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Het Pre-Mediation Bureau biedt informatie over en organiseert internationale
familiebemiddeling. Internationaal betekent hierbij dat de ouders uit verschillende landen
afkomstig zijn en/of hun normale verblijfplaats in verschillende landen hebben of zouden
willen hebben.
Bemiddeling biedt ouders de gelegenheid om regelingen over de verblijfplaats van hun
kind(eren) te treffen die aansluiten bij de behoefte van ouders en kinderen, rekening
houdend met de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Bemiddeling vindt plaats in
een veilige en onpartijdige omgeving. Tijdens de bemiddeling staan het belang van het
kind en een blijvend positieve relatie met beide ouders en andere familieleden centraal.
Het Pre-Mediation Bureau is een apart onderdeel van Child Focus.
WAT IS INTERNATIONALE FAMILIEBEMIDDELING?
Internationale familiebemiddeling is een vrijwillige bemiddelingsprocedure die ouders de
mogelijkheid biedt om, ondersteund door twee ervaren internationale familiebemiddelaars,
in een vertrouwelijke omgeving, geschillen op te lossen. Zij worden door de bemiddelaars
geholpen om hun conflictpunten en raakvlakken in kaart te brengen.
De uiteindelijke betrachting is dat beide ouders oplossingen kunnen bedenken die recht
doen aan het kind en voor beide ouders aanvaardbaar zijn.
Bemiddeling heeft tot doel een lange juridische strijd tussen ouders te voorkomen. In geval
van een verzoek tot terugkeer onder het Kinderontvoeringsverdrag van Den Haag van 1980
biedt internationale familiebemiddeling ouders de garantie dat, voor zover daar sprake

EPIC PROJECT

I

EUROPEAN COMMISSION I

DG JUSTICE

1

HET PRE-MEDIATION BUREAU
van is, de bemiddeling de voortgang van de gerechtelijke procedure tot terugkeer niet
schaadt of vertraagt, maar naast deze procedures loopt.
Als de bemiddeling uiteindelijk niet het gewenste resultaat oplevert, kunnen ouders zich –
opnieuw- tot de rechtbank wenden om de kwestie te beslechten. Deelname aan
bemiddeling heeft geen invloed op de mogelijkheid van ouders om de juridische
procedure te volgen. De rechter zal geen rekening houden met het feit dat een
bemiddelingspoging werd ondernomen of niet noch of deze geslaagd is of niet.
Onderzoek wijst uit dat bemiddelde overeenkomsten beter worden nagekomen omdat
beide ouders direct betrokken zijn bij de besluitvorming. Ook bevordert het de toekomstige
relatie tussen ouders, zodat conflicten en potentieel trauma voor het kind en de familie als
geheel erdoor beperkt worden.

TRAJECT NA VERZOEK TOT TERUGKEER

Het Pre-Mediation Bureau is opgericht in het kader van een 116000 project met financiële
steun van de Europese Commissie. Na het beëindigen van dit proefproject werd het
geëvalueerd en zinvol bevonden. Sinds september 2018 wordt het PreMediation Bureau
volledig door Child Focus gerund.
Het Pre-Mediation Bureau start vanuit het uitgangspunt dat ouders door de inzet van
bemiddeling onderling eenvoudiger tot een overeenstemming komen over de verblijfplaats
van de kinderen en een daarop aansluitende contact- en onderhoudsregeling treffen.
Ervaren internationale familiebemiddelaars helpen ouders daarbij. Indien ouders besluiten
deel te nemen aan een internationale familiebemiddeling, organiseert het Pre-Mediation
Bureau alle stappen en voorzieningen die bij de bemiddeling horen.
De diensten van het Bureau zijn gratis. De bemiddelaars met wie wordt samengewerkt
vragen wel een honorarium voor hun diensten. Dit honorarium kan verschillen van
bemiddelaar tot bemiddelaar en dient met hen zelf te worden overlegd.
WAT DOET HET PRE-MEDIATION BUREAU PRECIES?
Voor de bemiddeling van start gaat, hebben beide ouders een informatiegesprek met een
medewerker van het Pre-Mediation Bureau. Tijdens dit gesprek legt de medewerker het
bemiddelingstraject uit en worden de onderwerpen die ouders ter sprake kunnen brengen
afgebakend. Het informatiegesprek biedt ouders de mogelijkheid om relevante vragen te
stellen zonder zich direct te verbinden tot een bemiddeling.
Indien beide ouders na dit gesprek wensen door te gaan met de bemiddeling, schakelt het
Pre-mediation Bureau twee gespecialiseerde bemiddelaars in: één uit elk van de betrokken
landen. Het Pre-Mediation Bureau staat in voor het akkoord tot bemiddelen waarin zowel
de ouders als de bemiddelaars zich verbinden om via bemiddeling hun geschil trachten op
te lossen. Daaropvolgend zal de bemiddeling zo spoedig mogelijk van start gaan.
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Eén van de bemiddelaars – de Belgische- voert telefonisch overleg met beide ouders en
bepaalt of de zaak geschikt is voor bemiddeling. De medewerker van het Pre-Mediation
Bureau regelt vervolgens de locatie waar de bemiddeling zal plaatsvinden en het
tijdsschema van de bemiddelingssessies.
Het Pre-Mediation Bureau is tevens verantwoordelijk voor de afrondende evaluatie in het
kader van dit pilootproject.
HET BEMIDDELINGSPROCES IN EEN INTERNATIONALE SETTING
Er wordt een tijdschema opgesteld voor de bemiddelingssessies op basis van de
beschikbaarheid van de ouders, de bemiddelaars en de eventuele noodzaak om aan te
sluiten op gerechtelijke procedures. Het aantal benodigde sessies verschilt per situatie en is
afhankelijk van de behoeften van ouders. In het algemeen worden drie opeenvolgende
bemiddelingsdagen ingepland (dit kan ook tijdens het weekend).
Gedurende het bemiddelingsproces wordt een conceptovereenkomst opgesteld en
hebben ouders de gelegenheid om op regelmatige tijdstippen hun advocaten te
raadplegen. Na afloop van de bemiddeling wordt de eventuele overeenkomst
ondertekend door beide ouders in het bijzijn van de bemiddelaars.
Het bemiddeld akkoord kan door een gerechtelijke beslissing of een notaris bekrachtigd
worden (afhankelijk van de wettelijke mogelijkheden in het betrokken land).
DE BEMIDDELAARS
Elke bemiddelingssessie vindt plaats met twee onafhankelijke internationale
familiebemiddelaars. Een bemiddelaar is geen vertegenwoordiger van één van de ouders,
maar is onpartijdig en onafhankelijk in relatie tot beide ouders.
De bemiddelaars worden gekozen uit het Netwerk Cross-border Family Mediators
(www.crossbordermediator.eu). Er worden telkens een Belgische bemiddelaar en een
bemiddelaar uit het andere land van het conflict samengebracht. Beide bemiddelaars
hebben ervaring in het bemiddelen in internationale familieconflicten en werken volgens
éénzelfde bemiddelingsmodel. Ze bezitten tevens kennis van de toepassing van het
Kinderontvoeringsverdrag van 1980 en de Europese Verordening Brussel IIbis.

KINDEREN
Indien mogelijk en wanneer van toepassing (doorgaans vanaf 8 jaar), worden de
gedachten, gevoelens en ideeën van kinderen over de te nemen maatregelen en de wijze
waarop deze zullen worden uitgevoerd, gehoord en meegenomen in het
bemiddelingsproces.
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Wanneer beide ouders instemmen met de inbreng van de stem van het kind, vindt een
kindgesprek plaats. De gesprekken met kinderen worden gevoerd door een onafhankelijke
kind-deskundige. Er wordt een verslag van het kindgesprek opgesteld en dit wordt tijdens
de bemiddeling met de ouders besproken.
VERTROUWELIJKHEID
Niets van wat er tijdens de bemiddeling wordt gezegd, kan in de rechtbank als bewijs
worden aangevoerd. Mondelinge of schriftelijke informatie die in het kader van een
bemiddeling wordt verkregen, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
KOSTEN
Het Pre-Mediation Bureau dat in het kader van dit pilootproject is opgericht, levert een
gratis dienstverlening voor ouders, voor wat betreft het voorbereiden en organiseren van
de bemiddeling.
De kosten voor het honorarium alsook de reiskosten van de bemiddelaars worden vergoed
door de partijen. Deze kosten kunnen voor het bemiddelingsproces start worden besproken
met de bemiddelaars.
Om te weten of u in uw situatie in aanmerking komt voor een bemiddeling in het kader van
dit pilootproject, kan u informatie opvragen bij het Pre-Mediation Bureau.
Hiervoor kan u contact opnemen via mediation@childfocus.org.
U kan eveneens vragen of uw advocaat of de Centrale Autoriteit namens u contact met
ons opneemt.
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