BULLETIN D’INFORMATIONS MARS 2020

CORONA-VIRUS (Covid-19): beslissing van het Bureau:
geen "fysische" bemiddelingen tot en met 5 april 2020
(+ uitzonderingen)
De regering heeft op dinsdagavond 17 maart 2020 bijkomende maatregelen aangekondigd teneinde
de verdere verspreiding van het corona-virus te beperken.
Het Bureau van de Federale Bemiddelingscommissie dringt er, ten gevolge van deze maatregelen,
bij de bemiddelaars op aan om alle bemiddelingen minstens tot na 5 april uit te stellen.
Indien de bemiddelaar van mening zou zijn dat er toch volstrekte noodzakelijkheid is, die
onmiddellijke beslissingen impliceren, dan dienen deze bemiddelingen in zo veilig mogelijke
omstandigheden plaats te vinden, met respect voor de regels van social distance (1.5 m) en waarbij
elk fysisch contact wordt vermeden. Conference call, Skype en andere communicatie tools zijn,
zeker in deze uitzonderlijke tijden en bij hoogdringendheid, vanzelfsprekend steeds toegelaten.
Het Bureau vraagt de bemiddelaars dus nadrukkelijk om alle "fysische" bemiddelingen tot na
5 april 2020 uit te stellen.
De kans is bovendien groot dat de maatregelen van de overheid zullen verlengd worden tot ruim
na 5 april 2020, wat kan impliceren dat het standpunt van het Bureau hierover ook tijdens die
verlenging zal gehandhaafd blijven.

Bij concrete vragen omtrent deze Corona-crisis, contacteer het secretariaat van de Federale
Bemiddelingscommissie (secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be).
Teneinde echter het totaal onderbemande secretariaat te ontlasten, kan de Voorzitter van de
Federale Bemiddelingscommissie de heer Theo De Beir rechtstreeks en/of in cc gecontacteerd
worden per mail (tdb@agrementor.com) of telefonisch (02/340.62.02), alsmede de Vice-Voorzitter
de heer Marc De Decker per mail (de.decker.marc@skynet.be).

VORMING: beslissing van het Bureau:
co-existentie tussen het oude en het nieuwe
opleidingsprogramma verlengd tot 31.08.2021.
Door de stemming van de Wet van 18 juni 2018, kreeg de Federale Bemiddelingscommissie
(FBC) – in haar nieuwe samenstelling – ondermeer als taak en bevoegdheid het opstellen van de
opleidingsprogramma’s, dewelke dienen gevolgd te worden om als bemiddelaar erkend te kunnen
worden. Sinds haar wettelijke inwerkingtreding dd 15 januari jongstleden, heeft het huidig Bureau
van de FBC deze opdracht nog niet kunnen volbrengen binnen het tijdsbestek voorzien door de
overgangsbepalingen, gewijzigd door de Wet van 5 mei 2019. Op vandaag zijn er dus twee mogelijke
programma’s die naast elkaar bestaan en dit tot 31 augustus 2020: het ene beantwoordt aan de
voorwaarden voorzien door de beslissing van de vorige FBC, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad dd 30 augustus 2019, het andere aan de vorige beslissingen van de FBC
(de beslissing van 1 februari 2007, gewijzigd door de beslissing van 11 maart 2010 en de
beslissing van 23 september 2010), waarbij de voorwaarden en erkenningsprocedures voor
vormingsinstanties, alsmede deze voor de opleidingsprogramma’s voor erkende bemiddelaars werden bepaald.
Teneinde haar opdracht tot een goed einde te brengen aangaande het uitwerken van de
noodzakelijke opleidingsprogramma’s om erkend te kunnen worden, heeft het Bureau beslist de
overgangsbepaling te verlengen met één jaar (een publicatie in het Belgisch Staatsblad komt eraan).
Dit heeft als gevolg dat de programma’s, die erkend werden onder de Wet van
21 februari 2005 evenals deze die erkend werden na de publicatie van de beslissing van
30 augustus 2019, erkend blijven tot 31 augustus 2021.
Dit wordt nog meer gerechtvaardigd door de opkomst van het Corona-virus die
verscheidene opleidingsinstanties in de onmogelijkheid plaatst om hun opleidingscyclus af
te werken vóór 31 augustus 2020.
We komen uiteraard naar u terug aangaande de evoluties op vormingsvlak.
Bij concrete vragen, contacteer het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie
(secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be).
Teneinde echter het totaal onderbemande secretariaat te ontlasten, kan ook de Voorzitster van de
Commissie voor de Erkenning van Opleidingen en de opvolging van de permanente
vorming,
mevrouw
Nathalie
Uyttendaele
gecontacteerd
worden
per
mail
(n.uyttendaele@ugka.be) en/of de Voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie, de
heer Theo De Beir, rechtstreeks of in cc per mail (tdb@agrementor.com) of telefonisch
(02/340.62.02).

SECRETARIAAT: grote inzet van de leden
van het Bureau, bij gebrek aan een secretariaat.
Het Secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie wordt dubbel getroffen. Het Corona-virus
bemoeilijkt zeer aanzienlijk de werking, en bovendien hebben drie van de vier vaste medewerkers
recent beslist een carrièrewending te maken. Daarnaast is de enige overblijvende medewerker,
onze attaché mevrouw Barbara Gayse, nu ook geveld door ziekte. We missen haar en hopen op
een snelle terugkeer. Het hoeft geen betoog dat het Secretariaat op dit moment hierdoor
nauwelijks of niet kan functioneren.
We doen er echter alles aan om dit zo snel mogelijk structureel op te lossen. Het zou ons al heel
hard helpen uw vragen enkel per mail over te maken in plaats van per telefoon. Wij danken u alvast
voor uw begrip en medewerking.
Van haar kant is het Bureau al sinds haar aantreden in overleg met het kabinet van de Minister
van Justitie. De Minister en zijn administratie beloofden ons hulp op korte termijn. De praktijk leert
ons echter dat dit toch nog enkele weken kan duren, zeker in een tijdperk waarin het Corona-virus
ons beheerst.
Dankzij een zeer actief Bureau onder het voorzitterschap van de heer Theo De Beir, zijn we er tot op
heden in geslaagd een belangrijk deel van de achterstand weg te werken doch kunnen dit voor
de toekomst niet meer garanderen. Wij doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen,
hopen op uw begrip en zullen u zeker verder op de hoogte houden van de evolutie.
Bij concrete vragen, contacteer het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie
(secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be).
Teneinde echter het totaal onderbemande secretariaat te ontlasten, kan de Voorzitter van de
Federale Bemiddelingscommissie, de heer Theo De Beir, rechtstreeks en/of in cc gecontacteerd
worden per mail (tdb@agrementor.com) of telefonisch (02/340.62.02).
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