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PERMANENTE VORMINGEN: op welke datum moet ik
mijn dossier indienen?
De FBC communiceerde in haar laatste nieuwsbrief dat erkende bemiddelaars tegen uiterlijk eind januari 2021
hun bewijs van permanente vorming moeten voorleggen. Verwijzend naar de erkenningscriteria maken wij u
graag nog eens attent op de geldende afspraken :





Bemiddelaars erkend vóór 1 januari 2019 dienen tegen eind januari 2021 hun bewijs van 18 uur permanente
vorming voor te leggen aan de commissie.
Bemiddelaars erkend tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 dienen tegen eind januari 2021 hun bewijs
van 9 uur permanente vorming voor te leggen aan de commissie. Voor de periode van 2023 wordt wel een
bewijs van 18 uur permanente vorming verwacht.
Bemiddelaars erkend vanaf 1 januari 2020 dienen tegen eind januari 2021 nog geen bewijs van permanente
vorming voor te leggen aan de commissie. Zij dienen voor het eerst hun bewijs van 18 uur permanente vorming
voor te leggen aan de commissie uiterlijk tegen eind januari 2023.

De FBC is ervan overtuigd dat er ook in het najaar een waardevol aanbod van fysieke en/of virtuele vormingen
zal voorzien worden. De vormingsinstanties brengen u vermoedelijk zelf op de hoogte van de wijzigingen in hun
aanbod. Mocht dit niet het geval zijn gelieve dan zelf met hen contact op te nemen.
Het nieuwe secretariaatsteam bedankt alle bemiddelaars en vormingsinstanties voor het geduld bij het
wegwerken van de achterstand. Indien uw dossier permanente vorming voor de periode 2019-2020 reeds
volledig is, kan u dit indienen conform het formulier in bijlage.
Tot slot een boodschap van algemeen nut: “Bemiddelaars die reeds erkend zijn in een bepaalde specialisatie (bv.
familiale zaken), kunnen het attest van slagen met vrucht van een bijkomende specialisatieopleiding (bv. burgerlijke en
handelszaken) gebruiken om zowel een erkenning te verkrijgen in deze specifieke specialisatie, als voor de goedkeuring
van hun 18 uur permanente vorming.”

MEDIATION WEEK: graag jullie input !
De vijfde editie van de Mediation Week zal zowel voor u alsook voor ons een onvergetelijke week worden. De
FBC organiseert zelf op donderdag 15 oktober 2020 de virtuele centrale dag en wenst de andere dagen de lokale
initiatieven van partners mee te ondersteunen via de opmaak van een programmaboekje van de volledige
Mediation Week, dat online zal verspreid worden.
Graag lanceren wij een oproep naar jullie om samen met ons de Mediation Week 2020 interessant en waardevol
te maken. Wenst u een lokaal initiatief uit te werken of heeft u suggesties voor de virtuele centrale
dag, gelieve dan tegen uiterlijk 9 juli 2020 het formulier in bijlage terug over te maken.
Met alle vragen kan u terecht bij Mevrouw Barbara Gayse
(barbara.gayse@just.fgov.be, 0473/811.730) die opnieuw zal
instaan voor de coördinatie van deze Mediation Week.
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