)
De gedragscode is geïnspireerd op de Europese gedragscode voor
de bemiddelaars en bevat de algemene internationaal aanvaarde
basisregels betreffende bemiddeling.
Bijzondere aandacht is er voor onderstaande onderwerpen:
›› BEKWAAMHEID VAN DE BEMIDDELAAR (art. 3)
›› ETHIEK VAN DE BEMIDDELAAR (art. 4-13)
(Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de bemiddelaar
inclusief de thematiek van belangenconflicten (art. 4-7),
gebruik van een caucus (art. 13), vertrouwelijkheid en
beroepsgeheim (art. 8-12)
Daarnaast is de gedragscode tevens een draaiboek voor het
VERLOOP VAN EEN BEMIDDELING (Weigering van de bemiddeling
(art. 22), aanvang van de bemiddeling (art.14-18), tijdens de
bemiddeling (art. 19 -20), schorsen of beëindigen bemiddeling
(art.22), bemiddelingsakkoord (art.21)) en stippelt de gedragscode
de te volgen RICHTLIJNEN BETREFFENDE PUBLICITEIT (art 24) uit.
2.1.6	Een procedure voor de erkenning en de tijdelijke of
	definitieve intrekking van de titel van bemiddelaar
	bepalen (art. 1727 § 6, 4°, 5° en 7° Ger.W.)
31. De procedure voor de erkenning werd vastgesteld zoals
hiervoor beschreven.
32. De procedure tot intrekking van de erkenning, de bepaling van
de sancties die voortvloeien uit de gedragscode en de procedure
tot toepassing van deze sancties, werden vastgesteld in de
beslissing van de Federale Bemiddelingscommissie van 25
september 2008, en gepubliceerd op voormelde website. (Zie
bijlage 4).
Ingeval van tekortkoming aan de verplichtingen die op hem
rusten krachtens de wet of de beslissingen van de Federale
Bemiddelingscommissie kan de bemiddelaar geroepen worden
zich te verantwoorden voor de burgerlijke rechtbanken of voor de
strafrechtbanken
Bovendien kan iedere gelijkaardige tekortkoming er toe leiden dat
een procedure wordt opgestart door de algemene commissie van
de Federale Bemiddelingscommissie overeenkomstig artikel 1727
§ 6, 4° en 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, volgens de hierna
bepaalde procedure.

De sancties (art.2) die door de Federale Bemiddelingscommissie
kunnen opgelegd worden, zijn:
›› 1° De waarschuwing;
›› 2° De berisping;
›› 3° De tijdelijke intrekking van de erkenning voor een
periode van één maand tot een jaar;
›› 4° De definitieve intrekking van de erkenning.
Er kan een procedure worden opgestart tegen de bemiddelaar
door het indienen van een schriftelijke, ondertekende en
gedateerde klacht, die wordt verzonden of overgemaakt aan de
Federale Bemiddelingscommissie (art. 3) .

2.2 Opdrachten voortvloeiend uit onze wettelijke opdrachten
2.2.1 Interne werkgroepen ter ondersteuning van de verdere
	ontwikkeling van bemiddeling
Nu de eerste taken die de wetgever had toevertrouwd aan de
Federale Bemiddelingscommissie, vervuld zijn, heeft de
Commissie een plenaire vergadering gehouden op 25 maart
2010, waaruit de noodzaak bleek om verschillende onderwerpen met betrekking tot bemiddeling verder uit te werken.
Hiervoor werden volgende werkgroepen opgericht:
2.2.1.1

Bemiddeling op Europees en internationaal vlak (Voorzitterschap
mevrouw Anne-Marie. Witters en de heer Stanislas
Ossieur)
Deze werkgroep wil naast het in kaart brengen van de bemiddelingswetgeving en/of praktijken in Europa en daarbuiten,
nagaan welke rol de Commissie kan spelen bij de toenemende
internationalisering van de bemiddeling en het bemiddelingsveld. De Europese richtlijn geldt daarbij als voorbeeld bij uitstek
van een tendens die zich reeds langer voordoet in Europa en
daarbuiten.
In de toekomst zouden de leden van deze werkgroep eventuele
Europese projecten (in het kader van EU-funding, E-Justice, …)
ondersteunen of er als partner aan meewerken.
2.2.1.2

Ontwikkelen van stagemogelijkheid
(Voorzitterschap mevrouw Florence Van de Putte)
Veel bemiddelaars die net een opleiding hebben genoten
hebben nog koudwatervrees. Zij zijn vragende partij om stage
te lopen of op een nadere manier ondersteund te worden bij de
opstart van hun bemiddelingspraktijk.
Deze werkgroep wil eerst de noden in kaart brengen en daarna
nagaan op welke manier de Federale Bemiddelingscommissie
hierin eventueel een ondersteunende rol op zich zou kunnen
nemen.
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2.2.1.3

Beheer en inhoud eigen website
(Voorzitterschap de heer Noël De Smet)
Op de website van de FOD van Justitie is een rubriek bemiddeling aanwezig, die eveneens rechtsreeks op
www.bemiddeling-justitie.be consulteerbaar is.
De structuur van deze website dateert van 2005-2006 en werd
gemaakt in het kader van een grootschalige perscampagne van
de toenmalige minister van Justitie, Mevrouw L. Onkelinx.
Doorheen de jaren heen is deze website niet alleen uitgegroeid
tot informatiebron met betrekking tot bemiddeling in het
algemeen, maar is deze website ook het referentiepunt voor de
erkende bemiddelaar en de vormingscentra geworden .
Deze werkgroep wil op korte termijn een duidelijkere zichtbaarheid van de website nastreven (bevoorbeeld via een apart
hoofding of link op de homepage van de FOD Justitie en via de
website van andere instanties die dicht bij de burger staan) en
de beschikbare informatie optimaliseren. Op langere termijn zal
nagegaan worden hoe de website verder kan verbeterd worden
via een eventuele volledige herwerking van de huidige website
en welke partners daarbij kunnen betrokken worden.
2.2.1.4

Bemiddeling in publiek recht
(Voorzitterschap de heer Bernard Castelain)
Op vandaag kan ex art. 1724 Ger.W. door een gebrek aan een
K.B. of een wetswijziging niet bemiddeld worden tussen
overheidsorganen en particulieren. Bemiddelingen buiten het
kader van de wet blijven wel mogelijk.
Nochtans zou de mogelijkheid om te bemiddelen binnen het
kader van de wet een goede zaak zijn. De leden van de werkgroep denken hierbij aan de hiernavolgende geschillen:
›› overheidsopdrachten: slecht uitgevoerd, niet binnen
budget;
›› overlast in de buurt van luchthavens;
›› problemen met de oplevering van sociale woningen;
›› problemen m.b.t het verkrijgen van een bouwvergunning;
›› problemen met een dienst van de gemeente/stad bv. een
brandweerkorps;
›› medische fout binnen een ziekenhuis;
›› problemen met de werking van een intercommunale;
›› problemen door vestiging van een nieuwe grote winkel in
een bepaalde zone.

2.2.2 Opmaak van infosheets en voorbeelddocumenten
Op vraag van de bemiddelaars is de Federale Bemiddelingscommissie bezig om enkele infosheets uit te werken over de
hiernavolgende onderwerpen:
›› Regeling minvermogenden “pro deo bemiddeling”

(toelichting, regelgeving, modelvoorbeeld aanvraag)
›› Regeling en werkwijze “homologatie”

(toelichting, regelgeving, modelvoorbeeld aanvraag)
2.2.3 	Medewerking en deelname aan diverse studiedagen en
	vergaderingen mbt bemiddeling
Sinds de aanvang van de werkzaamheden van de Federale
Bemiddelingscommissie in 2005 heeft de Commissie er ook naar
gestreefd om doorheen de jaren heen een bredere bekendheid
op te bouwen bij zowel de burger als de actoren van justitie.
Op vandaag wordt de Federale Bemiddelingscommissie
veelvuldig uitgenodigd om deel te nemen aan diverse vergaderingen en studiedagen op het vlak van bemiddeling op zowel
binnenlands als buitenlands beleidsniveau.
2.2.4 Ondersteuning onderzoeksprojecten
Onderzoek en publicatie van onderzoeksresultaten dragen bij
tot een betere bekendheid van bemiddeling. Waar mogelijk
ondersteunt de Federale Bemiddelingscommissie dergelijke
projecten.
2.2.5 Ontvangsten delegaties
Gelet op het feit dat België als één van de eerste landen van
Europa over een bemiddelingswetgeving beschikte en we
gelegen zijn in het hart van Europa, is er veel buitenlandse
interesse in onze wet en de bemiddelingspraktijk.
Met genoegen hebben we diverse buitenlandse delegaties uit
Europa en ver daarbuiten (zelf tot in China) te woord gestaan.

Het zou nuttig zijn dat de overheid zelf het goede voorbeeld
zou geven en zelf een bemiddelingstraject zou willen doorlopen
om een geschil op te lossen.
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3. Ontwikkelingen op het vlak van bemiddeling: cijfermateriaal op basis van
de databank van de Federale Bemiddelingscommissie
3.1 Grafiek 1: Aantal ingediende/verwerkte dossiers
	In totaal (erkend/geweigerd, hangend)
	Per materie

Familiale bemiddelaars

Aantal dossiers

1.000
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744
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563
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dossiers geschrapt na dossiers
erkend
permanente momenteel
nog erkend
opleiding

Aantal
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6

6
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geweigerd geannuleerd

Bemiddelaars B&HZ
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400
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9
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erkend permanente momenteel
vorming
nog erkend

Aantal
dossiers
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5

Aantal
Aantal
dossiers
dossiers
geweigerd geannuleerd
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Sociale bemiddelaars
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3.2

Grafiek 2: Aantal “definitief” erkende bemiddelaars
in tOtAAL
inGeDienDe DOssiers per jAArGAnG

Aantal dossiers per materie
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Sociale zaken
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Aantal dossiers ingediend per jaar
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* Tijdens de periode tussen 30 september 2005 en 30 september 2006 werden ex art 25 van de bemiddelingswet door de instanties, die door de Federale
Bemiddelingscommissie erkend werden, “tijdelijke erkenningen” verleend aan bemiddelaars die voor hen gedurende twee jaar geldig waren (zie
voor meer info p.8 punt A). Het hierboven weergegeven cijfermateriaal handelt enkel over de personen die in die jaargang een “definitieve erkenning”
aanvroegen.
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3.3 Grafiek 3: 2011 invloed permanente vorming op cijfer
in te Dienen DOssiers -inGeDienD -in OrDe
uitsteL - GeschrApt
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3.4 Enkele weetjes
3.4.1 Grafiek 4: Verdeelsleutel man/vrouw

Verdeelsleutel man/vrouw per materie
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3.4.2 Grafiek 5: Beroepsachtergrond:
	Jurist/niet-jurist in totaal en per materie
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3.4.3 Grafiek 6: Spreiding per gerechtelijk arrondissement

Aantal bemiddelaars per gerechtelijk arrondissement
Veurne
Verviers
Turnhout
Tongeren
Oudenaarde
Nijvel
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Marche-en-Famenne
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Leuven
Kortrijk
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Doornik
Dinant
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Brugge
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Arlon
Antwerpen
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9
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1
2
4
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0
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2
2
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5
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15

9
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9
9
3

2
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9

2
3
0
0

16

75
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19
13

5

20

62

Burgerlijke en handelszaken

Sociale zaken

3.6	Klachten
3.6.1 Bemiddelaar
Eén klacht ingediend over een individuele bemiddelaar; in
behandeling.
3.62 Opleidingsinstantie
Twee klachten ingediend over een opleidingsinstantie; één
klacht afgehandeld; één klacht in behandeling.
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4. Aanbevelingen
Na zes jaar Federale Bemiddelingscommissies is de tijd rijp voor een
korte evaluatie van enkele pijnpunten op het bemiddelingsvlak.

4.1 TAKEN van de Federale Bemiddelingscommissie:
Hoewel de Federale Bemiddelingscommissie door de wetgever
werd betiteld als “Commissie”, wijzen de haar toevertrouwde taken
eerder in de richting van een “Instituut” of “Orde”.
De vraag kan dan ook gesteld worden of het kind niet beter een
andere naam zou krijgen die de werkelijke lading beter dekt
(bijvoorbeeld Instituut of Orde).
Wellicht belangrijker is de vraag of de taken van Commissie niet
zouden moeten uitgebreid worden tot het promoten en bevorderen van bemiddeling. De inspanningen die in dat verband door
diverse instellingen en initiatieven geleverd worden, zouden op die
manier beter gecoördineerd kunnen worden.
De commissie zou tevens een rol kunnen spelen als internationaal
aanspreekpunt over bemiddeling (bv. informatiepartner voor de
Europese Commissie of voor uitwisseling van gegevens en
ervaringen met andere landen) of als documentatiecentrum over
bemiddeling (verzameling van gegevens over bemiddeling en de
concrete toepassing ervan in België, de evolutie van deze praktijk,
verzameling van rechtspraak,…).
Deze bijkomende taken kan de Commissie echter slechts op zich
nemen mits de nodige werkingsmiddelen ter beschikking worden
gesteld.
De commissie dringt dan ook aan op ernstige werkmiddelen voor
de commissie, zowel in personeel (dat dringend aangevuld dient te
worden) als in budget (met een meer realistische vergoeding voor
de leden die aan de werkzaamheden deelnemen).

4.2	STRUCTUUR van de Federale Bemiddelingscommissie
Het lijkt ook nuttig na te gaan of de actuele relatief logge
structuur (één algemene commissie met beslissingsbevoegdheid,
drie bijzondere commissies met adviserende bevoegdheid,
telkens samengesteld uit zes leden en zes plaatsvervangende
leden) voldoende efficiënt is.
Het debat hierover kan uiteraard beïnvloed worden door de
mogelijke opties die genomen worden in verband met het al dan
niet (verder) opsplitsen van de bemiddelingserkenning volgens
de drie verschillende materies (zie punt 3).
Het permanent en systematisch roteren voor wat betreft de
mandaten tussen de verschillende beroepsgroepen én taalrollen
is niet altijd haalbaar.

4.3

Drie CATEGORIËN van bemiddelaars

Vele bemiddelaars stellen zich vragen over de noodzaak om
bemiddelaars op te splitsen in drie groepen (familiezaken, burgerlijke- en handelszaken, en sociale zaken). Een bemiddelaar moet zich
tijdens de bemiddeling in principe immers niet bezighouden met de
inhoud van het conflict (d.i. het inhoudsniveau), hij moet vooral
toezien op de manier waarop het gesprek verloopt (d.i. het
betrekkingsniveau). Strikt genomen zou een bemiddelaar die de
techniek van de bemiddeling goed onder de knie heeft, kunnen
bemiddelen in eender welke materie. Een bemiddelaar die zijn vak
kent, zal trouwens niet tussenkomen in materies waarmee hij niet
voldoende vertrouwd is, tenzij hiervoor beroep gedaan kan worden
op externe expertise.
Vermits de inhoudelijke (juridische) kennis van de bemiddelaars
thans zeer marginaal wordt getoetst, zou kunnen gesuggereerd
worden om slechts met één soort erkenning te werken. In de
deontologie zou dan wel uitdrukkelijk gesteld moeten worden dat
de bemiddelaar zich verplicht moet laten bijstaan bij het opstellen
van overeenkomsten in materies waarin hij zelf geen inhoudelijke
deskundige is. Dit om te vermijden dat slecht opgestelde akkoorden
ter homologatie zouden worden voorgelegd aan de rechtbank.
Deze visie lijkt in een aantal omringende landen weerhouden te zijn,
waar slechts één enkele erkenning voor bemiddelaars bestaat.
Daarmee zouden ineens ook de vragen opgelost worden die thans
bestaan door de onduidelijke omschrijving van de verschillende
categorieën:
›› Wat met internationale bemiddeling?
›› Wat met buurtbemiddeling?
›› Een bemiddelaar die aan echtscheidingsbemiddeling
doet, dient die zijn erkenning aan te vragen in familiale
zaken (regeling over de kinderen) of in burgerlijke zaken
(regeling over het huis) of beiden?
›› Verschillende bemiddelaars wensen slechts erkend te
worden in burgerlijke- dan wel handelszaken. Dat is in
de huidige stand van zaken niet mogelijk. Is het voor de
erkenning dan voldoende dat de kandidaat-bemiddelaar
slechts voldoende vertrouwd is met één van de twee
materies? De commissie oordeelt thans van wel.
›› Kan de rechtbank het akkoord homologeren (1733
Ger.W.) in een materie waarvoor de bemiddelaar die
het akkoord heeft begeleid, niet erkend werd? Kan
bijvoorbeeld een bemiddelaar in familiale zaken, een
burgerrechtelijk akkoord ter homologatie voorleggen?
›› De huidige opsplitsing in drie categorieën is niet duidelijk
en geeft aanleiding tot interpretatieproblemen.
Een andere mogelijkheid is een verregaande opsplitsing en
specialisatie van de bemiddelaars, wat evenwel op een hele reeks
praktische en organisatorische bezwaren stuit.
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4.4

BEGRIPSVERWARRING

33. De term bemiddeling wordt in verschillende wetgevingen
en praktijken (sociale bemiddelaars, fiscale bemiddelaars,
schuldbemiddelaars, vastgoedbemiddeling door een makelaar,
communautaire bemiddelaars, reisbemiddeling, herstelbemiddeling, bemiddeling in strafzaken,…) gehanteerd. Dit zorgt voor
verwarring. Dit zijn dikwijls vormen van “bemiddeling” die niets
met conflictoplossing te maken hebben, of waar de principes
van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en beroepsgeheim op
geen enkele wijze gewaarborgd zijn.
34. Nederland opteert daarom voor de term “mediation”.
Mediation is voor hen de vakterm voor een specifieke vorm van
geschiloplossing. “Bemiddeling” heeft een veel ruimere
dagdagelijkse betekenis. Ook in België zou een dergelijk
onderscheid de begripsverwarring kunnen tegengaan. In ieder
geval zou in de toekomst dergelijke begripsverwarringen door
de wetgever zelf, vermeden moeten worden.

4.5

SUGGESTIE VAN WETSVOORSTEL

Voorgaande aanbevelingen hebben de commissie ertoe
aangezet om aan de Minister van Justitie volgende suggestie
van wetsvoorstel over te maken:
In lijn met de geest van de Europese richtlijn, die de lidstaten
ook aanspoort om bemiddeling op nationaal én internationaal
niveau te ondersteunen, heeft de Federale Bemiddelingscommissie de Minister van Justitie verzocht om de taak van de
Federale Bemiddelingscommissie uit te breiden.
De Federale bemiddelingscommissie stelt voor om het in om
het artikel 1727 §6 Ger. W. vermelde takenpakket aan te
vullen met :
›› 8° opvolging en ontwikkeling van bemiddeling in binnen en buitenland;
›› 9° promotie betreffende bemiddeling ;
›› 10° optreden als contact- en referentiepunt inzake
bemiddeling bij de Europese Commissie en andere
internationale instanties.
De Federale Bemiddelingscommissie is ervan overtuigd dat ze
dankzij deze wetswijziging in partnerschap met alle actoren van
justitie een effectief ondersteunde rol voor bemiddeling zou
kunnen opnemen, waardoor het gebruik van bemiddeling in de
toekomst exponentieel kan stijgen en partijen in conflict tot hun
grote tevredenheid veel vaker via bemiddeling een snelle
oplossing op maat zullen vinden.

26

JV_FEDBEMIDDELINGSCOMM_NL.indd 26

4/11/13 15:22

5.	Slotwoord

De heer Bernard Castelain
(september 2011 - september 2013
Het afronden van een
periode van intense
activiteiten binnen
onze commissies kan het best indien we ons – net zoals de
eerste maal dat we dit deden (6 jaar geleden) - laten inspireren
door de scheppende kracht van de zee en de eeuwige heen- en
weer bewegingen van haar getijden.
Eb of terugkijken staat dan voor de vaststelling dat onze
voorgangers al een hele weg hebben afgelegd door de
bemiddeling professioneel te organiseren.
De af te leggen weg blijft lang en geplaveid met moeilijkheden
en problemen die we zullen moeten oplossen naarmate we
verder vorderingen maken op onze gezamenlijke tocht. Zo
dachten wij allen in 2005 dat de Belgische Wet op de bemiddeling vooruitstrevend was. Nu zijn we echter genoodzaakt ons te
buigen over de mogelijke aanpassingen ervan. Het feit dat er
drie jaar geleden een Europese Richtlijn inzake bemiddeling
werd gepubliceerd, heeft ons denken in zekere mate doen
evolueren.

de grenzen overschreden van een probleem dat oorspronkelijk
gedefinieerd was als burgerlijk, handelsrechtelijk, sociaal of
familiaal ? Herhaaldelijk worden er ook vragen gesteld bij de
zogenaamde welzijnsbemiddeling.
Maar het meest dringende lijkt me nu te bestuderen hoe
bemiddeling het best kan gepromoot worden in het kader van
een zogenaamde « pre-bemiddeling » of sensibilisering omtrent
ADR in het algemeen. Deze activiteit is zeer duidelijk te
omschrijven en kan bijdragen tot een veel groter aantal
bemiddelingen. We weten immers allen dat het potentieel van
bemiddeling enorm is, maar dat bemiddeling tegelijk nog
grotendeels onbekend is. Het opwekken van de bemiddelingsgedachte bij de juridische, sociale, commerciële en familiale
actoren van allerlei aard zal via onze multidisciplinaire samenwerkingen kunnen bereikt worden .
Daar ligt de echte waarborg voor een alerte, productieve
maatschappij open voor vooruitgang.
Bernard Castelain

Vloed of vooruitkijken staat voor het garanderen van een
constante kwaliteit van de vormingsinstanties. Het staat ook
voor het permanent aan onze identiteit en eigenheid werken
zodat bemiddelaars niet langer verward worden met facilitatoren van allerlei aard zoals ombudspersonen, schuld-en reisbemiddelaars. Het bevorderen van de dialoog met alle betrokkenen in dit domein, is niet altijd gemakkelijk in een wereld van
toenemende globalisering en informatisering die ons verplicht
om steeds korter op de bal te spelen.
Het probleem van de identiteit van bemiddeling en bemiddelaar stopt vanzelfsprekend niet bij de (h)erkenbaarheid van het
beroep en de vertegenwoordigers ervan, ook de gebruiker van
bemiddeling moet voortdurend gesensibiliseerd worden.
Daarbij rijst dan ook telkens de vraag omtrent de opdeling in
drie families en de zin of onzin daarvan. Wij heeft er nog nooit
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6.1 BIJLAGE 1: Criteria voor erkenning van bemiddelaars
Op grond van art. 1726 en 1727 § 6 van het Ger. Wetboek heeft
de Federale Bemiddelingscommissie de criteria voor erkenning
van bemiddelaars als volgt vastgesteld.
1. De kandidaat-bemiddelaar doet op grond van het in het
heden of in het verleden uitgeoefende activiteit blijken van een
bekwaamheid die door de aard van het geschil wordt vereist.
2. De kandidaat-bemiddelaar toont aan hetzij met vrucht een
opleiding van het niveau bachelor overeenkomstig het
Bologna-akkoord of gelijkwaardig te hebben gevolgd, met
daarnaast minstens twee jaar professionele ervaring, hetzij
minstens vijf jaar professionele ervaring te hebben verworven.
3. De kandidaat-bemiddelaar doet blijken van de voor de
bemiddelingspraktijk passende vorming of ervaring.
Hiertoe toont hij aan hetzij dat een erkende vorming van
bemiddelaar, georganiseerd door een door de Federale
Bemiddelingscommissie erkende instantie, in verband met de
soort bemiddeling waarvoor een erkenning wordt gevraagd,
met vrucht werd gevolgd, hetzij door indiening van een met
bewijsstukken gestaafd dossier, dat een hiermee gelijkwaardige
vorming werd gevolgd en/of een gelijkwaardige ervaring werd
verworven.
De Federale Bemiddelingscommissie zal beoordelen welke
vormingen en/of verworven ervaringen als gelijkwaardig
kunnen worden beschouwd.
4. De kandidaat-bemiddelaar biedt de met het oog op de
uitoefening van de bemiddeling noodzakelijke waarborgen
inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
5. De kandidaat-bemiddelaar toont aan, door voorlegging van
een uittreksel uit het strafregister (voor de kandidaat-bemiddelaar in familiale zaken een uittreksel nr. 2) afgeleverd maximaal
twee maand voor indiening van zijn aanvraag, niet het voorwerp
te zijn geweest van een veroordeling die onverenigbaar is met
de uitoefening van de functie van erkend bemiddelaar.

6. De kandidaat-bemiddelaar heeft geen tuchtsanctie of
administratieve sanctie opgelopen die onverenigbaar is met de
uitoefening van de functie van erkend bemiddelaar.
Hiertoe voegt hij bij indiening van zijn aanvraag een verklaring
op eer dat hij geen tuchtsancties of administratieve sancties
heeft opgelopen in het verleden, of met vermelding welke
tuchtsancties of administratieve sancties hem in het verleden
werden opgelegd.
De kandidaat-bemiddelaar die deel uitmaakt of uitgemaakt
heeft van een op grond van de wet georganiseerde beroepsorde of instituut dat een eigen tuchtrechterlijk systeem heeft,
voegt bovendien bij zijn aanvraag een attest van de bevoegde
tuchtoverheid met melding dat voorheen geen tuchtsanctie of
administratieve sanctie werd opgelegd, ofwel met vermelding
van de voorheen opgelegde administratieve - of tuchtsancties.
7. De kandidaat-bemiddelaar toont aan dat zijn activiteiten als
bemiddelaar gedekt zijn door een professionele aansprakelijkheidsverzekering, of legt minstens een attest van een erkend
verzekeraar voor waaruit blijkt dat zijn bemiddelaarsactiviteit
vanaf de toekenning van de erkenning door een aansprakelijkheidsverzekering zal gedekt zijn.
8. De kandidaat-bemiddelaar verbindt zich ertoe de gedragscode opgesteld door de Federale Bemiddelingscommissie op
grond van art. 1727 § 6 7o van het Ger. Wetboek te eerbiedigen.
9. De kandidaat-bemiddelaar verbindt zich ertoe na het
bekomen van de erkenning als bemiddelaar de permanente
vorming te volgen waarvan het programma door de Federale
Bemiddelingscommissie erkend is.
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6.2

BIJLAGE 2: Beslissing van 18 december 2008 gewijzigd door de beslissing van 11 juni 2009, 6 mei 2010,
28 april en 9 juni 2011 tot vaststelling van de verplichtingen van erkende bemiddelaars met betrekking
tot permanente vorming.

Na de algemene voorwaarden vastgesteld te hebben voor de
erkenning van een bemiddelaar in artikel 1726 § 1 van het
Gerechtelijk Wetboek, verplicht de wetgever de erkende bemiddelaar, in de 2e paragraaf van dit artikel, tot het volgen van een
permanente vorming. De Federale Bemiddelingscommissie stelt
met deze beslissing de criteria vast waaraan de permanente
vorming, die door elke erkende bemiddelaar moet worden gevolgd,
moet voldoen.
Het niet of niet voldoende volgen van permanente opleiding door
een erkende bemiddelaar, kan de intrekking van zijn erkenning tot
gevolg hebben, vermits hij in die hypothese niet meer voldoet aan
de voorwaarden gesteld voor zijn erkenning: deze hypothese werd
uitdrukkelijk voorzien in het artikel 1727 § 6 4° van het Gerechtelijk
Wetboek. De beslissing van de Federale Bemiddelingscommissie
van 25 september 2008 “ betreffende de procedure tot intrekking
van de erkenning, de bepaling van de sancties die voortvloeien
uit de gedragscode en de procedure tot toepassing van deze
sancties” voorziet de toepassing van de hypothese van het hiervoor
vermelde artikel 1727 § 6 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 1
Elke erkende bemiddelaar, ongeacht de materie waarvoor hij zijn
erkenning heeft bekomen van de Federale Bemiddelingscommissie,
dient het bewijs voor te leggen van een permanente vorming van
minstens 18 uur gespreid over een periode van twee opeenvolgende jaren.

Artikel 2
De vorming waarvan sprake in artikel 1 kan bestaan uit een
theoretische vorming (conferentie of cyclus van conferenties,
symposium, colloquium, studiedag, enz) of een praktische vorming,
zoals gevallenstudies, supervisie, rollenspelen of intervisie.

Artikel 3
De vorming waarvan het programma erkend is door de Federale
Bemiddelingscommissie, overeenkomstig haar beslissing van 1
februari 2007, wordt zonder verdere inhoudelijke controle aanvaard
als permanente vorming en geldt ten belope van het effectief
aantal gevolgde uren om te voldoen aan de voorwaarden van
artikel 1.
Elke bemiddelaar kan ook zelf zijn vormingsprogramma samenstellen bestaande uit andere modules die in België en in het buitenland
worden aangeboden. Deze modules moeten een direct nut hebben
voor de bemiddelingspraktijk, hetgeen door de bemiddelaar dient
te worden aangetoond overeenkomstig artikel 6.

Artikel 4

Een intervisie kan enkel ten belope van maximaal 1/3 van de
vereiste uren in rekening worden gebracht indien ze
›› a) hetzij georganiseerd en gecontroleerd wordt door een
erkende opleidingsinstantie
›› b) hetzij indien ze met minstens vijf deelnemers plaatsvindt,
waarvan de meerderheid erkende bemiddelaars zijn. Het
aanwezigheidsattest met vermelding van het aantal uren
wordt opgesteld en ondertekend door alle deelnemers.

Artikel 5
Het feit dat een bemiddelaar voor de betrokken periode een
uitgebreide bemiddelingspraktijk kan aantonen, ontslaat hem er
niet van om te voldoen aan verplichtingen die hier worden
vastgesteld.

Artikel 6
Uiterlijk op 31 januari van elk onpaar jaar en voor de eerste maal
uiterlijk op 31 januari 2011, dient de bemiddelaar spontaan het
bewijs te bezorgen van het aantal gevolgde uren permanente
vorming. Dit bewijs (een ondertekend aanwezigheidsattest) dient
bezorgd te worden aan het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie dat hiervoor aan de betrokkene een ontvangstbewijs aflevert.
Indien een opleiding gevolgd werd, die niet reeds erkend is door de
Federale Bemiddelingscommissie, dient de bemiddelaar naast het
aanwezigheidsattest eveneens een gedetailleerd programma over
te maken aan het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie.
Bemiddelaars die reeds voor de einddatum menen te voldoen aan
de volledige vereiste van permanente vorming kunnen reeds hun
dossier overmaken aan het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie dat hiervoor aan de betrokkene een ontvangstbewijs aflevert.
Gelet op het feit dat de oorspronkelijke beslissing betreffende de
permanente vorming van 18 december 2008 in werking trad per 1
januari 2009, kunnen enkel opleidingen vanaf 1 januari 2009 in
aanmerking komen als permanente vorming.
Bij voorkeur worden dossiers elektronisch overgemaakt aan het
secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie.
Voor de eerste tweejaarlijkse periode (uiterlijk op 31 januari 2011)
dienen de bemiddelaars erkend vóór 1 januari 2009 het bewijs neer
te leggen van minimaal 18 uur permanente vorming. Voor
bemiddelaars erkend in 2009 wordt het aantal te volgen uren
herleid tot 9 uur permanente vorming. De bemiddelaars erkend in
2010 dienen voor de eerste maal uiterlijk op 31 januari 2013 het
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bewijs neer te leggen van minimaal 18 uur permanente vorming.
Dezelfde principes gelden mutadis mutandis in de toekomst.
Indien de Federale Bemiddelingscommissie van oordeel is dat het
ingediende dossier niet voldoet aan de vereisten van dit reglement,
zal zij de betrokkene binnen 6 maanden na ontvangst van het
dossier daarvan per mail in kennis stellen. De voorzitter van de
Federale Bemiddelingscommissie kan aan de betrokkene de
mogelijkheid geven de situatie binnen een door hem bepaalde
termijn te regulariseren.Indien het dossier niet (tijdig) wordt
ingediend of het dossier onvolledig is en geen regularisatietermijn
werd toegekend, zal de voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie per aangetekend schrijven de bemiddelaar laten weten

dat zijn erkenning wordt ingetrokken, hij geschrapt wordt uit de lijst
van erkende bemiddelaars en hij de titel van “erkend bemiddelaar”
niet meer mag gebruiken.
Bemiddelaars van wie hun erkenning op deze manier ingetrokken
is, kunnen steeds opnieuw een erkenning aanvragen door een
dossier in te dienen waaruit blijkt dat de ontbrekende uren
permanente vorming vooralsnog werden gevolgd. Daarenboven
dienen zij per volledig jaar dat zij geen erkend bemiddelaar meer
waren, een bijkomende vorming aan te tonen van 9 u (met een
maximum van 90 uur). Deze bijkomende vorming dient te
beantwoorden aan de voorwaarden van dit reglement.

6.3 BIJLAGE 3: Beslissing van 18 oktober 2007 betreffende de gedragscode van de erkende bemiddelaar
SECTIE 1: AANSTELLING VAN DE BEMIDDELAAR

›› De bemiddelaar mag niet bemiddelen indien hij een

ARTIKEL 1
Bij vrijwillige bemiddeling wijzen de partijen in onderlinge overeenstemming de bemiddelaar aan of belasten een derde met die
aanwijzing.

›› De bemiddelaar mag niet bemiddelen in een conflict waarbij

ARTIKEL 2
Bij gerechtelijke bemiddeling, bevolen door de rechter op gezamenlijk verzoek van de partijen of op eigen initiatief maar met instemming van de partijen, komen de partijen overeen over de naam van
de bemiddelaar die moet erkend zijn. Indien geen enkele erkende
bemiddelaar beschikbaar is die over de vereiste bekwaamheden
beschikt voor die bemiddeling, kunnen de partijen aan de rechter
vragen dat hij een niet-erkende bemiddelaar aanwijst.

SECTIE 2: BEKWAAMHEID VAN DE BEMIDDELAAR
ARTIKEL 3
De bemiddelaar zal op grond van zijn ervaring en/of (permanente)
vorming over de nodige bekwaamheid moeten beschikken, die
door de aard van het geschil (familiezaken, burgerlijke en
handelszaken, sociale zaken) wordt vereist.

SECTIE 3: ETHIEK VAN DE BEMIDDELAAR
1. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
ARTIKEL 4
De bemiddelaar heeft de plicht om de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid, die onlosmakelijk verbonden zijn met zijn
functie, te waarborgen.
ARTIKEL 5
De bemiddelaar mag niet tussenkomen wanneer hij, omwille
van persoonlijke materiële of morele belangen, zijn functie niet
kan vervullen in onafhankelijkheid en onpartijdigheid:

persoonlijke of zakelijke relatie heeft met één der partijen;
hij rechtstreeks of onrechtstreeks voordelen kan halen uit het
resultaat;
›› De bemiddelaar mag niet bemiddelen in een conflict waarbij
één van zijn medewerkers of één van zijn vennoten is
opgetreden voor één der partijen in een andere hoedanigheid
dan bemiddelaar.
ARTIKEL 6
In voorkomend geval of indien een schijn van gebrek aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid bestaat of ontstaat, zal de bemiddelaar
zowel voorafgaandelijk als tijdens de bemiddeling melding maken
aan partijen van de elementen die kunnen worden geacht zijn
onafhankelijkheid of onpartijdigheid in het gedrang te brengen en
ofwel zich terugtrekken uit de bemiddeling ofwel van de partijen
een geschreven akkoord bekomen voor de voortzetting van de
bemiddeling.
ARTIKEL 7
Bij miskenning van zijn plicht tot onafhankelijkheid en onpartijdigheid, stelt de bemiddelaar zich bloot aan burgerlijke aansprakelijkheid en de door art. 1727, §6, 7° Ger. W. voorziene sancties.
2. Vertrouwelijkheid en Beroepsgeheim
VERTROUWELIJKHEIDSPLICHT( DISCRETIEPLICHT)
ARTIKEL 8
Vertrouwelijkheid is een essentiële waarborg bij bemiddeling.
De bemiddelaar heeft als primordiale taak om te waken over de
vertrouwelijkheid van het dossier.
ARTIKEL 9
Alle documenten die worden opgemaakt en alle mededelingen die
worden gedaan in de loop en ten behoeve van een bemiddeling
blijven vertrouwelijk. Dit impliceert dat daarvan geen voorlegging
noch vermelding mag gebeuren in om het even welke procedure.
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Wederrechtelijk gebruik van dit onrechtmatig verkregen bewijs wordt
beteugeld met een ambtshalve wering uit de debatten. De vertrouwelijkheidsplicht kan slechts worden opgeheven met instemming van de
partijen.

ARTIKEL 16
De bemiddelaar informeert de partijen dat zij ten alle tijde beroep
mogen doen op een adviseur of deskundige of specialist inzake het
behandelde vakgebied.

BEROEPSGEHEIM (GEHEIMHOUDINGSPLICHT)
ARTIKEL 10
De bemiddelaar en deskundigen zijn tevens gehouden door het
beroepsgeheim zoals gedefinieerd in artikel 458 van het Strafwetboek. De daaruit voortvloeiende geheimhoudingsplicht is strenger
dan de vertrouwelijkheidsplicht van partijen, die slechts een gewone
discretieplicht is. Bij miskenning van de geheimhoudingsplicht in het
kader van zijn functie stelt de bemiddelaar of deskundige zich immers
bloot aan de strafsancties (gevangenisstraf en geldboete) in artikel
458 Sw., onverminderd zijn burgerlijke aansprakelijkheid en de door
art. 1727, §6, 7° Ger. W. voorziene sancties.

ARTIKEL 17
De bemiddelaar informeert de partijen over zijn honoraria, over alle
andere kosten met betrekking tot de bemiddeling en over de
mogelijkheid van rechtsbijstand.

ARTIKEL 11
Indien de bemiddelaar of een deskundige zijn beroepsgeheim deelt,
bijvoorbeeld met zijn tewerkgesteld personeel of zijn medewerkers,
strekt de geheimhoudingsplicht zich ook tot deze personen uit.
ARTIKEL 12
Ten gevolge van zijn geheimhoudingsplicht kan de bemiddelaar niet
als getuige optreden in een burgerrechtelijke of administratieve
procedure met betrekking tot de feiten waarvan hij in de loop van de
bemiddeling kennis heeft genomen. Behoudens de kennisgeving
voorzien in artikel 1736 Ger.W., mag de bemiddelaar geen verslag
uitbrengen aan de rechter.
ARTIKEL 13
Indien in het bemiddelingstraject een “caucus” nuttig wordt geacht,
zal de bemiddelaar alle partijen in kennis stellen dat alle inlichtingen
die hem bij deze gelegenheid worden verstrekt geheim en niet-tegensprekelijk blijven, tenzij de partij die de inlichting bezorgde geen
bezwaar heeft tegen de mededeling ervan aan de andere partijen. De
bemiddelaar vraagt het akkoord van de andere partijen vooraleer
dergelijke caucus aan te vatten.

SECTIE 4: DE BEMIDDELINGSPROCEDURE
1. Aanvang van de bemiddeling.
ARTIKEL 14
Alvorens zijn opdracht te aanvaarden, legt de bemiddelaar aan de
partijen het traject van de bemiddeling uit en verstrekt hen alle
nuttige informatie opdat de partijen met kennis van zaken voor
bemiddeling kunnen kiezen.
ARTIKEL 15
De bemiddelaar toetst of hij de opdracht kan aanvaarden en of zijn
aanstelling geschiedt op basis van de vrije keuze van alle partijen.

ARTIKEL 18
De bemiddelaar en alle betrokken partijen ondertekenen een
“Bemiddelingsprotocol”, bevattende:
›› 1° De naam en de woonplaats van de partijen en hun
raadslieden;
›› 2° De naam, de hoedanigheid en het adres van de
bemiddelaar, en in voorkomend geval de vermelding
dat de bemiddelaar erkend is door de Federale
Bemiddelingscommissie;
›› 3° De herinnering aan het principe dat bemiddeling op
vrijwillige basis geschiedt;
›› 4° Een beknopt overzicht van het geschil;
›› 5° De herinnering aan het principe van vertrouwelijkheid
van de mededelingen die tijdens de bemiddeling worden
uitgewisseld;
›› 6° De wijze waarop het ereloon van de bemiddelaar, het tarief
ervan, alsook de betalingsvoorwaarden worden bepaald;
›› 7° De datum;
›› 8° De ondertekening door de partijen en de bemiddelaar.
2. Tijdens de bemiddeling
ARTIKEL 19
De bemiddelaar moet erop toezien dat de bemiddeling op een
evenwichtige manier verloopt, in een sereen klimaat, waaruit blijkt
dat met de belangen van alle partijen rekening wordt gehouden.
ARTIKEL 20
De bemiddelaar nodigt de partijen uit om beslissingen te nemen op
grond van voldoende nuttige informatie, desgevallend van externe
deskundigen.De bemiddelaar zal er zich van vergewissen dat iedere
partij de gevolgen van de voorgestelde oplossingen kent en begrijpt.
3. Bemiddelingsakkoord
ARTIKEL 21
De bemiddelaar ziet erop toe dat een overeenkomst wordt
opgesteld, waarin elk onderhandelingspunt wordt opgenomen
waarover een akkoord werd bereikt. De bemiddelaar ziet er op toe
dat het bemiddelingsakkoord de getrouwe weergave is van de wil
van de partijen.Hij informeert de partijen over de gevolgen van de
ondertekening van het bemiddelingsakkoord. Hij wijst de partijen
erop dat een akkoord strijdig met de regels van openbare orde en in
familiezaken met het belang van de minderjarige kinderen niet
vatbaar zou zijn voor homologatie door de rechter.
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SECTIE 5: WEIGERING EN ONDERBREKING VAN DE BEMIDDELING
ARTIKEL 22
De bemiddelaar heeft het recht zijn aanstelling als bemiddelaar te
weigeren.
ARTIKEL 23
De bemiddelaar heeft de plicht de bemiddeling te schorsen of te
beëindigen indien hij van oordeel is:
›› dat de bemiddeling aangewend wordt voor oneigenlijke of
onaangepaste doeleinden;
›› dat het gedrag van partijen of één van hen onverenigbaar
is met het traject van bemiddeling;

›› dat de partijen of één van hen niet langer in staat is op een

constructieve manier deel te nemen aan de bemiddeling
of er geen enkele interesse meer voor vertoont;
›› dat de bemiddeling niet langer nuttig is.

SECTIE 6: PUBLICITEIT
ARTIKEL 24
De bemiddelaar mag zijn praktijk enkel bekendmaken en promoten
op een professionele en waardige manier.

6.4 BIJLAGE 4 : Beslissing van 25 september 2008 betreffende de procedure tot intrekking van de erkenning, de bepaling van
de sancties die voortvloeien uit de gedragscode en de procedure tot toepassing van deze sancties
HOOFDSTUK 1: DE AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 1
Ingeval van tekortkoming aan de verplichtingen die op hem rusten
krachtens de wet of de beslissingen van de federale bemiddelingscommissie kan de bemiddelaar geroepen worden zich te verantwoorden
voor de burgerlijke rechtbanken of voor de strafrechtbanken.
Bovendien kan iedere gelijkaardige tekortkoming er toe leiden dat een
procedure wordt opgestart door de algemene commissie van de
federale bemiddelingscommissie overeenkomstig artikel 1727 § 6, 4°
en 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, volgens de hierna bepaalde
procedure

HOOFDSTUK 2: DE SANCTIES
ARTIKEL 2
De sancties die door de federale bemiddelingscommissie kunnen
opgelegd worden, zijn:
›› 1° De waarschuwing;
›› 2° De berisping;
›› 3° De tijdelijke intrekking van de erkenning voor een periode
van één maand tot een jaar;
›› 4° De definitieve intrekking van de erkenning.

HOOFDSTUK 3: PROCEDURE TEGEN DE BEMIDDELAAR
ARTIKEL 3
Er kan een procedure worden opgestart tegen de bemiddelaar door
het indienen van een schriftelijke, ondertekende en gedateerde klacht,
die wordt verzonden of overgemaakt aan de federale bemiddelingscommissie.
ARTIKEL 4
De secretaris van de federale bemiddelingscommissie bevestigt de
ontvangst ervan aan de klager en vraagt hem, indien nodig, om het
dossier aan te vullen met ontbrekende gegevens .

Hij maakt het aldus samengesteld dossier over aan de voorzitter van de
bijzondere commissie (artikel 1727 § 4 Ger.W.), die bevoegd is voor de
materie waarvoor de bemiddelaar is erkend.
Indien de in opspraak gebrachte bemiddelaar erkend werd voor
verschillende materies, kiest de secretaris - op basis van de elementen
opgenomen in de klacht - de voorzitter van de bijzondere commissie
aan wie hij het dossier overmaakt.
ARTIKEL 5
De voorzitter van de bijzondere commissie die gevat wordt, stelt het
dossier in staat. Hij neemt contact op met de klager en met de in
opspraak gebrachte bemiddelaar. Indien één van beiden dit vraagt,
hoort hij hen en confronteert hij hen. In dit geval, stelt hij een
proces-verbaal op dat aan het dossier wordt toegevoegd.
De bemiddelaar kan zich laten bijstaan door een raadsman advocaat of
erkend bemiddelaar. Hij kan zich in deze fase niet laten vertegenwoordigen.
ARTIKEL 6
De voorzitter van de bijzondere commissie stelt vervolgens een
schriftelijk en gemotiveerd advies op en maakt dit over aan de
secretaris van de algemene commissie.
Dit advies vermeldt ofwel dat er geen grond is om verder gevolg te
geven aan de klacht, ofwel dat er reden is om de procedure voort te
zetten.
De voorzitter van de bijzondere commissie kan voorafgaandelijk
beslissen om over dit advies te beraadslagen met de leden van de
commissie die hij voorzit. Deze beslist overeenkomstig haar huishoudelijk reglement.
Indien de voorzitter van de bijzondere commissie van oordeel is dat de
bemiddelaar moet worden opgeroepen voor de algemene commissie,
formuleert hij de feiten waarvoor de bemiddelaar zich zal moeten
verantwoorden volgens de hierna bepaalde procedure. Het advies
verwijst naar de wettelijke of reglementaire bepalingen die de
bemiddelaar zou miskend hebben.
Wanneer geen advies is uitgebracht binnen de zes maanden nadat het
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dossier is overgemaakt zoals voorzien in artikel 4, deelt de secretaris
van de algemene commissie dit mee aan de voorzitter van de
algemene commissie.
ARTIKEL 7
De voorzitter van de algemene commissie kan beslissen om ambtshalve een procedure op te starten tegen een bemiddelaar, zonder dat
er voorafgaandelijk een klacht werd ingediend of toegezonden.
Hij deelt deze beslissing mee aan de voorzitter van de bijzondere
commissie die bevoegd is om de in de voorgaande artikelen uiteengezette procedure door te voeren, tenzij hij beslist om zelf niet het
onderzoek te doen van het dossier dat hij geopend heeft
Wanneer de voorzitter van de algemene commissie het advies
ontvangt dat er geen reden is om gevolg te geven aan de klacht
overeenkomstig artikel 6 lid 1 en lid 2, kan hij tot een bijkomend onderzoek beslissen. Hij kan dit eveneens doen wanneer zich een geval
voordoet zoals voorzien in artikel 6 laatste lid. In deze beide gevallen,
voert hij zelf het onderzoek in het dossier.Indien de voorzitter van de
algemene commissie na de beëindiging van zijn onderzoek beslist dat
er gevolg dient te worden gegeven aan het dossier, formuleert hij de
feiten zoals voorzien in artikel 6 lid 4. Hij maakt het dossier over aan de
secretaris van de algemene commissie voor de toepassing van artikel
8.Iedere beslissing om geen gevolg te geven aan de klacht wordt ter
inlichting meegedeeld aan de bemiddelaar en de klager.

HOOFDSTUK 4: DE PROCEDURE VOOR DE FEDERALE
BEMIDDELINGSCOMMISSIE
ARTIKEL 8
Het advies van de voorzitter van de bijzondere commissie om te
vervolgen, zoals voorzien in artikel 6 lid 4 of van de voorzitter van de
algemene commissie overeenkomstig artikel 7 lid 4, wordt door de
secretaris van de algemene commissie bij aangetekend schrijven en bij
gewone post betekend aan de in opspraak gebrachte bemiddelaar.
Deze betekening houdt een oproeping in van de bemiddelaar om te
verschijnen voor de algemene commissie.De secretaris van de
algemene commissie voorziet een termijn van minstens 15 dagen
tussen de dag van de afgifte van het aangetekend schrijven aan de
post en de dag van de verschijning van de bemiddelaar.
Bij deze gelegenheid deelt hij mee dat het dossier dat werd samengesteld en geïnventariseerd, ter inzage ligt van de bemiddelaar en van
zijn raadsman op de zetel van de federale bemiddelingscommissie.
ARTIKEL 9
De algemene commissie zetelt en oordeelt bij gemotiveerde beslissing
overeenkomstig de bepalingen van haar huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 10
In tegenstelling tot hetgeen in artikel 9 is voorzien, is de zitting
openbaar, behalve indien de bemiddelaar verzoekt om een behandeling achter gesloten deuren.De algemene commissie hoort de
mondelinge toelichting van de voorzitter van de bijzondere commissie
die het advies tot doorverwijzing van de bemiddelaar heeft opgesteld.
Indien de beslissing om een procedure tegen de bemiddelaar te

voeren werd genomen door de voorzitter van de algemene commissie,
licht deze laatste zelf mondeling de beslissing toe waarna hij de zitting
verlaat. De bemiddelaar wordt gehoord, bijgestaan door een raadsman
advocaat of erkend bemiddelaar indien hij dit wenst. Hij kan bijkomende onderzoeksmaatregelen voorstellen. De bemiddelaar kan
vertegenwoordigd worden door een raadsman advocaat of erkend
bemiddelaar.
ARTIKEL 11
Op hetzelfde ogenblik waarop de secretaris de beslissing tot het
openen van een procedure tegen de bemiddelaar betekent en deze
oproept, bericht hij de klager over de datum, plaats en uur van de
zitting en deelt hem mee dat hij er kan gehoord worden indien hij dit
wenst.
ARTIKEL 12
De beslissing ten gronde wordt in openbare zitting uitgesproken. Zij
wordt binnen de acht dagen per aangetekend schrijven en per
gewone brief aan de bemiddelaar verzonden door de secretaris van de
algemene commissie. Het beschikkend gedeelte van de beslissing
wordt ter inlichting bij gewone brief meegedeeld aan de voorzitter van
de bijzondere commissie die advies heeft uitgebracht en aan de klager.
ARTIKEL 13
Indien de beslissing ten gronde wordt geveld na verstek van de
bemiddelaar op de zitting waarop hij diende te verschijnen, kan hij
verzet aantekenen bij aangetekend schrijven verzonden aan de
federale bemiddelingscommissie binnen een termijn van vijftien
dagen, die aanvangt op de dag van afgifte aan de post van de
aangetekende zending met de beslissing ten gronde.
De procedure voor de algemene commissie wordt vanaf artikel 8
hernomen. Slechts één verzet is ontvankelijk.
ARTIKEL 14
Aan de beslissingen tot tijdelijke of definitieve intrekking van de
erkenning wordt uitvoering gegeven door de tijdelijke of definitieve
schrapping van de gegevens van de bemiddelaar van de lijst waarvan
sprake in artikel 1727 § 6, 6°, Ger.W. De schrapping geschiedt de dag
volgend op de dag waarop de beslissing ten gronde aan de bemiddelaar werd meegedeeld conform artikel 12, of na het verstrijken van de
termijn voor verzet indien zij bij verstek werd geveld.
ARTIKEL 15
De secretaris van de algemene commissie stelt een lijst op van de
definitieve sancties opgelegd door de commissie. Deze lijst kan slechts
geraadpleegd worden door de leden van de algemene commissie van
de federale bemiddelingscommissie en door de voorzitters van de
bijzondere commissies in het kader van het onderzoek van een dossier
zoals voorzien in artikel 5.
ARTIKEL 16
De briefwisseling en de behandeling van het dossier geschiedt in de
taal waarin de beslissing tot erkenning van de in opspraak gebrachte
bemiddelaar is opgesteld.
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6.5 BIJLAGE 5 : Beslissing van 1 februari 2007 gewijzigd door de beslissing van 11 maart 2010 en de 			
	beslissing van 23 september 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en procedure voor erkenning van
	vormingsinstanties en opleidingen van erkende bemiddelaars
Gelet op artikel 1727 § 6 en 1726 § 2 van het Gerechtelijk
Wetboek zoals ingevoegd door de wet van 21 februari 2005 die
aan de Federale Bemiddelingscommissie de bevoegdheid geeft
instanties voor de vorming van bemiddelaars en de vormingen
die zij organiseren te erkennen.
Overwegende dat het aan de Federale Bemiddelingscommissie
toekomt de voorwaarden en procedures voor erkenning van
vormingscentra en van de vormingen die zij organiseren, vast te
stellen.
Overwegende dat de aanvragen tot erkenning van de vormingscentra niet kunnen onderzocht worden onafhankelijk van de
aanvragen tot erkenning van de vormingen die door deze
centra zullen worden voorgesteld.

Hoofdstuk I:Voorwaarden voor erkenning van 		
vormingsinstanties
ARTIKEL 1
Enkel de instanties die basisvormingen wensen te geven,
moeten erkend worden als vormingsinstantie
Om erkend te worden als vormingsinstantie moeten de
kandidaten een rechtspersoon zijn:
›› van publiek recht ;
›› van privaat recht, met burgerlijk of handelskarakter,
opgericht onder één van de vormen voorzien door het
Wetboek van vennootschappen (wet van 7 mei 1999) met
uitzondering van de eenpersoonsvennootschap ;
›› of van privaat recht, opgericht onder één van de vormen
voorzien van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de
wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen.
ARTIKEL 2
De feitelijke verenigingen die een erkenning als vormingsinstantie aanvragen, beschikken over een termijn van 6 maand, vanaf
de erkenning, om de rechtspersoonlijkheid aan te nemen
conform artikel 1.
ARTIKEL 3
De kandidaten voor een erkenning als vormingsinstantie dienen
met het oog op de erkenning aan de Federale Bemiddelingscommissie een aanvraag in voor de vormingen waarvoor zij een
erkenning wensen te bekomen.

De kandidaten die een erkenning wensen te bekomen voor het
geven van basisvormingen, dienen een programma voor te
leggen dat voldoet aan de voorwaarden omschreven in
hoofdstuk II. Indien deze kandidaat tevens de bedoeling heeft
om permanente vorming te organiseren dient de kandidaat
daartoe een bijkomende aanvraag in bij de Federale Bemiddelingscommissie, met minstens één programma van een
permanente vorming dat zij zouden organiseren en dat voldoet
aan de voorwaarden omschreven in hoofdstuk III.
ARTIKEL 4
Bij hun aanvraag voegen de kandidaten voor een erkenning als
vormingsinstantie het reglement betreffende de wijze van
evaluatie op het einde van de vormingen (enkel voor basisvormingen) en de regels voor aflevering van het vormingscertificaat.
ARTIKEL 5
De verzoeken tot erkenning van een basisvorming voor bemiddelaars zijn slechts ontvankelijk indien ze worden ingediend door
een erkende vormingsinstantie of tezelfdertijd met een verzoek
tot erkenning als vormingsinstantie.
De kandidaten die enkel een erkenning wensen te bekomen voor
het geven van permanente vormingen, dienen enkel een
programma voor te leggen dat voldoet aan de voorwaarden
omschreven in hoofdstuk III.

Hoofdstuk II : Voorwaarden voor erkenning
		
van basisvormingen georganiseerd door
		
de vormingsinstanties
Afdeling 1: Structuur van het vormingsprogramma
ARTIKEL 6
Wijzigingen aangebracht aan het programma van een erkende
vorming mogen niet afwijken van de in dit hoofdstuk vastgelegde criteria en worden meegedeeld aan de Federale Bemiddelingscommissie.
ARTIKEL 7
De vormingen van bemiddelaars omvatten minimum 90 uur,
verdeeld over een gemeenschappelijk luik en een specifiek
programma voor elk soort bemiddeling.
ARTIKEL 8
Het gemeenschappelijk luik omvat 60 uur, waarvan minstens 25
uur theoretische vorming en minstens 25 uur praktische
vorming.
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ARTIKEL 9
De specifieke programma’s voor elk soort bemiddeling omvatten minstens 30 uur en worden vrij verdeeld over theoretische
en praktische vorming.
ARTIKEL 10
Een vrijstelling voor één of meerdere onderdelen van de vorming
kan door de erkende vormingsinstantie slechts worden toegestaan indien het verzoek van de persoon die de vorming zal
volgen, gesteund is op diens deelname aan vroegere bemiddelingsvormingen.
Het is de taak van de vormingsinstanties hun programma op te
stellen, dat moet beantwoorden aan de minimale vereisten van
duur en inhoud.
Het vormingsprogramma kan uiteraard meer uitgebreid zijn.
De instanties hebben de mogelijkheid varianten te voorzien in de
tijd die besteed wordt aan elk van de aspecten van de vorming,
rekening houdend met het profiel of de vooraf bestaande kennis
van de personen die de vormingen zullen volgen.
ARTIKEL 11
Het vak “Bemiddelingsproces” waarvan sprake in artikel 12 en alle
praktische oefeningen waarvan hierna sprake worden gegeven en
omkaderd door een bemiddelaar-opleider.
Een bemiddelaar-opleider is een erkend bemiddelaar die:
›› op basis van een dossier blijk geeft van de nodige
competenties op basis van voldoende vorming en/of
ervaring in het geven van opleidingen en
›› blijk geeft van een minimale praktijkervaring van 3 jaar als
bemiddelaar.
Om als vormingsinstantie voor een basisvorming erkend te kunnen
worden dienen voldoende bemiddelaars-opleiders vast aan die
instantie verbonden te zijn om het initiatief leefbaar te maken.
Elke wijziging van opleider dient onverwijld aan de Federale
Bemiddelingscommissie gemeld te worden.
Afdeling 2: Programma van het gemeenschappelijk gedeelte
ARTIKEL 12
De theoretische vorming van het gemeenschappelijk gedeelte
omvat de volgende items:
De bemiddeling
›› o algemene bemiddelingsprincipes (ethiek/filosofie)
›› o analytische studie van de verschillende vormen van
conflictoplossing

De juridische aspecten van de bemiddeling
›› Belgische bemiddelingswet (verschil gerechtelijke en
vrijwillige bemiddeling,
›› verschil erkende en niet erkende bemiddelaars,
bemiddelingsprotocol, vertrouwelijkheid, rechtsbijstand)
›› deontologie van de bemiddeling zoals bepaald door de
Federale Bemiddelingscommissie
De sociologische aspecten van bemiddeling
De psychologische aspecten van bemiddeling
›› de communicatie
›› onderhandelingsmethodes
Het bemiddelingsproces (NB. de opleider moet een erkend
bemiddelaar-opleider zijn)
›› bemiddelingsproces
›› rol(len) van de bemiddelaar
›› verschil tussen informeren en adviseren
›› inbreng van externe raadgevers
›› methodologie van de interventies (middelen, technieken,
hypothesen en strategieën, o.a. caucus)
›› conflicttheorie.
ARTIKEL 13
De praktijkoefeningen georganiseerd in het gemeenschappelijk
gedeelte omvatten de volgende items:
›› de stappen in een bemiddelingsproces
›› de tussenkomsten in concrete situaties
›› de onderhandelingsvaardigheden
›› de communicatievaardigheden
›› de bemiddelingsvaardigheden
›› toepassing van de bemiddelingsprincipes
›› rollenspel
Afdeling 3: Specifiek vormingsprogramma voor de bemiddeling in
familiale zaken
ARTIKEL 14
De vorming omvat de volgende items:
Recht:
›› het huwelijk, het samenwonen
›› de echtscheiding, de scheiding : financiële aspecten en
aspecten betreffende de
›› kinderen (o.a. verblijf van de kinderen, het ouderlijk gezag,
onderhoudsverplichtingen, verdeling van de goederen,
procedures, fiscale en sociale aspecten enz.)
›› andere onderhoudsverplichtingen (tussen meerderjarigen)
›› huwelijksvermogensrecht en erfrecht
›› gerechtelijke procedures in familiezaken
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Psychologie en sociologie
›› psychologie en sociologie van de families
›› psychologische effecten van de familiale conflicten
›› familiale verhoudingen
›› bijzondere situaties : geweld binnen de familie,
verslavingsvormen, interculturele dimensie enz.
Familiale bemiddeling
›› bijzondere vormen van familiale bemiddeling en oefeningen
(onder meer echtscheiding en scheiding, verdeling van
goederen, verblijf van de kinderen, ouderlijk gezag en
financiële aspecten enz.)
›› bemiddeling in het kader van de familiale verhoudingen
›› bemiddeling in het kader van de bijzondere situaties.
Afdeling 4: Specifiek programma voor de vorming tot bemiddeling in
burgerlijke en handelszaken.
ARTIKEL 15
De vorming omvat de volgende items:
›› theorie en praktijk van de beredeneerde onderhandeling
›› theorie en praktijk van verbintenissenrecht en contractenrecht
›› rol van de raadgevers van partijen inzake burgerlijke en
handelsbemiddeling
›› rol van de deskundigen van partijen inzake burgerlijke en
handelsbemiddeling
Afdeling 5: Specifiek programma voor de vorming tot bemiddeling in
sociale zaken
ARTIKEL 16
De vorming omvat de volgende items:
›› theorie en praktijk van het beredeneerd onderhandelen en van
interpersonele communicatie
›› theorie en praktijk van het arbeidsrecht, onder meer over de
elementaire noties van de wetgeving, over arbeidsrelaties
en over de rechten en verplichtingen van werknemers en
werkgevers
›› sociologie van de arbeid omvattende onder meer de rol van de
diverse betrokkenen in de arbeidswereld en de bestanddelen
van het arbeidsconflict
›› rol van de raadgevers van de partijen in sociale bemiddeling
›› het opstarten van een procedure van verzoening voor de
Arbeidsrechtbank door middel van het bemiddelingsproces.

Hoofdstuk III : Voorwaarden voor erkenning van
permanente vormingen
ARTIKEL 17
Permanente vorming kan bestaan uit theoretische vorming
(conferentie of cyclus van conferenties, symposium, colloquium,
studiedag, enz) of praktische vorming (gevallenstudies,
supervisie, rollenspelen of intervisie).

Indien de vormingsinstantie een intervisie organiseert, dient zij
toe te zien op het ernstige verloop ervan.
De theoretische vorming dient een direct nut te hebben voor de
bemiddelingspraktijk.
De praktijkoefeningen worden in principe gegeven en omkaderd door een bemiddelaar-opleider, zoals omschreven in
artikel 11.De intervisie kan plaats vinden onder collega-bemiddelaars.De supervisie kan omkaderd worden door een bemiddelaar-opleider of door een externe expert, die beschikt over
minstens een professionele ervaring van 10 jaar (aan te tonen
door de voorlegging van een C.V.) hetzij in een bepaald
deelaspect van bemiddeling hetzij in het geven van supervisies.

Hoofdstuk IV : Procedure voor erkenning van de 		
		
vorminginstanties en van de vormingen
		
die zij organiseren
ARTIKEL 18
De kandidaten voor erkenning als vormingsinstantie voor een
basisvorming voor bemiddelaars dienen, per soort bemiddeling,
een aanvraag in bij de Federale Bemiddelingscommissie, met
zetel te 1000 Brussel, Leuvenseplein 4.
Indien zij de bedoeling hebben een programma van permanente vorming te organiseren, leggen de kandidaten tegelijkertijd een verzoek daartoe neer met minstens één programma van
een permanente vorming die zij zouden organiseren.
Indien de kandidaat een erkenning bekomt als vormingsinstantie voor een basisvorming én als vormingsinstantie voor
permanente vorming dan worden alle verdere initiatieven van
permanente vorming die door die instantie worden georganiseerd gedurende de twee jaar die volgen op de erkenning,
geacht erkende opleidingen te zijn voor het aantal uren dat zal
worden opgegeven door de vormingsinstantie.
ARTIKEL 19
De kandidaten die enkel een erkenning aanvragen voor
permanente vorming dienen een aanvraag in bij de Federale
Bemiddelingscommissie, met zetel te 1000 Brussel, Leuvenseplein 4, met het programma of de programma’s van permanente
vorming die zij zouden organiseren en die voldoen aan de
voorwaarden omschreven in hoofdstuk III.
De vormingen die aldus erkend werden, kunnen verschillende
keren georganiseerd worden, zolang het programma of de
lesgevers niet veranderen.
Elk nieuw programma van permanente vorming dient het
voorwerp uit te maken van een nieuwe aanvraag tot erkenning.
Het programma van elke vorming van permanente vorming,
vermeldt het aantal uren waarvoor erkenning wordt gevraagd.
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ARTIKEL 20
Bij de aanvraag wordt gevoegd een administratief dossier dat
minstens de volgende stukken bevat:
›› de statuten of oprichtingsakte met aanduiding van de
publicatie en, desgevallend, het reglement van inwendige
orde (in het geval van een erkenning als vormingsinstantie)
›› de identiteit van de contactpersoon
›› de beschrijving van de logistieke middelen die ingezet
worden voor het geven van de vorming
›› de regels betreffende de wijze van evaluatie op het
einde van de opleiding (enkel voor basisvormingen)
en de aflevering van het opleidingscertificaat. Het
opleidingscertificaat dient te attesteren over de
aanwezigheid en over de kwalitatieve beoordeling van de
kandidaat. De kandidaat moet de basisvorming met vrucht
hebben afgewerkt. Met basisvorming wordt bedoeld de
volledige opleiding van 90 uur (60 uren basis en 30 uren
specialisatie).
ARTIKEL 21
De kandidaten dienen tezelfdertijd een inhoudelijk dossier in
dat de volgende stukken bevat:
›› de beschrijving van de vormingsprogramma’s, conform
aan de vereisten van artikelen 12 tot 16 volgens de soort
bemiddeling, met, voor elk onderdeel, het aantal uren dat
er aan besteed zal worden en de naam van de opleider of
opleiders;
›› het Curriculum Vitae van de opleiders vermeld in de
beschrijving van het
›› programma;
›› desgevallend beschrijving van de progamma’s van
permanente vorming,
›› voorgesteld conform punt 1 en met de Curriculum Vitae
voorzien in punt 2.

ARTIKEL 23
De kandidaten voor de erkenning als vormingsinstantie
verbinden er zich toe om elke twee jaar spontaan verslag neer te
leggen van de vormingen (zowel basis als permanente vormingen) die door hen werden georganiseerd, op straffe van verval
van de erkenning als vormingsinstantie. Een erkende vormingsinstantie dient minstens één basisvorming per jaar te organiseren om haar erkenning te behouden.
Alle erkende vormingsinstanties en erkende vormingen worden
gepubliceerd op de website www.bemiddeling-justitie.be
ARTIKEL 24
De Algemene Commissie kan op gelijk welk ogenblik, hetzij op
gemotiveerd advies van een Bijzondere Commissie, hetzij
ingevolge een klacht, hetzij ambtshalve, de erkenning van een
vormingsinstantie of van een vorming intrekken, na aan de
betrokken instantie de mogelijkheid te hebben gegeven
gehoord te worden.
ARTIKEL 25
De gewijzigde beslissing treedt onmiddellijk in werking vanaf 11
maart 2010. De reeds erkende vormingsinstanties beschikken
tot het eind van dit jaar (31 december 2010) om zich in overeenstemming te stellen met deze beslissing. De eventuele aanpassingen van het dossier moeten terug te vinden zijn in het
tweejaarlijks rapport dat aan de Federale Bemiddelingscommissie wordt overgemaakt overeenkomstig artikel 23 van deze
beslissing.

ARTIKEL 22
De aanvragen voor een basisvorming en/of permanente
vorming worden onderzocht door de Bijzondere Commissie
bevoegd voor het soort bemiddeling waarvoor de erkenning
wordt gevraagd. Indien dit voor een permanente vorming niet
duidelijk is, wordt de aanvraag onderzocht door alle Bijzondere
Commissies.
Indien zij het nuttig acht nodigt de Bijzondere Commissie de
kandidaat uit om gehoord te worden.
De Bijzondere Commissie maakt een gemotiveerd advies over
aan de Algemene Commissie die op haar beurt, indien zij het
nuttig acht, de kandidaat kan horen.
De Algemene Commissie neemt een gemotiveerde beslissing.
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6.6 Bijlage 6: Bemiddelingswet van 21 februari 2005

Uittreksel uit het Gerechtelijk wetboek
DEEL VII
BEMIDDELING
Ingevoegd bij art. 8 tot en met 21 van de Wet van 21 februari 2005,
BS 22 maart 2005, inwerkingtreding op 30 september 2005
(art. 2 van het K.B. van 22 september 2005, BS 28 september 2005,
err. BS 30 september 2005).
Art. 11 van de wet, dat art. 1727 Ger.W. invoegt, trad evenwel op 22 maart 2005
in werking (art. 25 § 1, tweede lid).
Art. 1727 § 4, vijfde lid Ger.W. en art. 1727 § 7, tweede lid Ger.W.
worden vervangen door art. 3 van de Wet van 15 juni 2005, BS 30 juni 2005.

Deel VII. Bemiddeling

Hoofdstuk I. Algemene beginselen
ARTIKEL 1724. Elk geschil dat vatbaar is om te worden geregeld via
een dading, kan het voorwerp zijn van een bemiddeling, evenals:
›› 1° de geschillen betreffende de materies bedoeld in de
hoofdstukken V en VI van titel V, in hoofdstuk IV van titel VI
en in titel IX van boek I van het Burgerlijk Wetboek;
›› 2° De geschillen betreffende de materies bedoeld in titel
Vbis van boek III van dit Wetboek;
›› 3° de geschillen ingesteld overeenkomstig de afdelingen I
tot IV van hoofdstuk XI van boek IV van het vierde deel van
dit Wetboek;
›› 4° De geschillen voortvloeiend uit de feitelijke
samenwoning.
De publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen partij zijn bij een
bemiddeling in de bij wet of bij een in de Ministerraad overlegd
koninklijk besluit bepaalde gevallen.
ARTIKEL 1725. § 1. Elke overeenkomst kan een bemiddelingsbeding bevatten, waarbij de partijen zich ertoe verbinden voor
eventuele geschillen in verband met de geldigheid, totstandkoming, uitlegging, uitvoering of verbreking van de overeenkomst
eerst een beroep te doen op bemiddeling en pas dan op elke
andere vorm van geschillenbeslechting.
§ 2. De rechter of de arbiter bij wie een aan een bemiddelingsbeding onderworpen geschil aanhangig is gemaakt, schort, op
verzoek van een partij, de behandeling van de zaak op, tenzij er
ten aanzien van dat geschil geen geldig beding is of dit is
geëindigd. De exceptie moet vóór enige andere exceptie of

verweer worden voorgedragen. De behandeling van de zaak
wordt voortgezet zodra de partijen of een van hen aan de griffie
en aan de andere partijen hebben meegedeeld dat de bemiddeling beëindigd is.
§ 3. Het bemiddelingsbeding vormt geen beletsel voor verzoeken
tot het treffen van voorlopige of bewarende maatregelen. De
indiening van dergelijke verzoeken brengt niet mee dat men van
de bemiddeling afziet.
Artikel 1726. § 1. Door de in artikel 1727 bedoelde commissie
kunnen worden erkend de bemiddelaars die minstens voldoen
aan de volgende voorwaarden:
›› 1° op grond van een in het heden of in het verleden
uitgeoefende activiteit doen blijken van een bekwaamheid
die door de aard van het geschil wordt vereist;
›› 2° naargelang van het geval, doen blijken van de voor de
bemiddelingspraktijk passende vorming of ervaring;
›› 3° de met het oog op de uitoefening van de
bemiddeling noodzakelijke waarborgen bieden inzake
onafhankelijkheid en onpartijdigheid;
›› 4° niet het voorwerp zijn geweest van een in het
strafregister opgenomen veroordeling die onverenigbaar
is met de uitoefening van de functie van erkend
bemiddelaar;
›› 5° geen tuchtsanctie of administratieve sanctie hebben
opgelopen die onverenigbaar is met de uitoefening van de
functie van erkend bemiddenlaar noch het voorwerp zijn
geweest van een intrekking van een erkennning.
§ 2. De erkende bemiddelaars volgen een permanente vorming
waarvan het programma erkend is door de in artikel 1727
bedoelde commissie.
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§ 3. Dit artikel is eveneens van toepassing ingeval een beroep
wordt gedaan op een college van bemiddelaars.
Artikel 1727. § 1. Er wordt een federale bemiddelingscommissie
ingesteld, bestaande uit een algemene commissie en bijzondere
commissies.
§ 2. De algemene commissie bestaat uit zes in bemiddeling
gespecialinseerde leden, namelijk: twee notarissen, twee advocaten en twee vertengenwoordigers van de bemiddelaars die noch
het beroep van advocaat, noch dat van notaris uitoefenen.
Bij de samenstelling van de algemene commissie wordt gezorgd
voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de vakgebieden.
De algemene commissie telt evenveel Nederlandstalige als
Franstalige leden.
Voor elk vast lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.
De nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor
de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de
leden worden bepaald bij ministerieel besluit.
De vaste en plaatsvervangende leden worden door de Minister
van Justitie aangewezen op de met redenen omklede voordracht:
›› van de Orde van Vlaamse balies voor de advocaat die tot
die Orde behoort;
›› van de Ordre des barreaux francophones et
germanophone voor de advocaat die tot die Orde behoort;
›› van de koninklijk federatie van notarissen, voor de
notarissen;
›› van de representatieve instanties voor de bemiddelaars
die noch het beroep van advocaat, noch dat van notaris
uitoefenen.
Het mandaat van vast lid duurt vier jaar en is hernieuwbaar.
§ 3. De algemene commissie wijst uit haar midden en voor een
periode van twee jaar haar voorzitter en haar ondervoorzitter
aan, die de voorzitter zo nodig vervangt, evenals een secretaris,
waarbij die ambten afwisselend door een Nederlandstalige en
een Franstalige worden bekleed. Het voorzitterschap en het
ondervoorzitterschap worden bovendien afwisselend uitgeoefend door notarissen, door advocaten en door bemiddelaars die
noch het beroep van advocaat, noch dat van notaris uitoefenen.

meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is
de stem van de voorzitter of van de ondervoorzitter die hem
vervangt, doorslaggevend.
§ 4. Er worden drie bijzondere commissies opgericht om advies te
verstrekken aan de algemene commissie:
›› een bijzondere commissie voor familiezaken;
›› een bijzondere commissie voor burgerlijke en
handelszaken;
›› een bijzondere commissie voor sociale zaken.
Deze bijzondere commissies bestaan uit specialisten en practici
van al deze soorten bemiddeling, namelijk:
twee notarissen, twee advocaten en twee vertegenwoordigers
van de bemiddelaars die noch het beroep van advocaat, noch dat
van notaris uitoefenen.
De bijzondere commissies tellen evenveel Nederlandstalige als
Franstalige leden.
Voor elk vast lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.
De nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures en
voor de indiening van de kandidaturen worden bepaald bij
ministerieel besluit.
De vaste en plaatsvervangende leden worden door de minister
van Justitie aangewezen op de met redenen omklede voordracht:
›› van de Orde van Vlaamse balies voor de advocaat die tot
die Orde behoort;
›› van de Ordre des barreaux francophones et
germanophone voor de advocaat die tot die Orde behoort;
›› van de koninklijk federatie van notarissen, voor de
notarissen;
›› van de representatieve instanties voor de bemiddelaars
die noch het beroep van advocaat, noch dat van notaris
uitoefenen.
Het mandaat van vast lid duurt vier jaar en is hernieuwbaar.
§ 5. Elke bijzondere commissie wijst uit haar midden en voor een
periode van twee jaar haar voorzitter en haar ondervoorzitter
aan, die de voorzitter zo nodig vervangt, evenals een secretaris,
waarbij die ambten afwisselend door een Nederlandstalige en
een Franstalige worden bekleed.

De algemene commissie stelt haar huishoudelijk reglement op.

Ze stelt haar huishoudelijk reglement op.

Om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen, moet de
meerderheid van de leden van de commissie aanwezig zijn.
Indien een vast lid afwezig of verhinderd is, vervangt zijn
plaatsvervanger hem. De beslissingen worden bij gewone

Om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen, moet de
meerderheid van de leden van de bijzondere commissie
aanwezig zijn. Indien een vast lid afwezig of verhinderd is,
vervangt zijn plaatsvervanger hem. De beslissingen worden bij
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gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter of van de ondervoorzitter
die hem vervangt, doorslaggevend.
§ 6. De opdrachten van de algemene commissie zijn de volgende:
›› 1° de instanties voor de vorming van bemiddelaars en de
vormingen die zij organiseren, erkennen;
›› 2° de criteria voor de erkenning van de bemiddelaars per
soort bemiddeling bepalen;
›› 3° de bemiddelaars erkennen;
›› 4° tijdelijk of definitief de erkenning intrekken van de
bemiddelaars die niet meer zouden voldoen aan de
voorwaarden bepaald in artikel 1726;
›› 5° de procedure voor de erkenning en de tijdelijke of
definitieve intrekking van de titel van bemiddelaar
bepalen;
›› 6° de lijst van de bemiddelaars opstellen en verspreiden bij
de hoven en rechtbanken;
›› 7° een gedragscode opstellen en de eruit voortvloeiende
sancties bepalen.
De beslissingen van de commissie zijn gemotiveerd.
§ 7. De Minister van Justitie stelt aan de federale bemiddelingscommissie het personeel alsook de middelen ter beschikking die
nodig zijn voor haar werking.
De Koning bepaalt welk presentiegeld aan de leden van de
federale bemiddelingscommissie kan worden toegekend alsook
de vergoedingen die hen kunnen worden toegekend als
terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten.

Artikel 1728. § 1. De documenten die worden opgemaakt en de
mededelingen die worden gedaan in de loop en ten behoeve van
een bemiddelingsprocedure zijn vertrouwelijk. Zij mogen niet
worden aangevoerd in een gerechtelijke, administratieve of
arbitrale procedure of in enige andere procedure voor het
oplossen van conflicten en zijn niet toelaatbaar als bewijs, zelfs
niet als buitengerechtelijke bekentenis. De geheimhoudingsplicht kan slechts worden opgeheven met instemming van de
partijen om onder meer de rechter in staat te stellen de bemiddelingsakkoorden te homologeren.
Bij schending van die geheimhoudingsplicht door een van de
partijen doet de rechter of de arbiter uitspraak over de eventuele
toekenning van schadevergoeding. Vertrouwelijke documenten
die toch zijn meegedeeld of waarop een partij steunt in strijd met
de geheimhoudingsplicht, worden ambtshalve buiten de
debatten gehouden.
Onverminderd de verplichtingen die hem bij wet worden
opgelegd, mag de bemiddelaar de feiten waarvan hij uit hoofde

van zijn ambt kennis krijgt, niet openbaar maken. Hij mag door
de partijen niet worden opgeroepen als getuige in een burgerrechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot de
feiten waarvan hij in de loop van zijn bemiddeling kennis heeft
genomen. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op
de bemiddelaar.
§ 2. In het raam en ten behoeve van zijn opdracht kan de
bemiddelaar, met instemming van de partijen, de derden horen
die daarmee instemmen of, wanneer de complexiteit van de zaak
zulks vereist, een beroep doen op een deskundige inzake het
behandelde vakgebied. Zij zijn gehouden tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in ‘ 1, eerste lid. Paragraaf 1, derde lid, is van
toepassing op de deskundige.
Artikel 1729. Elke partij kan te allen tijde een einde maken aan de
bemiddeling, zonder dat dit tot haar nadeel kan strekken.

Hoofdstuk II. De vrijwillige bemiddeling
Artikel 1730. § 1. Elke partij mag, onverminderd elke gerechtelijke of
arbitrale procedure, voor, tijdens of na een rechtspleging aan de
andere partijen voorstellen om een beroep te doen op de bemiddelingsprocedure. De partijen wijzen in onderlinge overeenstemming de bemiddelaar aan of belasten een derde met die aanwijzing.
§ 2. Zo het voorstel bij aangetekende brief wordt verzonden en
een aanspraak bevat op een recht, wordt het gelijkgesteld met de
ingebrekestelling bedoeld in artikel 1153 van het Burgerlijk
Wetboek.
§ 3. In dezelfde omstandigheden schorst het voorstel gedurende
een maand de verjaring van de aan dat recht verbonden
vordering.
Artikel 1731. § 1. De partijen bepalen onderling, in samenspraak
met de bemiddelaar, de nadere regels van het verloop van de
bemiddeling, alsmede de duur ervan. Die overeenkomst wordt
schriftelijk vastgelegd in een bemiddelingsprotocol dat wordt
ondertekend door de partijen en de bemiddelaar. De bemiddelingskosten en erelonen komen gelijkelijk ten laste van de
partijen, tenzij die er anders over beslissen.
§ 2. Het bemiddelingsprotocol bevat:
›› 1° de naam en de woonplaats van de partijen en hun
raadslieden;
›› 2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de
bemiddelaar, en in voorkomend geval de vermelding dat
de bemiddelaar erkend is door de in artikel 1727 bedoelde
commissie;
›› 3° de herinnering aan het principe dat bemiddeling op
vrijwillige basis geschiedt;
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›› 4° een beknopt overzicht van het geschil;
›› 5° de herinnering aan het principe van vertrouwelijkheid

van de mededelingen die tijdens de bemiddeling worden
uitgewisseld;
›› 6° de wijze waarop het ereloon van de bemiddelaar, het
tarief ervan, alsook de betalingsvoorwaarden worden
bepaald;
›› 7° de datum;
›› 8° de ondertekening door de partijen en de bemiddelaar.
§ 3. De ondertekening van het protocol schorst de verjaringstermijn voor de duur van de bemiddeling.
§ 4. Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de partijen, eindigt de
schorsing van de verjaringstermijn één maand na kennisgeving
door een van de partijen, of door de bemiddelaar aan de andere
partij of partijen, van hun wil om een einde te maken aan de
bemiddeling. Deze kennisgeving gebeurt bij aangetekende brief.
Artikel 1732. Wanneer de partijen tot een bemiddelingsakkoord
komen, wordt dat in een gedateerd en door hen en de bemiddelaar ondertekend geschrift vastgelegd. In voorkomend geval
wordt melding gemaakt van de erkenning van de bemiddelaar.
Die akte bevat de precieze verbintenissen van elk van de partijen.
Artikel. 1733. In geval van akkoord en indien de bemiddelaar die
de bemiddeling leidde erkend is door de commissie bedoeld in
artikel 1727, kunnen de partijen of één van hen het bemiddelingsakkoord dat tot stand kwam overeenkomstig de artikelen 1731
en 1732 ter homologatie voorleggen aan de bevoegde rechter. Dit
gebeurt overeenkomstig de artikelen 1025 tot 1034. Het verzoek
kan echter ondertekend worden door de partijen zelf, indien het
uitgaat van alle bij de bemiddeling betrokken partijen. Het
bemiddelingsprotocol wordt bij het verzoek gevoegd.
De rechter kan de homologatie van het akkoord alleen weigeren
indien het strijdig is met de openbare orde of indien het akkoord
dat werd bereikt na een bemiddeling in familiezaken strijdig is
met de belangen van de minderjarige kinderen.
De homologatiebeschikking heeft de gevolgen van een vonnis, in
de zin van artikel 1043.

Hoofdstuk III. De gerechtelijke bemiddeling
Artikel 1734. § 1. In elke stand van het geding, alsook in kort geding,
behalve voor het Hof van Cassatie en voor de arrondissementsrechtbank,
kan de reeds geadieerde rechter, op gezamenlijk verzoek van de partijen,
of op eigen initiatief maar met instemming van de partijen, een
bemiddeling bevelen, zolang de zaak niet in beraad is genomen. De
partijen komen overeen over de naam van de bemiddelaar, die moet
erkend zijn door de in artikel 1727 bedoelde commissie.

In afwijking van het vorige lid, kunnen de partijen gemeenschappelijk en op gemotiveerde wijze aan de rechter vragen dat
hij een niet-erkende bemiddelaar aanwijst. Tenzij de bemiddelaar die de partijen voorstellen klaarblijkelijk niet voldoet aan de
voorwaarden bedoeld in artikel 1726, willigt de rechter dit
verzoek in, indien de partijen aantonen dat geen enkele erkende
bemiddelaar beschikbaar is die over de vereiste bekwaamheden
beschikt voor die bemiddeling.
§ 2. De beslissing die een bemiddeling beveelt, vermeldt
uitdrukkelijk het akkoord van de partijen, de naam, de hoedanigheid en het adres van de bemiddelaar, legt de aanvankelijke
duur vast van zijn opdracht, zonder dat die drie maanden kan
overschrijden en vermeldt de datum waarop de zaak is verdaagd, die de eerste nuttige datum na het verstrijken van deze
termijn is.
§ 3. Uiterlijk tijdens de in § 2 bedoelde zitting informeren de
partijen de rechter over de afloop van de bemiddeling. Indien ze
niet tot een akkoord zijn gekomen, kunnen ze om een nieuwe
termijn verzoeken of vragen dat de procedure wordt voortgezet.
§ 4. De partijen kunnen om een bemiddeling verzoeken, hetzij
in de akte van rechtsingang, hetzij tijdens de zitting, hetzij bij
een eenvoudig schriftelijk verzoek dat wordt neergelegd bij of
gericht is aan de griffie. In dat laatste geval wordt de rechtsdag
bepaald binnen vijftien dagen na het verzoek.
De griffier roept de partijen bij gerechtsbrief op en in voorkomend geval hun raadsman bij gewone brief. Indien het over een
gezamenlijk verzoek van de partijen gaat, worden zij, en in
voorkomend geval hun raadsman, bij gewone brief opgeroepen.
§ 5. Wanneer de partijen er gezamenlijk om verzoeken dat een
bemiddeling wordt bevolen, worden de proceduretermijnen die
hen werden verleend geschorst vanaf de dag dat zij dat verzoek
doen.
In voorkomend geval kunnen de partijen of één van hen om
nieuwe termijnen verzoeken voor de instaatstelling van de zaak
tijdens de in § 2 of in artikel 1735, § 5, bedoelde zitting.
Artikel 1735. § 1. Binnen acht dagen na uitspraak van de
beslissing bezorgt de griffie de bemiddelaar bij gerechtsbrief
een voor eensluidend verklaard afschrift van het vonnis. Binnen
acht dagen brengt de bemiddelaar de rechter en de partijen bij
brief op de hoogte van de plaats, de dag en het uur waarop hij
zijn opdracht zal aanvatten.
§ 2. De bemiddeling kan betrekking hebben op het hele geschil
of op een gedeelte ervan.
§ 3. Gedurende de bemiddeling blijft de rechter geadieerd en
kan hij op elk ogenblik elke door hem noodzakelijk geachte
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maatregel treffen. Op verzoek van de bemiddelaar of van een
van de partijen kan hij ook vóór het verstrijken van de vastgestelde termijn een einde maken aan de bemiddeling.
§ 4. Op elk ogenblik van de procedure kan de aangewezen
bemiddelaar door een andere erkende bemiddelaar worden
vervangen, bij overeenkomst tussen de partijen, die door hen
ondertekend wordt en bij het dossier van de procedure wordt
gevoegd.
§ 5. De zaak kan vóór de vastgestelde dag weer voor de rechter
worden gebracht bij eenvoudige, schriftelijke en ter griffie
neergelegde of aan de griffie gerichte verklaring door de partijen
of door een van hen. De rechtsdag wordt bepaald binnen vijftien
dagen na het verzoek.
De griffier roept de partijen bij gerechtsbrief op en in voorkomend geval hun raadsman bij gewone brief. Indien het over een
gezamenlijk verzoek van de partijen gaat, worden zij, en in
voorkomend geval hun raadsman, bij gewone brief opgeroepen.
Artikel 1736. De bemiddeling verloopt overeenkomstig de
bepalingen van de artikelen 1731 en 1732.
Bij afloop van zijn opdracht meldt de bemiddelaar de rechter
schriftelijk of de partijen al dan niet tot een akkoord zijn gekomen.

Overgangsbepalingen
Artikel 25. § 1. De Koning bepaalt de datum waarop deze wet in
werking zal treden. Dit laatste zal uiterlijk gebeuren de laatste
dag van de zesde maand die volgt op de bekendmaking van deze
wet in het Belgisch Staatsblad.
In afwijking van het vorige lid, zullen de artikelen 1, 11 en 25 in
werking treden op de dag van de bekendmaking van de wet in
het Belgisch Staatsblad.
§ 2. Gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van
inwerkingtreding van de wet, kunnen de bemiddelaars van de
instanties die erkend zijn door de in artikel 11 bedoelde commissie een tijdelijke erkenning bekomen.
Deze tijdelijke erkenning vervangt de erkenning door de in artikel
11 bedoelde commissie en is geldig voor een periode van twee
jaar vanaf de datum waarop ze wordt verleend.
Van bij haar oprichting erkent de commissie de instanties die een
tijdelijke erkenning kunnen toestaan. De instanties die er om
verzoeken en van wie de commissie van oordeel is dat ze
voldoende waarborgen bieden om alleen bemiddelaars te
erkennen die beantwoorden aan de voorwaarden voorzien in
artikel 10 kunnen het voorwerp zijn van een erkenning.

Zo de bemiddeling tot een, zelfs gedeeltelijk bemiddelingsakkoord leidt, kunnen de partijen of één van hen overeenkomstig
artikel 1043 de rechter verzoeken dat akkoord te homologeren.
De rechter kan de homologatie van het akkoord alleen weigeren
indien het strijdig is met de openbare orde of indien het akkoord
dat bekomen werd na een bemiddeling in familiezaken strijdig is
met het belang van de minderjarige kinderen.
Zo de bemiddeling niet tot een volledig bemiddelingsakkoord
heeft geleid, wordt de procedure op de vastgestelde dag
voortgezet, maar behoudt de rechter de mogelijkheid om, zo hij
dat opportuun acht en alle partijen ermee instemmen, de
opdracht van de bemiddelaar voor een door hem bepaalde
termijn te verlengen.
Artikel 1737. Er is geen voorziening mogelijk tegen de beslissing
waarbij de bemiddeling wordt bevolen, verlengd of beëindigd.
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