Een vergadering
bij de trajectbemiddelaar:
een beetje uitleg
3

De rechter heeft jullie voorgesteld om een afspraak
met de trajectbemiddelaar te plannen.

Jullie beslissen tijdens de inleidende zitting
(of één van jullie twee beslist) onmiddellijk
om geen afspraak met de trajectbemiddelaar

Hoe verloopt dit?

te maken:

1

——

Jullie beslissen tijdens de inleidende zitting
om een afspraak met de trajectbemiddelaar

dan loopt de procedure voor de rechter
gewoon verder.

te maken dan:
——

geeft de rechter jullie een afspraak voor

De vergadering met —
de trajectbemiddelaar

een vergadering met de trajectbemiddelaar,
——

——

geeft de rechter jullie onmiddellijk
een datum voor een nieuwe zitting,

Praktisch

één maand na de inleidende zitting,

De afspraak gaat door in de gebouwen van de

op deze nieuwe zitting kunnen jullie de

jeugdrechtbank, de exacte locatie komt u te weten

rechter meedelen voor welk oplossings-

aan het onthaal.

traject jullie kiezen.

De vergadering duurt één uur en is kosteloos.
Beide ouders zijn aanwezig zonder de kinderen.
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Jullie willen (of één van jullie wil) bedenktijd

Jullie advocaten kunnen aanwezig zijn indien jullie

om hierover na te denken:

daarvoor kiezen wel op voorwaarde dat de advocaat

——

van elke ouder aanwezig is.

de rechter geeft jullie alvast een datum
voor een nieuwe zitting, één maand na

——

de inleidende zitting,

Spelregels

jullie laten binnen de 5 werkdagen na

——

de inleidende zitting aan elkaar weten

bemiddeling heeft geen negatieve gevolgen

of je al dan niet kiest voor een afspraak

op het verdere verloop van de gerechtelijke
procedure.

met de trajectbemiddelaar,
——

——

jullie laten eveneens binnen de 5 werk-

lijke informatie aan de rechter door. Alles

of je kiest voor een afspraak met de

wat gezegd wordt tijdens de vergadering is
vertrouwelijk.
——

op 0492 63 58 47 of via mail op

——

De trajectbemiddelaar geeft geen inhoude-

dagen aan de trajectbemiddelaar weten
trajectbemiddelaar. Dit kan telefonisch

——

Niet kiezen voor een kennismaking met

Indien jullie na de kennismaking kiezen voor

bemiddeling@vcok.be,

bemiddeling dan kan de trajectbemiddelaar

jullie vergadering met de trajectbemid-

niet zelf optreden als bemiddelaar. Het con-

delaar gaat door,

tact met de trajectbemiddelaar eindigt na de

op de nieuwe zitting kunnen jullie de

kennismakingsvergadering.
——

rechter meedelen voor welk oplossings-

Indien jullie na de kennismaking kiezen voor
bemiddeling dan verwijst de trajectbemid-

traject jullie uiteindelijk zullen kiezen.

delaar jullie niet zelf door. Jullie kunnen zelf
een bemiddelaar kiezen of vragen aan de
rechter om een bemiddelaar voor te stellen. De rechter beschikt over een lijst met
erkende bemiddelaars.
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Verloop vergadering

Na de vergadering met —
de trajectbemiddelaar

Tijdens de vergadering met de trajectbemiddelaar
——

komen volgende vragen aan bod:

Op de volgende zitting delen jullie aan de

——

Wat is jullie situatie op dit moment?

rechter mee of jullie de procedure gewoon

——

Waarover hebben jullie meningsverschillen?

verder zetten of gekozen hebben voor een

——

Welke oplossingstrajecten bestaan er voor

ander traject.
——

jullie meningsverschillen?
——
——

Binnen de 3 maand na de vergadering met

Wat zijn mogelijke voordelen en nadelen van

de trajectbemiddelaar zullen wij jullie terug

elke oplossingsweg?

contacteren om een aantal vragen te stellen

Wat is de mogelijke invloed op jullie verhou-

over jullie uiteindelijke keuze. Deze bevraging

ding als ouders van de weg die jullie zullen

heeft als doel om informatie te verzamelen

volgen?

over hoe trajectbemiddeling het best georganiseerd wordt. Met deze informatie kan de

De trajectbemiddelaar werkt —
volgens volgende principes
——

kwaliteit van de dienstverlening geoptimaliseerd worden.

Een bemiddelaar helpt jullie doelmatig
te onderhandelen.
Door regels te bewaken, standpunten ter

Met dank, de trajectbemiddelaars

discussie te stellen en zorgzaam te zijn voor
——

wat jullie beiden belangrijk vinden.

Lise Dammans en Franky De Meyer

Een bemiddelaar helpt jullie gelijkwaardig

Projectmedewerkers, trajectbemiddeling

te onderhandelen.

——

Door voor jullie beiden even goed te werken,

Vcok vzw

evenwicht tussen jullie te installeren en geen

Raas Van Gaverestraat 67a

eenzijdige machtsuitoefening toe te laten.

9000 Gent

Een bemiddelaar geeft informatie, en geeft
geen advies.

Project met steun van de Staatssecretaris

Een bemiddelaar vertaalt informatie naar

voor Gezinsbeleid

julliesituatie en zorgt ervoor dat alle infor-

bemiddeling@vcok.be

matie voor jullie beiden duidelijk is.

0492 63 58 47
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