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Wat is bemiddeling?  
 
 

Jij en je partner hebben beslist uit elkaar te gaan. Een groot aantal zaken 

moeten worden geregeld. Wie gaat waar wonen? Wie ‘krijgt’ de kinderen? 

Hoe wordt het vermogen verdeeld?  

 

De periode waarin deze belangrijke beslissingen moeten genomen worden, is 

omwille van de omstandigheden vaak een chaotisch moment dat veel te 

emotioneel geladen is.  

 

Verdriet, boosheid, frustratie en (zelf)verwijt lossen elkaar af. Daardoor 

worden vaak beslissingen genomen die men zich later, als alles weer tot 

rust gekomen is, beklaagt. Anderen twijfelen over de beslissingen die ze 

moeten nemen, nog anderen verliezen hun geduld en stappen maar direct naar 

rechtbank. Niet steeds de beste start voor een goede scheiding.  

 

Het is immers zoveel beter als je zelf tot een overeenkomst kunt komen. Ook 

al gaan jullie als partners uit elkaar, het is in het belang van jullie allebei om 

dit op een respectvolle manier te doen, zeker als er kinderen in het spel zijn. 

Zoveel vlugger zal je ook de draad van je eigen leven terug oppakken.  

Goed scheiden doe je samen, hoe vreemd dit ook klinkt.  



Een goede bemiddelaar/bemiddelingsgezinde advocaat is de meest geschikte 

persoon om je daarbij te helpen.  

 

Bemiddeling  
 

Bemiddeling is het perfecte alternatief voor een juridische procedureslag. Het 

is een proces waarbij de bemiddelaar de twee partijen helpt om hun 

meningsverschillen of belangentegenstellingen op te lossen. Hij zoekt naar 

rationele oplossingen die beide partijen kunnen bevredigen, zonder strijd.  

 

De bemiddelaar wordt door alle partijen aangesteld en aanvaard in zijn rol. 

Hij of zij heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid en is onpartijdig.  

Als onpartijdige derde houdt hij rekening met de belangen, de verlangens en 

de gevoeligheden van de beide partijen en van andere betrokkenen (vooral de 

kinderen). Bovendien is hij gebonden aan het beroepsgeheim.  

 

De bemiddelaar begeleidt de communicatie en maakt het conflict hanteerbaar 

zodat de partijen zelf een oplossing kunnen vinden, en dit buiten een soms 

loodzware en kostelijke procedure voor de rechtbank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemiddeling bij scheiding  

 

Voor zover bemiddeling je al voldoende bekend is denk je vermoedelijk in de 

eerste plaats aan de bemiddeling bij scheiding. Terecht. Het is immers zo dat 

een goede scheiding de beste waarborg is voor een beter leven na de 

scheiding.  Bovendien valt er bij een scheiding zoveel te regelen op het 

gebied van de betrokken personen als van de goederen (vaak onroerende 

bovenop de roerende bezittingen). Je zult er vaak allebei voordeel bij hebben 

je te laten bijstaan door er een neutrale persoon met de nodige kennis en 

ervaring.  

 

 

Bemiddeling na scheiding  



 

Voor minderjarige kinderen is het minimaal noodzakelijk een overeenkomst 

te hebben over de verblijfsregeling en het onderhoudsgeld voor de 

kinderen. Maar het is ook aangewezen dat er goede afspraken zijn over de 

uitoefening van het verdere ouderschap (in een ouderschapsplan).  

Als vader en moeder uit elkaar gaan, komt er een andere vorm van de 

organisatie van het ouderschap. Daarbij is het van groot belang dat er in de 

nieuwe situatie een nieuwe manier van communiceren gevonden wordt die 

aan de ene kant zo efficiënt mogelijk is en aan de andere kant voor beiden 

comfortabel en geruststellend.  

 

Soms zijn er twee opvoedingsprojecten, en eens er een nieuw samengesteld 

gezin wordt gevormd, zijn er vaak meer dan twee visies over hoe kinderen op 

te voeden. Dit is nogal eens een bron van conflicten omdat ieder vanuit zijn 

eigen overtuiging naar het ouderschap kijkt en er zijn/haar eigen invulling aan 

geeft.  

 

Het komt ook voor dat de verblijfsregeling of financiële regeling dient 

herzien te worden. Hiervoor kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt waar 

beide ouders zich goed bij voelen.  

 

Ook de geboorte van een kind in een nieuw gezin geeft dikwijls aanleiding tot 

wrijvingen en conflicten tussen de ouders of tussen (plus) ouder en het (plus) 

kind. Ook daaraan kan verholpen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom kiezen voor bemiddeling ? 

 

  

In tegenstelling tot andere conflicten raakt een scheiding je in je totaliteit, als 

persoon, als mens. Bovendien word je ook op elk moment geconfronteerd 

met de andere, en met jezelf. Alle daaraan verbonden emoties gaan niet zoals 

bij andere betwistingen ‘om iets’, maar in hoofdzaak om jezelf.  



 

Dat is de reden waarom iemand die begint met ervoor te strijden niet weet 

waar hij eindigt. Bij een vechtscheiding komt het er bovendien op aan van 

zoveel mogelijk de ‘vuile was’ van de andere naar boven te halen. Daardoor 

kom je meestal in een spiraal van agressie terecht die alsmaar erger wordt en 

je insluit.  

 

Het ergste van al is dat dit, zeker als er kinderen zijn, lang na de scheiding 

kan verder werken. Vaak levenslang. Bij een vechtscheiding verwoest je je 

eigen toekomst door een verleden dat in elk geval voorbij is.  

 

Kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit  

 

Een proces gaat bij scheiding vrijwel altijd over kwantiteit. Hoeveel 

alimentatie zal ik loskrijgen of moeten betalen? Hoe haal ik het meeste 

voordeel als het huis dient verkocht te worden? Welke bezittingen zal ik 

kunnen behouden en welke afstaan? Hoeveel dagen kan ik de kinderen 

‘krijgen’ en hoeveel dagen moet ik ze ‘afstaan’?  

 

Daarbij worden de kinderen vaak als pasmunt gebruikt om minder te moeten 

betalen of meer materiële voordelen te bekomen. Natuurlijk hebben al deze 

zaken wel belang en moeten ze onderhandeld worden, maar de belangrijkste 

vraag: ‘hoe jullie later jullie leven zullen inrichten opdat iedereen terug 

gelukkig zou worden’, wordt nooit gesteld.  

 

Wie erin slaagt zélf over deze dingen te beslissen zet de eerste stap om zijn 

verleden los te laten omdat zijn of haar voornaamste zorg is: de kwaliteit 

van het leven daarna. In de eerste plaats voor zichzelf, maar ook voor de 

anderen. Sommigen kunnen dit alleen. Lukt het jullie niet, dan zou  

bemiddeling voor iedereen de volgende stap moeten zijn.  

Lukt het ook daarmee niet, dan is dit jammer, maar dan kan je nog altijd naar 

de rechter stappen. Ook die zal appreciëren dat je er eerst alles aan deed om 

een proces te vermijden.  

 

De deskundigheid van de bemiddelaar  

 

Scheiden heeft ontzettend veel facetten en is voor de meeste mensen die het 

meemaken een volkomen onbekende. Velen denken dan wel dat ze er heel 

wat van afweten omdat ze het weten van anderen die gescheiden zijn of soms 

door de scheiding van hun ouders.  

 



Intussen is de wet vijf of zes keer veranderd en weet men zeker niet hoe de 

rechtspraak geëvolueerd is. Zo gaan rechters veel meer dan vroeger op zoek 

naar het echte belang van het kind.  

 

En de deskundigheid van de bemiddelaar omvat ook zijn neutraliteit zodat hij 

zich buiten jullie emoties bevindt en dus veel beter geschikt is om zaken te 

ontmijnen en oplossingen voor te stellen die voor jullie beiden beter zijn.  

Hij stelt voor maar jullie nemen uiteindelijk altijd zelf de beslissing.  

 

Een ouderschapsplan  

 

Voor de rechtbank worden alleen de allernoodzakelijkste zaken betreffende de 

kinderen behandeld. Het co-ouderschap of de verlofregeling, de bijdrage die 

elke ouder moet betalen en andere belangrijke zaken waar de ouders het niet 

over eens geraken.  

 

Een bemiddelaar zal bij een scheiding bij onderlinge toestemming meestal 

een veel positievere aanpak voorstellen die leidt tot de opmaak van een 

ouderschapsplan. Dit plan voorziet niet alleen in wat jullie verplicht zijn te 

doen, maar streeft ernaar heel wat afspraken te maken die voor een groot deel 

bepalen hoe jullie in de toekomst jullie ouderschap zullen blijven uitoefenen.  

 

Zo zal elke ouder zich volwaardig ouder kunnen blijven voelen ook al is de 

verblijfsregeling soms sterk verschillend. Als je zelf deze overeenkomst 

opgemaakt hebt, zal het ook zoveel gemakkelijker zijn om ze, naarmate de 

kinderen groter worden en de noden anders, aan te passen.  

 

En als er nieuwe partners bijkomen is het zoveel gemakkelijker om hun rol te 

bepalen als eerder de rol van beide ouders goed omschreven is. Dat alleen 

bespaart je een hele hoop last in de toekomst.  

 

 

 

 

De kostprijs 

 

Wie aan een procedureslag begint en zoveel mogelijk zijn gelijk wil halen, 

moet weten dat , als er kinderen zijn, de strijd vermoedelijk niet zal eindigen 

vooraleer deze volwassen en afgestudeerd zijn. Dat kan hem een fortuin 

kosten aan advocaten en gerecht. Dat ook de andere partij voor soortgelijke 

kosten moet opdraaien verdubbelt alleen maar het verlies. 



  

De bemiddeling voor een scheiding kan doorgaans in een vier à vijftal sessies 

worden opgelost. Daardoor kan je de prijs die de scheiding je zal kosten 

vrijwel correct bij voorbaat inschatten.  

 

Komen er later nog moeilijke situaties dan is de kans groot dat je ze door de 

betere verstandhouding zelf kunt oplossen. Is dat niet zo dan zal vaak één of 

een paar tussenkomsten van de bemiddelaar volstaan om terug verder te 

kunnen.  

 

En is die kost toch te zwaar, dan beschikken de Centra voor Algemeen 

Welzijn (CAW’s) over bemiddelaars waarvoor je niet hoeft te betalen.  

  

 

Bemiddeling en de kinderen.  

 
Het is menselijk en begrijpelijk dat je bij de scheiding en soms tot lang 

daarna meer met jezelf bezig bent dan met de kinderen.  

 

Maar juist in deze fase hebben je kinderen de meeste aandacht nodig om te 

voorkomen dat zij later schade van de scheiding ondervinden. Voor kinderen 

is de echtscheiding van hun ouders immers een zeer ontwrichtende ervaring, 

meer nog dan voor jullie.  

 

Wellicht hebben jullie samen de kinderen op het meest geschikte moment 

ingelicht over jullie beslissing. Dit moment is er van zodra jullie helemaal 

zeker zijn dat jullie uit elkaar gaan. Maar pas daarna zullen alle beslissingen 

moeten genomen worden die de kinderen aanbelangen.  

 

De kinderen erbij betrekken  

 

Het is natuurlijk een erg goede zaak als ouders hun kinderen zoveel mogelijk 

buiten de scheidingsherrie trachten te houden. Maar dat wil niet zeggen dat ze 

niet kunnen luisteren naar wat de kinderen zelf liefst wensen. Niet 

noodzakelijk om dat in te volgen, maar minstens om er rekening mee te 

houden.  

 

Vaak wordt dit door de ouders over het hoofd gezien. Het is ook niet zo 

gemakkelijk voor de ouder om in de gemoedstoestand waarin hij of zij zich 

bevindt een neutrale en onpartijdige gesprekspartner te zijn voor het kind.  



 

Je kind zelf zal, wegens zijn loyauteit de ouder met wie hij spreekt niet willen 

kwetsen maar eerder geruststellen. Daardoor is de kans groot dat je niet echt 

te weten komt wat je kind echt wil.  

 

Een goede bemiddelaar zal op de best passende momenten kinderen die 

daartoe al in staat zijn betrekken bij voorstellen die op tafel liggen, waardoor 

jullie vermoedelijk een veel objectievere kijk op de zaak krijgen. Zo kan je op 

de beste basis tot een passend ouderschapsplan komen.  

 

 

 

Erbij horen  

 

De persoon die zijn ouders helpt om de scheiding op de best mogelijke 

manier te laten verlopen heeft voor kinderen een betekenis die wij als 

volwassenen moeilijk kunnen inschatten. De belangrijkste klacht van 

mondige kinderen bij de scheiding van hun ouders is dat alles boven hun 

hoofd wordt beslecht. Hun ouders kunnen met elkaar niet verder en zij zijn 

het kind van de rekening.  

Hoe meer de kinderen dus op een positieve wijze betrokken worden, hoe 

beter. Met positief bedoelen we alles wat te maken heeft met de toekomst, 

hun toekomst.  

 

En in tegenstelling tot de ouder die zonder het te willen, bijna onvermijdelijk 

op het verleden en op de aan de hand zijnde problemen zal terugvallen, tracht 

de bemiddelaar zich alleen op die toekomst te richten, wat kinderen kan 

helpen om zo vlug mogelijk over de scheiding heen te zijn.  

 

Bijkomende hulp  

 

Als de wijze waarop een kind reageert tijdens het overleg aangeeft dat het 

met ernstige problemen te kampen heeft, dan kan de bemiddelaar je daarop 

wijzen. Hij kan dan suggereren om er een kinderpsycholoog of 

gezinstherapeut bij te betrekken.  

 

Uiteraard zijn jullie, zoals bij al het overige bij bemiddeling, diegenen die 

uiteindelijk beslissen om dit al dan niet te doen.  

  

 

Hoe verloopt een bemiddeling?  



 
Het kan best één van jullie beiden zijn die op het idee komt om een 

bemiddelaar in te schakelen. Het komt er dan wel op aan om de andere te 

overtuigen dat dit ook voor hem of haar de beste weg zal zijn, en zeker voor 

de kinderen.  

 

Het zal dan ook beter zijn er niet aan toe te voegen ‘ ik heb trouwens al een 

goede bemiddelaar gevonden’. Dit zou alleen maar wantrouwen opwekken. 

Het kan zelfs beter zijn je partner te vragen er zelf naar uit te kijken. Wel kan 

je hem of haar erop wijzen dat de ene bemiddelaar de andere niet is. Hierbij 

kan je gerust enkele voorwaarden aangeven die je erg belangrijk vindt 

waaraan volgens jou de bemiddelaar moet voldoen.  

 

Het is ook van belang dat je beiden weet hoe zo’n bemiddeling verloopt. In 

tegenstelling met een procedure waarvan het verloop min of meer gekend is, 

staat men bij bemiddeling voor een volslagen onbekende.  

Een goede voorbereiding vergemakkelijkt het verloop en verlaagt de 

kosten.  

 

 

Wel of niet scheiden?  

 

Meestal wil één van beide partners scheiden, soms is dit een gezamenlijk 

besluit. De ervaring leert echter dat het goed is om hierover met elkaar te 

praten. Als je met elkaar hebt gesproken over ‘waarom je eigenlijk uit elkaar 

wilt gaan’, kan dit een hoop pijn en ellende voorkomen.  

 
 

 

Verzamel personalia  
 
Het is handig als je voor de bemiddelaar een lijst maakt met de personalia van 

u en uw partner, en eventuele kinderen. Noteer ook de gegevens van het 

huwelijk: huwelijksdatum en -plaats en noteer of er een notariële akte van 

huwelijksvoorwaarden is. Als dat niet het geval is, dan praten we over 

gemeenschap beperkt tot de aanwinsten. Voeg de akte huwelijksvoorwaarden 

bij de stukken. De lijst in het volgend hoofdstukje kan je helpen om op te 

zoeken wat nodig kan zijn.  

 

 

 



Bezittingen en schulden  

 

Maak een compleet overzicht van alle bezittingen en schulden van jullie 

beiden en verzamel de bewijsstukken hiervan. Denk onder meer aan het 

eigendomsbewijs van het huis/huizen, de notariële hypotheekakte en polissen. 

Maar ook overzichten van de kapitaalverzekering, lijfrentepolissen, 

beleggingen, bankafschriften spaarrekeningen en bankrekeningen, 

motorvoertuigen en roerende zaken (inboedel). Verzamel ten minste de 

aangifte van de inkomstenbelasting van de afgelopen jaren.  

 

 

 

Alimentatie  
          

Je wil natuurlijk graag weten hoe je er na de scheiding financieel voor komt 

te zitten. Mogelijk moet er kinderalimentatie of partneralimentatie worden 

betaald. Daarvoor is het belangrijk dat je bewijsstukken van het inkomen en 

de vaste lasten van jou en je partner verzamelt. Dit is ook het moment om na 

te denken over de toekomstige woonplannen en de financiële gevolgen 

hiervan, wilt u een huis kopen of huren? Of wil je misschien uw partner 

uitkopen, zodat je de eigen woning op jouw naam krijgt?  

 

 

 

 

 

 

 

Pensioen  

 

De volgende stap is het verzamelen van bewijsstukken van alle door jou en je 

partner opgebouwde pensioenaanspraken. Verzamel alle jaaroverzichten en 

alle bewijsstukken van pensioenen. Heb je bij meerdere werkgevers gewerkt? 

Dan heb je soms bij meerdere pensioenverzekeraars pensioen opgebouwd.  

 

 

Het ouderschapsplan  

 

Wil je het ook hebben over een ouderschapsplan dan is het goed na te denken 

over :  



de manier waarop je de zorg- en opvoedingstaken verdeelt en/ of het recht en 

de verplichting tot omgang vorm geeft;    

de manier waarop je elkaar informatie verschaft en raadpleegt over 

gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het 

vermogen van de minderjarige kinderen;    

de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.  
 
 

 

De kinderen moeten door de ouders betrokken worden bij de totstandkoming 

van het ouderschapsplan op een manier die bij de leeftijd en ontwikkeling van 

de kinderen past. En dat met name bij de afspraken die rechtstreeks op hen 

betrekking hebben. Dat houdt niet in dat jullie als ouders verplicht zijn om 

altijd de voorkeuren van uw kinderen te volgen, maar wel dat u die 

voorkeuren meeneemt bij het maken van het ouderschapsplan.    

 

 

 

De eigenlijke bemiddeling 
 

Je maakt kennis met de bemiddelaar. 

Alle elementen die kunnen deel uitmaken van de regelingsovereenkomst 

komen aan bod. 

 

Daarbij geeft de bemiddelaar advies en informatie en zorgt ervoor dat hij een 

klankbord is voor afspraken die jullie al zouden gemaakt hebben. Ook al zijn 

deze nog rudimentair en onaf, het vergemakkelijkt de start. 

 

Vervolgens krijgen jullie een duidelijk antwoord op al de vragen waar jullie 

mee zitten in verband de scheiding zelf, over het mogelijke verloop van de 

scheiding en andere specifieke vragen. 

 

Vanaf het ogenblik dat jullie volledig geïnformeerd zijn kunnen jullie gericht 

gaan onderhandelen onder begeleiding. Er wordt onderhandeld tot jullie 

samen tot oplossingen komen die tegemoet komen aan jullie persoonlijke 

wensen. 

 

Er wordt nooit een beslissing opgelegd door derden. De bemiddelaar gaat 

gewoon verder tot jullie samen leefbare en aanvaardbare overeenkomsten 



gemaakt hebben. Dat is de beste waarborg opdat ze later ook gerespecteerd 

zullen worden. 

 

Bij dit alles is er ruimte om gevoelens, bezorgdheden en wensen te uiten. 

 

 

Bij het voorgaande gingen we uit van een totale scheidingsbemiddeling 

omdat deze de meest omvattende is. Als jullie het zelf al over heel wat punten 

eens zijn geraakt en er blijven alleen onoverkomelijke knelpunten over, dan is 

zo'n tussenkomst veel eenvoudiger, korter en goedkoper. 

 

Hetzelfde geldt voor conflicten die na de scheiding optreden 

(ouderschapsbemiddeling) en waar het veelal slechts om één duidelijk 

definieerbaar probleem gaat.  

 

 

 

 

 

Waarover gaat de bemiddeling?  

 
Bemiddeling gaat in principe alleen over het conflict dat tussen twee of 

meerder partijen ontstaan is. Alleen is het nodig de context te kennen waarin 

het conflict zich afspeelt. Voor ouderschapsbemiddeling na de scheiding 

bijvoorbeeld zal men dus wel eerst vertrouwd moeten zijn met de actuele 

verhoudingen binnen de leden van het vroegere gezin en de personen die later 

kwamen deel uitmaken van het opgesplitste gezin (plusouders en kinderen 

van de bijkomende partner).  

 

Onder andere daarom zal een goede scheidingsbemiddelaar aanbieden om een 

hele tijd na de scheiding bij onderlinge toestemming nog eens een 

gespreksronde te organiseren om te evalueren hoe de afgesproken regels 

worden nageleefd. Dát weten zal een belangrijke troef zijn als er ooit nog 

eens een conflict de kop opsteekt. Heel wat bemiddelaars bieden deze 

nabespreking gratis aan.  

 

 

 

 

Omdat bij scheiding er zoveel elementen zijn die het voorwerp kunnen 

uitmaken van de bespreking geven we hierbij een overzicht van alles waar 



kan aan gedacht worden. Ga er dan ook vanuit dat er maar een beperkt aantal 

punten zijn die in jouw specifiek bemiddelingstraject zullen vallen.  

 

De checklist voor een scheidingsprocedure  

 

Basisovereenkomst. Afspraken rond:  

 de verdeling van de roerende goederen    

 de verdeling van de financiën    

 onderhoudsgeld (alimentatie) tussen partners (een 

berekening kan worden gemaakt)    

 de erfrechten tussen nu en de officiële echtscheiding  

 de huurwaarborg    

 de schulden (andere dan hypothecaire schulden)    

 de belastingen    

 de verzekeringen 

  

Onroerend goed overeenkomst. Afspraken rond:    

 de woning    

 Verkopen van de woning    

 Aankoop van de woning door één partner    

 Schenking van de woning    

 Houden van de woning in onverdeeldheid     

 Regeling rond de kosten    

 Regeling rond de opbrengsten    

 De hypotheeklening    

 

Diverse andere afspraken. Ouderschapsovereenkomst. 

 De gezagsregeling   : Co-ouderschap of een andere 

     regeling    

 De verblijfsregeling : Co-verblijfsregeling of een 

     andere regeling    



 Bij wie verblijven de kinderen tijdens het schooljaar, de 

vakanties, ...    

 De kostenregeling (een berekening kan worden 

gemaakt)    

 Hoeveel bedragen de kosten    

 Wie doet de uitgaven    

 Hoe worden de kosten verrekend (via onderhoudsgeld, 

een kindrekening, verrekening einde maand, ...)       

 
 
 
 
 
 

Overeenkomsten rond conflictenbeheersing : ouderschapsplan. 

 Het vastleggen van afspraken m.b.t. ouderoverleg 

 Afspraken rond goed ouderschap 

 Afspraken ingeval één van de partners verplichtingen 

niet nakomt 
 
Enzovoort 
 
 
  

Hoe vind je een bemiddelaar?    

 
Een bemiddelaar vinden in je buurt is eenvoudig. Als je een keuze wil maken 

tussen alle erkende bemiddelaars - en ander kunnen we niet aanbevelen - dan 

hoef je alleen maar de officiële website www.juridat.be/bemiddeling te 

raadplegen.   Je zal dan merken dat je er een drietal categorieën zult 

terugvinden: Advocaten-bemiddelaars, notarissen-bemiddelaars en 

gewoonweg ‘bemiddelaars’.   Wil je vooral binnen deze laatste categorie 

iemand zoeken dan kan je ook de specifieke website 

www.bemiddelingvzw.be raadplegen. Dit is een private vereniging van 

bemiddelaars die een groot deel onder hen verenigt en ook in zekere mate 

garant staat voor de kwaliteit van zijn leden.    

      



Zoals eerder gezegd kan je ook bevoegde bemiddelaars vinden bij de CAW’s. 

Elk CAW kan je in contact brengen met een van zijn bemiddelaars. Voor 

contact ga je naar www.caw.be waar je een CAW in jouw buurt kunt vinden.  

 

Hoe maken jullie dan jullie keuze?  

 

Het is heel moeilijk om daar ‘in het algemeen’ raad over te geven. Niet alleen 

omdat het gevoel dat je bij een samenwerking hebt kan verschillen van 

persoon tot persoon. Ook zal de aard van het conflict de ene bemiddelaar 

beter liggen dan de andere.  

Het kan handig zijn om een paar algemene beginselen in acht te nemen:  

 

 In eerste instantie kan je de website van een 

bemiddelaar grondig bekijken. Niet zozeer om te lezen 

hoe vorige cliënten lof over hem of haar spreken. Eerder 

om op te zoeken welk soort raad hij in het algemeen 

lijkt te geven. Het is belangrijk dat hij of zij zowat 

dezelfde waarden hanteert als jij.    

 Ken je mensen die bij een bemiddelaar geweest zijn en 

die er vol lof over zijn, dan is de kans uiteraard groter 

dat ook jij over hem tevreden zult zijn, zeker als hij voor 

die kennissen optrad in hetzelfde werkingsgebied 

(scheiding of ouderschapsconflict).    

 

 Ben je nog niet zeker, dan kan je de bemiddelaar altijd 

vragen om eens met enkele mensen te mogen praten die 

voor soortgelijke problemen door hem geholpen 

werden.    

 

 

Vertrekken jij en je (ex-)partner eerder in vertrouwen, dan kunnen jullie 

samen naar een geschikte bemiddelaar zoeken. 

 

 

Toch dient herhaald dat dit alleen maar algemene richtlijnen zijn.  

 

 

 

Heel positief is ook dat, sinds de introductie van de familierechtbank 

(1.1.2016), rechters en rechtbanken een veel grotere waarde zijn gaan 



hechten aan bemiddeling. Als je ooit toch bij een familierechter terecht 

komt, zullen ze het appreciëren dat je eerst ernstig geprobeerd hebt om via 

bemiddeling tot een regeling te komen. Ook zij zien meer en meer het nut van 

bemiddeling in. Volg hun visie die steunt op hun ervaring en denk eraan: 

‘zelfs het minst goede akkoord is beter dan het meest succesvolle proces!’  

  

 

Gaat het om een heel strikt juridisch probleem (bijvoorbeeld fiscale zaken) 

dan is op het eerste gezicht de advocaat-bemiddelaar meest aangewezen. 

Goed opletten wel dat je niet bij een advocaat terecht komt die van een 

sluimerend conflict eerder een volwaardig proces wenst te maken. Er zijn 

gelukkig ook advocaten die veel ruimte voor bemiddeling en het bereiken van 

akkoord openlaten. Belangrijk is dat je hier vooraf hun website (die de 

meesten vandaag de dag toch hebben) erop naleest. 
 
 

Gaat het om eigendommen, erfenissituaties, huwelijkscontracten of 

testamentaire beschikkingen dan kan je een Notaris- bemiddelaar 
verkiezen  
 
 

En voor heel het gamma van relationele en intermenselijke relaties lijken 

professionals met een psychologische of sociale en communicatieve 

achtergrond meer aangewezen.  
 
 
*** 

Voor dit deel werd gebruik gemaakt van heel wat Belgische documentatie 

maar er werd toch ook over de grens gekeken naar de organisatie van de 

familierechtadvocaten in Nederland die zich ter bescherming van de kinderen 

van gescheiden ouders verenigd hebben in het FAS (Familierecht Advocaten 

Scheidingsmediators).  

 

 

Zij engageren zich om eerst alles in het werk te stellen om via bemiddeling tot 

een resultaat te komen en alleen als dat niet lukt over te stappen op het 

gerecht. Een model waar we in België hopelijk stilaan naar evolueren.  

Wie daar meer over wil weten kan terecht op www.verenigingfas.nl 
 

http://www.verenigingfas.nl/

