GOED OM TE WETEN
DE INHOUD VAN DE BEGELEIDING
IS STRIKT VERTROUWELIJK

De trajectbegeleider maakt geen verslag voor
de rechter en geeft geen uitleg over de
begeleiding aan derden.

DE BEGELEIDING IS VRIJWILLIG

Niet kiezen voor trajectbegeleiding heeft geen
negatieve gevolgen voor het verdere verloop
van de gerechtelijke procedure.
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JULLIE KIEZEN ZELF EEN BEMIDDELAAR
Indien jullie na het gesprek met de
trajectbegeleider opteren voor de weg van de
bemiddeling, dan kunnen jullie zelf een
bemiddelaar kiezen.
Hiervoor kan de lijst met leden van het
Forum Bemiddeling Leuven geraadpleegd
worden op
www.forumbemiddeling.be
Een afdruk hiervan kan op eenvoudig verzoek
verkregen worden.
Het Forum Bemiddeling Leuven is een groep
van erkende, actieve bemiddelaars in
familiezaken in de regio Leuven.
Een overzicht van alle erkende bemiddelaars
is beschikbaar op
www.juridat.be/bemiddeling/.

in samenwerking met
de Orde van Advocaten
en de Rechtbank
van Leuven
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Een
trajectbegeleider
helpt je op weg!

TRAJECTBEGELEIDING : WAT IS HET?

TRAJECTBEGELEIDING : PRAKTISCH

Tijdens het onderhoud met de trajectbegeleider
wordt bekeken welke stappen jullie hebben ondernomen sinds het ontstaan van het conflict en hoe
jullie daartoe zijn gekomen.

Op de dag van de zitting zal de rechter jullie vragen
of jullie interesse hebben in een gesprek met een
trajectbegeleider. Zo ja, dan wordt de zitting
geschorst of kort uitgesteld. Bij de volgende verschijning voor de rechter kunnen jullie meedelen of er
gekozen werd voor een alternatieve weg, dan wel of
de procedure voor de rechtbank wordt verdergezet.

Er wordt verkend in hoeverre jullie vertrouwd zijn
met de alternatieven om tot een oplossing te
komen.
Alle opties worden duidelijk in kaart gebracht en de
mogelijke voor- en nadelen van elke keuze (op
korte en op lange termijn) voor jullie relatie, jullie
relatie met de kinderen en jullie omgeving worden
besproken.
Het doel van de trajectbegeleiding is een duidelijk
overzicht te geven van de mogelijke wegen om
jullie conflict aan te pakken of er een nieuwe
richting aan te geven.
Kiezen voor trajectbegeleiding staat zeker niet
gelijk aan kiezen voor bemiddeling!
Of jullie nu beslissen om verder te gaan via
bemiddeling, om de onderhandelingen via jullie
advocaten op te starten (of te hernemen) of om de
uiteindelijke beslissing over te laten aan de rechter :
zolang jullie er samen achter staan is elke weg
evenwaardig!

Op het secretariaat van de advocaten kan een
afspraak met een trajectbegeleider gemaakt worden
op de dag van de zitting of op een andere dag binnen
korte termijn.
Jullie advocaten mogen aanwezig zijn bij de trajectbegeleiding.
Een gesprek duurt dertig minuten tot één uur en is
kostenloos.
Indien jullie nadien kiezen voor bemiddeling, dan
krijgen jullie de garantie dat jullie binnen de 10 dagen
terecht kunnen bij één van de erkende bemiddelaars
van het Forum Bemiddeling Leuven. Deze bemiddelaars hanteren een richttarief van 100 euro per uur,
met uitzondering van administratie- en eventuele
gerechtskosten. De bemiddelaar zal jullie informatie
geven over (kostenloze) rechtsbijstand.

AFSPRAAK MAKEN?
Wie een afspraak wil maken voor trajectbegeleiding
kan daarvoor terecht op het secretariaat van de
advocaten op de gelijkvloerse verdieping van het
gerechtsgebouw te Leuven, Smoldersplein 5.
(telefoonnummer 016 21 45 47)
De trajectbegeleiding gaat door op de tweede
verdieping van het gerechtsgebouw te Leuven
(lokaal 93), telkens op maandagvoormiddag op het
uur van jullie afspraak.

