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DEEL 1: TEN GELEIDE 

 

 

Wanneer ik deze inleiding schrijf is het net één jaar geleden dat de terroristische aanslagen op 
metrostation Maalbeek en op de luchthaven van Zaventem werden gepleegd. De hele dag zijn er 
herdenkingsevenementen die via de media worden gedeeld met de hele Belgische bevolking. We horen 
en zien vooral boodschappen van hoop, samenhorigheid, verbondenheid, oproepen tot respect voor en 
dialoog met wie anders is, want we zijn allemaal anders op één of andere manier. Vooral getroffenen zelf, 
getuigen, hulpverleners, kunstenaars en artiesten komen aan het bod. Een voorgeselecteerd gezelschap, 
zeker, maar toch. Krachtige boodschappen zoals deze neergeschreven door Antoine Leiris en getiteld  
‘Vous n’aurez pas ma haine’ kregen al eerder grote weerklank. Initiatieven zoals ‘We have the choice’, 
met cirkelbijeenkomsten voor burgers, hadden hun werk al gedaan voor ze tijdens de 
herdenkingsplechtigheden in de kijker werden gezet. Het koningspaar steekt de aanwezigen een hart 
onder de riem, alweer een symbolisch gebaar. Politici zijn discreet aanwezig. Geen oorlogsretoriek te 
bespeuren.  
 
Deze ‘burger’boodschappen staan in schril contrast met het politieke discours dat internationaal de 
kiezers in grote getallen lijkt aan te spreken. Daarin staat het samenleven vooral in het teken van ‘wij 
tegen zij’, een grotere punitiviteit, een uitgesproken veiligheids- en risicobeheersingsdenken, 
nationalisme en nativisme. De ander, zij het de migrant, de andersgelovige of de crimineel, om slechts 
een paar van de meest geviseerde groepen te noemen, vormen een bedreiging voor onze identiteit, onze 
veiligheid, ons sociaal en economisch welzijn. Trump in de Verenigde Staten, en in zijn kielzog Le Pen in 
Frankrijk, Wilders in Nederland, Orban in Hongarije, Erdogan in Turkije… de lijst wordt langzaam langer. 
Deze politieke stemmingswisseling grijpt plaats terwijl in een aantal landen de criminaliteitscijfers, vooral 
wat jongerendelinquentie betreft, net spectaculair dalen. Bovendien zoeken heel wat landen, onder meer 
onder invloed van krimpende overheidsbudgetten, andere oplossingen dan de carcerale opsluiting, 
waarvan men de schadelijke effecten onderkent. Gelukkig lijkt het hogergenoemde politieke discours, 
dat sterk aanschurkt tegen extreem rechts populisme, het middenveld wakker te schudden. Voor 
organisaties die staan voor een solidaire samenleving is het hoog tijd om weerwerk te bieden. De 
Amerikaanse vrouwenmars na de verkiezing van Trump en de daaropvolgende solidariteitsmarsen over 
heel de wereld (met de poezenhoedjes) waren daar pittige en ludieke voorbeelden van.  
 
In de context van deze maatschappelijke spreidstand opereert ook onze organisatie. Zal onze 
genuanceerde boodschap nog moeilijker ingang vinden in de nabije toekomst? Of vinden we net beter 
aansluiting bij al die andere zachte krachten: organisaties en bewegingen die streven naar inclusie, dialoog 
en verbondenheid en naar het creëren van ruimte voor democratische participatie? Dat laatste scenario 
lijkt mij alvast waar we actief aan dienen te werken: over de verkokering heen krachten bundelen en 
uitwisselen met andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de samenlevingsopbouw, het sociaal-cultureel werk 
en het onderwijs. Verkennend werk is in het voorbije jaar alvast verricht in het project ‘De Verrekijker’, 
een traject dat Moderator liep in samenwerking met KU Leuven.  
 
Dat brengt ons bij het overschouwen van ook alle andere activiteiten die onze organisatie in het voorbije 
jaar vooruit stuwden. In de bemiddelingspraktijk, de kern van onze werking, werden 16683 burgers 
geïnformeerd over slachtoffer-daderbemiddeling. Dat is een enorme stijging ten aanzien van het vorige 
jaar, die vooral te wijten is aan de bredere uitvoering van de informatieplicht van de magistratuur. Dit 
leidde in 2016 echter tot niet veel meer bemiddelingsdossiers waarin werkelijk een uitwisseling tussen 
de partijen plaats vond. Daarover wordt in het jaarverslag verder gereflecteerd.   
 
Ook legden bemiddelaars en staf een intens parcours af dat resulteerde in het opfrissen van de visie en 
missie van de organisatie met een hernieuwd engagement voor een kwaliteitsvolle bemiddelingspraktijk 
gekoppeld aan een revitalisering van de forumwerking met betrekking tot beleidsbeïnvloeding en externe 
communicatie. Specifieke aspecten van de bemiddelingspraktijk worden nu in de diepte aangepakt, zoals 
bijvoorbeeld de organisatie van een goed onthaal. De organisatiestructuur werd onder de loep genomen 
onder begeleiding van een externe procesbegeleider.  
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We blikken ook terug op een succesrijke, creatieve en kwaliteitsvolle forumwerking, met onder andere 
een druk bezochte trefdag opgehangen aan de Europese slachtofferrichtlijn (2012) en een ‘prikkelende’ 
campagne tijdens de week van het herstelrecht. Last but not least: Suggnomè werd in 2016 officieel en 
feestelijk omgedoopt tot Moderator, met bijhorende nieuwe website en huisstijl. Via deze meer 
begrijpbare naam hopen we een nog breder publiek te bereiken zowel voor de bemiddelingspraktijk als 
met de forumwerking, om zo onze missie verder vorm te geven: samen met onze partners ruimte creëren 
voor burgers om deel te nemen aan participatieve en democratische vormen van recht doen.  
 
Afsluiten doe ik met de aanmoedigende woorden van de Nederlandse dichteres Henriëtte Roland Horst: 
 

De zachte krachten zullen zeker winnen 

In ’t eind, dit hoor ik als een innig fluisteren 

In mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduisteren 

Alle warmte zou verstarren vanbinnen 

 

 

Katrien Lauwaert 

April 2017 
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Moderator heeft afgelopen jaar een intens intern parcours afgelegd. Ons bewust zijnde van een context 
‘in beweging’ rondom ons, bogen we ons in eerste instantie over de vraag waar we met onze organisatie 
volgende jaren naar toe willen. Kunnen en willen we, trouw aan onze missie en visie, onze doelen 
bijstellen en verbreden? Na rondvraag en debat met onze medewerkers kwamen we vrij eensgezind tot 
een besluit. We willen enerzijds datgene waarin we uitblinken behouden en verdiepen (namelijk een 
kwalitatief hoogstaande bemiddelingspraktijk in Vlaanderen) en anderzijds op zoek gaan naar nieuwe 
manieren om beïnvloedend te  werken (forumluik en dit zowel op vlak van externe communicatie als op 
beleidsmatig vlak). We zullen actief dialoog opzoeken en modereren, we zullen samenwerking met 
andere instanties stimuleren om gezamenlijk iets in beweging te zetten. Daarnaast voorzien we ruimte 
tot (projectmatige) vormen van innovatie. Op zich dus geen radicale koerswijziging, veeleer een expliciete 
bevestiging van voorheen gemaakte keuzes.  

We mogen fier zijn op de wijze waarop onze bemiddelaars met hun cliënten op zoek gaan naar 
mogelijkheden tot inspraak en betrokkenheid ten aanzien van elkaar en ten aanzien van de instanties die 
zich over hun zaak buigen. Bemiddelaars bekwamen zich permanent middels interne en externe 
trainingen en vorming. Ze gaan aan de slag met innovatieve methodieken, reflecteren doorheen intervisie 
over hun eigen dossierwerk en ze toetsen hun werk in dialoog met externe partners op 
begeleidingsteams of op stuurgroepen. We prijzen ons gelukkig dat we in België kunnen terug vallen op 
een sterk wetgevend en deontologisch kader, maar ook op interne richtlijnen en methodische handvaten 
die we doorheen de jaren zelf ontwikkel(d)en. Op deze wijze hebben we afgelopen jaren heel wat kennis 
en knowhow opgebouwd. Ondanks vaak vele anciënniteitsjaren blijven bemiddelaars zich uitgedaagd 
voelen en beschouwen zij zich als bevoorrechte getuigen van de soms uitzonderlijke kracht van mensen 
om in kwetsbare omstandigheden toch de dialoog met elkaar aan te gaan. Geregeld ontvangen we 
buitenlandse missies of worden bemiddelaars uitgenodigd om in het buitenland te gaan spreken over hun 
werk. Dit was ook dit jaar weer het geval (vb. een lezing in Wüstrau – Duitsland – voor een groep van 
procureurs en rechters over bemiddelen in ernstige misdrijven,…). Een welkome vorm van honorering.  
Maar meten is ook weten.  Naast directe feedback van cliënten en de mogelijkheid om klacht neer te 
leggen (en klachten ontvangen we slechts uitzonderlijk), hebben we weinig instrumenten om onze 
kwaliteit te ‘meten’. Ik denk dat we zelf intussen vrij goed kunnen verwoorden welke doelen wij 
nastreven en waar wij de lat leggen, vraag blijft of onze cliënten onze dienstverlening zelf ook als 
kwaliteitsvol ervaren. Hier liggen ontwikkelingsmogelijkheden, ook voor onderzoek. Zelf blijven ook wij 
zoeken naar permanente verbetering. Zo  bijvoorbeeld startten we in het najaar 2016 de oefening rond 
‘Wat is een kwalitatief goed onthaal van cliënten, en hoe organiseren we ons hier op?’, een fundamentele 
oefening die navolging krijgt in 2017. Dit thema kwam op de agenda mede als gevolg van de situatie die 
zich afgelopen jaar in Oost-Vlaanderen heeft afgespeeld, en dit brengt ons bij het volgend punt. 

Afgelopen jaar werden sommige afdelingen (tijdelijk, gedurende een aantal maanden) geconfronteerd 
met een grote instroom van doorverwijzingen vanuit het parket. Hiermee gaven de parketten gevolg aan 
omzendbrief 2014/5 inzake de informatie-opdracht m.b.t. slachtoffer-daderbemiddeling. Meer specifiek 
ontving de bemiddelingsdienst van Oost-Vlaanderen maar liefst 7000 aanmeldingen op zes maanden tijd. 
De bemiddelaars (4,8VTE) stonden onder grote druk. Het praktisch bolwerken van de kwantiteit dreigde 
de overhand te nemen op de kwaliteit. Een kwaliteitsvol  eerste (vaak telefonisch) contact met cliënten 
is nochtans cruciaal voor slachtoffer-daderbemiddeling. Daarnaast stelden we vast dat verhoudings-
gewijs te veel tijd in onthaal en administratieve verwerking werd geïnvesteerd, tegenover de tijd die 
overbleef om effectief te bemiddelen. 83% van deze aanmeldingen betroffen sepots. Een groot deel van 
deze sepotdossiers leidde niet tot de opstart van een bemiddeling. Deze situatie daagde onze organisatie 
uit. Er lagen immers wezenlijke methodische, deontologische en strategische vragen voor. We 
ondervonden de spanning tussen breed informeren en de inzet van beperkte capaciteit. Het werd een 
fel besproken thema, onder meer tijdens de terugkomdag van februari 2016 maar ook op het 
beleidsteam. Uiteindelijk vroegen we aan het parket van Oost-Vlaanderen om deze werkwijze tijdelijk op 
te schorten in functie van evaluatie en bijsturing. Het directiecomité van het  parket  heeft met onze 
vraag rekening gehouden. Wij blikken tevreden terug op de respectvolle dialoog die hierop volgde. 
Tijdens de evaluatie, in het najaar, vonden we gehoor en erkenning voor onze bezorgdheden en 
voorstellen. Een boeiende ervaring, die weliswaar onze kwetsbare positie bloot legt, en eens te meer 
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aantoont hoe belangrijk structureel overleg met onze partners is, en dit in elke provincie. Ongetwijfeld 
leest u hierover meer details in de provinciale bijdragen verderop in dit verslag. 

Mede geïnspireerd door het project De Verrekijker (waarover verder in dit jaarverslag een afzonderlijke 
bijdrage) hebben we tijdens de denkdagen van mei 2016 en de terugkomdag van september 2016 
gewerkt rond de vraagstelling: ‘Zijn er vanuit de bemiddelingspraktijk aanknopingspunten om situaties van 
fundamenteel onwelzijn bij burgers aan te kaarten (bij diensten en instanties), en er actief mee aan de slag te 
gaan? En zo ja, welke is dan de rol van Moderator?’ Hebben we voldoende oog voor de onderliggende 
problematiek bij onze partijen die niet per definitie antwoord vindt bij justitie en kunnen we 
maatschappelijk kwetsbare mensen hier versterken? Hoe kunnen ook andere instanties dan deze van 
welzijn en justitie, hefboom vormen om het veroorzaakte on-recht aan te pakken? Met andere woorden, 
hebben we voldoende oog voor de maatschappelijke relevantie in ons werk? Vanuit casuïstiek gingen we 
op zoek naar situaties waarin we opportuniteiten zagen. Zo kwamen we bijvoorbeeld bij de mogelijke rol 
van de werkgever, van huisvestingsmaatschappijen, van ziekenhuizen, … maar evengoed landden we bij 
de  vluchtelingen- en vreemdelingenthematiek. Daar waar deze doelstelling (onze politieke rol) op zich 
niet nieuw is, en we in onze praktijk ook al in deze richting werken, kan het misschien wel méér en beter. 
Daarvoor zijn we op zoek  naar meer handvaten en methoden om de vertaalslag vanuit casuïstiek naar 
lokaal of bovenlokaal beleid te maken. Uitdaging ligt in het actiever betrekken van burgers, verenigingen 
en middenveld. We moeten hiervoor ook durven kijken naar andere partners (vormingswerk, sociaal 
cultuur werk, samenlevingsopbouw, onderwijs) van wie we nog veel te leren hebben, maar met wie we 
ook verrassend veel gemeen hebben (bv. op vlak van basiswaarden). We hopen in een vervolgproject 
volgende jaren op dit spoor verder te investeren.  

Kwaliteitsvol werken heeft natuurlijk ook alles te maken met personeels- en organisatiebeleid. Onder 
begeleiding van een procesbegeleider hielden we afgelopen periode onze organisatiestructuur, onze 
cultuur en waarden tegen het licht. Hierbij betrachtten we onze herstelrechtelijke waarden te vertalen 
naar onze eigen organisatie. Wat ons sterk maakt, is precies de verbondenheid die we ervaren vanuit een 
sterk gedeelde en doorleefde missie. Maar brengen we deze ook zelf voldoende in praktijk? En hoe 
organiseren we ons daar dan best op? Moderator is een lerende organisatie met een horizontale structuur 
bestaande uit vijf provinciale teams verbonden met de coördinatie en staf in een beleidsteam. 
Vertrouwen geven en krijgen, kansen geven en grijpen, expertise borgen en delen, bereidheid om elkaar 
te helpen en van elkaar te leren, solidariteit, respect voor het anders zijn, … dit zijn kernbegrippen voor 
de organisatie die Moderator wil zijn. ‘Leren van elkaar’ is een belangrijk motto. We waarborgen ruimte 
voor inspraak en tegenspraak, voor kritische zelfreflectie, voor zorgzame dialoog ook na interne 
conflicten. Het beleidsteam, waarin staf en afgevaardigde bemiddelaars uit de vijf teams samen beleid 
voeren, vormt het kloppend hart én de verbinding binnen onze organisatie. Er is plaats voor uitwisseling 
en bevruchting tussen lokale praktijken, voor reflectie en debat, voor beleidsvoorbereidend en 
uitvoerend werk. We kiezen voor coachend en gedeeld leiderschap: eenieder heeft stem in debat en 
draagt mede-verantwoordelijkheid vanuit zijn eigen opdracht.  

Op vlak van externe communicatie kunnen we natuurlijk niet voorbij aan onze nieuwe naam! Moderator 
Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw. Na een feestelijke inhuldiging op de Algemene Vergadering 
in april 2016,  zetten we onze naamswijziging kracht bij door met promomateriaal langs onze lokale 
partners te gaan. Hier en daar ontmoetten we een oude  knar die ‘Suggnomè’ (nog) niet kan begraven, 
maar al bij al is de naamsverandering goed aangekomen, en ligt de naam ons intussen al goed in de mond. 
Daarnaast konden we met steun van een externe financierder ook onze website vernieuwen. Hierbij 
willen we meer dan voorheen bemiddelingsverhalen (in ruime betekenis) naar voor brengen. We geloven 
dat we met positieve verhalen vanuit onze praktijk kunnen bijdragen aan het maatschappelijk debat. We 
zijn dankbaar dat ervaringsdeskundigen Annemie en Ivan hun verhaal met ons en het publiek wilden 
delen. In het najaar trokken onze medewerkers met kaarten ‘Prikkelt het verhaal van de andere je?’ en 
balpennen naar Vlaamse markten. We verzamelden tevens voldoende giften om in 2017 een filmpje te 
maken dat een licht werpt op wat bemiddeling voor mensen kan betekenen.  Over deze en andere 
forumactiviteiten lees je verder in dit verslag.  

In 2016 schreven we ons samen met andere partners (die de coördinatie op zich namen) in op twee 
Europese onderzoeksprojecten, één rond slachtoffers van verkeersongevallen en een ander rond 
radicalisering en herstelrecht. Uiteindelijk werd enkel het project rond verkeer goedgekeurd. Concreet 
zullen wij in 2017 en in 2018 samen met het Leuvens Instituut voor Criminologie van de K.U.Leuven en 
Rondpunt vzw werken aan het in kaart brengen van  specifieke noden tot ondersteuning van slachtoffers 
in verkeersongevallen, aan het ontwikkelen van een model rond goede interdisciplinaire samenwerking 
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en aan het promoten en ontwikkelen van herstelrechtelijke mogelijkheden op dit vlak (onder meer zullen 
we ook beeldmateriaal ontwikkelen). Daarnaast hebben onze bemiddelaars uit West-Vlaanderen 
initiatief genomen en een project ingediend bij de provincie rond het verkennen en uitproberen van een 
nieuwe methodiek van cirkelgesprekken in gevangenissen. Ook dit project werd goedgekeurd. Concreet 
zullen de bemiddelaars in 2017 in samenwerking met lokale partners twee keer een reeks 
groepsgesprekken organiseren waaraan enkele slachtoffers en enkele daders die niet gelieerd zijn in 
éénzelfde strafdossier deel nemen. Zij laten zich hiervoor inspireren door buitenlandse voorbeelden van 
‘Building Bridges’ en werken nauw samen met lokale partners op het terrein. Twee beloftevolle projecten! 

 

 

Sinds 1 januari 2015 zijn, behalve de bevoegdheden, ook de personeels- en de werkingsmiddelen met 
betrekking tot de justitiehuizen overgeheveld naar de gemeenschappen. Binnen de Vlaamse 
gemeenschap werd een nieuwe afdeling ‘Justitiehuizen’ gecreëerd binnen het departement  Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin. Deze inkanteling daagt de Vlaamse gemeenschap uit zich uit te spreken over 
de plaats van de justitiehuizen (met heel wat opdrachten op mandaat van een gerechtelijke of 
administratieve overheid) ten aanzien van het welzijns- en gezondheidsbeleid. Ook voor Moderator 
betekent dit een belangrijk scharniermoment (we vallen in huidige reglementering immers als één van de 
nationale projecten mee onder de groep ‘partners van het justitiehuis’). Want, naast onze federale wet 
die uiteraard blijft gelden, moet de Vlaamse Gemeenschap voor onze praktijk uitvoeringsbesluiten m.b.t. 
(erkenning? en) subsidiëring schrijven. Welke plaats krijgt het privaatrechtelijk aanbod van 
herstelrechtelijke initiatieven binnen de zorg voor forensische cliënteel? Waar ligt ruimte tot verbreding 
van ons aanbod, tot innovatie en wetenschappelijke ondersteuning? Hoe krijgt onze forumopdracht 
plaats in de reglementering? Welke opdracht ziet de Vlaamse Gemeenschap voor zichzelf weggelegd 
inzake promotie en sensibilisering van het herstelrechtelijk aanbod? Welk beleid zullen de justitiehuizen 
ontwikkelen inzake het promoten en coördineren  van alternatieve wijzen van conflicthantering, zoals 
aangekondigd in de beleidsnota’s? En kiest de minister voor een duurzame inbedding van het 
Herstelfonds en Vereffeningsfonds? … Veel vragen, waarop we tot de dag van vandaag helaas weinig 
antwoorden vinden. 

We vinden in de beleidsnota’s van minister Geens en minister Vandeurzen nochtans aanknopingspunten 
met het herstelrechtelijk gedachtengoed. Zo wil minister Geens1 sterk inzetten op de bevordering van 
alternatieve wijzen van geschillenbeslechting, zoals de (gerechtelijke) bemiddeling (om de rechtbanken 
te ontlasten). De minister gelooft dat een bemiddelde oplossing meer gedragen is door de betrokken 
partijen. In overleg met de gemeenschappen (o.a. justitiehuizen) wil hij de doorverwijsfunctie naar deze 
alternatieven bevorderen. Het is zijn bedoeling om deze verschillende, bestaande initiatieven in kaart te 
brengen en te stroomlijnen, en om good practices verder te ontwikkelen. Hij geeft de federale 
bemiddelingscommissie2 de opdracht om bemiddeling te promoten en verder bekend te maken. Het is 
duidelijk dat de minister zich engageert voor de bemiddeling in familiale zaken, burgerlijke en 
handelszaken en sociale zaken. Vraag is hoe hij kijkt naar onze bemiddeling en andere herstelrechtelijke 
mogelijkheden in strafrechtelijke context. Wij geloven dat hij een belangrijke opdracht heeft om het 
draagvlak voor herstelrecht binnen zijn geledingen te versterken. Zo bijvoorbeeld zou meer ingezet 
kunnen worden op opleiding en training ten aanzien van justitiële professionals, op het werken aan een 
cultuur van dialoog en herstel in de gevangenissen, op informerende en sensibiliserende acties ten 
aanzien van het brede publiek. Wij zijn alvast bereid om hem hierin te helpen. Een eerste vruchtbaar 
overleg met kabinet Geens vond plaats in zomer 2015, en wij kijken hoopvol uit naar een volgend 
onderhoud in maart 2017.  

In zijn beleidsnota legt minister Vandeurzen ook accenten die raken aan onze visie op herstel, op 
herstelgericht werken, op communicatie en participatie van burgers op het snijvlak van welzijn en 

                                                           
1 Beleidsverklaringen van minister Geens, 17 november 2014, 10 november 2015, 3 november 2016 en Het Justitieplan. Een 

efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, 18 maart 2015. 
2 De federale bemiddelingscommissie is bij wet  van 21 februari 2005 in het leven geroepen met als opdracht te waken over de 

ontwikkeling én de kwaliteit van de bemiddeling. De minister van justitie voorziet budget voor haar werking evenals een 
personeelstoelage. 
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justitie.3 Hij legt klemtoon op vermaatschappelijking en krachtgericht werken in de jeugdhulp; op de 
justitiehuizen als kennis- en expertisecentrum voor dader- en slachtofferzorg en recidive-verminderend 
werken binnen een justitiële context; op de justitiehuizen als structurele schakel voor de dialoog en de 
afstemming tussen het welzijns- en justitiebeleid; op het uitwerken van een doelgroep specifiek aanbod 
ten aanzien van daders en slachtoffers en op vernieuwende methoden van probleembenadering; op de 
verdere uitvoering van het decreet hulp- en dienstverlening aan gedetineerden; op gerichte 
welzijnsaccenten op het groeiende raakvlak tussen hulpverlening en justitie en het versterken de 
samenwerkingsverbanden met de justitiële partners; op een gedifferentieerd en multidimensioneel 
aanbod van duidelijke en constructieve (maatschappelijke) reacties op delicten, met aandacht voor 
herstel van de schade bij het uittekenen van het nieuwe jeugdsanctierecht. In de conceptnota van de 
Vlaamse regering  ‘Plan van aanpak voor het toekomstig Vlaams beleid inzake de justitiehuizen’4 beschrijft 
minister Vandeurzen het belang van beleidsdomeinoverstijgende samenwerking en synergiën, en geeft 
hij justitiehuizen de opdracht in het ondersteunen van een coherent beleid met betrekking alternatieve 
wijzen van conflicthantering en sanctionering. 

Zoals aangekondigd werden in het najaar van 2015 stakeholders bevraagd in de vorm van een aantal 
ronde tafels rond een aantal thema’s (bv. kernopdrachten, beroepsgeheim en gegevensdeling, 
positionering justitiehuizen …). De resultaten hiervan werden op de Vlaamse conferentie justitiehuizen 
op 7 december 2015 gepresenteerd. We kregen weliswaar terugkoppeling vanuit de verschillende 
dialooggroepen maar een uitgesproken visie of inhoudelijke accenten kon het beleid zelf nog niet 
presenteren.  Mede op basis van deze input zouden de beleidspartners aan de slag gaan ter voorbereiding 
van een nieuwe decretale basis voor de justitiehuizen.  

Intussen werden in het Mozaïekdecreet5 twee bepalingen (art. 110 en art. 111)  opgenomen die een 
decretale basis voorzien voor de zogenaamd nationale projecten. Meer bepaald voorziet artikel 110 in 
de mogelijkheid voor de Vlaamse Gemeenschap om “binnen de beschikbare begrotingskredieten 
initiatieven te subsidiëren die voorzien in een herstelgericht en constructief hulp- en 
dienstverleningsaanbod voor verdachten, in verdenking gestelde personen, beklaagden, veroordeelden 
of geïnterneerden, en voor slachtoffers van misdrijven alsook voor hun onmiddellijke omgeving, dat niet 
wordt verstrekt ter uitvoering van een beslissing van een gerechtelijke of administratieve overheid.” De 
uitvoeringsbesluiten laten op zich wachten.  

Wel beluisterden we afgelopen maanden interesse rond de verderzetting van het Herstelfonds en de 
Vereffingsfondsen in Vlaanderen. Nu de welzijnsmaterie vanuit de provincies overgedragen wordt aan 
de Vlaamse Gemeenschap, zijn de Vereffeningsfondsen die afgelopen jaren door de provincies financieel 
en personeelsmatig werden ondersteund, vragende partij om elders duurzaam ingebed te worden. Ook 
vanuit het comité Herstelfonds, vanuit de beleidsgroep Herstelfonds en vanuit Moderator op zoek naar 
een meer structurele verankering. Moderator kreeg vanuit het kabinet de vraag om hierrond een 
concreet voorstel uit te werken, een voorstel dat in februari 2017 werd besproken op niveau van de 
administratie. We willen graag deze Fondsen in huis nemen, tenminste indien er ontwikkeling en groei 
mogelijk is, en daar hangt een prijskaartje aan vast. We wachten spanningsvol af welk resultaat dit zal 
opleveren. 

Hoewel we afgelopen jaar meermaals overleg hebben aangeknoopt met zowel het kabinet van minister 
Vandeurzen als met de bevoegde afdelingen van de administratie (afdeling samenleving en welzijn en 
afdeling justitiehuizen), lukte het niet om inhoudelijk echt in debat te treden. Eigenlijk zijn we tot op de 
dag van vandaag niet veel wijzer dan in begin 2015. Wel wordt nog steeds beloofd dat we tijdig 
geïnformeerd zullen worden over en betrokken worden bij de uitwerking van ons decretaal kader. Wij 
hopen dat de minister op dit vlak zijn woord houdt, want hij pleit immers zelf voor betrokkenheid van 
het middenveld in het uitwerken van beleid. Dit alles in overschouwing nemende én met volgende 
Vlaamse verkiezingen in 2019 in het vizier, breken nu toch echt spannende tijden aan. Het zal moeten 
vooruit gaan! 

An Marchal 
Met dank aan de Vlaamse Overheid. 

                                                           
3 Beleidsnota  2014- 2019 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ingediend door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van welzijn, 

volksgezondheid en gezin. 
4 Conceptnota Vlaamse regering, Plan van aanpak voor het toekomstig Vlaams beleid inzake de justitiehuizen, mei 2015.  
5 Decreet 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin. 
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DEEL 2 : BEMIDDELINGSACTIVITEITEN IN VLAANDEREN IN 2016 

 

 

 

In dit deel van het jaarverslag willen wij u een overzicht van de bemiddelingspraktijk in Vlaanderen voor 
2016 geven.  In dit globaal verhaal vertellen wij u  over de aanmeldingen, de aanvragen, de interesse voor 
bemiddeling en de effectieve bemiddelingen.  Wij hebben hierbij onder meer aandacht geschonken aan 
volgende vragen: “In hoeveel strafdossiers zijn er nu eigenlijk burgers geïnformeerd? Om hoeveel mensen 
gaat het dan? Hoeveel daders en slachtoffers reageren er? Hoeveel hebben er ook werkelijk met elkaar 
bemiddeld? Wat is de relatie tussen slachtoffers en daders in een bemiddeling? Hoeveel ontmoetingen 
vonden er plaats? Hoeveel overeenkomsten heeft Moderator opgesteld? En, in welk soort dossiers wordt 
er vooral bemiddeld?” In dit overzicht worden de cijfers ondersteund met relevante grafieken.   

  

 

BURGERS BETROKKEN BIJ EEN MISDRIJF KRIJGEN INFORMATIE OVER 
SLACHTOFFER-DADERBEMIDDELING  

 

Krachtens de wet van 22 juni 2005 heeft eenieder, betrokken bij een misdrijf, de mogelijkheid om een 
beroep te doen op bemiddeling.  Diezelfde wet erkent Moderator Forum voor Herstelrecht en 
Bemiddeling vzw als enige dienst in Vlaanderen6 om deze dialoog op te nemen.   

Geïnspireerd door het Herstelrecht ijvert Moderator vzw ervoor dat zoveel mogelijk burgers informatie 
krijgen over deze kans tot uitwisseling met de andere betrokken partij (en).  Slachtoffers, daders, partijen 
in een verkeersongeval en alle personen uit hun directe omgeving hebben het recht deze informatie te 
krijgen om vervolgens eigenstandig te kunnen beslissen of bemiddeling iets voor hen kan  betekenen.  Zij 
hebben  het recht te weten dat slachtoffer-daderbemiddeling kosteloos is en parallel loopt met de 
gerechtelijke procedure; dat de vertrouwelijkheid en de vrijwillige deelname aan een bemiddelingsproces 
én de professionele steun van een meerzijdig partijdig bemiddelaar centraal staan én dat elke partij zich 
kan laten bijstaan door een raadsman.   

In de praktijk van Moderator vzw zijn er veel actoren en organisaties die informeren over slachtoffer-
daderbemiddeling.  De gerechtelijke actoren en meer bepaald de parketten leveren hiertoe een 
aanzienlijke bijdrage.  Het is onmogelijk een exact cijfer te plakken op het aantal geïnformeerde burgers 
of op het aantal strafdossiers waarin één of meer partijen werden geïnformeerd. 

Uit de eigen cijfersgegevens van 2016 kan Moderator vzw wel vertellen: 

 Dat er in 6410 strafdossiers en in 20 buitengerechtelijke dossiers informatie werd gegeven over 

slachtoffer-daderbemiddeling; 

 Dat er op die manier 16683 burgers, waaronder 9243 slachtoffers en 7440 daders, werden 

geïnformeerd (zie Figuur 1). 

Dit is een enorme stijging tov vorig werkingsjaar waarin er:  

 in 3463 strafdossiers en in 21 buitengerechtelijke dossiers informatie werd gegeven over 

slachtoffer-daderbemiddeling; 

 en er op die manier 9476 burgers, waaronder 5465 slachtoffers (58%)  en 4011 daders (42%), 

werden geïnformeerd.  

                                                           
6 In Walllonië is Médiante asbl erkend en in Brussel zijn beide diensten actief.  
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FIGUUR 1   AANTAL GEÏNFORMEERDE BURGERS 

 

 

 

 Dat deze informatie 4067 persoonsmisdrijven betreft (63%), 1652 eigendomsdelicten (26%), 298 

verkeerszaken (5%), 301 zedendossiers (5%), 84 familiezaken (1%), 1 racismedossier (0,01%) en 

4 milieudossiers (0.06%) (zie Figuur 2)7.   

 

 

FIGUUR 2   SOORTEN MISDRIJVEN WAARIN BURGERS WERDEN GEÏNFORMEERD 

 

 

 

                                                           
7 Een registratiefout brengt ons hier op 6407 dossiers.   
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 Dat de informatieverstrekking vooral plaats vond op niveau van het opsporingsonderzoek (in 

5622 strafdossiers, 88%) en in mindere mate op niveau van het gerechtelijk onderzoek (497 

strafdossiers, 8%), en in de fase van strafuitvoering (278 strafdossiers, 4%).  En tenslotte in zeer 

beperkte mate (samen 0,2%) op het niveau van eerste aanleg (8 strafdossiers ) en het Hof van 

Beroep (5 strafdossiers) (zie Figuur 3)8. 

 

 

FIGUUR 3   FASE VAN HET STRAFDOSSIER OP MOMENT VAN AANMELDING 

 

… EN NEMEN CONTACT OP MET DE BEMIDDELINGSDIENST  

 

Eens daders, slachtoffers of hun directe omgeving informatie over bemiddeling hebben, kunnen zij met 
één van de bemiddelingsdiensten, verspreid over heel  Vlaanderen en Brussel, contact opnemen.   

In de eerste, hoofdzakelijk telefonische contacten, met de bemidelingsdiensten stellen zij vragen over 
bemiddeling en/of geven zij te kennen al/dan niet in bemiddeling geïnteresseerd te zijn.   

Zo zijn de bemiddelingsdiensten tevens eerste aanspreekpunten voor deze burgers die, vaak voor de 
eerste keer in hun leven, geconfronteerd worden met Justitie : bv.  ‘Ik ben blijkbaar betrokken in een 
strafrechtelijk dossier maar ik weet niet waarover het gaat…’, ‘Kan ik mijn dossier inlezen?’, ‘Kan ik als 
slachtoffer naar de zitting gaan?’, ‘Hoe kan mijn schade vergoed worden?’, ‘Ik lig ervan wakker, wie kan 
mij helpen?’, ‘Heb ik een advocaat nodig?’…  

 

De cijfers van 2016 vertellen ons: 

 Dat er in 3527 strafdossiers (= 55% van de 6410 strafdossiers) minstens één betrokken partij 

contact opnam met onze diensten.   

                                                           
8  20 van de 6430 strafdossiers betroffen buitengerechtelijke aanmeldingen. Deze zijn hier niet meegeteld en worden verder niet 

meer besproken. 
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 In totaal reageerden 5215 burgers, waaronder 2660 slachtoffers (= 29% van de geïnformeerde 

slachtoffers) en 2555 daders (= 34% van de geïnformeerde daders) . 

 3285 van de 3527 strafdossiers werden opgenomen in bemiddeling.   

 Het grootste deel van deze 3285 opgenomen strafdossiers bevond zich op niveau van het 

opsporingsonderzoek (2802 dossiers).  Verder waren er 271 dossiers gerechtelijk onderzoek, 

203 dossiers in de strafuitvoeringsfase en een minderheid van dossiers bevond zich op het 

niveau van de Rechtbank Eerste Aanleg (6) en het Hof van Beroep (3). 

 

 

 

FIGUUR 4   AANTAL STRAFDOSSIERS PER FASE 

 

Vanaf het moment dat 1 partij te kennen geeft een uitwisseling met de andere partij te wensen, stellen 
de bemiddelingsdiensten alles in het werk om alle andere partijen uit het strafdossier  te betrekken.  
Daartoe sturen zij een herinneringsbrief of worden -waar mogelijk- deze partijen  opgebeld op om hen 
alsnog  tot de bemiddeling uit te nodigen.   

Soms levert dit nog meer geïnteresseerden op.  Maar ook heel wat mensen reageren niet op deze extra 
uitnodiging.  Gezien de vrijwilligheid van de bemiddeling eindigt de pro-actieve inzet tot het betrekken 
van zoveel mogelijk partijen hier.   

De bemiddelingsdiensten contacteren vervolgens de eerder geïnteresseerde(n) opnieuw en zorgen 
ervoor dat deze mensen weten dat er omwille van ‘geen match met de andere partij’ de bemiddeling niet 
kan opgestart worden.  Indien nodig kunnen zij nog meer info op maat krijgen met bijvoorbeeld 
betrekking tot de burgerlijke partijstelling of kunnen zij  toe geleid worden naar de advocatuur of naar 
gepaste hulpverlening.   

In de 3285 opgenomen strafdossiers wilden 2278 slachtoffers en 2270 daders meer uitleg over 
bemiddeling.  Op deze manier kwamen we tot 1468 slachtoffer-daderrelaties waarin beide partijen meer 
uitleg over het aanbod wensten. 
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EEN DEEL VAN DEZE BURGERS KIEST ERVOOR DEEL TE NEMEN AAN SLACHTOFFER-
DADERBEMIDDELING 

 

Het is niet omdat in éénzelfde dossier dader én slachtoffer meer willen weten over bemiddeling dat zij 
ook werkelijk een uitwisseling met elkaar willen.   

Redenen die zij, na uitleg over bemiddeling, aangeven om niet te bemiddelen zijn bv. dat zij daar geen 
oplossing in zien, omdat ze geen verwachtingen hebben of omwille van persoonlijke redenen.  Bij daders 
ligt de uitval soms ook bij de volledige ontkenning van de feiten.  Af en toe zijn partijen bij opstart van 
de bemiddeling niet meer bereikbaar. 

Van de  1468 slachtoffer-daderrelaties waarin beide partijen meer uitleg over bemiddeling wilden 9, 
leidden er 926  (63%) tot een effectief lopende bemiddeling (zie Figuur 5).  Dit is een opmerkelijke daling 
tov de verhouding vorig werkingsjaar toen nog in 78% van de bemiddelingsdossiers tot een effectieve 
uitwisseling van informatie kwam tssen de partijen.   

In 2016 liep in 956 van de aangemelde strafdossiers minstens één bemiddeling10.  

 

 

FIGUUR 5   AANTAL BEMIDDELINGSDOSSIERS MET EFFECTIEVE INFO-UITWISSELING 
TUSSEN DE PARTIJEN 

 

In deze 956 lopende bemiddelingsdossiers waren er 1483 burgers betrokken, 822 slachtoffers en 661 
daders. 

Over een groot deel van deze in 2016 lopende bemiddelingsdossiers kunnen we nog geen verdere 
gegevens verstrekken omdat wij de analyse pas bij de afsluiting van een bemiddelingsdossier maken.  Zo 
sloten wij 2016 af met nog 222 lopende dossiers die mee overgedragen worden naar 2017. 

 

                                                           
9 De subsidiëring van Moderator vzw verloopt o.b.v. de definitie die de FOD Justitie aan een bemiddelingsdossier gaf nl. ‘er is een 

bemiddelingsdossier vanaf het moment dat er twee partijen in eenzelfde strafdossier meer uitleg willen over bemiddeling’. 
10 In één strafdossier kunnen meerdere partijen betrokken zijn. Soms wil slechts één van de daders of één van de slachtoffers 
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FIGUUR 6   AANTAL BETROKKEN BURGERS (DADERS EN SLACHTOFFERS) 

 

 

 

 

 

FIGUUR 7   AANTAL STRAFDOSSIERS 
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AFGESLOTEN BEMIDDELINGEN IN 201611 

 

Moderator vzw sluit 2016 af met 1006 afgesloten bemiddelingsdossiers waarin werkelijk een 
uitwisseling tussen de partijen plaats vond.  1609 burgers, 908 slachtoffers en 701 daders, hebben aan 
een bemiddeling deelgenomen.  Over de 1006 afgesloten bemiddelingen kunnen wij het volgende 
vertellen: 

 

Fase van dossier op moment van bemiddeling 
Het ging om 657 dossiers op het niveau van opsporing (65%), 207 op niveau van gerechtelijk onderzoek 
(21%), 8 op niveau eerste aanleg (0,7%) 1 (0.01%) op niveau van Hof van Beroep en 133 in de fase van 
strafuitvoering (13%)(zie Figuur 8); 

 

 
 

FIGUUR 8   FASE WAARIN DE EFFECTIEVE BEMIDDELINGEN ZATEN OP MOMENT VAN 
AFSLUITEN 

 

Aard van de feiten 
Naar aard van de feiten in de effectieve bemiddelingen ging het om 400 eigendomsfeiten (40%), 410 
persoonsdelicten (41%), 91 zedendossiers (9%), en 90 verkeersdossiers (9%).  Een heel kleine minderheid 
(samen 1%) betrof 4 racismedossiers en 11 familiezaken. 

                                                           
11  De subsidiëring van Moderator vzw verloopt o.b.v. de definitie die de FOD Justitie aan een bemiddelingsdossier gaf nl. ‘er is 

een bemiddelingsdossier vanaf het moment dat er twee partijen in eenzelfde strafdossier meer uitleg over bemiddeling willen’. 
In 2016 sloten alle bemiddelingsdiensten in Vlaanderen en Brussel samen  1576 bemiddelingsdossiers volgens deze 
subsidieomschrijving af (dus 1576 slachtoffer-daderrelaties waarin beide partijen meer uitleg over het aanbod wensten)(zie  in 
bijlage 1: Tabel 1: synthesetabel). 1291 van deze dossiers werden ook opgestart in 2016. Verder waren er nog 263 dossiers die 
geopend werden in 2015 en 12 in 2014. Dit betekent dat de meeste bemiddelingen in hetzelfde jaar opgestart en afgesloten 
worden en dat slechts enkele dossiers over meerdere jaren lopen.  
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FIGUUR 9   AARD VAN HET MISDRIJF IN DE AFGESLOTEN EFFECTIEVE 
BEMIDDELINGSDOSSIERS 

 

Relatie tussen partijen 
Het valt op dat in de helft van de effectieve bemiddelingen de partijen elkaar op één of andere manier 
kenden (zie Figuur 10).  Wij stellen vast dat: 

 er  van de 1006 afgesloten effectieve bemiddelingsdossiers, ongeveer 41% onbekenden waren 

voor elkaar (in 412 dossiers) 12;  

 er in 223 relaties (22%) sprake was van één of andere  familiale band (ex)partners, ouders-kind, 

broer-zus, of een ruimere familieband.   

 Daarnaast waren er 113 vrienden- (13 dossiers) en kennissenrelaties (100 dossiers), en 19 

werkrelaties, waarbij 3 collega-relaties en 16 ex-werknemers.   

 Verder waren er nog veel relaties uit de ruime omgeving van de partijen (153 dossiers): buren, 

school-leerlingen, eigenaar-huurder, klant-uitbater, cliënt-hulpverlener, burger-politie of ergens  

‘vaag van ziens’. 

                                                           
12 In 65 dossiers (6%) was de relatie niet gekend. Dit betekent waarschijnlijk een interpretatiefout bij het registreren. In principe 

kan een bemiddelaar steeds de relatie die al of niet bestaat tussen partijen in een effectieve bemiddeling omschrijven. 
‘onbekenden=partijen die elkaar echt niet kenden’ versus ‘niet gekend= de bemiddelaar weet niet welke de relatie tussen de 
partijen is’.  
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FIGUUR 10  RELATIE TUSSEN PARTIJEN IN DE EFFECTIEVE AFGESLOTEN 
BEMIDDELINGSDOSSIERS 

Directe en indirecte bemiddelingen 
In 202 van deze afgesloten dossiers was er sprake van een directe bemiddeling (= 20% van de afgesloten 
effectieve bemiddelingsdossiers).  In totaal waren er 222 ontmoetingen.  Dit betekent dat in een aantal 
van deze directe bemiddelingsdossiers meer dan één ontmoeting plaats vond. 

 Deze ontmoetingen vonden vooral plaats vóór vonnis: 139 in de opsporingsfase en 40 tijdens de 

fase van het gerechtelijk onderzoek.  3 ontmoetingen deden zich voor op niveau van de zitting 

en 40 tijdens de strafuitvoering (zie Figuur 11).   

 

 

FIGUUR 11  AANTAL DIRECTE EN INDIRECTE AFGESLOTEN, EFFECTIEVE 
BEMIDDELINGSDOSSIERS (PER FASE) 
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 Als wij kijken naar het soort delict (zie Figuur 12), dan zien we dat slachtoffers en daders elkaar 

voornamelijk ontmoetten in persoonsdossiers (90 ontmoetingen).  Dit gebeurde hoofdzakelijk bij 

dossier met slagen en verwondingen (55).  Opvallende vaststelling: waar we vorig werkingsjaar 

nog 74 ontmoetingen hadden in verkeerszaken waren dat er dit jaar slechts 20.   Er waren wel 

meer ontmoetingen in eigendomsdelicten: 60 tov 42 vorig jaar.  De 28 ontmoetingen in 

zedendossiers deden zich vooral voor bij feiten op minderjarigen (12 verkrachtingen en 7 

aanrandingen).  Tenslote waren er ook ontmoetingen in twee racismedossiers alsook in twee 

familiale dossiers. 

 De meeste ontmoetingen deden zich, in verhouding tot het totaal aantal afgesloten dossiers per 

feit, voor in racisme- (50%)  en in zedenzaken (31%).  Tegenover 22% in persoons- en 

verkeersdossiers, 18% in familiedossiers en 15% in eigendomdossiers. 

 

 

FIGUUR 12  AANTAL ONTMOETINGEN PER SOORT DELICT 

 

Bemiddelingsovereenkomsten 
290 bemiddelingsdossiers werden afgesloten met een overeenkomst tussen de betrokken partijen.  Dit 
betekent ongeveer 29% van de totaal afgesloten dossiers (1006).  Deze overeenkomsten werden 
stelselmatig aan het gerechtelijk dossier toegevoegd.  

 Overeenkomsten werden hoofdzakelijk vóór vonnis opgemaakt (zie Figuur 13): 

• 658 afgeronde bemiddelingen op opsporingsniveau leidden tot 186 overeenkomsten (28%) 

• 207 afgeronde bemiddelingen op gerechtelijk onderzoeksniveau leidden tot 69 

overeenkomsten (33%); 

• 7 afgeronde bemiddelingen met 6 overeenkomst op niveau eerste aanleg (86%); 

• 133 afgeronde bemiddelingen strafuitvoering met 29 overeenkomsten (22%). 
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FIGUUR 13  AANTAL OVEREENKOMSTEN PER FASE IN DE AFGESLOTEN 
BEMIDDELINGSDOSSIERS 

 

 De meeste overeenkomsten werden opgemaakt in eigendomsdossiers (129) gevolgd door 98 

overeenkomsten in persoonsdossiers.  Er waren 32 overeenkomsten in zedendossiers, 11 in 

verkeersdossiers en 1 in racismedossiers. 

 In verhouding tot het totaal aantal afgesloten dossiers per feit, komen de meeste 

overeenkomsten voor in zedendossiers (35%), in eigendomsdossiers (32%) en persoonsdossiers 

(24%). 

 

 

FIGUUR 14  AANTAL OVEREENKOMSTEN PER SOORT DELICT 
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We kunnen besluiten dat 2016 een jaar was waarin opvallend meer burgers geïnformeerd werden over 
de mogelijkheden van bemiddeling in hun dossier.  Meer dan 16000 burgers  werden geïnformeerd over 
het bestaan van slachtoffer-daderbemiddeling als mogelijke optie om actief te participeren aan de 
justitiële afhandeling van het feit waarbij ze betrokken waren, en om rond de gevolgen van een 
strafrechtelijk feit in gesprek te gaan met de tegenpartij.  Deze plicht om burgers over bemiddeling te 
informeren rust bij de gerechtelijke actoren, en deze krijgt stilaan vorm op meerdere parketten in 
Vlaanderen.  Het automatisch aanbod rond bemiddeling vond op meerdere parketten zijn ingang 
gedurende het afgelopen jaar.  Deze informatieverstrekking over bemiddeling geschiedt echter niet 
alleen door de parketten, maar evenzeer door onderzoeksgerechten, rechters, politiediensten, 
forensische hulpverleners, justitieassistenten, advocaten,…   

 

Een bijkomende vaststelling die we hierbij toch onder ogen moeten zien, is dat het breder automatisch 
informeren van rechtszoekenden niet noodzakelijk leidt tot meer slachtoffers en daders die effectief 
wensen te bemiddelen.  Deze cijfers blijven immers de afgelopen jaren nagenoeg constant. Het blijft dus 
zoeken naar een goede manier om die mensen te bereiken die effectief van ons aanbod gebruik wensen 
te maken.   

 

Hierover leest u uiteraard meer in het volgende deel van het jaarverslag, waar de bemiddelings-
activiteiten per provinciale dienst van naderbij worden toegelicht, en waarbij lokale tendensen en 
structurele verschillen aan bod komen.   
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DEEL 3: BEMIDDELINGSACTIVITEITEN IN DE PROVINCIALE DIENSTEN IN 
2016 

 

 

INLEIDING 

 

2016 was voor onze dienst een actief, dynamisch en uitdagend jaar. 
Met 6,35 VTE bemiddelaars en 0,5 VTE onthaal en administratieve ondersteuning, bedienen we de 
provincie Antwerpen bestaande uit de afdelingen Mechelen, Antwerpen en Turnhout met ons aanbod 
van slachtoffer – dader bemiddeling en bijhorend structureel werk.  
Die cijfers worden belichaamd door 10 mensen:  
Dirk, Filip, Ingrid, Natalie, Hilde, Nancy, Ines, Cleo, Dominique en Ilse.   
Het blijft een evenwichtsoefening om onze bemiddelaarscapaciteit verdeeld over deeltijds werkenden 
zodanig in te zetten dat het een goede verdeling geeft over de 3 afdelingen. Een gelijke verdeling is 
onmogelijk omwille van de grote verschillen in grootte, historiek en cultuur van de afdelingen. 
Antwerpen is veel groter dan Mechelen en Turnhout en geeft dus een kwantitatief groter potentieel aan 
bemiddelingsdossiers. Turnhout heeft dan weer vier gevangenissen in zijn regio wat het potentieel aan 
bemiddelingen tijdens de strafuitvoering aanzienlijk verhoogt. Antwerpen en Mechelen hebben elk een 
arresthuis met als gevolg dat er minder vragen komen na vonnis. 
 
De praktijk, waarbij het parket betrokkenen bij een gerechtelijke dossier, schriftelijk en systematisch 
informeert over bemiddeling, is sinds 2016 gangbaar in de 3 afdelingen. U leest, in het deel over de cijfers, 
meer over de gemaakte lokale afspraken en aanpak.  
 
De afdeling Antwerpen kent van bij de aanvang van het automatisch informeren in 2011 een nauwe 
samenspraak tussen de procureur des Konings en de bemiddelaars. Dit was en  is absoluut noodzakelijk 
voor een kwaliteitsvolle en geloofwaardige werking. Het heeft immers geen zin om duizenden mensen 
te informeren indien ze vervolgens voor de effectieve bemiddeling maanden moeten wachten op een 
beschikbare bemiddelaar. In 2014 en 2015 werden dan ook nieuwe afspraken gemaakt om in bepaalde 
codes geen aanbod te laten vertrekken, om zo de instroom opnieuw beheersbaar te maken. 
Daarnaast blijft het waardevol dat onze partnerorganisaties (hulpverlening, politie, balie, 
justitieassistenten, …) ook hun cliënten informeren over bemiddeling want zo krijgen mensen op 
verschillende momenten tijdens de procedure de kans om zelf al dan niet voor bemiddeling te kiezen. 
Via onze structurele opdrachten en sensibiliseringsacties zoeken we ook hier naar samenspraak en 
verbinding. Of dit veel output heeft, leest u eveneens in het volgende deel. 
 
Ook al streeft iedereen zoveel mogelijk uniformiteit na over heel het gerechtelijk arrondissement, de 
grote lokale verschillen maken het relevant dat we per afdeling kunnen beroep doen op een referentie 
magistraat voor zowel praktische als principiële kwesties. In MECHELEN heeft Nele Poelmans de fakkel 
dit jaar doorgegeven aan Philippe Van Ingelgem die het automatisch informeren aangaande het aanbod 
van bemiddeling verder ter harte neemt. We danken Nele Poelmans voor haar inzet en haar openheid 
tot overleg. In ANTWERPEN namen we afscheid van Sofie Adé die steevast een daadkrachtige 
betrokkenheid toonde. Na ongeveer een half jaar zonder referentiemagistraat nam Stephanie Verhelst 
met veel enthousiasme die rol over. Hoewel jong in het vak kent zij onze dienst zeer goed vanuit een 
observatiestage in de periode dat zij haar doctoraat schreef. In TURNHOUT kunnen we blijvend een 
beroep doen op Elke Van Dyck die er steeds voor open staat om samen met ons na te denken over een 
kwaliteitsvol aanbod van bemiddeling. Ook in tijden van transitie staat het parket open voor dialoog en 
we willen hier in 2017 op blijven inzetten om op deze manier burgers zo goed mogelijk te informeren. 
 
Wat onze zelfsturende teamwerking betreft zijn er voldoende uitdagingen geweest. Zo zijn we op weg 
naar een meer gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke gedragenheid van onze structurele 
opdrachten en netwerking in de regio’s. Dit vraagt van ons als bemiddelaars om wat losser te komen van 
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de eigen afdeling, wat niet evident is voor diegenen die destijds de diensten hebben opgestart. Elk nadeel 
heeft zijn voordeel: want in iedere afdeling hebben we dus nog steeds de mensen die er van bij de opstart 
bij betrokken waren. Dit draagt bij aan de plaatselijke verankering. Het is fijn om te merken dat de 
kruisbestuiving over de afdelingen langzaam maar zeker vorm kreeg in 2016. Het sensibiliseren van 
partners deden we al af en toe gezamenlijk en over de afdelingen heen, rekening houdende met 
éénieders talent, maar anderzijds ook voldoende uitdagend en ondersteunend om hier allemaal ons 
steentje in bij te dragen.  
 
Naar het opnemen van bemiddelingsdossiers zagen we in 2016 voornamelijk dat er ondersteuning nodig 
was vanuit Turnhout naar Mechelen en Antwerpen. Het doet deugd om te ervaren dat dit heel organisch 
liep. Bovendien werd er geregeld over de afdelingen heen samengewerkt in tandembemiddelingen of in 
buitengerechtelijke dossiers. Het was behalve ondersteunend ook interessant om van elkaars werkwijze 
te leren. De intervisies tijdens onze provinciale teams dragen daar ook toe bij. 
 

EEN BLIK OP DE CIJFERS 

 

Burgers betrokken bij een misdrijf krijgen informatie over slachtoffer -daderbemiddeling…. 
Bij het overgrote deel van de burgers komt de informatie over slachtoffer-daderbemiddeling en over 
onze dienst terecht via een schrijven van justitie. Dit is een logisch gevolg van de wetgeving op 
slachtoffer-daderbemiddeling van 22 juni 2005, waarin sprake is van de informatieverplichting van de 
parketten. De richtlijn Col5/2014 beschrijft concreet wie welke rol heeft opdat burgers beter 
geïnformeerd worden over de mogelijkheid van bemiddeling. 
 
Onze cijfers illustreren dat de parketten in de provincie Antwerpen deze informatieplicht nauwgezet ter 
harte nemen. Het geautomatiseerd systeem, om veel mensen te kunnen informeren met zo weinig 
mogelijk extra manueel werk, werd reeds in 2011 uitgewerkt door de systeembeheerder Patrick 
Verschuren in de afdeling Antwerpen. Eind 2015 werd besloten deze werkwijze ook te implementeren 
in Mechelen en Turnhout. 
In een eerste fase heeft men voor Mechelen en Turnhout gekozen om in alle misdrijven met een 
identificeerbaar slachtoffer een aanbod te doen, daar waar Antwerpen zich toespitst op een beperkt 
aantal categorieën van misdrijven (codes 11, 14, 30, 37, 43, 56). Het moment dat de infobrief wordt 
verstuurd, is het moment dat de procureur des Konings overweegt om te dagvaarden, dus na afsluiting 
van het opsporings- of gerechtelijk onderzoek. Magistraten kunnen in andere dossiers eveneens vanuit 
opportuniteitsoverwegingen het aanbod blijven doen.  Deze manier van werken zal na evaluatie, indien 
nodig, bijgestuurd worden.  
 
In de praktijk leidde dit tot het volgende beeld: 

 In MECHELEN startte de geautomatiseerde werkwijze op 1 januari 2016. We kunnen dit dan 
ook als een startjaar zien en je zal bij de analyse van de cijfers merken dat dit een sterke stijging 
van het aantal dossiers geeft. 

 In TURNHOUT werden we geconfronteerd met de overschakeling van het REA naar het MACH 
systeem op het parket. Deze informaticasystemen van het parket liggen aan de basis van de 
geautomatiseerde werkwijze om infobrieven te versturen naar betrokken partijen. De 
omschakeling en de hiermee gepaard gaande kinderziektes, deden het automatisch aanbod 
stilvallen en dat weerspiegelt zich uiteraard ook in de cijfers van 2016. De bemiddelaars dienden 
terug, als vanouds, dossiers te gaan inzien bij de verschillende administratieve diensten van het 
parket. We hopen dat de kinderziektes van deze omschakeling (die ook bij de andere afdelingen 
zal worden ingevoerd) in 2017 zullen weggewerkt zijn en we, net als in Mechelen, een serieuze 
stijging van het aantal aanmeldingen mogen verwachten.  

 In ANTWERPEN werkt men al langer met het systeem dat mensen door het parket geïnformeerd 
worden, zij het in minder categorieën van misdrijven. De keuze om deze werkwijze momenteel 
niet bij alle misdrijven toe te passen maakt de toestroom van dossiers beheersbaar. De 
beheersbaarheid van de instroom heeft er mee voor gezorgd dat we in Antwerpen, de wachtlijst 
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weggewerkt kregen en na een eerder ‘stil’ jaar opnieuw hebben kunnen investeren in ons 
structurele werk. De uitspringer hierin was zeker het sensibiliseren van alle politiezones, meer 
specifiek de slachtofferbejegenaars. Daarnaast zijn we ook  toegetreden als deelnemer tot het 
Welzijnsteam en het Forensisch platform. 

 
Een gelijk geautomatiseerd informeren (vb. in alle dagvaardingswaardige dossiers) in de 3 afdelingen van 
onze provincie is momenteel dus niet haalbaar. In 2017 willen we graag de oefening verder maken, zowel 
intern, als met de procureur des Konings, hoe we onze capaciteit het best inzetten in de 3 afdelingen.  
Een andere manier waarop mensen bij ons terecht komen en geïnformeerd kunnen worden, is via onze 
samenwerkingspartners: hulpverleningsinstanties, partners binnen de gevangeniscontext, politie, 
bemiddelingsdiensten voor minderjarigen, advocaten, …. In Turnhout is deze pool het best uitgewerkt: 
daar nemen de para-justitiële partners 21% van de aanmeldingen voor hun rekening terwijl dat 10% is in 
Antwerpen en 3% in Mechelen. 
Een heel kleine minderheid van burgers kent onze dienst, of is op onze website terecht gekomen en 
neemt zelf contact op. 
 
Voor de provincie Antwerpen tellen we: 

 1148 strafdossiers waarin partijen geïnformeerd werden over bemiddeling: dit is een stijging van 
30 strafdossiers tegenover 2015. 

 3712 burgers die een brief met informatie kregen over bemiddeling; waarvan 2226 slachtoffers 
en 1446 daders. In vergelijking met vorig jaar werden ongeveer 600 burgers meer geïnformeerd. 

 85% aanmeldingen via parket, 10% via para - justitiële diensten en in ongeveer 6 % nemen 
dader en slachtoffer zelf contact op.  
 

Deze cijfers bevestigen dat de gerechtelijke instanties in de provincie Antwerpen hun informatie-
verplichting ter harte nemen en tevens open staan voor overleg om het af te stemmen op de haalbaarheid 
van de verwerking ervan. 
 
We zoomen even in op de afdelingen om stil te staan bij enkele verschillen: 
 
Voor de afdeling ANTWERPEN zien we dezelfde verhoudingen als vorig jaar: 85% van de aanmeldingen 
komen via parket naar aanleiding van de brieven die ze sturen (zie hoger). 10 % wordt aangemeld via de 
para-justitiële diensten en 5% van de aanmeldingen komt van dader of slachtoffer zelf. Voor afdeling 
Antwerpen zijn de trajectbegeleiders van Justitieel Welzijnswerk de belangrijkste verwijzer met 36 
aanmeldingen. De personeelswijzigingen op het politieparket weerspiegelen zich in minder 
aanmeldingen. Sensbilisering en overleg is opnieuw aan de orde en werd eind 2016 opgestart. Ten slotte 
zien we jammer genoeg ook continuïteit in de beperkte verwijzingen door hulpverlening aan 
slachtofferzijde.  
 
Voor de afdeling MECHELEN zien we een opvallende stijging in het aantal aanmeldingen. Er werden 100 
strafbundels meer aangemeld. Zoals vorige jaren is nog steeds het parket met 94% de grootste 
aanmelder. Bijzonder is dat 23% van die aanmeldingen via het politieparket gebeurt. In Mechelen blijft 
er een grote bereidheid om ook ten aanzien van betrokkenen bij een verkeersongeval een informatiebrief 
van bemiddeling te laten vertrekken. In het najaar startte Cindy Van Dijck als magistraat bij het 
politieparket. Zij toonde een grote bereidheid om deze trend verder te zetten.  Enkele daders, 
daderhulpverleners en de PSD van Mechelen stellen rechtstreeks een vraag tot bemiddeling aan onze 
dienst. De PSD van de gevangenis van Mechelen was de grootste para-justitiële verwijzer in 2016, met 
een 10-tal aanmeldingen. De slachtoffers en slachtofferhulpverleners zetten amper rechtstreeks de stap 
naar onze dienst, ondanks sensibiliseringsmomenten in 2016. We zullen de (para)justitiële verwijzers 
blijven aanspreken in 2017. 
 
Voor de afdeling TURNHOUT zien we een stabiele instroom op basis van de cijfers van de afgelopen 5 
jaar in het aantal aanmeldingen. Ondanks het uitblijven van een geautomatiseerd aanbod omwille van de 
overschakeling naar een nieuw informaticasysteem blijft het parket goed voor 65% van de aanmeldingen 
in Turnhout. Sinds mei 2016 worden, in samenspraak met de magistratuur van de afdeling Turnhout, 
partijen geïnformeerd over bemiddeling door de griffie van de raadkamer, via de brief regeling 
rechtspleging. Partijen worden in kennis gesteld dat het gerechtelijk onderzoek werd afgerond en de 
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raadkamer een beslissing zal nemen betreffende het verdere traject. In deze brief wordt ook duidelijk 
verwezen naar de mogelijkheid tot bemiddeling voor slachtoffers en daders en op deze manier namen 
toch al heel wat partijen contact op met onze dienst. Soms enkel om wat meer uitleg te krijgen over de 
gerechtelijke procedure en stappen die ze kunnen zetten, maar geregeld kiezen ze er ook voor om gebruik 
te maken van de bemiddelingsprocedure en de kans te grijpen met elkaar in communicatie te gaan en in 
het beste geval een oplossing te vinden die voor beide partijen betekenisvol is. Waar in Antwerpen en 
Mechelen best wel wat aanmeldingen komen vanuit het politieparket, blijft Turnhout hier wat achterop 
hinken en wordt dit een prioriteit voor 2017. 20% van de aanmeldingen komen van daderhulpverleners, 
waarvan de trajectbegeleiders (JWT) van het CAW de hoofdmoot voor hun rekening nemen. Ook in deze 
aanmeldingen blijft de toestroom erg stabiel over de jaren heen en zij blijven dan ook belangrijke 
samenwerkingspartners voor de bemiddelingsdienst. Meer dan andere jaren zien we dat daders en 
slachtoffers zelf de weg vinden naar bemiddeling, nl. ongeveer 10% en dat is natuurlijk een erg 
bemoedigende evolutie. Net zoals in de andere afdelingen zijn de aanmeldingen van 
slachtofferhulpverleners aan de lage kant (2%) en blijft dit een aandachtspunt voor 2017.   
 

… en nemen contact op met de bemiddelingsdienst  
Na de informatiebrief vanwege de gerechtelijke instanties of rechtstreeks vanuit Moderator, nemen 
mensen al dan niet telefonisch contact op met onze dienst. Met de automatisering van het aanbod, 
worden we als dienst uitgedaagd in onze onthaalfunctie. Het telefonisch onthaal van de mensen die ons 
contacteren en de administratieve opvolging van de aanmeldingen, is veel omvangrijker geworden. 
Wanneer mensen contact opnemen, weten ze soms niet over welke strafbare feiten het gaat, in welke 
hoedanigheid ze worden aangeschreven, wat het aanbod van bemiddeling inhoudt, hoe het aanbod zich 
verhoudt t.a.v. justitie,… Vaak zijn we het eerste aanspreekpunt voor mensen na hun verklaring bij de 
politie. Wanneer mensen voor de eerste keer in aanraking komen met justitie hebben ze nood aan meer 
algemene informatie over de gerechtelijke procedure en andere diensten waar ze nog terecht kunnen.  
 
Als provinciale dienst in een grootstedelijke context, daagt het ons uit om het onthaal van de vele burgers 
die met ons telefonisch contact opnemen, op een kwaliteitsvolle manier te organiseren. Het onthaal en 
het eerste telefonische contact met cliënten kregen dan ook ruime aandacht tijdens ons provinciaal 
teamoverleg en in een werkgroep van Moderator. 
Dit onthaal wordt grotendeel opgenomen door onze onthaalmedewerkster voor de afdelingen van 
Mechelen en Antwerpen. 
 
Voor de provincie Antwerpen betekent dit: 

 Van de 1148 aangemelde strafdossiers neemt in 672 strafdossiers minstens één partij 
telefonisch contact op met onze dienst. Dit betekent in 60% van aangemelde strafdossiers (dit 
is quasi hetzelfde percentage als 2015). 

 645 strafdossiers of 56 % van alle aangemelde dossiers werden opgenomen (44 strafdossiers 
meer dan vorig jaar). 

 Aard van de feiten in deze opgenomen aanvragen: 51% persoonsdelicten, 32% 
eigendomsdelicten, 9% zedendossiers en 8% verkeersdossiers. 

 In welke fase van het onderzoek situeren deze strafdossiers zich: 65 % opsporingsonderzoek, 
26% gerechtelijk onderzoek en 9% fase strafuitvoering (bijna volledig vanuit de afdeling 
Turnhout waar 4 gevangenissen zijn). 

 9 aanvragen zijn buitengerechtelijk, dit is 50% van alle buitengerechtelijke aanvragen binnen 
onze organisatie. 
 

De fase van het onderzoek geeft een indicatie van de ernst of de zwaarte die door de gerechtelijke 
instanties aan de feiten wordt gegeven. In de afdeling ANTWERPEN hebben we een groter aandeel 
dossiers in gerechtelijk onderzoek, mede door de verwijzingen via Justitieel Welzijnswerk. De Kempen, 
onze afdeling TURNHOUT, kent een zeer sterke geschiedenis wat betreft bemiddeling in de fase van de 
strafuitvoering en betrokkenheid op herstelgerichte detentie. In deze regio hebben we 4 gevangenissen 
te bedienen: Merksplas, Hoogstraten, Wortel en Turnhout. Tot voor kort hoorde hier ook nog de 
gevangenis in Tilburg bij, maar sinds september 2016 werd de huur ervan opgezegd en de gedetineerden 
die hier verbleven, werden inmiddels onder gebracht in de overige gevangenissen in België. In Mechelen 
en Antwerpen hebben we telkens 1 arresthuis, waar jaarlijks enkele vragen gesteld worden naar 
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bemiddeling. Deze realiteit weerspiegelt zich in de cijfers wanneer we deze per afdeling uitsplitsen. Maar 
ook naar onthaal en praktijk toe geeft dit een andere dynamiek. 
 

 In die 645 opgenomen strafdossiers namen 606 slachtoffers en 528 verdachten contact op en 
wilden ze meer uitleg over bemiddeling, d.i. 1134 contactmomenten in het kader van uitleg over 
bemiddeling tijdens ons onthaal. 

 Er waren 486 slachtoffer – dader relaties waarin beide partijen meer uitleg wensten over het 
aanbod van bemiddeling. Dit zijn er 147 meer dan vorig jaar! 
 

Als één partij reageert op het aanbod van bemiddeling zullen we een herinneringsbrief sturen aan de 
andere partij of proberen telefonisch contact op te nemen, om de andere partij alsnog persoonlijk te 
informeren over het aanbod en hen uit te nodigen om te bemiddelen. 
Het is niet omdat in éénzelfde bemiddelingsdossier een slachtoffer en een dader meer willen weten over 
bemiddeling, zij ook werkelijk een uitwisseling willen met elkaar.  Zo kunnen er verschillende slachtoffers 
en daders in eenzelfde dossier betrokken zijn zonder dat er een ‘match’ is tussen een dader en slachtoffer 
om tot communicatie-uitwisseling te kunnen overgaan. 
 

Een deel van deze mensen kiest ervoor om effectief deel te nemen aan slachtoffer -
daderbemiddeling en komt tot communicatie & uitwisseling met elkaar  
Voor de provincie Antwerpen zien we dat: 

 Van de 486 slachtoffer-dader relaties, waarin beide partijen meer uitleg wilden, leidden er 294 
slachtoffer-daderrelaties tot een effectieve bemiddeling (24 slachtoffer-daderrelaties meer dan 
vorig jaar) 
Dit betekent dat in 60% van de situaties waarin slachtoffer en dader meer uitleg wensten over 
de bemiddeling, er een effectieve bemiddeling is opgestart. We zien een groot verschil tussen 
ANTWERPEN EN MECHELEN enerzijds (resp. 56 en 49%) terwijl in TURNHOUT 88% van de 
slachtoffer - daderrelaties die uitleg kregen, tot een effectieve bemiddeling leidt. Dit is 
grotendeels te verklaren door het feit dat meer aanvragen in de fase strafuitvoering 
binnenkomen en dus de aanvragende partij al van bij aanvang interesse heeft in bemiddeling. 

 
De redenen die partijen aangeven, in die 192 slachtoffer-dader relaties, om geen effectieve bemiddeling 
/ communicatie op te starten zijn: 

 Aan slachtofferzijde geeft 36 % aan dat ze na de info over bemiddeling niet willen bemiddelen, 
32% heeft geen verwachtingen, geen schade of geen interesse meer en wil daarom niet 
bemiddelen, in 27% kunnen we de reden niet uit de registratie halen. 

 Aan daderzijde geeft ongeveer 9% aan dat ze na de info niet wensen te bemiddelen, in 9% 
ontkent de dader, in 8% heeft de dader geen verwachtingen of geen interesse meer.  
 

Bij deze cijfers valt op dat het voornamelijk in MECHELEN is dat ‘ontkennende dader’ en ‘geen 
verwachtingen’ een hoger percentage geeft dan in Antwerpen of Turnhout. Dit kan te maken hebben 
met het automatisch informeren van partijen. We merken dat partijen die in een dossier verhoord werden 
als getuige of als potentieel verdachte ook een informatiebrief met het aanbod van bemiddeling krijgen. 
Ontkennende daders en partijen die geen verklaring hebben afgelegd kregen ook een brief. Dit zijn zeker 
aandachtspunten om mee te nemen in de evaluatie van het automatisch informeren om in samenspraak 
met onze partners te bekijken hoe we hier in de toekomst mee omgaan. 
 

 In de 294 effectieve bemiddelingsdossiers zien we dat in 41 % van de bemiddelingsrelaties 
mensen elkaar niet kennen, 24% is gerelateerd in familiale context, 10% kennissen, 11% buren 
–eigenaar/huurder – klant/uitbater – Werkgever/Werknemer. 
 

Meer info over de bemiddelingen die in 2016 werden afgesloten  
De onderstaande cijferanalyse gaat over de dossiers die in 2016 werden afgesloten. Dit kan over dossiers 
gaan die we opnamen in 2016 maar eveneens dossiers die werden overgedragen vanuit vorige 
werkingsjaren. 
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Voor de provincie van Antwerpen betekent dit dat we in  2016: 
 323 dossiers afsloten waarin een effectieve bemiddeling plaats vond (33 dossiers meer dan in 

2015).  
 58% van deze dossiers zitten in de fase van het opsporingsonderzoek.  

• 63% hiervan komt tot een afgeronde bemiddeling met in ¼ een schriftelijke 
overeenkomst.  

 25% van de afgesloten effectieve bemiddelingsdossiers bevinden zich na of tijdens het 
gerechtelijk onderzoek .  

• 50% hiervan komt tot een afgeronde bemiddeling en in meer dan 1/3 bereiken de 
partijen  een schriftelijke overeenkomst.  

 14% van de afgesloten dossiers bevinden zich in de fase van de strafuitvoering.  
• 72 % hiervan rondt de bemiddeling af en 1/3 maakt een schriftelijke overeenkomst. 

 
In de fase van de strafuitvoering zien we een redelijk hoge respons op het aanbod, maar het valt ook op 
dat een hoog percentage van de bemiddelingsprocessen volledig wordt doorlopen. Eén van de redenen 
hiervoor is ons inziens de mogelijkheid voor daders en slachtoffers om beroep te doen op het 
Herstelfonds. Verantwoordelijkheid opnemen is een belangrijk thema voor slachtoffers en het 
vergoeden van de burgerlijke partij is één manier om hieraan te voldoen. In detentiecontext hebben 
daders echter weinig financiële mogelijkheden om tegemoet te komen aan deze verwachtingen. Via het 
Herstelfonds kunnen zij, door het uitvoeren van vrijwilligerswerk, tot een maximumbedrag van 1466 
euro verdienen voor hun slachtoffers. We merken dat dit voor veel partijen erg betekenisvol is. Het 
Herstelfonds werkt op die manier als een hefboom voor bemiddeling. Soms kiezen partijen enkel voor 
een financiële afhandeling en een minimale communicatie, maar vaak werkt het Herstelfonds als een 
motor voor bemiddeling waarbij partijen, naast een financiële regeling, ook met elkaar wensen te 
communiceren over de feiten, de gevolgen en de verwachtingen naar elkaar toe.    
 

 In 82% van alle afgesloten effectieve bemiddelingsdossiers gebeurde de bemiddeling indirect. 
Partijen vernamen informatie via de bemiddelaar en kozen niet voor een ontmoeting.  

 Ongeveer 20% koos ervoor om elkaar in een gezamenlijk gesprek, in aanwezigheid van de 
bemiddelaar, te ontmoeten. Dit is een gemiddelde van de 3 afdelingen, uitgesplitst zien we 12% 
in Mechelen, 17% in Turnhout en 24% in Antwerpen. In sommige bemiddelingsdossiers 
ontmoetten de partijen elkaar verschillende keren.  

 In ANTWERPEN werden er 6 effectieve tandembemiddelingen afgesloten in 2016 en in 
MECHELEN vonden er 4 effectieve tandembemiddelingen plaats. Net zoals voorgaande jaren 
proberen we in dossiers van burenconflicten en partnergeweld partijen toe te leiden naar een 
tandembemiddeling. We nemen deze dossiers met twee bemiddelaars op en zien de partijen 
onmiddellijk samen, met ruimte voor hun afzonderlijk verhaal. 

 83 bemiddelingsdossiers werden in 2016 afgesloten met een overeenkomst, dit betekent dat in 
ongeveer 26 % van de afgesloten bemiddelingsdossiers partijen een schriftelijke overeenkomst 
opmaken die wordt overgemaakt aan de bevoegde gerechtelijke instanties.  In de fase van de 
strafuitvoering wordt er in 36% van de dossiers gecommuniceerd met de gerechtelijke 
instanties. Dit kan gaan over financiële afspraken, maar soms vragen partijen ook een 
versoepeling van het uitgesproken contactverbod door middel van een 
bemiddelingsovereenkomst wat maakt dat het procentuele aantal van overeenkomsten in de 
dossiers fase strafuitvoering lichtjes hoger ligt dan voor vonnis.  
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STRUCTURELE ACTIVITEITEN EN VERDERE IMPLEMENTATIE VAN DE WET VAN 22 JUNI 
2005 

 

Stuurgroep op provinciaal niveau als hefboom voor maatschappelijk draagvlak voor 
bemiddeling en herstelrecht? 
In de provincie Antwerpen zijn nogal wat verschillen tussen de afdelingen als het aankomt op overleg. 
De stuurgroep die in alle afdelingen werd  samengesteld bij de opstart kende de voorbije jaren een 
wisselend succes en animo. In Mechelen komt deze niet meer samen sinds 2010. In  Antwerpen waren 
er nog bijeenkomsten in 2014 en in Turnhout vond de laatste stuurgroep plaats op 30 april 2015. Nadien 
hebben we deze lokale stuurgroepen niet meer samengeroepen met het idee om in 2016 iets te 
organiseren voor heel de provincie. Als uitgangspunt blijven we trouw aan de basis van de stuurgroepen:  
“Een systematisch volgehouden overleg tussen de diverse (para-)justitiële actoren met de ambitie om te komen 
tot een grotere onderlinge vertrouwdheid, een betere afstemming en coördinatie en een gezamenlijk streven 
naar een meer op participatie en herstel gericht  strafrechtelijk beleid.” (L. Van Garsse) 
 
Met de methodiek van het World café wilden we ieders stem horen over de vraag hoe een forum er zou 
kunnen uitzien om bij te dragen aan en inspirerend te zijn voor een op herstel gericht Welzijn en Justitie 
in onze provincie. Hoe kunnen we beleid, wetenschap en praktijk van Justitie en Welzijn samenbrengen? 
De Voorzitter van de Rechtbank was het idee genegen en wou het geheel inleiden. Verder zouden we in 
kleine groepen werken rond een aantal vragen. Zo dachten we om visie, doel, agenda en samenstelling 
voor een provinciaal overleg te laten groeien uit samenspraak en tegenspraak, in plaats van zelf reeds af 
te komen met een vooraf bepaald product. 
We nodigden al onze voormalige en huidige partners van de stuurgroepen van de drie afdelingen uit op 
31 mei 2016 voor een vergadering. Deze is echter niet doorgegaan wegens te weinig inschrijvingen.  
 
Dit is een signaal. Zijn mensen verzadigd aan overleg? Was het aanbod niet duidelijk of inspirerend 
genoeg? We hebben hier geen sluitend antwoord op. Evenmin zijn we bij de pakken blijven zitten. Wat 
ons drijft is de wil om de herstelrechtelijke visie te blijven uitdragen samen met de vaststelling dat we al 
die partners nodig hebben om onze missie te verwezenlijken. 
 
We besloten actiever deel te nemen aan de bestaande overleg fora: 
We participeren nu aan de welzijnsteams in de 3 afdelingen en we zijn vertegenwoordigd door 1 
bemiddelaar in de overkoepelende Arrondissementele Raad voor slachtofferbeleid.  
In de afdeling ANTWERPEN participeren we sinds dit jaar aan het Forensisch Platform (waar bijna alle 
deelnemers van de voormalige stuurgroep in zetelen en nog enkele extra partners). We hopen, na overleg 
met de voorzitter en de verschillende deelnemers, dit overlegplatform ook jaarlijks (of tweejaarlijks) open 
te kunnen trekken naar de ganse provincie toe. Dit zou dan een opvolging kunnen zijn van de 
stuurgroepen.  
In MECHELEN zijn we, door de afwezigheid van een stuurgroep, al jarenlang sterk verankerd in 
verschillende lokale overlegfora. We bepalen er mee de agenda en het beleid vanuit onze visie op een 
communicatieve en participatieve justitie. Daarnaast biedt het overleg ons de opportuniteit om te 
netwerken en contact te houden met onze lokale samenwerkingspartners. 
We nemen deel aan verschillende overlegstructuren rond volgende thema’s: verkeer, welzijn en 
gezondheid in de gevangenis, intra familiaal geweld, korte keten met als uitgebreid thema dit jaar de 
voorbereiding van de opstart van een Family Justice Center in Mechelen. Ook met de verschillende 
bemiddelaars in het Mechelse komen we 2 maal per jaar samen. In 2017 zullen we de werkgroep 
herstelgerichte detentie opnieuw leven inblazen, deze lag stil, mede door enkele personeelswissels. 
In TURNHOUT worden de werkgroepen Herstelgerichte detentie binnen de verschillenden 
gevangenissen opgevolgd. Daarnaast hebben we jaarlijks overleg met de collega’s van BIS en de 
bemiddelaars minderjarigen. Net zoals in Mechelen worden we nauw betrokken bij de opstart van de 
korte ketenwerking (KAT) en proberen we via lokaal overleg herstelrecht mee op de agenda te zetten. 
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Sensibilisering / infomomenten aan derden 
Onze nieuwe naam MODERATOR en bijhorende nieuwe folders en affiches waren voor ieder van ons 
aanleiding om bij alle partners langs te gaan om ons nieuw materiaal uit te delen en de toedracht van de 
naamswijziging toe te lichten. 
Vanuit het provinciaal team hebben we actief meegewerkt aan onze campagne ‘Prikkelt het verhaal van 
de andere je?’.  Tijdens de internationale week van het herstelrecht, 21-25 november,  deelden we samen 
1000 kaarten met balpen uit aan burgers met de vraag of ze wilden stilstaan bij hoe ze zelf omgaan met 
hun conflicten. 
Diezelfde week hingen we in de gevangenis van Antwerpen allerlei info op over herstel  en bemiddeling, 
zichtbaar voor zowel gedetineerden als personeel, om hen de kans te geven hier meer bij stil te staan. 
Hopelijk worden ook zij geprikkeld! 
Jaarlijks sensibiliseren we enkele van onze partners om ook via hen verwijzingen te ontvangen. De 
praktijk in Turnhout, met veel verwijzingen in de fase van de strafuitvoering, toont immers aan dat een 
verzorgde verwijzing en interesse van één partij maakt dat de kans op opstart groter is.  
 
Traditiegetrouw gaan wij op pad om mensen, organisaties informatie te geven over bemiddeling en 
herstelrecht. 
In de AFDELING ANTWERPEN hebben we de aandacht gericht op de slachtoffer-bejegenaars bij de 
politie: 8 van de 11 zones kregen in 2016 een toelichting van gemiddeld 2 uur. Nog 2 zones kregen ons 
begin 2017 op bezoek. Telkens mochten we rekenen op veel belangstelling en kritische vragen. Met 
name de vraag of ze in een acute fase al met info over bemiddeling kunnen komen leidde tot interessante 
discussies. Benieuwd of dit zal resulteren in meer verwijzingen volgend jaar. 
 
De groep studenten van het derde jaar Rechten van Universiteit Antwerpen en de studenten van het 
postgraduaat forensische psychodiagnostiek bij Thomas More kregen ook dit jaar een toelichting van 3u. 
We hechten er belang aan om deze groep, met onder meer toekomstige magistraten en hulpverleners, 
in kennis te stellen van onze werking en de visie van Herstelrecht als toevoeging aan het klassieke 
Strafrecht. 
 
In de AFDELING MECHELEN mikten we in 2016, op basis van de bevindingen in ons vorig jaarverslag, 
in eerste instantie op de slachtofferhulpverleners. De verwijzingen uit slachtofferhoek  blijven immers 
schaars. Daartoe zijn we langs gegaan bij het onthaalteam van het CAW Boom-Mechelen-Lier. We kregen 
uitgebreid de kans om hen te informeren over onze visie en werking en konden van gedachten wisselen. 
Sinds de laatste herstructurering binnen het CAW maken de slachtofferhulpverleners en de justitieel 
welzijnswerkers deel uit van dit team. 
Ook bij slachtofferonthaal Mechelen hebben we onze werking voorgesteld en onze mogelijkheden wat 
betreft samenwerking besproken. 
Vooralsnog leidden deze sensibiliseringsmomenten niet meteen tot meer doorverwijzingen, maar dankzij 
de onderlinge kennismaking, vinden we de weg sneller naar mekaar.  
Met de PSD medewerkers hadden we eveneens een uitwisselingsmoment. We merkten dat alle 
betrokken medewerkers regelmatig slachtoffer-daderbemiddeling aan bod brengen tijdens gesprekken 
met gedetineerden. We overhandigden hen de wisselbeker van de beste parajustitiële verwijzer.   
Ook met onze onderzoeksrechters en onze verbindingsmagistraten van parket en politieparket was er 
een kennismakingsgesprek.  
 
In 2016 hebben we met de AFDELINGEN ANTWERPEN EN MECHELEN, de gelegenheid gehad om twee 
gerechtelijke stagiaires enkele dagen te laten proeven van de bemiddelingspraktijk. Dit was een zeer 
waardevolle uitwisseling. 
 
In het kader van onze naamswijziging zijn we in de AFDELING TURNHOUT bij heel wat samen-
werkingspartners langs geweest om hier wat meer toelichting bij te geven.  
Specifiek willen we hier toch wat meer tijd uittrekken om wat in te zoemen op het overleg dat dat eind 
oktober plaats vond met de parketmagistraten en administratie van de afdeling Turnhout. Het was reeds 
meer dan 10 jaar geleden dat we nog eens de mogelijkheid hadden om met de verschillende 
parketmagistraten samen rond de tafel te gaan zitten. Met de collega’s van CAFT en BIS hebben we deze 
kans gegrepen om wat meer diepgaand stil te staan bij de modaliteiten van het herstelrecht met de focus 
op slachtoffer-daderbemiddeling. In dit overleg hebben we de kans gekregen om het belang van onze 
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nauwe samenwerking te benadrukken. Het parket blijft immers onze belangrijkste partner in het 
informeren van partijen. We zijn dan ook verheugd dat we dat ook anno 2016 in samenspraak kunnen 
blijven doen en dat wilden we tijdens dit overleg nog eens extra in de verf zetten. Om alles nog wat meer 
tastbaar te maken, hebben we dankbaar gebruikt gemaakt van de bereidwilligheid van Annemie om te 
getuigen over haar ervaring met bemiddeling. Haar broer werd een aantal jaren geleden vermoord en 
bemiddeling heeft veel betekend in haar verwerkingsproces, dus is zij uitermate goed geplaatst om te 
getuigen over haar ervaringen en het was duidelijk dat dit ook door de parketmagistraten geapprecieerd 
werd. 
 
Het werken met getuigenissen is iets waar we in Turnhout het voorbije jaar meer en meer op hebben 
ingezet. Eind 2014 kwam er reeds een slachtoffer getuigen op onze inspiratiedag en nadien hebben we 
van veel samenwerkingspartners vernomen hoe waardevol dit wel was. Persoonlijke verhalen maken pas 
echt duidelijk wat bemiddeling voor mensen kan betekenen. We hebben het geluk dat we het voorbije 
jaar op de inzet van Annemie hebben kunnen rekenen die graag vertelt over haar persoonlijke ervaring 
met bemiddeling. Op geregelde tijdstippen krijgen we vragen van de Rode Antraciet om wat meer duiding 
te geven over bemiddeling bij de cursussen Slachtoffer in Beeld, die zij organiseren in de verschillende 
gevangenissen in Vlaanderen. Tijdens 2 van deze toelichtingen, in de gevangenissen van Hoogstraten en 
Wortel, heeft Annemie ons vergezeld om vanuit haar invalshoek te spreken over het belang van het 
opnemen van verantwoordelijkheid door daders. Maar daarnaast ook om hen een positieve boodschap 
mee te geven, een verhaal van kansen en dat heeft duidelijk indruk gemaakt op de gedetineerden. Ook 
in 2017 willen we inzetten op getuigenissen en mensen zelf laten vertellen over hun ervaring met 
bemiddeling in de hoop op deze manier een breder draagvlak te kunnen creëren voor bemiddeling. 
Naast haar getuigenissen bij onze samenwerkingspartners heeft Annemie ook het initiatief genomen om 
haar ervaringen met slachtoffer-daderbemiddeling te delen met de Minister van Justitie, Koen Geens. De 
Minister heeft de tijd genomen om persoonlijk met haar van gedachten te wisselen over haar slachtoffer-
ervaring en het belang van bemiddeling. We willen Annemie dan ook graag bedanken voor haar inzet en 
gedrevenheid waarbij zij zich in 2016 tot een ambassadeur van Moderator heeft opgeworpen.       
 

Inspiratiemomenten 
Naar aanleiding van 400 jaar rechtspraak is het stadsfestival Op.Recht Mechelen gestart. We namen deel 
aan de verschillende momenten rond justitie en welzijn en justitie en diversiteit. In een eerste 
bijeenkomst vonden rondetafelgesprekken plaats waarin alle deelnemers van gedachten wisselden. In 
het najaar vonden de congressen plaats waar er al een terugkoppeling was van een aantal ideeën. In 2017 
zal dit alles resulteren in een groenboek. 
De ideeën die naar voor werden gebracht stemmen hoopvol als het gaat over de evolutie naar een meer 
participatieve en communicatieve justitie. 
 
Eén van de bemiddelaars in Turnhout kreeg dit jaar de kans om deel te nemen aan de 9de Internationale 
Conferentie van het European Forum for Restorative Justice in het charmante Nederlandse Leiden met 
als titel: “Realising Restorative Justice: Human Rights and Personal Realities”: 
“Herstelrecht en bemiddeling dient nog nadrukkelijker aanwezig te zijn in de afwikkeling van conflicten tussen 
burgers, van welke aard deze conflicten ook zijn!” Zo opende de Nederlandse minister van Justitie en 
Veiligheid, dhr. Ard van der Steur, deze 9de internationale conferentie. De verbinding tussen Herstelrecht 
en Mensenrechten liep als een rode draad doorheen heel deze conferentie en er rest ons te weinig tijd 
om hier uitvoerig bij stil te staan. Toch zouden we graag één aspect eruit lichten dat ons ten volle is 
bijgebleven en dat misschien perspectieven biedt voor de toekomst. Voor Moderator zelf en/of in 
samenwerking met bevoorrechte partners.  
 
Eén van de sprekers op de conferentie was Daniël W. Van Ness van het Prison Fellowship International 
die wat meer toelichting kwam geven bij het Sycamore Tree Project. Dit project heeft een Europese 
vertaling gekregen, nl. Building Bridges. Het uitgangspunt is om, voornamelijk binnen de detentiecontext, 
een groep gedetineerden (max. 8) in gesprek te laten gaan met een evenwaardige groep slachtoffers 
(idealiter eveneens 8) en dit gedurende 8 sessies. Daders en slachtoffers van niet gerelateerde feiten 
kunnen op deze manier met elkaar in gesprek gaan wat daders meer inzicht kan geven in de gevolgen 
voor slachtoffers en hen de mogelijkheid geeft om verantwoordelijkheid op te nemen. Slachtoffers 
kunnen erkenning krijgen voor hun slachtofferschap, er wat meer van loskomen, in de hoop stappen te 
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zetten in de verdere verwerking. Het project wil op deze manier meer en meer slachtoffers en daders 
met elkaar in gesprek laten gaan om zo een impact te hebben op hun verwerking en te streven naar 
vergeving en verzoening, want het is sterk christelijk geïnspireerd.  
 
Los van de christelijke invalshoek denken we dat dit project heel wat kansen biedt. Eind vorig jaar hadden 
we daarom een overleg met Gevangenenzorg Nederland, voortrekkers in het project Building Bridges.  
Onze collega’s in West-Vlaanderen zullen in 2017 werken rond het project “Achter de spiegel”. Het is 
niet de bedoeling om het concept van Building Bridges zonder meer over te nemen, maar het kan wel 
een inspiratiebron zijn voor het project dat in West-Vlaanderen wordt uitgerold.  
Het in contact brengen van slachtoffers en daders in niet gerelateerde dossiers is iets wat binnen de 
provincie Antwerpen de laatste jaren regelmatig stof van gesprek is geweest. Het gebeurt dat één van 
de partijen teleurgesteld achterblijft omdat de andere partij niet wenst te bemiddelen of niet op het 
aanbod ingaat. Kunnen we tegemoet komen aan de noden en verwachtingen die bij deze partijen leven? 
Kunnen we een slachtoffer van een diefstal met geweld in contact brengen met een overvaller uit een 
ander dossier? Hoe pakken we dit aan? Hoe zit dat met de verhouding binnen onze klassieke driehoek? 
Misschien kunnen het Sycamore Tree Project, Building Bridges en Achter de Spiegel als inspiratiebron 
dienen om hier in 2017 verder mee aan de slag te gaan en effectief stappen te zetten binnen dit thema 
dat toch al geruime tijd leeft binnen onze provincie. Wordt vervolgd….  
 
Twee van onze bemiddelaars van de onze provinciale dienst (niet toevallig de twee oudst gedienden), 
namen in de zomer de pen ter hand en schreven een bijdrage voor het Tijdschrift voor Herstelrecht over 
de figuur van de bemiddelaar, aangevuld door 2 collega’s uit Limburg en Oost-Vlaanderen. De verhalen 
bouwen zich op rond de vraag hoe je komt tot kwaliteit in ons vak. Het was een intrigerende oefening 
om naar buiten te brengen hoe in de besloten want vertrouwelijke ruimte van bemiddelingen gewerkt 
wordt. Wie hier meer over wil weten verwijzen we graag naar het Tijdschrift voor Herstelrecht! 
 
 

BESLUIT 

 
In 2016 werd volop ingezet om burgers te informeren over bemiddeling en de reacties daarop om te 
zetten in effectieve bemiddelingen. Dit is 100% geslaagd in Mechelen, kende een aantal obstakels in 
Turnhout omwille van wijzigingen op het parket en liep gestaag door in Antwerpen. Dit geeft wat 
schommelingen in de cijfers maar globaal zetten dezelfde trends van vorige jaren zich verder.  De 
aandachtige lezer zal het nochtans niet ontgaan zijn dat er voornamelijk sprake was van stijgingen in de 
provinciale cijfers! Dat alles is goed nieuws en bevestigt dat we het voorbije decennium voldoende 
verankerd zijn geraakt, wat een instroom van dossiers garandeert. Aangezien onze subsidiëring niet mee 
evolueert wanneer er meer aanmeldingen zijn blijft het belangrijk om naar aanleiding van cijfers en 
evoluties gezamenlijk te bekijken in welke dossiers het uiterst zinvol is om partijen te informeren over 
het aanbod van bemiddeling. Anderzijds blijft het voor ons een niet aflatende structurele opdracht om 
onze bekendheid bij het brede publiek te vergroten en zo ook mee te werken aan de uitbreiding van het 
maatschappelijk draagvlak voor bemiddeling.  
 
We benadrukken nogmaals onze waardering voor de samenspraak en samenwerking met de parketten 
in al zijn geledingen. Zowel de afdelingshoofden, de referentiemagistraten als de systeembeheerders en 
administratieve medewerkers werken constructief mee en dit maakte bemiddeling voor veel mensen een 
tastbaar gegeven. Alleen dankzij deze samenwerking zijn we met onze relatief kleine equipe in staat 
geweest om bemiddeling gestalte te geven voor een grote groep mensen. Als bemiddelaar zijn wij vaak 
bevoorrechte getuigen van het mooie effect dat bemiddeling bij mensen kan hebben. We nodigen 
mensen uit om hiervan mee te genieten door het lezen van getuigenissen in het tijdschrift Goed Gevoel 
(juli 2016), op onze website www.moderator.be en hopelijk in de toekomst door actief participant of 
observator te worden bij onze gesprekken. 
 
 

 

http://www.moderator.be/
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GEDICHT 
 
Verzet begint niet met grote woorden 
maar met kleine daden 
zoals storm met zacht geritsel in de tuin 
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt 
 
zoals brede rivieren 
met een kleine bron 
verscholen in het woud 
 
zoals een vuurzee 
met dezelfde lucifer 
die een sigaret aansteekt 
 
zoals liefde met een blik 
een aanraking iets dat je opvalt in een stem 
 
jezelf een vraag stellen 
daarmee begint verzet 
 
en dan die vraag aan een ander stellen 
 
 
Remco Campert 
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INLEIDING 

 

Graag presenteren we u de jaarcijfers 2016 van de Bemiddelingsdienst Limburg en lichten we een aantal 
tendensen toe die we het afgelopen jaar hebben waargenomen. We overlopen eveneens de belangrijkste 
structurele activiteiten van onze dienst. 

 

EEN BLIK OP DE CIJFERS 

 

Informatieverstrekking en aanmeldingen 
In de praktijk zijn er veel actoren en organisaties die informeren over slachtoffer-daderbemiddeling. De 
gerechtelijke actoren en meer bepaald de parketten leveren hiertoe een aanzienlijke bijdrage. Uit de 
cijfersgegevens voor Limburg blijkt dat er: 

 in 756 strafdossiers informatie werd gegeven over slachtoffer-daderbemiddeling; 
 in totaal 1831 burgers, waaronder 984 slachtoffers en 847 daders, werden geïnformeerd; 
 in 503 persoonsmisdrijven, 133 eigendomsdelicten, 57 zedendossiers, 33 familiezaken, 26 

verkeerszaken en 3 milieu- en stedenbouwdossiers werden burgers geïnformeerd.  
 voornamelijk aanvragen plaatsvonden op niveau voor vonnis 13  (431 strafdossiers), en in 

mindere mate op niveau van de fase van strafuitvoering (19)14. 

Reactiegraad 

In de meeste gevallen reageren de mensen telefonisch of sturen zij een standaard antwoordstrook naar 
de bemiddelingsdienst voor meer informatie over het aanbod van bemiddeling. Slachtoffer-
daderbemiddeling is voor de meeste mensen toch nog onbekend. In de eerste, hoofdzakelijk telefonische 
contacten, met de bemiddelaar stellen zij vragen over bemiddeling en/of geven zij te kennen al/dan niet 
in bemiddeling geïnteresseerd te zijn. De bemiddelingsdienst – zo ervaren wij – is vaak ook het eerste 
aanspreekpunt voor de burgers wat betreft Justitie . Mensen zitten vaak met heel veel vragen die niet 
noodzakelijk verband houden met het bemiddelingsaanbod. De bemiddelaar vervult daarom vaak een 
onthaalfunctie. 

Rond de respons van burgers op het informeren over bemiddelingen vertellen de cijfers in 2016 ons dat 
er:  

 in 465 van de 756 strafdossiers (61,5%) minstens één betrokken partij contact opnam met onze 
diensten; 

 in totaal 338 slachtoffers (34% responsgraad) en 372 daders (44% responsgraad) reageerden; 
 van de in totaal 450 opgenomen strafdossiers bevonden 431 dossiers zich op niveau van voor 

vonnis (96%). Verder waren er 19 dossiers in de strafuitvoeringsfase (4%). 
 In de 450 opgenomen strafdossiers voor 2016 wilden 274 slachtoffers en 312 daders meer uitleg 

over bemiddeling. Op deze manier kwamen we tot 185 slachtoffer-daderrelaties waarin beide 
partijen meer uitleg over het aanbod wensten. 

                                                           
13 In de cijfers voor Vlaanderen maakte Moderator binnen de categorie van dossiers voor vonnis nog verder onderscheid in 

dossiers (1) in de fase van de opsporing, (2) eerste aanleg, en (3) onderzoeksdossiers. Sinds het invoeren van het lineair 
informatiesysteem in Limburg, echter, is dit onderscheid niet meer te maken in het registratiesysteem. Daarom worden deze 
categorieën allemaal samen gebundeld in één categorie “voor vonnis”. 

14  1 “strafdossier” betrof een buitengerechtelijke aanmelding. Deze worden hier niet meegeteld en worden verder niet meer 
besproken. 
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Deelname aan bemiddeling 
Ook al hebben we in éénzelfde dossier een dader én slachtoffer die meer willen weten over bemiddeling, 
dit betekent niet altijd dat zij ook werkelijk een uitwisseling met elkaar wensen.  Redenen die zij, na uitleg 
over bemiddeling, aangeven om niet te bemiddelen zijn bv. dat zij daar geen oplossing in zien, omdat ze 
geen verwachtingen hebben of omwille van persoonlijke redenen. Bij daders ligt de uitval soms ook bij 
de volledige ontkenning van de feiten.  Af en toe zijn partijen bij opstart van de bemiddeling niet meer 
bereikbaar. Van de 185 slachtoffer-daderrelaties waarin beide partijen meer uitleg over bemiddeling 
wilden 15 , leidden er 145  (78%) tot een effectief lopende bemiddeling. In deze 145 lopende 
bemiddelingsdossiers waren er 259 burgers betrokken, 135 slachtoffers en 124 daders. Voor deze 
lopende bemiddelingsdossiers kunnen we enkel conclusies trekken van zodra deze dossiers werden 
afgesloten. In 2016 werden zo 204 bemiddelingen afgesloten (waarover verder meer analyse). 2016 
werd afgesloten met nog 27 (verder)lopende dossiers. 

 

Inhoud van de bemiddelingen16 
Bemiddelingsdienst Limburg sluit 2016 af met 204 afgesloten bemiddelingsdossiers waarin werkelijk een 
uitwisseling tussen de partijen plaats vond. 259 burgers, 135 slachtoffers en 124 daders, hebben aan een 
bemiddeling deelgenomen. Over de 204 afgesloten bemiddelingen kunnen wij het volgende vertellen dat 
het: 

 ging om 156 dossiers op het niveau van voor vonnis, en 11 in de fase van strafuitvoering; 
 met betrekking tot de aard van de feiten om 43 eigendomsfeiten (26%) ging, 86 persoonsdelicten 

(51.5%), 14 zedendossiers (8%), 2 racismedossiers (1%), 8 familiezaken (5%), en 14 
verkeersdossiers (8,5%).  

Face-to-face ontmoetingen 

In 49 van 167 afgesloten dossiers was er sprake van een directe bemiddeling (29%).  

 Deze ontmoetingen vonden vooral plaats vóór vonnis, met name in 44 gevallen. 5 Ontmoetingen 
vonden plaats tijdens de strafuitvoering.  

 Er waren 24 ontmoetingen tussen slachtoffers en daders in persoonsdelicten, en dit 
hoofdzakelijk in dossiers van slagen en verwondingen (17). In verkeersdossiers (dodelijke 
verkeersongevallen of ongevallen met zwaar gewonden waren er 6 ontmoetingen tussen 
verschillende partijen. Er waren 9 ontmoetingen in eigendomsdelicten. In zedendossiers kwam 
het 7 keer tot een ontmoeting tussen partijen, en dit in 4 gevallen voor zware zedenfeiten 
(verkrachting en incest). Tenslotte was er ook 1 ontmoeting in een racismedossier, en 2 in een 
familiaal dossier. 

Overeenkomsten 

46 bemiddelingsdossiers werden afgesloten met een overeenkomst (22.5%) tussen de betrokken 
partijen. Deze overeenkomsten werden stelselmatig aan het gerechtelijk dossier toegevoegd. 

 Overeenkomsten werden hoofdzakelijk vóór vonnis opgemaakt; 
 Er werden 23 overeenkomsten opgemaakt in persoonsdossiers (50%), 17 overeenkomsten in 

eigendomdossiers (40%). Er waren 4 overeenkomsten in zedendossiers (9%), en 1 in 
racismedossier (1%). 

 

 

 

                                                           
15 De subsidiëring van Moderator vzw verloopt o.b.v. de definitie die de FOD Justitie aan een bemiddelingsdossier gaf nl. ‘er is 

een bemiddelingsdossier vanaf het moment dat er twee partijen in eenzelfde strafdossier meer uitleg willen over bemiddeling’. 
16  idem 
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STRUCTURELE ACTIVITEITEN EN VERDERE IMPLEMENTATIE VAN DE WET VAN 22 JUNI 
2005 

 

Visie parket op doorverwijzingen 
Het parket van Limburg  is verantwoordelijk voor 90% van het totaal aantal doorverwijzingen. Het beleid 
is gebaseerd op opportuniteitsdoorverwijzingen: de magistraat oordeelt op basis van het dossier of een 
aanbod van bemiddeling opportuun is. De cijfers tonen aan dat de magistraten voornamelijk 
doorverwijzingen doen in dossiers die aanleiding zullen geven tot een klassering zonder gevolg, in 
Limburg Parketbemiddeling of PBM genoemd. We stellen vast dat het aantal verwijzingen in dossiers 
waarin beslist werd  tot dagvaarding gestaag daalt. Dit zullen onze cijfers duidelijk aantonen. Deze 
verschuiving naar de lichte dossiers is intussen geen trend meer te noemen,  maar is een ingeburgerde 
praktijk. In de geest van de wet is het aanbod van herstelbemiddeling  echter bedoeld om vooral 
slachtoffers van ernstige feiten de mogelijkheid te bieden om te bemiddelen met hun dader.  

Het lopende lineair systeem dat werd opgestart in oktober 2015 werd stopgezet in januari 2016 omdat 
dit een aanpassing van de parameters vereiste. Omwille van computertechnische kon dit tot op heden 
niet aangepast worden.  

Om alsnog tegemoet te komen aan de geest van de wet, de verhouding tussen PBM en HBM te herstellen 
en evenwicht te brengen, werd einde november 2016 volgende afspraak gemaakt: wekelijkse ontvangt 
de bemiddelingsdienst van het parket een lijst met de referenties van zware misdrijven. De 
bemiddelingsdienst beschikt zo over de gegevens om betrokken partijen te informeren over de 
mogelijkheden van bemiddeling.  De piste zal verder verkend worden in 2017 en getoetst op 
haalbaarheid. 

 

Project burenbemiddeling 
In dat kader ging de bemiddelingsdienst in op de vraag van het parket om een project op te zetten rond 
bemiddeling in burenconflicten. Het betreft lang aanslepende burenconflicten, waarin sprake is van lichte 
feitelijkheden die kunnen omschreven worden als vb. bedreigingen, pesterijen, opzettelijke slagen en 
verwondingen, beschadigingen. Vaak zijn er al tal van andere actoren betrokken of betrokken geweest 
op het conflict: burenbemiddelaars (voor PV), wijkpolitie, vrederechter, advocaten.  
De bemiddelingsdienst en het parket zijn overeengekomen om in een afgebakende periode in deze 
dossiers een aanbod te doen van tandembemiddeling. Een evaluatie zal volgen. 
Naast bemiddeling in concrete dossiers zal ook worden getoetst bij andere belanghebbende actoren naar 
interesse om een uitwisseling te organiseren over dit thema. Wij denken o.a. aan parket, politie, 
burenbemiddelaars, vrederechters, Unia. Dit idee zal verder worden uitgewerkt in 2017. 

 

Aanbod verkeersdossiers 
Sinds 2008 is er vanuit het initiatief van het politieparket van afdeling Tongeren een automatisch aanbod 
in alle dodelijke verkeersongevallen. Er is de eensgezindheid dat dit aanbod in afdeling Hasselt op 
dezelfde manier dient te gebeuren. In overleg tussen afdeling Tongeren en Hasselt werden er afspraken 
gemaakt. In de praktijk merken we dat dit automatisch aanbod verder verfijnd zal moeten worden in het 
volgend jaar. Positief is alvast dat we kunnen vaststellen dat in verkeersdossiers betrokkenen wel 
geïnformeerd worden door de sociale dienst van politie, slachtofferhulp en/of justitieel welzijnswerk.  

 

Stuurgroep Herstelbemiddeling 
Het parket is ook voorname partner in de stuurgroep, naast andere samenwerkingspartners: advocatuur, 
HCA – dienst BAAL, justitiehuis Hasselt en Tongeren, beleidsmedewerker Vlaamse Gemeenschap van 
de gevangenis Hasselt en CAW Limburg. We streven steeds naar twee stuurgroepen per jaar, maar in 
2016 hadden we maar één stuurgroep op 28 juni. We vinden de stuurgroep nog steeds belangrijk als 
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instrument om kritisch te kijken naar de situatie in onze provincie, maar ook om met onze partners het 
thema herstel onder de aandacht te blijven brengen.  

 

Op zoek naar hernieuwde lokale verankering  
Naast het parket hebben we tal van andere samenwerkingspartners, die enerzijds kunnen doorverwijzen 
voor bemiddeling, maar anderzijds een belangrijke actor zijn in het Limburgse justitiële landschap. Vanuit 
de forumfunctie die Moderator wil vervullen, hebben we ons tot doel gesteld om meer aansluiting te 
zoeken bij bestaand overleg. We willen zo onze expertise in het werken met slachtoffers en daders en 
onze herstelvisie delen en de samenwerking  en uitwisseling tussen diensten stimuleren.  

 

Gevangenis en herstelgerichte detentie  
In de gevangenis van Hasselt maken we deel uit van de werkgroep herstelgerichte detentie (2X/jaar). 
We betreuren dat de PSD niet langer deelneemt aan het overleg en dat de directie zich vaak  laat 
verontschuldigen. Werken aan herstel vergt samenwerking, we willen daarom  ijveren voor een 
hernieuwde actieve betrokkenheid van alle partners. 

De samenwerking met de diensten in de gevangenis beperken zich niet tot deze vergadering van de 
werkgroep. In kader van aanvragen is er contact met trajectbegeleiders van justitieel welzijnswerk en/of 
PSD. We merken dat het belangrijk is om deze contacten goed te onderhouden en op geregelde 
tijdstippen ons aanbod opnieuw toe te lichten. Voor het voorjaar van 2017 staat een uitwisseling met 
het team JWW gepland en is er ook gesproken over een uitwisseling met de PSD. 

Sinds een klein jaar is men in de gevangenis van Hasselt gestart met een drugsvrije afdeling. Het is een 
afdeling die afgeschermd wordt van de rest van de populatie, ook wat bezoek, wandelingen en werk 
betreft. Er wordt samengewerkt met o.a. drughulpverlening vanuit Katarsis.  
Moderator Limburg verzorgde een infosessie op deze afdeling en ging in gesprek met een aantal 
gedetineerden over het thema herstel, slachtoffers en de mogelijkheid om via bemiddeling in dialoog te 
gaan met slachtoffers. Deze infosessie werd als erg positief ervaren. 

Op dezelfde afdeling werd door de Rode Antraciet een vorming Slachtoffer in Beeld georganiseerd. Een 
bemiddelaar was in één van de sessies te gast. Ook dit wordt steeds als een meerwaarde ervaren. Zowel 
uit de infosessie als uit Slachtoffer in Beeld ontvingen we aanvragen voor bemiddeling. Op deze manier 
kunnen we aanwezig zijn in de gevangenis en raakt onze organisatie beter gekend bij de populatie, het 
penitentiair personeel en de verschillende diensten. 

Naar aanleiding van een concreet bemiddelingsdossier werd met directie en de beleidsmedewerker van 
de Vlaamse Gemeenschap samengezeten. Er werden afspraken gemaakt over de wijze waarop 
slachtoffer – daderontmoetingen kunnen plaatsvinden in de gevangenis. Dit dossier heeft gemaakt dat 
er opnieuw een draaiboek is voor ontmoetingen, waarnaar we kunnen terug grijpen als het nodig is.  
In 2017 zijn de ontmoetingen die hebben plaatsgevonden (twee verschillende dossiers) logistiek prima 
verlopen, dankzij goede afspraken.  

 

Centrum Algemeen Welzijnswerk – samenwerken met de forensische partners 
Ook binnen het CAW zijn we op zoek gegaan naar uitwisseling en kennisdeling. Met de dossiers intra-
familiaal geweld als uitgangspunt zijn we in gesprek gegaan met het meldpunt partnergeweld.  
We zijn ingegaan op de gelijkenissen en verschillen in aanpak en visie. Er is een soortgelijk 
uitwisselingsmoment geweest met de familiale bemiddelaars en de neutrale bezoekruimte. Hier werd het 
VK ook op uitgenodigd. In 2016 startte de voorbereiding op een uitwisseling dag met alle forensische 
diensten van het CAW, waarbij Moderator gevraagd werd om deze dag mee voor te bereiden. We zullen 
als externe dienst actief deelnemen aan deze dag, die gepland staat in 2017. 
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Samenwerking Justitiehuis 
Al vele jaren voorziet  het Justitiehuis Tongeren in huisvesting voor de bemiddelaar van Moderator, 
afdeling Tongeren. Dit heeft een nauwe samenwerking met het justitiehuis tot gevolg, zowel met de 
justitieassistenten van slachtofferonthaal, vrijheid onder voorwaarden, bemiddeling in strafzaken als 
probatie. Er is meermaals sprake van intervisie in concrete dossiers, zowel op vraag van de bemiddelaar 
als op vraag van de assistenten. Ook komt het voor dat er een triadeoverleg wordt gepland tussen 
bemiddelaar, justitie assistent en justitiabele. Afspraken binnen bemiddeling hebben immers mogelijke 
consequenties naar verdere begeleiding en vragen om opvolging. Dit overleg maakt een naadloze 
aansluiting mogelijk.   

Inzake dossiers aangemeld met opgelegd contactverbod is er ook overleg met de justitieassistent op 
individueel dossierniveau. Zij zijn een belangrijke schakel naar de strafuitvoeringsrechtbank, dienst 
detentiebeheer of probatiecommissie.  

Met de justitieassistenten slachtofferonthaal hebben we een jarenlange samenwerking in wederzijdse 
doorverwijzing en het informeren van slachtoffers over mekaars werking. Door de gemeenschappelijke 
huisvesting gebeurt dit wellicht organisch.  

 

Samenwerkingsverband ‘Forensische Doelgroep’  
In het najaar van 2015 vond een dialoog plaats tussen de justitiële en para-justitiële partners in Limburg. 
Dit past binnen de visie om een veilige en leefbare samenleving na te streven. Met dit initiatief gingen 
alle partners in het werkveld het gesprek aan om te zoeken naar manieren om samen deze visie uit te 
dragen en deze om te zetten in concrete werkmodellen en structurele samenwerkingsverbanden.  

Uit de dialoogtafels bleek dat partners nood hadden aan informatie-uitwisseling over mekaars werking, 
een betere communicatie en constructievere samenwerkingsmodellen.  
In 2016 werd het verslagboek van de dialoogtafels afgewerkt en bijeenkomsten van Team Zorgtraject 
adviseerde de stuurgroep over mogelijke concrete acties.  

Einde 2016 besliste de stuurgroep over het vervolg van de dialoogtafels. Er werden 4 concrete acties 
toebedeeld aan werkgroepen die deze verder uitwerken in 2017. Moderator neemt deel aan twee 
werkgroepen en zetelt in de stuurgroep. Het resultaat zal gepresenteerd worden op een studiedag op 
16.11.2017. 

 

Arrondissementele Raad Slachtofferzorg - Welzijnsteams 
Het samensmelten van de parketten van Hasselt en Tongeren had ook gevolgen voor de 
Arrondissementele Raad. Beiden werden samengevoegd tot één raad. Een werkgroep binnen het 
welzijnsteam Limburg kreeg de opdracht om dit verder te verkennen naar uitbreiding van externe 
partners die expertise hebben in het werken met slachtoffers. De welzijnsteams bestaan uit 
medewerkers van slachtofferhulp, justitieassistenten slachtofferonthaal en slachtofferbejegening vanuit 
de politie. Vanaf 2017 worden de welzijnsteams afdeling Hasselt en afdeling Tongeren uitgebreid met 
BAAL , Meldpunt Partnergeweld en Moderator. Het welzijnsteam heeft ook een beleidsinformerende en 
beleidsvoorbereidende taak naar de Arrondissementele Raad Slachtofferzorg.  
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INLEIDING 

 

Dat het kan verkeren, dat zei Bredero al. De verandering waarmee de bemiddelingsdienst Oost-
Vlaanderen in 2016 werd geconfronteerd, was ons aangekondigd en beperkte zich niet enkel tot de naam 
van de organisatie.  De kwestie was met elke nieuwe evolutie efficiënt om te gaan en gepast te reageren, 
zonder in te boeten op de eigen visie. De meerwaarde die een bemiddeling kan bieden aan partijen 
betrokken in een gerechtelijk dossier is meermaals aangetoond. Dat partijen moeten geïnformeerd 
worden over deze mogelijkheid blijft een uitgangspunt. Tegelijk is het vooral ons doel diegenen te 
bereiken, waar bemiddeling daadwerkelijk een zinvolle aanvulling kan betekenen op de gerechtelijke 
afhandeling van een dossier. En hier komen àl onze samenwerkingspartners in het vizier.   

In het jaarverslag van 2015 schreven we dat we in 2016 volop de kaart zouden trekken van het 
praktijkwerk. In uitvoering van de COL5/2014  werd de opstart voorzien van een geautomatiseerd 
bemiddelingsaanbod op parketniveau op het moment van de eindbeslissing in 10 kwalificatienummers. 
We waren er ons van bewust dat we zouden moeten zoeken naar een manier om de toestroom aan 
dossiers vanuit alle kanalen verder kwaliteitsvol te hanteren.  

De methodische ingrepen die de bemiddelingsdienst heeft doorgevoerd in de loop van het 
parketexperiment, worden verder in dit verslag beschreven. Een flinke karwei: naarmate het aantal 
aanmeldingen op de dienst bleef stijgen, werd ook steeds meer duidelijk dat het geautomatiseerd aanbod 
in deze versie niet strookt met de geest van het herstelrecht. Het was niet alleen niet haalbaar om met 
onze bezetting het hoofd te bieden aan wat bijna een verzevenvoudiging was van het aantal 
aanmeldingen.  Het werd vooral ook duidelijk dat een geautomatiseerd aanbod in sepotdossiers haar 
doel voorbijschoot. “Wir schaffen das”,  zoals we in 2015 nog schreven, bleek overmoedig… 

De impact van het systeem op onze samenwerkingspartners valt ook niet te onderschatten. We zijn hen 
dankbaar voor de steun en het begrip die we van hen gedurende deze periode hebben ontvangen. Maar, 
een bijsturing van het systeem drong zich absoluut op. 

Onderbrekingen in de personeelsbezetting wogen ook behoorlijk door in 2016. Eind 2016 mogen we 
een frisse nieuwe onthaalkracht verwelkomen. We genieten nu reeds van de vlotheid waarmee Laura 
Van de Ponseele met computerprogramma’s overweg kan.  

Dank ook aan stagiaire Julie Terryn die zich tijdens haar stage mee inzette voor de verslaggeving rond 
het geautomatiseerd aanbod. Haar kwaliteiten zette de organisatie aan om haar als jobstudent aan te 
spreken tijdens de vakantiemaanden om de achterstand in het registratiewerk te komen wegwerken.  

Het team Oost-Vlaanderen is ook stafmedewerker Hilde Deboeck erkentelijk voor haar ondersteunende 
tussenkomsten binnen het team op de momenten dat de druk op de ketel te hoog werd. 

 

EEN BLIK OP DE CIJFERS 

 

Burgers betrokken bij een misdrijf krijgen informatie over slachtoffer -daderbemiddeling…  
In 2016 werden in 3307 dossiers burgers geïnformeerd over bemiddeling! Dit is een bijna 
verzevenvoudiging van de geïnformeerde burgers in 2015. Uiteraard is dat het rechtstreekse gevolg van 
het geautomatiseerd aanbod van herstelbemiddeling bij Parket Oost-Vlaanderen (zie boven) (regio 
Dendermonde: 1282, regio Oudenaarde: 539; regio Gent: 1486). In het jaarverslag van 2015 noteerden 
we dat ‘de geautomatiseerde informatieverstrekking vanuit de parketdiensten in alle dossiers op het 
moment van de eindbeslissing in 2016 de cijfers spectaculair zou doen stijgen’. En spectaculair is het 
minste wat je ervan kan zeggen.  
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Wat betreft het aantal aanmeldingen betekent dit voor alle regio’s een enorme stijging ten opzichte van 
vorige jaren, waardoor een vergelijking met de voorgaande jaren amper mogelijk is. 

In deze strafdossiers gaat het concreet om 8120 burgers, 4325 slachtoffers en 3795 daders.  

Het soort misdrijven waarin deze burgers werden geïnformeerd: 2289 persoonsdelicten, 766 
eigendomsdelicten, 73 verkeersdossiers, 56 zedenfeiten en 6 familiezaken. Ook hier zien we een serieuze 
stijging in alle misdrijven, behalve in de verkeersdossiers. En ook hier zien we de invloed van het 
geautomatiseerd aanbod. Doordat de toestroom van reacties op de informatiebrieven vanuit het parket 
onze diensten quasi lam legde, kon er in Dendermonde niet meer tegemoet gekomen worden aan de 
afspraak om maandelijks dossiers te selecteren op het politieparket. Dit verklaart een daling van de cijfers 
in de dossiers verkeer. In het najaar van 2016 werd in Oudenaarde een lineair informatiesysteem op 
poten gezet in samenwerking met het politieparket en slachtofferonthaal, waarbij iedereen betrokken bij 
een dodelijk verkeersongeval vanuit het parket geïnformeerd wordt over bemiddeling. Dit kon echter 
geen tegengewicht bieden aan de algemene daling in verkeersdossiers in Oost-Vlaanderen. In 2017 gaan 
we volop inzetten op de dossiers verkeer en hopen we daar dan ook een stijging te kunnen voorleggen 
voor heel Oost-Vlaanderen. 

Zoals af te leiden uit het voorgaande is de grootste aanmelder het parket (2994) gevolgd door de dader 
(75), het politieparket (64), de daderhulpverlener (48), de onderzoeksrechters (29), de PSD (23), 
slachtofferhulpverlener (19) en het slachtoffer (18). Naast deze zeer regelmatige doorverwijzers zien we 
ook 9 doorverwijzingen van een advocaat, 9 van politie gevolgd door onze Franstalige collega’s van 
Médiante (8), de collega’s van de bemiddeling minderjarigen (4), de context van dader en slachtoffer die 
contact opnemen (3), en een enkele doorverwijzing van een justitieassistent (1), een levensbeschouwelijk 
consulent (1) en een rechter (1). 

 

… en nemen contact op met de bemiddelingsdienst 
In 1563 strafdossiers nam minstens één partij contact op met de bemiddelingsdienst. Dit staat voor 47%  
van het totaal aan strafdossiers waarin burgers werden geïnformeerd over bemiddeling (N=1563/3307). 
Dit is het laagste percentage dat de bemiddelingsdienst Oost-Vlaanderen ooit gekend heeft. Dit is alvast 
één van conclusies die uit de evaluatie van het geautomatiseerd aanbod vanuit parket kwamen: een 
grotere informatieverspreiding zorgt niet voor meer reactie en later in de tekst zal je zien, al zeker niet 
voor meer interesse en effectieve bemiddelingen. 

Anderzijds zien we wel dat er 2058 burgers actief contact opnamen met de bemiddelingsdienst Oost-
Vlaanderen. Nog nooit bereikten we zoveel mensen. De vraag die we ons dan moeten stellen is wat 
opweegt : het massaal informeren en heel veel mensen bewust maken van de herstelgedachte of gericht 
inzetten op die doorverwijzers en strafdossiers waarvan we uit ervaring weten dat ze vaker tot een 
bemiddeling leiden? Een oefening die in 2016 heel aanwezig was en ook zijn gevolg zal kennen in 2017. 

De burgers die actief contact opnamen vertegenwoordigen slechts 25% van alle geïnformeerde burgers 
binnen de Oost-Vlaamse dossiers. Het gaat hier om 1010 slachtoffers of 23% van alle geïnformeerde 
slachtoffers en 1048 daders of 28% van alle geïnformeerde daders. Bijna een halvering van het 
percentage van voorgaande jaren. 

1462 van de 1563 strafdossiers werden na aanvraag ook opgenomen. 1358 dossiers bevonden zich in 
de opsporingsfase, 42 in de fase van het gerechtelijk onderzoek, 1 op niveau van eerste aanleg en 61 in 
de fase van de strafuitvoering. Deze stijging is enkel en alleen toe te schrijven aan de stijging in 
opsporingsonderzoek (het automatisch aanbod verwees ook enkel dossiers door in 
opsporingsonderzoek), de andere fasen blijven gelijkaardig met de cijfers van vorig jaar.  

101 dossiers werden niet opgenomen. Redenen hiervoor zijn interferentie met het onderzoek, de 
aanvrager houdt zijn aanvraag nog in beraad na een verkennend gesprek, een partij is niet meer 
bereikbaar, … 

1825 burgers van de 2058 die met ons contact opnamen, wilden ook meer uitleg over het 
bemiddelingsaanbod. Voor Oost-Vlaanderen komen we op die manier aan 411 slachtoffer-daderrelaties 
waarin beide partijen meer uitleg over het aanbod wensten. 145 in de regio Dendermonde, 165 in de 
regio Oudenaarde en 101 in de regio Gent. Opvallend is dat dit vooral een stijging betekent voor de 
regio’s Gent en Oudenaarde. Voor Dendermonde betekende het geautomatiseerd aanbod niet dat we 
meer slachtoffer-daderrelaties kenden waarin beide partijen meer uitleg wensten over het aanbod. 
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Vanuit de Oost-Vlaamse gevangenissen ontvingen we 71 aanvragen van daders die wensten te 
bemiddelen met hun slachtoffer(s). 36 aanvragen vanuit gevangenis Beveren, 15 vanuit gevangenis 
Oudenaarde, 15 vanuit Gent en 7 vanuit Dendermonde. 

 

Een deel van deze burgers kiest ervoor deel te nemen aan slachtoffer-daderbemiddeling 
Dat een partij iets meer wil weten over een mogelijke bemiddeling wil natuurlijk niet zeggen dat een 
partij, wanneer hij betrokken is, ook daadwerkelijk de nood of wens heeft om een communicatieproces 
op te starten met één of meerdere andere partijen uit zijn dossier. Sommige partijen zijn de mening 
toegedaan dat in hun dossier bemiddeling geen oplossing meer kan zijn of hebben gewoon schrik om 
enige vorm van contact te hebben met hun tegenpartij. 

Van de 411 slachtoffer-daderrelaties waarin beide partijen zich actief informeren over wat bemiddeling 
kan betekenen voor hem of haar, leiden er 204 (=50%) tot effectief lopende bemiddelingen. In 2015 was 
er effectieve communicatieuitwisseling in 225 slachtoffer-daderrelaties.  

We zien dus een heel grote trechter ontstaan waarbij er massaal veel mensen geïnformeerd worden, 
maar waar dit niet leidt tot meer effectieve bemiddelingen. In tegendeel zelfs, Oost-Vlaanderen sluit 
2016  af met minder effectieve bemiddelingen dan 2015.  

Het totaal aantal effectieve bemiddelingsprocessen bedraagt 204. In de 204 effectieve bemiddelingen 
zijn er 301 burgers betrokken: 185 slachtoffers en 132 daders.  

Over een groot deel van de in 2016 lopende bemiddelingsdossiers kunnen we geen gegevens 
verstrekken aangezien de analyse pas bij afsluiting van een dossier kan gebeuren.  

De 71 aanvragen vanuit de Oost-Vlaamse gevangenissen leidden tot 34 effectief lopende bemiddelingen. 
Voor de gevangenis van Beveren waren dat 15 effectief lopende bemiddelingen, voor Dendermonde 9, 
voor Gent en Oudenaarde telkens 5 effectief lopende bemiddelingen. 

Als we gaan kijken naar de aanmelders dan kunnen we uit de cijfers toch wel duidelijk stellen dat de 
aanmeldingen vanuit de hulpverlening in verhouding meer effectieve bemiddelingsdossiers opleveren 
dan de aanmeldingen vanuit het parket. Zo zorgt het parket voor heel wat geïnformeerde burgers (2994) 
maar leidden deze slechts tot 95 effectieve bemiddelingsprocessen. Als je daarentegen naar de 
aanmeldingen vanuit de hulpverlening gaat kijken, dan zien we dat 66 aanmeldingen tot 53 effectieve 
bemiddelingsprocessen leidden. Natuurlijk is het zo dat bij een aanmelding vanuit de hulpverlening er al 
zeker 1 partij is die wenst te bemiddelen, bij een aanmelding vanuit het parket moeten beide partijen nog 
interesse tonen in een bemiddeling. 

 

Meer info over de bemiddelingen die in 2016 werden afgesloten 
De bemiddelingsdienst Oost-Vlaanderen beëindigt 2016 met 234 afgesloten bemiddelingsdossiers 
waarin effectief communicatie plaatsvond tussen partijen. Hierbij zit een aanzienlijk deel dossiers (71) 
die opgestart werden in 2015 en 2014 maar pas hun afronding kregen in 2016. 

Het ging om 141 dossiers op niveau van de opsporing, 68 gerechtelijke onderzoeken en 25 dossiers in 
de fase van de uitvoering van de straf. 

Naar de aard van de feiten in de effectieve bemiddelingen werden de meeste bemiddelingen afgesloten 
in de persoonsdelicten (93),  gevolgd door de eigendomsdelicten (76), de verkeersdossiers (30) en de 
zedendossiers (5). 

In 48% van de effectieve dossiers is er geen enkele link tussen de partijen. Afgezien van 2 dossiers (1%) 
waar de relatie tussen de partijen niet gekend is, blijken 19% een zekere familiale band te hebben (partner 
of ex-partners, broer/zus, ouder/kind, ouder/kind of andere familie), 16% bestaat uit 
vrienden/kennissenrelaties of van ziens, verder zijn er ook 15 werknemer-werkgever  relaties of ex-
werknemers (7%), 13 buren (6%), 1 eigenaar-huurder, 1 burger-politie en 2 andere. 

In 29 van deze afgesloten dossiers was er sprake van een bemiddeling waar er minstens 1 gezamenlijk 
gesprek plaatsvond, dit is 12% van de afgesloten dossiers. 17 directe bemiddelingen op het niveau van 
de opsporingsfase, 7 op niveau van het gerechtelijk onderzoek en 5 tijdens de fase van de strafuitvoering. 
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Dit cijfer ligt lager dan de 44 directe bemiddelingen die we kenden in 2015. Maar 2015 was daar wel een 
uitschieter. Ten opzichte van 2014 met slechts 16 directe bemiddelingen doen we het nu beter. 

Er waren effectief 32 ontmoetingen. In sommige dossiers zijn er meerdere ontmoetingen, soms meerdere 
tussen dezelfde betrokkenen, soms meerdere ontmoetingen in 1 dossier omdat er meerdere daders of 
slachtoffers betrokkenen zijn in het strafdossier die elk een gesprek apart willen aangaan met elkaar.  

De meeste ontmoetingen gebeurden in persoonsdelicten (13),  snel gevolgd door de eigendomsdelicten 
waar er 12 ontmoetingen plaatsvonden. Daarnaast vonden er ook nog 3 ontmoetingen plaats in 
zedendossiers en 1 ontmoeting in de verkeersdossiers. We merken een grote daling in de ontmoetingen 
in de verkeersdossiers. In 2015  spraken we nog van 28 ontmoetingen. Door in 2017 van verkeer een 
prioriteit te maken binnen Oost-Vlaanderen hopen we dit aantal opnieuw de hoogte in te zien gaan. 

In 2016 werden er 70 bemiddelingsdossiers afgesloten met een overeenkomst tussen de partijen. In 
2015 was dit in 29 bemiddelingsdossiers. Meer dan een verdubbeling in het aantal overeenkomsten dus! 

67 afgeronde bemiddelingen op opsporingsniveau leidden tot 27 overeenkomsten. 55 afgeronde 
bemiddelingen op het niveau van het gerechtelijk onderzoek leidden tot 34 overeenkomsten. 

In de 13 afgeronde bemiddelingen in de strafuitvoering werden 8 overeenkomsten opgesteld.  

De overeenkomsten werden opgemaakt in 48 vermogensdossiers, 19 persoonsdossiers, 1 zedendossier 
en 1 verkeersdossier. 

 

STRUCTURELE ACTIVITEITEN EN VERDERE IMPLEMENTATIE VAN DE WET VAN 22 JUNI 
2005 

 

Werking team Oost-Vlaanderen  

Geautomatiseerd aanbod parket Oost-Vlaanderen 

Art. 553 § 2 van het Wetboek van Strafvordering stelt dat het openbaar ministerie, de onderzoeksrechter, 
de onderzoeksgerechten en de rechter erop toezien dat de personen betrokken in een gerechtelijke 
procedure worden geïnformeerd over de mogelijkheid een bemiddeling te vragen. Dit artikel werd aldus 
gewijzigd met de invoering van de wet van 22 juni 2005 op de slachtoffer-daderbemiddeling. Hoe dit 
dient te gebeuren, wordt - voor wat betreft de parketdiensten - bepaald in de omzendbrief van het 
parket-generaal nr.5/2014. Voor het parket van Oost-Vlaanderen krijgt dit concreet vorm vanaf januari 
2016 met de invoering van een geautomatiseerd aanbod op parketniveau. Dit gegeven legt gedurende 
het ganse jaar 2016 volledig beslag op de werking van de bemiddelingsdienst Oost-Vlaanderen.  

Terugblik 

De bemiddelingsdienst van Oost-Vlaanderen kent al jaren een heel gedifferentieerde instroom aan 
dossiers vanuit diverse kanalen. Zowel parket, politieparket, onderzoeksrechters, slachtofferhulp, 
daderhulp, gevangenissen en justitiehuizen verwijzen dossiers naar onze diensten door. Dit is het 
resultaat van geregelde of herhaalde sensibilisering van de doorverwijzers en een gegeven dat we blijven 
nastreven. 

Eind september 2014 wordt de bemiddelingsdienst Oost-Vlaanderen uitgenodigd door de werkgroep 
herstelbemiddeling van het parket. Deze werkgroep, bestaande uit de toenmalige referentiemagistraten 
herstelbemiddeling van Gent, Oudenaarde en Dendermonde, heeft een voorstel uitgewerkt voor een 
selectiesysteem op parketniveau naar aanleiding van de omzendbrief nr.5/2014 van het parket-generaal 
We krijgen de gelegenheid om bemerkingen te formuleren bij het voorstel.  Concreet zou vanuit het 
parket Oost-Vlaanderen eenmalig, ic op het moment van de eindbeslissing, een informatiebrief worden 
verstuurd naar alle betrokken partijen in dossiers met als kwalificatie : 11, 14, 17, 18, 20, 37, 43, 45, 47 
en 53. 
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Op de tweede provinciale stuurgroep herstelbemiddeling eind 2015 deelt afdelingsprocureur Geert 
Merchiers mee dat het voorstel in januari 2016 in uitvoering wordt gebracht. Er was op dat moment geen 
duidelijkheid omtrent de gevolgen op vlak van instroom aan dossiers. 

Afspraken nav het geautomatiseerd aanbod 

Bij de opstart worden enkele afspraken gemaakt met het parket. Wekelijks wordt naar de 
bemiddelingsdienst per regio een lijst gemaild. Deze lijsten omvatten alle notitienummers, namen en 
adresgegevens van daders en slachtoffers naar wie de parketadministratie een informatiebrief over 
herstelbemiddeling verstuurt. Dit gebeurt in principe niet in de dossiers waar partijen hun adres in het 
buitenland hebben, uitgezonderd de ons omliggende landen of waar partijen geen officieel adres hebben. 
In de lijst is ook de code opgenomen die refereert naar het gevolg dat aan het dossier wordt gegeven 
(sepot, minnelijke schikking, verwijzingen raadkamer of dagvaarding). Dit is informatie die niet door de 
bemiddelaars wordt meegedeeld bij contacten met de cliënten.  
De informatiebrief die door het parket wordt verstuurd, bevat de contactgegevens van de 
bemiddelingsdienst,  alsook het tijdstip waarop de dienst bereikbaar is. Op dat moment is in de brief 
enkel het notitienummer opgenomen. Er is geen verwijzing naar de datum en plaats van de feiten, noch 
omschrijving van de feiten. 

De dienst krijgt ook per regio een functioneel e-mailadres ter beschikking om het parket op de hoogte te 
stellen van de opstart en het afsluiten van de effectieve bemiddelingsprocessen. 
M.b.t. de verkeersdossiers (code 87) en de dossiers in gerechtelijk onderzoek houden de diensten hun 
gekende werkwijze aan in afwachting van een nieuwe uniforme regeling.   
De dienst houdt verder zitdagen voor de aanvragen vanuit de gevangenissen Beveren, Dendermonde en 
Oudenaarde. Aanvragen voor bemiddeling van partijen zelf of via derden worden opgenomen volgens 
de bestaande werkwijze. 

Het werken met een geautomatiseerd selectiesysteem…  

Reeds na een paar weken laten de gevolgen van de invoering van het geautomatiseerd aanbod zich 
voelen. Op een maand tijd noteren we reeds 759 aanmeldingen voor Oost-Vlaanderen.  Ter vergelijking, 
in 2015 bedroeg het aantal aanmeldingen in Oost-Vlaanderen voor het ganse jaar 482. 
Op 3 februari 2016 vindt een overleg plaats tussen de bemiddelaars en de nieuwe verbindingsmagistraat 
voor Oost-Vlaanderen procureur Ann Bourgeois. In april wordt een volgend overleg voorzien om de 
werking te evalueren en zo nodig bij te sturen.  

De overload aan contacten als gevolg van het systeem dwingt de bemiddelingsdienst echter om reeds 
begin maart naar een nieuw overleg te vragen. Procureur Bourgeois vraagt ons verslag te maken van de 
knelpunten. De bevindingen uit dit verslag worden met voorlopig cijfermateriaal bezorgd aan het 
DIRCOM, met de vraag tot bijsturing. 

De agenda van het DIRCOM laat echter een bespreking van dit item niet onmiddellijk toe.  
Moderator vraagt om te kunnen aansluiten bij de vergadering van het DIRCOM om de bevindingen te 
kunnen toelichten. Hier kan niet op worden ingegaan.  Procureur Bourgeois deelt ons eind april mee dat 
de formalisering van de dienstnota m.b.t. het geautomatiseerd systeem is uitgesteld. Het 
geautomatiseerd aanbod wordt  aanzien als een experiment, met het oog op een evaluatie na het 
gerechtelijk verlof…  

…dwingt ons tot methodische aanpassingen… 

Ondertussen doet de bemiddelingsdienst een aantal ingrepen in haar eigen werkwijze om de werklast de 
baas te kunnen.  

Vanaf half maart worden geen herinneringsbrieven meer verstuurd na een positieve reactie van één van 
de betrokkenen. Partijen met interesse worden niet meer op de hoogte gebracht van het niet opstarten 
van een bemiddeling. Indien men na twee maanden niets van ons verneemt, mag de cliënt ervan uitgaan 
dat de andere partij niet of niet positief heeft gereageerd op het aanbod. Reacties per mail worden 
beantwoord met standaardformuleringen. Er worden geen papieren dossiers meer opgemaakt na een 
aanmelding. Reacties op de informatiebrief worden gecodeerd opgenomen in een Excel-bestand en niet 
meer uitgeschreven. 
Dossiers waar partijen effectief in communicatie met elkaar willen gaan, worden op een wachtlijst 
opgenomen, in afwachting van de beschikbaarheid van een bemiddelaar. En aan de doorverwijzers wordt 
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gevraagd om zoveel mogelijk zelf informatie te geven aan de cliënt, waar ze anders voor een verkennend 
gesprek op ons konden rekenen. 
Het feit dat de bemiddelaar niets meedeelt over de richting die het parket geeft aan het dossier, stelt ons 
ook voor een deontologisch probleem. Zo gebeurt het geregeld dat een slachtoffer meldt dat er tegelijk 
een brief kwam vanuit het parket met de melding van de seponering van het dossier. De verdachte 
daarentegen wordt niet op de hoogte gebracht van deze beslissing. Dit knelpunt wordt uiteindelijk 
aangekaart bij de deontologische commissie van de bemiddelaars. De commissie is van mening dat gelet 
op de transparantie de informatie, wanneer ernaar wordt gevraagd, toch kan worden meegedeeld. Wel 
dient men de partij erop attent te maken dat een beslissing tot seponeren steeds een tijdelijke beslissing 
betreft. 
 
Verbindingsmagistraat procureur Ann Bourgeois heeft begrip voor de knelpunten en kan een aantal 
aanpassingen laten doorvoeren in de informatiebrief. De dienst krijgt immers veel oproepen van partijen 
die niet weten waarover het gaat en/of zich zorgen maken over het gevolg dat het parket zal geven aan 
het dossier. De dienst wijst stelselmatig door naar de parketdiensten, die hierdoor ook zelf overbelast 
worden. Het onthaal van het parket is niet vertrouwd met de invoering van het geautomatiseerd aanbod 
en schakelt de telefoons door naar de collega’s van de dienst Bemiddeling in Strafzaken van het 
Justitiehuis.  Ook voor hen is dit niet werkbaar. 

De informatiebrief wordt daarom aangevuld met de datum, plaats en een korte omschrijving van de 
feiten. In de brief wordt verder ook opgenomen dat partijen schriftelijk om inzage van hun dossier kunnen 
vragen bij het parket.  

De kwalificatienummers 10, 46 en 50, waar anders dan afgesproken eveneens informatiebrieven in 
worden verstuurd, worden ook uit de verzendlijst weggelaten. 

en meer methodische aanpassingen….  

Naarmate de weken verstrijken, worden steeds meer drempels ingebouwd m.b.t. de bereikbaarheid van 
de bemiddelingsdienst, gezien alle arbeidstijd wordt opgeslorpt door het onthaal van de cliënten en er 
geen ruimte meer is om te bemiddelen. Er zijn ingrepen nodig in het permanentiesysteem en de 
boodschap op het antwoordapparaat wordt ook meermaals aangepast. Op zeker ogenblik kan de dienst 
enkel nog bereikt worden via e-mail of via het nalaten van een bericht op het antwoordapparaat. 
Mede door het uitvallen van enkele collega’s op de Oost-Vlaamse dienst spreekt Moderator collega’s van 
andere diensten aan om in de mate van het mogelijke tijdelijk bij te springen om de werklast enigszins op 
te vangen. Collega’s uit de aangrenzende arrondissementen nemen dossiers op uit Oost-Vlaanderen. 
Collega’s van verder afgelegen bemiddelingsdiensten springen vanop afstand in om enkele 
telefoonpermanenties over te nemen. Gelukkig is er tegenwoordig heel wat mogelijk via cloud-werken 
en telefonisch doorschakelen. We zijn de collega’s heel dankbaar voor deze tijdelijke noodhulp, maar dit 
vormt uiteraard geen structurele oplossing. 

De toevloed aan parketdossiers is ook zwaar van invloed op de dossierstroom via andere kanalen. 
Zitdagen in de gevangenis worden beperkt of opgeschort. Er wordt niet meer langsgegaan bij de 
onderzoeksrechters en het politieparket.  

Toch blijven er wel nog steeds aanvragen via andere kanalen (partijen, advocaten, hulpverlening en 
andere diensten) naar de bemiddelingsdienst komen. Het is voor de bemiddelaars steeds afwegen welke 
aanvragen dan prioriteit moeten krijgen. Welke criteria moeten we hier hanteren? Het feit dat hier reeds 
interesse is vanuit een partij? De ernst van de zaak? Of geldt hier toch aanmeldingsdatum?... 
De aanvragen worden sowieso minder snel verkend en minder snel opgenomen. De bemiddelaars vrezen 
dan ook dat doorverwijzers hierdoor op termijn zullen afhaken. De investering in sensibilisering naar 
betrokkenen wordt hiermee teniet gedaan. Dit wordt ook bevestigd door de stuurgroep van 
Dendermonde waar zowel slachtofferhulp als daderhulp aangeeft geen contact meer op te nemen met 
onze dienst bij twijfelgevallen. Nochtans gebeurt het vaak dat slachtoffers die twijfelen over een 
bemiddeling, na een gesprek met een bemiddelaar de stap toch zetten.  

Reacties van onze samenwerkingspartners  

De bemiddelingsdiensten doen verslag over de situatie op de lokale arrondissementele stuurgroepen. 
Vanuit de stuurgroepen van Gent en Oudenaarde vertrekt dan ook een brief naar de leden van het 
DIRCOM om de situatie te problematiseren. Zij dringen aan op een aanpassing van het geautomatiseerd 
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systeem vooral vanuit inhoudelijke argumenten. Zij stellen vast dat het geautomatiseerd aanbod zoals 
het loopt, zijn doel voorbij schiet. Het probleem situeert zich in hoofdzaak bij de sepotdossiers. Partijen 
reageren gealarmeerd, zijn vaak niet op de hoogte van het bestaan van een gerechtelijk dossier. Eerder 
dan een opportuniteit om tot pacificatie te komen, betekent het voor vele cliënten opnieuw een aanzet 
tot polarisatie. Dit strookt niet met de geest van een herstelgericht beleid. 
Het Justitiehuis Gent schakelt de verbindingsmagistraat voor Bemiddeling in Strafzaken, procureur 
Herlinde Vansteenkiste, in om te vermijden dat zij stelselmatig belast worden met verontruste cliënten 
die een informatiebrief herstelbemiddeling ontvingen. De eerstelijnsdienst en slachtofferonthaal zijn 
evenmin in de mogelijkheid om deze extra toevloed aan contactnames erbij te nemen.  

De evaluatie van het geautomatiseerd parketaanbod 

De situatie wordt onhoudbaar op de dienst. De bemiddelaars betreuren de ondermaatse kwaliteit van 
dienstverlening die nog kan worden geleverd. Het imago dat de dienst in de jaren had opgebouwd, gaat 
op die manier compleet teloor. Op 25 mei schrijft de coördinator van Moderator procureur Sabbe aan 
met de vraag het experiment op te schorten.  

De procureur bericht ons van de opschorting van het experiment vanaf 15 juni 2016 en dat minstens tot 
30 september m.o.o. evaluatie. Deze gezamenlijke evaluatie komt er uiteindelijk op 18 november 2016.  

 
We brengen uitvoerig verslag bij procureur Geert Merchiers en procureur Ann Bourgeois. De cijfers zijn 
ongezien. Nooit eerder zijn zoveel mensen geïnformeerd over het bestaan van bemiddeling. Maar er valt 
heel wat bij op te merken. We schieten het doel voorbij. Het onthaal en administratief werk dat dit 
geautomatiseerd aanbod met zich mee brengt, verdringt het pure bemiddelingswerk en dat  ten koste 
van degenen die nood hebben aan een bemiddeling. De magistraten hebben oor naar de verzuchtingen 
en zullen bij het DIRCOM het voorstel doen om het geautomatiseerd parketsysteem te hernemen in 10 
kwalificaties, maar niet langer bij sepotdossiers en minnelijke schikkingen. Ook zal de informatiebrief 
worden aangepast op voorstel van Moderator. Het nieuwe briefontwerp vermeldt uitdrukkelijk dat het 
parket de adresgegevens van de partijen doorstuurt naar de bemiddelingsdienst. Verder is de brief ook 
in een meer toegankelijke taal geschreven. 

Uiteraard kunnen de gerechtelijke instanties nog steeds een aanbod doen in dossiers wanneer zij dat 
opportuun achten.  
Er kan ook gestart worden met een automatisch aanbod in dodelijke verkeersongevallen. 

Vooruitblik 

Vanuit parket Oost-Vlaanderen vernam Moderator intussen dat in samenspraak met het Parket-Generaal 
besloten werd om het geautomatiseerd aanbod globaal aan te pakken voor Oost- en West-Vlaanderen. 
Daarbij zou het Oost-Vlaamse nieuwe systeem als voorstel gevolgd worden. Duidelijkheid hierrond 
wordt verwacht in maart 2017. In afwachting van de heropstart van het geautomatiseerd systeem neemt 
de dienst zich voor om opnieuw in te zetten op de andere doorverwijzers (o.m. de onderzoeksrechters in 
regio Gent, het politieparket in Gent….). 

Vanuit Moderator staan we positief ten opzichte van deze nieuwe globale aanpak. 2017 zal vermoedelijk 
een jaar worden om verder richting te geven aan deze nieuwe werkwijze. Als bemiddelaars kijken we er 
alvast hoopgevend en met nieuwe energie naar uit om een aangepast systeem mee in praktijk te brengen!  

 

Het Herstelfonds in de Oost-Vlaamse gevangenissen 

Herstelfonds Beveren 

In 2016 gingen we, na de succesvolle testfase in 2015, over tot de effectieve opstart van het herstelfonds 
in de gevangenis van Beveren. 

Er werd dit jaar getracht om meer werkplaatsen warm te maken om in te stappen in het herstelfonds. De 
gevangenisdirectie en de beleidscoördinator gingen aan de slag om het herstelfonds bekend te maken bij 
zo veel mogelijk vrijwilligersorganisaties. Dit met als doel zo veel mogelijk werkplaatsen te bekomen. 
Samen met JWB, Moderator en PSD werd ook het praktische luik besproken. 
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Door in 2016 in te zetten op werkplaatswerving hebben we nu al één extra werkgever, die samenwerkt 
met het herstelfonds.  

In 2016 deden 4 gedetineerden een aanvraag bij het Comité Herstelfonds. Hiervan werd er één dossier 
succesvol afgewerkt. De anderen zullen in 2017 aan de slag gaan. 

Het komende jaar blijven we ons allemaal engageren om het herstelfonds in Beveren draaiende te 
houden. Zo hopen we dit komende jaar ook tegemoet te komen aan de vele aanvragen van 
gedetineerden en de noden van de slachtoffers.  

Herstelfonds Dendermonde  

In Dendermonde blijft het herstelfonds een moeilijk gegeven. De samenwerkingsafspraken met de 
verschillende partners verlopen zeer goed, er zijn voldoende werkgevers, maar het aantal kandidaten die 
in aanmerking komen voor het herstelfonds is erg beperkt. Slechts een klein deel van de populatie in de 
Dendermondse gevangenis kan in aanmerking komen. In 2016 zijn we met twee kandidaten op weg 
gegaan rond het herstelfonds. Hiervan werd er uiteindelijk één kandidaat getransfereerd naar een andere 
gevangenis. Met de andere man gaat in 2017 het traject verder.   

Herstelfonds Oudenaarde 

In de strafinrichting van Oudenaarde hadden gedetineerden die nog niet in de voorwaarden zitten om 
buiten te kunnen gaan werken voor het herstelfonds in principe de mogelijkheid om een aanvraag te 
doen voor herstelfondswerk binnen de muren. Aangezien de organisatie hiervan allesbehalve van een 
leien dakje liep, werd deze mogelijkheid stopgezet, wat ook duidelijk werd gemaakt aan de 
gedetineerden.  

In de loop van 2016 heeft de Werkgroep Herstelfonds contacten gelegd met een interessante, potentieel 
nieuwe werkgever voor vrijwilligerswerk voor zowel buiten als binnen de gevangenismuren. Na dit 
bezoek besloot de werkgroep opnieuw leven te blazen in het herstelfondsproject intra muros, waardoor 
er opnieuw verschillende aanvragen van gedetineerden werden verkend door de bemiddelaars. Dit 
resulteerde in één effectieve aanvraag die goedgekeurd werd door het Comité Herstelfonds. Omwille 
van het vertrek van de organisatieondersteuner van justitieel welzijnswerk, die instond voor de 
organisatie van het vrijwilligerswerk binnen de gevangenis, is het werk nog niet kunnen opstarten. We 
hopen om samen met alle partners er voor te kunnen zorgen dat werken voor het herstelfonds ook 
binnen opnieuw mogelijk wordt.  

Herstelfonds Gent 

In 2016 werd er één dossier positief afgerond binnen het herstelfonds. We blijven echter merken dat er 
weinig aanvragen komen voor het herstelfonds. Om hieraan tegemoet te komen, kwam de bedenking 
dat de mogelijkheid te werken binnen het herstelfonds voor geïnterneerden toch ook moest onderzocht 
worden. Het Comité Herstelfonds blijkt nu inderdaad niet negatief te staan tegenover deze mogelijkheid. 
We zullen nu bekijken of we deze doelgroep kunnen bereiken. 

Mevrouw Lobke Velghe, gevangenisdirectie, verliet dit jaar de Gentse gevangenis. Zij was, ook voor de 
Gentse gevangenis, de drijvende kracht achter de realisatie van het herstelfonds. Het bracht haar dan 
ook zeker voldoening kort voor haar vertrek te vernemen dat de eerste aanvrager het 
herstelfondsparcours met succes had afgewerkt.  

 

Regionale activiteiten ter ondersteuning van de reguliere werking en de verbreding van het 
maatschappelijk draagvlak 
De naamsverandering van de organisatie naar Moderator was de aanleiding om, tussen alle dossierwerk 
door, toch nog iets van ons, als organisatie en waar die voor staat, te laten horen aan onze 
samenwerkingspartners. In het najaar zijn we zelfs met het ganse team een paar uren de hort opgegaan 
om letterlijk de man in de straat (lees : de Dendermondse maandagmarkt) aan te spreken over hoe met 
conflict kan worden omgegaan. 
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CONCLUSIES EN ASPIRATIES VOOR 2017 

 

2016 werd benomen door het dossierwerk. Een grondige evaluatie van het geautomatiseerd 
parketexperiment  stelt nu toch een meer realistisch systeem in het vooruitzicht, dat vooral ook meer 
aan de geest van het herstelrecht beantwoordt. 

We zijn er ons van bewust dat het structurele bemiddelingswerk het afgelopen jaar op een laag pitje 
stond. Al werd toch wel initiatief genomen rond de problematiek van de burgerlijke partijen als uitvloeier 
van de tweede provinciale stuurgroep. De resultaten van de contacten zijn te bespreken op 
stuurgroepniveau. 

De beslissing om een derde provinciale stuurgroep te laten doorgaan, werd echter uitgesteld.  

De tijdelijke onderbreking in het geautomatiseerd aanbod op parketniveau was het moment voor 
grondige reflectie binnen het team Oost-Vlaanderen.  

 

Waar willen we in 2017 alvast op inzetten? 

 

 Na Dendermonde en Oudenaarde willen we ook voor de regio Gent een afspraak maken met 
het politieparket rond een aanbod van bemiddeling in verkeersdossiers. 

 We zijn in afwachting van de heropstart van een geautomatiseerd systeem in dossiers die 
worden gedagvaard of worden verwezen naar de raadkamer. We bereiden ons voor o.m. via de 
invoering van het elektronisch aanmaken van de dossiers en een hanteerbaar 
permanentiesysteem.  

 We willen binnen elke gevangenis energie steken in een werkgroep herstel. Deze groep kan ook 
aandacht hebben voor de lopende herstelfondsprojecten. 

 We gaan het gesprek aan met CAW Oost-Vlaanderen om te bekijken hoe we de samenwerking 
kunnen optimaliseren. 

 We laten de nieuwe stagiaire de vernieuwde interneringwet bekijken en de samenwerking met 
het FPC Wondelgem. 

 We beraden ons over de manier waarop we best structureel verankerd blijven zowel in de regio 
als op provinciaal niveau. We willen zoeken hoe we de banden met de samenwerkingspartners 
het best kunnen aantrekken en willen tegelijk ook onze oren en ogen openen voor nieuwe 
ontwikkelingen op het terrein zoals o.m. de Family Justice centra. Het team is het alvast eens om 
de stuurgroepwerking daar nog steeds een rol in te laten spelen. 
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INLEIDING   

 

2016 stond in het teken van het verder schrijven aan een gemeenschappelijk verhaal. Een verhaal waarin 
we blijven timmeren aan de weg om bemiddeling voor slachtoffers en daders van misdrijven (nog steeds) 
meer bekend en toegankelijk te maken. Een verhaal waarin dialoog centraal staat als antwoord op 
criminaliteit. Een verhaal waarin we nog meer coherent willen samenwerken binnen onze heel 
verschillende realiteiten: Brussel als multiculturele, Europese grootstad waar sinds 22 maart 2016 de 
gewapende militairen niet meer uit het stadsbeeld zijn verdwenen. Halle-Vilvoorde, het nieuwe en toch 
nog steeds prille arrondissement met zijn 35 gemeenten waaronder ook zes faciliteitengemeenten. 
Leuven, de universiteitsstad die in 1993 aan de wieg stond van herstelbemiddeling en die anno 2017 
kijkt in een richting van “Leuven als Restorative City”. Dit zijn drie verschillende realiteiten en drie totaal 
verschillende dynamieken, maar het is wel de werkvloer van onze bemiddelingsdienst Vlaams-Brabant 
en Brussel waarvoor wij ons inzetten. Hieronder kan u lezen wat de bemiddelingspraktijk ons in 2016 
concreet heeft gebracht. We lichten enerzijds een aantal concrete cijfers toe en staan daarnaast ook stil 
bij een aantal voor ons opvallende zaken op structureel vlak. 

 

EEN BLIK OP DE CIJFERS 

 

Informatieverstrekking en aanmeldingen 
De cijfers van 2016 vertellen ons dat er: 

 In 606 strafdossiers informatie werd gegeven over slachtoffer-dader bemiddeling. Dit is een 
daling in vergelijking met 2015. Toen werd er in 740 strafdossiers informatie gegeven. Deze 
daling komt voornamelijk door de instroom van aanmeldingen op het parketniveau in Leuven. 
Van 464 naar 306. De stillegging van het automatisch aanbod van parketbrieven in Leuven vanaf 
april 2016 is hier de oorzaak van. Meer hierover in het structurele luik. De instroom van 
strafdossiers voor Halle-Vilvoorde en Brussel zijn licht gestegen van 276 in 2015 naar 300 in 
2016. De stijging geldt vooral voor Brussel van 89 naar 110 aanmeldingen.  

 Op die manier 1686 burgers, waaronder 970 slachtoffers en 716 daders, werden geïnformeerd. 
Echter verder in de cijferbespreking zullen we zien dat we toch meer effectieve 
bemiddelingsdossiers hebben in 2016 dan in 2015. 166 versus 163. Voor 2016 zijn de meest 
effectieve dossiers doorverwezen door nauw samenwerkende partners die onze werking goed 
kennen en hierdoor goed weten welke dossiers in aanmerking komen voor een bemiddeling.  

 In 282 persoonsmisdrijven, 203 eigendomsdelicten, 73 verkeerszaken, 46 zedendossiers en 2 
familiezaken burgers werden geïnformeerd. De lichte stijging bij de zedendossiers (van 38 naar 
46) is te verklaren door een goede samenwerking met enkele externe diensten die specifiek met 
slachtoffers van zedenfeiten werken. Bijvoorbeeld het MPK van Gasthuisberg17 en het OPZ van 
Geel18. Deze samenwerking vergt wel extra overleg met steunfiguren vanuit deze instellingen en 
met de consulenten van de jeugdrechtbanken. 

 368 dossiers van de 606 strafdossiers werden opgenomen. Dit betreft 293 strafdossiers in 
opsporingsonderzoek, 34 in gerechtelijk onderzoek en 41 in de fase van de strafuitvoering. Wat 
opvalt, is de daling in de dossiers in fase van het gerechtelijk onderzoek. Dit is te verklaren door 
een periode van “minder inlezen” bij de onderzoeksrechters in Leuven omwille van een tijdelijke 
personeelsuitval op de bemiddelingsdienst.  
 

                                                           
17  Medisch Psychologische Kliniek waar kinderen en jongeren met psychiatrische problemen verblijven. 
18 Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum. 
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Reactiegraad 
Rond de respons van burgers op het informeren over bemiddelingen vertellen de cijfers ons dat er: 

 342 slachtoffers met onze dienst contact namen en dat er hiervan 281 interesse hadden in een 
bemiddeling. Dit is een percentage van 82% tegen over 90% vorig jaar.  

 Dat er 303 daders met onze dienst contact namen en dat er hiervan 264 interesse hadden in een 
bemiddeling. Dit is een percentage van 87% tegen over 92% vorig jaar.  

Met interesse bedoelen we dat de partijen meer willen weten over het aanbod van bemiddeling.  

 

Deelname aan bemiddelingen 
Het is niet omdat in éénzelfde dossier dader én slachtoffer meer willen weten over bemiddeling dat zij 
ook werkelijk een uitwisseling met elkaar willen.  

Van de 226 slachtoffer-dader relaties waarin beide partijen meer uitleg wensen over bemiddeling, leiden 
er in 2016 166 tot een effectief lopende bemiddeling tegenover 163 in 2015.  Dit wil zeggen dat in 74% 
van de dossiers waarin beide partijen meer informatie willen over bemiddeling dit ook tot een effectieve 
bemiddeling leidt. Hiermee stranden we op het zelfde opstartpercentage als in 2015 (74%).   

Dus eenmaal als de beide partijen meer informatie wensen omtrent bemiddeling, slagen we er blijkbaar 
(74%)  in om hen mee te nemen in en uit te nodigen tot een bemiddelingsverhaal. Graag vermelden we 
hierbij dat onze onthaalmedewerker Vera Poppe in alle opsporingsonderzoeken ook haar bijdrage levert. 
Zij verkent in deze dossiers bij de beide partijen of een bemiddeling gewenst is en geeft dit 
bemiddelingsdossier dan door aan de bemiddelaar wanneer er een match is en kan bemiddeld worden.  

 

Inhoud van de bemiddelingen 
De bemiddelingsdienst sluit 2016 af met 246 afgesloten bemiddelingsdossiers waarin een uitwisseling 
tussen de partijen plaatsvond. Dit tegenover 255 afgesloten bemiddelingsdossiers in 2015. 

In 51 van deze afgesloten bemiddelingsdossiers vond er in 2016 een gezamenlijk gesprek tussen de 
partijen plaats tegenover 40 vorig jaar. Dit wil zeggen dat er in 21% van de afgesloten dossiers een 
ontmoeting plaatsvond. In totaal waren er 59 ontmoetingen. Dit betekent dat in een aantal van deze 
directe bemiddelingsdossiers meer dan één ontmoeting plaatsvond.  

In 54 afgesloten bemiddelingsdossiers is er een overeenkomst opgemaakt tussen de partijen, dit 
tegenover 67 in 2015. 

  

Een blik op de doorverwijzers 
Vooreerst kunnen we weerom stipuleren dat er een brede waaier aan doorverwijzers is en blijft.  

Van de 606 aangemelde strafdossiers blijft de grootste doorverwijzer het parket met 387 aanmeldingen. 
Toch zien we omwille van het stilvallen van het automatisch aanbod in Leuven een sterke daling van 346 
parketaanmeldingen in 2015 naar 202 in 2016. Het nieuwe informaticasysteem (Mach genoemd) zou 
echter normaal vanaf maart 2017 terug een opstart kennen van het automatisch aanbod.  

De tweede grootste doorverwijzer is het politieparket met 56 aanmeldingen. Hierin is het politieparket 
van Brussel de grootste doorverwijzer (met 31 aanmeldingen). Halle-Vilvoorde 10 en Leuven 15. Voor 
het politieparket van Leuven is dit toch wel een sterke daling van 30 in 2015 naar 15 aanmeldingen in 
2016. In 2015 hadden we bewust ingezet op overleg en nieuwe afspraken met het politieparket van 
Leuven met een verhoging van cijfers als gevolg (30 in 2015). Blijkbaar heeft zich dit echter niet 
geconsolideerd in 2016 (15).   

De derde grootste doorverwijzers zijn de daders zelf waarvan 49 aanmeldingen in 2015 en 39 in 2016. 
In Leuven blijven de aanmeldingen met 27 in 2015 en 26 in 2016 stabiel. Echter in Brussel en Halle-
Vilvoorde is er een terugval van 22 naar 13 aanmeldingen.  

De vierde en laatst besproken doorverwijzers zijn de slachtoffers zelf. 21 aanmeldingen in 2015 en 24 in 
2016. In Leuven zien we een lichte stijging (van 8 naar 12).  
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Tot slot dienen we nog te melden dat alvast niet elke sensibilisering tot een opstart van meer 
doorverwijzingen leidt. Zo hebben we vorig jaar in Leuven het justitiehuis gesensibiliseerd maar zien we 
toch geen stijging van de cijfers (2 in 2015 en 2 in 2016).  

 

STRUCTURELE ACTIVITEITEN IN BRUSSEL EN HALLE-VILVOORDE 

 

Co-bemiddelingen met Médiante 
Specifiek voor Brussel, maar ook meer en meer in andere diensten, zijn de co-bemiddelingen met onze 
Waalse zusterorganisatie Médiante. In Brussel is, gezien de tweetalige context, de samenwerking vrij 
intensief. Zowel op de brieven die vanuit het parket als het politieparket van Brussel vertrekken staan 
beide bemiddelingsdiensten vermeld. Daarnaast zijn er regelmatig aanmeldingen van collega’s uit andere 
Waalse regio’s. Zij werken hoofdzakelijk met daders die hun straf uitzitten in een Waalse gevangenis en 
contact willen opnemen met hun slachtoffer(s), onder meer in de regio’s Brussel en Halle-Vilvoorde. 
Ondanks de taaluitdaging en het tragere tempo waarop je werkt (samen afspraken maken, wachten op 
boodschappen van de andere partij, lange telefonische uitwisselingen, …) zijn co-bemiddelingen een 
verrijking voor onze bemiddelingspraktijk. Het plaatje wordt groter, een andere (Franstalige) cultuur 
wordt geïntroduceerd, het is alsof je meer snaren van een viool gaat bespelen. Wat maakt dat het ook 
wat meer oefening vergt vooraleer je alle tonen onder de knie hebt. In 2016 hadden we 31 gezamenlijke 
dossiers. Daarnaast zetten we jaarlijks in op 3-maandelijks overleg met onze Franstalige collega’s, zodat 
we ook op structureel vlak gezamenlijke beslissingen voor Brussel kunnen nemen. Zo hadden we in 
september 2016 een onderhoud bij de Procureur-Generaal van het Hof van Beroep over de 
implementatie van de COL/5 rond herstelbemiddeling in het ressort Brussel.  En in 2017 willen we 
contact  leggen met het Arbeidsauditoraat om onze werking aan hen voor te stellen. 

 

Nieuw: welzijnsteam Brussel  
Vorig jaar sloot onze dienst reeds aan bij het welzijnsteam slachtofferbejegenaars in Halle-Vilvoorde. 
Collega Sophie Biemans zorgde voor een doorverwijzingsdocument dat de verschillende politiediensten 
kunnen gebruiken wanneer slachtoffers vragen of verwachtingen hebben ten aanzien van bemiddeling. 
Sinds de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde werd echter nog geen nieuw welzijnsteam in Brussel 
opgericht. Daarom nam de dienst slachtofferhulp van CAW Brussel eind 2016 het initiatief om dit op te 
starten voor de 19 Brusselse gemeenten. Collega Eve Schippers sloot aan bij de oprichtingsvergadering. 
Het doel van het welzijnsteam is om de samenwerking en dienstverlening te verbeteren tussen alle 
diensten die een bijdrage leveren aan de individuele slachtofferzorg. Naast de slachtofferbejegenaars van 
de verschillende politiezones sluiten ook het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, de dienst 
Slachtofferonthaal Parket van het Justitiehuis en de Sociale Dienst van UZ Jette hierop aan. Gezien de 
complexe grootstedelijke context en het ontbreken van Nederlandstalige slachtofferbejegenaars in 
sommige politiezones is het al een uitdaging op zich om elkaars werking te leren kennen en een aparte 
sociale kaart voor Brussel uit te tekenen. 2017 wordt dus ongetwijfeld het jaar waarin het gloednieuwe 
welzijnsteam Brussel zich verder zal positioneren. 

 

Donker jaar voor hulpverlening in de Brusselse gevangenissen 
De Vlaamse hulp- en dienstverlening kende in 2016 een dieptepunt in de Brusselse gevangenissen (Sint-
Gillis, Vorst en Berkendael). Sinds de zomer van 2015 werden wegens structurele problemen binnen 
Justitie alle groepsactiviteiten afgeschaft en waren personeelsstakingen regelmatig aan de orde. Pas eind 
oktober 2016 kwam er, mede door de aanstelling van een nieuwe gevangenisdirectie, voorzichtig terug 
beweging in deze impasse. Jammer genoeg kon voor het tweede jaar op rij de Herstelweek in Sint-Gillis 
niet doorgaan. Eind november werd deze in Vorst wel toegestaan, waardoor we een Engelstalige 
introductiequiz over ‘herstel’ konden begeleiden en een Engelstalig filmdebat (in samenwerking met 
CAW Brussel). Het blijft een uitdaging om gedetineerden in deze overlevingsomstandigheden warm te 
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maken voor het thema herstel. Het is een werk van lange adem, waarin één herstelweek onmogelijk 
voldoende is. Maar alleen al de mogelijkheid om na meer dan een jaar van non-activiteit met een groepje 
gedetineerden samen te komen en te discussiëren over recht en onrecht, verantwoordelijkheid en 
omstandigheden, respect en re-integratie, was voor hen meer dan een lichtpunt in dat donkere jaar. We 
kijken voorzichtig naar 2017, waar de intentie om de Vlaamse hulp- en dienstverlening terug op volle 
toeren te doen draaien, hopelijk meer wordt dan een loze belofte. 

 

Samenwerkingspartner in de kijker: CAW Halle-Vilvoorde  
De splitsing van de kieskring en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde kende 
verstrekkende gevolgen. Op 1 april 2014 werd een nieuw parket opgericht in Asse, en ook het CAW 
(Centrum Algemeen Welzijnswerk) breidde fors uit. Ondertussen heeft ze 4 vestigingen in Halle-
Vilvoorde: in Asse (Zellik), Vilvoorde, Halle en Tervuren. Het CAW als eerstelijns hulpverstrekker, met 
diensten als slachtofferhulp, JAC en Justitieel Welzijnswerk, is voor ons een belangrijke 
doorverwijzingspartner. Daarom besloten we om in 2016 tijd te maken om de (ver)nieuw(d)e werking in 
Halle-Vilvoorde beter te leren kennen. Collega Sophie nam op 18 oktober deel aan een netwerkmoment 
op het CAW in Asse met alle hulpverleningspartners uit de regio. Diensten werden voorgesteld, 
verwachtingen werden besproken en folders uitgewisseld. Het is een blijvend aandachtspunt om te 
investeren in onze naamsbekendheid in deze nieuwe en snel evoluerende regio, maar de eerste contacten 
zorgden toch reeds voor enkele doorverwijzingen voor slachtoffer-daderbemiddeling. In 2017 zetten we 
hier verder op in. 

 

STRUCTURELE ACTIVITEITEN IN LEUVEN 

 

Stand van zaken van het automatisch systeem van parketdoorverwijzingen  
Sinds 2014 kregen slachtoffers en daders via een geautomatiseerd systeem een informatiebrief over 
bemiddeling. Dit waren brieven in dossiers waarin de beslissing werd genomen tot dagvaarding en dit 
gebeurde in een aantal afgesproken kwalificaties.  Dit alles verliep vanuit het informaticasysteem REA.  
Sinds mei 2016 is het parket van Leuven een overstap aan het maken naar een nieuw softwaresysteem 
MaCH genoemd. Leuven, samen met Turnhout opereren hierbij als pilootproject. De bedoeling is dat alle 
andere parketten op termijn ook deze nieuwe software gebruiken eens het systeem goed functioneert. 
Het gebruik van deze nieuwe software liep echter niet van een leien dakje. Veel fouten moesten (en 
moeten nog steeds) rechtgezet worden. Dit is een heel zware dobber voor het functioneren van de 
administratie van het parket. Daarnaast werd ook vastgesteld dat voor het versturen van de 
bemiddelingsbrieven er ook een extra software-aanpassing nodig is. De goede wil is er om ook dit aan te 
pakken. Maar momenteel wil dit wel zeggen dat er sinds mei 2016 geen automatisch aanbod meer 
gebeurd is.  Als de verdere planning goed verloopt, zouden er vanuit MaCH bemiddelingsbrieven kunnen 
vertrekken vanaf maart 2017.   

 

 

Bemiddelen met geïnterneerden 
We hebben in de loop der jaren, al enkele taboes doorbroken: bemiddelen in Leuven Centraal, 
bemiddelen met kinderen, bemiddelen in zedenzaken en voor 2016 is daar bemiddelen met 
geïnterneerden bijgekomen. Bemiddelen met geïnterneerden verloopt niet zonder slag of stoot. Je botst 
op veel weerstand, obstakels en drempels, niet alleen bij derden, maar ook bij bemiddelaars zelf. 

Uiteraard is dit een verhaal dat al jaren geleden gestart is maar 2016 zorgde toch wel voor een definitieve 
doorbraak.  
Toen we in 2001 met Bemiddeling Fase Strafuitvoering begonnen, werden van meet af aan de 
‘geïnterneerden’ er principieel bij genomen. We wilden niemand uitsluiten en niemand het recht op 
bemiddeling ontzeggen. Ook deden we een aanbod naar de voorlopig gehechten waarvan nog niet vast 
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stond of ze veroordeeld of geïnterneerd zouden worden. Ook al hadden we niet altijd weet van de 
psychische stoornissen, we hadden evenmin zicht op eventuele psychische problematieken aan 
slachtofferkant.  
In de Hulpgevangenis en in Merksplas konden dus van bij aanvang ook geïnterneerden een beroep doen 
op ons aanbod. Vragen van slachtoffers kregen we hoe dan ook al veel minder in de fase van de 
strafuitvoering; vragen van slachtoffers van geïnterneerden kregen we eigenlijk nooit.  

Aan daderkant vroegen enkelen het aan. Maar er volgde niet zo heel veel respons. Slachtoffers 
reageerden niet of lieten ons weten dat zij hier niet op wensten in te gaan. Ik herinner me nog zeer goed 
de reactie: “Maar mevrouw, die is zo zot als een deur, je kan daar niet mee spreken”. 

Toch leerden de eerste ervaringen ons dat mensen soms zeer goed aanspreekbaar waren. Dat zij ook 
verantwoordelijkheid konden opnemen en dat als we dader en slachtoffer samen rond de tafel plaatsten, 
er evenzeer herstel kon plaatsvinden. Dit was niet meer of minder dan in andere casussen. 

Toen we iets meer op systematische wijze een aanbod deden aan gedetineerden in de Hulpgevangenis, 
kozen we er al snel voor om telkens iemand van het zorgteam te betrekken als een geïnterneerde een 
aanvraag deed. In de eerste plaats om voor extra ondersteuning te zorgen voor de geïnterneerde, maar 
ook naar het slachtoffer en de bemiddelaar toe. Slachtoffers hebben dikwijls nood aan informatie over 
het ziektebeeld/diagnose. En de bemiddelaar wil ook wel de valkuilen of extra kwetsbaarheden kennen 
die het ziektebeeld met zich meebrengt. 

Een aantal geïnterneerden verblijven echter niet in de gevangenis, maar in een psychiatrische instelling. 
En daar lagen de drempels wel wat hoger. Onze pogingen om een voet in huis te krijgen mislukten veelal. 
De kaart van de patiënt werd getrokken: “Het is niet in zijn belang om te bemiddelen.” Of “Hij is nu stabiel 
en we willen dat liefst zou houden.”. We botsen voortdurend op een muur. 

We hadden een paard van Troje nodig om hierin verandering te brengen.  

Een nabestaande die niet wilde opgeven en ons jaarlijks opnieuw contacteerde en een psycholoog die 
open stond voor herstelbemiddeling, brachten hierin in ons arrondissement verandering.  

Na herhaaldelijk opnieuw de vraag te stellen, werden we uitgenodigd op de teamvergadering van een 
gesloten afdeling in een psychiatrisch ziekenhuis. We hadden geleerd dat de kaart van het slachtoffer 
trekken niet werkte. Ditmaal trokken we de kaart van de dader en zoomden we in op wat ‘bemiddeling’ 
hun patiënten kon opleveren. Ook onze ervaringen in de gevangenissen werden mee op tafel gelegd. 

En zo kregen we een voet binnen. We mochten gesprekken voeren in het kader van een 
pendelbemiddeling maar in aanwezigheid van de huispsycholoog.  
Maar aangezien bemiddelaars getraind zijn om open te trekken en ruimte te creëren, eens zij een voet 
binnen hebben, zaten we een jaar samen aan tafel voor een eerste gezamenlijk gesprek in een 
levensdelict.  
Er volgden nog meerdere gesprekken en vooral vele aanvragen eens men doorhad welke meerwaarde 
slachtoffer-daderbemiddeling kan bieden.  Geïnterneerden kampen soms al jaren met problemen en het 
is dan ook niet onlogisch dat hun feiten dikwijls ook gericht zijn op familieleden. De banden zijn daardoor 
verbroken en bemiddeling biedt ook hier een mogelijkheid tot herstel. Daar waar men niet inging op de 
vraag voor contact vanuit de instelling, kon men dit wel als die vraag vanuit een slachtoffer-
daderbemiddelingsdienst kwam. Onze neutraliteit, de erkenning als slachtoffer en het luisteren naar ‘hun’ 
verhaal en respecteren wat zij wensten, bleken hierin zeker troeven te zijn. Zo brachten we ook enkele 
geïnterneerden terug met hun familie in contact na respectievelijk twee, zeven en zestien jaar. 
Ontmoetingen die ons nog lang zullen bijblijven. 
Ook al is er enerzijds weinig verschil met bemiddelen in andere casussen (het gaat om dezelfde 
methodiek, dezelfde principes en dezelfde valkuilen), toch zijn er ook verschillen. Het is niet altijd een 
evident publiek. We kunnen zeker niet veralgemenen maar we merken toch op dat geïnterneerden meer 
aandacht vragen. Ze contacteren je veelvuldig, hebben de nood om zaken een aantal keer opnieuw horen 
en kunnen ook moeilijker accepteren als een slachtoffer niet op het aanbod wenst in te gaan. Ze zullen 
herhaaldelijk de vraag opnieuw stellen. 
Maar het is ook een zeer dankbaar publiek. Ze appreciëren enorm wat je voor hen doet. En ook dat laten 
ze je meermaals weten. Ze zijn puur, filteren minder, staan van daaruit ook zeer authentiek in de 
ontmoetingen en dat levert zeer beklijvende gesprekken op.  
 
Bemiddelen met geïnterneerden vraagt een nauwe samenwerking met de zorgverleners, vraagt extra 
aandacht, maar levert zeer zeker ook ‘herstel’ op aan de partijen.  
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De Erkennings- en Bemiddelingscommissie Historisch Misbruik (EBCHM) 
Van in 2015 vaardigt Moderator twee bemiddelaars af om deel te nemen aan de Bemiddelings- er 
Erkenningscommissie Historisch Misbruik.  

Situering van de EBCHM: 

Vanaf april 2013 kwamen steeds meer mensen in de pers en bij de hulplijn 1712 aan het woord met hun 
verhaal over hoe ze als kind geconfronteerd werden met geweld en misbruik door steunfiguren in jeugd- 
en onderwijsinstellingen. Concreet gaat het om situaties waarbij kinderen niet konden ontkomen aan 
fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag door mensen waarvan zij afhankelijk waren: 
een leerkracht, een leidinggevende uit de jeugdbeweging, een trainer, een opvoeder of toezichter19.  

In 2014 besliste minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen tot de oprichting van 
een Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik en de organisatie 
van lotgenotencontacten in elke provincie vanaf 1 december 2014.  
 
De focus van dit aanbod richt zich op feiten van ‘historisch’ misbruik die gepleegd zijn vóór 1990. Met 
dit aanbod reikte de overheid de hand aan eenieder die zocht naar erkenning voor het aangedane leed. 
Maar ook aan diegenen die naar begrip zochten, specifiek via steun en ontmoeting met lotgenoten die in 
de periode 1930-1990 historisch misbruik hebben geleden in een jeugd- of onderwijsinstelling.  

De leden van de Erkennings- en Bemiddelingscommissie zijn geselecteerd op basis van expertise op vlak 
van slachtofferbejegening, bemiddeling en/of ervaring met situaties van grensoverschrijdend gedrag. De 
commissie was divers samengesteld wat gender- en leeftijdsverdeling, professionele achtergrond en 
sectoren betreft.  

De commissie ging van start op 1 december 2014. Wij sloten aan in 2015. Er werden 60 oproepen 
geregistreerd bij 1712. Een aantal konden daar hun verhaal kwijt, sommigen waren geïnteresseerd in de 
lotgenotengroepen. Er werden 19 aanvragen ingediend voor een gesprek met de Commissie. Twee 
vragen werden onontvankelijk verklaard omdat het o.m. ging over actueel misbruik en 3 dossiers 
sprongen af omdat de slachtoffers zich niet klaar voelden voor een gesprek met de Commissie. 

De Commissie luisterde naar de getuigenissen van 14 personen. Het merendeel van de slachtoffers werd 
in de periode 1940 – 1970 geconfronteerd met misbruik en/of geweld. De leeftijd van de slachtoffers 
tijdens het misbruik beslaat in veel gevallen hun hele kindertijd. De Commissie stond niet alleen in voor 
een luisterend oor en het geven van erkenning. Er waren 9 slachtoffers die de huidige leidinggevende 
ontmoetten van de voorziening waar het misbruik had plaatsgevonden. De commissie ontmoette in één 
dossier een genoemde dader. Er werden twee personen doorverwezen naar de hulpverlening. Vijf 
personen vroegen, ondanks het feit dat de Erkennings- en Bemiddelingscommissie daartoe conform haar 
reglement geen mandaat had, toch expliciet naar een schadevergoeding door de vernoemde daders.  

De slachtoffers gaven aan dat het tijd en moed vraagt om de stap te zetten naar de commissie. De 
slachtoffers hechten veel belang aan volgende aspecten van de werking van de commissie: 

 gehoord worden, voor het eigen verhaal maar ook dat van anderen, zelfs jaren of decennia na de 
feiten; 

 het krijgen van erkenning voor elk individueel verhaal; 
 het verkrijgen van een zicht op de huidige situatie van de toenmalige betrokkenen, de instelling 

en de verantwoordelijken, lotgenoten en andere slachtoffers of getuigen uit die periode van 
misbruik. 

Dit vertaalt zich vaak in volgende concrete wensen: 

 Reëel contact met andere slachtoffers, lotgenoten en/of personeel. Veel slachtoffers hebben 
geen vraag naar een zelfhulpgroep. Ze zijn eerder vragende partij voor contact met mensen die 
in dezelfde periode in de instelling verbleven en mogelijk hetzelfde hebben meegemaakt. 
Lotgenotengroepen, op structurele basis, komen tegemoet aan de verwachtingen van sommigen. 
Maar het behoort niet tot de verzuchtingen van alle slachtoffers; 

 erkenning door de betrokken instelling zelf. Via excuses, een gesprek of een brief; 
 een bezoek aan de plaats van het misbruik of geweld; 

                                                           
19 Roevens, E. (2014). Kwalitatief onderzoek naar de noden van slachtoffers van historisch geweld en misbruik in jeugd- en 

onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Onderzoek in opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de 
Vlaamse Overheid.  
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 het confronteren van de daders en/of het krijgen van erkenning van de daders; 
 ondersteuning bij de verwerking van de feiten uit het verleden; 
 financiële tegemoetkoming voor het geleden misbruik of geweld.  

 
Personen die door slachtoffers als dader werden vernoemd, werden daarvan niet op de hoogte gesteld. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat sommige vermeende daders niet meer te contacteren zijn 
(bijvoorbeeld overleden), of dat het contact met hen wordt afgeschermd (bijvoorbeeld omdat ze te oud 
zijn, te ziek, moeilijk te bereiken, enzovoort). 

In een enkel geval kon de commissie contact leggen met de vermeende dader. Deze persoon voelde zich 
helemaal niet aangesproken als dader. Zij herkende zich niet in die rol en begreep niet waarom zij als 
dader werd aangeduid.  

Volgende beleidsaanbevelingen werden geformuleerd: 

 Met betrekking tot actueel misbruik: voer een preventief en adequaat beleid, zowel voor 
slachtoffers als voor plegers. 

 Met betrekking tot historisch misbruik: permanente beleidsinspanningen zijn noodzakelijk. 
 Voer verder en diepgaander onderzoek naar historisch grensoverschrijdend gedrag. 
 Voorzie een klachtenprocedure voor actueel en historisch misbruik op voorzieningsniveau. 
 Richt een permanent overkoepelend aanspreekpunt voor slachtoffers op.   
 Versterk en diversifieer de bekendmaking van het aanbod voor slachtoffers. 
 Voorzie een aanpak ten aanzien van genoemde daders. 
 Voorzie een aanpak ten aanzien van instellingen en hulpverleners. 
 Blijf inzetten op maatschappelijke sensibilisering. 

 

De meerwaarde van bemiddeling. 

Uit de vragen en noden van de slachtoffers, bleek contact met de instelling of pleger een vraag die dikwijls 
in de getuigenissen naar boven kwam. Er maakten 3 bemiddelaars deel uit van de Commissie en 
zodoende kon er dan ook op deze vragen worden ingegaan. De andere commissieleden werden niet 
uitgesloten van contact met de instelling, integendeel, toch probeerden we meestal een duo te vormen 
met een bemiddelaar.  Onze deskundigheid terzake werd meer dan geapprecieerd. 

Nochtans ging het hier niet om de klassieke slachtoffer-daderbemiddeling.  
Ook al hebben we in de fase strafuitvoering ervaring met bemiddeling rond feiten die enige tijd geleden 
zijn gebeurd. Hier ging het om feiten die minstens 25 jaar geleden waren gepleegd. Regelmatig hoorden 
we verhalen van in de jaren 60. Wat ons vooral opviel is dat tijd zeker niet alle wonden heelt, toch niet 
in dit soort zaken. En evenzeer als bij recente misdrijven is er de nood aan communicatie. 
We geraakten ook niet tot bij de daders. Heel wat daders waren overleden, dement of soms werden ze 
ostentatief afgeschermd. Instellingen en organisaties gaan er soms voorstaan, vermoedelijk om de dader 
te beschermen. Op die manier wordt er geen rekening gehouden met de nood die er bij een pleger 
mogelijks kan zijn om ook met zichzelf of dat donker stuk in zijn leven in het reine te komen.  
Plegers die vernoemd worden in een (historisch) dossier van grensoverschrijdend gedrag, hebben m.i. het 
recht daarvan op de hoogte gebracht te worden. Maar hun privacy moet evengoed respectvol benaderd 
worden. Tegenspraak is op zijn plaats. Dat betekent dat de versie van de vernoemde dader naast die van 
het slachtoffer geplaatst moet worden.  
 
We adviseren verder in te zetten op de bemiddelingsmethodiek die zeer geschikt is om het contact tussen 
vernoemde dader en slachtoffer te faciliteren. Slachtoffers vroegen ook naar een bemiddeling of nog 
meer naar een confrontatie met de dader/pleger om op die manier erkenning te krijgen. In klassieke 
bemiddelingen heeft het gerecht de dader al een etiket opgeplakt en dat geeft al een erkenning ‘an sich’, 
de samenleving stelt dat iemand dader is. Hier is de nood aan erkenning hoger. 
 
Omdat we niet bij de (vermoedelijke) daders geraakten vonden er enkel bemiddelingen plaats met 
aanspreekfiguren/verantwoordelijken. Het vroeg soms enige moeite om iemand te vinden. En er schuilt 
zeker ook een valkuil in als mensen dit regelmatig doen en van daaruit bijna een rol op zich nemen. 
 
Vanuit de bemiddelingsdienst Vlaams-Brabant werkte Kristel Buntinx mee aan twee 
bemiddelingsgesprekken en een Peace Making Circle met een instelling waar ze wel kon terugvallen op 
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onze principes en methodiek, vooral op het vlak van agendabepaling en voorbereiding. Ook deze 
gesprekken kunnen veel betekenis hebben. Een slachtoffer gaf expliciet op voorhand aan dat zij geen 
boodschap had aan de excuses van een aanspreekfiguur, maar toen ze die toch kreeg, liet het slachtoffer 
weten dat dat toch wel iets voor haar betekende. De gesprekken op zich werden door de slachtoffers 
ervaren als positief, respectvol en betekenisvol.  
 
Ook voor het aanspreken van een vermoedelijke dader, was onze ervaring een meerwaarde. De 
vermoedelijke pleger kon op een respectvolle en zorgzame confronterende manier aangesproken 
worden. Zij ontkende echter waardoor er geen bemiddeling werd opgestart. Ook met de terugkoppeling 
van deze moeilijke boodschappen konden we op onze ervaring terugvallen. 
 
Of op termijn, als de Erkennings- en Bemiddelingscommissie in 2017 verandert naar een overkoepelend 
permanent aanspreekpunt,  die bemiddelingen moeten blijven plaatsvinden vanuit dat aanspreekpunt is 
voor mij nog een vraagteken. Kan er naar andere diensten worden doorverwezen? Kan men bij 
Moderator terecht? Heeft een Commissie niet meer gezag en van daaruit ook een mandaat om 
instellingen en organisaties aan te spreken? En wordt er van daaruit ook niet meer gereageerd door de 
instellingen? De instellingen die tot het domein van ‘Welzijn’ behoorden, waren m.i. het meest 
coöperatief. Dit zal zeker nog voor het installeren van dat definitieve aanspreekpunt moeten 
doorsproken worden. 
 
Tot slot, wil Kristel nog meegeven dat zij als lid van de Commissie enorm geraakt was door de enorme 
impact van die daden (van soms wel 50 jaar geleden) tot op de dag van vandaag. Mensen waren hier voor 
hun leven door getekend. Dit had hun kansen ontnomen op vele vlakken. Dat alleen al vraagt dat een 
samenleving hier vandaag nog iets mee doet. 
 

De Stuurgroep Herstelrecht en Bemiddeling 
In het vorige jaarverslag kon u lezen dat we een nieuw voorstel rond organisatie van de stuurgroep 
hadden uitgewerkt. We wilden meer input van partnerorganisaties.  
 
Er werd begin 2016 op de eerste Stuurgroep in februari meteen werk gemaakt van de verdere concrete 
uitwerking van ons voorstel.  
Er werd gekozen voor drie  stuurgroepen, twee rond inhoudelijke thema’s en één rond de cijfers. De 
stuurgroepen met inhoudelijke thema’s werden voorbereid door één of twee partners, op hun locatie en 
met de verantwoordelijkheid voor het verslag. BAL blijft instaan voor de agenda en het rondsturen van 
het verslag.   
 
Een tweede Stuurgroep ging door op initiatief van LINC, op de KUL met als inhoudelijk thema 
‘Restorative City’. Ook LINC werd toegelicht en de bemiddelingsprojecten presenteerden beknopt hun 
cijfers. Over dit thema gaat u in het jaarverslag van 2017 zeker nog meer lezen. 
In het najaar werden we door het CAW en het Justitiehuis uitgenodigd op het CAW rond het thema 
‘complexe echtscheidingssituaties’. 
Het is nog te vroeg om dit nieuwe concept al te evalueren, maar we geven al wel enkele vaststellingen 
mee. De formule heeft dit eerste jaar gewerkt. Partners engageren zich en zorgen voor een boeiend 
inhoudelijk thema. Het zorgt anderzijds niet meteen voor een grotere opkomst. Een aantal partners 
blijven afwezig. Vanuit BAL komen er wel een aantal bemiddelaars die geïnteresseerd zijn in het thema. 
Het ontlast de bemiddelingsdienst enorm doordat er nu een gedeelde verantwoordelijkheid is voor de 
agenda en het verslag.    

Anno 2017 zal moeten blijken of alle partners meestappen in dit engagement.     
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BESLUIT:  “LAAT ONS ONS KIPPENVEL OPENHOUDEN”  

 

Bemiddelen in kleine en grote delicten. Ontdekken dat er meerdere waarheden bestaan. Regelmatig 
meemaken dat partijen zichzelf ontstijgen in een ontmoeting. Wij bemiddelaars proberen hiertoe bij te 
dragen. We faciliteren het tot stand komen van een nieuwe subjectieve waarheid tussen slachtoffer en 
dader. Een “nieuwe” waarheid die hen toelaat het gebeuren met zo weinig mogelijk blijvende schade te 
kunnen plaatsen en achter zich te laten. We zijn ervan overtuigd en stellen ook dagelijks vast dat 
bemiddelen niet vanzelfsprekend is. Zeker in onze huidige samenleving vergt het enige moed om de 
verantwoordelijkheid op te nemen  om een beweging te maken naar die andere kant. 

Uiteraard moeten de betrokken partijen weten van het bestaan van bemiddeling. In die zin hebben velen 
een taak m.b.t. deze informatieverstrekking. Op de eerste plaats staan bij ons nog altijd het (politie)parket 
en de onderzoeksrechters. Zij zijn onze grootste bron van aanmelders. Dit blijft vrij logisch gezien zij het 
centrum vormen van de bestaande strafdossiers. Maar evenzeer politiediensten, hulpverleners werkend 
met daders en slachtoffers, justitieassistenten, advocaten…. zijn belangrijke actoren. We zijn ook te-
vreden dat we in 2016 de psychiatrie als nieuwe bondgenoot kregen.   

 Doorverwijzen blijft dikwijls heel persoonsgebonden. Het vergt dan ook een alertheid om onze 
contacten met de partners op een zodanige manier te “onderhouden” en te “kleuren” zodat dit nog meer 
kan leiden tot goeie doorverwijzingen.  

We zien verder dat de mechanismen die spelen binnen onze eigen organisatie Moderator als onze eigen 
provinciale dienst/team ook spelen bij onze partners (parket,  gevangenis, CAW,….)  Het komt steeds 
neer op het zoeken van een evenwicht tussen de opdracht, het personeel, de middelen en de beschikbare 
tijd, onderscheid kunnen maken wat op korte, middellange en lange termijn dient te gebeuren. We 
ervaren dat hoe evenwichtiger organisaties functioneren, hoe groter de soliditeit van de diensten is en 
hoe groter het comfort is om de job kwalitatief goed te kunnen uitvoeren.   

We vinden dat het totaalplaatje van 2016 positief is voor onze dienst. We beseffen dat werken in Brussel 
een andere flexibiliteit en alertheid vergt dan in Leuven. Op taalvlak is ook een goede kennis van het 
Frans noodzakelijk.  We stellen vast dat we als “Moderator” zowel in Brussel, Halle-Vilvoorde als Leuven 
serieus genomen worden als gesprekspartner. Er is openheid om ons te beluisteren en om constructief 
mee na te denken over haalbare en realistische manieren van samenwerken. De realiteit  van praktische 
problemen (van reorganisatie over softwareproblemen tot onderbezetting van administratief personeel, 
gevangenisstaking, ….) dwingt ons en onze partners wel met de voeten op de grond te blijven. 

Een grote troef van alle bemiddelingsdiensten is dat we een vinger aan de pols hebben bij het 
parket/gerecht van het eigen arrondissement. Dit maakt dat we met onze Vlaamse collega’s werkwijzen 
kunnen uitwisselen en dat er dikwijls gecopy-pastet kan worden. Op die manier hoeft niet iedereen het 
warm water telkens opnieuw uit te vinden. Deze vorm van kruisbestuiving is zinvol en biedt een grote 
meerwaarde voor onze organisatie. Het werken aan die herstelrechtelijke weg wordt op die manier nog 
meer een gezamenlijk gedragen project. We mogen niet op onze eigen kleine eilandjes blijven of 
terugvallen. Vooral in deze toch wel “ondermijnende” tijden waar een aantal publieke figuren de grenzen 
van onze democratie en rechtsstaat tarten,  is een samen gedragen boodschap van dialoog, wederzijds 
begrip en respect een heel noodzakelijk tegenwicht. We nodigen iedereen en ook onszelf uit om hierbij 
de woorden van de fantastische muzikant Toots Thielemans 20te herinneren en in deze context te 
gebruiken: “Laat ons ons kippenvel open houden!”.  

  

                                                           
20 dixit Toots Thielemans †2016: je moet in je  “kippenvel” geloven, je moet je “kippenvel openhouden”. Hij bedoelde hiermee dat 

je moet geloven in je project, je missie.   
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INLEIDING 

 

In 2016 werd de naamsverandering een feit! Suggnomè werd Moderator! De samenwerkingspartners 
hebben de naamsverandering positief onthaald. De bijzonder goede voorbereiding door het secretariaat 
van Moderator maakte het de bemiddelaars gemakkelijk om iedereen op de hoogte te stellen van de 
wijzigingen. Proficiat en dank aan het secretariaat! 

De personeelsbezetting van de  bemiddelingsdienst West-Vlaanderen is stabiel gebleven. Vier 
bemiddelaars vertegenwoordigen 3,1 FTE verdeeld over de afdelingen Ieper, Veurne, Kortrijk en Brugge. 
De standplaats van de bemiddelaars van de afdelingen Ieper, Veurne en Kortrijk is verhuisd van Izegem 
naar Kortrijk. Een welbewuste keuze  om samen met de bemiddelaars minderjarigen gehuisvest te zijn. 

 

EEN BLIK OP DE CIJFERS 

 

Burgers betrokken bij een misdrijf krijgen informatie over slachtoffer -daderbemiddeling … 
Krachtens de wet van 22 juni 2005 heeft eenieder, betrokken bij een misdrijf, de mogelijkheid om een 
beroep te doen op bemiddeling. Diezelfde wet erkent Moderator vzw als enige dienst in Vlaanderen21 
om deze dialoog op te nemen.  

Geïnspireerd door het Herstelrecht ijvert Moderator vzw ervoor dat zoveel mogelijk burgers informatie 
krijgen over deze kans tot uitwisseling met de andere betrokken partij(en). Slachtoffers, daders, partijen 
in een verkeersongeval en alle personen uit hun directe omgeving hebben het recht deze informatie te 
krijgen om vervolgens zelfstandig te kunnen beslissen of bemiddeling iets voor hen kan  betekenen. Zij 
hebben  het recht te weten dat slachtoffer-daderbemiddeling kosteloos is en parallel loopt met de 
gerechtelijke procedure; dat de vertrouwelijkheid en de vrijwillige deelname aan een bemiddelingsproces 
én de professionele steun van een neutrale bemiddelaar centraal staan én dat elke partij zich kan laten 
bijstaan door een raadsman.  

In de praktijk van Moderator vzw zijn er veel actoren en organisaties die informeren over slachtoffer-
daderbemiddeling. De gerechtelijke actoren en meer bepaald de parketten leveren hiertoe een 
aanzienlijke bijdrage. Het is onmogelijk een exact cijfer te plakken op het aantal geïnformeerde burgers 
of op het aantal strafdossiers waarin één of meer partijen werden geïnformeerd. 

Uit de eigen cijfersgegevens van 2016 voor West-Vlaanderen kan Moderator vzw wel vertellen: 

 Dat er over de vier afdelingen van West-Vlaanderen minstens in 613 strafdossiers informatie 
werd gegeven over slachtoffer-daderbemiddeling.   
Het overgrote deel (342) hiervan kwam vanuit het parket van Kortrijk. Vanuit Ieper (73) en 
Veurne (15) is er nauwelijks toeleiding. Vanuit Brugge werd in minstens 183 strafdossiers info 
gegeven. 

 Dat er op die manier 1334 burgers, waaronder 698 slachtoffers en 636 daders, werden 
geïnformeerd. Deze cijfers zijn nagenoeg een kopie van deze van 2015. 

 Dat deze informatie 329 persoonsmisdrijven betreft, 139 eigendomsdelicten, 29 verkeerszaken, 
23 zedendossiers, 19 familiezaken en 2  racismedossiers. Ook deze cijfers lijken sterk op deze 
van 2015. 

 Dat de informatieverstrekking vooral plaatsvond op niveau van het opsporingsonderzoek (317 
strafdossiers) en in mindere mate op niveau van het gerechtelijk onderzoek (10), eerste aanleg 
(2), Hof van Beroep (1) en in de fase van strafuitvoering (27). We noteren een beduidend mindere 
toeleiding van opsporingsonderzoeken (317 tegenover 527 in 2015). Wat gerechtelijke 

                                                           
21 In Wallonië is Médiante asbl erkend en in Brussel zijn beide diensten actief. 
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onderzoeken betreft blijft de situatie  t.o.v. 2015 ongewijzigd, terwijl er in het  verleden in deze 
fase toch mooie resultaten konden geboekt worden. De grootste instroom in de fase van de 
strafuitvoering situeert zich in de afdeling Brugge, hetgeen veel te maken heeft met de 
aanwezigheid van het PCB (een grote gevangenis) en het PLC (waar het herstelfonds op nogal 
wat interesse kan rekenen). 

 

… en nemen contact op met de bemiddelingsdienst  
Eens daders, slachtoffers of hun directe omgeving geïnformeerd werden over bemiddeling , kunnen zij 
met één van de bemiddelingsdiensten, verspreid over heel  Vlaanderen en Brussel, contact opnemen.  

In de eerste, hoofdzakelijk telefonische, contacten met de bemiddelingsdiensten stellen zij vragen over 
bemiddeling en/of geven zij te kennen al dan niet in bemiddeling geïnteresseerd te zijn.  

Zo zijn de bemiddelingsdiensten tevens eerste aanspreekpunten voor deze burgers die, vaak voor de 
eerste keer in hun leven, geconfronteerd worden met Justitie : bv. ‘Ik ben blijkbaar betrokken in een 
strafrechtelijk dossier maar ik weet niet waarover het gaat…’, ‘Kan ik mijn dossier inlezen?’, ‘Kan ik als 
slachtoffer naar de zitting gaan?’, ‘Hoe kan mijn schade vergoed worden?’, ‘Ik lig ervan wakker, wie kan 
mij helpen?’, ‘Heb ik een advocaat nodig?’,…  

De cijfers van 2016 vertellen ons: 

 Dat er in 447 strafdossiers (= 73% van de 613 strafdossiers) minstens één betrokken partij 
contact opnam met onze diensten.  In vergelijking met 2015 is dit een toename van 16%. 

 In totaal reageerden 582 burgers, waaronder 294 slachtoffers (= 64% van de geïnformeerde 
slachtoffers) en 286 daders (= 72% van de geïnformeerde daders). Een opmerkelijke toename 
van de reacties van daders en slachtoffers in vergelijking met 2015. 

 357 van de 447 aanvragen22 werden door de bemiddelingsdiensten opgenomen.  Dit is een 
toename met 13% in vergelijking met 2015. 

 Het grootste deel van deze 357 opgenomen strafdossiers bevond zich op niveau van het 
opsporingsonderzoek (317 dossiers). Verder waren er 10 dossiers in gerechtelijk onderzoek, 27 
dossiers in de strafuitvoeringsfase en een minderheid van dossiers bevond zich op het niveau 
van de Rechtbank van Eerste  Aanleg (2) en het Hof van Beroep (1).  

 

Vanaf het moment dat 1 partij te kennen geeft een uitwisseling met de andere partij te wensen, stellen 
de bemiddelingsdiensten alles in het werk om alle andere partijen uit het strafdossier te betrekken.  
Daartoe sturen zij een herinneringsbrief of worden - waar mogelijk - deze partijen opgebeld om hen 
alsnog tot de bemiddeling uit te nodigen.  

Soms levert dit nog meer geïnteresseerden op. Maar ook heel wat mensen reageren niet op deze extra 
uitnodiging. Gezien de vrijwilligheid van de bemiddeling eindigt de proactieve inzet tot het betrekken 
van zoveel mogelijk partijen hier.   

De diensten her-contacteren vervolgens de eerder geïnteresseerde(n) en zorgen ervoor dat deze 
mensen weten dat er omwille van ‘geen match met de andere partij’ geen bemiddeling kan opgestart 
worden. Indien gewenst kunnen zij nog meer info op maat krijgen met betrekking tot de burgerlijke 
partijstelling of kunnen zij doorverwezen worden naar de advocatuur of naar gepaste hulpverlening.  

In de 357 opgenomen strafdossiers wilden 222 slachtoffers en 236 daders meer uitleg over bemiddeling. 
Op deze manier kwamen we tot 160 slachtoffer-daderrelaties waarin beide partijen meer uitleg over 
het aanbod wensten. 
 

Een deel van deze burgers kiest ervoor deel te nemen aan slachtoffer -daderbemiddeling 
Het is niet omdat in éénzelfde dossier dader én slachtoffer meer willen weten over bemiddeling dat zij 
ook werkelijk een uitwisseling met elkaar willen.  

                                                           
22 Van deze 447 werden er 83 niet opgenomen bv. omdat het dossier interfereerde met het lopende onderzoek, omdat een partij 

niet meer bereikbaar was, omdat de dader de feiten ontkende, omdat de zitting te kortbij was.  
    7 buitenstrafrechtelijke vragen kregen wel een antwoord, maar werden niet verder verwerkt in de registratie. 
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Redenen die zij -  na uitleg over bemiddeling - aangeven om niet te bemiddelen zijn bv. dat zij daar geen 
oplossing in zien, dat ze geen verwachtingen hebben of omwille van persoonlijke  redenen. Bij daders ligt 
de uitval soms ook bij de volledige ontkenning van de feiten.  Af en toe zijn partijen bij opstart van de 
bemiddeling niet meer bereikbaar. 

Van de  160  slachtoffer-daderrelaties (in 120 strafdossiers) waarin beide partijen meer uitleg over 
bemiddeling wilden23, leidden er 117  (= 73%) tot een effectief lopende bemiddeling en liep er zo in 
2016 in 85 van de aangemelde strafdossiers minstens één bemiddeling24. 

In deze 117  lopende bemiddelingsdossiers waren er 201 burgers betrokken, waarvan 110 slachtoffers 
en 91 daders. 

Over een groot deel van de van 2016 lopende bemiddelingsdossiers kunnen we nog geen verdere 
gegevens verstrekken omdat wij de analyse pas bij de afsluiting van een bemiddelingsdossier maken. Zo 
sloten wij 2016 af met nog 39 lopende dossiers die werden overgedragen naar 2017. 

 

Meer info over de bemiddelingen die in 2016 werden afgesloten  
Moderator vzw sluit 2016 af met 105 afgesloten bemiddelingsdossiers waarin werkelijk een uitwisseling 
tussen de partijen plaatsvond. 202 burgers, waarvan 111 slachtoffers en 91 daders, hebben aan een 
bemiddeling deelgenomen. 

Over de 105 afgesloten bemiddelingen kunnen wij het volgende vertellen: 

 Het ging om 85 dossiers op het niveau van opsporing, 2 op niveau van gerechtelijk onderzoek, 2 
op niveau eerste aanleg en 16 in de fase van strafuitvoering. 

 Naar aard van de feiten in de effectieve bemiddelingen ging het om 43 eigendomsfeiten, 49 
persoonsdelicten, 6 zedendossiers, 4 verkeersdossiers en 3 familiedossiers.  

 Het valt op dat in 61 % van de effectieve bemiddelingen de partijen elkaar op één of andere 
manier kenden.  

 
Wij stellen vast dat: 

 er  van de 105 afgesloten effectieve bemiddelingsdossiers, buiten de 2 (2%) waarvan de relatie 
ons niet gekend is25, 37% (39) onbekenden waren voor elkaar.  

 er in 31 relaties (29%) sprake was van één of andere  familiale band: (ex-)partners, ouder-kind, 
broer-zus, of een ruimere familieband.  

 Daarnaast waren er 9 kennissenrelaties, 2 collegarelaties, 5 ex-werknemersrelaties en één 
vriendenrelatie.   

 Verder waren er nog veel relaties uit de ruime omgeving van de partijen: buren, school-leerling, 
huurder-verhuurder, of ergens  ‘vaag van ziens’. 
 

In 16 van deze afgesloten dossiers was er sprake van een directe bemiddeling (=15% van de afgesloten 
bemiddelingsdossiers). In totaal waren er 18 ontmoetingen. Dit betekent dat in enkele van deze directe 
bemiddelingsdossiers meer dan één ontmoeting plaats vond. 

 Deze ontmoetingen vonden allen plaats in de fase vóór vonnis, en gebeurden vooral tussen 
partijen die elkaar kenden: in familieverband, als buur, collega, vriend, in schools verband. In vier 
ontmoetingen kenden de partijen elkaar niet. 

 Slachtoffers en daders ontmoetten elkaar voornamelijk in persoonsdossiers (6 ontmoetingen bij 
slagen en verwondingen, 1 bij feiten van poging doodslag, 1 bij laster en eerroof, 2 ontmoetingen 
bij belaging). In eigendomsdelicten waren er 6 ontmoetingen. Er waren ook 2 ontmoetingen in 
dossiers van niet-naleven omgangsrecht. 

                                                           
23 De subsidiëring van Moderator vzw verloopt o.b.v. de definitie die de FOD Justitie aan een bemiddelingsdossier gaf nl. ‘er is 

een bemiddelingsdossier vanaf het moment dat er twee partijen in eenzelfde strafdossier meer uitleg willen over bemiddeling’. 
24 In één strafdossier kunnen meerdere partijen betrokken zijn. Soms wil slechts één van de daders of één van de slachtoffers 

bemiddelen. 
25 Registratiefout: in principe kent een bemiddelaar de relatie die al dan niet bestaat tussen partijen in een effectieve 

bemiddeling. Wellicht gaat het om een interpretatiefout  bij het registreren nl.  ‘onbekenden = partijen die elkaar echt niet 
kenden’ versus ‘niet gekend = de bemiddelaar weet niet welke de relatie tussen de partijen is’.  
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 De meeste ontmoetingen deden zich, in verhouding tot het totaal aantal afgesloten dossiers per 
feit, voor in familiezaken (66%) Dit cijfer moet echter sterk gerelativeerd worden, aangezien het 
hier slechts om drie dossiers gaat. In persoonsdelicten leidden 21% van de dossiers tot een 
ontmoeting, in eigendomsdelicten 14% van de dossiers. 
 

37 bemiddelingsdossiers werden afgesloten met een overeenkomst tussen de betrokken partijen. Deze 
overeenkomsten werden stelselmatig aan het gerechtelijk dossier toegevoegd. 

 Overeenkomsten werden hoofdzakelijk vóór vonnis opgemaakt: 
• 69 afgeronde bemiddelingen in de fase voor een definitief vonnis leidden tot 32 

overeenkomsten (32/69 = 46%). 
• 36 afgeronde bemiddelingen in de fase  van de strafuitvoering leidden tot 5 

overeenkomsten. 
 De meeste overeenkomsten werden opgemaakt in eigendomsdossiers (20), gevolgd door 16 

overeenkomsten in persoonsdossiers, alsook in 1 zedenzaak. 
 In verhouding tot het totaal aantal afgesloten dossiers per feit, komen de meeste 

overeenkomsten voor in  persoonsdossiers (46%) en eigendomsdossiers (33%). 
 

STRUCTURELE ACTIVITEITEN EN VERDERE IMPLEMENTATIE VAN DE WET VAN 22 JUNI 
2005 

 

De bemiddelingsdienst West-Vlaanderen heeft er dit jaar voor gekozen om de samenwerkingspartners 
te informeren via een jaarfiche ‘overzicht 2016’. Dit kort maar krachtig overzicht biedt de lezer in één 
oogopslag veel informatie over zowel de cijfers als het structureel werk. Dit overzicht wordt hierna 
opgenomen in het jaarverslag. 

Enkele items willen wij in het bijzonder toelichten. 

 

Dienstnota parket 
In mei 2014 werd er vanuit het Parket-Generaal een omzendbrief (COL 5/2014) geschreven over de 
informatieplicht van de parketten inzake bemiddeling. Vanuit de bemiddelingsdienst West-Vlaanderen 
werd dit gegeven aangegrepen om in overleg te gaan met het parket West-Vlaanderen om te kunnen 
komen tot een uniforme werkwijze voor de vier verschillende afdelingen. 

Na een eerste overleg hieromtrent met procureur Cool (zie jaarverslag 2014) werd beslist dat er een 
dienstnota omtrent het informeren over bemiddeling voor het parket West-Vlaanderen zou 
geconcretiseerd worden.  Na een periode van informatie-uitwisseling tussen de bemiddelingsdienst en 
het parket en een laatste overleg op 16 september 2015 tussen de vier verbindingsmagistraten van de 
afdelingen en de bemiddelingsdienst, finaliseerde het parket een dienstnota die ingang vond op 1 
december 2015. Deze dienstnota bouwt verder op de COL 5/2014 en stelt in grote lijnen het volgende: 

 Telkens een brief wordt verstuurd vanuit het parket aan een geregistreerde benadeelde wordt 
in bijlage een standaardbrief “bemiddeling” toegevoegd (inclusief bij sepot omwille van 
opportuniteitsredenen). 

 In dossiers met misdrijfcode 11, 14, 37 en 43 (diefstal, zedenfeiten en opzettelijke slagen en 
verwondingen) waar gedagvaard wordt, krijgen alle slachtoffers en verdachten een aparte brief 
over bemiddeling. 

 Elke magistraat kan in een dossier beslissen om de informatie over bemiddeling te geven (via een 
aparte brief) aan de betrokken partijen (opportuniteitsselectie). 

Na een jaar werken met deze dienstnota kan vastgesteld worden dat er een eenvormige en dus 
rechtsgelijke werkwijze is voor heel West-Vlaanderen. Door het parket wordt ruim geïnformeerd op 
verschillende momenten in het dossier. Daarnaast stellen we vast dat onze dienstverlening ruimer is dan 
mensen informeren over de mogelijkheden van bemiddeling. In sepotdossiers worden de bemiddelaars 
vaak geconfronteerd met verontwaardigde rechtzoekende burgers en met vragen naar andere juridische 
mogelijkheden om recht te doen geschieden.  
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Doordat de bemiddelingsdiensten geen overzicht krijgen van dossiers waarin geïnformeerd is, is het 
telefonisch onthaal soms moeilijk en cliënt-onvriendelijk. Dit valt moeilijk te rijmen met de doelstellingen 
van Moderator om zo kwaliteitsvol mogelijk te werken. Het bekomen van contactgegevens van 
slachtoffers en verdachten loopt niet in alle afdelingen even vlot. Het ontbreken van lijsten van dossiers 
waarin mensen geïnformeerd zijn maakt dat de dienstnota niet goed kan geëvalueerd worden. Er is 
immers geen zicht op hoeveel informatie verspreid werd en hoe de verhouding sepot-dossiers en 
gedagvaarde dossiers waarin geïnformeerd werd is. Een grondige evaluatie met de verbindingsmagistraat 
dringt zich op. De bemiddelingsdienst West-Vlaanderen zal pleiten om een gelijkaardig verwijssysteem 
zoals met parket in Oost-Vlaanderen besproken is, in te voeren. 

 

Provinciale stuurgroep 21 maart 2016 
De provinciale stuurgroep was geen nieuwigheid in 2016: eerder organiseerden we dit reeds in Ieper 
(2010), Alveringhem (2011, samen met DIVAM) en Izegem (2013). Telkens hebben we getracht om de 
lokale bemiddelingspraktijken wat los te laten en ruimer te kijken hoe herstelrecht een plaats vindt, of 
kan vinden, in onze maatschappij. Op deze manier hopen we onszelf en onze samenwerkingspartners te 
inspireren vanuit een ruimer kader. 
 
Op 21 maart 2016 organiseerden we de vierde editie van de provinciale stuurgroep. Als centrale thema 
zochten we ditmaal mogelijke beperkingen van herstelrecht op. De uitnodiging luidde: “De grenzen van 
de rede... ook de grenzen van herstelrecht?”. Met dank aan de provincie West-Vlaanderen mochten we 
gebruik maken van een ruime locatie in het provinciehuis Boeverbos. We bereikten met deze 
bijeenkomst een 35-tal personen (o.a. HCA-diensten, politie, justitiehuis, etc.). 
 
We hadden twee sprekers uitgenodigd om rond dit thema te spreken. De eerste spreker was Lies 
Dewallef, lid van RCN Justice & Démocratie – een organisatie die zich inzet in het sensibiliseren van de 
ruime samenleving over oorlogsconflicten en genocides. Een verhaal dat niet zo ver van ons bed ligt, 
noch in afstand (denk maar aan het Balkan-conflict, de oorlog in Oekraïne), noch in het verhaal dat 
erachter schuilt. Lies bracht een getuigenis van een man die betrokken was bij de genocide in Burundi: 
hij had familieleden en vrienden verloren, maar evengoed zelf actief deelgenomen als dader in het 
conflict. 
In zijn getuigenis bracht hij een belangrijke boodschap naar voor: hij was opgevoed in een wij-zij verhaal. 
Dit verhaal had de latere genocide gefaciliteerd: als wij hen niet vermoorden, dan zullen zij ons wel 
vermoorden. Hij merkte dat in zijn land deze tegenstelling nog steeds bestond en was ongerust voor de 
volgende generatie. 
 
Naast Lies Dewallef bracht Erik Claes het verhaal van de wijk Anneessens in Brussel. Een problematische 
wijk op het eerste zicht, met de nodige criminaliteit en verwaarlozing. Maar door te luisteren naar de 
inwoners, die hun kijk op hun wijk gaven, met de mooie plekjes die ze nog zagen en hun hoop voor de 
toekomst van hun buurt, kwam ook een andere kant van de wijk naar boven. Door deze gesprekken te 
delen tussen de inwoners zelf (met behulp van “digital stories”), kwamen de inwoners er uiteindelijk ook 
toe om zelf een stuk van hun wijk opnieuw in te richten en op te waarderen. Als kanttekening werd hier 
wel bijgeplaatst dat er nadien, van overheidswege, wel tegenwind kwam (voldeed alles wel aan de 
(veiligheids-)voorschriften bv.?). 
 
Het waren twee sprekers die elk vanuit een totaal verschillende context spraken, maar die ook 
raakvlakken in hun verhaal naar voren brachten: zelfs in maatschappelijk moeilijke situaties, is er – al is 
het soms meer op het individuele niveau – een boodschap van hoop te horen. Een bereidheid van mensen 
om met elkaar in gesprek te gaan en om de ander ook te willen begrijpen. Tegelijk is er ook sprake van 
voorzichtigheid: hoe gaan we als samenleving verder? Houden de structuren bepaalde ideeën niet in 
stand? Hoe kunnen we fundamentele verandering teweegbrengen, zodat de volgende generatie niet 
opnieuw in dezelfde valkuilen strekt? 
 
Tot slot nog dit: toeval bestaat niet (Google leert me dat Voltaire deze woorden ooit zou uitgesproken 
hebben). Tijdens de voorbereiding van onze provinciale stuurgroep kwam de idee voor het eerst naar 
boven om mogelijks iets rond grootschalige conflicten of terrorisme, te agenderen op onze 
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teamvergadering van 10 november 2015. Drie dagen later werd Parijs opgeschrikt door de aanslagen. 
Onze stuurgroep werd georganiseerd op 21 maart 2016. Eén dag later vonden de aanslagen in Brussel 
plaats. 
De boodschap in de getuigenis van de “dader”, gebracht door Lies Dewallef, is ook in Europa actueler 
dan ooit: hoe komen we los van het wij-zij verhaal? Kunnen we daar wel los van komen? En is het verlaten 
in de opdeling wij-zij niet noodzakelijk om het conflict te stoppen – is het niet nu, dan wel voor de 
komende generaties? En welke rol kan het herstelrecht dan spelen om de kloof tussen wij en zij, hoe diep 
of hoe vaag die ook moge zijn, te helpen overbruggen?  
 

Bemiddeling in verkeersdossiers 
Uit een analyse van de cijfers van Moderator (zie website) blijkt dat bemiddeling in verkeersongevallen 
meer dan gemiddeld leiden tot een volledig doorlopen bemiddeling en dat er hier door de partijen ook 
vaker de vraag wordt gesteld tot een rechtstreeks gesprek. Het “buikgevoel” van bemiddelaars 
bevestigde deze objectieve vaststellingen: verkeersdossiers zijn veelal “dankbare” dossiers voor 
bemiddeling: vaak is er een openheid en (h)erkenning voor het verhaal van de andere. 
In West-Vlaanderen is de doorstroom van verkeersdossiers naar bemiddeling echter vrij beperkt. In de 
afdeling Brugge ontvangt de dienst weliswaar de dossiers waarin Slachtofferonthaal wordt ingeschakeld, 
waar ook verkeersdossiers in aanwezig zijn. In Kortrijk gebeurde een sporadische aanmelding in 
verkeersdossiers vanuit het politieparket; in Ieper en Veurne was dit eerder uitzondering. 
 
In 2016 hebben we geprobeerd om bemiddeling in verkeersdossiers terug op de agenda te plaatsen. In 
Ieper gingen we het overleg aan met de politierechter, aan wie we de mogelijkheid van bemiddeling 
verder hebben toegelicht. De parketmagistraat verantwoordelijk voor verkeerszaken was, op uitnodiging 
van de politierechter, ook aanwezig. Verdere concrete afspraken werden echter nog niet gemaakt. 
In Kortrijk werd op 30 september 2016 het overleg aangegaan met het politieparket. We werden op een 
heel open manier ontvangen en kregen de mogelijkheid om onze werking toe te lichten. Dit eerste 
verkennende overleg leidde al direct tot het opstellen van nieuwe samenwerkingsafspraken: voortaan 
zou het politieparket bij elk verkeersongeval (met zwaar gekwetsten of dodelijke afloop) met meerdere 
betrokkenen vier maanden na het ongeval het aanbod van bemiddeling overmaken aan de partijen. In de 
periode oktober-december 2016 werd zo in 13 verkeersongevallen de informatie omtrent bemiddeling 
verspreid door het politieparket. Er werd ook afgesproken om deze samenwerking op het einde van het 
gerechtelijk jaar (juni 2017) te evalueren. 
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OVERZICHT 2016 

 
De bemiddelingsdienst West-Vlaanderen tracht met 3,1 FTE bemiddelaars het aanbod van slachtoffer-
daderbemiddeling bekend te maken en uit te voeren. Daarnaast streven we ernaar het herstelrechtelijk 
gedachtegoed te stimuleren in de provincie West-Vlaanderen. In dit document willen we u een beknopt 
overzicht geven van onze activiteiten in 2016 én een vooruitblik bieden op 2017. 
 

 

Bemiddeling in cijfers 
 

1. In West-Vlaanderen 
werden 613 strafrechtelijke 
dossiers aangemeld in 2016 
bij de bemiddelingsdienst. 
In 357 aanmeldingen werd 
een concrete vraag naar 
bemiddeling gesteld waar we als dienst ook verdere stappen in konden 
ondernemen. 
2. In deze 357 opgenomen aanvragen werden 460 slachtoffers en 396 
daders geïnformeerd over de mogelijkheid tot bemiddeling. 580 partijen 
namen ook contact op met de bemiddelingsdienst met minstens de vraag om 

meer uitleg te krijgen. Dit leidde tot 160 bemiddelingen. 
 
 
In 2016 sloten we ook 148 bemiddelingen af. In 16 bemiddelingen kozen partijen ervoor om elkaar 
te ontmoeten in een gezamenlijk gesprek. In 37 bemiddelingen besloten partijen samen een  
schriftelijke overeenkomst op te maken. 
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Structureel werk 
Vanuit de bemiddelingsdienst provincie West-Vlaanderen organiseerden we een 
provinciale stuurgroep en zes stuurgroepen op het niveau van de afdelingen. We 
namen deel aan de Samenwerkingsverbanden van de HCA-diensten (7), de 
forensische teams van het CAW Centraal-West-Vlaanderen (5), het welzijnsteams 
in de afdelingen Brugge, Ieper en Kortrijk (8), het forensische overlegplatform (3), 
de arrondissementele raad in Ieper (1), het lokaal overleg verkeer (1), het 
coördinatieteam van PC Brugge (1), de werkgroep herstel in PC Brugge (2), …  

Daarnaast hebben we informatie over bemiddeling gegeven aan de sociale dienst 
van de PZ Vlas, aan justitie-assistenten in Veurne, aan de vrijwilligers van Tralies 
uit de weg, aan Fides, … 

We gingen het overleg aan met onze verbindingsmagistraten op het parket, met 
de voorzitter van de stuurgroep, met Ligand, CAW, de gevangenis van Ieper en 
vele anderen. We voerden actie voor de “Restorative justice”-week en bereikten 
zo 700 mensen. 

We volgden vorming (deontologie, rechtspositie slachtoffers, omgaan met 
personen met een psychiatrische problematiek,….), studiedagen (Als het verkeer je 
raakt, Trefdag Moderator, Op Recht Mechelen, Dag van het Slachtoffer, 10 jaar 
Itinera,…) en de conferentie van het Europees Forum voor Herstelrecht in Leiden. 

  

 We veranderden van 
naam: Suggnomè 
heet vanaf 22 april  

  2016 Moderator! 
 We hebben een 

nieuwe website 
(www.moderator.be) 
en een 
facebookprofiel 
(https://www.facebo
ok.com/Moderatorfo
rumvoorherstelenbe
middeling/). 

 De afdeling Ieper-
Veurne-Kortrijk 
verhuisde naar de 
HCA-dienst 
COHEsie in Kortrijk. 

 

http://www.moderator.be/
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EEN BLIK OP 2017 

 

Algemeen 
We wensen in 2017 (extern) in te zetten op drie grote thema’s: 

(1) Bekendmaking van het aanbod slachtoffer-daderbemiddeling 

We willen een aantal samenwerkingspartners (opnieuw) informeren over de 
mogelijkheid tot bemiddeling (bv. CAW, justitie-assistenten, aalmoezeniers 
en moreel consulenten, interventieteams politie, etc.) en tegelijk verkennen 
op welke manier we in de toekomst beter met elkaar kunnen samenwerken. 
Ook de mogelijkheid van gedetineerden om via het herstelfonds de burgerlijke partij (deels) te vergoeden, 
willen we blijvend onder de aandacht houden. 

(2) Lokale netwerk versterken 

Als provinciale bemiddelingsdienst met slechts 2 standplaatsen (Brugge & Kortrijk), vinden we het 
belangrijk om niet enkel aanwezig te blijven, maar ook actief samen te werken met lokale 
samenwerkingspartners in de vier afdelingen. Daarom zullen we ook in 2017 enerzijds blijvend 
participeren aan de welzijnsteams, het samenwerkingsverband van de HCA-diensten, het forensisch 
team van het CAW, etc.; en anderzijds op zoek gaan naar manieren om verbindend te werken met 
(bestaande en nieuwe) samenwerkingspartners. 

(3) Bemiddelingsmethodiek uitbreiden 

In dossiers intra-familiaal geweld willen we gebruik maken van tandembemiddeling. Via deze methodiek 
worden beide partijen onmiddellijk samengebracht wat ervoor zorgt dat de bemiddeling niet 
“achterloopt” op het conflict tussen de partijen. Door de wijze waarop het gesprek plaatsvindt, wordt er 
ook gezorgd voor veiligheid voor de partijen om moeilijke boodschappen over te brengen. 

Daarnaast leggen we in 2017 ook de focus op de mogelijkheden van bemiddeling na een verkeersongeval 
en trachten we terug de onderzoeksrechters aan te spreken als potentiële doorverwijzers. 

 

Project “Achter de spiegel: herstel na een misdrijf”  
In 2017 kunnen we ook, dankzij financiële ondersteuning van de 
provincie West-Vlaanderen, inzetten op de groep daders en 
slachtoffers die geen beroep kunnen of willen doen op 
slachtoffer-daderbemiddeling, maar wel op zoek is naar herstel. 
We zullen trachten om groepen van slachtoffers en daders uit 
niet-gerelateerde misdrijven samen te brengen voor gesprekken 
rond thema’s gelinkt aan dader- en slachtofferschap; met als doel 
om voor beiden te komen tot een vorm van betekenisvol herstel. 
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DEEL 4: REFLECTIES  

 

 

SITUERING 

 
Reeds lange tijd doen de partnerorganisaties van het  Brusselse forensische overlegplatform een appèl 
op Moderator vzw  om bemiddelingen buiten het strikt strafrechtelijke kader op te nemen. Zij brachten 
de nood van burgers, betrokken bij een strafbaar feit, om zonder aanwezigheid van Justitie met de andere 
partij in dialoog te treden, structureel onder de aandacht. Volgens deze Brusselse partners is  Moderator 
–omwille van haar basisprincipes (neutraliteit, vertrouwelijkheid en vrijwilligheid) én haar 
bemiddelingsexpertise- best geplaatst om deze vragen op te nemen. Zij, maar ook andere 
partnerorganisaties over heel Vlaanderen, meldden sporadisch casussen bij Moderator aan. 
 
Moderator stelt vast dat het enerzijds gaat over feiten die mogelijk  strafrechtelijk als misdrijf te 
omschrijven zijn maar waarbij er (nog) geen link is met Justitie omdat er geen klacht of aanmelding was. 
Soms is er de weloverwogen, uitdrukkelijke wens om de feiten buiten het gerechtelijke kader te houden, 
soms is er nog twijfel om klacht in te dienen. Daarnaast stellen wij vast dat heel wat ‘buitengerechtelijke’ 
aanmeldingen die Moderator bereiken, dat in werkelijkheid niet zijn. Soms is er sprake van seponering, 
soms is de strafrechtelijke procedure volledig voltooid.  
 
Moderator vzw nam deze vraag ernstig maar vond het, gezien haar opdracht in het kader van de wet van 
22 juni 2005, nodig om deze vragen strikt af te lijnen en slechts uitzonderlijk op te nemen. Tegelijk gingen 
we hierover lokaal het debat aan, om uit te klaren wie welke opdracht heeft in deze dossiers. Dit werd in 
2013 in een beleidslijn vastgelegd. 
  

MINI-PROJECT 

 
Eind 2015 gaf de Raad van Beheer het fiat om een ‘mini-project’ uit te werken rond het bemiddelen in 
deze dossiers. Aanleiding was de vaststelling dat de beleidslijn van 2013 niet langer strookte met de 
realiteit op het bemiddelingsterrein én met de ontwikkelingen in de context van slachtoffer-
daderbemiddeling. De bemiddelingsdiensten verspreid over Vlaanderen bleven immers aanvragen tot 
bemiddeling in buitengerechtelijke dossiers binnen krijgen. Bij gebrek aan andere diensten die deze 
vragen willen opnemen, gingen bemiddelaars meestal toch aan de slag.  Daarnaast maakte Moderator, 
met de overheveling naar de Vlaamse Gemeenschap, een interne oefening tot verruiming van haar 
opdracht. Het thema ‘buitengerechtelijke dossiers’ was een item dat in deze oefening steeds opdook. 
Kortom, hoewel de buitengerechtelijke dossiers buiten ons huidig kader vallen, spreken ze  telkens 
opnieuw onze expertise aan. 
 
Het project liep van januari tot december 2016. Een stafmedewerker van Moderator ging aan de slag 
met een interne werkgroep, samengesteld uit bemiddelaars met interesse voor het thema én met een 
externe stuurgroep in Brussel, samengesteld uit partners op het terrein die al lang vragende partij waren 
naar buitengerechtelijke bemiddeling door Moderator. Vertrekbasis waren concrete casussen. Deze 
leverden telkens weer interessante denkoefeningen op die het kader ‘Visie-juridische omkadering, 
deontologie, expertise, methodiek en netwerking’ stofferen. Want dit was het doel: een kader creëren 
waarin buitengerechtelijke dialoog mogelijk wordt.  
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ENKELE EERSTE VASTSTELLINGEN 

 
Tot op vandaag, het moment waarop wij dit jaarverslag in februari 2017 schrijven, hebben bemiddelaars 
over heel Vlaanderen 33 casussen voorgelegd aan de stafmedewerker. Buiten één casus, ging het telkens 
om een feit dat het parket strafbaar kan noemen. Telkens zochten mensen, met de hulp van een neutrale 
derde,  contact met de andere partij zonder tussenkomst van Justitie. De aanmeldingen betreffen zowel 
strafbare feiten zonder klacht, als geseponeerde feiten, als feiten waarbij de strafrechtelijke procedure 
volledig is afgerond. Alle aanvragen komen van verwijzers, niet van de direct betrokkenen zelf. Het CAW 
is de grootste aanvrager. Ook (semi)-residentiële instellingen, CGG, CLB, ea. spreken Moderator aan. 
Deze organisaties blijven doorgaans sterk op de aanvrager betrokken. Net dat aspect maakt, dat zij het 
niet zien zitten om zelf de dialoog met de andere partij op een neutrale wijze op te zetten. Opvallend is 
dat de vraag naar dialoog, meer dan in onze ‘gewone’ dossiers, afkomstig is van slachtoffers en hun 
familie. Meer dan eens gaat het om een vraag naar dialoog waarbij meer mensen betrokken zijn dan enkel 
de direct betrokkenen.  
 
Deze 33 casussen bevestigen opnieuw onze eerdere vaststellingen: strikt genomen vallen deze vragen 
buiten het kader van het art2 van de wet van 22 juni 2005 dat stelt dat bemiddeling kan worden geboden   
‘aan de personen die een direct belang hebben in het kader van een gerechtelijke procedure…’ 
 
In het kader van het project gingen de bemiddelaars verder aan de slag. Daarbij stelden wij vast dat niet 
alle aanvragen uitmondden in een effectieve bemiddeling door Moderator. Dit heeft voor een groot stuk 
te maken met de visie en de aanpak die we in het kader van dit project ontwikkelden. Wij zijn het er 
intussen over eens: Moderator heeft in deze vragen een rol te spelen. Doorheen het project hebben wij 
deze rol uitgezuiverd. Wij hebben ook de werkwijze van de bemiddelaar geëxpliciteerd. Maar, we zijn het 
er ook over eens dat Moderator daarbij steeds samenwerking met de verwijzer en netwerking met andere 
diensten moet voorop stellen. 

Het rapport, dat eind april 2017 klaar zal zijn, zal deze bevindingen weergeven. Het zal stof bevatten tot 
verdere bespreking en ontwikkeling binnen Moderator en tot uitwisseling in lokale en bovenlokale 
overleg.  
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Dankzij financiële steun van een private funder konden Moderator vzw (toen nog Suggnomè vzw) en het 
Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), onderdeel van de Rechtsfaculteit van de KU Leuven in 2016 
samen aan de slag in het project ‘De Verrekijker’. Samen, maar elk  met een eigen focus, wilden wij een 
impuls geven aan het herstelrecht in Vlaanderen onder de noemer “Herstelrecht: naar een 
maatschappelijke verankering”. Evelyn Goeman (0,8 VTE) en Hilde Deboeck( 0,3 VTE) gingen aan de slag 
als projectmedewerkers. Eind maart 2017 zal het eindrapport van het gezamenlijke project beschikbaar 
zijn. Hier volgt alvast een eerste reflectie op de resultaten vanuit Moderator. 

Moderator vertrok vanuit de vaststelling dat er veel diensten bestaan die met daders en slachtoffers 
werken, maar dat ze vaak  los van elkaar actief zijn. Vanuit het project stelden wij ons de vraag of het 
herstelrecht een verbindende factor zou kunnen zijn. Het opzet van het project werd vertaald naar een 
centrale projectvraag: “Waar liggen er binnen het brede werkveld van welzijn en justitie kansen voor 
burgers om zich, na een misdrijf, uit te spreken over hun verwachting ten aanzien van de 
maatschappelijke reactie op het delict zodat zij verder op een mens-waardige manier kunnen samenleven 
binnen een democratische rechtstaat?” 

Moderator ging op twee manieren te werk:  

Enerzijds gingen wij extern in dialoog met partners uit zowel justitiële hoek als met partners uit 
welzijnsinstellingen. Wij stelden telkens de vraag hoe zij naar her-stel, inspraak en participatie van 
burgers (hun cliënten) kijken. Wij vroegen eveneens naar hun specifieke expertise en werkwijze. Wij 
peilden ook naar hun groeipotentieel om, in samenwerking met andere organisaties, meer gedeeld in te 
zetten op her-stel na een misdrijf. Zo namen wij dertien interviews af. Verder lieten wij ons door twee 
wetenschappers inspireren en wisselden we ideeën uit met beleidsmedewerkers van het departement 
Welzijn van de Vlaamse Gemeenschap. In juni 2016 presenteerden wij onze eerste bevindingen op het 
internationale congres van het Europees Forum voor Restorative Justice in Leiden.  
Uit deze externe dialoog blijkt dat het herstelrecht an sich, ver van vele partners af staat. Herstel als 
thema is ondergesneeuwd in vele praktijken. Toch is er een grondstroom van ideeën en initiatieven die 
heel nauw aansluit bij datgene waar het herstelrecht voor staat. Kunst is om vanuit een ruimere definitie 
en een nieuwsgierig verkennen op het terrein deze raakvlakken te vinden en te verbinden met elkaar. 
Vertrekken vanuit meer concrete initiatieven, waarbij Moderator, trouw aan haar eigen missie, 
samenwerkt met andere lokale en bovenlokale actoren in een dynamisch netwerk, lijkt toekomstkansen 
voor het herstelrecht in te houden. 
 
Naast de externe dialoog met partners op het terrein, maakten wij in de loop van dit project ook ruimte 
voor interne dialoog binnen Moderator vzw. Wij hielden daarbij de eigen visie, werkwijze en expertise 
onder de loep. Tijdens de denkdagen van 22 en 23 mei en de terugkomdag van 21 september 2016 
gingen wij met alle 35 Moderator-medewerkers aan de slag. Wij vertaalden de centrale vraag van het 
Verrekijkerproject naar vragen die uitnodigden tot zelfreflectie: “Wij staan als organisatie voor een 
Communicatieve Participatieve Justitie (CPJ) maar, beantwoordt onze aanpak ook aan verwachtingen 
van burgers? Scherpen wij onze expertise voldoende aan? Laten wij geen kansen tot groei liggen? Stellen 
wij ons wel voldoende open voor samenwerking? Zijn we zelf voldoende participatief en communicatief 
bezig? Beantwoordt de invulling die wij vandaag aan onze kernopdrachten geven, wel voldoende aan 
herstelrechtelijk werken in deze tijd?”  

De tijdens het project afgelegde interne weg stemt hoopvol.  De verworven inzichten en ideeën leven 
niet alleen in de hoofden van de twee projectmedewerkers. Er is een groot draagvlak binnen de 
organisatie om dat waar Moderator reeds lang voor staat, in een nieuw daglicht te expliciteren. 

Op casusniveau bestaan er binnen de Moderatorbemiddelingspraktijk heel wat initiatieven die verder 
reiken dan het gebruikelijke kader ‘slachtoffer-dader-Justitie’. Bemiddelaars betrekken steeds meer 
personen, instanties en organisaties, die niet een directe partij zijn in het dossier maar soms wel een 
belang hebben of een maatschappelijke meerwaarde bieden op langere termijn. Enkele voorbeelden:  de 
familie van slachtoffer en dader van in het begin van een bemiddeling actief betrekken; instanties die 
kunnen bijdragen tot een oplossing mee aan de bemiddelingstafel uitnodigen; slachtoffer-
daderbemiddeling aanbieden in een nieuwe context als de forensische psychiatrie; slachtoffers en 
veroorzakers van een verkeersongeval die niet rechtstreeks aan elkaar gelinkt zijn, bijeenbrengen, enz. 
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Het doel van dit ‘open trekken’ van de bemiddeling is tweeledig.  Enerzijds biedt het kans om aan de slag 
te gaan met maatschappelijke kwetsbaarheid die in bemiddelingen aan het licht komt. Anderzijds is het 
een zoektocht naar toegankelijkheid en naar kansen tot inspraak en participatie ten aanzien van andere 
(dan justitiële) maatschappelijke instanties. Het is een uitdaging om het sociale bindweefsel systematisch 
mee aan te spreken, in het belang van slachtoffer, dader én hun directe omgeving. 

Op structureel vlak is er goesting om de rol en positie van Moderator in een meer op herstel gericht beleid 
verder te ontwikkelen. Zowel lokaal als bovenlokaal zal Moderator blijvend op netwerking inzetten. De 
samenwerking met de actoren uit het justitiële systeem blijft cruciaal. Wij willen een verbindende rol ten 
aanzien van Justitie blijven spelen. Maar, trouw aan onze missie die inzet op een betere samenleving, 
dienen we ook dynamisch aan te slag te met andere organisaties die een bijdrage leveren aan burgers die 
met een misdrijf te maken hebben. Wij gaan op zoek naar gelijkgestemden die, misschien vanuit een 
andere drijfveer dan het herstelrecht, mee vorm kunnen geven aan inspraak en participatie als belangrijke 
waarden voor her-stel en pacificatie na een misdrijf.   

Dit alles leidde tot een verfijning van het Moderator-werkkader dat er uit ziet als drie cirkels binnen een 
groter geheel. Dader, slachtoffer en hun directe leefomgeving zijn de cruciale betrokkenen in de her-
steldialoog. De driehoek ‘slachtoffer-dader-Justitie’ duidt op de verbinding met de samenleving vanuit 
een rechtendiscours. Onze samenleving beantwoordt een misdrijf met een straf. In het zoeken naar de 
gepaste straf, kunnen de slachtoffer, dader en directe omgeving mee de inhoud en regie in handen 
nemen. Moderator vzw blijft daarmee inzetten op wat zij noemt een ‘communicatieve en participatieve 
Justitie’. Burgers en (para-)justitiële actoren dienen blijvend aangesproken te worden op hun krachten en 
verantwoordelijkheden om welzijn en recht na een misdrijf samen vorm te geven.   

De ruimere cirkel wijst op de verbinding met de brede samenleving vanuit een sociaal  
grondrechtendiscours. In slachtoffer-daderbemiddelingen komen heel wat aspecten van maatschappelijk 
onrecht en onwelzijn aan het licht waar Justitie geen antwoord op biedt. Vandaar dat Moderator vzw als 
zij, vanuit het thema criminaliteit,  wil bijdragen aan een menswaardige samenleving, ook andere diensten 
en actoren dient te betrekken. Niet alleen Justitie, maar heel de samenleving draagt immers 
medeverantwoordelijkheid in het genereren en het in stand houden van criminaliteit én heeft tegelijk de 
capaciteit om onrecht en onwelzijn mee te helpen oplossen. Moderator vzw zal de eigen rol in het 
realiseren van sociale grondrechten beter expliciteren. Mensenrechten, menselijke waardigheid en 
sociale rechtvaardigheid verdienen een vertaling naar de bemiddelingspraktijk. Vanuit deze grondstroom 
zal Moderator vzw meer appèl doen op het sociale weefsel. Samenwerken en netwerken  met 
welzijnsinstellingen, belangenorganisaties, steden en gemeenten, huisvestingsmaatschappijen en vele 
andere sociale bewegingen evenals de inzet op echte burgerparticipatie kan bijdragen tot de 
geambieerde maatschappelijke verandering. 

In ons beleidsplan voor de volgende jaren krijgen beide aspecten een duidelijke plaats. Wij bekijken hoe 
ons deontologisch, juridisch en methodisch werkkader kan verruimd worden om kwalitatief goed 
bemiddelingswerk te blijven leveren én, wij zullen het Forum, de structurele component van onze 
organisatie hertekenen.   De werkprocessen zijn reeds in gang gezet. In volgend jaarverslag zullen de 
resultaten van dit werk zichtbaar worden. 
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2016 een forumjaar van verandering, inspiratie, uitdaging en verbinding.   

We staan hieronder even stil bij enkele thema’s waar we het afgelopen jaar vanuit het Forum mee bezig 
geweest zijn.   

2016, een jaar van verandering, dus…  

Een nieuwe naam, een nieuwe website, een nieuwe huisstijl.  Veel veranderingen in één keer.  Maar na 
een denkoefening van vele jaren kwamen we in 2015 toch tot het besluit dat de historische draagkracht 
van de naam Suggnomè, die vele jaren onze trouwe metgezel was en als kwaliteitsmerk nog steeds boven 
water stond, ook een aantal beperkingen inhield.  Vanuit de bril van het Forum voor herstelrecht en 
bemiddeling, bleef het Griekse Suggnomè vaak moeilijk te begrijpen en te onthouden. Dit zou een 
struikelblok kunnen vormen voor verder groeien en breder gedragen worden… 

 

NIEUWE WEBSITE 

 

We spoelen even terug, want eigenlijk kwam de beslissing om onze naam te wijzigen er ergens en court 
de route tijdens een ander proces.  In de loop van 2015 hadden we via enkele kanalen immers middelen 
gevonden om een nieuwe website te bouwen.  De vroegere statische website van Suggnomè zou 
vervangen worden door een meer dynamische website, die opgebouwd zou worden rond de verhalen 
van bemiddeling en herstelrecht.  We wilden meer vertrekken vanuit het beeldende en verhalende om 
op die manier makkelijker aansluiting te vinden bij een breder publiek dat op zoek was naar informatie 
over bemiddeling en herstelrecht.   De website zou ook een mooie verbinding kunnen leggen tussen al 
onze vormen van informatieverspreiding, via mail, nieuwsflash, website en sociale media.  En op die 
manier een beter instrument worden in het uitdragen van onze ideeën en boodschappen, in het 
uitnodigen van geïnteresseerden, in het netwerken met anderen.   
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De jarenlange praktijk leerde ons immers dat een blijvend inzetten op het vergroten van het 
maatschappelijk draagvlak voor bemiddeling en herstelrecht een noodzaak is. De bekendheid met de 
bemiddelingspraktijk is immers zowel bij actoren op het werkveld als bij de gewone burger nog altijd 
eerder beperkt. Deze vaststelling zette ons aan tot reflectie en het zoeken naar methoden om actoren 
en burgers op een toegankelijke en uitnodigende manier te laten kennismaken met de meerwaarde van 
de herstelrechtelijke praktijk. Overleg met communicatiedeskundigen leerde ons dat de verhalen van de 
slachtoffers en daders (betrokkenen) zelf hiertoe het meest overtuigend zijn.  Daarom ook proberen we 
regelmatig met deze verhalen naar buiten te komen in geschreven pers, op radio en tv. En daarom 
besloten we om een nieuwe website te maken, vertrekkend vanuit het laagdrempelig verhalende.   

We wilden een multi-inzetbaar instrument ontwikkelen dat de concrete meerwaarde van de 
herstelrechtelijke  praktijk tastbaarder maakt én voor professionals én voor slachtoffers en daders én 
voor burgers en organisaties.  

Niet alleen dient de website als bron van brede informatieverspreiding. Evengoed is het materiaal dat 
erop voorhanden is, bruikbaar als lesmateriaal aan universiteiten en hogescholen; kan het gebuikt worden 
in het dagelijkse werk van de bemiddelaar om, in het contact met de conflictpartijen, een duidelijker beeld 
te geven van wat slachtoffer-dader bemiddeling (of andere methodieken) precies inhoudt; zijn de filmpjes 
en getuigenissen bruikbaar als internationale voorbeelden van hoe we te werk gaan in Vlaanderen (onze 
organisatie wordt internationaal nog steeds als één van de grote voortrekkers mbt herstelrecht gezien); 
zijn de mooi vormgegeven filmpjes en getuigenissen, materiaal dat ook op andere momenten 
(studiedagen, exposities, socio-culturele manifestaties) getoond kan worden.  Op die manier hopen we 
het debat te voeden, mensen te informeren, meer bekendheid te verwerven en op lange termijn bij te 
dragen aan een humanere strafrechtsbedeling en samenleving.  

Voor de uitwerking van deze website gingen we in zee, met ‘Spindokter’, een communicatiebedrijf uit 
Antwerpen.  Doorheen het zoeken naar de juiste toon en taal, en bij het discussiëren over doelstellingen, 
bleek al snel dat het veranderen van de naam van onze organisatie een sine qua non was, om het hele 
plaatje te kunnen realiseren.  

Voor de nieuwe website verzamelden we verhalen van slachtoffers, daders, bemiddelaars, … en goten ze 
in een aansprekende vorm.  Met Annemie maakten we in de stiltehoeve van BZN een mooi filmpje waarin 
ze terugblikt op haar ervaring als slachtoffer in een bemiddeling.  We schreven samen met Spindokter 
ook een aantal getuigenissen uit van slachtoffers en daders van verschillende misdrijven en probeerden 
ook de procedure van bemiddeling wat begrijpelijk en visueler voor te stellen.  Doordat dit een website 
is die opgebouwd is in Wordpress, kunnen we als organisatie ook flexibeler omgaan met de inhoud op 
onze website.   
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NIEUWE NAAM  

 

 

Denkend over onze nieuwe website confronteerde Spindokter ons met de naam van onze organisatie. 
Vanuit communicatiestrategie bekeken, leek deze niet zo interessant : moeilijk te onthouden, weinig 
betekenis dragend voor een grote groep mensen, nauwelijks verwijzend (tenzij met de nodige uitleg) naar 
datgene waar de organisatie voor staat en algemeen moeilijk op te zoeken.   

Samen met Spindokter gingen wij op zoek naar een nieuwe naam en een nieuwe visuele identiteit.  
Hoewel de verbindende babbelboxjes van het Suggnomè-logo nog steeds erg duidelijk maakten waar we 
als organisatie naar op zoek waren, gingen we toch ook op zoek naar een nieuw logo, dat bij de nieuwe 
huisstijl en naam zou passen.   

Enkele opties werden afgetoetst. Uiteindelijk landden we bij Moderator Forum voor herstelrecht en 
bemiddeling.  We behielden onze baseline, ‘Forum voor herstelrecht en bemiddeling’, want dat zijn en 
blijven we.  We kozen daarnaast voor het meer herkenbare ‘Moderator’.  

Waarom Moderator ? 

 bereikt een breed publiek 

 is een merk 

 is internationaal oké qua klank 

 heeft ondanks dat ook een Vlaams karakter 

 draagt een link naar de forumfunctie 

 bekt gemakkelijk 

 is vormtechnisch hanteerbaar en visueel sterk 

Moderator staat voor : 

 initiator tot (de kans tot) dialoog 

 facilitator voor (het verwoorden van) gedachten, 

 katalysator voor (het verwoorden en overbrengen van) gevoelens 

 inspirator voor (het vormen en verspreiden van) opinie 
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Moderator betekent:  

 laat eenieder evenwichtig aan het woord 

 heeft oog voor wederzijds respect, 

 is synoniem voor toezichthouder op het (gecreëerde) forum 

 symboliseert de functie van gespreksleider 

 staat niet voor het resultaat, maar voor de begeleiding van een proces 

Gekoppeld aan de bekende baseline:  

 FORUM VOOR HERSTELRECHT EN BEMIDDELING 

 De voorgestelde baseline covert het actieterrein en het doel van de organisatie. Zonder deze 

baseline, is de naam van de organisatie te breed interpreteerbaar. 

 Samen vormen ze een winnend paar. 

In april 2016 lanceerden we de nieuwe naam, huisstijl en website tijdens een klein feestje in Het Depot 
te Leuven: omvattend klonken de reacties als volgt:  

Het woord ‘moderator’ vindt bijval, omdat het meer focust op wat we als organisatie op verschillende terreinen 
proberen te doen, zowel in het bemiddelingswerk, als op structureel niveau; tav het beleid en mogelijk in de 
toekomst ook meer op het terrein tussen justitie en welzijn.  

 

SOCIALE MEDIA 

 

Ook op sociaal media vlak viel er het afgelopen jaar weer heel wat inhoud te rapen.  De facebookpagina 
(facebook.com/Moderatorforumvoorherstelrechtenbemiddeling/) heeft ondertussen meer dan 600 
volgers, waardoor we op een eenvoudige manier heel wat mensen kunnen bereiken.  De facebookpagina 
gebruiken we om nieuws dat in de media verschijnt m.b.t thema’s die betrekking hebben op 
communicatie, herstel, slachtoffers en daders, … onder de aandacht te brengen.  We kunnen ook 
makkelijk onze partners in het licht zetten.  Zo deelden we het afgelopen jaar vele berichten van oa De 
Rode Antraciet, Het European Forum for Restorative Justice, Kennisplein, sociaal.net, Within-Without 
Walls, Bond Zonder Naam, verschillende CAW’s, de HCA diensten en vele anderen… 

Wanneer we zelf nieuws hadden, probeerden we via de sociale media mensen naar onze eigen website 
te leiden.  Op die manier komen de geïnteresseerden met nog meer achtergrondinfo in aanraking en 
groeit bekendheid en draagvlak.   

Via de sociale media is het ook handig en makkelijk om kort op de bal op de actualiteit in te spelen.  Een 
mooi voorbeeld daarvan is het artikel dat  bestuurslid, Erik Claes, naar aanleiding van de aanslagen in 
Brussel schreef.  Hij publiceerde een krachtig en warm manifest pro bemiddeling en herstelrecht op de 
website van sociaal.net, dat daarna door velen opgepikt werd via de sociale media. 
(http://sociaal.net/opinie/wat-na-terreur/)  

 

TREFDAG 

 

Ook dit jaar organiseerde Moderator in de gebouwen van de Vlaamse Overheid, aan het Leuvense station 
een trefdag voor geïnteresseerden in bemiddeling en herstelrecht.  We bouwden de afgelopen jaren een 
traditie van kwaliteitsvolle uitwisseling op rond thema’s die op dat moment actueel zijn in de wereld van 
herstelrecht.. Het thema voor deze trefdag was dit jaar de Europese richtlijn voor slachtoffers (2012). Dit 
instrument mag zonder meer als een mijlpaal gezien worden in de ontwikkelingen rond een integraal 
slachtofferbeleid in alle lidstaten binnen de EU.  In november 2015 vond deze richtlijn ingang in het 
slachtofferbeleid in België en dit gaf ons een uitgelezen kans om stil te staan bij de implicaties ervan voor 
alle sectoren die zich bezighouden met de zorg voor slachtoffers. Het herstelrechtelijk werkveld wilde 

http://sociaal.net/opinie/wat-na-terreur/


 

 75 

deze kans immers aangrijpen om rond een aantal belangrijke thema’s uit de richtlijn in dialoog te gaan 
met justitie en hulpverlening. 

De trefdag werd opgebouwd rond 4 grote thema’s die we terugvinden in de aanbevelingen van de 
richtlijn. Een eerste thema keek naar de verschillende groepen van kwetsbare slachtoffers. Een tweede 
thema zoomde  specifiek in op de algemene finaliteit van de richtlijn in zijn streven naar een integraal 
slachtofferbeleid. In een derde thema keken we naar de informatie, communicatie en participatie van het 
slachtoffer binnen Justitie. En tenslotte werd in een laatste thema ingegaan op een aantal belangrijke 
maatschappelijke domeinen buiten het klassieke strafrechtelijk kader waarin de zorg voor het slachtoffer 
zich aandient. 

 

 

 

Met deze trefdag hopen wij ieder jaar inspiratie te vinden om de praktijk van bemiddeling kwalitatief aan 
te scherpen en te bekijken op welke manier kansen benut kunnen worden voor een nauwere 
samenwerking en verbinding tussen alle spelers op het terrein van justitie en welzijn. Met het oog op één 
gezamenlijk doel, met het oog op het slachtoffer.  

Als we verder terugblikken op deze dag kunnen we niet anders dan blij zijn met de opkomst die we ook 
dit jaar weer bereikten.  In totaal namen zo’n 150 mensen deel aan de trefdag, en eigenlijk hadden we er 
nog veel meer kunnen toelaten, indien we niet beperkt werden door de capaciteit van de zalen.  We 
organiseerden 12 verschillende workshops, hadden veel informele babbels en luisterden aandachtig naar 
de toespraak van de kabinetsmedewerker van minister Vandeurzen.  Afsluiten deden we traditiegetrouw 
met een kleine receptie.  
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CAMPAGNE / RJ WEEK 

 

 

Naar aanleiding van de internationale Restorative Justice week van 21 – 25 november 2016, lanceerde 
Moderator de campagne ‘Prikkelt het verhaal van de andere je?’.  Gepakt en gezakt met 5000 postkaarten 
en balpennen van Moderator gingen onze bemiddelaars in de verschillende provincies de straat op en 
bevroegen ze passanten naar hun ervaringen met conflict: Op welke manier word jij geprikkeld door de 
ander? Heb jij een mooie herinnering of een leuk voorbeeld over hoe jij aan de slag bent gegaan in een 
conflict met de ander? Deel het met ons... 

Op die manier gingen we het gesprek aan met de man in de straat en vertelden we ook over onze eigen 
werking.  We vroegen hen om hun feedback op te sturen via het kaartje of rechtstreeks op een beveiligd 
deel van onze website na te laten.   

Hieronder lees je enkele van hun berichten:  

Ik zou willen vragen dat de andere me zijn standpunt duidelijk wil maken, want meestal begrijp ik het 
niet en ben ik sowieso direct tegen. 
 
Yoga liet mij ooit aan den lijve ondervinden hoe mijn systeem omging met 'conflict'. In vijf bewegingen 
die uitdrukken hoe we op vijf manieren kunnen omgaan met conflict (confrontatie, ontmoeting, 
acceptatie, terug trekken en negeren) voelde ik hoe ik letterlijk mijn evenwicht verlies in 'negeren en 
terug trekken' terwijl ik bijzonder stevig en evenwichtig bleef in de bewegingen confrontatie, 
ontmoeting en acceptatie. Ik had er nog nooit eerder bij stil gestaan dat dat vijf evenwaardige 
manieren van reageren zijn. Dat 'me uit een conflictsituatie terug trekken' even waardig is als 'moedig 
de confrontatie aangaan'. Da laatste ging me steeds goed af maar ik bereikte daarmee helemaal geen 
vooruitgang in een familieconflict. Ik betrapte me op stiekeme oordelen ten aanzien van 'terug trekken 
en negeren'. Dit oordeel heeft er me vaak van weerhouden om gezond af te wegen welke strategie 
gepast en wenselijk was in een bepaalde situatie. het deed me kiezen om me een tijdje terug te trekken 
uit een familie (-conflict) ... waardoor uiteindelijk veel juistere verhoudingen mochten ontstaan tussen 
verschillende andere familie leden en de ware knelpunten plots zichtbaar werden. Met dank aan mijn 
Lu Jong yoga juf! 
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Ik denk meestal alleen aan mijn standpunt en kan mijn gedachten niet aan de kant zetten en kijk nooit 
naar de andere zijn standpunt, daardoor word ik meteen boos op de andere! 
 
Uit een conflict kunnen we beiden leren, ieder pakt het aan op zijn eigen manier. Het gezamenlijke doel 
is tenslotte om het conflict te kunnen oplossen. 
 
Ik hou het conflict te veel in mezelf. Ik zeg niet rap wat er dwars zit waardoor escaleert soms. 
 
Na een conflict sta ik steviger in mijn schoenen en ben ik zelfverzekerder omdat ik voor mezelf durf 
opkomen. 
 
Probeer je altijd te verplaatsen in de positie/situatie van da ander, er is altijd wel een reden waarom 
het conflict ontstaan is en de persoon waarmee je een conflict hebt zal nooit een conflict met je hebben 
zonder reden, hou hier dan rekening mee zo zal de oplossing van het conflict sneller daar zijn!! 
 
Meestal probeer ik zelf eerst te kalmeren en uit te razen want op het moment van het conflict zit ik 
vaak vast in mijn emoties en kan ik echt ontploffen. Een deftige conversatie kan je dan niet met mij 
voeren. Hierna ben ik meestal degene die erover wil gaan praten en probeer ik de visie van de andere 
te begrijpen. Luisteren en praten helpt! 
 
Luisteren doe je niet alleen met je oren, maar met je hele wezen. waarnemen wat iemand uitstraalt, 
helpt te begrijpen wat die persoon denkt, voelt en doormaakt. 
 
Het doet mij gewoon al goed dat ik hier gewoon mijn verhaal aan u heb kunnen vertellen mijnheer. En 
dat gij gewoon hebt willen luisteren naar mij.... 
 
Een knoop ontrafel je niet door aan de touwtjes te trekken; het is proberen touwen te volgen in al hun 
lussen en bochten, in hun vervlochten zijn. 

 

PERS EN COMMUNICATIE 

 

Afgelopen jaar werkten we opnieuw mee aan verschillende perspublicaties.    

Er verschenen enkele artikels (voornamelijk rond bemiddelen na een verkeersongeval, bij vluchtmisdrijf, 
… ) in De Standaard en Het Laatste Nieuws.  Onze campagne kreeg aandacht in Het Nieuwsblad.  
Daarnaast verschenen er ook 3 getuigenissen in het maandblad ‘Goed Gevoel’.   

Naar aanleiding van Restorative Justice Week brachten we ook drie getuigenissen van slachtoffer, dader 
en bemiddelaar in het Radio 1 middagjournaal en was er een uitgebreidere reportage tijdens het Radio1-
programma ‘Vandaag’.   

In 2016 werkten ook 2 bemiddelaars mee aan het Eén-televisieprogramma ‘Mij overkomt het niet’, dat 
later dit jaar op antenne zal komen.  Een bijdrage aan het Canvas programma 4x7 kon helaas niet 
doorgaan, omdat we in die periode niet direct een geschikte getuige konden vinden.   

Ook werden de eerste contacten gelegd om volgend jaar misschien een aantal bemiddelingscasussen in 
het Vier-programma ‘De Rechtbank’ te brengen.   

Op deze manier proberen we de thema’s waar we dagelijks voor strijden ook bij een ander, breder publiek 
verteld te krijgen.   

Zo werkten we het afgelopen jaar ook mee aan het kinderboek ‘Per ongeluk’ van schrijfster Nathalie 
SLOSSE (Van Halewyck). Het boek wordt in het voorjaar van 2017 gepresenteerd en behandelt 
herkenbare thema’s als omgaan met schuld en zoeken naar herstel.   

De vrolijke stemming bij de vijver slaat helemaal om wanneer Snuiter per ongeluk een 
van de eieren van Mama Eend laat vallen. Snuiter is bang voor de gevolgen. Hij 
schaamt zich ook. Wat zou hij graag de tijd terugdraaien, maar wat gebeurd is, is 
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gebeurd. Gelukkig krijgt Snuiter de kans om het goed te maken met de eendjes en 
helpt iedereen elkaar verder. 

Herkenbaar verhaal over onbedoeld schuldig zijn en de worsteling voor slachtoffer 
en veroorzaker om weer verder te gaan. In samenwerking met Moderator, forum voor 
herstelrecht en bemiddeling. 

 

UITWISSELING WETENSCHAP - PRAKTIJK 

 

Naast de stageplaatsen die we elk jaar aan enkele studenten aanbieden, proberen we ook op andere 
terreinen verbinding te leggen tussen wetenschap en praktijk.  

We werken mee aan wetenschappelijke studies, en dit jaar was er speciale aandacht voor het Verrekijker-
project in samenwerking met LINC (KU Leuven) waar je verder in dit verslag uitgebreid over kan lezen.   

Via onze website lanceerden we ook fiches met een overzicht van wetenschappelijke studies die iets 
vertellen over onze praktijk.  Je kan ze hier terugvinden: http://moderator.be/onderzoek/  

 

INTERNATIONAAL 

 

Daarnaast schreven enkele van onze medewerkers  artikels voor het Tijdschrift voor Herstelrecht mbt 
de rol van de bemiddelaar; namen we met verschillende medewerkers actief deel aan de internationale 
conferentie van het Europees Forum voor Herstelrecht te Leiden; en deelden we onze expertise ook 
tijdens andere internationale conferenties, oa te Parijs 2017.  Op regelmatige basis worden we als 
organisatie bevraagd om ook in het buitenland te gaan vertellen over onze praktijk ervaringen met 
bemiddelen in strafrechtelijke context.  Op dat vlak blijft België als voortrekker en voorbeeldland gelden.   

 

VORMING 

 

Al vele jaren organiseren we in samenwerking met de bemiddelaars van de HCA-diensten 
(Herstelgerichte en Constructieve afhandelingen), onder de noemer BemiddeLINK, een vormingsaanbod 
voor en door bemiddelaars.  Ook in 2016 slaagden we erin om een aantrekkelijk vormingsprogramma 
aan te bieden.  De vormingen worden georganiseerd op basis van een behoeftebevraging bij de 
verschillende bemiddelingsdiensten.  De focus ligt hierbij enerzijds op methodiektraining en 
onderhouden van de basiskennis en attitudes van de bemiddelaar, anderzijds proberen we ook relevante 
nieuwe thema’s en ontwikkelingen op het terrein van bemiddeling en herstelrecht, straf- en jeugdrecht 
en psychologie van dader en slachtoffer aan te bieden.  

In 2016 resulteerde dat in vormingen rond thema’s als: deontologie en beroepsgeheim, Kruispuntdenken, 
rechtspositie van slachtoffer en dader, transparantie als bemiddelingsprincipe, … 

 

PARTNERNETWERK 

 

Moderator vindt het ook erg belangrijk om op verschillende terreinen goede contacten te onderhouden 
met haar partners.  Om zowel lokaal als bovenlokaal samen te werken aan een wereld waarin mensen 
kansen krijgen, deel kunnen nemen, mogen en kunnen communiceren over wat voor hen belangrijk is.  

http://moderator.be/onderzoek/
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Samen met vele lokale partners proberen we dagelijks het strafrechtelijk landschap wat 
herstelrechtelijker te kleuren.  Ook op het middenveld proberen we onze stem te laten klinken.  Samen 
met partners als Bond Zonder Naam, De Rode Antraciet, Within-Without Walls, vzw Touché, vzw De 
Huizen en vele anderen trachten we een warmer signaal de wereld in te sturen, waarbij we samen 
opkomen voor de mensen wiens stem niet altijd gehoord wordt.   

 

 

FUNDRAISING 

 

Op het einde van 2016 slaagden we erin via een gerichte emailactie en ondersteuning via sociale media, 
om meer dan 5000 euro aan giften te ontvangen.  We wensen ook hier onze uitdrukkelijke dank uit te 
drukken voor alle gulle schenkers! Met de middelen, die we op deze manier verzamelden, trachten we in 
de loop van 2017 een mooi, duidend filmpje te maken dat de procedure van ‘bemiddeling’ wat 
inzichtelijker maakt voor alle geïnteresseerden.   
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DEEL 5 : BIJLAGEN 

TABEL 1: OVERZICHT 
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Aanmeldingen 525 183 110 1282 1486 190 353 73 342 306 360 539 403 263 15 6430 

Aanvragen 291 165 51 614 674 140 219 71 196 189 226 275 246 155 15 3527 

  Opgenomen 281 133 50 555 648 136 214 49 163 185 222 259 236 142 12 3285 

   Opsporingsonderzoek 176 104 40 505 614 117 193 47 154 136 176 239 223 66 12 2802 

   Gerechtelijk onderzoek 97 5 2 14 16 11 6 2 3 21 41 12 9 32 - 271 

   Eerste aanleg - 1 1 - 1 1 - - 1 - 1 - - - - 6 

   Hof van Beroep - 1 - - - - - - - 1 1 - - - - 3 

   Strafuitvoering - FOD 4 5 5 5 4 2 7 - 3 9 1 2 3 20 - 70 

   Strafuitvoering - VG 4 17 2 31 13 5 8 - 2 18 2 6 1 24 - 133 

Totaal aantal 
geïnformeerde 
slachtoffers in de 
aanmeldingen 

986 220 223 1616 1920 263 509 76 384 484 716 789 475 564 18 9243 

Totaal aantal 
geïnformeerde 
slachtoffers in de 
opgenomen aanvragen 

505 178 88 782 907 194 318 63 203 297 495 448 272 348 16 5114 

Aantal slachtoffers die 
contact opnamen met de 
bemiddelingsdienst 

229 124 36 377 428 127 164 39 122 179 288 205 174 159 9 2660 

Aantal slachtoffers die 
interesse hadden in het 
bemiddelingsaanbod 

210 93 33 344 384 101 120 27 93 147 261 167 154 135 9 2278 

Totaal aantal 
geïnformeerde daders in 
de aanmeldingen 

669 179 133 1479 1695 215 404 71 369 368 467 621 443 310 17 7440 

Totaal aantal 
geïnformeerde daders in 
de opgenomen aanvragen 

377 140 56 685 756 158 242 58 183 230 302 323 261 170 15 3956 
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Aantal daders die contact 
opnamen met de 
bemiddelingsdienst 

222 95 43 392 452 100 171 44 137 160 190 204 201 134 10 2555 

Aantal daders die 
interesse hadden in het 
bemiddelingsaanbod 

214 84 42 354 402 86 128 39 104 136 185 174 184 129 9 2270 

Potentiële 
bemiddelingsdossiers* 

679 196 90 962 1076 221 275 84 239 358 655 615 286 374 22 
6132 

Bemiddelingsdossiers 
(definitie Justitie, 2 
partijen hebben interesse) 

148 72 25 145 165 70 74 18 63 131 218 101 111 120 7 
1468 

Effectieve 
bemiddelingsdossiers 
(info-uitwisseling tussen 
partijen) 

83 59 16 82 55 41 55 11 42 109 106 67 90 105 5 

926 

Aantal afgesloten 
bemiddelingsdossiers 

165 60 31 154 181 74 84 15 62 141 242 109 120 127 11 
1576 

Face-to-face-bemiddeling 
(minstens 1 gezamenlijk 
gesprek) 

24 4 7 8 11 7 19 1 9 37 14 10 30 19 2 
202 

Aantal afgesloten 
bemiddelingsdossiers 
met overeenkomst 

29 16 3 16 24 11 15 1 16 40 20 30 31 34 4 
290 

Aantal 
bemiddelingsdossiers 
hangende op 31/12/2016 

23 19 6 30 10 10 10 5 15 5 18 26 17 28 - 
222 

 
* In de opgenomen aanvragen. 
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TABEL 2: OVERZICHT AANMELDERS  
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Aanmeldingen 525 183 110 1282 1486 190 353 73 342 306 360 539 403 263 15 6430 

   Aanvrager - - - 1 - - - - - - - - 1 - - 2 

   Advocaat 4 8 1 4 5 3 13 3 4 1 - - 2 1 1 50 

   bemiddelaar minderjarige 1 6 - - 2 6 - - 5 3 1 2 - - - 26 

   Context (bv. familie SO of 
DA) 

- 7 1 1 2 1 1 4 1 2 - - - 1 3 
24 

   Dader 8 29 5 56 15 8 13 29 26 26 4 4 3 10 1 237 

   Daderhulpverlener 36 25 2 34 14 2 10 1 2 11 5 - - 43 1 186 

   Justitieassistent DA 5 - - - 1 2 1 1 1 1 1 - 4 3 - 20 

   Justitieassistent SO 1 - - - - - - - - 1 2 - - - - 4 

   Levensbeschouwelijk 
consulent 

- - - - 1 - - - - - - - - - - 
1 

   Médiante 3 - 15 3 3 7 2 - 1 2 1 2 1 1 - 41 

   NIET VAN TOEPASSING - 2 - - - - - - 2 - - - - - - 4 

   Onderzoeksrechter 1 - 1 6 6 - - - - 23 - 17 - 3 - 57 

   Parket 420 59 50 1097 1416 135 303 8 260 202 283 481 374 172 1 5261 

   Politie 5 - - 4 3 1 2 1 2 - - 2 - 1 2 23 

   Politieparket 20 11 31 59 - 10 2 - 7 15 49 5 17 - - 226 

   Psd 4 - - 1 2 1 1 - 2 4 9 20 1 6 1 52 

   Rechter - 2 - - 1 - - - - - - - - - - 3 

   Slachtoffer 14 32 1 4 11 10 4 26 26 12 3 3 - 16 3 165 

   Slachtofferhulpverlener 3 2 3 12 4 4 1 - 3 3 2 3 - 6 2 48 
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TABEL 3: AARD VAN DE FEITEN IN DE AANMELDINGEN 
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Aantal aanmeldingen 523 176 110 1281 1483 190 352 73 339 306 359 539 403 258 15 6407 

Aantal aanvragen 289 158 51 613 672 140 218 71 196 189 225 275 246 150 15 3508 

Aantal opgenomen 
aanvragen 

281 133 50 555 648 136 214 49 163 185 222 259 236 142 12 
3285 

eigendom 

Am 146 48 21 320 342 69 49 7 88 113 134 143 84 86 2 1652 

Av 95 41 9 163 170 53 30 6 59 70 97 77 58 51 2 981 

OAv 93 35 9 136 164 51 30 5 48 68 96 74 57 48 2 916 

familie 

Am - 2 - 3 2 - 23 5 35 2 - 1 10 1 - 84 

Av - 2 - 3 2 - 19 5 16 1 - - 7 1 - 56 

OAv - 1 - 2 2 - 19 4 15 1 - - 7 1 - 52 

milieu & 
stedenbouw 

Am - - - - - - 3 - - - - - - 1 - 4 

Av - - - - - - 2 - - - - - - - - 2 

OAv - - - - - - 2 - - - - - - - - 2 

persoon 

Am 288 100 46 861 1109 101 235 58 191 135 154 370 268 140 11 4067 

Av 152 96 24 380 478 79 135 57 105 78 90 183 158 76 11 2102 

OAv 148 84 24 358 467 77 133 38 88 76 89 173 150 73 9 1987 

racisme 

Am - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

Av - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

OAv - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

verkeer 

Am 31 14 38 66 5 12 8 1 16 23 53 10 18 2 1 298 

Av 17 7 14 44 5 4 8 1 8 16 26 5 10 1 1 167 

OAv 16 6 14 43 2 4 8 - 7 16 26 5 10 1 1 159 

zeden 

Am 58 12 5 31 25 8 34 2 8 33 18 15 23 28 1 301 

Av 25 12 4 23 17 4 24 2 7 24 12 10 13 21 1 199 

OAv 24 7 3 16 13 4 22 2 4 24 11 7 12 19 - 168 

Am = aanmeldingen (alles wat aangemeld wordt op de bemiddelingsdienst)  
Av = aanvragen (alle aanmeldingen waarin minstens één betrokken partij contact opneemt met de bemiddelingsdienst)  
OAv = opgenomen aanvragen (aanvraag die voldoet aan alle criteria en bijgevolg wordt opgenomen door de bemiddelingsdienst) 
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TABEL 4: AANTAL, STATUUT EN GESLACHT VAN DE SLACHTOFFERS IN DE  
AANVRAGEN 
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Aantal slachtoffers in de 
opgenomen aanvragen (P) 

505 178 88 782 907 194 318 63 203 297 495 448 272 348 16 
5114 

Aantal slachtoffers in de 
bemiddelingsdossiers (B) 

142 88 26 145 172 83 104 18 66 120 190 95 109 120 5 
1483 

Aantal slachtoffers in de 
effectieve 
bemiddelingsdossiers (E) 

72 59 15 67 51 39 50 9 39 91 89 51 85 97 3 
817 

   Man 

P 260 110 48 389 449 83 159 34 108 150 217 206 167 146 10 2536 

B 66 50 13 60 73 37 51 10 33 47 81 35 48 43 2 649 

E 33 31 6 27 22 12 24 6 18 31 37 16 36 33 1 333 

   Vrouw 

P 204 65 39 366 399 84 154 27 92 130 191 201 98 163 6 2219 

B 70 37 13 81 89 36 53 8 30 67 81 40 58 71 3 737 

E 35 27 9 40 27 21 26 3 18 55 41 17 47 59 2 427 

   Rechtspersoon 

P 31 3 - 25 52 27 4 2 3 17 79 41 7 38 - 329 

B 6 1 - 4 9 10 - - 3 6 27 20 3 6 - 95 

E 4 1 - - 2 6 - - 3 5 11 18 2 5 - 57 

   Onbekend 

P 10 - 1 2 7 - 1 - - - 8 - - 1 - 30 

B - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 2 

E - - - - - - - - - - - - - - - 0 

P = het aantal slachtoffers in de potentiële bemiddelingsdossiers binnen de strafbundels  
B = het aantal slachtoffers in de bemiddelingsdossiers (dwz beide partijen hebben interesse in het aanbod)  
E = het aantal slachtoffers in de effectieve bemiddelingsdossiers (dwz de bemiddeling loopt tussen een slachtoffer en een dader) 
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TABEL 5: AANTAL, STATUUT EN GESLACHT VAN DE DADERS IN DE AANVRAGEN 
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Aantal daders in de 
opgenomen aanvragen (P) 

377 140 56 685 756 158 242 58 183 230 302 323 261 170 15 
3956 

Aantal daders in de 
bemiddelingsdossiers (B) 

125 73 24 113 162 64 93 19 60 103 143 72 101 72 5 
1229 

Aantal daders in de 
effectieve 
bemiddelingsdossiers (E) 

63 43 13 50 48 32 45 11 34 70 71 34 79 62 3 
658 

   Man 

P 331 112 52 560 625 124 193 43 140 206 233 264 227 153 12 3275 

B 110 59 23 88 133 55 68 12 43 95 115 55 83 65 3 1007 

E 57 32 12 39 43 28 33 8 25 64 55 25 65 55 2 543 

   Vrouw 

P 45 27 4 120 125 34 49 15 41 24 63 59 33 17 3 659 

B 15 13 1 25 28 9 25 7 15 8 26 17 18 7 2 216 

E 6 10 1 11 5 4 12 3 8 6 15 9 14 7 1 112 

   Rechtspersoon 

P - 1 - 1 2 - - - 2 - 5 - 1 - - 12 

B - 1 - - - - - - 2 - 2 - - - - 5 

E 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

   Onbekend 

P 1 - - 4 4 - - - - - 1 - - - - 10 

B - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P = het aantal daders in de potentiële bemiddelingsdossiers binnen de strafbundels 
B = het aantal daders in de bemiddelingsdossiers (dwz beide partijen hebben interesse in het aanbod) 
E = het aantal daders in de effectieve bemiddelingsdossiers (dwz de bemiddeling loopt tussen een slachtoffer en een dader) 
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 TABEL 6: AANTAL DIRECTE EN INDIRECTE EFFECTIEVE BEMIDDELINGSDOSSIERS 
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Aantal afgesloten 
bemiddelingsdossiers 

98 47 22 89 72 36 65 8 41 119 116 73 102 109 9 
1006 

  Opgestart in het jaar2014 2 3 1 3 - - - - - - - 3 - - - 12 

  Opgestart in het jaar2015 35 3 8 15 23 5 17 1 10 14 27 27 20 27 4 236 

  Opgestart in het jaar2016 61 41 13 71 49 31 48 7 31 105 89 43 82 82 5 758 

Aantal indirecte 
bemiddelingsdossiers 

74 43 15 81 61 29 46 7 32 82 102 63 72 90 7 
804 

   Opsporingsonderzoek 51 30 12 49 43 29 44 6 29 46 74 32 58 34 6 543 

   Gerechtelijk onderzoek 17 - - 20 11 4 - - - 26 24 30 10 27 - 169 

   Eerste aanleg 2 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - 5 

   Hof van Beroep - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 

   Strafuitvoering - FOD - 2 1 1 - - - 1 - 3 3 - 2 8 1 22 

   Strafuitvoering - VG 4 10 2 11 7 5 2 - 2 6 1 1 2 21 - 74 

Aantal directe 
bemiddelingsdossiers 
(minstens één gezamenlijk 
gesprek) 

24 4 7 8 11 7 19 1 9 37 14 10 30 19 2 

202 

   Opsporingsonderzoek 11 2 7 4 10 4 17 1 9 10 10 3 26 8 2 124 

   Gerechtelijk onderzoek 7 2 - - 1 3 - - - 11 2 6 1 5 - 38 

   Eerste aanleg 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 

   Hof van Beroep - - - - - - - - - - - - - - - 0 

   Strafuitvoering - FOD - - - - - - - - - 8 2 - - 1 - 11 

   Strafuitvoering - VG 3 - - 4 - - 2 - - 8 - 1 3 5 - 26 

Totaal aantal gezamenlijke 
gesprekken in de directe 
bemiddelingsdossiers 

30 4 10 8 13 9 26 2 9 40 11 11 25 21 3 
222 
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TABEL 7: AARD VAN DE RELATIE IN DE BEMIDDELINGSDOSSIERS  
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Aantal relaties slachtoffer-
dader in de opgenomen 
aanvragen (P) 

679 196 90 962 1076 221 275 84 239 358 655 615 286 374 22 
6132 

Aantal 
bemiddelingsdossiers (B) 

161 90 27 165 187 88 113 21 74 152 243 115 115 128 7 
1686 

Aantal effectieve 
bemiddelingsdossiers (E) 

83 59 16 82 55 41 55 11 42 109 106 67 90 105 5 
926 

   buren 

P 2 11 3 8 35 22 15 16 36 5 4 22 30 8 - 217 

B 2 7 - 1 19 7 9 4 10 2 3 10 18 4 - 96 

E 2 2 - - 5 3 2 1 6 2 1 8 17 3 - 52 

   eigenaar-huurder 

P 3 1 - 1 5 - 4 - 2 - 2 - 1 5 - 24 

B 3 - - - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 4 - 14 

E 3 - - - 1 - - - - - 1 - 1 4 - 10 

   ex-partner 

P 25 23 2 26 68 14 37 4 24 17 10 20 18 22 - 310 

B 16 12 1 11 29 9 16 2 7 9 7 6 11 7 - 143 

E 8 8 1 4 14 3 10 2 3 8 4 - 10 7 - 82 

   partner 

P 19 1 2 13 30 7 4 2 2 7 10 10 5 6 - 118 

B 12 1 1 5 13 4 2 2 1 3 7 7 5 2 - 65 

E 6 1 1 1 3 3 - 2 1 2 5 4 5 2 - 36 

   klant-uitbater 

P 10 13 - 2 13 8 3 3 5 7 51 4 4 8 - 131 

B 3 7 - 1 5 3 1 - 3 2 25 - - - - 50 

E 1 6 - - 2 2 1 - 2 2 9 - - - - 25 

   niet gekend 

P 470 27 22 669 699 20 64 11 65 128 330 430 122 9 9 3075 

B 42 7 3 44 47 4 8 3 10 26 67 19 17 8 - 305 

E 2 - 1 2 - - 2 2 2 17 2 - 10 5 - 45 

   school-leerling 

P - - - - - - 3 - 4 4 - - - 25 - 36 

B - - - - - - 2 - 4 3 - - - 2 - 11 

E - - - - - - 2 - 4 3 - - - 1 - 10 

   vaag/van ziens P 5 - - 1 9 2 7 - 6 18 6 7 3 1 1 66 
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B 4 - - - 6 - 3 - 1 5 3 5 3 1 1 32 

E 4 - - - 6 - 1 - 1 4 1 3 1 1 1 23 

   vrienden 

P 3 - - 1 3 3 - - 9 2 2 3 2 3 - 31 

B 3 - - 1 2 3 - - 1 - 1 2 2 3 - 18 

E 1 - - 1 - 3 - - 1 - 1 2 2 3 - 14 

   werkgever/werknemer 

P 1 4 - 4 9 4 - - 2 - 23 9 - 1 - 57 

B - 1 - - 6 1 - - - - 15 9 - 1 - 33 

E - 1 - - 2 - - - - - 7 9 - 1 - 20 

   onbekenden 

P 61 51 47 165 81 58 57 18 35 106 112 57 48 177 7 1080 

B 45 15 19 70 22 33 27 2 16 65 69 39 30 51 1 504 

E 36 10 10 50 14 18 11 2 14 43 49 33 27 37 - 354 

   andere 

P 1 - 1 - 2 2 1 - - 14 1 8 - 1 - 31 

B 1 - - - 1 1 - - - 5 1 4 - 1 - 14 

E 1 - - - - - - - - 3 - 2 - 1 - 7 

   familie 

P 14 5 2 14 19 3 12 10 10 9 49 11 11 12 2 183 

B 4 4 - 5 6 - 4 3 4 5 12 3 4 6 2 62 

E - 2 - 4 - - 3 2 2 5 6 1 3 5 2 35 

   kind/ouder 

P 37 12 2 19 37 13 27 6 7 25 15 9 8 26 1 244 

B 9 7 1 9 6 3 18 3 1 16 3 2 6 15 1 100 

E 4 6 1 5 - 2 11 - 1 14 3 1 3 15 1 67 

   broer/zus 

P 2 1 2 5 9 - 3 4 3 3 6 3 5 5 1 52 

B 1 1 1 1 3 - 2 - 3 1 2 - 1 4 1 21 

E 1 - 1 1 1 - 1 - - - 2 - - 4 1 12 

   collega 

P 1 1 - - 2 4 1 - 3 - 9 1 - 2 - 24 

B 1 1 - - - 1 1 - 1 - 9 - - 1 - 15 

E - 1 - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 5 

   ex-werknemer 

P 5 8 - 5 14 9 - 2 1 2 5 2 1 5 1 60 

B 3 6 - 2 7 6 - 1 1 2 1 - - 2 1 32 

E 3 5 - 1 3 2 - - 1 1 1 - - - - 17 

   cliënt/hulpverlener 

P - - 1 - 10 - 5 - - - 1 - 1 6 - 24 

B - - - - 4 - 4 - - - 1 - - 2 - 11 
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E - - - - - - 3 - - - 1 - - 1 - 5 

   kennissen 

P 16 29 2 20 26 27 28 8 25 11 16 18 25 30 - 281 

B 8 20 - 15 9 8 13 1 10 8 12 8 17 13 - 142 

E 7 16 - 13 4 4 8 - 3 5 10 3 11 13 - 97 

   burger-politie 

P 4 9 4 9 5 25 4 - - - 3 1 2 22 - 88 

B 4 1 1 - - 5 2 - - - 3 1 - 1 - 18 

E 4 1 1 - - - - - - - 2 1 - 1 - 10 

P = de potentiële bemiddelingsdossiers binnen de strafbundels  
B = de bemiddelingsdossiers (dwz beide partijen hebben interesse in het aanbod)  
E = de effectieve bemiddelingsdossiers (dwz de bemiddeling loopt tussen een slachtoffer en een dader) 

 

TABEL 8: AARD VAN DE FEITEN IN DE EFFECTIEVE BEMIDDELINGSDOSSIERS 
AFGESLOTEN NAARGELANG REDEN VAN AFSLUITEN 

Volgende arrondissementen zijn opgenomen in onderstaande tabel: Antwerpen Brugge Brussel Dendermonde Gent Halle-
Vilvoorde Hasselt Ieper Kortrijk Leuven Mechelen Oudenaarde Tongeren Turnhout Veurne  
 

 

partijen 
willen 
na info 

over 
Hb 

wachte
n 

bemiddelin
g afgerond 

dade
r 

haak
t af 

slachtoffe
r haakt af 

beide
n 

haken 
af 

deontologisch
e redenen 

zittin
g te 

kortbi
j 

ander
e 

Afkeuring 
dossier 

Herstelfond
s 

Totaa
l 

eigendo
m 

   diefstal met 
geweld 

1 54 8 13 1 - - 4 - 81 

   afpersing - 1 1 - - - - - - 2 

   diefstal dmv 
braak 

- 41 3 3 2 - - 1 - 50 

   brandstichting 
met 
verzwarende 
omstandigheden 

- 1 - - - - - - - 1 

   huis- & 
loondiefstal 

- 12 3 3 1 - - 1 - 20 

   gewone 
diefstal 

- 40 19 5 3 - - 1 - 68 

   valsheid in 
geschrifte 

- 1 1 - 1 - - 1 - 4 

   bedrog & 
oplichting 

2 26 18 7 - - - 1 - 54 

   beschadiginge
n & vernieling 

- 62 8 7 - - - 3 - 80 

   brandstichting - 17 1 2 1 - - - - 21 
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   misbruik van 
vertrouwen 

- 6 3 1 - - - 1 1 12 

   poging diefstal - 1 2 - - - - - - 3 

   woonstschenni
s 

- 3 - - - - - - - 3 

   heling - - 1 - - - - - - 1 

persoon 

   bedreiging - 11 6 5 6 - - - - 28 

   moord - 9 1 6 - - - 1 - 17 

   wederzijdse 
slagen en 
verwondingen 

- 6 3 1 7 - - - - 17 

   opzettelijke 
slagen & 
verwondingen 

1 123 42 32 21 - 2 11 - 232 

   poging 
doodslag 

- 19 1 3 - - - 1 - 24 

   smaad & 
weerspannigheid 

- 1 1 - - - - - - 2 

   belaging & 
stalking 

- 20 4 4 2 - - 2 - 32 

   schuldig 
verzuim 

- 5 1 - - - - - - 6 

   opzettelijke 
slagen en 
verwondingen 
met de dood tot 
gevolg 

- 2 - - - - - - - 2 

   gijzeling - 2 1 - - - - - - 3 

   ontvoering 
minderjarigen 

- 1 - - - - - - - 1 

   onopzettelijke 
slagen & 
verwondingen 

- 11 - 1 - 1 - - - 13 

   laster en 
eerroof 

- 4 3 2 2 - - - - 11 

   poging moord - 1 - 1 2 - - - - 4 

   doodslag - 6 - 5 - - - - - 11 

   onopzettelijke 
slagen en 
verwondingen 
met de dood tot 
gevolg 

- - - - - - - - - 0 

   ontvoering 
meerderjarigen 

- - 4 - - - - 2 - 6 
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zeden 

   aanranding 
eerbaarheid 

- 5 - 3 - - - - - 8 

   aanranding 
eerbaarheid 
minderjarige 

1 15 2 4 - - - 3 - 25 

   verkrachting 
minderjarige 

1 29 - 3 - - - - - 33 

   incest - 3 1 - - - - 1 - 5 

   verkrachting - 7 1 - - - - - - 8 

   zedenschennis - 5 - 3 - - - - - 8 

   exhibitionisme - 1 - - - - - - - 1 

   poging 
verkrachting 

- - - 1 - - - - - 1 

   ontucht & 
seksuele 
uitbuiting 

- 1 - - - - - - - 1 

   voyeurisme - 1 - - - - - - - 1 

racisme 
   racisme & 
xenofobie 

- 2 1 1 - - - - - 4 

familie 
   niet-naleven 
bezoekrecht 

- 2 3 2 4 - - - - 11 

verkeer 

   verkeersongev
al met 
gewonden 

- 12 2 2 - - - 1 - 17 

   verkeersongev
al met dodelijke 
afloop met 
verzwarende 
omstandigheden 

- 16 - 3 2 - - - - 21 

   verkeersongev
al met dodelijke 
afloop 

- 36 2 6 - - 1 1 - 46 

   kwaadwillige 
belemmering 
van het verkeer 

- - 1 - - - - - - 1 

   verkeersagress
ie 

- 1 - - - - - - - 1 

   verkeersongev
al met 
gewonden en 
verzwarende 
omstandigheden 

- 4 - - - - - - - 4 

Totaal 6 626 148 129 55 1 3 36 1 1005 

 


