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Waar kan je terecht voor een bemiddeling?
• Bemiddelingsdienst Provincie Antwerpen

A. Coolsstraat 2 - 2020 Antwerpen (Antwerpen en Mechelen) 
T 03 236 90 55
- Bemiddelingsdienst.Antwerpen@moderator.be
- Bemiddelingsdienst.Mechelen@moderator.be
Oude Vaartstraat 92 - 2300 Turnhout - T 014 42 99 68
- Bemiddelingsdienst.Turnhout@moderator.be

• Bemiddelingsdienst Provincie Limburg
Rozenstraat 28 - 3500 Hasselt - T 011 43 49 20
- Bemiddelingsdienst.Limburg@moderator.be
Kielenstraat 24 bus 2 - 3700 Tongeren - T 012 39 96 49

• Bemiddelingsdienst Provincie Oost-Vlaanderen
Van Langenhovestraat 20 - 9200 Dendermonde - T 052 21 83 78 
- Bemiddelingsdienst.Dendermonde@moderator.be
Eedverbondkaai 285 - 9000 Gent (Gent-Oudenaarde) - T 09 220 88 40
- Bemiddelingsdienst.Gent@moderator.be
- Bemiddelingsdienst.Oudenaarde@moderator.be

• Bemiddelingsdienst Provincie Vlaams-Brabant
Waversebaan 66 - 3001 Leuven - T 016 27 20 20
- Bemiddelingsdienst.leuven@moderator.be
Vanderlindenstraat 17 - 1030 Schaarbeek (Brussel en Halle-Vilvoorde)
T 02 522 69 75
- Bemiddelingsdienst.Brussel@moderator.be
- Bemiddelingsdienst.Halle-Vilvoorde@moderator.be

• Bemiddelingsdienst Provincie West-Vlaanderen
Duinenabdijstraat 13 - 8000 Brugge - T 050 49 09 92
- Bemiddelingsdienst.Brugge@moderator.be
Hendrik Consciencestraat 9 - 8500 Kortrijk (Ieper, Veurne en Kortrijk) 
T 051 31 64 40
- Bemiddelingsdienst.Ieveko@moderator.be

Centraal secretariaat 
Moderator - Forum  voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw
Diestsesteenweg 49 - 3010 Kessel-Lo
T 016 22 63 88 - F 016 22 74 82
info@moderator.be - BE0464 883 980
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Je wordt onverwacht geconfronteerd met een 

verkeersongeval.Jewerdslachtofferofnabestaande

van een verkeers ongeval, iemand uit je naaste 

omgevingisoverledenofwerdernstiggewond, 

of je was als veroor  zaker bij het ongeval betrokken. 

Vooralledezebetrokkenenheefteenongevaleen

ingrijpende impact op hun leven.

Naaraanleidingvandezetraumatischegebeurtenis

hebbenpartijenvaakveelvragen.Pratenoverwat

er gebeurd is, kan je helpen om stappen vooruit te 

zetteninhetverwerkingsproces.

Wat?
Bemiddeling is een vrijwillig proces waarbij partijen 
de mogelijkheid krijgen om over de gevolgen van 
het ongeval met elkaar in gesprek te gaan. Op deze 
manier krijgen jij en de andere partij de mogelijkheid 
om zelf te zoeken naar hoe jullie hiermee omgaan. 
De bemiddelaar ondersteunt jullie hierin.

Bij een ongeval werd Marjans auto tegen voetganger  
Wim geslingerd. Wim werd hierbij zwaar gewond.  
Marjan voelt zich verantwoordelijk voor wat 
gebeurde. Ze wil Wim nog zoveel vertellen en 
vragen. Hoe gaat het nu met hem, komt alles in 
orde, kan ze iets voor hem doen? Ze hoopt ook dat 
ze hem kan tonen dat ze geen slecht mens is.

Maarten werd met zijn fiets aangereden toen hij een 
drukke steenweg wilde oversteken. Hij viel en liep 
hierbij enkele ernstige verwondingen op. Ook lag 
hij een tijdje in coma. Maarten herinnert zich niets 
van wat er gebeurde. Van de veroorzaker van het 
ongeval wil hij graag weten wat er precies gebeurde 
en wie die persoon precies is. Dit is belangrijk voor 
zijn eigen verwerking. Ook wil hij zijn eigen onkosten 
recupereren. ”

Voor wie?
Iedereen die direct (als partij) of indirect (als advocaat,  
hulp verlener, …) bij een verkeersongeval betrokken is kan 
om de tussenkomst van de bemiddelingsdienst verzoeken. 
Men is vrij om al dan niet op het aanbod in te gaan.

Bemiddeling is een vrijwillig proces waarbij 
partijen de mogelijkheid krijgen om over 
de gevolgen van het ongeval met elkaar in 
gesprek te gaan.
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