Vereniging zonder winstoogmerk
1050 Brussel – 500 Louisalaan

Voorwaarden voor erkenning als bemiddelaar
De Raad van Bestuur erkent de personen die hij in staat acht bemiddelingen tot een goed
einde te brengen.
De Raad van Bestuur geniet van een discretionaire vrijheid om de personen goed te keuren
die op zijn lijst dienen voor te komen. Wanneer hij dergelijke beslissingen neemt heeft het
Centrum enkel voor ogen de geloofwaardigheid in de volstrekte eerbaarheid, deskundigheid
en efficiëntie van het Centrum en van alle personen die als bemiddelaars erkend zijn.
A.

Voorwaarden voor erkenning:

Om als bemiddelaar door het Centrum te worden goedgekeurd dient elke persoon aan
volgende voorwaarden te voldoen :
1. Hij verbindt zich ertoe de reglementen met betrekking tot bemiddeling die het Centrum
uitvaardigt te eerbiedigen. Hij verbindt zich er tevens toe, voor alle bemiddelingen die
zij zal verrichten, zelfs in een ander kader dan het Centrum, de principes die in het
reglement van deontologie van het Centrum verkondigd worden, te eerbiedigen.
2. Hij moet een door het Centrum goedgekeurde vormingsprogramma hebben gevolgd, in
België of in het buitenland. Om door het Centrum te kunnen goedgekeurd worden,
dient elk vormingsprogramma minstens 90 uren te beslaan en een theoretische en
praktische opleiding te verstrekken die het Centrum voldoende acht om te waarborgen
dat de deelnemers een degelijke vorming genieten.
3. Hij moet kunnen aantonen dat zijn beroepsaansprakelijkheid voor een minimum van
1.250.000 €. gedekt is voor al zijn tussenkomsten als bemiddelaar.
4. Hij dient aan het Centrum een dossier voor te leggen of inlichtingen te verschaffen
(eventueel in de vorm van een verklaring op de eer), dat het Centrum moet toelaten de
werkelijkheid van de ingeroepen ervaring te toetsen.
5. Hij moet geslaagd zijn in het schriftelijk en mondeling examen van erkenning
uitgeschreven door bMediation.
6. Het Centrum mag, in wel bepaalde gevallen, waarin de ervaring of de persoonlijkheid
van de betrokkene dit rechtvaardigt, uitzonderingen toestaan op deze voorwaarden.

7. Hij verbindt zich ertoe aan alle partijen bij de bemiddelingen waaraan hij deelneemt
voor te stellen om als model van bemiddelingsovereenkomst deze te gebruiken die het
Centrum op punt heeft gesteld, en die onder andere in de betaling aan het Centrum
voorziet van kosten van opening van een dossier, en die naar het
bemiddelingsreglement van het Centrum verwijst.
8. Hij betaalt, van zodra hij aanvaard werd op de lijst van de erkende bemiddelaars, een
jaarlijks bedrag van EURO 125 (+BTW) ten titel van dossierkosten.
9. Hij verbindt zich ertoe bemiddeling te promoten als vorm van geschillenregeling.
10. Hij aanvaardt deel te nemen aan de vorming van de bemiddelaars door, met het
akkoord van de partijen terzake, aan kandidaten of stagiaires bemiddelaars de
mogelijkheid te geven bemiddelingssessies die hij organiseert, bij te wonen.
11. Op verzoek van het Centrum dient hij als "mentor" te fungeren voor bemiddelaars die
nog niet over een grote ervaring beschikken.
12. Louter voor statistische doeleinden, verbindt hij zich ertoe het Centrum op de hoogte te
houden, zonder aanduiding van de namen van de partijen maar mits een mogelijkheid
aan het Centrum wordt gelaten om controles te verrichten indien hij het noodzakelijk
acht, van de bemiddelingszendingen die hij verricht, zelfs buiten het kader van het
Centrum.

B.

Lijst van erkende bemiddelaars :

Het Centrum houdt de lijst van erkende bemiddelaars bij. Hij mag in dit verband aan alle als
bemiddelaar erkende personen wiens naam op de lijst voorkomt vragen de stand van zijn
verworven of behouden ervaring inzake bemiddeling kenbaar te maken alsmede de
inspanningen inzake permanente vorming te rechtvaardigen. Het Centrum mag, indien hij
dit noodzakelijk acht, rechtvaardigingen te kunnen vragen. Hij geniet over een
discretionaire vrijheid om de waarde daarvan te beoordelen. Elke inlichting die terzake aan
het Centrum wordt medegedeeld zal op strikt vertrouwelijke wijze behandeld worden.
Het Centrum geniet steeds van de discretionaire bevoegdheid om een persoon wiens naam
op de lijst van erkende bemiddelaars voorkomt te schorsen of te schrappen. Wanneer hij
dergelijke beslissing neemt heeft het Centrum enkel voor ogen de geloofwaardigheid in de
perfecte eerbaarheid, deskundigheid en efficiëntie als bemiddelaar van de persoon wiens
naam op de lijst voorkomt. Deze beslissing dient niet gemotiveerd te zijn.
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