
Met een bemiddelaar komen
de betrokkenen gemiddeld
binnen de 83 dagen tot een
oplossing

NIET DE RECHTER, MAAR DE BEMIDDELAAR MOET EERSTE HULP BIJ CONFLICT
WORDEN

Praten is beter dan naar de
rechter stappen
Bij conflicten, en zeker bij echtscheidingen, grijpen we vaker naar
een bemiddelaar. Minister van Justitie Koen Geens juicht dit toe
en werkt aan een wet die bemiddeling een boost moet geven.

VAN ONZE REDACTRICE SARAH VANKERSSCHAEVER

Bij een burenruzie, erfeniskwestie of
echtscheiding denken veel Belgen dat er slechts
één oplossing is: naar de rechter stappen. Maar
dat klopt niet. Ook een bemiddelaar kan soelaas

bieden. Als onafhankelijk tussenpersoon zit hij of zij mee rond de tafel, om de
betrokkenen tot een oplossing te laten komen die voor iedereen aanvaardbaar
is.

Dat deze aanpak werkt, blijkt uit de opmars van het aantal bemiddelingen en
bemiddelaars (zie cijferinzet). De grootste groep betreft familiezaken, met echt-
scheiding op kop. Gevolgd door burgerlijke zaken, zoals burenruzies of geschil-
len tussen huurder en verhuurder, tussen arts en patiënt. Een kleinere groep be-
middelt bij geschillen tussen personeelsleden en directie.

Win-win

Het aantal bemiddelaars in België mag dan stijgen, minister van Justitie Koen
Geens (CD&V) zou de grafiek graag nog sneller omhoog willen. Want per jaar
mogen dan enkele duizenden geschillen door bemiddeling beëindigd worden, er
worden nog altijd meer dan een miljoen arresten en vonnissen uitgesproken.

Een voorontwerp van wet die bemiddeling moet
promoten, is daarvoor een eerste keer goedge-
keurd door de ministerraad op 20 juli. Minister
Geens ziet namelijk veel voordelen: minder
rechtszaken voor de overheid, een snellere oplos-
sing voor de betrokkenen (gemiddeld binnen de

83 dagen). Bovendien is er geen rechter die uitspraak doet, maar streven alle
partijen zelf naar een duurzame win-win-oplossing.

Wordt het voorontwerp wet, dan zal de rechter bovendien van de partijen
kunnen eisen dat ze persoonlijk verschijnen. Zo kan hij nagaan of ze al actief
naar een oplossing hebben gezocht, bijvoorbeeld via bemiddeling. Indien niet,
kan de rechter bevelen om een bemiddelaar in te schakelen. Ook advocaten zul-
len bemiddeling moeten aanreiken.

Tot slot, vooraleer iedereen zomaar bemiddelaar wordt: de titel zal be-
schermd worden en elke kandidaat-bemiddelaar moet een bekwaamheidsexa-
men afleggen.

CIJFERS

5.000
geschillen werden in 2015 opgelost via bemiddeling. In 2013 waren dat er 4.300.

3 à 6
Gemiddeld zien de partijen en bemiddelaar elkaar drie tot zes keer.

2.141
erkenningen werden dit jaar verleend, aan 1.650 bemiddelaars. Sommigen heb‐
ben meerdere erkenningen, bijvoorbeeld voor familiale én sociale zaken. In 2011
werden nog maar 1.347 erkenningen verleend.

INTERVIEW JODY KLUGE, BEMIDDELAARSTER

‘Als mensen willen, vinden ze
altijd een oplossing’

‘Een goede bemiddelaar is dom, lui en liefdevol.’
Jody Kluge (34) is sinds vijf jaar bemiddelaar-
ster, is slim en werkt hard, maar beweert graag
het omgekeerde. ‘In een bemiddelingsgesprek
moet je doen alsof je van niets weet’, zegt Kluge.

‘Hoe specifieker je vraag om uitleg, hoe beter mensen verwoorden wat ze willen
of waarover ze struikelen. Lui moet je zijn omdat bemiddeling pas werkt als
mensen ervoor werken. En liefdevol: omdat we daar zitten met de beste
intenties.’

‘Ik herinner me een situatie waarbij het voor de man pas tijdens ons eerste
bemiddelingsgesprek duidelijk werd dat zijn vrouw nooit meer zou terugkeren.
Ze wilde definitief scheiden, ook al hadden ze een kindje van drie maanden dat
veel medische zorg nodig had. “Dan wil ik je nooit meer horen of zien en geef ik
je ook geen medische info door over ons kind”, zei hij. Een kind mag in zo’n si-
tuatie geen slachtoffer worden, dus dan probeer je te vatten wat de twee ouders
in de weg staat om beslissingen te nemen in het belang van het kind. De man
zag de mogelijke gevolgen van zijn uitspraak uiteindelijk in.’

‘Die keerpunten, als er een opening in de muur komt, zijn goud waard. Elke
mens betrokken bij een conflict draagt de oplossing in zich. Hij moet alleen de
bereidheid hebben om die te willen vinden. Mijn taak is ervoor te zorgen dat ze
het willen.’ (vsa)
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