
Ondanks talrijke initiatieven vanuit het beleid en de prak-
tijk behoort de zogenaamde 'bemiddelingsparadox' nog 
steeds tot de Belgische realiteit.
Hoewel bemiddeling (Deel VII Ger.W.) als alternatief traject 
van geschiloplossing veel voordelen biedt, vindt de recht-
zoekende klaarblijkelijk nog steeds gemakkelijker de weg 
richting overheidsrechtspraak, terwijl bemiddeling subopti-
maal wordt gebruikt.

Nu ook de federale regering-De Croo de intentie heeft ge-
uit om het bevorderingsbeleid inzake bemiddeling voort te 
zetten, rijst de vraag welke maatregelen nog kunnen wor-
den getroffen om het gepaste gebruik en de goede wer-
king van bemiddeling in België te optimaliseren.

Dit boek geeft een alomvattend overzicht van alle relevante 
wet- en regelgeving inzake bemiddeling. Het brengt enkele 
obstakels aan het licht die de ontwikkeling van bemiddeling 
in de weg kunnen staan, en reikt een bijzonder ruime waaier 
van mogelijke denkpistes aan waarmee bemiddeling zo-
wel in de praktijk als door de beleidsmakers kan worden 
bevorderd.

Het werk bevat een schat aan zeer concrete aanbevelin-
gen voor de wet- en decreetgever, de overheid (zoals lokale 
besturen maar ook de Federale Bemiddelingscommissie), 
advocaten, bemiddelaars, magistraten, de bedrijfswereld, 
het onderwijs …, geïnspireerd door empirisch onderzoek 
en rechtsvergelijking.

Bestel online op www.intersentia.be of per e-mail naar mail@intersentia.be.
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