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Belgija
Dette afsnit på portal er en hjælp til at finde en mediator i Belgien.
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća
nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.
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Hvordan finder jeg en mediator i Belgien?
På nedenstående websted findes en liste over mediatorer i Belgien:
Forbundsretsvæsenets websted for mediatorer, .
https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/mediation
Her findes følgende oplysninger:
præsentation af mediation
mediatoren
mediationsproceduren
efter mediationen
omkostninger ved mediation
link til en brochure om mediation (PDF)
nyttige adresser og links.
Webstedet har også et Hjørne for fagfolk med oplysninger om:
godkendelseskriterier for mediatorer
retningslinjer for indgivelse af en ansøgning om godkendelse som mediator i henhold til lov af 21. februar 2005
krav til godkendelse som mediator
grunduddannelse og videreuddannelse
adfærdskodeks for godkendte mediatorer
håndtering af klager.
Er der gratis adgang til databasen?
Ja, der er gratis adgang til databasen.
Hvordan søger jeg efter en mediator i Belgien?
Der kan søges efter en mediator i Belgien på https://justitie.belgium.be ud fra følgende kriterier:
administrativ retskreds
profession
arbejdsområde
sprog
navn.
Relevante links
https://www.cfm-fbc.be/fr
https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/mediation
http://www.juridat.be/mediation/
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