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Belgien
I detta avsnitt finns information om hur man hittar en medlare i Belgien.
Hur söker man efter medlare i Belgien?
För att hitta en medlare i Belgien kan du gå till den här webbplatsen:
Justitieministeriets webbplats för medling – ett alternativ till rättegång.
Där hittar du följande information:
Vad är medling?
Medlaren.
Hur en medling går till.
Efter medlingen.
Kostnader för medling.
Länk till en broschyr om medling (PDF).
Adresser och länkar.
På webbplatsen finns också en avdelning för professionella medlare. Där finns följande information:
Kriterier för auktorisering av medlare.
Direktiv för inlämning av ansökan om auktorisering som medlare enligt lagen av den 21 februari 2005.
En förteckning över ansökningar om auktorisering som medlare.
Grundläggande medlarutbildning och fortbildning.
Uppförandekoden för auktoriserade medlare.
Handläggning av klagomål.
Är tillgången till databasen kostnadsfri?
Ja. Det kostar ingenting att söka i databasen.
Att söka medlare i Belgien
Du kan hitta en medlare i Belgien i medlarmatrikeln där du kan söka enligt följande sökkriterier:
Domkrets.
Yrke.
Rättsligt område.
Språk.
Namn.
Länkar
Belgiska justitieministeriet
Medling, ett alternativ till rättegång
Medlarmatrikel
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Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu
inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och
uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga
meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av
Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

