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WOORD VAN DE VOORZITTER
In 2020 heeft de Federale Bemiddelingscommissie een grootschalig project opgestart om onze
reglementen en doelstellingen grondig te vernieuwen. Uit deze werkzaamheden zijn het actieplan, de
nieuwe vormingsvoorschriften en de deontologische code voortgevloeid.
In de vorige nieuwsbrieven hebben we de nodige duiding gegeven rond het actieplan en de
deontologische code. Deze newsletter staat voor een belangrijk stuk in het licht van het nieuwe
vormingsreglement dat niet alleen van cruciaal belang is voor de opleidingscentra, maar evenzeer de
hele Belgische bemiddelingswereld aanbelangt.
Daarnaast brengen we graag de termijn voor de indiening van de dossiers van permanente vorming
(periode 2019-2020) in herinnering. Het secretariaat en de Commissie hebben reeds talrijke dossiers
ontvangen en verwerkt. Mocht u uw dossier nog niet hebben bezorgd, gelieve dit dan uiterlijk tegen
30/06/21 in orde te brengen.
Voorts brengen we u nog enkele initiatieven en oproepen m.b.t. bemiddeling onder de aandacht en
nodigen we u tevens uit om uw gegevens op de lijst van erkende bemiddelaars op de website te
controleren en het secretariaat in kennis te stellen van eventuele wijzigingen.
Last but not least, wensen wij onze bemiddelaarsfamilie een prettige lente toe. Als hulpverlener is onze
taak niet altijd evident, maar met elkaars steun en solidariteit geraken we samen doorheen deze
semi-lockdown. Houd de moed erin !
Met hartelijke groeten,
Theo De Beir,
Voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie
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NIEUW REGLEMENT INZAKE OPLEIDING EN
PERMANENTE VORMING
Reglement van 30 maart 2021 en de aanbeveling
a. Algemene informatie
Op 30 maart 2021 heeft de Federale Bemiddelingscommissie, overeenkomstig de wet van 18 juni 2018,
een nieuw reglement goedgekeurd waarin de voorwaarden en procedures worden vastgesteld voor
de erkenning van de basis-, specialisatie en permanente vorming voor erkende bemiddelaars.
Het aldus opgestelde programma voor de basisopleiding en de specialisatie opleiding vormt de
minimale basis wat betreft het aantal uren en de vereiste inhoud. Deze opleidingen moeten onder
toezicht van een coördinator worden gegeven,
Met ingang van 1 september 2021, is het voortaan vereist dat de basisopleidingen ten minste 70 uur
omvatten (waarvan ten minste 30 uur theoretisch en 30 uur praktisch) en dat hun programma de in
artikel 8 van het reglement genoemde onderwerpen omvat. Een gespecialiseerde opleiding (familiaal,
burgerlijk en handels, sociaal en overheden) duurt ten minste 35 uur (het vereiste minimumprogramma
is vastgesteld in de artikelen 11, 12, 13 of 14, naargelang van de betrokken materies).
De basisopleiding en de gespecialiseerde opleiding zullen elk moeten worden afgesloten met een
theoretische en praktische evaluatie van de deelnemers (artikel 15).
Opleidingsinstituten die reeds een erkenning hebben verkregen, op basis van het reglement dat de
Federale Bemiddelingscommissie op 28 maart 2019 had aangenomen, zullen om hun erkenning te
behouden de FBC enkel moeten meedelen hoe zij vanaf het academiejaar 2021-2022 de evaluaties van
de deelnemers zullen organiseren overeenkomstig artikel 15. De andere instituten moeten een
volledige erkenningsaanvraag indienen overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 15, 17 en 19 tot en
met 22.
Een aanbeveling die ook door de Federale Bemiddelingscommissie is aangenomen, kan voor
opleidingsinstituten als leidraad dienen bij het opbouwen van hun programma.
Instellingen die permanente vormingen wensen te organiseren, dienen een aanvraag tot erkenning in
overeenkomstig artikelen 18 tot en met 21.
b. Indiening van het dossier door de opleidingscentra overeenkomstig het nieuwe
reglement
Vóór 30/06/21 moeten de opleidingscentra voor elk van hun opleidingen een nieuw dossier indienen.
De opleidingsinstituten worden verzocht om voor de indiening van hun erkenningsaanvraag gebruik
te maken van de formulieren, die binnenkort zullen ter beschikking gesteld worden op de website van
de Federale Bemiddelingscommissie. Er zullen verschillende formulieren zijn, naargelang uw opleiding
al dan niet reeds erkend werd.
c. Overgangsbepalingen
Zoals hierboven uiteengezet, moeten de aanvragen m.b.t. tot opleidingen, die vanaf 1 september 2021
worden gegeven, vóór 30 juni 2011 worden ingediend.
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De kans bestaat dat niet alle aanvragen vóór de datum van inwerkingtreding van het nieuwe reglement
kunnen worden verwerkt. Indien de goedkeuring niet voor het begin van de opleiding kan worden
gegeven, wordt een tijdelijke goedkeuring verleend totdat de FBC het nieuwe dossier heeft kunnen
onderzoeken.
In dergelijk geval zal de Commissie niet kunnen terugkomen op deze tijdelijk toegekende erkenning.
De FBC kan echter wel aanbevelingen doen m.b.t. de lopende en toekomstige opleidingen. De
opleiding moet van start gaan vanaf 01/09/21, d.w.z. de dag dat het nieuwe reglement van kracht wordt.
Alle andere opleidingen zullen aan het nieuwe reglement moeten voldoen.

E-LEARNING EN FYSIEKE OPLEIDINGEN :
Richtlijnen voor de opleidingscentra

a. Permanente vorming
E-learning m.b.t. permanente vorming is zeer succesvol gebleken: er werden dit jaar veel digitale
sessies georganiseerd.
De aanvraag tot goedkeuring van een permanente vorming via e-learning moet voldoen aan de huidige
geldende regels, d.w.z. een aanvraag vergezeld van zowel het klassieke aanvraagformulier als het
specifieke formulier voor e-learning.
Gelet op het feit dat de gezondheidssituatie voortduurt, dienen de vormingscentra die hun erkende
permanente vormingscursussen onder de vorm van e-learning willen aanbieden, een aanvraag tot
omschakeling tot e-learning in te dienen bij de FBC. Voor deze aanvraag is alleen het
e-learning-formulier en de vermelding van de reeds bekomen erkenning vereist.
b. Basisopleiding en specialisaties
Online vormingen hebben ook hier hun nut bewezen in dit crisisjaar. Wel mag niet uit het oog worden
verloren dat dat e-learning een uitzonderlijk en dus ook tijdelijk systeem is.
Het relationele aspect en fysieke leren binnen de opleiding zijn immers uiterst belangrijk in de opleiding
van om het even welke bemiddelaar en de FBC wil de deur niet openzetten voor een "volledige
online"-opleiding.
Daarom wordt e-learning van de basisopleiding enkel onder de volgende voorwaarden aanvaard:
-

zodra de gezondheidssituatie het toelaat, moet het opleidingsinstituut terugkeren naar de
fysieke-format;
de evaluatie van de basis- en specialisatie opleidingen vindt fysiek plaats (dit is gelijkgesteld met
de uitzondering voorzien voor examens in het laatste ministeriële besluit inzake de
coronamaatregelen);
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-

als de cursus al is goedgekeurd, moet een verzoek worden ingediend om op e-learning over te
schakelen door het e-learning-formulier in te vullen en over te maken;
als de cursus nog niet is goedgekeurd, moet de aanvraag zowel het standaardformulier als een
formulier voor e-learning bevatten.

INDIENING VAN DE DOSSIERS
VOOR PERMANENTE VORMING 2019-2020
Het Bureau van de FBC heeft beslist om een verlenging toe te staan van de uiterste datum voor de
indiening van de dossiers van permanente vorming, meer bepaald :
 u kan uw dossier permanente vorming uiterlijk tot en met 30 juni 2021 doorsturen naar
het secretariaat van de FBC.
Mogen wij u er wel attent op maken dat het verlengen van deze periode, de termijn van de volgende
periode 2021-2022 inkort. Tegen uiterlijk 31 januari 2023 moet opnieuw het bewijs van verplichte
uren permanente vorming voorgelegd worden.
Aantal verplichte uren permanente vorming:
-

Van de bemiddelaars die werden erkend vóór 1 januari 2019 wordt een bewijs van 18 uur
permanente vorming verwacht.

-

Van de bemiddelaars die werden erkend tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019
wordt een bewijs van 9 uur permanente vorming verwacht.

-

Van de bemiddelaars die werden erkend vanaf 1 januari 2020 wordt voor de periode 20192020 geen bewijs van permanente vorming verwacht.
Zij moeten hun bewijs van 18 uur permanente vorming voor de volgende periode 2021-2022
indienen tegen uiterlijk 31 januari 2023.

OPROEP VAN DE FRANSTALIGE
ONDERNEMINGSRECHTBANK TE BRUSSEL :
De oprichting van een kamer voor minnelijke schikking
In september 2020 heeft de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel een kamer voor minnelijke
schikking (une chambre de règlement amiable - CRA) opgericht. Deze kamer stelt regelmatig erkende
bemiddelaars aan en laat het bij voorkeur aan de partijen over om een bemiddelaar te kiezen, ook al
kan zijzelf bemiddelaars voorstellen.
Om een degelijke gegevensbank op te zetten zodat voor elke situatie de meest geschikte bemiddelaar
kan worden voorgesteld, wenst deze kamer te beschikken over de gegevens van geïnteresseerde
erkende bemiddelaars in burgerlijk en handelszaken
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Indien u interesse heeft, wordt u verzocht bijgevoegd model CV in te vullen en per post op te sturen
naar het volgende adres :
Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles
Chambre de règlement amiable (CRA)
Boulevard de Waterloo 70
1000 Bruxelles

UCLL: Onderzoek en vragenlijst over de stem en de belangen van
het kind bij echtscheiding en ouderschapsbemiddeling
(DOELGROEP: Nederlandstalige familiale bemiddelaars)
De UCLL is bezig met het opzetten van een onderzoek naar de huidige praktijken van familiale
bemiddelaars met betrekking tot de stem van het kind in het kader van de bemiddeling met de ouders.
Het idee van het onderzoek is gebaseerd op het feit dat het kind tegenwoordig een formele positie
inneemt in de juridische rechtsgang. Deze positie is nog meer precair in de alternatieve afhandelingen,
terwijl net blijkt dat kinderen geïnformeerd willen worden en inspraak willen hebben in de kwesties
die hen aangaan, met name bij bemiddeling.
De UCLL verzoekt daarom de familiale bemiddelaars deel te nemen aan een vragenlijst, die slechts 15
minuten duurt.
Op basis van de antwoorden van bemiddelaars en andere in het onderwerp gespecialiseerde actoren
wil het onderzoeksteam - in samenwerking met bemiddelaars - een scenario uitwerken dat een
inspiratie- en een referentiebron kan zijn voor de praktijk van de familiale bemiddelaars.

Indien u de vragenlijst wenst te beantwoorden, gelieve de volgende URL te volgen
(vragenlijst in NL) :
https://udas.ucll.be/limesurvey/index.php/627966?lang=nl

De FBC blijft ter uw beschikking voor al uw vragen.
secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be
https://www.linkedin.com/company/fbc-cfm
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