
 België - Belgique 

P.B. / P.P. 

LEUVEN 1 

BC 10656  

P508764  
N
IE
U
W

S
B
R
IE
F

N
IE
U
W

S
B
R
IE
F

N
IE
U
W

S
B
R
IE
F
   

Driemaandelijks tijdschrift 

Juni 2008 

9de jaargang 
N° 2/08 

“Bemiddeling tussen slachtoffers en 

daders :  op weg naar een meer  

communicatieve en participatieve  

justitie?”  

Beminde lezer van “onze Nieuwsbrief”,  

 

Met spijt in het hart moeten wij u aankondigen dat deze Nieuwsbrief de laatste is 

die u, als (uiteraard) geïnteresseerde lezer, gratis in gedrukte vorm in uw  

brievenbus ontvangt.   

Door het grote succes van de Nieuwsbrief (oplage van ongeveer 600 abonnees) en 

het geringe budget dat Suggnomè op dit moment heeft om deze Nieuwsbrief te 

maken, drukken en verzenden, zien wij ons op dit moment verplicht u twee  

oplossingsgerichte scenario’s voor te stellen:  

 

1. Tegen betaling van 15 euro per jaar, ontvangt u zoals u dat gewoon 

bent de Nieuwsbrief 4 X per jaar in uw brievenbus.  Er verandert voor u 

dus niets.  Aangezien er dit jaar nog slechts 2 Nieuwsbrieven dienen te 

verschijnen, betekent dit dat voor dit kalenderjaar dus nog 7,5 euro 

dient betaald te worden. (Voor einde augustus te storten op ons reke-

ningnummer: 736-0001066-63, met vermelding van uw ‘naam’ en 

‘abonnement Nieuwsbrief’).  (U mag natuurlijk bij wijze van sponsoring 

steeds meer storten.)  

 

2. Een tweede mogelijkheid is dat u ervoor kiest de Nieuwsbrief niet     

langer gedrukt te ontvangen, maar enkel via de digitale weg.  U        

ontvangt de Nieuwsbrief dan gratis in uw mailbox. 

 

Omdat we van de nood een deugd willen maken, gebruiken we deze rondvraag 

eveneens om ons adressenbestand wat up te daten: Daarom dus een oproep aan 

iedereen die onze organisatie, de Nieuwsbrief of de bemiddeling en het herstel-

recht genegen zijn, bezorg ons onderstaande info.  Op die manier kunnen wij u 

steeds op de hoogte houden van allerhande nieuws.   
 

Mail ons dus zo snel als mogelijk (indien u de volgende Nieuwsbrief wenst te ont-

vangen, ten laatste voor einde augustus) onderstaande gegevens.   

 

Uw naam en voornaam / adres / e-mailadres / telefoonnummer / beroep 

 

Mailen kan naar Noella.verreth@suggnome.be  

 

Met dank,  

Noëlla, Kwinten, An en Pieter 
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REDACTIONEEL 
 
Het lijkt me duidelijk dat met slachtoffer-daderbemiddeling en herstelgericht groepsoverleg (hergo) 
stenen worden gelegd op het pad naar een meer communicatieve en participatieve justitie. De wetge-
ving biedt hiertoe nu trouwens een formeel (maar begrensd) kader. Partijen krijgen de kans om zich 
niet alleen tegenover mekaar, maar ook tegenover de gemeenschap en/of justitie uit te spreken. Op 
die wijze biedt men aan burgers de mogelijkheid om actiever te worden betrokken bij de afhandeling 
van hun conflict. Maar klopt dit wel? Inderdaad, mogelijkheden tot communicatie tussen partijen on-
derling, waarbij ook de ruimere context kan worden betrokken, in de vorm van pendelcommunicatie 
of een face tot face gesprek, behoren tot onze core business. Het conflict terug in handen van de par-
tijen zelf. Anders dan bij hergo waar de intentieverklaring steeds de jeugdrechter bereikt, stopt het 
bemiddelingsproces daar ook vaak. Niet zelden kiezen partijen (of één van hen) er immers voor om 
over dit proces niets terug te koppelen ten aanzien van gerechtelijke instanties of justitie. Spreken we 
ook dan nog van een communicatieve en participatieve justitie? Volstaat het dat burgers, in alle vrijheid 
en volgens eigen behoeften, onderling boodschappen uitwisselen en eventueel tot afspraken komen, 
zonder bemoeienis van justitie? Worden ze op die wijze voldoende ‘betrokken’ bij hun conflict? Of zijn 
er argumenten om te pleiten voor meer zichtbaarheid van het bemiddelingsresultaat op het niveau van 
justitie (en de bredere gemeenschap), misschien zelfs voor enige impact op de besluitvorming? Begrij-
pelijkerwijze worden we vanuit gerechtelijke instanties precies hierop aangesproken...  Dit leidt ons tot 
de vraag welke rol de bemiddelingsdiensten en de bemiddelaar in dit verhaal te spelen hebben. Een 
uitgesproken visie zou wel eens invloed kunnen hebben op de gehanteerde bemiddelingsmethodologie. 
Dienen wij burgers te stimuleren om het gesprek met justitie aan te gaan? Maar ook andere actoren 
komen in het vizier, zoals de advocaat, het parket, de rechter. Welke ruimte nemen en laten zij in het 
discours van een communicatieve en participatieve justitie? 
 
Het aangereikte kader waarbinnen bemiddeling en hergo zich afspelen is niet geheel (politiek en ideo-
logisch) waardenvrij. An Raes (Dienst strafrechtelijk beleid FOD Justitie) toont in het inleidende artikel 
aan hoe de invulling en de mogelijkheden tot communicatieve en participatieve justitie sterk worden 
bepaald door een achterliggend mens- en maatschappijbeeld, door de rechtsstatelijke visie die men er 
op na houdt. Kort beschrijft zij drie rechtsstatelijke ideaaltypes omtrent de strafrechtspleging. Deze 
oefening leert ons met verschillende glazen door de bril van de bemiddelingspraktijk te kijken, en roept 
op tot een zeker evenwicht tussen individuele belangen enerzijds en rechtswaarborgen anderzijds. Na-
dien toetsen bemiddelaars in welke mate hun praktijk wel of niet bijdraagt tot een meer communica-
tieve en participatieve justitie. Sigrid Van Grunderbeeck (Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven) 
vertrekt van het kader zoals beschreven door An Raes om na te gaan wat communicatieve en partici-
patieve justitie in de context van politiële schadebemiddeling kan betekenen, en welke rol Justitie hierin 
opneemt. Hierbij stoot ze op bepaalde grenzen; grenzen die dan weer door de methodiek en kernprin-
cipes van bemiddeling zelf kunnen worden open getrokken. In de twee volgende artikels gaan Natalie 
Van Paesschen (Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven) en Alice Delvigne (Suggnomè) na in welke 
mate herstelgericht groepsoverleg (hergo) dan wel slachtoffer dader bemiddeling met meerderjarigen 
bijdragen tot een meer communicatieve en participatieve justitie. Interessant in de formule van hergo 
is natuurlijk de vraag of, en zo ja op welke wijze, ook de samenleving kan communiceren en participe-
ren naar aanleiding van een concreet misdrijf? Tot slot presenteren Inge Vanfraechem en Anne Lemon-
ne (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) enkele resultaten uit een onderzoek waar-
in zij het slachtofferbeleid in België evalueerden. Zij haalden er voor ons die resultaten uit die de tevre-
denheid en verwachtingen schetsen die slachtoffers koesteren op het vlak van communicatie en partici-
patie ten aanzien van een gerechtelijke procedure. De plaats die bemiddeling hier kan opnemen wordt 
duidelijk. 
 
Met deze artikels is nog lang niet het laatste woord gezegd. Om over dit onderwerp verder na te den-
ken nodigen we u uit op de Samenspraak van 13 juni (zie uitnodiging achteraan). Vicky De Mesmaecker 
(K.U.Leuven) leidt de samenspraak in met een voordracht over ‘Victim Impact Statements’, een ander 
instrument waarmee men in het buitenland de betrokkenheid van slachtoffers in een strafrechtelijke 
procedure stimuleert. Van daaruit zetten we het debat verder! Graag tot dan! 
 
An Marchal 
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ne? Maar meer fundamenteel stelt zich ook de vraag 

in hoeverre het conflict kan worden uitgediept. Zo 

hebben justitieassistenten bij sommige zaken het ge-

voel dat in de strafbemiddeling de achterliggende 

context van de feiten niet altijd voldoende aan bod 

kan komen vanuit de sterke gebondenheid ten aan-

zien van het gerechtelijk mandaat, zijnde het misdrijf 

en de kwalificatie van wie dader en slachtoffer is. Zo 

wordt het voorbeeld aangehaald van een geschil tus-

sen een verhuurder en een huurder. De verhuurder 

ging langs bij de huurder om de niet-betaalde huur te 

verkrijgen, er ontstond een woordenwisseling waarna 

de verhuurder de huurder een vuistslag in het aange-

zicht gaf. De verhuurder wordt gelabeld als dader, 

terwijl de huurder als slachtoffer op bepaalde vlakken 

zelf in gebreke was gebleven. De justitieassistenten 

voelen zich op dat moment sterk gestuurd door deze 

afbakening. Tevens kan de justitiële termijn soms te 

kort zijn om het probleem te verruimen of te verdie-

pen met het oog op een meer duurzame regeling 

1. Vragen omtrent de rol van justitie bij de  

bemiddeling in strafzaken 

 

De bemiddeling in strafzaken bij meerderjarigen grijpt 

duidelijk plaats onder de auspiciën van en met input 

van justitie. De procedure is in 1994 door middel van 

een wet ingevoerd, wordt uitgevoerd door justitieper-

soneel en de uitkomst ervan wordt bekrachtigd op 

een bemiddelingszitting bij en door het openbaar mi-

nisterie. Maar in de praktijk is het evenwel niet altijd 

zo duidelijk wat de rol is van justitie in deze bemidde-

ling: wat betekent het kader van justitie naar commu-

nicatie en participatie van partijen toe? 

 

Op het vlak van de communicatie stelt zich de vraag 

naar de mogelijke draagwijdte van de communicatie 

rekening houdend met de justitiële context. In hoe-

verre kan worden “binnengedrongen” in de leefwe-

reld van de partijen? Hoe wordt omgegaan met de 

vraag van het slachtoffer om allerlei informatie te 

verkrijgen omtrent het privé-leven van de betrokke-

Een communicatieve en participatieve 

justitie: wat is de rol van justitie bij een 

bemiddeling in strafrechtelijke context? 
 

Dr. An RAES ¹ 

In mijn doctoraatsproefschrift getiteld “Een communicatieve en participatieve justitie? Een onderzoek bij het openbaar 

ministerie als hedendaagse bestraffer”², heb ik empirisch onderzoek verricht naar de procedure van bemiddeling in 

strafzaken op het parket van Brussel³. Centraal stond de vraag of de bemiddeling in strafzaken uitmondt in een daad-

werkelijke communicatieve en participatieve justitie, in een zogenaamde meer horizontale justitie (cf. Tulkens en van 

de Kerchove 1996).  

 

Maar hoe dienen we nu een communicatieve en participatieve justitie op te vatten? Over welke communicatie gaat het 

en hoeveel ruimte moet worden gegeven aan participatie van de partijen in de context van de strafrechtspleging? In 

mijn proefschrift kom ik tot de vaststelling dat wanneer het gaat om de strafrechtspleging er niet kan worden gespro-

ken van één model van een communicatieve en participatieve strafrechtspleging. Uit de literatuur komen verschillende 

(rechtsstatelijke) “ideaaltypen van de strafrechtspleging” naar voor. Ze geven elk hun eigen opvatting over de straf-

rechtspleging en over de mogelijkheden daarin van communicatie en participatie. Deze ideaaltypen laten toe om de rol 

of de draagwijdte uit te klaren van justitie bij bemiddelingspraktijken in strafrechtelijke context. We staan eerst even 

stil bij de vragen die rijzen omtrent de rol van justitie, waarna we de ideaaltypen toelichten, om tenslotte van daaruit 

tot een positiebepaling te komen. 
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(zeker bij meer ernstige zaken). De justitieassistenten 

maken bijgevolg al dan niet terecht een onderscheid 

tussen een bemiddelingspraktijk waar de bemiddeling 

een ruimere invulling kan krijgen en hun eigen praktijk 

die ze meer afgelijnd opvatten binnen een justitiële 

context en het verkregen mandaat. 

 

 

Een pertinente kwestie betreft verder de uitkomst 

van de bemiddeling. In hoeverre kunnen vragen wor-

den gesteld omtrent de billijkheid en proportionaliteit 

van het tussen de partijen bereikte akkoord? En op 

basis van welk criterium dienen deze dan eventueel te 

worden afgetoetst? Tijdens onze observaties van de 

slachtoffer-daderbemiddeling in het kader van de 

bemiddeling in strafzaken te Brussel tekenden we het 

geval op van een verkrachtingszaak. Een vrouw ver-

klaarde gedurende een bepaalde periode door haar 

werkgever verkracht te zijn geweest. Haar baas (die 

de feiten niet ontkende maar iets anders schetste) 

wenste vanwege zijn publieke functie geen 

ruchtbaarheid te geven aan de zaak en was be-

reid tot alles. Het slachtoffer vroeg eerst een 

schadevergoeding van ongeveer 50.000€, wat 

later werd afgezwakt tot de helft. Verder wou ze 

in de bemiddelingsovereenkomst laten opnemen 

dat de schadevergoeding nooit voldoende zou 

zijn om het haar aangedane leed te verwerken. 

Zowel de justitieassistente als de parketmagi-

straat hadden het moeilijk met de zaak, omdat 

door de rechtbank waarschijnlijk maar een more-

le schadevergoeding van ongeveer 2.500€ zou 

worden uitgekeerd. De justitieassistenten menen 

dat ze in zo’n geval de dader kunnen adviseren 

om een advocaat te raadplegen maar dat ze zich 

moeten neerleggen bij de overeenkomst. Vol-

gens de justitieassistenten zouden parketmagi-

straten te Brussel de bemiddelingsovereenkomst 

ook quasi steeds goedkeuren. Is een dergelijke 

“neutrale houding” van de justitieassistente en de 

parketmagistraat gewenst of dient een zekere margi-

nale toetsing plaats te grijpen op basis van een billijk-

heids- en proporitonaliteitscriterium? 

 

Om op deze vragen een antwoord te krijgen is het 

interessant om de uiteenlopende (rechtsstatelijke) 

ideaaltypen omtrent de strafrechtspleging van nader-

bij te bekijken. Expliciet of impliciet zit daarin ook een 

visie vervat omtrent de ruimte en mogelijkheden van 

communicatie en participatie. Deze visie hangt dan 

weer samen met een bepaald achterliggend expliciet 

of impliciet beeld omtrent de mens en de maatschap-

pij. Afhankelijk van dit beeld en combinaties en varia-

ties daarvan, kunnen we de ideaaltypen van de straf-

rechtspleging als het ware op een continuüm plaat-

sen. Ik heb in mijn proefschrift twee extreme posities 

en een middenpositie bestudeerd: het relationele 

rechtsdenken met het fair trial, het herstelrecht en de 

communicatieve strafbenadering. 

 

2. Het relationele rechtsdenken met het fair trial 

 

Aan het ene uiteinde van het continuüm plaats ik het 

zogenaamde “relationele rechtsdenken” (zoals ont-

wikkeld door Foqué en 't Hart 1990, zie ook De Hert & 

Gutwirth 2004; Gutwirth & De Hert 2001 & 2002). Het 

vertrekt vanuit een liberaal perspectief dat de mens 

ziet als een “ongebonden iemand” (cf. van den Brink, 

B. 1994): ik ben een vrij en autonoom individu dat in 

alle vrijheid eigen keuzes maakt. Zo maak ik de keuze 

om met andere burgers aan een democratische 

rechtsstaat deel te nemen. Het betreft een staat met 

een beperkte rol die dan weer de individuele vrijheid 

van de burgers dient te realiseren en te beschermen.  

 

Het poneert het “fair trial” 

als ideaaltype van straf-

rechtspleging. Het betreft 

de strafrechtspleging zoals 

we die concreet voor de 

rechtbank kennen, maar 

dan wel in zijn ideale vorm 

en niet hoe het daarom nu 

in de praktijk altijd uitwer-

king krijgt. In het fair trial 

wordt het van belang geacht 

op het vlak van communica-

tie dat de dader slechts op 

een begrensde wijze kan 

worden aangesproken. 

Meer bepaald als een afge-

bakend “rechtssubject” en 

specifiek omtrent het mis-

Een communicatieve en participatieve justitie: wat is de rol van justitie bij een bemiddeling in strafrechtelijke context? 

 
Een pertinente kwestie 

betreft verder de        
uitkomst van de          

bemiddeling. In hoeverre 
kunnen vragen worden 

gesteld omtrent de       
billijkheid en               

proportionaliteit van het 
tussen de partijen        
bereikte akkoord?  
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Het herstelrecht vertrekt vanuit een communitaris-

tisch perspectief dat de mens ziet als een “gesitueerd 

iemand”: ik ben historisch en sociaal verbonden met 

een gemeenschap of gemeenschappen (zoals mijn 

familie, vrienden, lokale gemeenschap) wat bepalend 

is voor mijn persoon-zijn. Mensen zijn gedreven door 

sociale gemeenschapswaarden van 

solidariteit, respect en verantwoorde-

lijkheid. 

 

Een misdrijf wordt er primair gezien als 

een inbreuk op personen en relaties in 

de gemeenschap (een sociaal conflict), 

waarbij dan het herstel wordt nage-

streefd van de schade, het leed en de 

sociale onrust die door het misdrijf zijn 

ontstaan (Aertsen 2004; Van Garsse & 

Peters 2002; Walgrave 2001a, 2001b & 

2004). In een maximalistische herstel-

rechtelijke visie (zoals o.a. geponeerd 

door Walgrave) impliceert het dat in 

alle stadia van het herstelrechtelijk 

rechtssysteem gemakkelijke uitgangen 

dienen te worden voorzien naar mogelijkheden tot 

informeel vrijwillig overleg tussen daders en slachtof-

fers in een bemiddelingsproces. 

 

Zowel de dader als het slachtoffer participeren dus en 

proberen tot een oplossing te komen voor het conflict 

dat hen in deze visie als het ware toebehoort. Het 

conflict wordt niet overgedragen aan een rechter, 

maar wordt teruggegeven aan de partijen in de ge-

meenschap. Een rechtstreekse, informele en open 

communicatie grijpt daarbij plaats tussen de partijen, 

weliswaar onder begeleiding van een bemiddelaar. 

Geargumenteerd wordt dat herstelrecht meer ge-

schikt zou zijn om afkeuring van de normovertreding 

te communiceren aan de dader. Deze zou zich meer 

gerespecteerd in en betrokken voelen bij de procedu-

re. En deze zou met het aanhoren van het verhaal van 

het slachtoffer “een emotioneel aanvoelbare illustra-

tie van de zin van de norm” krijgen. Daarnaast zou 

ook het slachtoffer zich meer gerespecteerd en be-

trokken voelen, gezien het als een volwaardige partij 

in het gebeuren wordt behandeld. Vanuit de fair trial 

benadering is de herstelrechtelijke visie tot slot bekri-

tiseerd omdat dit het misdrijf teveel zou opvatten als 

een sociaal conflict tussen de partijen, met te weinig 

aandacht voor de rechtsorde en rechtswaarborgen 

zodat de privacy en autonomie van de partijen in het 

gedrang zou kunnen komen (De Hert 2004; Dupont 

2001; Gutwirth & De Hert 2002). 

 

 

drijf, niet vanuit zijn volledige persoon en over alle 

aspecten van zijn leven. Tevens wordt het van belang 

geacht dat de juridische begrippen worden open ge-

houden. De rechtsstaat dient voor pluralisme te staan 

en voor de daarmee gepaard gaande waarden van 

tolerantie en dialooggerichtheid (cf. het concept van 

de "polyfone" democratische rechtsstaat van Gut-

wirth 1998). 

 

Op het vlak van participatie wordt het fair trial 

opgevat in de vorm van een triade die formeel 

procedureel is geregeld (Hildebrandt 2002a, 

2002b & 2005). Een debat wordt gevoerd tussen 

het openbaar ministerie als vertegenwoordiger 

van de gemeenschap én de verdachte, waarbij de 

rechter vanuit een verticale positie en als bewaker 

van de rechtsorde zijn oordeel velt. De verdachte 

wordt daarbij omringd door de nodige rechtswaar-

borgen, zoals het recht van tegenspraak zodat de 

verdachte zijn visie omtrent de feiten kan aan-

brengen. Het fair trial beoogt in essentie het af-

keuren van het misdrijf en het (her)stellen van het 

gezag van de geschonden publieke rechtsnorm, en 

zo van de rechtsorde. Daarom wordt een participatie 

van het slachtoffer als procespartij aan de straftoeme-

ting evenwel niet wenselijk geacht (een hoorrecht zou 

wel nog kunnen worden gelegitimeerd vanuit deze 

visie). 

 

Tenslotte impliceert de fair trial benadering over het 

algemeen een afwijzing van consensuele en onder-

handelende procedures op het niveau van het open-

baar ministerie, zoals de minnelijke schikking en de 

bemiddeling (zie het werk van De Hert 2004; Gutwirth 

& De Hert 2002). Enerzijds omdat de rechtsorde daar 

niet voldoende aan de orde zou zijn en de beslissing 

teveel aan de partijen zou worden overgelaten. An-

derzijds omdat de partijen onvoldoende beschermd 

zouden zijn. Of deze benadering impliceert juist het 

vooropstellen van een “adequate juridische enscene-

ring”, zijnde het omringen van deze procedures met 

de nodige rechtswaarborgen (zie het werk van Hilde-

brandt 2002b, 2003 & 2005). 

 

3. Het herstelrecht 

 

Door de sterk procedureel georiënteerde visie op het 

fair trial is de kritiek gerezen dat procespartijen te 

weinig als individuen met een sociale context zouden 

worden aangesproken. Het brengt ons bij het andere 

uiteinde van het continuüm van de ideaaltypen van 

de strafrechtspleging, meer bepaald bij het 

“herstelrecht” of “restorative justice”. Het betreft een 

heel uiteenlopende beweging (voor een overzicht 

zowel voor België als internationaal zie Aertsen 2004). 

Een communicatieve en participatieve justitie: wat is de rol van justitie bij een bemiddeling in strafrechtelijke context? 

 
Geargumenteerd 

wordt dat         
herstelrecht 

meer geschikt 
zou zijn om     

afkeuring van de 
normovertreding 
te communiceren 

aan de dader. 
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wordt daarbij opgevat als een public wrong dat een 

antwoord van de gemeenschap noodzaakt. Een ant-

woord dat volgens mij kan bestaan – in contrario met 

Duff – in een bemiddelingsprocedure op parketniveau 

en dit omringd met de nodige rechtswaarborgen (een 

“adequate juridische enscenering”). Wat betekent dit 

nu concreet naar een bemiddeling toe? 

 

Vanuit een (liberaal) rechtsbeschermend perspectief 

bestaat de vrees dat de bemiddelaar in een bemidde-

ling de privacy en autonomie van de partijen niet zou 

respecteren (geen respectvolle morele afstand zou 

bewaren) en de communicatie met de dader zou ver-

vallen in paternalisme en moralisme. Hildebrandt 

meent dat gezien de justitiële context de bemiddelaar 

daar specifieke aandacht zou moeten voor hebben en 

erover moet waken dat partijen niet zijn overgeleverd 

aan contingente machtsverhoudingen en dominante 

interpretatiecodes. In de bemiddeling in strafzaken 

leken tijdens onze observaties de justitieassistentes als 

bemiddelaars hier wel degelijk oog voor te hebben 

vanuit hun sterke inbedding in een justitiële context. 

Er was aandacht voor een persoonlijke bejegening en 

betrokkenheid van partijen, 

weliswaar vanuit een res-

pectvolle morele afstand en 

zonder dat de communicatie 

uitmondde in paternalisme 

en moralisme. De justitiële 

context biedt met het mis-

drijf een duidelijk raamwerk 

voor de bemiddeling, maar 

dat hoeft evenwel niet te 

betekenen dat in de bemid-

deling geen omstandighe-

den aan bod kunnen komen 

die kunnen wijzen op een 

“gedeelde verantwoordelijk-

heid” (zoals bij een procedu-

re voor de rechtbank). Er is dus geen belemmering om 

in te gaan op het waarom van de feiten (cf. casus huur-

der – verhuurder), zelfs integendeel met het oog op 

een billijke en proportionele uitkomst zolang dit maar 

relevant blijft in de context van de feiten. Hier komt in 

de praktijk wel het spanningsveld om de hoek kijken 

tussen systemische overwegingen en op het individu 

gerichte overwegingen. Een kwantitiatief belang (het 

behandelen van zoveel mogelijk dossiers) kan op ge-

spannen voet komen te staan met een kwalitatieve 

(meer tijdsintensieve op het individu gerichte) benade-

ring. Met name het zo snel mogelijk bereiken van een 

resultaat of het meer oog hebben voor een optimale 

bejegening van de partijen (voor het communicatie-

proces).  

 

4. De communicatieve strafbenadering 

 

Een middenpositie op het continuüm van de ideaalty-

pen van de strafrechtspleging wordt tenslotte ingeno-

men door de “communicatieve strafbenadering” zoals 

uitgewerkt door Duff (2001, 2003 & 2005). Hij vertrekt 

vanuit een gecombineerd liberaal-communitaristisch 

perspectief. Dit wenst geen voorrang te geven aan het 

individu of aan de gemeenschap, maar ziet ze vanuit 

hun samenhang als “individuals in community”. Zo 

meent hij dat liberale waarden zoals autonomie, vri-

jheid en privacy pas mogelijk zijn en betekenis krijgen 

binnen een sociale context, binnen de gemeenschap. 

Tevens stelt hij dat een liberale staat niet enkel gericht 

zou mogen zijn op het waarborgen en beschermen van 

rechten. Het mag ook een bepaalde opvatting van “het 

goede” opleggen, of van wat “goed leven” zou zijn, of 

van welke doelen mogen worden nagestreefd. 

 

Misdrijven worden daarbij opgevat als “public wrong-

doings” die de essentiële waarden van de politieke 

gemeenschap hebben geschonden. Het impliceert 

voor Duff een publieke afkeuring en antwoord voor de 

rechtbank (geen procedures op het niveau van het 

openbaar ministerie zoals de minnelijke schikking en 

de bemiddeling in strafzaken). Maar dan wel in de 

vorm van een tweefasen strafproces met een zoge-

naamde “sentencing discussion”. Daarbij krijgen zo-

wel de dader, als het slachtoffer, en de gemeen-

schap een plaats en actieve beslissende inbreng. 

Duidelijke begrenzingen worden evenwel vooropge-

steld vanuit het liberaal geïnspireerde rechtsbe-

schermende denken. Zo moet er o.a. over worden 

gewaakt dat de autonomie en de privacy van de 

dader worden gerespecteerd door een respectvolle 

morele afstand te behouden, en moet de straf zelf in 

overeenstemming zijn met de waarden van de poli-

tieke gemeenschap. Vraag is dan wel hoe deze com-

binatie concreet invulling zou krijgen in de praktijk. 

 

5. Implicaties ten aanzien van de bemiddeling 

 

Vanuit deze verschillende perspectieven kijken we nu 

opnieuw naar de vragen die zijn gerezen bij de praktijk 

van de bemiddeling in strafzaken (en die ook kunnen 

worden verruimd naar andere slachtoffer-

daderbemiddelingen). Voor mij bestaat vanuit mijn 

eigen affiniteit voor een liberaal-communitaristische 

visie een communicatieve en participatieve justitie 

(een meer horizontale justitie) – in navolging van Duff 

– uit een evenwichtige combinatie van persoonlijke 

betrokkenheid en bejegening van partijen (vanuit soci-

aal ethische communitaristische waarden) én van ade-

quate rechtsbescherming (vanuit het liberaal geïnspi-

reerde rechtsbeschermende denken). Het misdrijf 
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Tevens dienen we binnen een justitiële context aan-

dacht te hebben voor de vraag in hoeverre individuen 

steeds kunnen en willen meestappen in een meer 

open communicatieve en participatieve procedure. 

Tijdens onze observaties stelden we aantal grenzen 

vast. Vooreerst moeten de partijen zich bereidwillig 

kunnen opstellen en moeten ze de tijd kunnen nemen 

om eraan deel te nemen (het kan meer tijdsintensief 

zijn dan de gebruikelijke klassieke procedure voor de 

rechtbank). De taal kan tevens een probleem vormen. 

Als de partijen de taal niet voldoende machtig zijn is 

het moeilijk om te participeren, weliswaar kan met 

een tolk worden gewerkt maar het bemoeilijkt een 

rechtstreekse communicatie. Moeilijker kan het zijn 

als er ook cultuurverschillen zijn tussen de bemidde-

laar en een partij waarbij de bemiddelaar niet ver-

trouwd kan zijn met bepaalde gevoeligheden uit die 

cultuur. Verder speelt de mondigheid en bekwaam-

heid van de partijen een rol. Een mondige partij zal 

misschien al gemakkelijker “iets uit de wacht kunnen 

slepen”. Bij een partij met een verminderde be-

kwaamheid kunnen de mogelijkheden tot participatie 

eerder beperkt zijn zonder de nodige bijstand. We 

denken bijvoorbeeld aan mentaal gehandicapten, 

psychiatrische patiënten, of sociaal of maatschappe-

lijk kwetsbare personen. De hier opgesomde aspecten 

die een probleem kunnen vormen bij een bemidde-

ling, zijn ook aspecten die problematisch kunnen zijn 

bij de klassieke justitie. Vraag is of deze problemen 

beter kunnen worden ondervangen in een bemidde-

lingsproces door een meer gepersonaliseerde aanpak 

en een directe communicatie. Of zich daarentegen de 

problemen nog scherper stellen omdat het de partijen 

misschien aan een veilig kader ontbreekt om op een 

meer geritualiseerde en begrensde wijze te communi-

ceren. Alleszins dienen binnen een justitiële context 

partijen zich voluit te kunnen beroepen op het ver-

moeden van onschuld en is het vrijwillig karakter van 

een bemiddeling ook van groot belang (ze moeten 

m.a.w. kunnen weigeren om in een bemiddelingspro-

cedure te stappen). 

 

Bij een bemiddeling in justitiële context dient niet 

alleen aandacht te gaan naar de communicatie vanuit 

de bemiddelaar maar tevens vanuit de justitiële over-

heid, in casu de parketmagistraat bij de bemiddeling 

in strafzaken. Op de bemiddelingszitting bekrachtigt 

deze immers de bemiddelingsovereenkomst en com-

municeert op dat moment in feite ook over de ge-

voerde bemiddeling. Tijdens onze observaties stelden 

we vast dat de vrees voor paternalisme en moralisme 

wel aan de orde leek te zijn op de bemiddelingszitting 

bij de parketmagistraat. De parketmagistraten blijven 

vasthouden aan een eerder traditioneel opgevatte 

normerend-repressieve rol. De dader wordt vooral 

afkeurend op de feiten en zelfs naar de persoon toe 

aangesproken, en weinig vanuit het opnemen van zijn 

verantwoordelijkheid om deel te nemen aan de be-

middelingsprocedure. Deze fase van de strafbemidde-

ling blijkt bijgevolg veel sterker aan te leunen bij de 

klassieke verticale justitie in de rechtbanken (wat we 

niet mogen gelijkstellen met het ideaal van het fair 

trail). De dader wordt daarbij veeleer in zijn klassieke 

rol van passieve (en zelfs negatieve) deelnemer terug-

geduwd die als het ware de “donderpreek” van de 

parketmagistraat⁴ over zich heen moet laten gaan. 

Zijn deelname aan de strafbemiddeling lijkt daardoor 

als het ware te worden “gedevalueerd”. Een meer 

horizontale justitie vanuit een liberaal-

communitaristische visie vereist dan ook dat niet al-

leen kritisch wordt gekeken naar de rol van de bemid-

delaar maar tevens naar deze van de justitiële over-

heid. Ook de magistratuur dient te streven naar een 

evenwicht en vereniging tussen de spaningsvelden 

van enerzijds een optimale communicatie en partici-

patie ten aanzien van partijen en anderzijds adequate 

rechtsbescherming. 

 

Een belangrijke kwestie betreft tenslotte de uitkomst 

van de bemiddeling en wat de impact van justitie hier-

bij is. In vergelijking met een strafproces voor de 

rechtbank zou een bemiddeling enerzijds kunnen zor-

gen voor een meer duidelijke en concrete betekenis-

verlening naar de partijen toe, anderzijds zou het eer-

der over sociale normen kunnen gaan dan over een 

duidelijke (be)vestiging van een rechtsnorm. Het stelt 

het spanningsveld aan de orde tussen het afhandelen 

van het misdrijf eerder als een conflict tussen partijen 
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(vanuit hun onderling geachte solidariteit en verant-

woordelijkheid) en het aandacht hebben voor de aan-

sluiting op het algemeen rechtsbewustzijn (de rechts-

orde) met het misdrijf als een publieke aangelegen-

heid. Goosen (2003) meent dat in de strafbemiddeling 

de partijen niet zelf volledig inhoud kunnen geven aan 

de “publieke norm”. Het parket zou bijgevolg aan het 

slachtoffer kunnen vragen om af te zien van een aantal 

eisen of van een overdreven schaderegeling. Of het 

parket zou daarnaast nog een dienstverlening aan de 

dader kunnen voorstellen als de schaderegeling te licht 

werd bevonden, dit met het oog op het handhaven 

van de “algemeen geldende publieke 

norm” (vermoedelijk wordt hier gerefereerd naar het-

geen de rechtbank zou opleggen in soortgelijke zaken). 

Zodoende wordt het belang benadrukt van een zekere 

marginale toetsing ten aanzien van het “algemeen 

rechtsbewustzijn”, dit in overeenstemming met het 

rechtsbeschermend perspectief dat de mogelijkheid 

van partijen om volledig zelf het conflict af te handelen 

begrenst. Dit lijkt ons niet alleen een aandachtspunt te 

zijn voor de justitiële overheid (in casu de parketmagi-

straat) maar ook van de bemiddelaar zelf tijdens de 

procedure van bemiddeling. Verder zijn we er ons van 

bewust dat het “algemeen rechtsbewustzijn” enigszins 

een abstract gegeven is, dat wijzelf zouden opvatten in 

de vorm van een tweerichtingsverkeer. Rechtsleer en 

rechtspraak kunnen een richtbaken vormen naar de 

bemiddeling toe, maar wat partijen aanbrengen in een 

bemiddeling moet ook van invloed kunnen zijn naar 

het rechtbewustzijn toe. Gezien de bemiddeling 

plaatsgrijpt binnen een justitiële context, moet ook 

een beïnvloeding naar justitie en de gemeenschap 

mogelijk zijn. Vraag is dan wel of dan niet in een zeke-

re vorm van externe openbaarheid moet worden voor-

zien, zodat de bemiddeling kan bijdragen tot een rui-

mere norm(be)vestiging ten aanzien van de gemeen-

schap en slachtoffers en daders referentiepunten heb-

ben om te weten of ze zich al dan niet tot een billijke 

overeenkomst verbinden.  

 

Concluderend kunnen we stellen dat meer aandacht 

voor een evenwichtige afweging tussen een optimale 

communicatie en participatie ten aanzien van partijen 

en een adequate rechtsbescherming 

(rechtswaarborgen) kan toelaten dat de bemiddeling 

in strafzaken niet louter “instrumentalistisch” wordt 

aangewend als een louter snelle en eenvoudige proce-

dure voor norm(be)vestiging op het niveau van het 

openbaar ministerie. Het zou de reeds ingeslagen weg 

naar een meer horizontale justitie kracht kunnen bij-

zetten. 

 

Voetnoten en bibliografie: 
 
1. Sinds mei 2006 attaché Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (de standpunten in deze tekst verbinden de dienst 

niet), van 1996-2006 vorser Vakgroep Criminologie Vrije Universiteit Brussel.  
2. Verdedigd in 2006. Promotoren: Prof. Dr. S. Snacken en Prof. Dr. K. Beyens. 
3. Door middel van een kwalitatief empirisch veldonderzoek (een methodentriangulatie van participerende observa-

ties, open interviews en documentenanalyse) is op het parket van Brussel vanaf december 2001 tot december 
2002 de toepassing bestudeerd van de bemiddeling in strafzaken (evenals van de minnelijke schikking).  

4. We willen nuanceren dat er verschillen zijn tussen parketmagistraten (net als bij de justitieassistenten) en dat ze 
het zeker niet allemaal zo krachtig of afkeurend uitdrukken, maar niettemin kan dit in tegenstelling met de aanpak 
van de justitieassistenten zo worden ervaren door de dader.  
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1.  De rol van justitie bij de Politiële Schadebemidde-

ling (PSB) 

 

Tot op heden werd nog steeds niet formeel bekrach-

tigd of Politiële Schadebemiddeling al dan niet onder 

de Wet tot invoering van bepalingen inzake de bemid-

deling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 

Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering, 

op 27 juli 2005 gepubliceerd in het Belgisch Staats-

blad, valt. Dit heeft enerzijds implicaties op de toepas-

sing ervan in andere politiezones (politiële schadebe-

middeling wordt voorlopig niet verder geïmplemen-

teerd), anderzijds houdt dit in zekere zin het eerder 

werken vanuit ‘good practices’ en vanuit de goodwill 

van welbepaalde betrokken actoren in stand. De rol 

van justitie en de verhouding tot justitie zijn in de 

huidige Leuvense praktijk evenwel vrij duidelijk. Dos-

siers worden in principe zoveel als mogelijk door poli-

tie zelf, en dus meteen na de vaststellingen, doorver-

wezen. Duidelijke selectiecriteria maken dit mogelijk. 

Ook bij doorverwijzing door politie en dus nog voor 

het parket een dossier heeft ingezien, werkt de politi-

ële schadebemiddelaar echter steeds onder mandaat 

van het parket. Het is tevens een betrachting om de 

schadebemiddeling in te passen in de gangbare A.P.O.

-procedure² van politie en dus een bemiddelingsresul-

taat te hebben binnen de afgebakende (en tevens vrij 

korte) A.P.O.-termijn. Politiële schadebemiddeling 

stelt immers als doel te voorzien in een snelle aanpak 

van kleine criminaliteit. Door kort op de bal te spelen 

en door de verschillende partijen zo snel mogelijk na 

de feiten te betrekken bij een efficiënte schaderege-

ling kan secundaire victimisering worden tegengegaan 

en hoopt het project bij te dragen tot het veiligheids-

gevoel van de Leuvense burger. Na de schadebemid-

deling neemt het parket een verdere strafrechtelijke 

beslissing; deze beslissing kán worden beïnvloed door 

het (positief) bemiddelingsresultaat: m.n. een ge-

slaagde schadebemiddeling vergroot de kans dat het 

dossier strafrechtelijk zonder gevolg wordt geklas-

seerd. Ook bij een politiële schadebemiddeling kan 

echter de vraag worden gesteld wat het justitiële ka-

der betekent naar communicatie en participatie van 

partijen. 

 

De mogelijke draagwijdte van de communicatie ge-

richt op en rekening houdend met de justitiële con-

text, zit bij politiële schadebemiddeling echter niet 

alleen, zoals in de tekst van mevr. Raes aangegeven, 

Politiële schadebemiddeling en een 

communicatieve en participatieve  

justitie: expliciet of impliciet? 
 

 

Sigrid VAN GRUNDERBEECK ¹ 

Politiële Schadebemiddeling (binnen de politiezone Leuven, als slachtoffer-daderbemiddelingsproject van BAL) doet 

een aanbod van (schade)bemiddeling in eerder lichte feiten nog voor het parket een strafrechtelijke beslissing heeft 

genomen. De focus daarbij is de regeling van de materiële schade, maar ook andere gevolgen van het conflict kunnen 

worden opgenomen. Het is concreet politie zelf die doorverwijst, al fungeert het parket als tweede vangnet.  
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slachtoffer-daderbemiddeling waarbij het de partijen 

ondersteunt om met elkaar en met de maatschappij 

in communicatie te treden rond de mogelijkheden tot 

herstel.”³ 

 

Geconcretiseerd vanuit de eigen praktijk en toegepast 

op de omschreven ideaaltypen kunnen we stellen dat 

politiële schadebemiddeling niet of het minst aan-

leunt bij het relationele rechtsdenken met het fair 

trial. Het liberaal perspectief plaatst de individuele 

vrijheid bovenaan, maar gaat misschien (te snel) voor-

bij aan het gegeven dat juist binnen een democrati-

sche samenleving deze individuele vrijheid begrensd 

wordt door de individuele vrijheid van anderen (“mijn 

vrijheid eindigt waar die van de ander begint”). Ook 

de afwijzing van consensuele en onderhandelende 

procedures en de prioriteit die gegeven wordt aan 

formele procedures en de daarbij strikt toegewezen 

rol van betrokkenen, strookt niet met de visie en toe-

passing van (schade)bemiddeling. 

Moeilijker wordt het politiële schadebemiddeling een-

duidig te plaatsen óf bij het herstelrecht óf bij de com-

municatieve strafbenadering; het lijkt hier eerder te 

gaan om een mengvorm: 

• De methodiek binnen en het aanbod 

van politiële schadebemiddeling situ-

eert zich binnen het herstelrecht. Par-

tijen worden aangesproken op hun 

verantwoordelijkheid en sociale ver-

bondenheid. Herstel van de (bij politi-

ële schadebemiddeling vooral materi-

ële) schade wordt nagestreefd d.m.v. 

het op gang brengen van een (veelal 

indirect) communicatieproces waarbij 

betrokkenen evenwaardige partijen 

zijn, met eigen noden en verwachtin-

gen. 

• Daarnaast vindt politiële schadebe-

middeling door de plaats en structure-

le inbedding van het aanbod ook aan-

sluiting bij de communicatieve straf-

benadering. Het aanbod van bemidde-

ling geeft aan dat de gemeenschap 

bepaalde feiten niet tolereert en deze 

beschouwt als een schending van de 

waarden van de gemeenschap, maar 

tegelijkertijd gelooft in de verant-

woordelijkheidszin en kracht van indi-

viduele partijen om, nog vooraleer het 

parket een strafrechtelijke beslissing 

heeft genomen, zelf reeds tot een 

oplossing te komen. Anderzijds, maar 

tevens aanvullend, geeft de latere 

opvolging en afhandeling door het 

vervat in de mate waarin kan worden 

“binnengedrongen” in de leefwereld van partijen, of 

in de billijkheid en proportionaliteit van het bereikte 

akkoord  –beide zaken zijn gesitueerd op het niveau 

van het bemiddelingsproces zelf-, maar zit evenzeer in 

de effectieve terugkoppeling van de bemiddeling aan 

en invloed ervan op de justitiële actoren en in de 

structurele inbedding. Een ‘participatieve justitie’ 

staat immers niet louter voor ‘participatie van partijen 

aan een schadebemiddeling’. 

Mogelijke vragen om de bijdrage van (schade)

bemiddeling tot een communicatieve en participatie-

ve justitie te benoemen lijken ons dan ook eerder: 

• Op welke manier wordt het bemiddelingsresul-

taat vormgegeven en doorgegeven en in welke 

mate en vanuit welke visie wordt er met deze 

communicatie van(uit de) partijen rekening 

gehouden?  

• In welke mate kan er gesproken worden van 

een daadwerkelijke participatie van partijen in 

de eigenlijke strafrechtelijke afhandeling?  

   

2.  PSB en de ideaaltypen omtrent de strafrechtsple-

ging  

 

Om politiële schadebemiddeling te plaatsen op het 

continuüm van de ideaaltypen omtrent de strafrechts-

pleging, zoals weergegeven in de inleidende tekst, 

zouden we eerst grondig moeten nagaan vanuit welk 

mens- en maatschappijbeeld en vanuit welke visie 

omtrent de ruimte en mogelijkheden van communica-

tie en participatie er gewerkt wordt. 

Omdat er echter enige discrepantie bestaat tussen 

enerzijds de visie op bemiddeling en anderzijds de 

praktijk of praktische uitwerking en daadwerkelijke, 

soms noodgedwongen, invulling van politiële schade-

bemiddeling, lijkt de algemene (en nog voorlopige) 

visietekst van BAL een goed vertrekpunt om tot een 

eerste beeld op de visie achter slachtoffer-

daderbemiddeling te komen:    

“BAL streeft mee naar een menswaardige conflicthan-

tering en draagt daardoor bij tot een meer humane 

samenleving. BAL is geënt op en werkt samen met het 

strafrecht. Door haar lineair aanbod van bemiddeling 

draagt BAL bij tot een complementaire, subsidiaire en 

herstelgerichte conflictafhandeling. BAL als dienst 

staat voor de coördinatie van de praktijken die in een 

vrijwillig bemiddelingsaanbod voorzien. 

BAL vertrekt van een fundamenteel respect voor elke 

partij betrokken in een conflict. Daarnaast gelooft BAL 

in de kracht van de partijen om zelf een stem te heb-

ben in de afhandeling van hun conflict. Op die manier 

wordt een communicatieve en participatieve conflict-

hantering nagestreefd. BAL doet een aanbod van 

Politiële schadebemiddeling en een communicatieve en participatieve justitie:expliciet of impliciet? 



 

 

                                       NIEUWSBRIEF -  N°2/08                                       12 

 

parket aan dat een toetsing door die 

gemeenschap nog noodzakelijk is. Con-

creet wordt  dan ook, als een vorm van 

nazorg, door de schadebemiddelaar de 

beslissing van het parket meegedeeld 

aan de betrokken partijen en vanuit 

bovenvernoemd perspectief gekaderd. 

 

Tenslotte kunnen we nog, los van ‘de rol van justitie’, 

maar net specifiek omwille van de plaats van het pro-

ject binnen politie, aangeven dat politiële schadebe-

middeling vanuit een politiekader past binnen of een 

aanvulling is op de ‘community (oriented) policing’ of 

ook op de ‘reassurance policing’. Ook in deze beide 

politiemodellen speelt de gemeenschap zelf en de ver-

antwoordelijkheid van deze gemeenschap een grote 

rol. Linken met het herstelrecht en met de communica-

tieve benadering zijn dan ook zeker te leggen. 

 

3. PSB als methodiek en binnen de huidige                

afhandelingcontext 

De justitiële context beïnvloedt de bemiddelingstermijn 

en heeft daardoor uiteraard een invloed op de moge-

lijkheid tot verruiming of verdieping van het conflict in 

de bemiddeling. Het is dan ook erg belangrijk om aan 

partijen bij het aanbod van een schadebemiddeling 

heel duidelijk het kader te schetsen om zo geen ver-

wachtingen te creëren die door de schadebemiddeling 

zelf niet ingelost kunnen worden. Verder wordt soms 

benadrukt dat het PV of de vaststellingen slechts een 

momentopname zijn en dat de bemiddeling zelf toch 

iets ruimer gaat of minstens de kans geeft om het volle-

dige verhaal te doen. Dit vooral om te vermijden dat 

partijen zich onterecht in een welbepaalde rol geduwd 

voelen. De justitiële context kan dan wel begrenzend 

werken, de methodiek en principes van bemiddeling 

maken dat een communicatieve en participatieve con-

flicthantering toch kan worden nagestreefd.  

Een communicatieve en participatieve justitie mag 

rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid echter niet ver-

vangen. 

Een strafrechtelijke aanpak steunt immers op het prin-

cipe van rechtshandhaving, wat dan weer een gelijke 

toepassing veronderstelt. Politiële schadebemiddeling 

mag dan in de eigenlijke toepassing een grote ruimte 

voor diversiteit laten, structureel is er sprake van een 

gelijk aanbod. De afhandelingcontext van politiële scha-

debemiddeling is dan ook georiënteerd naar het gelijk-

heidsbeginsel. De schadebemiddelaar beperkt zich im-

mers tot de schadebemiddeling in een welbepaald dos-

sier. Het verdere gerechtelijke verloop van het dossier 

behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het par-

ket. Ongeacht het resultaat van de bemiddeling beslist 

de Procureur des Konings dus autonoom wat er verder 

met het dossier gebeurt. Dit wordt bij aanvang van de 

bemiddeling ook steeds zo aan partijen meegedeeld. 

Uit de praktijk blijkt dat de uiteindelijke beslissing 

beïnvloed wordt door het resultaat van de bemidde-

ling. Toch wordt er, 

ook in dossiers met 

een positief resultaat, 

soms nog gedagvaard. 

Het parket houdt dus, 

naast de bemiddeling 

zelf, ook nog met an-

dere elementen reke-

ning. Dit duidt in posi-

tieve zin op de werke-

lijke kern en huidige 

invulling van het her-

stelrecht en verklaart 

hoe PSB een daadwerkelijk, en tegelijk ook slechts 

een ‘louter’ onderdeel van het strafrechtelijk kader en 

van een communicatieve en participatieve justitie kan 

zijn.       

 

4. Besluit 

 

Vanuit zuiver dossierwerking in politiële schadebe-

middeling en een eerder beperkte praktijkervaring 

met slachtoffer-daderbemiddeling of herstelbemidde-

ling, kunnen we besluiten dat politiële schadebemid-

deling volgens de omschreven ideaaltypen van de 

strafrechtspleging dan misschien slechts impliciet, 

doch binnen de concrete methodiek en afhandeling-

context naar ons gevoel wat meer expliciet bijdraagt 

tot een meer communicatieve en participatieve justi-

tie. De rol van, maar vooral de samenwerking met 

justitie is daarbij van cruciaal belang.  

Een communicatieve en participatieve justitie is ech-

ter meer dan louter participatie en communicatie van 

partijen in een (schade)bemiddeling!  
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Een communicatieve en 
participatieve justitie is 
echter meer dan louter 

participatie en        
communicatie van    

partijen in een    
(schade)bemiddeling!  
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Voetnoten:  

1. Sigrid Van Grunderbeeck is politieel schadebemiddelaar bij de politie te Leuven.  Zij maakt ook deel uit van de 
Bemiddelingsdienst  Arrondissement Leuven. 

2. ‘A.P.O.’ staat voor Ambtshalve Politioneel Onderzoek en houdt eenvoudig gesteld in dat welbepaalde dossiers 
zoveel als mogelijk op het niveau van politie zelf worden onderzocht/vervolledigd. De bevoegde A.P.O.-officier 
(waar het dossier oorspronkelijk werd opgesteld) blijft verantwoordelijk en kan, ook aan andere zones, verdere 
onderzoeksdaden vragen. De procedure is grondig uitgewerkt tussen politie en parket.  

3. Visietekst Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven, onuitgegeven tekst, 2008, 2p.  

Politiële schadebemiddeling en een communicatieve en participatieve justitie:expliciet of impliciet? 

www.weltersweb.nl/documenten/FS-communicatie.gif 
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1. De samenleving als betrokken actor in een Hergo 

 

Wat zeker herkenbaar is voor de praktijk van hergo is 

dat men niet alleen naar het misdrijf kijkt als een in-

breuk op personen en relaties, maar evenzeer als een 

overtreding van de rechtsnorm. En dit laatste komt 

duidelijk naar voor tijdens de procedure. Het conflict 

wordt niet enkel teruggegeven aan de partijen zelf 

(dader en slachtoffer), maar de samenleving / de ge-

meenschap wordt expliciet aanwezig gesteld en krijgt 

een noodzakelijke plaats in het overleg (tijdens de 

hergo bijeenkomst). Het herstel naar het slachtoffer 

staat centraal, maar het herstel naar de samenleving 

en naar de jongere zelf dienen eveneens een ant-

woord te krijgen, tijdens de bijeenkomst.  

 

Binnen het herstelrecht wordt er gewerkt binnen de 

gekende driehoek dader - slachtoffer - samenleving. 

In herstelbemiddeling wordt die derde pool (de sa-

menleving / de gemeenschap) vaak bekeken als justi-

tie die het conflict teruggeeft aan de mensen, zodat 

deze samen op zoek kunnen gaan naar een oplos-

sing / herstel. Met de uitkomst kunnen ze zich, indien 

gewenst, eveneens verhouden tot justitie, die hier-

mee dan rekening kan houden. Op deze manier is de 

gemeenschap / justitie mee betrokken in dit proces 

van de partijen.  

Bij hergo daarentegen wordt de samenleving / de 

gemeenschap (die derde pool), expliciet mee in de 

dialoog betrokken oa. door vertegenwoordiging van 

een formele gezagsfiguur, namelijk een politiebeamb-

te, door aanwezigheid van steunfiguren van de partij-

en,… 

 

Toch kunnen we ons afvragen wie die samenleving 

best vertegenwoordigt binnen het herstelrecht, en in 

concreto tijdens een hergo? Wie kan best de plaats 

van de samenleving innemen? Gaat het om justitie die 

 

Is Hergo een praktijkvoorbeeld bij uitstek 

van een communicatieve en  

participatieve justitie? 

 

Natalie VAN PAESSCHEN¹ 

 

"Ja...ik ben bereid om mee te werken aan de hergo..." is een antwoord dat we krijgen van partijen wanneer ze bereid 

zijn om op een actieve manier deel te nemen aan een proces (een bijeenkomst) waarin gezocht wordt naar herstel van 

de schade en het leed dat veroorzaakt werd door de feiten. Anders dan bij herstelbemiddeling wordt er niet enkel ge-

keken naar noden en verwachtingen van de jongere (die de feiten heeft veroorzaakt) en het slachtoffer, maar ook deze 

van de samenleving krijgen bijzondere aandacht. 

Deze "ja" zal dus niet enkel een engagement en betrokkenheid vragen van de rechtstreeks betrokken partijen bij de fei-

ten, maar ook vanuit de ruimere samenleving; een politiebeambte, advocaat van de jongere (eventueel deze van het 

slachtoffer), steunfiguren voor de jongere en voor het slachtoffer, de consulent van de sociale dienst,... kunnen hierin 

een actieve rol krijgen. 

 

Na het lezen van het inleidende artikel van An Raes ben ik me gaan afvragen of Hergo gesitueerd kan worden op de 

middenpositie van het continuüm van ideaaltypes binnen de strafrechtspleging en dus een voorbeeld kan zijn van een 

communicatieve strafbenadering (of bestaat er zoiets als een communicatieve ‘herstel’benadering op dit continuüm?). 

In dit artikel kan u mijn ‘denkoefening’ mee volgen, en sta ik eerst stil bij de rol van de samenleving, de partijen en jus-

titie in hergo. 
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mee rond de tafel zit, of gaat het om een bredere ge-

meenschap (waartoe ieder individu behoort) die we 

vertegenwoordigd willen zien? En wie neemt dan  con-

creet deze plaats in? Het openbaar ministerie, de poli-

tie, vrijwilligers uit onze samenleving, mensen uit de 

context/ de omgeving van de rechtstreeks betrokke-

nen? Of dient die samenleving ook hier niet zozeer 

vertegenwoordigd te zijn in een persoon en is het voor-

namelijk de terugkoppeling van bijvoorbeeld een over-

eenkomst bereikt tussen partijen die voor de betrok-

kenheid op de samenleving zorgt?  

 

Als we zouden vertrekken vanuit het gegeven dat we 

de samenleving (de derde pool) actief wensen te be-

trekken in het reageren op de overtreding 

van een rechtsnorm en het herstellen van 

de verstoorde relatie tussen twee partij-

en, welke rol krijgen deze betrokkenen 

dan toebedeeld? Wat is de finaliteit van 

hun aanwezigheid tijdens een gesprek? 

Brengen zij alleen de context (de ruimere 

gemeenschap waarmee elk individu ver-

bonden is en waarbij er dus eveneens 

nood kan zijn aan een reactie) in beeld, of 

kunnen zij mede ‘communiceren over en 

participeren aan’ het debat over de gevol-

gen die dienen te worden gegeven aan het misdrijf? En 

doen ze dit vanuit een paternalistisch-moralistisch oog-

punt waarmee ze de rechtsorde willen beschermen en 

het goede wensen op te leggen, of vanuit de idee dat 

ze de sociale onrust en onveiligheidsgevoelens die de 

feiten met zich meebrachten mee kaart pogen te bren-

gen en te herstellen? 

En de laatste vraag die hier dan uit voortvloeit is: dient 

deze betrokkenheid gericht te zijn op een sanctie, op 

heropvoeding of eveneens op herstel? Lopen we hier 

dan niet het risico een machtsonevenwicht te krijgen 

en het conflict opnieuw voor een stuk te ontnemen 

aan de partijen zelf? En komen we dan in de twee fa-

sen terecht die in het artikel beschreven worden: na-

melijk de gemeenschap keurt de feiten niet goed die 

gebeurd zijn en er is ruimte om samen met de recht-

streeks betrokkenen deel te nemen aan de communi-

catie hierover en te zoeken naar herstel. 

 

2. De partijen 

 

Staan partijen vaak open om deel te nemen aan een 

dergelijke vorm van participatieve en communicatieve 

justitie? Hoe ver ga je als bemiddelaar /moderator om 

mensen te motiveren om deel te nemen aan deze pro-

cessen? Uitspraken als 'daar wens ik niet aan deel te 

nemen, daar hoef ik niets in te beslissen, laat een rech-

ter maar oordelen over de straf' zijn ons niet vreemd. 

Slachtoffers vinden het af en toe bevreemdend dat ze 

betrokken worden in een overleg waar het niet alleen 

over herstel naar hen toe zal gaan, maar ook over her-

stel naar de maatschappij toe en waarbij hun mening 

van tel is. 

 

Kan bijvoorbeeld de gezamenlijke relatie van dader en 

slachtoffer tot justitie (die er onvermijdelijk is door het 

misdrijf en aangaande Hergo ook blijft tot na de zitting) 

hen voldoende geruststellen? Indien ze immers niet tot 

een overeenkomst komen over het geheel of over een 

deelaspect (in hergo), kan dit meegedeeld worden met 

éénieders akkoord en dan wordt de beslissing aan de 

jeugdrechter gelaten.  

Kan het argument dat justitie 

(jeugdrechter) via een proces 

van hergo ook de individuele 

belevingsaspecten van alle 

partijen voldoende aan bod wil 

laten komen zodat hiermee 

rekening gehouden kan wor-

den hen over de streep halen?  

Is er dan een 'geloof' nodig in 

een participatieve en commu-

nicatieve justitie vanuit justitie 

en vanuit de partijen? 

Het gesprek hierover aangaan 

met alle betrokkenen over de keuze voor Hergo (vanuit 

justitie) en het creëren van de mogelijkheden om hier 

al dan niet op in te gaan zijn essentieel om partijen te 

laten beslissen. Met hen een gesprek aangaan over hoe 

het meer klassieke verloop van een dossier eraan toe 

gaat (zitting en burgerlijke partijstelling en uitspraak 

aangaande maatregel voor de jongere en de vergoe-

ding voor de benadeelde) kan een hulp zijn om hen een 

geïnformeerde keuze te laten maken.  

 

3. Justitie 

 

Is Hergo een voorbeeld van een meer op participatie en 

communicatie gerichte justitie? 

Aangezien deze procedure zich enkel voordoet op 

jeugdrechtbank niveau, laat het ons toe om na te gaan 

wat er achteraf met de intentieverklaringen gebeurt op 

zittingsniveau. Tot op de dag van vandaag werden deze 

allemaal door de jeugdrechter bekrachtigd en werd 

hier niets aan toegevoegd. De waardering en erkenning 

naar beide partijen en naar hun gezamenlijke uitkomst 

is hier maximaal. De jeugdrechters in Leuven geven ook 

aan dat ze niets wensen toe te voegen aan de afspra-

ken die partijen maken. Ze nemen de intenties over in 

het vonnis. Als sluitstuk van een participatieve en com-

municatieve justitie kan dit tellen, niet? 

Betekent dit dan dat er voor de magistratuur binnen 

zo'n procedure van Hergo voldoende evenwicht is tus-

Is Hergo een praktijkvoorbeeld bij uitstek van een communicatieve en participatieve justitie? 

Wie kan best de plaats van de 
samenleving innemen? Gaat 

het om justitie die mee rond de 
tafel zit, of gaat het om een 
bredere gemeenschap (waartoe 
ieder individu behoort) die we 

vertegenwoordigd willen zien? 
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4. Hergo gemeten aan een communicatieve en       

participatieve justitie: enkele bedenkingen  

 

Als bemiddelaars worden we door deze nieuwe me-

thodiek onmiddellijk uitgedaagd om mee op zoek te 

gaan naar antwoorden op bovengenoemde vragen, 

maar voornamelijk ook om na te gaan of hergo een 

volwaardige plaats kan krijgen binnen de visie van het 

herstelrecht, en binnen het kader van een meer com-

municatieve en participatieve benadering. 

 

• Vrijwilligheid is een van de basisprincipes van 

hergo (en van bemiddeling). Zowel de jongere 

als het slachtoffer kan tot de conclusie 

komen dat dergelijk (communicatief en 

participatief) proces zoals hergo voor hen 

niet is weggelegd, en kunnen verkiezen 

om via een rechtszitting een uitspraak te 

horen over de feiten en / of de toekenning 

van een schadebedrag. Indien we wensen 

te spreken van een communicatieve 

'herstel'benadering is een minimale be-

trokkenheid van het slachtoffer en aanwe-

zigheid van de dader cruciaal. Een hergo 

zonder enige betrokkenheid van het 

slachtoffer wordt een zeer onevenwichti-

ge oefening en de kans op een paternalis-

tisch eenrichtingsgesprek wordt groot.²  

Beide bedenkingen houden in dat de be-

trokkenheid en het engagement van de 

rechtstreeks betrokken partijen (dader - 

slachtoffer - gemeenschap) bij hergo een 

sterkte, maar tegelijkertijd, een grens in 

zich houden om te komen tot een meer 

communicatieve en participatieve justitie. 

 

• Om partijen een idee te geven van hoe een 

maatschappij ook nadelige gevolgen kan heb-

ben van de feiten, brengt een politieambte-

naar (bij de start van hergo) aan dat er een 

norm is overtreden. Hij of zij is daar eveneens 

aanwezig om te bewaken dat er rekening ge-

houden wordt met het herstel naar deze maat-

schappij.  Maar hoe kan een politiebeambte dit 

doen en is dit wel zijn rol? Herstel naar de sa-

menleving....waarom moet er iets hersteld wor-

den naar de samenleving? Dit is een vraag die 

je jongeren letterlijk hoort stellen. Het blijft 

een abstract gegeven. De politieambtenaar 

verwoordt dan welke wet de jongere overtre-

den heeft, wat er allemaal in werking treedt op 

het moment dat dit gebeurde en welke straf je 

hiervoor zou kunnen krijgen als volwassene. 

Maar vertellen ze ook hoe de medemens door 

sen het bevestigen van de rechtsnorm en de afhande-

ling van het conflict tussen de partijen? Vertrouwen 

ze dan (soms) volledig, binnen de grenzen van het 

redelijke, op de capaciteiten van de betrokken partij-

en om tot een vergelijk te komen en dus tot een ge-

past voorstel om ook ten aanzien van de maatschappij 

het nodige herstel te bewerkstelligen? Binnen hergo 

beperkt de communicatie zich dus niet tot het uitwis-

selen van boodschappen tussen partijen, maar is er 

een structurele relatie tot justitie! 

 

Toch raken we hier opnieuw een knelpunt aan van 

deze methodiek en een grens van een meer commu-

nicatieve en participatieve 

justitie. Wat zijn precies de 

verwachtingen van justitie? 

Komen deze overeen met 

de betrachtingen van het 

herstelrecht of kunnen zij 

zich wel vinden in het her-

stelrecht maar verwachten 

ze altijd iets meer. Bij het 

begin van het experiment 

lieten de jeugdrechters ons 

weten dat de intenties die 

uit de hergo kwamen niet 

steeds voldoende waren of 

toch niet helemaal aan hun 

verwachtingen voldeden. 

Soms waren ze te ‘pover’ en 

ontbrak er iets ‘extra’. In de 

praktijk werd dit dan opge-

vangen door een voorberei-

dend gesprek (voor de her-

go bijeenkomst) tussen de parketmagistraat en de 

politiebeambte. De parketmagistraat geeft op die 

manier mee aan de politiebeambte wat hij/zij zou 

eisen /verwachten als openbaar ministerie indien de 

zaak op klassieke wijze zou voorkomen bij de jeugd-

rechtbank. Dit geeft hen een houvast, een soort van 

gewicht dat ze denkbeeldig in de weegschaal leggen 

om het voorstel dat de jongere uiteindelijk doet daar 

tegenover te stellen. Onze ervaring is beperkt maar 

voor de politiebeambte is dit wel een aspect dat hen 

kan helpen om hun rol op te nemen. Een niet onaan-

genaam neveneffect, lijkt me, is dat ook politiemen-

sen ervaringen kunnen opdoen met herstelgerichte 

manieren om te reageren op delinquent gedrag van 

jongeren.  

Maar we kunnen ons afvragen of het conflict op deze 

manier toch niet terug, voor een stuk, wordt terugge-

nomen van de partijen?  

 

 

Is Hergo een praktijkvoorbeeld bij uitstek van een communicatieve en participatieve justitie? 

 Indien we wensen te spreken 
van een communicatieve 
'herstel'benadering is een     

minimale betrokkenheid van 
het slachtoffer en               

aanwezigheid van de dader 
cruciaal. Een hergo zonder   

enige betrokkenheid van het 
slachtoffer wordt een zeer   

onevenwichtige oefening en de 
kans op een paternalistisch 
eenrichtingsgesprek wordt 

groot. 
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zulke feiten geraakt wordt, hoe het onveilig-

heidsgevoel bij de medemensen groter wordt? 

Of zou het meer aangewezen zijn indien we dit 

laatste beogen om op zoek te gaan naar verte-

genwoordigers vanuit de samenleving die dit 

kunnen vertellen vanuit hun eigen ervaring? 

Bijvoorbeeld: er gebeurt een handtasdiefstal in 

een winkelstraat, is het dan aan een winkeleige-

naar om de gevolgen van de feiten voor zijn 

zaak, voor de buurt te verwoorden? Of kunnen 

vrijwilligers verwoorden wat het betekent voor 

een samenleving dat er zulke feiten gebeuren? 

En dienen deze mensen dan eveneens positief 

ondersteunde signalen te geven, of is dit niet 

nodig? In België wordt de aanwezigheid van een 

politiebeambte eerder beschouwd als een sym-

bolische vertegenwoordiging van de maatschap-

pij, die aangeeft dat ze de feiten ernstig neemt 

en een maatschappelijke betrokkenheid toont 

om mee te zoeken naar een oplossing. 

 

• Een andere uitdaging waarmee je geconfron-

teerd wordt is onvermijdelijk: hoe bewaak je het 

evenwicht tussen die drie polen die tijdens de 

bijeenkomst aanwezig zijn? Hoe bewaak je de 

grenzen van het mandaat waarmee elke ‘actor’ 

aan tafel zit ? Hoe bezorg je eenieder evenveel 

of beter een communicatieruimte in evenwicht? 

Vraagt dit een uitgekiende voorbereiding van al 

uw professionele actoren? En doet dit dan geen 

afbreuk aan de authenticiteit van een gesprek?

In de praktijk merken we in ieder geval dat de 

voorbereiding voor een hergo van uw  partijen 

en niet in het minst van uw professionele acto-

ren tijdsintensiever is dan bij een bemiddeling. 

Je bent voornamelijk bezig met het voorberei-

den van de bijeenkomst, de wijze waarop het zal 

verlopen, en de rol van waaruit professionele 

actoren daar zitten (deze is meestal niet identiek 

aan hun rol in een klassieke procedure voor de 

rechtbank).  

 

• De vertrouwelijkheid binnen een hergo procedu-

re. Evenzeer dient de vertrouwelijkheid van een 

hergo bijeenkomst gewaarborgd te worden. Aan 

iedere deelnemer zal gevraagd worden om een 

formulier te ondertekenen, waarin gesteld 

wordt dat het gesprek en de inhoud ervan ver-

trouwelijk zijn en dus niet (zonder toestemming 

van alle partijen) naar buiten kunnen worden 

gebracht. De politiebeambte zal wel van bij het 

begin van het gesprek duidelijk maken dat hij 

meldingsplicht heeft (wanneer er nieuwe feiten 

aan het licht zouden komen). Een ander hierbij 

aansluitend aspect is de autonomie en de priva-

cy van de partijen. Hoe garandeer je deze en 

hoe zorg je ervoor dat er op een respectvolle 

manier mee wordt omgegaan? Uiteindelijk krij-

gen we hier te maken met een publiek aspect. 

Hergo kijkt immers ruimer dan naar het herstel 

tussen twee partijen, ook het herstel ten aan-

zien van de gemeenschap en hoe zulke feiten 

voorkomen kunnen worden, komen aan bod 

tijdens de bijeenkomst. Er zitten heel wat meer 

‘externen’ rond de tafel. Het ganse proces kan 

met zich meebrengen dat er gesproken wordt 

over problemen in het gezin, moeilijkheden met 

de opvoeding (de POS/problematische opvoe-

dingssituatie), zaken die we als privé beschou-

wen. Heeft de moderator hier een rol om te 

zorgen dat de privacy gewaarborgd wordt? Of is 

hier een rol weggelegd voor de advocaten? Tij-

dens de bijeenkomst wordt wel tijd gemaakt 

voor een privé overleg. De jongere en zijn steun-

figuren gaan apart zitten om voorstellen con-

creet te maken, dit kan ook een moment zijn om 

deze ‘privé’-aangelegenheden te bespreken. 

Onnodig om hier te duiden op het gegeven dat 

dit privé-overleg heel wat tijd en ruimte kan 

innemen in het geheel. In de praktijk is het bij-

voorbeeld al voorgekomen dat er beslist wordt 

om rond de problemen binnen het gezin en met 

de jongere een aparte bijeenkomst te organise-

ren, zonder het slachtoffer. Partijen hebben 

soms automatisch de reactie dat zulke zaken 

beter in besloten kring besproken worden. Maar 

als je dit aspect vooraf niet voorbereidt en niet 

uitlegt wat de mogelijkheden zijn om dit in be-

sloten kring te bespreken, kan dit wel eens op-
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duiken tijdens de bijeenkomst zelf … We kun-

nen dit duiden als een “grens” van communica-

tieve justitie: waarover mag het in deze (privé 

en groeps)gesprekken wel of niet gaan? In hoe-

verre wordt hier in de private levenssfeer van 

partijen binnen gedrongen? Biedt justitie hier 

voldoende houvast om grenzen te stellen? 

Zitten we hier op een grens te  balanceren tus-

sen bemiddelen en hulpverlenen? 

 

• Een andere uitdaging voor een optimale com-

municatieve en participatieve justitie en ook 

wel voor het doorlopen van een hergo proce-

dure, zijn de communicatieve vaardigheden 

van de partijen. Hebben alle betrokkenen 

steeds voldoende communicatieve vaardighe-

den om zo'n sterk op communicatie gericht 

proces aan te gaan? Wat doe je als moderator 

met minder taalvaardige mensen, en zeker 

wanneer er op dit vlak een onevenwicht be-

staat? ... En nemen niet precies deze taalvaar-

dige mensen deel aan hergo, waardoor er een 

risico van een soort ‘klassejustitie’ ontstaat? Is 

hier misschien een andere aanpak of extra aan-

dacht nodig?  

 

5. Praktijkvoorbeeld 

 

Enkele jongeren breken op een nacht in, in hun eigen 

school en halen er heel wat ICT materiaal weg 

(computers, beamers,...). Uiteindelijk worden ze gevat 

door de politie en erkennen ze de feiten (zie jaarver-

slag BAL 2006 www.oikoten.be). 

Er gaat een Hergo door voor elke jongere apart, waar-

bij het slachtoffer steeds aanwezig is en er komen zeer 

mooie en creatieve intentieverklaringen uit voort: één 

van de jongere heeft de volgende intenties: hij zal een 

vakantiejob doen om de benadeelde te vergoeden 

(franchisebedrag, want de familiale verzekering komt 

tussen), hij zal zich belangeloos inzetten in de samen-

leving door in een rusthuis te gaan werken gedurende 

enkele zaterdagen en hij zal samen met vrienden een 

toneelstuk maken, over de feiten en de impact ervan. 

 

Twee jaar later kregen alle betrokkenen 

(moderatoren, jeugdrechter, advocaat, benadeelde 

partij) maar ook hun familie en hun vrienden,... een 

uitnodiging om naar de voorstelling te gaan kijken. 

Het was enorm knap gedaan en leuk om te zien hoe 

hij samen met leeftijdsgenoten dit toneelstuk in me-

kaar had gestoken. Maar wat nog aangrijpender was, 

was het gegeven dat na het toneelstuk iedereen, van 

jeugdrechter tot zijn eigen ouders, nog aan het na-

kaarten waren met de jongen zelf. Over de weg die hij 

had afgelegd en waar hij nu stond. Hij kreeg niet één 

maar honderden schouderklopjes vanuit verschillende 

hoeken.  

... Maar inderdaad, dit was een ideaal voorbeeld waar 

alles goed verliep, waar iedereen zijn rol heel goed had 

opgenomen en waar de beide rechtstreeks betrokken 

partijen over voldoende mogelijkheden beschikten om 

dit proces tot een goed einde te brengen. 

De betrokkenheid en deelname van alle betrokken par-

tijen zijn hier maximaal benut en tot het einde van de 

rit was er een engagement! 

De communicatie en participatie van justitie heeft zich 

in dit voorbeeld voltrokken tot het einde! 

    

6. Conclusie 

 

De inbedding van zowel Hergo als herstelbemiddeling 

in het jeugdrecht, maar sterker nog de overweging die 

de magistratuur volgens de wet dient te maken ten 

aanzien van bemiddeling en hergo alvorens andere 

afhandelingsvormen op te leggen, lijkt in ieder geval de 

weg te effenen naar een meer op communicatie en 

participatie gerichte justitie…?! 

 

Hergo lijkt inderdaad wel in die tussenpositie te vertoe-

ven zoals ik in de inleiding aangaf: zowel het individu 

als de samenleving worden betrokken. Niettemin stel-

len we vanuit de praktijk enkele vragen en uitdagingen 

vast, waarover we verder de dialoog willen aangaan. 

We hopen dan ook hierover verder in gesprek te kun-

nen gaan met de praktijk, met onze samenwerkings-

partners en met jullie tijdens de samenspraak die hier-

op volgt. 

 

 

 
Met dank aan An Marchal voor de aanvullingen en ver-
beteringen! 
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1. Communicatie  

 

Dat zit vervat in de definitie van bemiddeling, name-

lijk een communicatieproces mogelijk maken tussen 

dader en slachtoffer (en hun omgeving), over de fei-

ten, het waarom en de gevolgen van de feiten. Dus 

lijkt het antwoord op mijn centrale vraag evident: ja, 

via bemiddeling bevorderen we de communicatie en 

aldus dragen we bij tot een meer communicatieve 

justitie. 

 

Maar is de werkelijkheid zo eenvoudig? Zijn hier geen 

kanttekeningen te maken? Uiteraard!  

 

Ten eerste is er de kritiek dat bemiddeling toch vooral 

een taalkundig gebeuren is en taalvaardige mensen 

veronderstelt. Dat is een kritiek die ik deel. Bemidde-

ling bevat grotendeels taal. Mondige, taalvaardige 

mensen gaan veel sneller mee kunnen met de hele 

bemiddelingsgedachte. Bemiddelingen verlopen sim-

pelweg vlotter als je cliënten hebt die het zelf goed 

kunnen verwoorden. Geen gesleur en getrek, mensen 

zeggen wat ze te zeggen hebben en die boodschap-

pen kunnen overgebracht worden. 

Anderzijds moet ik die kritiek ook relativeren, want 

juist in de bemiddeling is er de ruimte om ook minder 

taalvaardige mensen aan bod te doen komen. Door te 

helpen zoeken naar verwoordingen, door gezamenlij-

ke gesprekken te organiseren waar veel meer gebeurt 

dan enkel spreken, door achterliggende boodschap-

pen te achterhalen, …  Juist doordat er meer ruimte is 

dan enkel het verwoorden van de feiten, en doordat 

we bezig zijn met taal in de ruime zin, kunnen we wel 

stellen dat we bijdragen aan een communicatieve 

justitie. In een bemiddeling zijn de juridisch-

technische aspecten van de rechtszaak aanwezig, 

maar niet in hoofdzaak. De beleving en het verhaal 

van de mensen zelf staan centraal. En die worden op 

het einde van de rit dan eventueel opnieuw vertaald 

naar een eerder juridisch discours.  

 

De tweede kanttekening die ik wens te maken, betreft 

juist die vertaling. Tijdens een bemiddeling kan een 

overeenkomst of een gezamenlijke verklaring opge-

maakt worden. We doen ons best als bemiddelaar om 

hier zo veel als mogelijk de stem van de mensen in te 

 

Dragen we via de bemiddeling bij tot 

een communicatieve en participatieve 

justitie? 
 

Alice DELVIGNE¹ 

Men heeft mij gevraagd om vanuit mijn praktijk als bemiddelaar iets te schrijven over communicatieve en participatie-

ve justitie. En als men mij dat vraagt, dan doe ik dat -genereus als ik altijd ben. Maar ik doe het uiteraard ook omdat dit 

thema me uitermate boeit. Al moet ik mezelf toch in de eerste zinnen van dit artikel alvast relativeren. Geen valse be-

scheidenheid uit beleefdheid, wel verduidelijken dat ik in wat volgt louter zal schrijven vanuit mijn praktijk. Een prak-

tijk, zoals er zoveel zijn als dat er bemiddelaars zijn, en gekleurd door wat er allemaal gebeurd is in die praktijk. Ander-

zijds wil ik mijn kennis en kunde ook niet kapot relativeren en denk ik dat ik wel degelijk, juist vanuit die praktijk, enkele 

bedenkingen kan neerschrijven. Hier gaan we. 
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laten weerklinken. Dit kan door de mensen zelf iets te 

laten schrijven (‘wat wil jij dat de rechtbank weet van 

wat hier in de bemiddeling is besproken, van de fei-

ten, de gevolgen ervan, het waarom, …’). In de prak-

tijk gebeurt het echter vaker dat wij als bemiddelaar 

zelf iets op papier zetten en de mensen de mogelijk-

heid geven om commentaar te geven. Commentaar 

die dan zelden volgt. We kunnen onszelf hoog inschat-

ten en denken dat dit is omdat wij zulke goede schrij-

vers zijn, maar mijn bescheidenheid dwingt mij op-

nieuw ook dit te relativeren.  

Wat ook de reden zijn mag, men gaat meestal ak-

koord met de tekst die de bemiddelaar opstelt. Waar-

door het veel eenvoudiger is om als bemiddelaar de 

tekst zelf op te stellen. Want mijn praktijk leert ook 

dat als je mensen zelf iets laat schrijven, dit een hele 

knoeiboel kan worden! Twee partijen waarbij de ene 

een heel boek schrijft en de ander met moeite een 

paar zinnen… Stukken onsamenhangende tekst met 

moeilijk leesbare zinsconstructies… Onevenwicht in 

de woordenschat bij verschillende partijen… Al deze 

redenen doen ons algauw zelf in de pen kruipen. Een 

andere reden is dat wij als bemiddelaar steeds de 

rechtbank en de zitting in ons achterhoofd houden. 

Waardoor we wel eens kunnen schiften in details die 

in onze ogen bijkomstigheden lijken die voor de rech-

ter niet relevant zijn. Wat dus wel degelijk betekent 

dat wij filteren door zelf een overeenkomst te schrij-

ven.  

Wat op zich niet slecht is, denk ik. Juist het afstem-

men van het juridische discours en het bemiddelings-

discours is een kunst en een kunde die men van ons 

als bemiddelaar kan verwachten. Wat ons uiteraard 

niet belet om de mensen eerst zelf een tekst te doen 

schrijven, waarmee we dan verder aan de slag kunnen 

in de bemiddeling. Maar dat vraagt uiteraard tijd en 

ruimte. Maar zolang we niet een instituut en fabriek 

worden, meen ik dat we ons die tijd en ruimte moe-

ten kunnen permitteren. Waakzaamheid voor ons 

eigen aandeel blijft echter geboden! 

 

Een derde bedenking bij het aspect communicatieve 

justitie en bemiddeling, is wat er met onze vertaling 

gebeurt. Als een overeen-

komst is opgemaakt, en 

die wordt aan het dossier 

gevoegd, wat gebeurt daar 

dan verder mee? Blijft de 

communicatie beperkt tot 

de betreffende partijen, of 

geldt deze evenzeer ten 

aanzien van Justitie? Lezen 

rechters het? Gaat men er 

op in? Houdt men er reke-

ning mee? En… wat willen 

we dat er mee gebeurt? 

Betrokkenheid, erkenning, 

invloed op het resultaat?  

Die enkele gevallen waar-

bij ik weet wat er mee 

gebeurde, beperken zich 

tot daders die een mildere 

straf kregen omdat men 

zich bereidwillig had ver-

toond; overeenkomsten 

waar bemiddeling niet door de rechters ter sprake 

kwamen en overeenkomsten die uiteindelijk niet in 

het dossier bleken te zitten. We horen dus vaak na 

afloop enkel de supercontente en misnoegde mensen. 

Waardoor ik hier absoluut geen algemene conclusies 

durf te trekken over de vraag wat er gebeurt met het 

resultaat van de bemiddeling, al dan niet in een over-

eenkomst. 

Waar ik het wel over kan hebben, is wat ik (wij) wen-

selijk zou(den) vinden dat er zou gebeuren met een 

overeenkomst, opgesteld in de bemiddeling. En dat is 

dat er iets over gezegd wordt! Dat de rechter er zich 

tegenover verhoudt en er iets over vermeldt. Wat iets 

anders is dan dat ik meen dat de rechter sowieso de 

overeenkomst moet overnemen, of dat hij er rekening 

mee moet houden in zijn strafmaat (lees: strafvermin-

dering moet geven). Neen. Wat ik wel meen, en de 

wet is het daarmee eens (of ik ben het eens met de 

wet, kwestie van kijk op de zaken…), is dat indien een 

overeenkomst aan de rechter ter kennis wordt ge-

bracht, hij hier iets mee moet doen. Hij moet dit ver-

melden in het vonnis. En hij kàn hiermee rekening 

houden, en als hij dat doet, moet ook dit in het vonnis 
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vermeld worden. 

Maar dat blijkt in de praktijk toch zeker nog niet altijd 

het geval. Anderzijds, juist door dat luik in de wet, 

kunnen partijen de rechter erover aanspreken en kun-

nen ze hem dwingen zich te verhouden ten aanzien 

van de bemiddeling. En zo komen we bij het tweede 

luik, namelijk participatie. Maar daar heb ik het zoda-

delijk nog over. 

 

Eerst wil ik nog een opmerking maken bij die twee 

verschillende werelden van justitie en bemiddeling. 

We vertrekken van een juridisch feit. Een misdrijf is 

gepleegd, de dader bekent en er is een slachtoffer. In 

de bemiddeling kunnen we heel breed gaan en kan 

veel in vraag gesteld worden, zelfs de positie van 

slachtoffer en dader. In de bemiddeling is in principe 

alles bespreekbaar, er is ruimte en tijd, partijen vullen 

zelf in waar ze het al dan niet over willen hebben. Aan 

het einde van de rit keren we terug naar de juridische 

wereld, via de overeenkomst, en doordat de zaak 

voor de rechtbank komt.  

Tussen deze twee werelden is een spanning. Inhoude-

lijk maar ook formeel. De tijd en de ruimte die er in de 

bemiddeling zijn, is er doorgaans niet op de zitting. 

Zaken die er in de bemiddeling toe doen, kunnen 

compleet irrelevant zijn voor de rechtbank. De emoti-

onele waarde die een geërfd kettinkje van 5 euro 

heeft, is soms moeilijk in een billijke schadevergoe-

ding uit te drukken. Het feit dat de buurman al gezegd 

had dat de man niet te vertrouwen was, is misschien 

geen noodzakelijke informatie voor de rechter. Zelfs 

het feit dat iemand al eerder slachtoffer was, kan op 

de rechtbank niet belangrijk zijn, terwijl dat in de be-

middeling een essentieel thema kan zijn.  

Verder kan het taalgebruik behoorlijk verschillen. En… 

een misdrijf kan inderdaad gezien worden als een 

conflict tussen twee mensen, maar het blijft  ook een 

inbreuk op de publieke orde, een overtreding van een 

wet, van een wet die er voor een reden bestaat 

(mogen we toch veronderstellen…). 

 

Partijen moeten daarom voorbereid zijn op die ver-

schillende discours. Het is onze plicht om er op te wij-

zen dat het om twee werelden gaat. Wij proberen via 

de bemiddeling invloed te hebben op de justitiële 

wereld, door concrete dossiers die voor de rechtbank 

behandeld worden. Maar we moeten er niet naïef in 

zijn en denken dat onze taak al volbracht is en dat er 

al sprake is van een communicatieve en participatieve 

justitie, of dat de ivoren toren van justitie al volledig 

weg is. In die zin mogen we ook geen te hoge ver-

wachtingen creëren bij de cliënten.  

Bovendien moeten we ook niet vergeten dat het juri-

dische kader van waaruit we vertrekken en naar waar 

we terugkeren, ook beperkingen oplegt. We mogen 

dan nog wel beroepsgeheim hebben en de bemidde-

ling mag dan wel vertrouwelijk verlopen, dat neemt 

niet weg dat mensen zich er vaak al te bewust van zijn 

dat de zaak nog voor de rechtbank komt. En maar 

goed ook, tenzij dat hen belemmert om voluit te spre-

ken. En dat gebeurt toch ook regelmatig. Anderzijds 

kan dat juridische kader ook juist kansen bieden en 

duidelijkheid creëren. Er is een wet, en een wet is 

door iemand overtreden en iemand is daar slachtoffer 

van. Hoe breed we in bemiddeling ook kunnen gaan, 

het biedt ook comfort en duidelijkheid dat we uitein-

delijk wel naar die realiteit moeten terugkeren. On-

danks de beperkingen dus. 

 

Tot nog toe hebben we het voornamelijk gehad over 

het communicatieve aspect van de communicatieve 

en participatieve justitie. Laat ons nu inzoomen op de 

participatie. 

 

2. Participatie 

 

Hoe bereiken we door de bemiddeling meer participa-

tie bij justitie?  

 

Ten eerste doordat mensen zelf de bemiddeling invul-

len. Ze bepalen zelf wat ze willen bespreken en wat 

niet. Zoals reeds gezegd, daar zijn grenzen aan in de 

zin dat we vertrekken van en eindigen met een juridi-

sche realiteit. Maar in principe is in de bemiddeling 

zelf alles bespreekbaar en bepalen partijen zelf de 

inhoud. Als participatie kan dat tellen, de bemiddeling 

wordt namelijk volledig bepaald door hun inbreng en 

deelname. In eerste instantie trouwens ook door het 

al dan niet deelnemen aan een bemiddeling! 

 

Verder is het participatieve aspect aanwezig door het 

feit dat mensen zelf het initiatief kunnen nemen voor 

een bemiddeling. De wettelijke mogelijkheid is er, 

partijen kunnen zelf de vraag stellen en zelf stappen 

zetten. Ze moeten niet wachten tot ze een brief van 

het parket in hun bus krijgen.  

Hetzelfde geldt op de zitting zelf. Als er een overeen-

komst is, kunnen partijen dit zelf melden en op die 

manier actief participeren aan de zitting. Uiteraard 

moet de vertrouwelijkheid bewaakt worden, en kun-

nen geen eenzijdige verklaringen over de bemiddeling 

afgelegd worden, maar in het geval van een overeen-

komst kunnen de mensen zelf het initiatief nemen om 

daar op te wijzen. Dat is trouwens iets waar ik (wij) als 

bemiddelaar de partijen toe aanmoedig(en). 

Een vraag die ik me hierbij wel nog stel, is of er sprake 

is van participatieve justitie wanneer partijen in een 

bemiddeling niet tot een overeenkomst zijn gekomen. 

Dan kunnen ze niets van heel het communicatiepro-

ces vermelden, kan men dan spreken van participatie-
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ve justitie? Ik meen van wel, juist omdat partijen zelf 

hebben gezocht naar wat rechtvaardigheid voor hen 

kan betekenen, en het is dus niet omdat ze daar niet 

uitkomen dat er geen sprake is van participatie en 

justitie. Waarbij ik dus ook hier meen dat we het pro-

ces en de capaciteiten van mensen moeten respecte-

ren, en hen niet moeten trachten te sturen in een 

overeenkomst of gezamenlijke verklaring. Zij bepalen 

dat zelf, wij kunnen hen enkel begeleiden. 

 

Een kritische bemerking die ik verder nog wil maken 

bij de idee van ‘participatieve justitie dankzij het be-

staan van de mogelijkheid tot bemiddeling’, is dat 

zeker niet alle dossiers die in principe het aanbod van 

bemiddeling zouden moeten krijgen, dat ook effectief 

krijgen. Soms kunnen partijen niet participeren aan 

een bemiddeling omdat ze niet van het bestaan afwis-

ten en niet geïnformeerd waren. We steken de hand 

in eigen boezem en nemen ons voor om middelen in 

te zetten om het brede publiek te bereiken. Maar 

zolang dat niet lukt, blijven we afhankelijk van der-

den. Hulpverleners, advocaten, magistraten, … dienen 

partijen te informeren over het bestaan van bemidde-

ling. En soms doen zij dat niet. Dat kan door allerlei 

redenen zijn, waaronder het feit dat men er niet altijd 

aan denkt. Of het feit dat men het in dit specifieke 

dossier, of zelfs in het algemeen, niet gepast vindt om 

een bemiddeling aan te bieden. Of zelfs om de per-

soon te informeren van het bestaan ervan. Waardoor 

toch wel een pak mensen uit de boot vallen en er dus 

zeker geen sprake kan zijn van een veralgemeende 

vorm van participatieve justitie. Misschien kan dat pas 

gerealiseerd worden indien iedereen, elke burger, elke 

mens, of -kleinschaliger- elke dader en elk slachtoffer op 

de hoogte is of gebracht wordt van het feit dat er iets 

bestaat als bemiddeling. Een utopie? Laat ons er toch 

maar naar streven!   

 

3. Tot slot 

 

Mijn conclusie… Dragen we via de bemiddeling bij tot een 

communicatieve en participatieve justitie? Ja! Zeer zeker. 

Maar met alle bedenkingen en kanttekeningen erbij. Er 

zijn beperkingen en grenzen. En ach ja, misschien maar 

goed ook.  

Laat ons dus concluderen dat we via de bemiddeling 

trachten een invloed te hebben op justitie. Dat we door 

het bemiddelingsdiscours en door het hele kader dat we 

in een bemiddeling aanbieden, trachten communicatie 

mogelijk te maken en mensen stimuleren te participeren 

aan hun rechtszaak. En laat me maar concluderen dat 

justitie en bemiddeling (strafrecht en herstelrecht?) com-

plementair zijn aan elkaar. Het ene hoeft het andere niet 

te verstoten en van de troon te smijten. Maar ze hoeven 

elkaar wel te beïnvloeden. Laat die twee werelden elkaar 

maar bestuiven en wie weet komen we dan wel tot een 

communicatieve en participatieve justitie, een justitie 

waar communicatie en participatie mogelijk is. Wat dat 

dan ook moge betekenen. Ik hoop alvast met dit artikel 

duidelijk gemaakt te hebben wat het in praktijk kan bete-

kenen en wat het misschien nog zou moeten betekenen. 

 

Dragen we via de bemiddeling bij tot een communicatieve en participatieve justitie? 

Voetnoten:  
 
1. Alice Delvigne werkt voor Suggnomè als  bemiddelaar meerderjarigen in het arrondissement Oudenaarde. 
2. In de tekst die volgt zal ik het hebben over slachtoffer-daderbemiddeling, voor meerderjarige daders en hun 

slachtoffers, in die zaken die normaal gezien nog voor de rechtbank verschijnen, of reeds voor de rechtbank zijn 
verschenen. Mijn praktijk dus.  
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1. Inleiding: onderzoeksopzet, methodologie en   

belangrijkste vaststellingen 

 

In 2004 ging in het departement Criminologie van het 

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie 

(NICC) het onderzoek aangaande “De evaluatie van de 

voorzieningen t.a.v. slachtoffers van inbreuken” van 

start. Een eerste kwalitatieve onderzoeksfase (2004-

2007) was erop gericht bij zowel professionele acto-

ren als slachtoffers na te gaan in welke mate het 

slachtofferbeleid werd geïmplementeerd (in Antwer-

pen en Franstalig Brussel) en wat slachtoffers daarvan 

dachten. De belangrijkste vaststellingen omvatten de 

volgende punten (Lemonne et al., 2007): 

 

• België heeft een uitgebreide wet- en regel-

geving ontwikkeld sinds de jaren ’90, maar 

de vraag stelt zich in welke mate dit effec-

tief leidt tot rechten voor slachtoffers, dan 

wel of het nog steeds om gunsten gaat? 

• De interviews met en observaties van ac-

toren tonen aan dat Vlaanderen en Wallo-

nië een verschillend structureel kader ken-

nen (m.n. aangaande het samenwerkings-

akkoord dat werd ondertekend in Vlaan-

deren maar voorlopig nog steeds niet in 

Brussel en Wallonië), maar dat beide pro-

blemen kennen bij de implementatie van 

het slachtofferbeleid (b.v. het is geen prio-

riteit voor de politie gezien de politieher-

vorming).  Een  belangrijke  vaststelling 

daarbij is de volgende: eigenlijk heeft geen 

van de bevraagde actoren een concreet 

zicht op wat slachtoffers nu eigenlijk wil-

len. 

• De bevraagde slachtoffers hebben ver-

wachtingen t.a.v. het “basispersoneel” van 

politie en justitie (d.w.z. elke politiebe-

ambte en magistraat), zoals een respect-

volle behandeling en informatie krijgen. 

Slachtoffers blijken zich niet enkel te rich-

ten tot het rechtssysteem, maar ook bij-

voorbeeld tot de sociale sector of hun ei-

gen netwerk. 

 

In een tweede, meer kwantitatieve, onderzoeksfase 

willen we komen tot zowel een slachtofferbevraging 

als een bevraging van de gerechtelijke actoren aan-

gaande de strategieën, ervaringen en tevredenheid 

van slachtoffers ten aanzien van het slachtofferbeleid, 

en hoe de gerechtelijke actoren daarmee omgaan. De 

concrete onderzoeksopzet wordt momenteel uitge-

schreven. 

 

2. Wat kunnen slachtoffers formeel doen om een 

plaats te krijgen in de procedure? 

 

België blijkt een vooraanstaande positie te bekleden 

op Europees niveau wat betreft wet- en regelgeving 

(Brienen en Hoegen, 2000)². Sinds de jaren ’90 zijn 

immers heel wat initiatieven genomen om de positie 

van het slachtoffer in de gerechtelijke procedure al-

vast formeel te verbeteren.  

Vooreerst kunnen slachtoffers zich burgerlijke partij 

stellen bij de strafrechter (art.63, 65 en 67 Sv.) of kun-

nen ze zelf het gerechtelijk onderzoek op gang bren-

gen door zich bij de onderzoeksrechter burgerlijke 

partij te stellen en een borgsom te betalen. Inzage 

van het dossier en vragen tot bijkomende onder-

zoeksdaden  behoren  dan  tot  de  mogelijkheden 

(brochure Nationaal Forum).  

Sinds 1998 zijn ook de rechten van slachtoffers m.b.t. 

hun betrokkenheid in de strafrechtsprocedure toege-

nomen, waarbij het slachtoffer een verklaring van 

benadeelde persoon kan afleggen zodat hij bijvoor-

beeld op de hoogte wordt gesteld van de vooruitgang 

Willen slachtoffers participeren aan de  

gerechtelijke procedure? 
 

Enkele vaststellingen vanuit het onderzoek naar de evaluatie van het slachtofferbe-

leid in België 

 

Inge VANFRAECHEM en Anne LEMONNE¹  
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in zijn dossier; bijkomende daden kan vragen van de 

procureur of onderzoeksrechter en een kopij kan krij-

gen van het dossier (Van Camp en Lemonne, 2005). 

Het slachtoffer kan zich ook manifesteren ten aanzien 

van de strafuitvoeringsrechtbanken door middel van 

een slachtofferverklaring (De Souter, 2008; Sneiders 

en Van Neder, 2008).  

Met de wet van 2005 aangaande bemiddeling is ook 

die praktijk officieel gemaakt, zodat het in principe 

een algemeen aanbod betreft (Lemonne, 2007). Aan-

gaande jeugddelinquentie heeft ook de schade naar 

het slachtoffer toe een meer prominente plaats ge-

kregen (Vandebroek en Vanfraechem, 2007).  

 

3. Wat ervaren slachtoffers in de praktijk? 

 

In ons onderzoek hebben we 43 slachtoffers be-

vraagd, zowel slachtoffers van strafrechtelijke inbreu-

ken als van andere feiten (verkeersongevallen, nabe-

staanden zelfdoding). Vijf slachtoffers kozen ervoor 

om niet naar justitie te stappen; negen slachtoffers 

werden expliciet geselecteerd omwille van hun deel-

name aan bemiddeling. 

Ongeacht de feiten leken slachtoffers toch veeleer 

expliciete verwachtingen te hebben ten aanzien van 

politie en justitie, ook al blijken die verwachtingen 

eerder eenvoudig te zijn en te gelden ten aanzien van 

al het “basis”personeel eerder dan ten aanzien van de 

diensten slachtofferzorg (nl. respectvolle behande-

ling, informatie krijgen). 

 

Wat betreft communicatie en participatie zijn de mo-

gelijkheden en verwachtingen op politieniveau eerder 

beperkt: slachtoffers verwachten een kwaliteitsvolle 

eerste tijdige reactie, waarbij zij informatie krijgen, 

maar een wens tot (actieve) participatie komt meer 

naar voren in het verdere verloop van de gerechtelij-

ke procedure. 

 

Ten aanzien van gerechtelijke instanties komt vooral 

naar voren dat men een beroep doet op instellingen 

van de staat om het conflict op te lossen. Men heeft 

nood aan justitie, maar niet tegen elke prijs: sommige 

slachtoffers hebben na het neerleggen van een klacht 

geen nood aan een gerechtelijk onderzoek, bijvoor-

beeld als ze ‘de bladzijde willen omslaan’. Andere 

slachtoffers verwachten juist wel expliciet een straf-

rechtelijk antwoord op de feiten – zij worden echter 

niet altijd op de hoogte gesteld van dat antwoord en 

geraken ook niet altijd wijs uit de verschillende proce-

dures en mogelijkheden. Zo hebben een aantal res-

pondenten zich benadeelde persoon verklaard zonder 

precies te weten wat dit inhoudt. 

 

"[Vous avez portez plaint?] Oui. J’ai reçu des 

papiers pour porter plainte et comme je n’avais 

pas vu le type, je ne répondais pas. Et mon avo-

cat. [Vous avez pris un avocat?] Non, j’ai un 

avocat pour d’autres raisons. Je lui en ai parlé… 

et il m’a dit: ‘Remplissez les papiers - mais il 

fallait aller au tribunal, enfin, au palais de jus-

tice - remplissez-les, moi je vais aller les dé-

poser.’ [Vous avez porté plainte au parquet?] 

Oui. [En fait, Madame avait porté plainte au-

près de la police] (...) [Plus tard au cours de 

l’entretien  Madame me montre  ses  docu-

ments] [Je vois que vous avez fait une déclara-

tion de personne lésée.] Oui et c’est ça que mon 

avocat est allé porter au tribunal. [Lui vous a dit 

de remplir un document?] Oui, il  m’a dit: 

‘Parfois, il arrive qu’il y ait des recoupements…’ 

Je ne sais pas très bien mais bon! [J’explique à 

Madame ce qu’est la déclaration de personne 

lésée.]" (Jeanne, handtasdiefstal met geweld, 

geen gerechtelijke vervolging, dader onbekend) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal slachtoffers heeft zich burgerlijke partij 

gesteld om een schadevergoeding te bekomen of om 

zich aanwezig te stellen in de procedure. Dit laatste is 

zeker het geval wanneer het gaat om ernstige feiten 

of voor nabestaanden. Het dossier inkijken kan be-

langrijk zijn om meer informatie te krijgen of een be-

ter zicht te hebben op het verloop van de gerechtelij-

ke  procedure.  Jammer  genoeg  heeft  een  aantal 

slachtoffers geen weet van deze mogelijkheid of kon-

den ze het dossier niet inkijken omwille van prakti-

sche moeilijkheden. 

 

Ongeacht de feiten leken 
slachtoffers toch veeleer      

expliciete verwachtingen te 
hebben ten aanzien van politie 

en justitie, ook al blijken die 
verwachtingen eerder        

eenvoudig te zijn en te gelden 
ten aanzien van al het 

“basis”personeel eerder dan 
ten aanzien van de diensten 

slachtofferzorg                    
(nl. respectvolle behandeling, 

informatie krijgen). 
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"[Et vous n’avez jamais lu le dossier?] Non. [Ça 

ne vous intéressait pas?] Mais, en fait, je ne 

savais même pas que je pouvais. Maintenant, 

avec le recul, je me dis que j’aurais peut-être 

envie… mais à ce moment là, de toute façon, je 

n’aurais pas su… parce que pour moi, c’était 

passé, je ne voulais pas revenir là-dessus, la vie 

continuait." (Zoé, geweldpleging, daders ve-

roordeeld) 

 

"[Et vous avez pu consulter le dossier?] Ça, j'ai 

laissé pour mon avocat parce que le dossier 

n’était pas à Bruxelles. [Le dossier est à Nivel-

les?] Non, le dossier est à Wavre. Si ça avait été 

ici, je l'aurais fait mais n'ayant pas de véhicule, 

c'était loin, j'ai laissé ça à mon avocat." (Naïma, 

dodelijk verkeersongeval, gerechtelijke vervol-

ging) 

 

 

Het merendeel van de slachtoffers vindt het belang-

rijk om aanwezig te zijn tijdens het strafproces en er 

een plaats in te nemen, enerzijds om de debatten te 

kunnen volgen, maar anderzijds ook om zichzelf of 

hun overledene te ‘verdedigen’. Toch waren veel 

slachtoffers ontevreden over het verloop van het pro-

ces, voornamelijk omdat hen geen échte plaats werd 

toegekend of omdat ze zich er ongemakkelijk bij voel-

den. 

 

"Toen het voorkwam voor de rechter, stond dat 

ook letterlijk in die brief (met de uitnodiging 

voor de zitting) van ‘Je moet echt niet komen 

Willen slachtoffers participeren aan de gerechtelijke procedure? 

als je dat niet wilt.’ Dus ja. Ben ik niet geweest. 

Ik zag dat niet zitten. (...) In de rechtbank getui-

gen, dat wou ik niet. De hulpverlener van de 

dienst slachtofferhulp had wel gezegd ‘Als je 

dat nodig vindt, of je wil toch gaan getuigen en 

je wil dat niet alleen doen, dan kan je zeggen 

dat je graag hebt dat er iemand mee gaat, en 

dan ga ik wel mee. Ik probeer dat allemaal wel 

te regelen.’ Maar dat moest ik gelukkig alle-

maal niet doen. (...) Ik had geen zin om er oog 

in oog met hem te staan. Gewoon omdat ik het 

persoonlijk nog zo zwaar had, met die paar 

dingen, niet per sé door de dader alleen, maar 

had ik zoiets van ‘Goh, ik wil dit (aanwezig zijn 

op de zitting) er nu echt niet bij. Dat is gewoon 

al te veel.’ Ik wou niet ’s avonds (de avond voor 

de zitting) met de stress zitten voor de dag er-

na. Ik zat al met stress genoeg. Misschien dat 

dat een jaar daarna wel had gekund. Of zelfs 

die moment maar dan als ik steviger in mijn 

schoenen had gestaan." (Lies, herhaaldelijke 

aanranding door werkgever, veroordeling) 

 

“Het proces in eerste aanleg was denk ik een 

half jaar na de feiten. Ik voelde mij daar nog 

niet echt klaar voor. Hij had dan drie jaar effec-

tief gekregen. En het openbaar ministerie vond 

dat onvoldoende en is in beroep gegaan. Maar 

daar is er iets fout gelopen want ik wou graag 

naar het proces in beroep gaan en ik had ge-

vraagd om op de hoogte te blijven van de da-

tum van de zitting in beroep en dat is uiteinde-

lijk niet gebeurd. Dus ik kwam toe op slachtof-

feronthaal in september van vorig jaar. En dan 

wist ik eigenlijk nog niet dat hij 5 jaar had ge-

kregen. Want het proces in beroep was ergens 

in april gebeurd. Ik had daar (bij zitting in be-

roep) echt graag bij geweest. Allé ook, ik kon 

mij geen beeld meer vormen van hem en ik 

dacht van, ja, de eerste keer heb ik het niet ge-

kund,  maar  de  tweede  keer  wou  ik  echt 

gaan.”  (Joke,  verkrachting door onbekende, 

veroordeling) 

 

De juridische logica, gerechtelijke ‘fictie’ en het ‘circus 

van het proces’ zijn voor slachtoffers moeilijk te plaat-

sen. Hun ervaringen komen immers niet overeen met 

de terminologie die tijdens het proces wordt gebruikt. 

• De schadevergoeding wordt vaak als 

symbolische erkenning van het slachtof-

ferschap aanschouwd, waarbij de be-

middeling een rol kan spelen (cf. infra). 

Tegelijkertijd houdt net het straffen van 

de  dader  voor  sommige slachtoffers 

www.justitia.be/images/rechters.jpg 
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deze erkenning in, terwijl dit voor ande-

ren net geen zin heeft. 

• Voor slachtoffers blijkt het ten slotte 

van belang te zijn ook in de strafuitvoe-

ring een plaats te krijgen, al variëren de 

verwachtingen:  sommige  slachtoffers 

verzetten zich niet ten aanzien van de 

vrijlating van de dader, terwijl anderen 

er veel moeite mee hebben om dat te 

aanvaarden. 

 

"Et ils nous demandaient si on souhaitait émet-

tre un avis à la Commission de libération sous 

condition et moi j’ai dit: ‘Non, pour moi il peut 

sortir, moi je n’ai pas de problème." (Nils, dood-

slag, dader veroordeeld) 

 

“En in ene keer, met die vrijlating (V.I.) en zo, is 

alles terug bovengekomen. Toen ben ik efkes in 

een gat gevallen. Daarvoor ja, je denkt ‘Die zit 

toch vast, dat zal nog wel jaren duren’, want ik 

had nooit verwacht dat dat zo vlug ging zijn [de 

V.I.]. Ik had altijd gerekend dat hij zou zitten 

tussen de 12 en 14 jaar. Ik vind, als je 25 jaar 

krijgt, dat je dat moet uitzitten. Ja, dat kan fout 

zijn van mij ook, maar... Maar ja, ik heb me 

daar nu wel bij neergelegd.” (Griet, nabestaan-

de moord, veroordeling) 

 

4. Kan bemiddeling een antwoord bieden op de knel-

punten? 

 

In het onderzoek werden vijf slachtoffers geselecteerd 

via Médiante en vier via Suggnomè. De Vlaamse 

slachtoffers die deelnamen aan bemiddelingen maak-

ten tevens een slachtofferfiche op. 

• De respondenten blijken van mening te 

zijn dat de bemiddeling hen een antwoord 

gaf dat het klassieke gerechtelijke systeem 

niet kon bieden, namelijk hun negatieve 

gevoelens te kanaliseren (hen de mogelijk-

heid geven hun woede te uiten, de haat 

die ze voelen te overstijgen); een ander 

zicht te krijgen op de waarheid (doordat ze 

informatie kregen over de feiten die de 

dader hen alleen kon geven tijdens een 

ontmoeting  waarbij  de  strafrechtelijke 

belangen geen rol spelen); een antwoord 

te krijgen op vragen of meer persoonlijke 

behoeftes (zoals wanneer de dader en het 

directe slachtoffer elkaar kennen; informa-

tie over de gevoelens van de overleden 

naaste ten aanzien van henzelf als indirec-

te slachtoffers) of een boodschap – hun 

boodschap - over te maken aan de dader 

(hem duidelijk maken welk lijden en welk 

verlies aan levenskwaliteit zijn daad te-

weeg gebracht heeft). Het rechtssysteem 

is immers net gericht op het objectiveren 

van de emoties – terwijl men in bemidde-

ling de ruimte krijgt om over de eigen rea-

liteit te spreken (Damiani, 2004). 

 

Het krijgen van informatie, maar ook het kanaliseren 

van negatieve gevoelens kan belangrijk zijn om de 

feiten te kunnen afsluiten – een mogelijkheid die be-

middeling biedt en waartoe het proces, aldus de res-

pondenten, minder of geen gelegenheid biedt. 

 

“Ik wist eigenlijk nog altijd niet hoe het nu ge-

beurd was. En via die bemiddeling ben ik dat nu 

allemaal te weten gekomen. Ik wist wel dat hij 

geschoten had, maar hoe juist, dat heb ik aan 

hem allemaal gevraagd in de bemiddeling. (…) 

Want ik had eigenlijk een aanvraag voor be-

middeling ingediend en hij had tezelfdertijd een 

aanvraag ingediend. Want ik had zoiets van ‘Nu 

komt hij vrij en nu weet ik nog niet op al mijn 

vragen een antwoord. En als hij vrij is, ja, ik ga 

daar niet naartoe om dat allemaal te vragen.’ 

Ik zat met die vragen en ik wou daar een ant-

woord op. Waarom hij het gedaan had.” (Griet, 

nabestaande moord, veroordeling) 

 

“Ce qui m’a frappé, je me souviens de l’époque, 

avant le procès, j’ai découvert la haine et la 

volonté de vengeance, en tout cas dans les pre-

mières heures, un peu comme une passion 

amoureuse, sauf qu’ici j’ai eu la passion de la 

mort, je vais dire. Et puis heureusement, ça 

s’estompe. Ça a été difficile pour moi aussi car 

ce sont des choses que je ne connaissais pas en 

moi. Et je me suis dit: ‘Mais enfin, la justice est 

mal faite parce qu’on ne peut pas parler, pas 

savoir… et puis, les films américains montrent 

presque toujours des vengeances accomplies, 

en nous disant: ‘ça c’est normal’ que ce soit de 

la main du vengeur ou de la main du destin, 

quand le générique arrive, en tout cas, le mé-

chant il est mort.’ Même si c’est un camion qui 

s’est encastré. En tout cas dans la vraie vie, on 

ne peut pas, et sans doute tant mieux, c’est 

nécessaire. Mais ce que je veux dire, c’est que le 

cinéma ou la littérature répondent à un appel 

du corps, que j’ai senti et qu’il faut apprendre à 

maîtriser et l’appareil judiciaire fonctionne de 

telle manière qu’il nous laisse en plan avec ce 

truc. Et moi, je suis bien éduqué, je l’ai analysé, 
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je me suis dit: ‘Non, ça ne va pas.’ J’ai élaboré 

des nuits entières des plans de vengeance… en 

aucun cas je me suis dit que je ne pouvais pas le 

faire parce que je risquais d’aller en prison ou 

quoi ou qu’est-ce. C’était davantage par rap-

port à mon papa." (Nils, doodslag, dader ver-

oordeeld tot een gevangenisstraf) 

 

De bemiddeling maakt voor sommige slachtoffers dat 

ze de vrijlating van de dader beter kunnen kaderen. 

 

"Je n’étais pas tellement inquiet par rapport à 

sa sortie, je n’avais pas l’impression qu’il cher-

cherait à nous faire du mal mais, par contre,  je 

voulais être préparé, et je pense que lui aussi, à 

une rencontre fortuite. Et je pense que là, après 

cette discussion ça va. Si aujourd’hui, on se croi-

se dans la rue après s’être parlés, au pire on 

se fera signe de la main en se souhaitant 

une bonne journée. On sait ce qu’on pense 

l’un de l’autre et voilà. Il n’y a pas de doute 

et il n’y a pas de peur. Souvent c’est à cause 

de la peur que des choses malheureuses se 

passent."  (Nils,  doodslag,  dader  veroor-

deeld) 

 

De respondenten benadrukken dat een bemidde-

lingsprocedure tussen dader en slachtoffer inzake 

feiten met ernstige gevolgen slechts mogelijk is op 

voorwaarde dat geen andere belangen spelen en 

dat enkel de ontmoeting centraal staat, maar ook op 

voorwaarde dat het een voldoende soepele bemidde-

lingsprocedure is waarbij men oprecht kan zijn.  

 

"Le seul truc qui m’a fait plaisir entre guillemet, 

c’est que la personne qui a pris contact avec 

moi via l’asbl X (c’est comme ça que ça s’appel-

le) l’a fait de plein gré. C’était même pas pour 

une remise de peine ; il avait déjà des congés et 

tout. Il l’a vraiment fait honnêtement, sans ar-

rière pensée et sans intérêt." (Zoé, geweldpleg-

ing, daders veroordeeld) 

 

Wat betreft de slachtofferfiche gaf de bemiddeling 

voor drie van de vier Vlaamse slachtoffers meer ze-

kerheid dat de dader zich aan de slachtoffergerichte 

voorwaarden (geheel of gedeeltelijk overgenomen uit 

de slachtofferfiche) zou houden en ze kregen ant-

woorden op (een deel) van hun vragen omtrent de 

feiten en de vrijlating. Voor de vier slachtoffers liet de 

bemiddeling toe de abstracte voorwaarden in de 

slachtofferfiche te verduidelijken en te concretiseren, 

bijvoorbeeld door samen met de dader, via de bemid-

delaar, meer concrete en haalbare afspraken te ma-

ken. Een kanttekening hierbij: hoewel slachtoffers een 

zeg hebben in de voorwaarden, zijn zij toch niet altijd 

even gelukkig met de wijzigingen daaromtrent na de 

bemiddeling. Zo bleek één slachtoffer onder druk te 

staan van de dader om het straatverbod te laten val-

len. De bemiddelaar lijkt ons hier dan ook een belang-

rijke taak te hebben om ervoor te zorgen dat de par-

tijen werkelijk achter de overeenkomst staan. 

 

De moeder van de dader verblijft in een rust-

huis op een paar tiental meter van de woonst 

van Lieve en haar man. “Ja, contactverbod en 

dan straatverbod, een kilometer rond mijn wo-

ning. En ja, dat rusthuis valt juist binnen die 

kilometer. Ik kan niet anders dan toegeven uit-

eindelijk. Ik kan moeilijk zeggen dat hij zijn 

moeder niet meer mag zien.” Ze omschrijft de 

dader alleszins als manipulatief. Hij 

kreeg haar zover één van haar voor-

waarden te laten vallen en daarmee 

is ze toch niet erg gelukkig: “Dat heb 

ik tegen de bemiddelaar ook gezegd 

‘Ja maar ja, het is wel de bedoeling 

dat ik die wetten ga stellen en niet 

omgekeerd want  anders gaat  hij 

misschien nog wel denken ”ik heb ze 

terug in mijn macht.”’ Volgens de 

bemiddelaar niet, maar ja. Ik weet 

niet hoe de bemiddelaar de dader 

ziet en beschrijft, maar, ik ben er 

bang van (van de dader). Ik mag het niet toege-

ven, maar ik ben er bang van. [Je denkt dat hij 

de bemiddelaar gemanipuleerd heeft, dat hij 

zich anders heeft voorgedaan dan hij is?] Ja, 

inderdaad.” (Lieve, verkrachting door stiefva-

der, veroordeling) 

 

Joke vermeldt dan weer dat er een conflict is 

ontstaan tussen de bemiddelaar en de justitie-

assistent van de dienst slachtofferonthaal naar 

aanleiding van de vraag een voorwaarde in de 

slachtofferfiche te herzien: “Maar blijkbaar is 

het wel al een probleem. Allé, één van de mo-

gelijkheden voor behandelingsopname was hier 

in X, maar dat botst dan met mijn voorwaarden 

[verbod zich te vestigen in X opgenomen in de 

slachtofferfiche] en blijkbaar mag dat dan niet, 

dus ze [de voorwaarden in de slachtofferfiche] 

zijn niet bindend, maar toch... Allé, ik vond dat 

maar iets raar eigenlijk. Dus, de laatste keer is 

de bemiddelaar gekomen en hij zei van ‘Hij zou 

residentieel worden opgenomen als hij voor-

waardelijk vrij komt en dat kan op drie plaa-

tsen’ onder andere in X. En hij had al bij één 

De bemiddeling 
maakt voor     

sommige           
slachtoffers dat ze 
de vrijlating van de 

dader beter    
kunnen kaderen. 
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 participeren en een plaats krijgen tijdens het proces 

zodat ze hun verhaal kunnen brengen, maar ook be-

trokkenheid in de fase van de strafuitvoering; en de 

symboliek van de schadevergoeding en/of straf. 

 

Bemiddeling kan een meerwaarde bieden voor een 

aantal slachtoffers om werkelijk te komen tot commu-

nicatie en participatie, zodat het verhaal aansluit bij 

hun beleving en ze de feiten achter zich kunnen laten. 

De gerechtelijke procedure leent zich daartoe immers 

niet (of toch veel minder), omdat het essentieel ge-

richt is op het objectiveren. De verhouding van be-

middeling tot de strafprocedure blijkt moeilijk te zijn. 

Enerzijds kan de bemiddeling bijvoorbeeld een in-

vloed hebben op de slachtofferfiche (waarbij sommi-

ge slachtoffers lijken aan te geven dat de bemiddelaar 

zich teveel liet leiden door de strafrechtelijke logica). 

Anderzijds geven slachtoffers aan dat de bemiddeling 

moet kunnen losstaan van de strafprocedure opdat 

men tot een werkelijke dialoog kan komen. Een moei-

lijke balans die allicht nog uitdagingen zal creëren 

voor de bemiddelaars! 

instelling geprobeerd, maar daar werd hij niet 

toegelaten. En die andere instelling ligt veel 

verder, moeilijker te bereiken voor zijn ouders 

ook, en dan kwam de vraag ‘Zou je je voor-

waarden in de slachtofferfiche willen verande-

ren zodanig dat hij naar de inrichting in X kan 

gaan?’ En dan heb ik gezegd van ‘Kijk, ik zou 

toch eerst die andere optie willen nagaan.’ (…) 

Daarvoor heb ik wel nog eens naar slachtof-

feronthaal gebeld en die zijn dan een beetje 

boos geworden op de bemiddelaar [lacht] denk 

ik. Omdat ze vonden dat hij mij aan het pushen 

was om dat [voorwaarde in het kader van het 

penitentiair verlof] te veranderen.” (Joke, ver-

krachting door onbekende, veroordeling) 

 

5. Conclusie 

 

Uit ons onderzoek blijkt dat niet alle slachtoffers wil-

len deelnemen aan de gerechtelijke procedure, maar 

als ze dat willen, dan zijn de volgende elementen be-

langrijk: correct bejegend worden door de verschillen-

de actoren; voldoende informatie krijgen; werkelijk 
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Verslag van de samenspraak  

Strafuitvoering en herstel: 21 maart 2008 

 

Pieter Verbeeck en An Marchal 

Inleidend 

 

Koen Deblonde (CAW De Kempen) begint met enkele 

algemene opmerkingen mbt. slachtoffers. Inzake 

strafuitvoering is er heel wat veranderd aan dader-

kant (gevangenissen, strafuitvoering, …), in tegenstel-

ling tot de slachtofferzijde (bewustmaking van hun 

rechten mbt. strafuitvoering). Tevens beklemtoont hij 

dat de noden van slachtoffers betrokken in een ge-

rechtelijke procedure niet kunnen worden veralge-

meend. Elk slachtoffer en elke belevingswereld is an-

ders, alsook de wijze van omgaan met een misdrijf. 

Met betrekking tot de nieuwe wetgeving stelt hij vol-

gende problemen vast:  

• om betrokken te kunnen worden in de 

strafuitvoering, moet een burgerlijke partij 

(BP) stelling gegrond verklaard zijn; een 

slachtoffer dat zich geen BP gesteld heeft, 

heeft later vaak problemen indien ze toch 

nog geïnformeerd, betrokken willen wor-

den. Zelfs als slachtoffers geïnformeerd zijn 

ivm SO-fiche: toch nog grote drempel. 

• Slachtofferfiche moet jaarlijks ge-update 

worden: dit kan helend maar tevens belas-

tend zijn.   

• Andere moeilijkheid: het feit dat zittingen 

in gevangenis plaatsvinden: soms grote 

drempel, die door sommigen wordt over-

wonnen, maar voor anderen te hoog blijft.  

• Confrontatie komt voor velen te snel.  Be-

langrijk te zorgen voor ondersteuning.  

• Rond bemiddeling: timing is ontzettend 

belangrijk + in de fase strafuitvoering 

speelde zeker soms opportunisme ihv. 

dader in kader van procedure VI. Ook blijft 

bemiddeling vragen om een evenwichts-

oefening, aangezien gevaar bestaat dat 

bepaalde mechanismen tussen dader en 

slachtoffer bevestigd worden binnen de 

bemiddeling, vb bij intrafamiliaal geweld. 

 

 

Wim Duerloo (CAW 

De Kempen) licht 

vanuit de praktijk van 

trajectbegeleiding de 

daderzijde toe in het 

licht van de nieuwe 

wetgeving strafuit-

voering. Het thema 

herstel is voor hem 

geen simpel thema.  

In literatuur vindt hij 

filosofische en theoretische beschouwingen terug, 

veel definiëringen. Voor hem speelt de vraag: hoe 

gaan we dit doen in praktijk omzetten? Dit thema 

verwart hem. Voor hem is herstel alvast geen ‘af’ ge-

geven, maar eerder een thema in proces. Niettemin 

heeft dit thema veel veranderd op de werkvloer, met 

name in het gesprek met de dader: deze dient zich nu 

in verhouding te zetten ten aanzien van het slachtof-

fer. Dit is toch wel nieuw, en vraagt enige creativiteit 

(van het betalen van BP tot een breder spectrum ko-

men is niet zo eenvoudig). Wat is in verhouding leven 

met het slachtoffer? Ontzettend lastig voor dader om 

hier plaats in te vinden. 

Tevens valt niet te ontkennen dat ook veel opportu-

nisme speelt. Bijvoorbeeld het Herstelfonds: halen we 

dit binnen als het paard van Troje of vormt het een 

hefboom om tot een proces te komen?  Gegeven al 

het opportunisme dat ik rondom me zie, heb ik soms 

wel wat schroom om mannen te laten meewerken 

aan herstelfonds.  

Soms leeft het gevoel dat we veel gesprekken voeren 

(niet makkelijk om na te denken over wat goed is en 

wat slecht is), zonder veel zichtbaar resultaat. Ander-

zijds is er een grote druk om iets rond herstel te doen, 

soms tot in het absurde… Verwordt herstel tot een les 

moraal?   

Concluderend vraagt Wim zich af hoe dit alles over 

komt bij slachtoffer? Tegelijk werpt hij een prangende 

vraag op: past herstel wel in de context van de gevan-

 



 

 

                                       NIEUWSBRIEF -  N°2/08                                       32 

 Verslag samenspraak 

genis? Moeten we niet naar een andere context zoe-

ken om aan herstel te doen? Wim voert geen pleidooi 

tegen herstel, maar stelt vast dat het wel moeilijk is 

om mannen daarvoor te motiveren. Het zou spijtig 

zijn mochten projecten geëvalueerd worden op het 

aantal mensen dat hier aan mee werkt… Herstel kan 

immers niet afgedwongen worden.  De enige weg is 

die van volkomen vrijheid.   

Bedenking: Is het niet allemaal te snel, te vroeg, zo 

uitgebreid? 

 

Koen Deblonde vult nog aan: In de Nieuwsbrief houdt 

Raf Gerits (Strafuitvoeringsrechtbank Antwerpen) 

pleidooi om meer informatie over de gedetineerde en 

zijn herstelactiviteiten te krijgen om goede beslissin-

gen te kunnen nemen. Koen stelt dat dit zeker niet als 

voorwaarde kan opgelegd worden. Er zou moeten 

gezocht worden naar betere criteria, voorwaarden, … 

om een inschatting van het herstelgerichte te kunnen 

maken, nu zijn de criteria die gebruikt worden om te 

bekijken of er herstel is of niet te beperkt. Het gaat 

niet enkel over de burgerlijke partij bijvoorbeeld. Het 

gevoel leeft dat de gedetineerde  nu onder druk 

wordt gezet, terwijl tijd nodig is om bepaalde proces-

sen door te maken.  

 

Debat 

 

1. Betrokkenheid slachtoffers 

 

• Iemand stelt vast dat ondanks bijkomende 

mogelijkheden om als slachtoffer betrokken te 

worden, de praktijk uitwijst dat zij (vooralsnog) 

bijna niet opdagen. Vanuit de zijde van slacht-

offerhulp repliceert men dat BP stelling nu nog 

belangrijker is geworden. Tevens vult men aan 

dat je al een hoog opgeleid slachtoffer moet 

zijn om je weg in de procedure/formulieren te 

vinden. Zowel slachtofferverklaring zelf als 

begeleidende brief zijn ingewikkelde instru-

menten. Zit het probleem niet op meer struc-

tureel niveau?  Zit BP daar wel op zijn plaats? 

 

• Vanuit de politie deelt men mee dat het parket 

niet steeds wordt ingelicht over een vereen-

voudigd PV (dader is bijvoorbeeld onbekend), 

waardoor de procedure van informeren van 

SO, registreren van benadeelde persoon niet 

toegepast wordt. Als dader later vrij komt, 

eventueel in ander rechtsgebied, zal het slacht-

offer dit nooit weten. SO wordt geresponsabili-

seerd, moet zelf optreden, maar weet het dan 

niet.   

 

• Werd vroeger dan meer gebruik gemaakt van 

de bestaande mogelijkheden voor slachtof-

fers?  In elk geval werden de slachtofferfiches 

ingevuld, en daarnaast kon je als slachtoffer 

zelf beslissen wel of niet naar zitting te gaan. 

Vroeger werd ook op basis van schriftelijk fi-

ches door de PSD een reclasseringsplan opge-

steld, nu gebeurt dit niet meer… 

 

• Heeft bemiddeling hier geen rol in te spelen, in 

informeren en toeleiden/begeleiden van 

slachtoffers? Mogelijk wel, maar in bemidde-

ling bereiken we slechts het topje van de ijs-

berg. Daarnaast komen ook bemiddelaars veel 

slachtoffers tegen die zich geen BP willen stel-

len. Niettemin, bemiddelaars vinden het wel 

hun plicht minstens partijen goed te informe-

ren. 

 

• Iemand stelt zich de vraag welke de onderlig-

gende agenda is om als slachtoffer betrokken 

te worden? Waarom is dit zo belangrijk? Stel-

len slachtoffers zich BP om aan geld te gera-

ken? Maar als het niet om geld gaat, wat heeft 

slachtoffer dan te zoeken op de SURB? Zeker 

ligt ook een belang bij de eigen verwerking van 

het slachtoffer. Zij krijgen ruimte om na te den-

ken en zich uit spreken over hoe zij tegenover 

alles staan.   

 

• Bemiddeling zou een goede voorbereiding kun-

nen vormen voor de zitting op de strafuitvoe-

ringsrechtbank, maar ondanks aandringen op 

communicatie tav dader, wordt er niet vaak op 

ingegaan. Kan de rechter bemiddeling niet 

voorstellen?  Komt dan de vrijwilligheid niet in 

gedrang?   

 

• Algemeen blijft het zo dat slachtoffers moeilijk 

te vinden/te informeren zijn (itt daders). Er is 

nood aan meer kennis, opleiding over de be-

staande diensten en rechten waarop je je als 

slachtoffer kan beroepen, zoals slachtoffer-

hulp, bemiddeling, ... Eigenlijk zou dit reeds 

doorheen de schoolcarrière moeten meegege-

ven worden.  

 

• uit Amerikaans onderzoek (Wemmers) blijkt 

ook dat persoonlijke bejegening ten aanzien 

slachtoffers de betrokkenheid en het gevoel 

van tevredenheid verhoogt.  

 

• Vanuit slachtofferhulp signaleert men een con-
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creet probleem: soms betaalt de dader enkele 

keren, waardoor hij kan vrij gaan, maar stopt 

hij daarna met betaling. In dat geval kan  

slachtoffer echter geen beroep meer doen op 

fonds, want de dader betaalt, .. leidt tot frus-

tratie. Dit is ook mogelijk ook één van de rede-

nen waarom in fase strafuitvoering zo weinig 

overeenkomsten worden opgemaakt.  Slacht-

offerbelang in strafuitvoering is mogelijks klei-

ner dan we inschatten in vergelijking met voor 

vonnis.  

 

 

2. Inspanningen gedetineerde en terugkoppeling ten 

aanzien van rechtbank 

 

• In de Nieuwsbrief houdt Raf Gerits 

(strafuitvoeringsrechtbank Antwerpen) een 

pleidooi om meer terug te koppelen mbt. het 

afgelegde parcours van de dader op het pad 

van herstel.  Langs andere kant horen we dat 

thema herstel zo moeilijk is … hoe verhoudt dit 

zich?  Welke indicator tov initiatieven van da-

der?   

 

• Iemand van de PSD erkent met interesse dit 

probleem (nl. op rechtbankniveau weinig zicht 

op waarmee dader in de gevangenis is bezig 

geweest). Niettemin situeren zich hier ook veel 

valkuilen, kan opportunisme spelen, kan de 

authenticiteit in het gedrang komen …   

 

• Staat dit pleidooi gelijk voor het opheffen van 

vertrouwelijkheid? Neen. Er moet een ruimte 

blijven waarin gevangene kan spreken in volle-

dig vertrouwen. Anderzijds kan de rechtbank 

met de rapportage die ze nu krijgt soms weinig 

aanvangen. Is deze vaak zonder betekenis (bv. 

“gedetineerde zegt spijt te hebben, maar door 

zijn nonchalance is het moeilijk voor ons om in 

te schatten of dit doorleefd is”). De rechtbank 

heeft geen nood aan het kleinste detail, maar 

vraagt een meer genuanceerd beeld. Op basis 

van één punt wordt nooit een beslissing geno-

men… maar het is wel een punt dat meespeelt 

in de overweging.   

 

• externe rechtspositie mag geen extern plichts-

positie worden… dader mag er niet op afgere-

kend worden als hij iets niet doet waarop hij 

recht heeft. Maar heeft de beleidsmaker hier 

niet zelf om gevraagd? Het enige waar de ech-

ter rekening mee kan houden is het risico op 

tegenindicatie… Zou dit niet anders zijn als 

men slachtoffers de mogelijkheid geeft om 

suggesties te geven aangaande strafuitvoe-

ringsmodaliteiten?  Maar wat is het doel van 

detentie?  Herstel is één van de doelen, om dit 

op één of andere manier in rekening te bren-

gen -> kijken naar tegenindicaties. Dan komen 

we bij vraag: Wat is herstel? De vraag wordt 

terug gesteld of er niet opener gepraat kan 

worden over het traject van de gedetineerde? 

Zonder te reduceren tot tegenindicaties ... 

doen rechters dit dan niet zelf, de daders hier 

op bevragen? Toch wel, maar dan krijgen zij de 

stereotype antwoorden (spijt, begrijpen, nooit 

meer doen…). 

 

• * Heeft de trajectbegeleider hier geen rol? 

Terugkoppeling ivm gedetineerde door traject-

begeleider? Met akkoord van gedetineerde 

kan trajectbegeleider hier wel rol in spelen, tot 

op SURB. Hier liggen veel mogelijkheden! Er 

wordt verwezen naar de zorgequipes in Gent 

waar de begeleider zowel over het positieve 

als het negatieve gerapporteerd wordt, soms 

tot groot ongenoegen van de man, maar de 

dag erna wordt wel weer samengewerkt. Ook 

het detentieplan zou een goed instrument kun-

nen zijn. 

 

• Moet een externe het traject komen toelich-

ten, of wilt de rechtbank meer zittingsmetho-

diek tav man zelf? Mogelijk moeten beide sys-

temen worden geïntegreerd. Een zittingsme-

thodiek zou kunnen impliceren dat de cliënt 

zijn hulpverlener mobiliseert om samen zijn 

beeld mee uit te werken. Eigenlijk staat dit in 

de in opdracht van trajectbegeleider, wordt 

bevestigd. Komen we dan tot een soort van 

conferencing systeem? Mogelijk schuilt hier 

het gevaar dat slachtoffer geconfronteerd 

wordt met grote groep aan daderkant. Wat is 

meerwaarde van  conference systeem voor 

slachtoffer? Responsabiliseren van het slacht-

offer? Hoe klinkt dit voor SH? Is voor elk SH 

anders. Sommigen vinden dat zij heel veel 

stappen moeten zetten om rechten te laten 

gelden, terwijl dader heeft sowieso recht.  

  

Tot slot vermeldt Katrien Smeets het proefproject ‘Uit 

de schaduw van de dader’ (waarover u verder een 

artikel vindt), waarbij vorming wordt gegeven tav 

slachtoffers mbt daderdimensie…hier treedt echt her-

stel op, los van de eigen dader. 

Verslag samenspraak 
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Nieuws uit de sector 

1 
 Beleidsverklaring              

Vandeurzen en bemiddeling 

voor meerderjarigen 

 

In de beleidsverklaring van Minister Van-

deurzen wordt op enkele plaatsen naar bemiddeling, 

zoals ingesteld bij wet van 22  juni 2005, verwezen. 

We lezen: 

 

1.  In het kader van een strafuitvoering met aandacht 

voor slachtoffers wil Justitie een ondersteunende rol 

spelen door een campagne uit te werken ter sensibili-

sering van alle actoren betrokken bij de bemiddeling 

in het kader van een gerechtelijke procedure. 

 

2. De bemiddeling doorheen de gerechtelijke proce-

dure, ingesteld bij wet van 22 juni 2005, moet worden 

gepromoot. Dit kan door: 

• een aantal structurele en beleidsmatige impli-

caties te regelen; 

• de werkgroep FOD Justitie te helpen bij het 

samenstellen van een informatiestrategie; 

• het opstellen van een code door de deontolo-

gische commissie; 

• het instellen van de intersectorale beleidsadvi-

serende overlegcommissie bemiddeling 

(bestaft door een permanent secretariaat) als 

centraal aanspreekpunt. 

 

3. Wat betreft bemiddeling in strafzaken op het ni-

veau  van het openbaar ministerie, lijkt de toepassing 

de laatste tijd te zijn gestabiliseerd. Het is aangewe-

zen de bemiddeling in strafzaken uit te klaren en te 

bekijken in relatie tot de wet van 22 juni 2005.  

 

4. Om een coherent beleid inzake de bemiddeling in 

strafzaken voort te ontwikkelen: 

• is het bijgevolg van belang om de bij wet voor-

ziene overlegstructuur voor gemeenschapsge-

richte sancties, en in het bijzonder de bemid-

deling in strafzaken, op te richten; 

• de problematiek te laten onderzoeken door 

het Expertisenetwerk ‘bemiddeling in strafza-

ken’  bij het College van procureurs- generaal 

en door de werkgroep ‘bemiddeling’ bij de 

FOD Justitie (de zich buigt over de wet van 

2005). 

 

Bron: Beleidsverklaring Minister van Justitie Jo Van 

Deurzen, april 2008, 71 p – meer info op 

www.jovandeurzen.be/nl/beleid/justitie  

 

 

2 
  De Herstelbemiddeling voor 

minderjarigen na de arresten 

van het grondwettelijk Hof  
 

Op 13 maart 2008 werden door het 

Grondwettelijk Hof 2 arresten geveld, waardoor een 

aantal bepalingen van de nieuwe Jeugdwet  werd ver-

nietigd. De verzoekende partijen vorderden de vernie-

tiging van de bepalingen omtrent de herstelbemidde-

ling en herstelgericht groepsoverleg. De argumentatie 

van de verzoekende partijen was ondermeer geënt op 

vermeend verschil in behandeling van minderjarigen 

ten aanzien van meerderjarigen, waarbij de herstelbe-

middeling wordt geregeld in de wet van 22 juni 2005 

inzake de bemiddeling in de voorafgaande titel van 

het wetboek van strafvordering en in het wetboek van 

strafvordering. Het grondwettelijk Hof onderstreept 

in zijn arrest dat het aanbod van bemiddeling en het 

aanbod van herstelgericht groepsoverleg aan minder-

jarigen verwant is aan de bemiddeling voor meerder-

jaren op het niveau van de rechtbank, dat is geregeld 

bij de artikelen 553 tot 555 van het wetboek van 

Strafvordering. Hierna volgt een kort overzicht van de 

bepalingen omtrent het herstelrechtelijk aanbod die 

door het Grondwettelijk Hof werd getoetst, en al dan 

niet vernietigd. 

 

1. De voorwaarde dat de minderjarige het als mis-

drijf omschreven feit niet mag ontkennen 

 

De uitdrukkelijke voorwaarde dat de minderjarige, 

alvorens te kunnen ingaan op een aanbod van herstel-

bemiddeling of herstelgericht groepsoverleg, moet 

verklaren het als misdrijf omschreven feit niet te ont-

kennen (art. 37bis § 2 Jw. en, bij initiatief vanwege 

het parket: 45quater Jw.) werd door het Grondwette-

lijk Hof vernietigd omdat dit een aantasting zou zijn 

van het vermoeden van onschuld. Uit het bestaan van 

een bemiddelingsakkoord blijkt immers dat de min-

derjarige de feiten heeft erkend. Hij wordt dus veron-

dersteld de feiten  te erkennen als hij voor de rechter 
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verschijnt. 

 

Het hof erkent anderzijds dat de erkenning een belang-

rijk element kan zijn dat het de minderjarige mogelijk 

maakt de gevolgen van zijn handelingen te beseffen en 

deel te nemen aan het responsabiliseringsproces, maar 

dit is te situeren binnen het kader van bemiddeling of 

hergo en blijft gedekt door de geheimhouding. 

 

Een maatregel die een bijzondere erkenning van de 

minderjarige vergt, waaruit naderhand - in een ander 

kader dan dat van het herstelrechtelijk aanbod - kan 

worden afgeleid dat hij de feiten heeft erkend, reikt 

volgens het Hof verder dan de door de wetgever nage-

streefde doelstelling, met name het mogelijk maken van 

bemiddeling ongeacht de ernst van het misdrijf.  

 

De vereiste opnemen in de wet en daarvan een voor-

waarde maken is niet evenredig met het nagestreefde 

doel. Dit is een verschil met volwassenen (art 553 §1 

van de wet op de strafvordering ) zonder dat dit verschil 

in behandeling redelijk verantwoord is. 

 

2. De voorwaarde van “ernstige aanwijzingen van 

schuld”  

 

Het Grondwettelijk Hof stelt een ernstige tekortkoming 

vast ten aanzien van het vermoeden van onschuld, om-

wille van de vereiste dat er “ernstige aanwijzingen van 

schuld” aanwezig moeten zijn om een herstelrechtelijk 

aanbod te kunnen doen (art. 37bis § 1, 1° Jw. en, bij 

initiatief vanwege het parket, art. 45quater § 1 lid 2, 1° 

Jw.). Immers, door het feit dat het dezelfde rechter is 

die optreedt gedurende de hele procedure van de min-

derjarige, moet worden vermeden dat hij onverenigba-

re functies cumuleert. Door van de rechter te vragen 

dat hij bij het formuleren van zijn herstelrechtelijk aan-

bod, het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld 

formeel vaststelt, wordt hij gedwongen zich reeds in 

een voorbereidende fase uit te spreken over een rechts-

vraag ten gronde. Vandaar besluit het Hof de voorwaar-

de “ernstige aanwijzingen van schuld” te vernietigen . 

 

3. Sepotgarantie na een geslaagde bemiddeling? 

 

Op de vraag of de afstand van het vermoeden van on-

schuld, wanneer de minderjarige deelneemt aan een 

herstelbemiddeling of een herstelgericht groepsoverleg 

automatisch moet leiden tot het verval van de strafvor-

dering, antwoordde het Hof negatief. Hierbij verwijst 

het Hof uitdrukkelijk naar de voorbereidende werk-

zaamheden, waar de discussie omtrent de sepotgaran-

tie na een geslaagde bemiddeling uitvoerig werd ge-

voerd. Als hoofdargument weerhoudt het Hof het feit 

dat de wetgever er uitdrukkelijk voor heeft gekozen 

herstelbemiddeling mogelijk te maken voor alle fei-

ten, ook ernstige delicten, waardoor het akkoord 

waartoe herstelbemiddeling kan leiden niet automa-

tisch tot het verval van de strafvordering dient te lei-

den .  

 

4. Bijstand van een advocaat bij herstelbemiddeling 

 

Volgens het Grondwettelijk Hof sluit artikel 37bis § 4 

Jw. (en ook art. 45quater § 1 lid 5 Jw.) niet uit dat de 

minderjarige wordt bijgestaan door een advocaat ge-

durende de gehele bemiddelingsprocedure, en dus 

niet enkel vóór het aanbod en nádat een akkoord 

werd bereikt . Deze interpretatie is volgens het Hof de 

enige die conform de wet is, en ook de enige die vere-

nigbaar is met de rechten van verdediging en van de 

eerlijke behandeling van de zaak. De advocaat mag 

dus aanwezig zijn bij het volledige proces van bemid-

deling 

 

5. Besluit 

 

Door de vernietiging van 2 van de drie wettelijke voor-

waarden waaraan moet worden voldaan alvorens een 

herstelbemiddelingsaanbod kan worden geformu-

leerd, blijft slechts één voorwaarde overeind: Een 

slachtoffer moet geïdentificeerd zijn. Of deze uit-

spraak van het Hof, en de vernietiging van deze voor-

waarden verregaande consequenties zal hebben voor 

de praktijk is te betwijfelen. Vraag rijst of de vernieti-

ging van de voorwaarde “ De betrokkene verklaart het 

als misdrijf omschreven feit niet te ontkennen” bete-

kent dat de procureur des Konings in elk geval, zodra 

een slachtoffer werd geïdentificeerd, een bemiddeling 

dient voor te stellen. Het antwoord op deze vraag is 

wellicht negatief. Indien een jongere de feiten ont-

kent, is het opstarten van een herstelbemiddeling 

weinig zinvol. Immers, de erkenning van de feiten is 

een belangrijk element in de bemiddeling, opdat kan 

worden gewerkt naar “herstel” in de meest brede zin 

van het woord. Gezien artikel 45quater §1 lid 3 Jw. 

bepaalt dat de procureur des Konings zijn beslissing 

om het dossier al dan niet naar een bemiddelingspro-

cedure te oriënteren, schriftelijk moet opstellen en 

moet motiveren, betekent dit dat aan de procureur 

des Konings een opportuniteitsbeoordeling wordt 

gelaten. Eén van de redenen om het dossier niet naar 

bemiddeling door te verwijzen kan dan zijn dat de 

jongere de feiten ontkent. Ook de diensten zelf kun-

nen het criterium van “het niet ontkennen van de 

feiten” verder blijven hanteren in hun werking, zoveel 

wordt door het Hof expliciet erkend. Dit blijft echter 

gedekt door de geheimhouding die eigen is aan de 

werking van herstelbemiddeling, nu deze vereiste niet 

langer een voorwaarde is om een aanbod van herstel-

Nieuws uit de sector 
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bemiddeling te doen. 

 

Sofie VAN RUMST, Juridische medewerker Onder-

steuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg 

 

 

3 
Het Bumperproject:              

Conflicthantering als              

preventie 
 

Bumper is een buurtgericht project dat 

van mei 2006 tot december 2007 liep in enkele wijken 

van de gemeente Maasmechelen. Het is een initiatief 

van Preventie Limburg Agentschap Jongerenwelzijn 

(de vroegere Bijzondere Jeugdzorg) in samenwerking 

met het Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg en 

het Team Preventie Ontwikkeling. 

 

Het Preventieteam is sterk geïnspireerd door de theo-

rie van maatschappelijke kwetsbaarheid en het ver-

bondenheidsdenken dat daaruit voortvloeide. Uit 

contacten met collega’s uit de hulpverlening heeft dit 

team geleerd dat veel cliënten in de Bijzondere Jeugd-

bijstand problemen hebben met het aangaan, behou-

den en verstevigen van positieve bindingen met hun 

omgeving. Wat daarbij opvalt, is dat er zich breuklij-

nen voordoen op bepaalde momenten in het proces 

waarbij deze bindingen tot stand komen. Vaak gaat 

het dan om een door de jongere als onzinnig of bui-

tenproportioneel ervaren bestraffing door de ouders, 

een schorsing op school, een uitsluiting uit de jeugd-

beweging e.d. . Het lijkt erop dat dergelijke gebeurte-

nissen de ontwikkeling van een band met de ouders, 

de school, de peers e.d. sterk afremmen. Het Preven-

tieteam wilde daarom een initiatief uitwerken waarbij 

de reactie op overtredingen van de gezinsnormen, 

van schoolreglementen, van huisregels e.d. een cen-

trale positie inneemt. Het Bumperproject vormt een 

eerste stap hierin: we willen nagaan of we de aanpak 

van conflicten die zich voordoen op het domein van 

de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren meer 

“welzijnsbevorderend” kunnen maken. Vandaar ook 

de benaming van het project: een bumper verzacht de 

klap bij een botsing; analoog tracht het Bumperpro-

ject de schade te beperken die het bindingsproces 

oploopt als gevolg van de maatschappelijke reactie op 

conflicten (botsingen). In de ontwikkeling van pro-

bleemgedrag vormen sociale bindingen immers zeer 

sterke beschermende factoren. Hoewel het om de 

aanpak van conflicten gaat, moet Bumper daarom 

vooral als een preventieproject beschouwd worden. 

 

Conflicten tussen rondhangende jongeren en buurt-

bewoners vormen typische¹ gebeurtenissen die voor 

Bumper in aanmerking komen. Deze conflicten wor-

den via de methodiek van bemiddeling aangepakt. 

Enerzijds kiezen we voor deze methodiek omdat we-

tenschappelijk onderzoek aantoont dat ze werkt. An-

derzijds laat bemiddeling, zeker in vergelijking met 

andere conflictoplossingsstrategieën, toe om intensief 

te werken aan de relatie tussen de conflictpartijen. 

Die relatie is zeer belangrijk, aangezien de conflictpar-

tijen in elkaars buurt wonen en de kans groot is dat zij 

mekaar na de afhandeling van het conflict nog regel-

matig ontmoeten. Bemiddeling is dan een geschikte 

methode om ervoor te zorgen dat deze ontmoetingen 

niet leiden tot het terug opflakkeren of het escaleren 

van de conflictsituatie.  

 

In het Bumperproject worden conflicten via een gefa-

seerde werkwijze aangepakt. Nadat een conflict op 

het meldpunt (een buurthuis bvb.) gesignaleerd werd, 

wordt het besproken op een wijkoverleg dat bestaat 

uit een aantal professionele sleutelpersonen uit de 

wijk (wijkagent, straathoekwerker, gemeenschaps-

wacht, jeugdwerker, buurtwerker, enzovoort). Indien 

het conflict voldoet aan een aantal voorwaarden, 

wordt er onder de deelnemers van het wijkoverleg 

een procesbegeleider-bemiddelaar aangesteld die het 

conflict verder af zal handelen. De procesbegeleider 

tracht daartoe (vertegenwoordigers van) de conflictei-

genaars samen rond de tafel te brengen voor een 

directe bemiddeling. Hoewel de voorkeur uitgaat naar 

deze directe bemiddelingen, kunnen conflicteigenaars 

ook kiezen voor pendelcommunicatie. De procesbege-

leider brengt dan afwisselend een bezoek aan de ver-

schillende conflicteigenaars.  

 

Onder begeleiding van de procesbegeleider vertellen 

de conflicteigenaars wat het conflict voor hen bete-

kende en wat ze als mogelijke oplossingen zien. Hun 

onderlinge afspraken worden eventueel opgenomen 

in een schriftelijke herstelovereenkomst en de proces-

begeleider ziet erop toe dat deze nageleefd worden.  

 

Tijdens de maandelijkse samenkomsten van het wijk-
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overleg legt de procesbegeleider telkens uit op welke 

manier het conflict aangepakt werd, welke vorderin-

gen er gemaakt werden en wat de te ondernemen 

stappen zijn. Daarbij kan hij rekenen op de medewer-

king van de andere deelnemers en kunnen acties op 

elkaar worden afgestemd.  

 

Gemeentes die dit project in hun wijk(en) willen orga-

niseren, kunnen bij het Preventieteam² gratis een 

draaiboek opvragen. Hierin wordt uitgelegd welke 

structuren nodig zijn, hoe je deze kan inrichten en 

welke personen daarin een centrale positie bekleden. 

Daarnaast wordt met Vormingplus Limburg een oplei-

ding uitgewerkt waarin de procesbegeleiders de be-

middelingsmethodiek van het Bumperproject aange-

leerd krijgen.   

 

Voetnoten:  

 

1. Maar niet de enige! Het kan ook gaan om een 
conflict tussen een jeugdhuis of jeugdwerking 
en buurtbewoners, tussen een jeugdhuis of 
jeugdwerking en een groepje rondhangende 
jongeren, tussen twee of meer jeugdwerkingen 
of jeugdhuizen, tussen leden en leiding van de-
zelfde jeugdwerking, enzovoort. 

2. Preventieteam Limburg Agentschap Jongeren-
welzijn, Guffenslaan 9, bus 1 te 3500 Hasselt 
(Tel.: 011/303153; fax: 011/303155;  

mail: preventiebjb.limburg@vlaanderen.be). 

 
Davy VANLOFFELD  

 

 

4 
‘Uit de schaduw van de         

dader’ op het congres te    

Verona  
  

  

Werken met een groep slachtoffers rond de daderdi-

mensie? Kan dit? Is er nood bij slachtoffers om na te 

denken over daderschap en het beeld dat zij hebben 

van hun eigen dader? 

 

Bij Slachtoffer in Beeld van het Steunpunt Algemeen 

Welzijnswerk speelde reeds een tijdje de idee om een 

aanbod te ontwikkelen voor slachtoffers van misdrij-

ven, rond daderschap, hun slachtofferervaring en de 

dader. En dit in de veilige setting van een kleine 

groep. Zou ook dit slachtoffers niet kunnen helpen in 

hun verwerking? En, kunnen we op deze manier niet 

verbindend werken tussen daders en slachtoffers?  

 

In juni 2007 werd een samenwerkingsverband tot 

stand gebracht tussen Slachtoffer in Beeld, de herstel-

consulenten, Slachtofferhulp Limburg, de beleidsme-

dewerker Vlaamse Overheid van de gevangenis van 

Hasselt en Vormingplus Limburg om dit project verder 

uit te bouwen: de vorming ‘Uit de schaduw van de 

dader’ voor slachtoffers van misdrijven werd een feit. 

Met financiële middelen van het Directoraat-generaal 

Penitentiaire Inrichtingen werd het mogelijk deze vor-

ming begin 2008 eenmalig in Hasselt te organiseren. 

Slachtoffer in Beeld werkte de vorming inhoudelijk en 

methodologisch uit en begeleidde de groep. Samen 

met Slachtofferhulp Limburg werd een groep van ze-

ven slachtoffers van verscheidene misdrijven samen-

gesteld. 

 

Na het eerste proefproject van ‘Uit de schaduw van 

de dader’ zijn we nog steeds onder de indruk van de 

positieve invloed die deze vorming op de deelnemers 

had. Dit blijkt werkelijk een thema te zijn waar slacht-

offers nood aan hebben om met elkaar over te pra-

ten. Het bespreekbaar maken van dit thema kan hen 

helpen bij hun verwerking. Ook de kracht van het wer-

ken in een groep was een belangrijke meerwaarde. 

Het proces dat de deelnemers samen gedurende en-

kele weken aflegden, was erg waardevol. Tevens bood 

de structuur van de vorming met de aangereikte th-

ema’s veiligheid aan de groep en hielp het hen om 

zichzelf niet te verliezen in hun eigen verhaal. Op het 

einde van de vorming stonden de deelnemers versteld 

van de contradictie dat het zeer intensief werken met 

het beeld van hun dader hen net geholpen heeft om 

er meer afstand van te nemen, en letterlijk uit de 

schaduw van de dader te komen. Ze hadden nu meer 

rust gevonden. Naast de groepssessies bevatte de 

vorming ook een bezoek aan de gevangenis van Has-

selt en een gesprek met twee gedetineerden. Hieruit 

bleek dat ook een gesprek tussen slachtoffers en da-

ders die op geen enkele manier door de feiten met 

elkaar verbonden zijn, een zeer positieve en herstel-

gerichte ervaring is. Er wordt immers een communica-

tie tot stand gebracht tussen beide partijen en boven-

dien draagt het bij tot een meer realistische, genuan-

ceerde wederzijdse beeldvorming over elkaar. 

 

Zowel de deelnemers, de vormingsbegeleiders als de 

partners in het samenwerkingsverband evalueerden 

dit experiment als zeer positief en waren overtuigd 

van het belang hiervan. De kans om deze ervaring en 

de meerwaarde ervan toe te lichten op het Europees 

Forum voor Herstelrecht te Verona grepen we dan 

ook met beide handen aan. Het lijkt ons immers dat er 
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weinig dergelijke herstelgerichte initiatieven voor 

slachtoffers bestaan.  

We keken ernaar uit niet alleen dit aanbod internatio-

naal bekend te maken, maar tevens ervaringen en 

gedachten uit te wisselen omtrent dit idee, namelijk 

het werken met slachtoffers rond de daderdimensie 

in het algemeen en rond het beeld van hun eigen da-

der, en dit in de context van een kleine, veilige groep. 

Wordt in andere landen deze nood ook aangevoeld? 

Hoe zien zij dit? Zijn er elders soortgelijke initiatieven?  

 

Tijdens een workshop legden we de inhoud van de 

vorming en onze manier van werken uit en benadruk-

ten we de rol en het belang van onze samenwerkings-

partners. We waren onder de indruk van het enthou-

siasme en de vele positieve reacties die we tijdens en 

na onze workshop mochten ontvangen. Mensen ge-

loofden in deze manier van werken met slachtoffers. 

Het vernieuwende en unieke van dit project sloeg 

aan. Verschillende mensen contacteerden ons voor 

meer informatie om dit ook in hun land te ontwikke-

len.  

We leerden dat een dergelijk congres de ideale plaats 

is om mensen te ontmoeten, zowel uit het veld als 

onderzoekers en beleidsmedewerkers. Dankzij de 

verscheidenheid aan workshops kregen we informa-

tie, zowel over inhoudelijke thema’s die met deze 

vorming gelinkt zijn (vb. traumatologie bij slachtof-

fers), als suggesties voor de continuering van dit pro-

ject. Tijdens dit congres zagen we bijgevolg in dat dit 

een kans is om naar de toekomst toe nationale en 

internationale samenwerkingsverbanden uit te bou-

wen om ervaringen te blijven uitwisselen over de op-

zet en uitbouw van deze groepsvormingen voor 

slachtoffers. 

 

We hopen dat deze manier van werken met slachtof-

fers een vaste waarde wordt binnen de mogelijkhe-

den van het herstelrecht. Niet alleen kan deze vor-

ming mensen helpen om verdere stappen te zetten in 

hun verwerking en om bezig te zijn met hun beeldvor-

ming omtrent straffen, daders en hun eigen dader. 

Tevens is het een soort symbolische bemiddeling. De 

vorming is immers een voortdurende confrontatie 

met de feiten en de dader. Voor sommige slachtoffers 

kan deze vorming dan ook een voorbereiding zijn op 

een echte slacht-

offer-dader be-

middeling, voor 

anderen kan het 

een opstap zijn 

naar hulpverle-

ning, nog ande-

ren krijgen door 

de vorming nieu-

we input voor de 

therapie die ze 

reeds aan het 

volgen zijn en 

nog anderen 

hebben voldoen-

de aan deze vor-

ming op zich om 

weer verder te 

kunnen.  

 

Het congres in 

Verona was een 

boeiende erva-

ring. We kregen 

de mogelijkheid 

te praten met 

allerlei mensen 

die allen bezig zijn met topics binnen het herstelrecht. 

Dankzij het internationale karakter van dit congres 

hebben we bijgeleerd over de manier waarop ver-

schillende landen hiermee bezig zijn. We spraken met 

mensen die er verschillende ideeën op na houden en 

vanuit verschillende invalshoeken naar herstel kijken, 

waardoor we werden gedwongen kritisch na te den-

ken. Maar bovenal heeft deze workshop ons de kans 

gegeven de aandacht naar slachtoffers toe te verster-

ken. We kwamen alleszins met veel energie naar huis 

om hiermee verder te gaan en dit aanbod verder te 

ontwikkelen.  Wij geloven er immers in dat een vor-

ming als ‘Uit de schaduw van de dader’ volledig past 

binnen het gedachtegoed van het herstelrecht en dat 

het een nieuwe manier van werken met slachtoffers is 

die zeker gecontinueerd moet worden.   

 

Katrien SMEETS & Leen MUYLKENS 

Slachtoffer in Beeld 

Wil je graag zelf vanuit jouw job in het veld van herstelrecht en herstelbemiddeling 
iets meedelen of ter discussie stellen, dan kan dat in deze rubriek (max. 1 p).  

Graag mailen naar An.marchal@sggnome.be  

http://www.euforumrj.org/ 
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Doing Justice Better. The Politics of Restorative Justice  

Author: David J. Cornwell¹ 

Foreword by Mark S. Umbreit 

Published by Waterside Press (www.watersidepress.co.uk)  

Isbn: 9781904380344 · 2007 · 200p. · £19.50 

 

An uncompromising appraisal of the unique penal crisis affecting Britain and other 

Western-style democracies. Escalating resort to prisons, longer sentences, over-

crowded and ineffective regimes, high rates of re-offending and eclectic penal policy 

all combine to fuel this crisis, whilst failing to reduce offending. 

 

In this new book, David J Cornwell, author of the acclaimed Criminal Punishment and 

Restorative Justice (Isbn: 9781904380207), argues that the symptoms of this penal 

malaise are grounded in media sensationalism of crime and the need of politicians and 

their advisers to retain electoral credibility. Change is long overdue, but it requires a 

fresh, contemporary penology based on Restorative Justice. The book challenges the 

status quo, asks ‘different questions’ and places victims of crime at the centre of the 

criminal justice process. 

 

“David Cornwell seeks to drill down into [the key] issues. This book identifies the organizational stresses and strains, the 

target-setting, the policy “blips” and all the problems of trying to bring radical change to our criminal justice system” (Sir 

Charles Pollard, QPM Director, Restorative Solutions, former Chief Constable, Thames Valley Police Service). 

 

“An important and timely contribution to the literature” (Mark S. Umbreit). 

 

 

 

PUBLICATIE IN DE KIJKER 
Door Bart CLAES  

 
Restorative Justice in prisons. A guide to making it happen 

Authors: Kimmeth Edgar and Tim Newell  
Published by Waterside Press (www.watersidepress.co.uk) 

Isbn: 9781904380252 · 2006 · 143p. · £16.50 
 

De verwachtingen van de lezer van dit boek worden van bij het begin heel hoog gesteld. 

De schrijvers wensen de vertaling te maken van het herstelrechtelijke gedachtegoed 

naar algemene praktijken in het werkveld, meer bepaald naar de gevangenis. Beide 

schrijvers zijn dan ook believers in het verder uitbouwen en maximaliseren van het po-

tentieel aan herstelgerichte praktijken. Zij hebben zich vooropgesteld een model van 

organisatorische en culturele verandering uit te bouwen met als titel ‘building a restora-

tive community within prison walls’. Naast dit model gaan zij ook dieper in op thema’s 

als strafplanning, discipline, klachtenbehandeling en het terugdringen van geweld in de 

gevangenis. 

 

 

Nieuwe publicaties 
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Nieuwe publicaties 

In het eerste deel van het boek geven de schrijvers een overzicht van ‘restorative justice’ in het algemeen. Niet alleen 

krijgt de lezer een duidelijke definiëring voorgeschoteld maar ook de kernwaarden van restorative justice worden 

opgesomd. Als hoofddoel van restorative justice wordt ‘healing the harms that arise from a crime’ geponeerd waarbij 

herstel gezien wordt als een actie van de dader naar het slachtoffer ter compensatie van de geleden schade.  On-

danks het in de schaduw zetten van het herstel aan de dader in hun definiëringen trachten zij herstelrecht op een vrij 

laagdrempelige wijze te plaatsen in het breder kader van criminal justice. Aan de hand van opsommingen, bedenkin-

gen, verklarende citaten van befaamde auteurs en vooral door het stellen van praktische vragen als ‘hoe kan een ge-

vangenis herstelrechtelijke opportuniteiten scheppen’ wordt het thema zicht- en voelbaarder voor de lezer. Om de 

lezer niet te verliezen vermijden zij een eerder filosofisch of theoretisch discours, en dus de hieruit voortvloeiende 

noodzakelijke nuances, met als gevolg dat zij in het uitklaren van kernwaarden en uitgangspunten vrij kort door de 

bocht durven gaan. 

 

In het tweede deel analyseren de schrijvers de organisatorische en culturele organisatie van een gevangenis. In sa-

menwerking met de management School van de Cranfield University komen zij tot een ‘cultural web’ van fundamen-

tele uitgangspunten en veronderstellingen eigen aan een gevangenis. Aan de hand van de zes onderscheiden dimen-

sies geven zij aan de lezer aandachtspunten, mogelijks zelfs handvaten of actiepunten, met als doel te komen tot een 

structurele en strategische verandering van de gevangeniscultuur en –structuur. In het boek wordt daarbij ook een 

vluchtige blik geworpen op de Belgische ontwikkelingen in het gevangeniswezen. De auteurs zijn niet blind voor de 

verschillen tussen de herstelrechtelijke waarden en de bestraffende waarden eigen aan een gevangenis. Toch ontbre-

ken ook hierbij de nodige nuances en kanttekeningen. Het ‘overtuignd’ beschrijven van de mogelijkheden van herstel 

in de gevangenis gebeurt soms op een te nadrukkelijke wijze. 

 

Het derde deel wijden de auteurs aan de vragen hoe een herstelrechtelijke gevangenis eruit zou zien en op welke 

wijze de gevangenisstraf het best gebruikt wordt. Niet alleen worden er voorstellen geformuleerd op organisatorisch 

en structureel gebied maar ook worden er praktische voorstellen gegeven aan hulpverleners en penitentiare beamb-

ten. In hun slotbeschouwing benadrukken de auteurs de rol die de gevangenis kan spelen in het verder ontwikkelen 

van herstelrechtelijke praktijken naar het gehele strafrechtelijke systeem. De auteurs richten zich als afsluiter ook tot 

de lezer: “this book was written at a time of faltering first steps (...) the real test will be how much restorative justice 

can be taken forward in prison.  And those steps depend on you.” 

Voetnoten: 

 

1. David Cornwell is a criminologist and former prison governor with extensive experience of operational prac-
tice and consultancy within both state and privately managed sectors of correctional administration in a num-
ber of countries worldwide. 

2. Bart Claes is wetenschappelijk medewerker (FWO), Vakgroep Criminologie, Faculteit Recht en Criminologie, 
Vrije Universiteit Brussel (VUB), bart.claes@vub.ac.be. 
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A. ALGEMEEN 

 

 

1. Slachtoffer dader bemiddeling en vrijwilligers: Draait het of Bal ’t verder? Een stand van zaken en reflectie. 

 

Wanneer? Donderdag 5 juni 2008, 13.30u – 16.300u 

Waar? Deelgemeentehuis Heverlee, Waversebaan 66, 3001 Heverlee 

Gratis. 

 

Info bij Kris.mullens@leuven.be  

 

 

 

2. Summerschool European Forum Restorative justice: The Interplay between Theory and Practice” 

 

Wanneer: 16 -20 juli 2008 

Waar: Hongarije (Nagykovacsi) 

Prijs: 230 euro (35 plaatsen) 

 

Info op www.euforumrj.org/Activities/schools.htm  
 

 

 

3. Victim and mediation Seminar georganiseerd door het Portugese Association for Victim Support 

 

Wanneer: 14 -15 juli 2008 

Waar: Lissabon, Portugal 

Inschrijvingsprijs: 40 euro 

 

Info op www.apav.pt/victimsmediation of carmenrasquete@apav.pt 
 

 

 

4. World congress of the International Society for Criminology: “Crime and criminology: research and action” 

 

Wanneer: 20-25 juli 

Waar: Barcelona, Spanje 

Inschrijvingsprijs: 250 euro 

 

Info op http://www.worldcongresscriminology.com 

 

 

 

 

 

Agenda 
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B. VOOR SLACHTOFFER-DADERBEMIDDELAARS  

 

 

De werkgroep vorming programmeert in het najaar volgende vorming: 

 

 

1. Rollenspelen bemiddelingsmethodologie op 23 oktober in Leuven (uitnodiging volgt) 

2. Een tweedaagse vorming rond ‘gezamenlijk gesprek’ op 21 en 21 november 2008 in Sint Joris Weert 

(uitnodiging volgt) 

Agenda 
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13 juni 2008 

 
! Bemiddelingsdienst Arrondissement BRUSSEL ! 

! Sergeant De Bruynestraat 78  ! 

! 1070 Anderlecht ! 

(op 5 minuten wandelen van het Zuidstation) 
 

 

 

 

 

   

 

 
14.00u Inleiding door Vicky De Mesmaecker (Leuvens Instituut voor Criminologie, K.U.Leuven) 

 

15.00u Debat 

 

16.30u Einde 

 

 

 

Noteer ook alvast de datum van volgende samenspraak in jullie agenda:  

vrijdag 19 september 2008 rond het thema: ‘Bemiddeling en diagnostiek”. 
 

 

 
 

Inschrijven kan via mail op info@suggnome.be of telefonisch op het nummer 016 22 63 88.   

 

Er is geen mogelijkheid tot het verkrijgen van broodjes. 

 

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij Noëlla Verreth op het secretariaat van Suggnomè. 

Leiden alle wegen naar een communicatieve en  

participatieve rechtspleging? ‘Victim Impact Statements’, 

herstelbemiddeling en procedurele rechtvaardigheid. 

SAMENSPRAAK 



 

 

                                       NIEUWSBRIEF -  N°2/08                                       44 

 

 

Redactioneel  

An MARCHAL 

 

 

 

2 

Een communicatieve en participatieve justitie: wat is de rol van 

justitie bij een bemiddeling in strafrechtelijke context? 

Dr. An RAES 

 

3 

Politiële schadebemiddeling en een communicatieve en partici-

patieve  

justitie:expliciet of impliciet? 

Sigrid VAN GRUNDERBEECK 

 

10 

Is Hergo een praktijkvoorbeeld bij uitstek van een communica-

tieve en participatieve justitie? 

Natalie VAN PAESSCHEN 

 

14 

Dragen we via de bemiddeling bij tot een communicatieve en 

participatieve justitie? 

Alice DELVIGNE 

20 

Willen slachtoffers participeren aan de gerechtelijke  

procedure? 

Inge VANFRAECHEM en Anne LEMONNE 

24 

Verslag Samenspraak -  strafuitvoering en herstel  

21 maart 2008 

Pieter VERBEECK en An MARCHAL 

31 

Nieuws uit de sector 

An MARCHAL - Sofie VAN RUMST - Davy VANLOFFELD - Katrien SMEETS 

en  Leen MUYLKENS 

34 

Nieuwe publicaties 

Martin DE LOOSE en Bart CLAES 

39 

Agenda 

 

41 

Uitnodiging samenspraak 

 

43 

 

 

Met de steun van:  

FOD Justitie 

Vlaamse Gemeenschap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 mei 2008 

V.U.: Marianne Regelbrugge 

Maria Theresiastraat  114 

3000   LEUVEN 

Tel: 016/ 22 63 88 

Fax: 016/ 22 74 82 

Bank: 736-0001066-63 

E-mail: info@suggnome.be 

Website: www.suggnome.be 

INHOUD 


