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De naam Suggnomè werd ontleend aan het klassieke Grieks ‗Sun-gnomè‘. Vrij
vertaald betekent dit ‗overeenkomst‘. In zijn letterlijke betekenis refereert het
Griekse woord naar de inspanning en het proces van het samen begrijpen van
eenzelfde realiteit.
Directe aanleiding voor de oprichting van Suggnomè was de uitbreiding van de
herstelbemiddelingspraktijk - in 1993 opgestart in Leuven - naar andere
gerechtelijke arrondissementen. Herstelbemiddeling beoogt aan volwassen dader
en slachtoffer van relatief ernstige misdrijven , een aanbod te doen om via
onderlinge communicatie en met de steun van een neutrale bemiddelaar te komen
tot de voor hen best mogelijke oplossing voor de gevolgen van het misdrijf.
Momenteel zijn, met de steun van het Ministerie van Justitie,
bemiddelingsdiensten actief in de arrondissementen Brugge, Dendermonde,
Kortrijk en Leuven.
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Verre voorloper van de herstelbemiddeling was het vereffeningsproject opgestart
in 1987 in de schoot van de vzw Oikoten. De werking kan vergeleken worden
met de herstelbemiddelingspraktijk met dien verstande dat men zich hier richt tot
minderjarige daders. Recent ontwikkelden zich met de steun van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap gelijkaardige initiatieven ondermeer in de
arrondissementen Brussel, Hasselt/Tongeren, Antwerpen, Kortrijk, Brugge ...
Zowel m.b.t de vereffening als de herstelbemiddeling worden
samenwerkingsverbanden geïnstalleerd met de gerechtelijke instanties, de balie,
het algemeen welzijnswerk, de justitiehuizen… Ook de politionele diensten
worden hierbij betrokken in het perspectief van het ontwikkelen van projecten
schaderegeling, dit naar analogie met de projecten in ondermeer Leuven,
Mechelen, ...In tegenstelling tot de eerstgenoemde bemiddelingsprojecten waar
de selectie van dossiers gebeurt op niveau van de parketten, neemt bij
schaderegeling de opsteller van het proces-verbaal de beslissing tot het
inschakelen van de bemiddeling. Voor de drie projecten zijn de vrijwilligheid,
vertrouwelijkheid en neutraliteit belangrijke werkingsprincipes.
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Tot op heden wordt geen van deze bemiddelingsmodaliteiten wettelijk geregeld, dit in tegenstelling met de
procedure bemiddeling in strafzaken geregeld bij wet van 10 februari 1994. Hiermee kreeg het Openbaar
Ministerie de mogelijkheid, voor niet al te ernstige misdrijven, te beslissen tot verval van strafvordering op
voorwaarde dat de verdachte zich akkoord verklaart met één of meerdere van volgende opgelegde maatregelen :
schadeherstel ( bemiddeling ), behandeling, vorming, gemeenschapsdienst. De openbare aanklager kan hiertoe
beroep doen op assistenten bemiddeling in strafzaken.
Bemiddeling zit duidelijk in de lift. Getuige hiervan ook de nieuwe initiatieven die de minister van Justitie, Marc
Verwilghen aankondigde in zijn toespraak ter gelegenheid van de Europese Conferentie inzake slachtoffer-dader
bemiddeling.
Eén van de doelstellingen van Suggnomè is enige samenhang te bewerkstelligen tussen al deze initiatieven met
respect voor ieders specifieke invalshoek. Voorliggende Nieuwsbrief, die het resultaat is van de creatieve
samenwerking met de adjunct-adviseurs bemiddeling in strafzaken, wil hiertoe bijdragen. Wij willen van de
gelegenheid gebruik maken om ook de Koning Boudewijnstichting te danken die financieel heeft bijgedragen tot
dit initiatief. Hierover meer verder in deze Nieuwsbrief.
Om te slagen in ons opzet doen wij een uitdrukkelijk appèl op uw inbreng: eigen ervaringen als bemiddelaar, als
stuurgroeplid of als verbindingsmagistraat, eigen standpunten, methodische wetenswaardigheden,
beleidsontwikkelingen...elke bijdrage zal door de redactie met enthousiasme onthaald en verwerkt worden. Wij
hopen via deze samenspraak te komen tot een gedeelde visie omtrent de bemiddeling in strafrechtelijke context
en tot een grotere vertrouwdheid met elkaar en elkaars werkomgeving.
Via deze Nieuwsbrief willen wij U ook op de hoogte houden van een aantal relevante ontwikkelingen in het
buitenland. In één van de bijdragen worden enkele impressies gegeven bij het Europees Congres Victim-Offender
Mediation dat doorging in Leuven van 27 tot 29 oktober 1999.
Tenslotte willen wij U de kans bieden om in een persoonlijk contact met collega‘s van de diverse sectoren
ervaringen uit te wisselen. Bij het verschijnen van de Nieuwsbrief wordt telkens een activiteit aangekondigd.
De eerste ‘Samenspraak’ gaat door op 17 december 1999 vanaf 12uur. Het programma en verdere aanwijzigen
vindt U verder in deze Nieuwsbrief. Inschrijven is wenselijk daar het aantal plaatsen beperkt is. We willen
voorzichtig beginnen.
“Trek de aandacht van de lezer door hier een interessant citaat uit het artikel
te typen.”

Marianne Regelbrugge

Voor vragen, suggesties, inhoudelijke bijdragen kunt U steeds terecht op het secretariaat van Suggnomè Forum voor
herstelrecht en bemiddeling vzw, Bondgenotenlaan 150/1 te 3000 Leuven. Tel. 016/22 63 88, Fax 016/22 74 82

Bijschrift bij figuur
of afbeelding.
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De wet van 10.02.1994 houdende regeling van een procedure voor de bemiddeling in strafzaken getuigt van de wil tot
vernieuwing en het dichten van de kloof tussen justitie en de burger. De procedure wordt voorgesteld aan dader(s) en slachtoffer(s),
betrokken bij een als misdrijf omschreven feit.
Het rechtstreeks betrekken van de partijen bij hun conflictoplossing betekent op zich reeds een grotere rechtstoegankelijkheid. In het
geval van de maatregel bemiddeling wordt bovendien beroep gedaan op de vaardigheden van de partijen om zelf een oplossing te
vinden voor hun conflict, om een consensus te zoeken, en om te onderhandelen over het herstel in al zijn verschillende aspecten. Dit
wettelijk initiatief, dat zich situeert op niveau van het parket, is beperkt tot volwassenen en heeft een verval van strafvordering tot
gevolg.
De dader – slachtoffer bemiddeling is één van de methoden die de gerechtelijke benadering laten evolueren naar een
herstelrechtelijke. Het discours van het herstelrecht wordt echter tot op heden nog hoofdzakelijk gevoerd door academici in binnen–
en buitenland en door praktijkmensen die zich lieten inspireren en enthousiasmeren om nieuwe paden te bewandelen.
Dit discours met zijn praktische consequenties, die mogelijkheden bieden in die zin dat iedere justitiabele –jongere of volwassene–
op elk gerechtelijk niveau – parket, rechtbank of strafuitvoering– meer tot zijn ‗recht‘ zou komen dan bij een klassiek gerechtelijke
aanpak, mag niet het exclusieve terrein blijven van enkele nieuwsgierigen.
Van bij de start van de bemiddeling in strafzaken werd vooral gewerkt vanuit een juridisch kader. Al vlug wierpen zich veel vragen
op bij de concrete uitwerking, de ontwikkeling van een methodiek en niet in het minst naar een samenhangende gemeenschappelijke
visie die mede gevoed wordt vanuit het herstelrechtelijke gedachtegoed.
De oproep ― Justitie in beweging ― van de Koning Boudewijnstichting om projecten in te dienen, die Justitie mee helpen vernieuwen
en dichter bij de burger brengen, liet de Nederlandstalige bemiddelingsadviseurs* niet onberoerd. Ze zagen en vonden er een unieke
kans om een aantal verzuchtingen concreet gestalte te geven.
“Trek de aandacht van de lezer door hier een interessant citaat uit het artikel
te typen.”

Met de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting werd een medewerker van de KU Leuven deeltijds vrijgesteld om een en
ander te coördineren.
In eerste instantie werd gedacht aan een door iedereen – in de inmiddels opgerichte VZW Suggnomè– te raadplegen inventaris van
publicaties.

_________________________________
* Die inmiddels door een wetswijziging onder andere in verband met statuten in de justitiehuizen adjunct-adviseurs bemiddeling in
strafzaken geworden zijn.
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Belangrijke doelstelling van de bemiddeling is de betrokkenheid van partijen bij de afhandeling van het conflict te
maximaliseren en hen de mogelijkheid te bieden tot een voor beiden aanvaardbare oplossing te komen.
De aanbeveling ziet in de bemiddeling positieve kansen én voor het slachtoffer, én voor de dader én voor de gemeenschap.
In de bijlage bij de aanbeveling wordt bemiddeling gedefinieerd als ‗ elk proces waarbij slachtoffer en dader de mogelijkheid
krijgen, op vrijwillige basis, actief deel te nemen aan de oplossing van de gevolgen van een als strafbaar omschreven feit,
hierbij bijgestaan door een neutrale derde partij.’
Enkele algemene principes worden toegelicht zoals ondermeer de vrijwilligheid van de deelnemers en de vertrouwelijkheid
van het bemiddelingsproces. Er moet gestreefd worden naar een veralgemeend aanbod in alle fasen van de strafrechtsgang en
de bemiddelingsdiensten moeten voldoende autonoom kunnen functioneren. Verder wordt aandacht besteed aan de wettelijke
basis voor bemiddeling, aan de verhouding tussen de strafrechtelijke afhandeling en bemiddeling, aan de werking van de
bemiddelingsdiensten en de vereisten inzake opleiding en tenslotte aan de verdere ontwikkeling van bemiddeling.
De integrale tekst van Aanbeveling N°R (99) 19 inzake bemiddeling in strafrechtelijk context is in het Engels en het Frans te
verkrijgen op het secretariaat van Suggnomè. Momenteel wordt gewerkt aan de Nederlandse vertaling.

Video dader-slachtofferbemiddeling
Op initiatief van de stuurgroep Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven werd met de steun van de Koning
Boudewijnstichting en de audiovisuele dienst van de KU Leuven een video aangemaakt die het bemiddelingsproces tussen
slachtoffers en daders, betrokken bij een overval in een krantenwinkel, in beeld brengt. De video is bedoeld als
trainingsmateriaal voor de bemiddelaars en belicht achtereenvolgens de eerste contactnames, het eerste gesprek met de
slachtoffers en met de daders en het gezamenlijk gesprek.
Voor meer inlichtingen kan U terecht op het secretariaat van Suggnomè.

‘Pleidooi voor bemiddeling?’
Dit is de titel van de rede uitgesproken door Koenraad Timmerman, advocaat, op 1 oktober 1999, te Leuven , ter gelegenheid
van de plechtige openingszitting voor het gerechtelijk jaar 1999-2000.
Tijdens de openingsrede werd een status quaestionis gegeven van de situatie in België inzake bemiddeling in familiezaken.
Achtereenvolgens werden volgende items behandeld: ‗ bemiddeling in familiezaken‘, onderscheid met andere vormen van
begeleiding; buitenlandse regels en ervaringen; factoren die een rol gespeeld hebben bij de verhoogde aandacht in België
voor het fenomeen bemiddeling; initiatieven op het vlak van opleiding en vorming en tenslotte de actuele praktijk en
rechtspraak op het vlak van familiale bemiddeling.
De integrale tekst van de openingsrede is te bekomen op het secretariaat van Suggnomè.

Komt U op het spoor van interessante ontwikkelingen laat dan niet na ons een seintje te geven dan zorgen wij voor de
verspreiding via een volgend nummer van de Nieuwsbrief !
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NI E U WS B R I E F

‘SAMENSPRAAK’
25 februari 2000
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Markiesgebouw, zaal 400
Markiesstraat 1
1000 Brussel
Programma
12u30

Welkom en broodjeslunch

13u

Inleiding door Leo Van Garsse betreffende ‘lichte’ en ‘zware’ fe iten.

13u30

Bekijken van video’s aangaande deze problematiek.

14u30

Pauze

14u45

Nabespreking aan de hand van verschillende thema‘s .

16u

Er wordt een rondgang gemaakt, dit geeft gelegenheid tot nabeschouwingen

16u30

Einde

Inschrijven kan via bijgevoegde inschrijvingsstrook, te bezorgen aan het secretariaat van Suggnomè vóór 20 februari 2000.
Van elke deelnemer wordt ter plaatse 100 BF gevraagd als bijdrage in de onkosten ( maaltijd, documentatie…)
Het Markiesgebouw ligt op enkele minuten wandelafstand van Brussel Centraal Station.
Bijkomende inlichtingen kan U verkrijgen bij Marianne Regelbrugge op het secretariaat van Suggnomè.
—————————————————————————————————————————————————
INSCHRIJVINGSSTROOK
‘SAMENSPRAAK’ 25 februari 2000
Hiermee bevestig ik dat ik,
……………………………………………………………………………………………………………..( naam)
aanwezig zal zijn op 25 februari 2000.
Handtekening
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7
SUGGNOME FOR UM V OOR
HE R ST E LRE C HT E N BE MI DDE LI NG .

Hier kunt u informatie over uw organisatie geven. U kunt vertellen
over het doel van de organisatie, wanneer de organisatie is
opgericht en hoe deze zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld.
Ook kunt u een kort overzicht geven van het soort producten,

diensten of programma's dat u aanbiedt, aangeven binnen welk
‘Herstelgedachte zal het hart van het justitiebeleid vormen’
gebied u werkzaam bent (bijvoorbeeld alleen in Nederland of in
heel Europa) en een profiel geven van uw klanten of leden.
In zijn toespraak op de European Conference on Victim-Offender Mediation, die doorging te Leuven van 27 tot 29 oktober
Noem tevens de naam van een persoon met wie lezers contact
1999, drukte minister van Justitie Marc Verwilghen de wens uit te evolueren van een vergeldende justitie naar een
kunnen
opnemen
zij meer vormt
informatie
over uw
herstelgerichte justitie. M.b.t. de herstelbemiddeling gaf hij
aan dat
dit geen als
alternatief
voor willen
de klassieke
procedure,
maar nieuwe perspectieven opent in de benadering van strafbare feiten. Op dit ogenblik onderzoekt men nieuwe
organisatie.
mogelijkheden om herstelgerichte justitie te introduceren in de verschillende fasen van de strafrechtsgang. Zo kondigt de
minister ondermeer aan dat in de Belgische gevangenissen consulenten zullen aangesteld worden die in de eerste plaats de
gevangenisadministratie moeten adviseren over de ontwikkeling van herstelgerichte projecten en van een cultuur van respect.
De minister benadrukt dat een evolutie van vergeldende justitie naar een herstelgerichte justitie niet enkel een verandering
van wetten en structuren vraagt maar ook een verandering van cultuur, ‗ a change of lenses’.
‘Kijken door een andere lens’ is ook de titel van een artikel in Knack gewijd aan de European Conference. In dit artikel
wordt ondermeer verwezen naar Martin Wright, medewerker van de Britse organisatie Mediation UK, die pleit voor een
democratisch herstelrecht in plaats van een paternalistisch herstelrecht. Nog al te vaak wordt aan daders eenzijdig een
maatregel opgelegd die doorgaans ook nog punitief bedoeld is. Een democratisch herstelrecht daarentegen geeft aan dader én
slachtoffer de ruimte
over herstel wat haaks staat op de huidige manier van werken, aldus Martin Wright. De
Bezoek mee
ons opte
hetdenken
web!
voorbeeld.microsoft.com
vraag die zich stelt
is wie of wat moet optreden als democratisch bemiddelende instantie: de rechters of justitieassistenten,
een klasse van professionele bemiddelaars, sociaal geëngageerde vrijwilligers? In het artikel wordt verwezen naar het Noorse
voorbeeld waar bemiddeling zich situeert op niveau van de gemeenten die instaan voor de coördinatie van de activiteiten van
de bemiddelaars. Justitie voorziet in middelen voor professionele supervisie en opleiding. Karen Paus, coördinator van de
bemiddelingsdienst van Oslo, benadrukte in haar toespraak dat de implementatie van bemiddeling vraagt om welomlijnde
doelstellingen: is bemiddeling nu een nieuw instrument ter bestraffing of preventie in handen van de magistraten, of een
onafhankelijk terrein voor conflictoplossing tussen de meest direct betrokken partijen? Verder pleit zij ervoor bemiddeling
Kop
artikel
op achterpagina
niet invoor
te zetten
als een
paternalistische poging tot heropvoeding want de kern van bemiddeling is dat slachtoffer en dader tot
praktische oplossingen komen voor hun conflict.
Op de valreep vernamen we via de pers dat minister van Justitie Marc Verwilghen, op 15 november zijn beleidsnota heeft
voorgesteld. ‘Het beleid draait om een nieuwe visie op het strafrecht, die tegelijkertijd ook rekening houdt met de slachtoffers
en vertrekt
de gedachte:
maar
herstel
vanuw
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schade’ , aldus
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