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BEMIDDELING 

IN FAMILIEZAKEN



Hoe verloopt bemiddeling?

• Het eerste gesprek is enkel informatief 
bedoeld. Je krijgt  veel informatie over wat 
je moet regelen, hoe je dit allemaal kan 
doen, ... Ook onze manier van werken wordt 
toegelicht. 
• Na het eerste gesprek denken de drie 
betrokkenen, jullie en de bemiddelaar, na 
of bemiddeling via CAW Halle-Vilvoorde een 
goede keuze is. Pas na toestemming van jullie 
beiden worden de bemiddelingsgesprekken 
opgestart.
• Eventueel kunnen we jullie verwijzen naar 
een externe bemiddelaar.
• De bemiddelaar geeft jullie juridische 
informatie maar formuleert geen adviezen.
• Jullie belangen, bezorgdheden en wensen 
worden gelijkwaardig naast elkaar geplaatst.
• De zorg voor de kinderen en het belang 
van de kinderen tijdens en na de scheiding 
staan centraal in de bemiddeling.
• Bemiddeling gebeurt altijd op vrijwillige 
basis. Op om het even welk moment kunnen 
jullie uit de bemiddeling stappen.
• De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. De 
bemiddelaar zal dus op geen enkele manier 
als getuige kunnen optreden in het kader 
van een procedure voor de rechtbank.

BEMIDDELING 
jullie beslissen om het apart wonen samen te regelen

Kostprijs
Het bemiddelingsaanbod in CAW Halle-
Vilvoorde is volledig gratis. Iedereen is 
welkom voor een onthaalgesprek met een 
bemiddelaar. Aangezien wij ons richten 
tot de meest kwetsbare mensen, is het 
mogelijk dat wij voor de bemiddeling zelf 
verwijzen naar een privé-bemiddelaar.

Ouderschaps- of scheidingsbemiddeling

• De bemiddelaar helpt jullie bij het maken 
van alle noodzakelijke afspraken over de 
kinderen, de goederen, het huis, het geld, … 
• Hij geeft jullie informatie, structureert de 
onderhandelingen, is onpartijdig en bege-
leidt jullie bij het zoeken naar een regeling 
waarbij jullie je beiden goed voelen.
• Het maakt niet uit of je gehuwd of onge-
huwd bent noch of je feitelijk of wettelijk 
samenwonend bent. Ook mensen die reeds 
lange tijd uit elkaar zijn, kunnen bij het CAW  
terecht om (nieuwe) afspraken te maken.
• De bemiddelaar van het CAW helpt julie in 
verschillende situaties verder. 
Soms is het nodig om enkel voorlopige 
maatregelen af te spreken, omdat jullie nu 
of binnenkort apart (zullen) wonen. 
In andere situaties beperkt de bemiddeling 
zich tot regelingen in verband met de kin-
deren: het ouderlijk gezag, de verblijfsrege-
ling en het onderhoudsgeld. Wij noemen 
dit ouderschapsbemiddeling. Tenslotte kan 
de bemiddelaar jullie helpen bij het rege-
len van een definitieve scheiding waarbij 
er naast de afspraken omtrent de kinderen 
ook andere afspraken (omtrent het huis, de 
goederen, …) gemaakt worden. Dit noemen 
we dan scheidingsbemiddeling.  
• Indien jullie dit wensen, kunnen jullie de 
afspraken door de familierechter laten 
bekrachtigen. 

Voor wie?

Je wil je relatie beëindigen of je verneemt 
dat je partner je wil verlaten.

Wanneer jullie beslissen om de gevolgen 
van de scheiding SAMEN te regelen, 
kunnen jullie hulp krijgen van een 
bemiddelaar. Jullie hoeven niet getrouwd 
te zijn. Ook samenwonenden hebben 
soms nood aan afspraken.


