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Contact
Hasselt

Rozenstraat 28
011 85 99 20

Genk

Molenstraat 60B
089 41 24 83

Pelt

Burg. Laenenstraat 7 b14
011 64 05 00

Aanmelden

Alle aanmeldingen gebeuren via de 
bemiddelingsdienst van Hasselt:

E-mail

bemiddeling@cawlimburg.be

Telefoon

011 85 99 20 
(elke dinsdag van 9 u. tot 12 u.)

Scheidingsbemiddeling
Ouderschapsbemiddeling

versterkt welzijn



Bemiddeling, een uitweg?   
Voor wie?

Bemiddeling kan voor: 
• gehuwden
• samenwonenden 
• ouders die gemaakte afspraken 

over hun kinderen willen herzien

Wat doet de bemiddelaar? 

Ex-partners nemen zelf beslissingen. 
De bemiddelaar: 
• is onpartijdig
• geeft informatie
• helpt om (terug) te 

communiceren
• houdt steeds het belang van de 

kinderen voor ogen

met bemiddeling te starten. 
• opgelegde  bemiddeling. In dat 

geval verwijst de rechtbank 
ouders naar het CAW door. 

De bemiddelaar kan, op 
vraag van ex-partners, een 
ouderschapsovereenkomst 
maken. Nadien kunnen ze, als ze dat 
wensen, deze overeenkomst door de 
rechtbank laten bekrachtigen. 

(Echt)scheidingsbemiddeling

Kiezen ex-partners ervoor om in 
dialoog uit elkaar te gaan? Dan kan 
een bemiddelaar hen begeleiden. 
De bemiddelaar helpt om afspraken 
te maken die financieel en 
emotioneel in het belang zijn van alle 
betrokkenen (ouders en kinderen). 

Samen afspraken maken zorgt 
ervoor dat er later geen of 
minder conflicten zijn en dat alle 
betrokkenen de afspraken beter 
respecteren. 

De bemiddelaar kan zorgen voor 
de opmaak van akkoorden. Deze 
akkoorden kunnen ex-partners, als 
ze dat wensen, aan de rechtbank 
bezorgen. Volgende thema’s kunnen 
in de akkoorden aan bod komen: 
• inboedelverdeling
• rekeningen, pensioensparen en 

andere gelden
• woning of lening(en)
• verzekeringen
• onderhoudsgelden
• belastingen
• erfrecht 
• ...

De knoop doorhakken om uit 
elkaar te gaan is niet makkelijk. Er 
komt erg veel bij kijken.

Hoe verlopen de procedures? 
Hoe houden ex-partners rekening 
met de kinderen? 

Bij bemiddeling brengen we de 
behoeften en belangen van beide 
partners in kaart. Op die manier 
zien we niets over het hoofd. We 
nodigen uit om hierover in dialoog 
te gaan en zoeken samen met 
de betrokkenen naar afspraken 
waarin iedereen zich kan vinden. 

Bemiddeling is maatwerk.

Geheimhouding 

Alle informatie die ex-partners 
tijdens de bemiddeling delen, 
valt onder geheimhouding, ook 
als de bemiddeling niet lukt en 
de betrokkenen nadien met 
een procedure via de rechtbank 
verdergaan.  

Ouderschapsbemiddeling

Na een echtscheiding zijn mensen 
ex-partners, maar geen ex-ouders. 

Met deze bemiddeling kunnen ze 
duurzame afspraken maken over: 
• waar de kinderen verblijven
• wie welke kosten betaalt
• de aanpak van de opvoeding
• hoe ze over de opvoeding op een 

rustige manier kunnen praten.

Ouders kunnen de bemiddeling 
voor, tijdens of na een scheiding 
opstarten. 

Het belang van de kinderen staat 
steeds centraal. 

Een bemiddelaar: 
• helpt bij de onderhandeling 
• ondersteunt ouders om op een 

respectvolle manier met elkaar 
te praten

• waakt erover dat ouders enkel 
beslissingen nemen die voor 
allebei aanvaardbaar zijn

Bij CAW Limburg kunnen ouders 
terecht voor: 
• vrijwillige bemiddeling. In dat 

geval kiezen de ouders zelf om 

De bemiddelaar is 
onpartijdig.


