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REDACTIONEEL 
 
 
De figuur van de advocaat is binnen het herstelgericht gebeuren in strafrechtelijke context een beetje 
een buitenbeetje. Het lijkt op het eerste zicht of er binnen het informeel, horizontaal communicatiege-
beuren vanuit de leefwereld van slachtoffers en verdachten/daders weinig plaats is voor de advocaat, 
die binnen de juridische procedures optreedt als formele vertegenwoordiger of belangenverdediger 
van één partij. Naast de vrees op zekere dominantie vanuit de advocaat op het bemiddelingsgebeuren, 
leeft het vermoeden dat de advocaat vanuit een verdedigingsstrategie per definitie een vorm van 
weerstand vertoont tegenover herstelgericht of bemiddelingsgericht werken. Ook stellen we vast dat 
slachtoffer – daderbemiddeling toch nog een grote onbekende blijft voor de advocatenwereld. Ander-
zijds zijn in Belgische context, waar zowel herstelbemiddeling als hergo sterk verbonden zijn met de 
strafprocedure, advocaten steeds een onontbeerlijke partner gebleken, zeker in het dossierwerk op 
cliëntniveau,  maar ook in het meer structureel werk. 
 
Met deze Nieuwsbrief willen we verder verkennen wat de figuur van rechtsbijstand binnen bemidde-
ling en hergo kan betekenen. Tegelijk benieuwt ons in welke zin advocatuur en bemiddeling/
conferencing niet méér voor mekaar zouden kunnen betekenen? Want zoals u verder zal lezen, kun-
nen we ons de vraag stellen of advocaten vanuit een deontologie niet de opdracht moeten hebben 
standaard naar herstelgerichte praktijken te verwijzen, en hun cliënten te wijzen op mogelijkheden om 
schuld te erkennen en op zoek te gaan naar ‘herstel’?  
In een inleidend artikel zoomt Katrien Lauwaert (Ulg) in op de rechtswaarborg van de rechtsbijstand bij 
herstelgerichte praktijken. Ze stelt zich de vraag of deze op dezelfde wijze dient ingevuld te zijn als in 
het klassieke strafrecht. Ze verkent deze vraagstelling vanuit de herstelrechtelijke literatuur en de Eu-
ropese en internationale herstelrechtelijke regelgeving. Nadien neemt de advocaat het woord. Mees-
ter Gheys (OVB) licht toe van waaruit weerstanden en zelfs verwarring over bemiddeling zijn gegroeid. 
Hij pleit alvast voor een bredere bekendmaking en meer vormingsacties ten aanzien van de advoca-
tuur. Vervolgens schetst Inge Vanfraechem (NICC) de rol die de advocaat inneemt tijdens een Hergo. 
Tot slot beschrijft Bart Claes (V.U.B.) de verschillende rollen die een advocaat kan innemen in de ver-
schillende bemiddelingsfasen, en plaatst hierbij enkele bedenkingen.  
 
Graag willen we met u verder debatteren over deze artikels. Dit kan tijdens de Samenspraak van 27 
maart 2009, waarvoor u een uitnodiging vindt achteraan in deze Nieuwsbrief. 
 
Veel leesplezier! 
Pieter Verbeeck en An Marchal 
 
 
 
Herinnering vernieuwing abonnementen gedrukte Nieuwsbrief:  

  
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.  Mogen wij u vragen voor einde 
maart te storten op ons rekeningnummer: 736-0001066-63,  met vermelding van uw 
‘naam’ en ‘abonnement Nieuwsbrief’).    

  
2. Een tweede mogelijkheid is dat u ervoor kiest de Nieuwsbrief niet langer gedrukt te ontvan-

gen, maar enkel via de digitale weg.  U ontvangt de Nieuwsbrief dan gratis in uw mailbox. 
  

  
Voor meer info kan u terecht op info@suggnome.be  
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rechtsbijstand neigt naar het juridiseren of formalise-
ren van praktijken waarin net het creëren van een 
informele context voor communicatie tussen partijen 
centraal staat. De formaliteit van de waarborgen – 
zoals rechtsbijstand – wordt geassocieerd met strak 
georganiseerde contexten zoals het strafproces en 
lijkt daarom onverzoenbaar met de informaliteit van 
de processen die het herstelrecht promoot. Commu-
nicatie en dialoog organiseren tussen burgers vanuit 
hun belevingswereld, in hun taal en op basis van hun 
wensen gaat op het eerste zicht niet goed samen met 
de tussenkomst van een professional, die gewoon is 
te werken in juridisch vakjargon, gericht is op de één-
zijdige belangenverdediging van zijn cliënt en in zijn 
verdedigingswerk zijn aandacht richt op de juridische 
aspecten van het geschil. Daar komt bij dat de advo-

1. Rechtsbijstand bij bemiddeling: een tang op een 
varken? 
 
Rechtsbijstand in herstelrechtelijke praktijken en 
meer in het bijzonder in het kader van bemiddeling 
tussen daders en slachtoffers blijft een sterk onderbe-
licht thema in de herstelrechtelijke literatuur. Er is 
weinig gereflecteerd over de vraag of rechtsbijstand 
in deze informele contexten (toch) van belang is en zo 
ja, welke vorm die rechtsbijstand best zou aannemen. 
Er is bovendien bijzonder weinig empirisch onderzoek 
dat documenteert hoe de rechtsbijstand in de be-
staande herstelrechtelijke praktijken verloopt en wat 
daar van geleerd kan worden.² 
 
Dat is niet echt verwonderlijk. De aandacht richten op 

Rechtsbijstand bij bemiddeling en  

conferencing in strafrechtelijke context  

 
Katrien LAUWAERT ¹ 

Inleiding 
 
In herstelrechtelijke praktijken bestaat de terechte bekommernis om deze met de nodige (procedurele) waarborgen te 
omgeven. Vanuit de bemiddelingscontext wordt daarbij in de eerste plaats gedacht aan fundamentele werkingsprincipes 
zoals de vrijwilligheid van deelname, de neutraliteit of onpartijdigheid van de bemiddelaar en de vertrouwelijkheid van 
het bemiddelingsproces. Pas in tweede instanties komen ook andere waarborgen in het vizier, zoals het recht op rechts-
bijstand. Vanuit strafrechtelijke hoek wordt aan deze klassieke strafrechtelijke waarborgen wel veel belang gehecht. Men 
wijst er op dat voorstanders van herstelgerichte processen dit soort waarborgen in hun enthousiasme nogal eens uit het 
oog verliezen, of ze zelfs afdoen als irrelevant. Toch kan men er niet aan voorbijgaan, zo wordt gesteld, dat slachtoffers 
en daders, naast mens van vlees en bloed, ook rechtssubject zijn. Naast het communicatieve gebeuren van mens tot 
mens, kan een bemiddeling ook op juridisch vlak gevolgen hebben, en dat dient niet uit het oog verloren te worden. En 
ook in een bemiddeling of conference kan het soms fout lopen (mensen onder druk, onbillijke uitkomsten...). Het op de 
achtergrond plaatsen van de juridische identiteit van mensen leidt niet automatisch tot meer humanisering. Bij het ont-
wikkelen van deze nieuwe methodieken, is het daarom onwenselijk om de bescherming van de partijen die geleidelijk 
werd ontwikkeld in de context van het strafproces, zomaar te laten varen.   
 
In deze bijdrage gaan we in op deze uitnodiging om te verkennen of een strafrechtelijke waarborg als de rechtsbijstand 
een plaats kan of moet krijgen in herstelgerichte praktijken. We concentreren ons daarbij vooral op slachtoffer-dader 
bemiddeling en conferencing. Centraal staan de volgende vragen. Is rechtsbijstand van belang in de informele context van 
de bemiddeling? En zo ja, is de rechtsbijstand uit het strafproces zomaar overzetbaar naar de bemiddelingscontext? Of 
moet er een andere invulling aan gegeven worden? Welke vorm dient de rechtsbijstand dan aan te nemen? We verken-
nen deze vraagstelling vanuit de herstelrechtelijke literatuur en de Europese en internationale herstelrechtelijke regelge-
ving. Op specifiek Belgische herstelgerichte praktijken wordt niet ingegaan. Die komen aan bod in de andere bijdragen 
van deze nieuwsbrief.  
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caat zijn cliënt meestal vertegenwoordigt (de zaak dus 
overneemt) en bij het uitoefenen van deze taak niet 
gebonden is aan het klakkeloos vertolken van wat de 
cliënt hem opdraagt. De ‘changing of lenses’ die de 
herstelrechtelijke bemiddeling tracht te bewerkstelli-
gen, dreigt teruggedraaid te worden. 
 
Wanneer de thematiek van de rechtsbijstand in de 
herstelrechtelijke literatuur toch wordt aangekaart, is 
dat meestal in vrij algemene termen en vanuit een 
eerder positieve houding. Het belang van rechtsbij-
stand wordt erkend, maar veel verder gaat men door-
gaans niet. Deze vaststelling gaat ook op voor de her-
stelrechtelijke regelgeving. Zowel de aanbeveling van 
de Raad van Europa van 1999³ als de VN-
basisprincipes van 2002⁴ en de aanbeveling van de 
Raad van Europa van 2006⁵ wijzen er op dat de partij-
en toegang zouden moeten hebben tot rechtsbij-
stand, zij het telkens in lichtelijk andere bewoordin-
gen. Aanbeveling R(99)19 van de Raad van Europa 
stelt:  
 
‘Fundamental procedural safeguards should be ap-
plied to mediation; in particular, the parties should 
have the right to legal assistance (...).’  
 
In de VN-basisprincipes lezen we:  
 
‘Subject to national law, the victim and the offender 
should have the right to consult with legal counsel 
concerning the restorative process (...).’ 
 
Hoe die rechtsbijstand er dan dient uit te zien en door 
wie die best verleend wordt, dat is nog weinig uitge-
klaard. Dat de vormgeving van de rechtsbijstand niet 
klakkeloos uit het strafproces gekopieerd kan en mag 
worden, lijkt evident. De verschillen tussen beide con-
texten zijn daarvoor te groot.  
 
Het hele strafproces is in de eerste plaats bezig 
met waarheidsvinding. Vele beginselen en garan-
ties zijn er op gericht om tot een adequate beslis-
sing te komen over het bewijs van de gepleegde 
feiten. De verdachte bevindt zich in een verticale 
relatie tot het openbaar ministerie en de strafrech-
ter. Het openbaar ministerie kan via dwangmaatre-
gelen inbreuk plegen op fundamentele rechten en 
vrijheden van de verdachte. Het is de taak van de 
rechter om bij veroordeling een straf op te leggen. De 
rechtsbijstand is er op gericht om de individuele bur-
ger te beschermen tegen deze intrusieve macht van 
de overheid. Daar komt bij dat in het strafproces af-
stand wordt gecreëerd van de alledaagse werkelijk-
heid. De feiten worden geabstraheerd tot strafrechte-
lijke kwalificaties. De procedure wordt geleid door 

strikte procedurele regels en geregeerd door deskun-
digen. 
 
In de bemiddelingscontext ligt dat grotendeels an-
ders. Men werkt doorgaans met bekennende daders 
en start pas wanneer er een minimum aan gezamen-
lijk begrip is over de feiten. Centraal staat de uitwisse-
ling over wat er is gebeurd, het begrijpen van ieders 
visie op de feiten, niet het vastleggen van één waar-
heid. Ook streeft men naar het verwerken van emo-
ties omtrent de feiten en het vrijwillig komen tot ge-
zamenlijke afspraken. De verhouding tussen de partij-
en onderling en tussen de partijen en de bemiddelaar 
is in principe horizontaal. De partijen staan op gelijke 
voet. De bemiddelaar faciliteert. Hij dicteert niet het 
resultaat van het proces. Daar bovenop werkt men 
vanuit het verhaal en de beleving van de partijen, en 
zoekt men een oplossing op maat, die tot stand komt 
door en op het ritme van de partijen.  
 
In wat volgt, belichten we kort diverse thema’s die 
uitgeklaard dienen te worden om tot een duidelijk 
beeld te komen van de rol van de rechtsbijstand in 
herstelrechtelijke praktijken. Daarbij dient in het oog 
gehouden te worden dat het belang van juridische 
kwesties en dus van rechtsbijstand in herstelrechtelij-
ke programma’s sterk kan variëren. Een eenduidig 
antwoord op de vraag of advocaten systematisch be-
trokken dienen te worden of niet, is volgens mij dus 
niet te geven. Sowieso ligt daar normaliter niet het 
zwaartepunt, laat staan de essentie van het communi-
catieproces. Juridische vragen zullen minder belang-
rijk zijn wanneer de bemiddeling of conference na 
vonnis plaats vindt, zeker wanneer de strafrechter 
zich heeft uitgesproken over de strafrechtelijke en de 
civielrechtelijke aspecten van de zaak. Sommige pr-
ogramma’s zijn veel minder gericht op het bereiken 

van een overeenkomst 
en meer op de relatio-
nele en emotionele 
aspecten van het con-
flict. Ook daar komen 
wellicht minder juri-
disch getinte vragen 
aan bod. Tenslotte zijn 
niet alleen de verhou-
ding tot de strafproce-
dure en het bemidde-

lingsmodel van belang. Ook de wens van de partijen in 
elk individueel dossier is bepalend. Zij beslissen im-
mers welke thema’s tijdens het herstelproces ter tafel 
komen. 
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te ontwikkelen⁶. Momenteel lijkt de uitdaging eerder 
het sensibiliseren van de advocatuur en het stimule-
ren van hun betrokkenheid.  
 

Diverse pistes kunnen daarbij 
bewandeld worden. Een 
structurele aanpak zou kun-
nen starten met het introdu-
ceren van kennis over infor-
mele conflictoplossingsstrate-
gieën in het algemeen en 
herstelrecht in het bijzonder 
in het curriculum van elke 
jurist. Indien men zich be-
perkt tot de advocaatuur, 
zouden deze thema’s ver-
plichte materie kunnen zijn in 
de opleiding die de balies 

organiseren voor elk beginnend advocaat. Een Neder-
landse collega, Gerard de Jonge, stelde de vraag of 
men niet verder zou moeten gaan. Zou men niet de 
regel moeten invoeren dat enkel advocaten die een 
specifieke opleiding in bemiddeling en/of herstelrecht 
genoten hebben, dossiers zouden mogen begeleiden 
waarin bemiddeld wordt. Daarmee zou men kunnen 
voorkomen dat advocaten als ‘olifanten in een porse-
leinkast zouden tewerk gaan. Dit is een vergaand 
voorstel dat om verschillende redenen moeilijk haal-
baar is. Op de eerste plaats zou dit voorstel de keuze-
vrijheid van de partijen bij het aanduiden van een 
advocaat fel beperken. Bovendien is het hoegenaamd 
geen praktische regel. In heel wat gevallen is er al een 
advocaat in het dossier werkzaam op het moment dat 
men aan bemiddeling gaat denken. Zou men dan naar 
een andere advocaat dienen over te stappen? 
 
Wanneer men de advocaat toch betrokken krijgt, wel-
ke kan dan zijn rol zijn? Deze vraag moet apart beke-
ken worden voor de opeenvolgende fasen van het 
herstelrechtelijk proces. Rechtsbijstand bij de aanvang 
van het herstelproces ziet er niet hetzelfde uit als 
rechtsbijstand tijdens of na het herstelgericht proces. 
 
 
3. Rol van de advocaat bij aanvang van het herstel-
gericht proces 
 
Bij de opstart van een herstelgericht proces is het van 
belang dat de partijen goed geïnformeerd kunnen 
beslissen over al dan niet deelname. Dat de advocaat 
in deze een rol kan spelen, staat buiten kijf. Wanneer 
een partij zijn advocaat consulteert vooraleer deze 
keuze te maken, kan men van de advocaat verwach-
ten dat hij de nodige informatie verschaft over de 

2. Rechtsbijstand door wie? 
 
Een eerste aandachtspunt is de vraag wie de meest 
geschikte personen zijn om rechtsbijstand te verle-
nen. We spraken hoger spontaan over de advocaat, 
maar is hij wel de meest aangewezen juridische raad-
gever voor partijen die in een bemiddeling stappen? 
 
In de praktijk gebeurt het verlenen van juridische in-
formatie ook door andere actoren dan de advocaat. 
Bemiddelaars lichten de partijen vóór aanvang nor-
maliter in over het verloop van het herstelproces en 
de mogelijke juridische consequenties ervan. Verwij-
zers, zoals organisaties voor dader- of slachtofferhulp, 
die de mogelijkheid van een bemiddeling voorstellen, 
geven doorgaans ook al informatie mee. Zuivere infor-
matieverstrekking lijkt logischerwijze ook een taak 
voor andere actoren dan de advocaat.  
 
Wat een partijdig advies betreft, is het minder duide-
lijk of die andere actoren daar een taak kunnen in 
opnemen. In welke mate is deelname aan een bemid-
deling aangewezen voor de betrokkene? Schaadt het 
diens procespositie of levert het vooral voordelen op? 
Voor de bemiddelaars ligt het beantwoorden van der-
gelijke vragen niet voor de hand. Voor hulpverlenen-
de instanties geldt naast de vraag of dit tot hun taak 
kan behoren, de vraag of de betrokken hulpverleners 
voldoende gekwalificeerd zijn voor het verstrekken 
van een partijdig juridisch advies. Het lijkt meer voor 
de hand te liggen om deze taak over te laten aan de 
advocaat.  
 
Toch duiken er een aantal reserves op ten aanzien van 
het inschakelen van advocaten voor rechtsbijstand bij 
bemiddeling. Enerzijds wordt vastgesteld dat advoca-
ten vaak weerstand vertonen ten aanzien van bemid-
deling (Groenhuijsen, 2000). Dat zou te maken heb-
ben met het willen behouden van hun monopolieposi-
tie inzake procesvoering enerzijds en het financieel 
belang dat ze hebben bij het voeren van conventione-
le juridische procedures anderzijds. Wanneer advoca-
ten zich dan toch engageren in bemiddeling, loert het 
risico dat ze het bemiddelingsproces te veel gaan 
‘koloniseren’ (Faget 1997).  
 
Of het gevaar van kolonisatie door juristen in conti-
nentaal Europa op dit moment aan de orde is, is nog 
maar de vraag. Uit een opvolgstudie die uitgevoerd 
werd om de impact van aanbeveling R(99)19 van de 
Raad van Europa in kaart te brengen (Lhuillier, 2007), 
is gebleken dat justitieprofessionals, waaronder de 
advocatuur, weinig bekend zijn met het herstelrecht. 
Dit wordt gezien als één van de belangrijkste obsta-
kels om bemiddeling in strafrechtelijke context verder 
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rechten van eenieder in de bemiddeling, de aard van 
de procedure en de mogelijke gevolgen ervan op juri-
disch vlak. Het is van belang dat zowel de potentiële 
voordelen als de risico’s van deelname worden belicht. 
Van de advocaat mag ook verwacht worden dat hij 
verder gaat en niet alleen informatie verstrekt, maar 
tevens advies geeft over de opportuniteit van de deel-
name (zie ook hoger). Daarnaast kan de advocaat in 
het belang van zijn cliënt toetsen of de deelname echt 
vrijwillig is. Wordt de cliënt niet op één of andere ma-
nier onder druk gezet om deel te nemen?  
 
Er bestaat weinig controverse over de vraag of de zo 
beschreven bijstand van de advocaat nuttig is. De rea-
lisering ervan in de praktijk blijkt minder evident. We 
wezen al op de weerstand die advocaten zouden heb-
ben ten aanzien van bemiddeling vanuit de wil tot be-
houd van een monopoliepositie inzake procesvoering 
en vanuit financiële belangen. Om aan laatstgenoemd 
obstakel tegemoet te komen, beveelt de European 
Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) 
aan dat de lidstaten en de balies het systeem van 
honoraria zó zouden organiseren dat het de advo-
caten niet ontmoedigt om klanten te adviseren 
om van bemiddeling gebruik te maken. (CEPEJ
(2007)13, 47) In het licht van de vaststelling dat 
advocaten vaak gewoon te slecht op de hoogte 
zijn om deze informatie en adviestaak waar te 
maken, stelt de CEPEJ naast de hoger genoemde 
structurele maatregelen nog voor dat de balies 
lijsten zouden maken van de bemiddelingsvoor-
zieningen die beschikbaar zijn en dat deze aan de 
advocaten zouden bezorgd worden. (CEPEJ(2007)
13, 48) 
 
Wanneer de cliënt niet zelf contact opneemt met zijn 
advocaat om een eventuele deelname aan een herstel-
gericht proces te bespreken, blijft de vraag of de advo-
caat zijn cliënt zelf zou moeten inlichten over deze 
mogelijkheden. De weerstand van advocaten kan zich 
ook daar uiten. CEPEJ spreekt zich hierover duidelijk 
uit. Advocaten zouden tijdig informatie en advies die-
nen te verschaffen over bemiddeling, aan daders én 
aan slachtoffers. CEPEJ meent dat de gedragscodes de 
advocaten zouden moeten verplichten of aanzetten 
om informatie te verstrekken over slachtoffer-dader 
bemiddeling, om aan partijen deelname te suggereren 
en om bij de bevoegde instanties te pleiten voor een 
doorverwijzing naar bemiddeling (CEPEJ(2007)13, 13). 
Dit sluit aan bij wat Bergé hierover aanbrengt. De taak 
van de advocaat begint volgens hem bij het voorstellen 
van de bemiddelingsmethode aan zijn cliënt. Dit ver-
eist volgens Bergé niet alleen dat de advocaat zelf 
open staat voor bemiddeling. Het kan ook sensibilise-
ring van de cliënt vergen. Soms ‘moeten de advocaten 
de Copernicaanse transformatie van conflict- naar be-

middelingsgericht denken op hun cliënten kunnen 
overbrengen.’ Wijzen op een aantal voordelen van 
bemiddeling kan daarbij helpen: de vrijwilligheid van 
bemiddeling (er uit stappen kan op elk moment) en de 
snelheid (de partijen en de bemiddelaar hebben zelf 
het ritme van de bemiddeling in de hand). Men kan de 
kosten ook zelf in de hand houden en de ervaring leert 
dat een erg hoog percentage van de overeenkomsten 
ook effectief wordt uitgevoerd. (Bergé, 2005) 
 
Cochran (1999-2000), gaat nog een stap verder en 
stelt de vraag op welke gronden de advocaat de moge-
lijkheid van bemiddeling aan de cliënt kan voorleggen: 
enkel vanuit het standpunt van de verdediging of ook 
op morele gronden? Cochran schrijft vanuit het per-
spectief van de Amerikaanse advocaat van de verdedi-
ging, die functioneert in een sterk adversair strafrecht-
systeem. Toch komen discussiepunten naar boven, die 
eveneens voor strafrechtadvocaten van continentaal 
Europa het overdenken waard zijn. Ze verwijzen vooral 

naar de deontologie van de 
advocaat en de mate waarin de 
plichten die daar uit voortvloei-
en, compatibel zijn met of meer 
nog, stimulansen kunnen bie-
den om cliënten naar herstelge-
richte praktijken te geleiden.  
 
Cohran meent dat het niet de 
taak van de advocaat kan zijn 
om zijn cliënt te overtuigen om 
verantwoordelijkheid te nemen 
voor zijn gedrag. Het zou een 

herstelrechtelijke afhandeling trouwens niet ten goede 
komen wanneer verdachten onder druk van de advo-
caat zouden deelnemen. Maar het is wel zijn taak om 
aan de cliënt alle opties te presenteren zodat deze kan 
kiezen welke weg te bewandelen voor zijn verdediging. 
Vanuit de Amerikaanse context wijst Cochran er op dat 
het gemeengoed is onder strafrechtsadvocaten om 
hun cliënt aan te raden om met niemand over de zaak 
te praten en om onschuldig te pleiten op de eerste 
zitting voor de rechter. Daarbij wordt voorbijgegaan 
aan de mogelijkheid om schuldig te pleiten op morele 
gronden. Het is volgens hem aannemelijk dat deze fase 
de verdachten bijna automatisch op een lange weg 
van ontkenning zet. De advocaat zou de verdachte op 
deze manier ontlasten van het juk van de morele vra-
gen die met de gepleegde daad gepaard gaan. Cochran 
is ervan overtuigd dat dit niet de juiste weg is. Hij stelt 
dat de advocaat die zich oprecht bekommert om zijn 
cliënt, minstens de vraag zou moeten opwerpen en 
bespreken of de cliënt verantwoordelijkheid wil opne-
men voor zijn gedrag.  
 
In de Verenigde Staten moedigt de deontologie van de 
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juridische beroepen de advocaat aan om morele kwes-
ties met de cliënt te bespreken. De Model Code of Pro-
fessional Responsibility EC 7-8 stelt: ‘In assisting his 
client to reach a proper decision, it is often desirable 
for a lawyer to point out those factors which may lead 
to a decision that is morally just as well as legally per-
missible’. De advocaat zou volgens Cochran niet mo-
gen aarzelen om dat te doen. Welke keuzes dienen 
gemaakt te worden,  hoe die morele kwesties beslecht 
dienen te worden, is vervolgens wel een beslissing van 
de cliënt. 
 
 
4. Rechtsbijstand tijdens het herstelgericht proces? 
 
In de strafprocedure krijgt de rol van de advocaat zijn 
volle gewicht tijdens het onderzoek ter terechtzitting, 
waar hij zijn cliënt vertegenwoordigt. Bij herstelrechte-
lijke processen daarentegen staat de rol van de advo-
caat tijdens het herstelproces het meest ter discussie. 
Moet men een beroep kunnen doen op rechtsbijstand 
tijdens de bemiddeling of conference? De Europese en 
internationale regelgeving blijft op dit punt op de vlak-
te. Zo stelt aanbeveling R(99)19 van de Raad van Euro-
pa enkel dat ‘the parties should have the right to legal 
assistance (...). De memorie van toelichting doet ver-
moeden dat men geoordeeld heeft dat het te vroeg 
was om zich preciezer uit te spreken. De VN-
basisprincipes stellen enkel: ‘subject to national law, 
the victim and the offender should have the right to 
consult with legal counsel concerning the restorative 
process’.  
 
Verschillende andere instanties spreken zich wel uit-
drukkelijk positief uit over de mogelijkheid tot rechts-
bijstand tijdens het herstelgericht proces. Het Neder-
landse Platform Mediation in Strafzaken neemt in haar 
concept-beginselverklaring voor bemiddeling in straf-
zaken op dat de partijen voor, tijdens en na de bemid-
delingsprocedure recht hebben op rechtsbijstand. Zo-
wel de verdachte als het slachtoffer dienen volgens 
het Platform gewezen te worden op hun recht op 
rechtshulp in alle stadia van de bemiddeling (Blad, 
2006). Het European Forum for Victim Services heeft 
zich ook over deze kwestie gebogen. Hun officiële 
positie klinkt als volgt: ‘victims of crime have a right to 
equal access to legal advice before, during and after 
the process which should be included within the provi-
sions of legal aid’. Het juridische advies zou, wanneer 
nuttig, beschikbaar moeten zijn voor alle slachtoffers 
en deze mogelijkheid zou moeten opgenomen zijn in 
de bepalingen omtrent gratis rechtsbijstand. (EFVS, 
2003) 
 
Daarmee is echter nog niet uitgeklaard welke precies 
de rol zou zijn van de advocaat tijdens het herstelge-

richt proces. Blijft die rol beperkt tot het verstrekken 
van juridisch advies tussen de gesprekken in? Of kan 
de raadsman ook aanwezig zijn bij de gesprekken? En 
als hij daar aanwezig is, mag hij dan actief participeren 
of zelfs zijn cliënt vertegenwoordigen? 
 
Het vertegenwoordigen van de cliënt wordt doorgaans 
niet aanvaard. Een uitzondering daarop vormt de wet-
telijke regeling van de bemiddeling in strafzaken 
(216ter Sv.). In die procedure  mag het slachtoffer zich 
op de bemiddelingszitting in aanwezigheid van de par-
ketmagistraat laten vertegenwoordigen, in tegenstel-
ling tot de verdachte, die persoonlijk aanwezig dient te 
zijn. Meestal gaat men er echter van uit dat vertegen-
woordiging van de partijen ingaat tegen de basiswaar-
den van herstelgerichte programma’s: het aanmoedi-
gen van de betrokkenene om zelf het woord te voeren 
in de communicatie omtrent het delict. Bovendien 
gaat dit moeilijk samen met de mogelijke toegevoegde 
waarde die de bemiddeling kan hebben voor het ver-
werkingsproces van het slachtoffer.  
 
Braithwaite ziet geen graten in de aanwezigheid van 
de raadsman tijdens de herstelgerichte bijeenkom-
sten. Aan de raadsman echter een recht van spreken 
toekennen op dergelijke bijeenkomsten gaat volgens 
hem dan weer te ver. Het is een bedreiging van het 
dominante juridische discours ten aanzien van de inte-
griteit van het herstelgericht proces. (Braithwaite, 
2000) Niet iedereen is het op dit punt met Braithwaite 
eens. Het Restorative Justice Consortium (UK) stelt zich 
terughoudend op ten aanzien van de aanwezigheid 
van de advocaat. In principe zou die niet aanwezig zijn 
bij de bemiddelings- of conferencing gesprekken. 
(SINJR, 1998) Faget denkt in dezelfde richting. Hij wijst 
er op dat de aanwezigheid van advocaten ook een 
wanverhouding kan tot stand brengen tussen de partij 
die een advocaat meebrengt en de partij die dat niet 
doet. De aanwezigheid van de advocaten kleurt vol-
gens hem de bijeenkomsten, zelfs als ze niet actief 
participeren. In een bijeenkomst waarin op consensue-
le manier gestreefd wordt naar responsabilisering van 
de partijen, is volgens hem de aanwezigheid van een 
raadsman niet nodig. (Faget, 1997) 
 
Duidelijk is dat van de advocaten tijdens een bemidde-
ling of conference een andere houding wordt verwacht 
dan bij een klassieke procesvoering. Maar wat deze 
precies inhoudt, wordt weinig geëxpliciteerd. Volgens 
Bergé gaat het om een advocaat als secondant, die zijn 
cliënt bijstaat en adviseert, maar die zelf niet optreedt 
als protagonist. Een advocaat die een cliënt tijdens een 
bemiddeling bijstaat, argumenteert niet eenzijdig juri-
disch, maar gaat (ook) op zoek naar de onderliggende 
waarden, belangen en emoties van het geschil. En pre-
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cies omdat deze rol van de adocaat afwijkt van zijn 
gebruikelijke rol en de bemiddeling nog grotendeels 
onbekend terrein is bij de advocatuur, wijzen hij en 
anderen op het belang dat deskundigen uit het her-
stelrecht hebben om advocaten te informeren over 
hun programma’s. Enkel indien advocaten goed op de 
hoogte zijn van alle opties en van de inhoud van die 
opties, kunnen zij hun cliënt adequaat bijstaan. Op 
een bepaald moment zullen, aldus Bergé, ook de orde 
van de balies niet voorbij kunnen gaan aan de ontwik-
keling van een specifieke deontologie bij bemiddeling. 
(Bergé, 2005)  
 
 
5. Rechtsbijstand bij het beëindigen van het herstel-
gericht proces 
 
Net als voor de andere fases, kijgen we in de Europe-
se en internationale herstelrechtelijke regelgeving 
geen uitleg over de rol van de rechtsbijstand bij de 
beëindiging van het herstelproces. Dat partijen ook in 
deze fase toegang moeten krijgen tot rechtsbijstand 
wordt wel gesteld door diverse reeds geciteerde prak-
tijkorganisaties, zoals het European Forum for Victim 
Services, het Nederlandse Platform Mediation in Straf-
zaken en het Restorative Justice Consortium (UK). 
Maar zij geven alweer niet aan hoe die taak er dan 
uitziet. 
 
Wij zien verschillende taken weggelegd voor de advo-
caat in deze fase. Vooreerst kan hij een belangrijke rol 
vervullen bij het controleren of de voorgestelde over-
eenkomst redelijke engagementen bevat met accep-
tabele juridische gevolgen. Door het ondertekenen 
van een bemiddelingsovereenkomst roepen partijen 
juridische gevolgen in het leven, waarvan zijn zich niet 
altijd bewust zijn. Advocaten kunnen hun cliënt daar-
tegen beschermen. Een treffend voorbeeld is het pro-
bleem van de burgerlijke aansprakelijkheid in solidum 
in dossiers waarin slechts met één van de verschillen-
de daders wordt bemiddeld. Indien één van de daders 
bemiddelt en de schade vergoedt, dan verhindert dit 
niet dat hij, wanneer de zaak nog voor de rechter 
komt, net als de andere daders in solidum veroor-
deeld wordt voor het geheel van de resterende scha-
de. Dit betekent dat het slachtoffer zich tot elke da-
der, dus ook tot hem, kan wenden voor het opeisen 
van het totale resterende schadebedrag. De verdeling 
van het schadebedrag dient dan verder tussen de 
daders onderling geregeld te worden. De dader die 
bemiddeld heeft, loopt het risico om eerder geviseerd 
te worden door het slachtoffer, omdat die weet dat 
hij gewillig en solvabel is. Juridisch is dit correct, maar 

voor de dader in kwestie komt dit eerder over als een 
extra straf dan als een beloning voor zijn inzet in de 
bemiddeling.  
 
Na het ondertekenen van een bemiddelingsakkoord is 
het mogelijk dat de advocaat een rol opneemt in de 
opvolging van de uitvoering van de overeenkomst. De 
mate waarin dit gebeurt, verschilt nogal. In sommige 
bemiddelingspraktijken is de bemiddelaar verant-
woordelijk voor de opvolging van de uitvoering, in 
andere bemiddelingspraktijken ligt deze verantwoor-
delijkheid bij een andere instantie.  
 
Wanneer de zaak na de bemiddeling of conference 
nog op zitting komt, is de advocaat één van de acto-
ren die de bemiddeling daar ter sprake kan brengen. 
Er is heel weinig zicht op de mate waarin dit gebeurt 
en de manier waarop de advocaat deze taak op-
neemt. Het valt te verwachten dat vooral advocaten 
van daders de deelname van hun cliënt aan een be-
middeling gebruiken om van de rechter een meer 
gunstige uitkomst te bekomen. Een delicaat gegeven 
is de balans die moet gevonden worden tussen het 
aan bod brengen van de bemiddeling en het respecte-
ren van de vertrouwelijkheid van het bemiddelings-
proces. Het gebruiken van de informatie die in de 
overeenkomst vermeld staat, kan geen probleem op-
leveren. Maar wat wanneer de rechter vervolgens op 
bepaalde van de aangebrachte punten wil ingaan? En 
hoe in dat geval uit elkaar houden welke informatie 
uit het bemiddelingsproces komt en dus vertrouwelijk 
moet blijven, en welke informatie door de advocaat 
op een andere wijze is bekomen? 
 
 
6. Rechtsbijstand: soms verplicht en zo nodig koste-
loos? 
 
De internationale en Europese herstelrechtelijke re-
gelgevende bronnen sturen niet aan op het verplicht 
stellen van juridisch advies. Het is logisch dat dader en 
slachtoffer zelf uitmaken of ze daar gebruik willen van 
maken. Dat is trouwens ook de basisregel in het regu-
liere strafproces, waar de verdachte kan kiezen of hij 
zich zelf dan wel via een raadsman wil verdedigen. 
Bovendien is rechtsbijstand niet in alle herstelgerichte 
praktijken (even) relevant. Het bemiddelingsmodel, 
de verhouding tot het strafproces en de individuele 
keuze van de partijen spelen daarin een rol (zie ho-
ger). Daar waar juridische bijstand relevant is, wijst de 
bemiddelaar dader en slachtoffer vaak op actieve 
wijze op de mogelijkheid en het belang van juridisch 
advies en moedigt de partijen aan om een advocaat of 
een andere juridisch adviseur te consulteren.  
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Voor minderjarige partijen bepleiten sommige verde-
digers van kinderrechten dat de aanwezigheid van de 
advocaat wel verplicht zou moeten zijn, ook tijdens de 
bijeenkomsten. De druk die een minderjarige tijdens 
een bemiddeling ervaart, kan groot zijn, zeker in con-
frontatie met een meerderjarig slachtoffer. 
 
Het verplicht maken van juridisch advies zou ook een 
praktisch probleem creëren. Wie dat advies niet kan 
bekostigen, zou gratis rechtshulp moeten kunnen 
krijgen. En dit zou dan evengoed moeten gelden voor 
daders (verdachten) als voor slachtoffers. Dit levert 
financiële engagementen op, die niet alle naties willen 
opnemen. 
 
 
7. Besluit 
 
In de herstelrechtelijke literatuur en de Europese en 
internationale regelgeving wordt weinig aandacht 
besteed aan de plaats van rechtsbijstand in herstelge-
richte praktijken. Wanneer dit thema aan bod komt, 
blijkt dat men inziet dat er voor rechtsbijstand een 
plek moet zijn, maar men klaart niet uit hoe die 
rechtsbijstand er moet uitzien. In onze bijdrage heben 
we getracht om een aantal deelaspecten op een rij te 
zetten die bij het uittekenen van een duidelijke posi-
tiebepaling van de rechtsbijstand aan bod dienen te 
komen. We maakten daarbij een onderscheid tussen 
de opstart, het eigenlijke bemiddelingsproces en de 
beëindiging van het herstelproces. Het verder con-
creet invullen van het profiel van de rechtsbijstand 
gebeurt best van onder uit, op maat van elke specifie-
ke praktijk.  

cil of Europe on September 1999 and explanatory memoran-

dum.  

 

⁴ Basic Principles on the Use of Restorative Justice Pro-

grammes in Criminal Matters, adopted by the UN Economic 

and Social Council on 24 July 2002.  

 

⁵ Recommendation Rec(2006)8 of the Committee of Minis-

ters to Member States on assistance to crime victims adopted 

by the Committee of Ministers on 14 June 2006.   

 

⁶ Guidelines for a better implementation of the existing rec-

ommendation concerning mediation in penal matters, adopted 

by the European Commission for the Efficiency of Justice 

(CEPEJ) on 7 December 2007, CEPEJ(2007)13, 36.  
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¹ Docente aan de afdeling Criminologie van de Universiteit 

van Luik.  

 

² Een van de weinig uitzonderingen is het promotie-

onderzoek van Inge Vanfraechem. Zij besteedt aandacht aan 

de rol van de advocaat in hergo. In een aparte bijdrage in deze 

nieuwsbrief licht ze een tip van de sluier.  
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Al te vaak wordt uit het oog verloren dat de advoca-
tuur enkel een medewerker is van het gerecht in de 
zin van een essentiële schakel in een goede rechtsbe-
deling, en een behoeder van de fundamentele princi-
pes van de rechtstaat en de democratie , maar geens-
zins een medeplichtige van het gerecht is in het in 
stand houden van denkbeelden en werkmethoden die 
terecht voorwerp zijn van kritiek, en niet meer aan-
vaardbaar zijn in onze tijd; 
 
Aldus oefent de advocatuur in tegenstelling tot wat 
soms wordt voorgehouden wel degelijk een vernieu-
wende invloed uit, in volle onafhankelijkheid, en 
poogt zij, weze het kritisch en op grond van haar bij-
zondere ervaring in de materie , zowel op theoretisch 
vlak als in de praktijk, die hervormingen te steunen en 
te sturen die een betere rechtsbedeling in het alge-
meen en in het bijzonder een betere conflictvoorko-
ming en –oplossing moeten tot gevolg hebben. Zij 
neemt initiatieven, en zij staat open voor andermans 
initiatieven.  
 
Lang voor enig overheids- of privé-initiatief terzake 
was de advocatuur al vragende partij in het toeken-
nen van meer en andere middelen aan de justitie: 

reductie van de papierberg, invoering van elec-
tronische werkprocessen en –communicatie. 

opwaardering van de infrastructuur, verhogen 
v a n  d e  t o e g a n k e l i j k h e i d  e n  d e 
“klantvriendelijkheid“. 

het creëren en uitbreiden van alternatieve 
straffen, sancties, of alternatieve geschillenoplos-
sing in het algemeen, aangepast aan de huidige 
behoeften. 

het drastisch verkorten van de doorlooptijd en de 
wachttijden voor iedereen. 

het bevorderen van transparantie en informatie-

uitwisseling. 

het verspreiden van het concept 
“dienstverlening“ in justitie, in de lijn zoals ook de 
moderne advocaat zich heden ziet, nl een onderne-
mer-dientsverlener. 

het bekomen van werkbare, efficiënte en duidelij-
ke wetgeving. 
 
Dit alles en nog veel meer is een dagelijkse zorg o.m. 
van de Orde van Vlaamse Balies die sedert de splitsing 
van de Nationale Orde van Advocaten in een Vlaamse 
en Franstalige Orde haar eigen elan op dit vlak ten 
volle laat spelen. 
 
De jaarverslaggeving van de OVB geeft ter zake een 
indrukwekkend palmares, weze het dat tussen droom 
en daad wetten en praktische bezwaren staan, of met 
andere woorden, dat vele realisaties nog op zich laten 
wachten, of nog in (soms moeizame) ontwikkeling 
zijn. 
 
In tegenstelling dus tot de perceptie, is de advocatuur 
- uitzonderingen bij individuele leden niet te na ge-
sproken - al heel lang gewonnen voor meer efficiën-
tie, zowel in de werkprocessen als in de effecten van 
justitie, haar maatschappelijke relevantie en haar 
meerwaarde voor de maatschappij. 
 
De idee dat advocaten uit zijn op lange, traditionele 
en nodeloos ingewikkelde en daardoor dure proces-
sen, met weinig informatie en transparantie, boven 
het hoofd van de rechtzoekende, uit puur eigenbe-
lang, en in het belang van corporatisme en monopo-
lisme, is bij de advocatuur verdwenen, maar leeft 
blijkbaar als historisch relict nog bij zekere burgers en 
media. 
 

Advocatuur en (herstel)bemiddeling: 

een moeilijke relatie? 
 

Denis GHEYS ¹ 

Justitie wordt vaak afgeschilderd als een oude taaie tante, die daarenboven gedurende decennia stiefmoederlijk 
werd behandeld door de overheden die moeten instaan voor haar goede werking. Met een dergelijke “familiale 
achtergrond“ is het dan ook niet verwonderlijk dat de advocatuur, die traditioneel wordt bestempeld als mede-
werker van het gerecht gemakkelijk dezelfde karaktertrekken krijgt opgekleefd en beschuldigd wordt van eenzelf-
de inertie, conservatisme, traditionalisme uit eigenbelang en andere weinig vriendelijke en nog minder terechte 
gemeenplaatsen. Zo zullen in aanvang herstelbemiddelaars er ook wel over gedacht hebben?  
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De kennismaking van de advocatuur met dit concept 
is dan ook niet eenduidig, en ik overloop één en ander 
zoals dit zich aan de doorsnee advocaat voordoet.  
 
Aldus is het nog geen gemeengoed correct het onder-
scheid te maken tussen herstelbemiddeling in strafza-
ken, en bemiddeling in het algemeen, of in meer be-
kende varianten, nl in familiezaken en in handelsza-
ken (privaatrechterlijke bemiddeling). 
 
De actoren zijn ook verschillend: herstelbemiddeling 
werd in aanvang gezien als een onderdeel van, of een 
variante op de loop van een penaal dossier bij Open-
baar Ministerie en/of onderzoeksrechter, middels de 
inschakeling van “hulpverleners“ of “de sociale sec-
tor“. 
 
Deze vorm van bemiddelingstussenkomst baarde ook 
wel opzien, daar één en ander haaks op de bestaande 
praktijken stond, hetgeen tot veel onbegrip leidde: 
 

tussenkomst in de strafprocedure zonder enige 
wettelijke voorziening ter zake, vanwaar de nood-
zaak tot het opstellen van richtlijnen en protocols 
in de “grijze zone“ van het strafonderzoek. 

het creëren van instellingen en bevoegdheden 
zonder algemene visie of grondslag, en zeker bui-
ten het kader van de volledige modernisering van 
strafrecht en strafprocedure (cf de hervorming 
“Franchimont “) die tot op heden op zich laat wach-
ten . 

het verstrekken van toegang tot de persoon en 
gegevens van dader en slachtoffer en tot een ge-
rechtelijk dossier of een deel ervan tijdens het ver-
loop van het strafonderzoek aan derden, hulpverle-
ners of actoren van de “sociale sector“, leden van 
organisaties van privaatrechtelijke aard, zoals vzw’-
s, daar waar deze toegang zelfs op vraag en in op-
dracht van dader of slachtoffer voor diens advocaat 
en henzelf volstrekt onmogelijk was in die tijd. 

het ontbreken van een wettelijke en deontolo-
gische omkadering, die automatisch ook vragen 
opriep naar beroepsgeheim, discretieplicht, en de 
verantwoordelijkheid voor verschafte informatie of 
bereikte regelingen. 

het creëren van een amalgaam tussen actoren 
die ressorteren onder gewestelijke diensten, be-
voegdheden en financieringsregelingen, en deze 
die louter federaal zijn krachtens de tot heden ge-
handhaafde inrichting en bevoegdheidsverdeling 
inzake justitie. 

de perceptie dat de armlastige federale justitie 
verstoken bleef van middelen voor de levensnood-
zakelijke taken en hervormingen, terwijl personeel 

Onderzoek heeft uitgewezen dat diegenen die wel al 
met de advocatuur in aanraking kwamen de dienst-
verlening van de advocaat vooral naar waarde schat-
ten als ze snel, accuraat en oplossingsgericht is. Advo-
caten weten dat en handelen ernaar als ze daartoe in 
de mogelijkheid zijn.  
 
In dat licht is het dan ook niet verwonderlijk dat de 
advocaat zich meer dan vroeger inschakelt in een ke-
ten van dienstverlening, als onontbeerlijke schakel, 
maar niet als unieke speler, en dat de advocaat een 
bondgenoot is geworden van zijn cliënt en alle andere 
actoren, die uit zijn op de voorzegde snelle en oplos-
singsgerichte dienstverlening.  
 
Er is op vandaag niets nefaster en frustrerender voor 
een advocaat (en voor de rechtzoekende) om te moe-
ten stellen bvb. in een strafzaak dat men niet weet 
wat de stand van zaken is, dat het onderzoek bezig is, 
maar geheim, dat geen informatie kan worden beko-
men of gegeven, dat men niet weet wanneer het on-
derzoek is afgerond, dat men geen zicht heeft op wie 
wanneer voor welke rechtbank zal opgeroepen wor-
den, dat een behandeling op die oproepdatum er niet 
in zit wegens overbelasting, dat uitstellen zullen vol-
gen naar onvoorspelbare data ondanks de wens van 
cliënt en advocaat om de zaak behandeld te zien, en 
dat op een tijdige uitspraak van de overbelaste rech-
ter niet moet worden gerekend.  
 
En dit is helaas geen karikatuur, en kan met 
vele andere voorbeelden uit diverse takken 
van het recht en de procespraktijk worden 
geïllustreerd. 
  
In deze context moet dan ook worden ge-
steld dat elk initiatief om tot een andere en 
betere werking van “justitie“ te komen 
door de advocatuur eerder wordt verwel-
komd, dan op grond van één of andere con-
servatieve reflex, of uit (financieel) eigenbelang a pri-
ori te worden afgewezen . 
 
Wel wordt en werd de komst van een vernieuwend 
initiatief altijd kritisch bekeken en geëvalueerd in een 
breder kader . 
 
Met de (herstel)bemiddeling is dit niet anders ge-
weest. 
 
Vooreerst moet worden gesteld dat het begrip bemid-
deling in het algemeen een vlag is die een eerder he-
terogene lading dekt. 
 

Advocatuur en (herstel)bemiddeling: een moeilijke relatie? 
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en middelen werden vrijgemaakt voor een beperkt 
deelaspect van justitie, nl dat als bestreken door 
herstelbemiddeling, wat bij afweging met dringender 
noden wel eens werd gezien als een 
“luxebehandeling“ van een beperkt aantal daders en 
slachtoffers en een beperkt aantal zaken. 

de vrees dat één en ander weinig kans op slagen 
heeft, weinig bevredigend gevolg of nut voor de par-
ticipanten en uiteindelijk voor de maatschappij. Deze 
vragen zijn ook nu nog steeds aan de orde, niet in 
het minst bij (een deel van) de bevolking die repres-
sie en nultolerantie aanhangt, en bij advocaten die 
geleerd door ervaring in de strafrechtspraktijk nog 
weinig positief mensbeeld overhouden. 

 
Men zal het de advocatuur niet kwalijk nemen dat zij bij 
die vaststellingen weinig oog had voor de grote weer-
standen en financieringsproblemen die de initiatiefne-
mers van de herstelbemiddelingsprojecten hebben 
moeten overwinnen, niet in het minst bij de overheden 
zelf, alvorens hun bedoelingen en methoden praktische 
ingang hebben gevonden, eerst op basis van goodwill, 
later wettelijk onderbouwd en thans ruim 
aanvaard . 
 
Enigszins anders verliep het met de pri-
vaatrechtelijke bemiddeling (bemiddeling 
in familiezaken, bemiddeling in handelsza-
ken), waar de advocatuur ab initio meer 
vertrouwd mee was en daarin ook een 
andere rol speelde, ik moge wel zeggen 
van oudsher. 
 
Waar de advocatuur in de strafrechtsple-
ging zo min mogelijk werd betrokken in 
alle fasen buiten terechtzitting, lag en ligt 
dit anders in andere rechtsdomeinen: 
 

in tegenstelling tot de gangbare opinie deed en 
doet de advocatuur aan procesvermijding in vele 
aspecten van de dagdagelijkse praktijk: advies, 
contractvorming, onderhandeling, overleg en … 
mediation . Lang voor enige specifieke opleiding 
ter zake bestond, of de titel van bemiddelaar 
was erkend en ook op het briefpapier kon wor-
den vermeld, achten advocaten zich in hun rol 
voor respectievelijke cliënten ook bemiddelaars, 
weze het met andere technieken dan deze thans 
eigen aan de (unieke) bemiddelaar in actuele 
conflictsituaties. Een meerderheid van advoca-
ten zal zonder meer bevestigen dat het steeds 
als een voordeel wordt ervaren dat de tegenpar-
tij wordt vertegenwoordigd/bijgestaan door een 
raadsman liefst van het soort dat onderhande-
lingsbereid is, in welk geval vaak voor de onder-

scheiden cliënten oplossingen worden gebo-
den die aan al de kwaliteiten voldoen die thans 
aan de mediation worden toegedicht. 

de bemiddeling (mediation) in burgerlijke en 
handelszaken werd vrij vlug van een wettelijk 
kader voorzien. 
deze soort bemiddeling sluit derhalve nauw 
aan op advocatuurlijke vaardigheden, met als 
gevolg dat een steeds toenemende groep ad-
vocaten zich ook bekwaamt in mediation, door 
het volgen van de daartoe ingerichte voortge-
zette opleidingscursussen en het bekomen van 
de wettelijke erkenning van de Federale Be-
middelingscommissie die ter zake bevoegd is. 
Mediation wordt derhalve niet gezien als een 
product uit de sfeer van de”hulpverlening” of 
de “sociale sector“, die niet direct de leefwe-
reld is van de jurist, hoe groot ook zijn maat-
schappelijk engagement moge zijn. 

 
Dit neemt niet weg dat spijts de veel grotere betrok-
kenheid van de advocatuur, met name door het zelf 

aanleveren van opgeleide advocaten
-bemiddelaars en de nauwere band 
met de eigen praktijkervaring, medi-
ation ook argwanend en kritisch 
wordt bekeken en beoordeeld. In-
derdaad zien sommigen daarin het 
risico op verlies van een procesvoe-
ring, anderen twijfelen aan succes 
en noemen het tijdverlies (in plaats 
van winst), nog anderen achten het 
weinig compatibel met de ingesteld-
heid van onze rechtzoekenden. 
Ook de motivering van de invoering 

en publiciteit ter zake door de toenmalige Minister(s) 
van Justitie en de verdere opvolging laat wel te wen-
sen over: mediation op suggestie van de magistraat 
die liever geen vonnis maakt of aarzelt om te beslis-
sen, of het weghouden van zaken uit de rechtbanken 
omdat deze niet in staat zijn de werklast te dragen of 
deugdelijk en snel te werken zijn niet echt positieve 
stimulansen, noch voor de mediation zelf, noch voor 
het justitieapparaat als geheel.  
 
Ik kan helaas hier verder niet op ingaan.  
 
Het is wel duidelijk dat het participeren aan herstelbe-
middeling door de advocatuur om de hiervoor ge-
schetste redenen van ontstaan en van implementatie 
in een deel van het strafproceduretraject meer nog 
dan voor mediation een volgehouden inspanning van 
bekendmaking en eigen-making zal vergen. 
 

Advocatuur en (herstel)bemiddeling: een moeilijke relatie? 
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Het nut, ja de noodzaak van participatie van de advoca-
tuur daarin lijkt mij op vandaag niet meer ter discussie te 
moeten staan. Waar de Balies in aanvang nog deelnamen 
aan de projecten middels Protocollen en Stuurgroepen cq 
begeleidingsgroepen met iets van afstand en argwaan en 
met de vraag of niet louter een justitieel actieterrein 
dreigde te verdwijnen naar de hulp- en welzijnssector, is 
duidelijk geworden dat Balies en individuele advocaten in 
herstelbemiddeling (nog) op hun plaats zijn, ja onont-
beerlijk zijn. 
 
Ook herstelbemiddelaars moeten 
erkennen dat de maatschappij zo 
gejuridiseerd is, dat elk optreden, 
elke voorlichting, bijstand, laat 
staan het formuleren en onder-
schrijven van overeenkomsten een 
onderneming is, die geen improvi-
satie toelaat, die verstrekkende 
gevolgen kan hebben, niet enkel 
voor de bemiddelde, maar voor 
alle actoren ter zake en hun respectievelijke verantwoor-
delijkheden. 
 
De advocatuur heeft trouwens bijgedragen aan de vor-
ming van dat inzicht in hoofde van de bemiddelaars en 
hen gewezen op de noodzaak van de totstandkoming van 
een gedragscode en de strikte naleving ervan. 
 
In het bijzonder wanneer een bemiddeling het terrein van 
de ‘morele‘ of ‘maatschappelijke‘ aspecten verlaat en het 
terrein van concrete overeenkomsten, verbintenissen of 
verplichtingen betreedt weet inmiddels elke bemiddelaar 
dat men op glad ijs kan komen. 
 
Zowel voor de bemiddelde (advocaat-cliënt) als voor de 
bemiddelaar is op dat ogenblik een advies- en controle-
functie onontbeerlijk. 
Er moet ook aan herinnerd worden dat de advocaat in 
zijn adviesverlening ook een enorme verantwoordelijk-
heid draagt, en dat hij de enige beroepsuitoefenaar is die 
niet alleen op de juistheid van zijn adviezen wordt aange-
sproken, zelfs financieel (vanwaar een verplichte verzeke-
ringsdekking in burgerlijke aansprakelijkheid) maar die ze 
ook moet waarmaken tot en met in het kader van een 
gerechtelijke toetsing. 
Daarom meen ik ook dat om dergelijke rol van adviseur 
ten volle te kunnen spelen, de advocaat in elk stadium 
van de bemiddeling moet kunnen aanwezig zijn: 
Een mogelijkheid, maar geen verplichting, en een bij-
stand, maar geen vertegenwoordiging, laat staan een 
“overnemen“ of “sturen“van de bemiddeling. 
 
Een zicht op de soms subtiele details, evenwichten, en 
toegevingen, de lichaamstaal daarbij, de aan- of afwezig-

Advocatuur en (herstel)bemiddeling: een moeilijke relatie? 

heid van enige druk, of beïnvloeding is vaak essentieel 
om op een aanvaardbare en gedegen wijze, met res-
pect voor de bemiddeling en zijn participanten, advies 
te kunnen verstrekken.  
 
De rol van de advocaat is trouwens in dat licht verder 
aan terechte uitbreiding toe: een recente uitspraak 
van het Europees Hof stelt aldus de aanwezigheid van 
de advocaat reeds bij het allereerste verhoor in straf-
zaken als een verplichtend te voorziene mogelijkheid; 
ook in jeugdzaken breidt de bijstand van de advocaat 

bvb . bij onderhoor van de minderjarige zich 
gestaag uit. 
 
Hoewel dit los staat van het principiële recht 
van verdediging, recht op bijstand en advies, 
mag toch niet uit het oog worden verloren 
dat de mogelijkheden van de advocaat tot 
verlenen van tussenkomst functie zullen zijn 
van de vraag en de mogelijkheid van de cli-

ënt. Is daar staatsgefinancierde rechtshulp of rechts-
bijstandverzekering voorhanden, en komt de prestatie 
‘advies, of advies bij herstelbemiddelingstraject‘ in 
aanmerking voor vergoeding, dan zal meer mogelijk 
zijn dan wanneer de cliënt zelf voor vergoeding moet 
instaan van de gepresteerde uren van de advocaat, 
die bij zo’n bemiddeling talrijk kunnen worden. Het is 
nu eenmaal een realiteit dat principieel wenselijke of 
nuttige tussenkomsten uit financiële overwegingen 
niet worden gevraagd, wanneer de cliënt zelf de be-
kostiging moet doen. Advocatenpraktijk is nu eenmaal 
een economische activiteit en geen benevolaat. Een 
pleidooi voor beter gefinancierde rechtsbijstand - hoe 
nuttig ook voor de ontwikkeling van bemiddeling - zou 
mij hier echter te ver leiden.  
 
De bijstand van de advocaat moet in elk geval kwalita-
tief hoogstaand en aangepast zijn, en ervaren worden 
als een nuttige bijdrage bij advisering en ondersteu-
ning van de cliënt, en zeker niet als een hinderpaal of 

Een implementatie van  

herstelbemiddeling in het  

bredere kader van de nog 

steeds in herziening  

Verkerende straf(proces)wet 

zou ook een nuttige stap zijn. 
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een sabotage 
van de bemidde-
ling. 
 
Dat advocaten 
zich soms als 
laatst geschetst 
opstellen is niet 
aanvaardbaar: 
De deontologi-
sche regels zijn 
d a a r o m t r e n t 
trouwens klaar 
en duidelijk.  
 
Als de cliënt spijts andersluidend advies wil beginnen 
of doorgaan met een bemiddeling, en de advocaat 
kan zich daar niet bij neerleggen, dan trekt deze zich 
als raadsman terug.  
Als de advocaat de bemiddeling en de overeenkomst 
ondersteunt en aanraadt, maar de cliënt wil niet mee, 
dan zullen beiden afhaken, en de bemid-
delaar zal daarmee moeten leven. 
Hetzelfde moet worden gezegd van de 
cliënt die weigert op aanraden van de 
advocaat, bvb. omdat deze meent dat 
het belang van zijn cliënt beter kan wor-
den gediend zonder de bemiddeling, of 
een schadeherstellend akkoord. Ook in 
dat geval zal de bemiddelaar zich daar 
best bij neerleggen, en er niet  van uit-
gaan dat hij het zonder de tussenkomst 
van de advocaat wel had kunnen klaren. 
 
Dit alles veronderstelt wel de aangepaste en kwalita-
tieve bijstand van de advocaat. 
 
Voorwaarde vanuit de bemiddelaar lijkt mij een volle-
dige en goede communicatie en respect voor de aan-
wezigheid en rol van de advocaat als adviseur. 
 
Onontbeerlijke voorwaarde bij de advocaat is vol-
doende kennis van herstelbemiddeling, de mogelijk-
heden, werkwijzen en finaliteiten. 
 
Dit is trouwens een essentiële verplichting voor ade-
quate beroepsuitoefening in elk domein en is trou-
wens ook deontologisch opgelegd.  
 
Kan de Balie daartoe bijdragen? 
 
Uiteraard, en het is trouwens een wettelijke opdracht 
toevertrouwd aan de Orde van Vlaamse balies, die 
dient te voorzien in de permanente vorming 

(voortgezette opleiding) van haar leden. 
Middels deze bijscholingen, die nieuwe wetgeving en 
instrumenten aan de advocaten moet bijbrengen, en 
waarvan het verplicht volgen wordt gecontroleerd, moet 
het mogelijk zijn een meerderheid van advocaten min-
stens een voldoende kennis te laten verwerven over her-
stelbemiddeling. Een implementatie van herstelbemidde-
ling in het bredere kader van de nog steeds in herziening 
verkerende straf(proces)wet zou ook een nuttige stap 
zijn. 
Opleidingen worden verzorgd door of in samenwerking 
met de 14 lokale Balies, door private opleidingsinstituten 
al of niet met of in de schoot van de Universiteiten.  
Elke organisatie die een opleiding wil verzorgen en daar-
toe contact neemt met een lokale Balie, of met de Erken-
ningscommissie van de OVB kan aldus in aanmerking 
komen. In wezen hebben de organisaties van herstelbe-
middelaars dus zelf een grote impactmogelijkheid inzake 
kennis van hun werkzaamheden bij de advocatuur. 
Ook in de opleiding van stagiairs-advocaten zou zelfde 
module als deel van (straf)procesrecht  op zijn plaats kun-

nen zijn. Idealiter, maar buiten onze 
bevoegdheid is de basis voor kennis van 
bemiddeling te leggen in de Universitai-
re opleiding. 
 
Het komt mij voor dat elke advocaat met 
algemene praktijk die zich deze materie 
voldoende eigen maakt hierin perfect 
zijn rol kan vervullen en dat hier van 
geen specialisme sprake moet zijn . 
 

Dat een degelijke en geactualiseerde kennis van bestaan 
en werking van herstelbemiddeling nodig en voldoende 
is, blijkt wel uit het feit dat de participatie in vergelijkbare 
werkmethodes in het kader van het Jeugdrecht door ad-
vocaten die daartoe bijzondere opleiding hebben geno-
ten (en die men genoegzaam Jeugdadvocaten is gaan 
noemen, zonder dat dit een specialisatie is) als zeer posi-
tief werd ervaren. 
 
De praktijk leert echter dat dit processen zijn die hun tijd 
vergen om door te dringen in de denkpatronen en werk-
methoden van de beroepsbeoefenaar. De oude tante 
justitie zegt dat aan de jongeling die herstelbemiddeling 
is, daartoe nog veel tijd is gegeven. 

Advocatuur en (herstel)bemiddeling: een moeilijke relatie? 

Voetnoten:  

 

¹ De auteur van de bijdrage is gewezen lid van de stuurgroep 

herstelbemiddeling Dendermonde, de begeleidingsgroep her-

stelbemiddelaars, gewezen stafhouder van de Balie van Den-

dermonde en thans bestuurder van de Orde van Vlaamse 

Balies (OVB).  
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1. De keuze voor de aanwezigheid van de advocaat 
 
Bij de opstart van het pilootproject werd ervoor geko-
zen hergo te implementeren op jeugdrecht- 
bankniveau, om op die manier enerzijds een ant-
woord te bieden op de meer ernstige feiten van 
jeugddelinquentie en, anderzijds, een aanvulling te 
vormen op de reeds goed uitgebouwde praktijk van 
slachtoffer-dader bemiddeling voor minderjarigen 
(Vanfraechem en Walgrave, 2001). Omwille van de 
implementatie voor ernstige feiten én op jeugdrecht-
bankniveau, werd er van in het begin voor gekozen 
om de advocaten van de minderjarige delinquenten 
mee te betrekken, zowel in het gestructureerde over-
leg over de implementatie van het pilootproject (de 
lokale en overkoepelende stuurgroep), als tijdens het 
gehele verloop van de hergo (Vanfraechem, 2003, 
2007). In samenwerking met advocaten werd de rol 
van de advocaat in een hergo uitgeschreven. Hoewel 
in eerste instantie de nadruk vooral lag op de rol van 
de advocaat van de minderjarige, omwille van zijn 
positie als verdachte en omdat de hergo zou kunnen 
leiden tot aanzienlijke intenties, hebben we nadien 
toch ook aandacht gehad voor de rol van de advocaat 
van het slachtoffer (in de praktijk bleek die echter 
zelden deel te nemen aan de hergo). Bij de discussies 
speelde vooral de aandacht voor de rechtswaarbor-
gen mee, omdat die – zeker aangaande de minderjari-
ge – in vraag werden gesteld bij de toepassing van 
herstelrechtelijke praktijken (zie bijvoorbeeld Dumor-
tier, 2001). 
 
 
2. De advocaat aanwezig doorheen de opeenvolgen-
de fasen van hergo 
 
2.1 De advocaat van de minderjarige 
 
De minderjarige dader heeft recht op bijstand gedu-

rende de hele procedure voor de jeugdrechtbank². De 
jongere krijgt een eigen advocaat toegewezen bij het 
begin van de procedure. De advocaat heeft een taak 
vóór, tijdens en na de hergo. 
 
De advocaat van de minderjarige kan de mogelijkheid 
van hergo suggereren in gelijk welke stand van het 
geding, liefst zo kort mogelijk na de feiten. De volgen-
de elementen liggen dan voor ter overweging: de fei-
ten zijn voldoende ernstig; de zaak kan niet afdoende 
worden afgehandeld door een herstelbemiddeling; de 
hergo kan een meerwaarde bieden door een minima-
le ondersteunende structuur; de ontmoeting tussen 
dader en slachtoffer kan een heilzaam effect sorteren 
voor de partijen; en de jongere ontkent de feiten niet. 
Dit laatste werd beschouwd als een cruciaal, maar 
soms moeilijk punt. Enerzijds kan de jongere zijn rech-
ten laten gelden en kan hij niet gedwongen worden 
feiten toe te geven waarin hij niet was betrokken. 
Anderzijds is het zo dat sommige allochtone bevol-
kingsgroepen³ sowieso hun betrokkenheid in de fei-
ten ontkennen, maar wel bereid zijn de schade te 
herstellen. Vandaar dat we tijdens het pilootproject 
kozen voor de term ‘niet ontkennen’: de jongere is 
bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen en er-
kent zijn betrokkenheid in de feiten⁴. 
 
Wanneer de jeugdrechter beslist de haalbaarheid van 
een hergo te laten onderzoeken, deelt de advocaat dit 
zo snel mogelijk mee aan zijn cliënt en nodigt hem uit 
op een consultatie ter bespreking van deze beslissing. 
Indien deze consultatie vóór de hergo heeft plaatsge-
vonden, deelt de advocaat dit mee aan de moderator, 
alsook of de jongere al dan niet wenst deel te nemen. 
De advocaat geeft aan de moderator essentiële infor-
matie mee die kan bijdragen tot het slagen van de 
hergo, zoals welke mogelijke steunfiguren er zijn. Als 
de jongere de bemiddelingsdienst heeft gecontac-
teerd, deelt de moderator dit mee aan de advocaat. 

 

De rol van de advocaat in een Hergo 
 

Inge VANFRAECHEM ¹ 

In deze bijdrage gaan we in op de rol van de advocaat – zowel van de minderjarige dader als van het slachtoffer – in het 
herstelgericht groepsoverleg (hergo). Vooreerst schetsen we de keuze die tijdens het pilootproject werd gemaakt om 
ook tijdens het communicatieproces een advocaat aanwezig te hebben, wat niet zo frequent voorkomt (Lauwaert, 
2008). De keuze hiervoor hangt samen met de inpassing van hergo op jeugdrechtbankniveau, ingegeven door de optie 
hergo toe te passen voor de meer ernstige feiten van jeugddelinquentie. Een tweede paragraaf beschrijft de rol van de 
advocaten voor, tijdens en na de hergo. Een laatste paragraaf ten slotte geeft aan in welke mate over de rol van de 
advocaat werd gedebatteerd bij de implementatie van de jeugdwet (2006). 
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De moderator vertelt de minderjarige dat zijn advo-
caat wordt uitgenodigd om hem tijdens de hergo bij 
te staan. Op deze manier werd getracht de afstem-
ming tussen beide actoren te voorzien. 
De advocaat treedt op voor de jongere, niet voor zijn 
ouders. Hij legt uit wat de hergo inhoudt en wat van 
de minderjarige wordt verwacht. Tevens adviseert hij 
de minderjarige over de gevolgen van al dan niet deel-
name, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk vlak. 
Sommige advocaten gaan na of de schade-eis van de 
benadeelde redelijk is. Dossierkennis is noodzakelijk 
om de jongere te kunnen informeren en bij te staan. 
Als de jongere wenst deel te nemen, stimuleert de 
advocaat hem op zoek te gaan naar mogelijke steunfi-
guren; om verantwoordelijkheid op te nemen naar 
het slachtoffer toe; en om zijn eigen aandeel in de 
feiten te erkennen. 
 

De advocaat wordt steeds uitgenodigd op de hergo. 
Tijdens het pilootproject bleef het een uitzondering 
als de advocaat niet kwam opdagen. Mijns inziens kan 
een hergo toch doorgaan zonder aanwezigheid van de 
advocaat, als de betrokkenen hiermee akkoord gaan 
en als de advocaat de intentieverklaring kan doorne-
men vóór die door de jongere wordt ondertekend. 
Het is immers de verantwoordelijkheid van de advo-
caat om aanwezig te zijn wanneer hij is uitgenodigd 
en ervoor te zorgen dat de jongere effectief wordt 
bijgestaan. Indien alle andere betrokkenen aanwezig 
zijn, lijkt het niet aangewezen enkel daarom de hergo 
uit te stellen (in een optiek van het conflict zoveel 
mogelijk in handen van de betrokkenen te laten), ten-
zij de omstandigheden ervoor pleiten⁵. Het is ook aan 
de moderator om ten allen tijde het evenwicht tussen 
de partijen (trachten)  te bewaken.  
 
De advocaat laat tijdens de hergo tijd en ruimte voor 
de partijen om te kunnen komen tot hún communica-
tie, zodat de betrokkenen zelf actief kunnen participe-
ren. Hij stimuleert de jongere om actief bij te dragen 
tot een oplossing die voor alle betrokkenen bevredi-
gend is. De advocaat waakt erover dat de rechten van 
de minderjarige worden gerespecteerd, alsook dat de 
hergo gaat over de feiten en niet over de persoon van 
de minderjarige. 

De advocaat kan bij het privé-overleg worden geroe-
pen, indien de jongere en zijn achterban dit wensen. 
In de privé-momenten die we hebben geobserveerd, 
merken we dat jongeren en hun netwerk zich onge-
makkelijk voelen in het uitwerken van een oplossing. 
Ze richten zich tot de professionele actoren voor een 
pasklaar antwoord. Het is volgens ons aan die actoren 
om de betrokkenen te stimuleren zelf een creatieve 
oplossing te bedenken, wat meestal ook lukt. De 
advocaat kan de jongere aansporen om zelf dingen te 
bedenken en dit op papier te zetten. Een risico is dat 
de advocaat de overhand neemt en zelf de oplossing 
aanbiedt. Sommige advocaten vinden dat men beter 
niet aanwezig is op het privé-overleg. Anderen vinden 
dat het nuttig kan zijn om informatie te geven, om 
teveel druk op de jongere te vermijden en om de jon-
gere te ondersteunen. Ons lijkt het dat men best eerst  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
de be-

trokkenen zelf aan het privémoment laat deelnemen 
en dat de advocaat nadien een kijkje gaat nemen om 
na te gaan of verdere hulp vereist is. Wanneer de 
advocaat de jongere goed kent en het risico bestaat 
dat die onvoldoende aan bod zal kunnen komen 
(bijvoorbeeld omdat de achterban te sterk door-
weegt), dan kan overwogen worden de advocaat 
meteen van bij het begin van het privémoment te 
betrekken. 
  
De advocaat kijkt toe op de intentieverklaring en ver-
zekert zich ervan dat de jongere de intentieverklaring 
aanvaardt. De advocaat gaat ook na of de afspraken 
realistisch zijn en voor de jongere en zijn ouders haal-
baar zijn, zodat ze ook effectief in de praktijk zullen 
worden uitgevoerd. De advocaat gaat eveneens na of 
de afspraken in verhouding staan tot de schade en de 
gevolgen die het delict heeft veroorzaakt. Advocaten 
nemen verschillende aspecten in beschouwing bij het 
komen tot een intentieverklaring: de redelijkheid van 
de schade-eis; de eventuele tussenkomst van de fami-
liale verzekering; het vermijden van recidive; de con-
text van de jongere; en het bewezen zijn van de fei-
ten. 
 
Na de hergo licht de advocaat, indien nodig, de inten-
tieverklaring toe tijdens de zitting voor de jeugdrecht-
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bank. In geval van moeilijkheden bij de uitvoering, 
alsook bij de verdere gerechtelijke procedure na een 
eventuele mislukking van uitvoering, staat de advo-
caat de minderjarige bij op de rechtbank. Soms zijn 
advocaten ook betrokken bij de concrete opvolging 
van de uitvoering van de overeenkomst. 
 
De advocaten die wij hebben bevraagd vinden dat 
hun aanwezigheid nodig is om de rechten van de min-
derjarige te waarborgen en hem bij te staan indien hij 
niet mondig genoeg is. Bepaalde juridische elementen 
kunnen worden uitgeklaard, zoals bijvoorbeeld het 
schadebedrag. Voor sommige advocaten is de aanwe-
zigheid van de advocaat tijdens de hergo niet noodza-
kelijk, maar moet de minderjarige wel bij een advo-
caat terecht kunnen voor advies, bijvoorbeeld over de 
al dan niet deelname aan de hergo of de bekomen 
intentieverklaring. Van de kant van de minderjarigen 
vond zowat drie vierde de aanwezigheid van de eigen 
advocaat zeer nuttig (74.2%). Een minderheid van de 
bevraagde slachtoffers die ervoor kozen aanwezig te 
zijn op de hergo vond de aanwezigheid van de advo-
caat van de minderjarige ondersteunend (6.3%); som-
mige slachtoffers vinden dat hij belangrijke informatie 
naar voren bracht (13.3%); dat hij de kant van de da-
der koos (12.5%); en voor twee slachtoffers creëerde 
de aanwezigheid een onevenwicht (12.5%). Het is 
toch enigszins opmerkelijk dat slechts twee slachtof-
fers vinden dat de advocaat te zeer partij trok voor de 
minderjarige. Dit lijkt te bevestigen dat de advocaten 
zich kunnen vinden in een bemiddelende rol en voor-
namelijk ruimte laten aan de partijen. Overigens zijn 
het de slachtoffers die hun eigen advocaat aanwezig 
hadden willen hebben op de hergo, die tevens vinden 
dat de advocaat te zeer partij trok voor de minderjari-
ge en dat de aanwezigheid van de advocaat een one-
venwicht creëerde. 
 
2.2 De advocaat van het slachtoffer 
 
Het slachtoffer kan eveneens zijn advocaat meebren-
gen, indien hij dit wenst. In de praktijk was dit eerder 
uitzonderlijk het geval. Enerzijds kan het feit dat 
slachtoffers de bijstand van de advocaat dienen te 
betalen, een rol hebben gespeeld. Anderzijds biedt de 
setting van de hergo misschien een voldoende veilig 
gebeuren en hebben slachtoffers mogelijks de idee 
dat het communicatieproces op zich belangrijker is 
dat de effectieve uitkomst⁶. 
 
De advocaat van het slachtoffer kan doorheen de pro-
cedure meedelen dat het slachtoffer bereid is tot me-
dewerking aan de hergo. De criteria die in acht dienen 
te worden genomen zijn dezelfde als hierboven. Ter 
voorbereiding legt de advocaat kort uit wat de bedoe-

ling is van hergo, namelijk te komen tot het herstel 
van de schade. De advocaat informeert het slachtoffer 
over de gevolgen van al dan niet deelname. Indien het 
slachtoffer wenst deel te nemen, stimuleert de advo-
caat het slachtoffer om op zoek te gaan naar mogelij-
ke steunfiguren. 
 
De moderator laat tijdig aan de advocaat weten waar 
en wanneer de hergo doorgaat. Het slachtoffer kan 
ervoor kiezen de advocaat mee te brengen naar de 
hergo. De advocaat zorgt ervoor dat de rechten van 
het slachtoffer worden gewaarborgd en dat het 
slachtoffer de kans krijgt om actief te participeren in 
het communicatieproces. De advocaat zorgt op de 
achtergrond voor ondersteuning. Bij het komen tot de 
intentieverklaring, zorgt de advocaat ervoor dat het 
slachtoffer de afspraken naar hemzelf toe ten volle 
aanvaardt. 
 
De advocaat volgt nadien het dossier verder op indien 
nodig. Indien de advocaat niet aanwezig was tijdens 
de hergo, bekijkt hij de intentieverklaring en gaat hij 
na of de afspraken naar het slachtoffer toe realistisch 
en haalbaar zijn, alsook of de afspraken door het 
slachtoffer worden aanvaard. De advocaat informeert 
het slachtoffer over wat hij redelijkerwijze voor de 
rechtbank zou krijgen, opdat het slachtoffer zich geïn-
formeerd achter de overeenkomst kan scharen. 
 
Slechts twee bevraagde slachtoffers hadden hun 
advocaat mee en zij vonden die aanwezigheid nuttig. 
Twee andere slachtoffers hadden graag hun advocaat 
aanwezig gehad omdat die beter kan aangeven wat 
gepast is. De advocaten hebben we niet bevraagd. 
 
3. De advocaat in hergo na de pilootfase 
 
Bij het afsluiten van het pilootproject werd besloten 
dat de advocaat een belangrijke rol te spelen heeft in 
de opeenvolgende fasen van de hergo, zowel voor de 
minderjarige als voor het slachtoffer. De vorming en 
informatieoverdracht naar advocaten toe bleek heel 
belangrijk te zijn, opdat zij weten wat van hen wordt 
verwacht en dat in een hergo vooreerst het communi-
catieproces tussen de betrokkenen centraal staat. De 
jeugdadvocaten leken deze manier van werken al wat 
meer gewoon te zijn en in de hergo’s die we hebben 
geobserveerd, konden zij hun taak veelal op een posi-
tieve wijze vervullen. Om het met een boutade te 
zeggen: de advocaten waren op hun best als ze zwe-
gen. Dit duidde er immers op dat de partijen zelf ten 
volle konden participeren aan het communicatiepro-
ces en dat de advocaten de idee hadden dat de rech-
ten werden gewaarborgd. 
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De jeugdwet stelt expliciet dat zowel op parket- als op 
jeugdrechtbankniveau de gerechtelijke instanties de 
partijen moeten inlichten dat zij zich kunnen laten 
bijstaan door een advocaat alvorens deel te nemen 
aan het herstelrechtelijke aanbod en op het moment 
dat het bereikte akkoord wordt vastgelegd (art. 45 
quater, § 1, lid 5 en art. 37 bis, § 4 Jeugdwet). Hieruit 
zou men impliciet kunnen afleiden dat de advocaat 
niet aanwezig zou zijn tijdens het bemiddelingspro-
ces. In haar Omzendbrief gaf de minister van Justitie 
dit ook zo expliciet aan⁷. Dit was het resultaat van 
blijkbaar negatieve ervaringen met de aanwezigheid 
van advocaten in het Franstalige landsgedeelte bij 
bemiddelingen en een advies dat hieromtrent werd 
verstrekt vanuit die hoek (zie ook Van Rumst, 2006). 
Elders hebben we aangegeven waarom we het toch 
belangrijk vinden om de advocaat aanwezig te laten 
zijn (Vandebroek en Vanfraechem, 2007). 

Het Grondwette-
lijk Hof heeft 
geoordeeld dat 
de bewoordin-
gen van de wets-
artikelen niet 
uitsluiten dat de 

betrokkenen worden bijgestaan door een advocaat 
tijdens de gehele procedure van de bemiddeling of 
van het herstelgericht groepsoverleg. Bepaalde ver-
klaringen die tijdens de parlementaire voorbereiding 
werden afgelegd (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51
-1467/012, p. 115) wijzen erop dat de wetgever een 
andere bedoeling zou kunnen hebben gehad, maar 
volgens het Grondwettelijk Hof kunnen die verklarin-
gen niet worden aangevoerd tegen de klare en duide-
lijke tekst van de wet (Grondwettelijk Hof nr. 50/2008 
van 13 maart 2008, overweging B.29.). Het Hof ver-
plicht de aanwezigheid aldus niet, maar sluit het 
evenmin uit⁸.  
Op die manier wordt de praktijk die werd uitgedacht 
tijdens het pilootproject voortgezet. Een korte toet-
sing bij de OSBJ en de moderatoren in Brussel toont 
aan dat de uitgewerkte procedure inderdaad nog 
dienst doet en dat dit veelal vlot verloopt, maar dat 
de vorming van de advocaten een belangrijk aan-
dachtspunt blijft. De veralgemening van 
‘jeugdadvocaten’ zou hiertoe reeds een begin van 
oplossing kunnen bieden, maar het ruimer debat rond 
de vorming en het samengaan van zeer verschillende 
rationaliteiten (herstel en jeugdbescherming/
bestraffing) is mijn inziens het kader waarbinnen de 
rol van de advocaat verder dient te worden bestu-
deerd en uitgeklaard. 
 

‚de advocaten  

waren op hun best als ze 

zwegen‛ 

Voetnoten: 

 

¹ Onderzoeker aan het NICC en geaffilieerd medewerker 

LINC.  

 

² Punt 7 van de Beijing Rules (cf. infra) en hoofdstuk III rand-

nummer 8 van de aanbeveling R(87)20 van de Raad van Eu-

ropa van 17 september 1987.  

 

³ Dit is vooral zo voor Marokkaanse jongeren (Vanfraechem, 

2004).  

 

⁴ Deze voorwaarde werd overgenomen in de jeugdwet 

(2006) maar werd nadien door het Grondwettelijk Hof ge-

schrapt (Arrest 49/2008 en Arrest 50/2008 van 13 maart 

2008).  

 

⁵ Bijvoorbeeld wanneer de jongere niet sterk genoeg in zijn 

schoenen staat of juridische elementen moeten worden uit-

geklaard, zoals het vaststellen van de schade.  

 

⁶ Zo werd soms de discussie over de concrete details van de 

schadevergoeding uit de hergo gelaten een aan de rechtbank 

overgemaakt ter beslissing, omdat men dit te moeilijk vond 

om in de hergo te behandelen.  

 

⁷ Omzendbrief nr. 1/2006 van 28 september 2006, B.S., 29 

september 2006.  

 

⁸ Met dank aan Prof. Johan Put en Barbara Brouwers voor 

hun bedenkingen en uitleg hieromtrent.  
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ren van de advocaat door de bemiddelaar bij de op-
start van de bemiddeling.  
 
Deze verscheidenheid aan standpunten en overwegin-
gen die aan de grondslag liggen van deze procedures 
en methodieken maken het formuleren van een een-
duidig antwoord op voorliggende vraag haast onmoge-
lijk. We trachten deze verzameling van bedenkingen, 
methodieken en procedures terug te brengen tot een 
continuüm met twee uitersten of polen. Aan de ene 
kant van dit continuüm bevindt zich de bemiddelaar 
die vanuit verscheidene overwegingen en standpunten 
geen contact opneemt met de advocaat van dader of 

1. Aanvang van het bemiddelingsproces 
 
De rol en positie van de advocaat was van bij de start 
van de bemiddelingsprojecten eind jaren tachtig en 
begin jaren negentig, een bijzonder aandachtspunt. Zo 
werd al in de eerste projecten de vraag geopperd of de 
bemiddelaar wel of niet systematisch de advocaat zou 
moeten informeren of contacteren.  De advocaat zou 
via deze contactname geïnformeerd worden over het 
bemiddelingsproject en zo actief bij het bemiddelings-
proces betrokken worden². In de Vlaamse bemidde-
lingspraktijk worden verscheidene procedures of me-
thodieken toegepast in het wel of niet actief informe-

Het recht op ondersteuning en bijstand: 

betrokkenheid van de advocatuur in   

bemiddeling 

 
Gebundelde impressies vanuit de bemiddelingspraktijk 

 

Bart CLAES ¹ 

Als vertrekpunt voor deze bijdrage scharen we ons achter de eerder positieve houding in herstelrechtelijke kringen ten 
aanzien van enige vorm van rechtsbijstand in methodieken als bemiddeling en hergo. Beide methodieken staan op één 
of andere manier in verbinding met de gerechtelijke procedure. De advocaat bekleedt de belangrijke brugfunctie tus-
sen het discours dat gevoerd wordt tijdens de bemiddeling en het discours van de gerechtelijke procedure. De plaats 
van rechtsbijstand in de herstelrechtelijke literatuur en de discussiepunten ten aanzien van het inschakelen van advo-
caten bij bemiddeling en hergo werden in de voorgaande bijdrages al uitvoerig besproken.  
 
Deze bijdrage kwam mede tot stand door middel van een beperkte bevraging van de bemiddelingspraktijk. Een be-
knopte introductietekst met open vragen werd aan enkele bemiddelaars zowel actief binnen het juridische kader van 
het jeugdrecht als het strafrecht voorgelegd.  De reacties vanuit de bemiddelingspraktijk hebben voornamelijk de dis-
cussies en uitgangspunten die in deze bijdrage aan bod komen, gevoed. Hoewel er slechts sporadisch  expliciet naar 
deze reacties verwezen zal worden, hebben hun antwoorden, reflecties en aandachtspunten mee richting en inhoud 
gegeven aan deze bijdrage. De grote diversiteit aan reacties van de bemiddelaars maakte al snel duidelijk dat het for-
muleren van pasklare antwoorden op de rol en positie van de advocaat in de bemiddeling onmogelijk was.  
 
Het opzet van deze bijdrage ligt dan ook niet in het formuleren van antwoorden. Zo zal deze bijdrage geen uitspraken 
doen over de vraag of de bemiddelaar de advocaat nu wel of niet moet contacteren. In deze bijdrage trachten we de 
inhoudelijke overwegingen die gepaard gaan met de mogelijke posities van de advocaat in het bemiddelingsproces in 
kaart te brengen.  
Over de verschillende fases van het bemiddelingsproces heen worden deze inhoudelijke overwegingen geduid. De drie 
hoofdstukken in deze bijdrage zijn gelijklopend met de drie algemene fases in het bemiddelingsproces: de aanvangsfa-
se, de eigenlijke bemiddeling en de beëindiging/opvolging van de bemiddeling. Vanzelfsprekend staan de reflecties en 
bedenkingen verspreid over deze hoofdstukken met elkaar in verband.  
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slachtoffer. Aan de andere kant van het continuüm 
vinden we de overwegingen en standpunten die lei-
den tot een automatische contactname met de advo-
caat door de bemiddelaar en dit ongeacht het stand-
punt van de betrokken partij.  
 
In de eerste pool van het continuüm neemt de bemid-
delaar het standpunt in zelf geen contact op te nemen 
met de advocaat, noch bij aanvang noch in de andere 
fases van het bemiddelingsproces. Een eerste contact-
name tussen advocaat en bemiddelaar kan slechts 
plaatsvinden vanuit het initiatief van de advocaat of 
één van de partijen zelf. Hoofdreden voor het uitblij-
ven van een initiatief tot eerste contactname door de 
bemiddelaar naar de advocaat berust op het hanteren 
en interpreteren van het alom bekend uitgangspunt 
het conflict terug aan de partijen geven. Alle mogelij-
ke vormen van recuperatie van conflicten tussen da-
der en slachtoffer door professionelen dienen zo veel 
als mogelijk uitgesloten te worden. Het conflict be-
hoort aan dader en slachtoffer. Zowel dader als 
slachtoffer beslissen individueel of er al dan niet an-
dere personen in het bemiddelingsproces betrokken 
worden. Het kan hier gaan om ouders, vrienden maar 
ook professionele hulpverleners of advocaten.  Een 
situatie waarin dader of slachtoffer in een bemidde-
ling het gevoel heeft niet volledig aan bod te kunnen 
komen, dat bepaalde aspecten boven het hoofd ge-
stuurd, geregeld en beslist worden, gaat volledig in 
tegen de bemiddelingsmethodiek. Het initiatief van 
de bemiddelaar om de advocaat niet in te lichten van 
de opstart van het bemiddelingsproces kan vanuit 
deze overwegingen gelezen worden. 
  
Daarnaast wordt het stimuleren van de zelfredzaam-
heid (empowerment) van dader en slachtoffer in de 
bemiddelingscontext naar voren geschoven. De be-
middelaar verschaft alle mogelijke informatie aan 
dader of slachtoffer en ondersteunt hen in het stellen 
van bepaalde handelingen. Wanneer dader of slacht-
offer contact wenst op te nemen met zijn/haar advo-
caat maar de drempel als te hoog ervaart, is het niet 
aan de bemiddelaar om dit over te nemen. De bemid-
delaar zoekt naar mogelijkheden om dader of slacht-
offer zelf deze stap te laten zetten.  
 
Tegenover dit principieel uitgangspunt van geen con-
tactname door de bemiddelaar staat het andere uiter-
ste op dit continuüm, de tweede pool, waarbij de be-
middelaar bij aanvang van elke bemiddeling automa-
tisch de advocaat van de betrokken partij contacteert. 
Het gaat hier om een automatische contactname 
waarbij het standpunt van de cliënt, dader of slachtof-
fer, niet in rekening wordt gebracht. Zo kan de advo-

caat door de bemiddelaar worden aangeschreven met 
de informatie dat een eerste gesprek met zijn cliënt 
gepland is. In dit eerste gesprek met dader of slacht-
offer deelt de bemiddelaar mede dat een schrijven 
aan de respectievelijke advocaat verstuurd is. Deze 
automatische contactname kan ook volgen na het 
eerste gesprek.  Aan dader en slachtoffer wordt aan-
gegeven dat deze automatische contactname onder-
deel is van de methodiek van bemiddeling.  
 
Bij het uitgangspunt van automatische contactname 
door de bemiddelaar nemen andere overwegingen de 
bovenhand.  

Zo voorziet het wettelijke kader bij slachtoffer-
daderbemiddeling meerderjarigen³ in de mogelijkheid 
voor dader en slachtoffer om zich in de bemiddeling 
te laten bijstaan door een advocaat. Onder bijstand 
van de advocaat mogen we volgens de memorie van 
toelichting van het desbetreffende wetsvoorstel⁴ ver-
staan dat beide partijen zich kunnen laten bijstaan 
door een advocaat tijdens de bemiddelingsprocedure, 
doch kunnen zij zich echter niet laten vertegenwoordi-
gen door hun advocaat. Het behoort immers tot de 
essentie van herstelbemiddeling, dat er een directe of 
indirecte communicatie tussen de partijen dient plaats 
te vinden. De advocaat kan zijn cliënt doorheen het 
bemiddelingsproces zinvol steunen en adviseren. Om 
zijn cliënt te kunnen dienen, steunen en adviseren, is 
het aangewezen dat de advocaat op de hoogte is van 
alle mogelijke demarches en interventies ten aanzien 
van zijn cliënt. Het louter formuleren van een aanbod 
van bemiddeling of een eerste gesprek met zijn cliënt 
mag hieronder verstaan worden.  Aldus voorafgaand 
aan de eerste interventie van de bemiddelaar naar 
dader of slachtoffer, dient de advocaat ingelicht te 
zijn opdat hij in de mogelijkheid is zijn cliënt van bij 
het eerste contact of gesprek bij te staan.  
 
De advocaat is met zijn kennis ter zake zeer goed ge-
plaatst om zijn cliënt de nodige informatie te ver-
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schaffen over zijn mogelijkheden binnen de gerechte-
lijke procedure. Voor dader en slachtoffer wordt deze 
procedure vaak ervaren als een kluwen waarin het 
bos en de bomen niet van elkaar te onderscheiden 
zijn. De informatiebrief van het parket of de bemidde-
laar durft al eens te verdwijnen in dit gerechtelijk klu-
wen. Verwoede pogingen ten spijt, blijkt nog steeds 
dat de betrokken partijen soms moeilijkheden onder-
vinden bij het lezen en begrijpen van de informatie in 
deze brieven. De advocaat kan meer duidelijkheid 
scheppen door de betrokken partij te ondersteunen in 
het interpreteren en plaatsen van dit bemiddelings-
aanbod binnen het geheel van de gerechtelijke proce-
dure. Toelichting en advies van de advocaat kan bij-
dragen in het verkleinen van de groep van mensen die 
om allerlei redenen (sociale vaardigheden/
intellectuele capaciteit/juridisch jargon/…) moeilijk 
bereikt worden of de informatie over bemiddeling 
niet begrijpt. Het uitgangspunt van informed consent 
van dader of slachtoffer bij aanvang van de bemidde-
ling hangt hiermee samen en wordt zo maximaal mo-
gelijk uitgebreid. Bij de opstart van een bemiddelings-
proces is het voor dader en slachtoffer van belang 
goed geïnformeerd te kunnen beslissen over al of niet 
deelname. De advocaat heeft hierin een belangrijke 
rol te spelen door vanuit zijn positie zijn cliënt in te 
lichten over de potentiële voordelen en risico’s van 
een deelname.  
 
Als laatste mogen we er vanuit gaan dat 
deze automatische contactname met de 
advocaat door de bemiddelaar kan bijdra-
gen tot het vergroten van de bekendheid en 
het vertrouwen van deze beroepsgroep in 
bemiddeling. Door middel van de contact-
name laat de bemiddelaar duidelijk blijken 
de rol van de advocaat binnen het bemidde-
lingsproces te erkennen. Mogelijke misver-
standen over tussenkomsten in de bemid-
deling, beperkte kennis over de methodiek 
of het wettelijk kader kunnen op die manier verme-
den worden. Van bij de start van de bemiddeling 
wordt een band met de advocaat opgebouwd. Dit zou 
zelfs naar de toekomst toe kunnen bijdragen in het 
doorverwijzen van eigen cliënten vanuit de advoca-
tuur naar de bemiddelaar. 
  
In het voorgaande hebben we getracht de nodige dui-
ding te geven bij de twee uitersten of polen op het 
continuüm. Naast deze twee uitersten zijn er nog an-
dere posities mogelijk op dit continuüm. De inname 
van andere posities op dit continuüm kan het gevolg 
zijn van arrondissementele afspraken, de hoedanig-
heid van de betrokken partijen, de eigenheid van be-

middeling bij minderjarigen op het niveau van het 
parket en de jeugdrechtbank, de eigenheid van be-
middeling voor vonnis en na vonnis, visie en doelstel-
lingen bij bemiddeling, etc. Een bespreking van alle 
mogelijke posities met bijhorende inhoudelijke over-
wegingen op dit continuüm zou ons te ver leiden. In 
dit hoofdstuk besteden we slechts aandacht aan de 
tussenliggende positie waarbij de bemiddelaar geen 
contact opneemt met de bemiddelaar tenzij op vraag 
en dus met toestemming van de betrokken partij. 
Deze positie kwam in de reacties vanuit de bemidde-
lingspraktijk meermaals naar voren als de te hanteren 
methodiek. Daarnaast vinden we in deze tussenlig-
gende positie de hoofdbestanddelen van beide uiter-
sten terug.  
 
Het principiële uitgangspunt in deze tussenliggende 
positie is dat de bemiddelaar zelf geen contact op-
neemt met de advocaat. Dit uitgangspunt is geba-
seerd op de aspecten van het eigenaarschap van het 
conflict en het stimuleren van de zelfredzaamheid van 
dader en slachtoffer. Slechts in zeer uitzonderlijke 
gevallen kan er van dit principiële uitgangspunt afge-
weken worden. Op uitdrukkelijk verzoek van dader of 
slachtoffer, wanneer alle mogelijkheden in het stimu-
leren en faciliteren van de eigen contactname door de 
betrokken partij zijn uitgeput, kan de bemiddelaar zelf 
contact opnemen met de advocaat. Het gaat hier dus 

niet om een automatische con-
tactname ongeacht het standpunt 
van de betrokken partij maar op 
het uitdrukkelijk verzoek, dus met 
toestemming van de cliënt, en na 
het uitputten van alle andere mo-
gelijkheden tot contactname. Deze 
uitzondering is gebaseerd op de 
uitgangspunten van informed con-
sent en het mogelijk maken van 
bijstand van de advocaat op elk 
moment in het bemiddelingspro-
ces. Deze tussenliggende positie 

van geen contactname tenzij op vraag van dader of 
slachtoffer wordt vanuit de bemiddelingspraktijk naar 
voren geschoven als meest afdoende antwoord op de 
vraag wanneer de bemiddelaar met de advocaat con-
tact kan opnemen met als doel hem actief bij het be-
middelingsproces te betrekken.  
 
 
2. Tijdens het bemiddelingsproces 
 
Zowel dader als slachtoffer hebben de mogelijkheid 
beroep te doen op een advocaat tijdens het bemidde-
lingsproces. Welke precies de mogelijke grenzen zijn 
aan de rol en positie van deze advocaat blijft onduide-

 
Zowel dader als slachtoffer  

beslissen individueel of er al 
dan niet andere personen in 

het  bemiddelingsproces  
betrokken worden. Het kan 

hier gaan om ouders, vrienden 
maar ook professionele  

hulpverleners of  
advocaten.  
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lijk.  Gaat het om het verstrekken van juridisch advies 
tussen de verschillende gesprekken in? Kan hij ook 
aanwezig zijn in een effectief gesprek met de bemid-
delaar? Kan er een gezamelijk gesprek plaatsvinden in 
aanwezigheid van advocaten? In welke mate kan de 
advocaat actief participeren in de gesprekken met de 
bemiddelaar en/of de andere partij?  
 
Vanuit de literatuur en de wettelijke regelgeving blijkt 
alvast één aspect vast te staan (Lauwaert, 2008). De 
vertegenwoordiging van een partij, ook van het 
slachtoffer (als natuurlijk persoon, geen rechtsper-
soon), in een bemiddeling door een advocaat wordt 
op z’n minst afgeraden. Dit zou de communicatie tus-
sen de partijen niet ten goede komen en een rem zijn 
op de mogelijke toegevoegde waarde van een bemid-
delingsproces (bvb. leedverwerking). Daarenboven 
wordt het realiseren van een communicatiekanaal 
tussen de effectief betrokken partijen naar voren ge-
schoven als de essentie van een bemiddeling. We 
hebben reeds verwezen naar de memorie van toelich-
ting bij het wettelijk kader van slachtoffer-
daderbemiddeling meerderjarigen dat duidelijk stelt 
dat partijen zich tijdens de bemiddelingsprocedure 
niet kunnen laten vertegenwoordigen door een adv-
ocaat⁵. 
 
De vertegenwoordiging door een advocaat lijkt, al-
thans theoretisch, uitgesloten in de bemiddelings-
praktijk meerderjarigen.  We kunnen ons de vraag 
stellen of deze mogelijkheid tot vertegenwoordiging 
nog wel een plaats heeft binnen de Vlaamse bemidde-
lingspraktijk (minderjarigen en meerderjarigen). We 
stellen uit de reacties van de bemiddelingspraktijk 
vast dat de piste om zich als slachtoffer (natuurlijk 
persoon, geen rechtspersoon) of dader te laten verte-
genwoordigen door een advocaat nog niet helemaal 
werd verlaten. Het is hierbij van belang na te gaan 
welke de inhoudelijke overwegingen kunnen zijn die 
de vertegenwoordiging door een advocaat zouden 
kunnen rechtvaardigen.  
 
Uit deze reacties van bemiddelaars blijkt dat bij deze 
inhoudelijke overwegingen een onderscheid gemaakt 
wordt tussen de vertegenwoordiging van een dader 
en deze van een slachtoffer. De vertegenwoordiging 
van een slachtoffer door een advocaat lijkt meer ver-
antwoordbaar en inhoudelijk verdedigbaar dan deze 
van een dader. Aan de orde bij deze vaststelling lijkt 
dan ook vanuit welke inhoudelijke overwegingen dit 
onderscheid tussen slachtoffer en dader gemaakt zou 
kunnen worden? Spelen pedagogische en rehabilita-
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tieve aspecten hierin een rol? Deze vaststelling en 
vraagstelling stellen we scherper: is dit onderscheid 
terug te schrijven op het aspect veroorzaakt leed, de 
dader die het leed veroorzaakt heeft, hiervoor de vol-
ledige verantwoordelijkheid dient te dragen, en dus 
hiervoor persoonlijk ter verantwoording te roepen is? 
En wanneer er een onderscheid tussen dader en 
slachtoffer terug te vinden is, wordt dit op een trans-
parante wijze, van bij aanvang van de bemiddeling, 
gecommuniceerd aan zowel dader, slachtoffer als hun 
respectievelijke advocaat? 
 
Wanneer de advocaat aanwezig is in een bemidde-
lingsgesprek, met of zonder andere partij, mag van 
hem verwacht worden dat hij een positie en rol in-
neemt verschillend van deze bij een klassieke proces-
voering. Over het algemeen kunnen we drie posities 
onderscheiden die een advocaat kan innemen in een 
bemiddelingsgesprek. Ten eerste De advocaat als pas-
sieve ondersteuningsfiguur participeert niet actief in 
het bemiddelingsgesprek maar adviseert en onder-
steunt zijn cliënt op vraag van zijn cliënt. Zowel dader 
als slachtoffer kunnen zich op elk moment tot hun 
respectievelijke advocaat wenden voor bijstand. Ten 
tweede De advocaat participeert vanuit zijn onder-
steunde rol actief in het bemiddelingsgesprek. Hij gaat 
met zijn cliënt mee op zoek naar onderliggende waar-
den, emoties en belangen. Als actieve ondersteu-
ningsfiguur richt hij zich uitsluitend op zijn eigen cli-
ënt in het bespreken van voorgelegde vragen, gevoe-
lens en bedenkingen. Ten derde De advocaat positio-
neert zich naast en op gelijke hoogte met zijn cliënt in 
het bemiddelingsgesprek. Als acterende ondersteu-
ningsfiguur gaat hij mee op zoek naar oplossingen. Hij 
beantwoordt vragen van de andere partij, neemt initi-
atieven in het gesprek en brengt thema’s en onder-
werpen aan.  
 
In de volgende figuur worden de drie posities van de 
ondersteuningsfiguur in een face-to-face bemidde-
lingsgesprek tussen dader en slachtoffer schematisch 
weergegeven. In bemiddelingsgesprekken tussen de 
bemiddelaar, één van de partijen en zijn respectieve-
lijke advocaat, kan deze advocaat ten aanzien van zijn 
cliënt en de bemiddelaar vergelijkbare posities inne-
men. Partij A wordt dan in volgende figuur vervangen 
door de bemiddelaar.  
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Deze drie posities van de advocaat als ondersteu-
ningsfiguur kunnen in een bemiddelingsgesprek in 
elkaar overlopen. De bemiddelingspraktijk leert ons 
dat naar mate bepaalde aspecten van eerder emotio-
nele of van eerder technische aard aan bod komen, 
de rol en positie van de advocaat kunnen verschillen. 
Zo zijn partijen meer geneigd een beroep te doen op 
de tussenkomst van hun advocaat wanneer de inhoud 
zich toespitst op het bepalen en uitwerken van een 
schaderegeling.  Bij dergelijke thema’s kan er van de 
advocaat ook een actievere rol ten aanzien van zijn 
cliënt verwacht worden.  
 
Belangrijk bij het bepalen van de positie en rol van de 
advocaat in een bemiddelingsgesprek is het respecte-
ren en bewaken van de keuzevrijheid van de cliënt. 
Het is aan de cliënt om zelf te bepalen wanneer en 
hoe de advocaat bijstand kan verlenen. De bemidde-
laar toetst en bewaakt in de relatie tussen cliënt en 
advocaat of deze cliënt zijn mogelijkheden tot partici-
patie in het bemiddelingsgesprek maximaal behoudt. 
Te allen tijde behoudt de bemiddelaar de verantwoor-
delijkheid het communicatieproces tussen de hoofd-
rolspelers, dader en slachtoffer, te faciliteren en te 
bewaken.  
 
De specifieke rol en positie van de advocaat tijdens 
het bemiddelingsproces wordt door Bergé (2005) om-
schreven en afgebakend als het bewaken van de be-
langen van de cliënt, het verzekeren van de herstel-
rechtelijke kwaliteitsbewaking en de zorg voor een 
zuivere communicatie en sfeer van pacificatie. De Bac-
ker (2002) biedt in zijn bijdrage, weliswaar gericht tot 
advocaten die interveniëren in bemiddelingen in han-
delsgeschillen, enkele mogelijke aanknopingspunten 
in het omschrijven en afbakenen van de rol en positie 
van de advocaat. De Backers afbakening draagt even-

goed bij in het verder uitklaren van de rol en positie 
van de advocaat in slachtoffer-daderbemiddeling. Op 
basis hiervan kan de positionering van deze onder-
steuningsfiguur tijdens het bemiddelingsproces als 
volgt worden omschreven:  

De advocaat woont het bemiddelingsproces 
slechts bij als juridisch raadsman aangezien slachtof-
fer-daderbemiddeling zich afspeelt tussen de partijen. 

De advocaat verstrekt juridisch advies aan zijn 
cliënt. 

De advocaat laat zijn cliënt vrij uitdrukken en 
komt slechts tussen indien nodig. 

De advocaat zorgt samen met de bemiddelaar dat 
het bemiddelingsproces in een serene sfeer en op de 
juiste toon verloopt. 

De advocaat geeft toelichting bij het standpunt 
van zijn cliënt maar argumenteert niet. 

De advocaat zoekt mee naar een constructieve 
oplossing voor het geschil. 

De advocaat zorgt ervoor dat de fundamentele 
belangen en doeleinden van zijn cliënt eerbiedigd 
worden. 

De advocaat helpt zijn cliënt met het formuleren 
van mogelijke oplossingen. 

De advocaat helpt zijn cliënt de nieuw verkregen 
informatie in het licht van zijn fundamentele belangen 
goed in te schatten en indien nodig zijn houding en 
strategie aan te passen. 

De advocaat helpt zijn cliënt met het beoordelen 
van mogelijke oplossingen voorgesteld door de ande-
re partij in functie van zijn eigen belangen. 
 
Kortom, vanuit de bemiddelingspraktijk en de bespro-
ken literatuur komt naar voren dat de advocaat de rol 
krijgt toebedeeld zijn cliënt te ondersteunen en dit 
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wanneer zijn cliënt nood heeft aan ondersteuning. In 
de communicatie met de andere partij of de bemidde-
laar respecteert de advocaat de hoofdrol van zijn cli-
ënt.  De advocaat intervenieert enkel wanneer zijn 
cliënt nood heeft aan advies of bijstand. De cliënt kan 
deze nood aan ondersteuning expliciet aangeven door 
zich bijvoorbeeld tot zijn advocaat te richten en advies 
te vragen.  De participatie van de advocaat kan ook 
berusten op het ervaren, het aanvoelen van een nood 
aan ondersteuning. Belangrijk is dat de ondersteuning 
zich, onafhankelijk van de wijze van initiatie, richt tot 
zijn eigen cliënt en niet tot de andere partij of de be-
middelaar. De andere partij of bemiddelaar kan 
slechts bij uitzondering aangesproken worden met als 
doel het uitgesproken standpunt van zijn cliënt te 
hertalen. Het formuleren van bijkomende argumenta-
ties of het fungeren als derde partij in de bemiddeling 
is uit den boze. Het conflict mag op geen enkele wijze 
van de betrokken partijen ontnomen worden. Enkel 
deze partijen bezitten de volle eigendom van het con-
flict en het is enkel hun beleving die het conflict 
maakt tot wat het is.  
 
 
3.  Beëindiging van het bemiddelingsproces  
 
De fase van beëindiging van het bemiddelingsproces 
is vaak voor dader en/of slachtoffer een (nieuw) aan-
grijpingspunt om juridische informatie in te winnen. 
Het ondertekenen van een overeenkomst bij de be-
ëindiging van het bemiddelingsproces kan juridische 
gevolgen hebben voor de betrokken partijen. Daar-
naast kan het controleren van de redelijkheid van de 
voorgestelde engagementen ook een aanleiding vor-
men om contact op te nemen met hun respectievelij-
ke advocaat.  
 
Net zoals in de hierboven beschreven fase aanvang 
van het bemiddelingsproces kunnen we ons de vraag 
stellen of de bemiddelaar wel/niet actief de advocaat 
van de betrokken partijen in deze eindfase dient te 
contacteren. In de Vlaamse bemiddelingspraktijk wor-
den ook hieromtrent verschillende procedures of me-
thodieken toegepast. In de overwegingen tot wel/niet 
contactname met de advocaat door de bemiddelaar 
in deze eindfase kunnen we de al besproken twee 
uitersten of polen, geen of automatische contactna-
me, en de tussenpositie geen contactname tenzij op 
vraag van de betrokken partij, terugvinden. De be-
sproken argumenten en overwegingen behorende tot 
deze twee uitersten en de tussenpositie gaan ook in 
deze fase van het bemiddelingsproces op. We dienen 
ook rekening te houden met enkele bijkomende argu-
menten en overwegingen eigen aan deze specifieke 
fase in het bemiddelingsproces. De positie van de 
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bemiddelaar op het continuüm van wel/niet contact-
name met de advocaat zou door deze bijkomende 
argumenten kunnen wijzigen.  
 
In de eerste plaats lijkt het betrekken van een advo-
caat in deze fase van het bemiddelingsproces nog het 
meest opportuun omwille van alle mogelijke burger-
lijk, strafrechtelijke en juridische gevolgen die met de 
ondertekening van een overeenkomst tussen dader 
en slachtoffer gepaard gaan. De advocaat heeft een 
belangrijke plaats in het bespreken en toelichten van 
de potentiële voordelen en risico’s verbonden aan het 
ondertekenen van een overeenkomst. Daarnaast is de 
overeenkomst het document waarin beide partijen 
gezamenlijk in communicatie treden met de gerechte-
lijke autoriteiten. Een dergelijke tekst moet vrij zijn 
van alle mogelijke onzuiverheden en dubbelzinnighe-
den. Vandenbogaerde (2005) stelt dat de redactie van 
de overeenkomst dient nagekeken te worden door de 
advocaat om te verifiëren of deze voldoet aan de juri-
dische vormen en normen. De respectievelijke advo-
caat van dader of slachtoffer ziet er ook op toe dat de 
inspanningen en informatie, opgenomen in de over-
eenkomst, op een correcte wijze op de zitting vertaald 
worden naar de rechter. Daarenboven bestaat de 
kans dat na het voorleggen van een overeenkomst 
aan de rechter, de cliënt hierop aangesproken wordt. 
Op dergelijke momenten dient de cliënt ook op pas-
sende wijze te worden bijgestaan.  
 
De opgenomen afspraken tussen dader en slachtoffer 
worden binnen het bemiddelingsproces op hun billijk-
heid en redelijkheid getoetst. Wanneer onredelijke 
voorstellen worden geformuleerd, zal de bemiddelaar 
diverse strategieën en instrumenten hanteren om de 
betrokken partijen uit te nodigen tot reflectie over dit 
voorstel. Het gebruik van indicatieve tabellen voor 
schadevergoedingen is hierbij een veelgebruikt instru-
ment. De advocaat krijgt in deze fase van het bemid-
delingsproces ook vaak de rol van bewaker van de 
redelijkheid van de gemaakte afspraken toegescho-
ven. In sommige bemiddelingspraktijken wordt om 
redenen van toetsing van de aspecten van redelijk-
heid en billijkheid automatisch de advocaat van de 
betrokken partijen gecontacteerd. De contactname 
met de advocaat door de bemiddelaar draagt zo bij in 
het maximaliseren van de mogelijkheden tot het ver-
krijgen van informatie over de redelijkheid en billijk-
heid van het voorstel tot overeenkomst. 
 
De advocaat kan zijn plaats ook hebben in de opvol-
ging van de overeenkomst. We denken aan het blijven 
opvolgen van bijvoorbeeld het storten van schadebe-
dragen op de afgesproken tijdstippen. Soms wordt er 
bij afbetalingen ook gebruik gemaakt van de derden-
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rekening van de advocaat omwille van de bescher-
ming van de privacy van één van de partijen. Ver-
scheidene reacties vanuit de bemiddelingspraktijk 
verwezen ook naar het inschakelen van de advocaat 
bij het ‘motiveren’ van de cliënt in het (opnieuw) uit-
voeren van de gemaakte afspraken.  
 
In de reacties vanuit de bemiddelingspraktijk lezen we 
ook dat andere overwegingen kunnen spelen bij het 
innemen van een positie op het continuüm van wel/
niet contacteren van de advocaat. Persoonlijke afwe-
gingen van de individuele bemiddelaar in een speci-
fiek bemiddelingsdossier kunnen van invloed zijn op 
zijn positie op dit continuüm. In een overeenkomst 
met louter emotionele aspecten kan een contactna-
me met de advocaat als niet noodzakelijk gepercipi-
eerd worden. Op basis van de afwezigheid van burger-
rechtelijke regelingen kan de bemiddelaar beslissen 
de advocaat niet in te lichten. De bemiddelaar kan 
ook bij deze overeenkomsten overwegen dat een con-
tactname aangewezen is.  Voorbeelden als het opne-
men van de aanvaarde excuses, de mate van erken-
ning van schuld en verantwoordelijkheid, de aspecten 
van strafvermindering, etc in de overeenkomst wor-
den in de reacties vanuit de bemiddelingspraktijk aan-
gehaald. De persoonlijke afweging van de bemidde-

laar kan ook bij de overeenkomsten met burgerrech-
telijke regelingen een rol spelen. Zo kan de bemidde-
laar bij het overschrijden van bepaalde schadebedra-
gen overwegen of beslissen de advocaat in te lichten.  
 
Niet alleen inhoudelijke aspecten van de overeen-
komst maar ook persoonsgebonden karakteristieken 
van dader of slachtoffer (kennis, opleiding, leeftijd, 
etc.) kunnen bij de bemiddelaar een rol spelen bij het 
wel of niet contacteren van de advocaat. De bemidde-
laar kan ook de omgeving (ouders, familie, kennissen, 
etc.) van dader of slachtoffer mee in de overweging 
nemen. In de bespreking van de overeenkomst kun-

nen relevante derden bijvoorbeeld laten blijken over 
de nodige juridische kennis te beschikken om de be-
trokken partij bij te staan. De bemiddelaar maakt per-
soonlijke afwegingen op basis van de inhoud van de 
overeenkomst, op basis van de karakteristieken of 
capaciteiten van dader/slachtoffer of zijn omgeving, 
etc. Deze persoonsgebonden afwegingen kunnen mee 
bepalen of de advocaat wel of niet wordt gecontac-
teerd. De bemiddelaar houdt hier weliswaar rekening 
mee in het belang van de cliënt. Toch kunnen we ons 
de vraag stellen welk gewicht deze persoonlijke over-
wegingen van de bemiddelaar mag hebben. In hoe-
verre mogen deze persoonlijke reflecties doorwegen 
en de beslissing beïnvloeden om al of niet contact op 
te nemen met de advocaat? 
 
De hierboven beschreven aandachtspunten in deze 
fase van de beëindiging van het bemiddelingsproces 
neigen de positie van de bemiddelaar op het continu-
üm tussen de twee van geen en automatische con-
tactname met de advocaat te doen verschuiven rich-
ting de automatische contactname.  In de reacties 
vanuit de bemiddelingspraktijk wordt de bijstand en 
ondersteuning van de advocaat in deze fase van het 
bemiddelingsproces als zeer belangrijk omschreven. 
We lezen ook dat het automatisch contacteren van de 

advocaat meer wordt toege-
past. Zo worden methodieken 
gehanteerd waarbij automa-
tisch een eerste schrijven met 
een ontwerp van overeen-
komst aan de advocaat wordt 
toegestuurd. In deze reacties 
vanuit de bemiddelingsprak-
tijk merken we ook op dat de 
fase van het bemiddelingspro-
ces ook bepalend kan zijn voor 
de gehanteerde procedure. Zo 
geven bemiddelaars aan in de 
aanvangsfase van het bemid-
delingsproces geen contact op 
te nemen met de advocaat. 

Echter diezelfde bemiddelaars nemen in de eindfase 
van het bemiddelingsproces om inhoudelijke overwe-
gingen automatisch contact op met de advocaat. Be-
middelaars kunnen het belang aan participatie vanuit 
de advocatuur in het begin van het bemiddelingspro-
ces op een andere manier ervaren dan in de eindfase. 
De positionering op het continuüm verschuift naarma-
te het bemiddelingsproces in zijn eindfase komt. Uit-
gangspunten als het eigenaarschap van het conflict en 
het stimuleren van de zelfredzaamheid lijken in deze 
eindfase minder doorslaggevend te zijn. 
 
Ook de tussenliggende positie waarbij de bemiddelaar 
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geen contact opneemt met de advocaat tenzij op 
vraag en dus met toestemming van de betrokken par-
tij lijkt hier niet immuun voor te zijn. Het principiële 
uitgangspunt in deze tussenliggende positie dat de 
bemiddelaar zelf geen contact opneemt met de advo-
caat komt onder druk te staan. De uitzondering op dit 
principiële uitgangspunt wordt vanuit de bemidde-
lingspraktijk breder geïnterpreteerd. Weliswaar zal de 
bemiddelaar alle mogelijkheden in het stimuleren en 
faciliteren van de eigen contactname door de betrok-
ken partij nagaan. De vrijheid van de cliënt in het ex-
pliciet toestemmen of weigeren van een contactname 
met zijn advocaat door de bemiddelaar blijft vanzelf-
sprekend gehandhaafd. In de reacties vanuit de be-
middelingspraktijk lezen we echter dat het aanmoedi-
gen van dader of slachtoffer naar een contactname 
met zijn respectievelijke advocaat meer op de voor-
grond komt. Bemiddelaars geven aan dat dader of 
slachtoffer nadrukkelijk gewezen worden op het be-
lang van de participatie van de advocaat in deze fase 
dan in de aanvangsfase. Vanuit bovenstaande argu-
menten lijkt het duiden van de mogelijkheden tot 
rechtsbijstand, net zoals in alle fasen van de bemidde-
ling, noodzakelijk. Het benoemen en benadrukken van 
het belang en de voordelen van rechtsbijstand is niet 
zonder gevaar. In elke bemiddelingsfase, bij elk the-
ma, bestaat de kans dat de bemiddelaar in zijn wijze 
van informeren en duiden, sturing geeft aan dader of 
slachtoffer. Meer pro’s dan contra’s zoals bij rechtsbij-
stand in deze eindfase, maakt het er voor de bemid-
delaar niet gemakkelijker op om enkel vanuit een 
neutrale positie te informeren. Het risico bestaat dat 
een welbepaalde keuze als de te kiezen en als enige 
‘juiste’ richting aangegeven wordt. De bemiddelaar 
moet zich, in deze voor hem duidelijke keuze, hoeden 
voor enige vorm van sturing. Aanmoedigingen van 
een juridisch expert als de bemiddelaar mogen in 
geen geval de keuzevrijheid bij dader of slachtoffer 
inperken. In elke fase van het bemiddelingsproces 
dient de bemiddelaar hier weliswaar oog voor te heb-
ben. In deze eindfase, waar de bijkomende inhoudelij-
ke overwegingen om de advocaat te contacteren en 
actief te laten participeren doorslaggevend lijken, 
dient de bemiddelaar zijn rol en positie met blijvende 
aandacht te bewaken. 
 
 
4. Voorlopig besluitend 
 
Elkeen die een mogelijke ondersteunende rol kan op-
nemen voor de betrokken partijen heeft zijn plaats in 
het bemiddelingsproces. Ook de advocaat mogen we 
plaatsen in dit kransje van relevante derden. Uit de 
reacties van de bemiddelaars is af te leiden dat de 
bereidheid om advocaten te betrekken bij de bemid-

Het recht op ondersteuning en bijstand: betrokkenheid van de advocatuur in bemiddeling 

delingspraktijk zeker aanwezig is. Vanuit deze reacties 
kunnen we echter ook opmaken dat zij vanuit deze 
beroepsgroep slechts een minimale betrokkenheid op 
het bemiddelingsproces ervaren. Een vermindering 
van de weerstand en een verhoging van het vertrou-
wen van de advocaten in de bemiddelingsmethodiek 
worden als een positieve evolutie van de afgelopen 
jaren meegegeven. Het spreekwoord ‘onbekend is 
onbemind’ gaat echter nog steeds op.  
 
De ontwikkeling van het denken over herstelrecht en 
bemiddeling en het wettelijk kader rond bemiddeling 
(minderjarigen en meerderjarigen) moedigen de parti-
cipatie van de advocatuur in de bemiddelingpraktijk 
aan. De betrokkenheid van de advocatuur kan van op 
een afstand, zelfs onzichtbaar voor de andere betrok-
ken partij in het bemiddelingsproces. Ze kan ook heel 
intensief en actief in het (face-to-face) bemiddelings-
gesprek. Het ondersteunen en participeren van de 
advocaat in het bemiddelingsproces lijkt slechts aan 
één voorwaarde onderworpen. Dader en slachtoffer 
mogen in geen geval het risico lopen dat zij geheel of 
gedeeltelijk het eigenaarschap van het conflict drei-
gen te verliezen. Een situatie waarin dader of slachtof-
fer in een bemiddeling het gevoel heeft niet volledig 
aan bod te kunnen komen, dat bepaalde aspecten 
boven het hoofd gestuurd, geregeld en beslist wor-
den, staat lijnrecht tegenover de bemiddelingsmetho-
diek. Deze betrokken partijen behouden in het bemid-
delingsproces te allen tijde de volle eigendom van het 
conflict. 
 
Alle mogelijke vormen van recuperatie van het con-
flict tussen dader en slachtoffer door professionelen 
dienen zo veel als mogelijk uitgesloten te worden. 
Professionelen hebben louter een ondersteunende rol 
en positie in te nemen. In de reacties van de bemidde-
lingspraktijk bespeuren we het nodige wantrouwen 
naar de advocatuur bij het participeren in een bemid-
delingsproces. Deze weerstand is voornamelijk terug 
te brengen op het overnemen van de rol en positie 
van de respectievelijke cliënt. Door beroep te doen op 
zijn advocaat loopt deze betrokken partij het gevaar 
een deel van zijn vrijheid, positie en mogelijkheden 
om te participeren in de bemiddeling te verliezen. 
 
In de bemiddelingspraktijk wordt deze filosofie van 
het conflict teruggeven aan de partijen en het stimule-
ren van de zelfredzaamheid (empowerment) van da-
der en slachtoffer niet voor niets naar voren gescho-
ven. De bemiddelaar is daarbij in zijn werkzaamheden 
niets meer maar ook niets minder dan de facilitator 
van een communicatieproces tussen dader en slacht-
offer. Vanuit deze gedachtegang lijkt een recuperatie 
van het conflict door de bemiddelaar een contradictio 
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in terminis. Mogen we de lezer dan ook oproepen om 
bij het in overweging nemen van de besproken argu-
menten over het wel/niet contacteren en de mogelij-
ke participatievormen van de advocaat in het bemid-
delingsproces, dit uitgangspunt blijvend voor ogen te 
houden.  
 

 

Het recht op ondersteuning en bijstand: betrokkenheid van de advocatuur in bemiddeling 

Voetnoten:  

 

¹ Wetenschappelijk medewerker (FWO), vakgroep Crimino-

logie, Faculteit Recht en Criminologie, Vrije Universiteit Brus-

sel (bart.claes@vub.ac.be).  

 

² Om misverstanden in woordgebruik te vermijden: het actief 

betrekken van de advocaat in het bemiddelingsproces houdt 

daarom niet in dat de advocaat ook actief participeert in de 

bemiddelingsgesprekken. Betrokkenheid op het bemiddelings-

proces kan ook van op een afstand. Betrokkenheid is niet 

gelijk aan participeren.  

 

³ Wet van 22 juni 2005 ‘tot invoering van bepalingen inzake 

bemiddeling in de Voorafgaande titel van het Wetboek van 

Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering, B.S. 27 

juli 2005.  

 

⁴ Memorie van Toelichting bij het Voorstel van wet tot invoe-

ring van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande 

Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek 

van Strafvordering, Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 1562/001.  

 

⁵ Memorie van Toelichting bij het Voorstel van wet tot invoe-

ring van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande 

Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek 

van Strafvordering, Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 1562/001.  

 

 

 

Bibliografie:  

Bergé, J. (2005) “Herstelrecht en bemiddeling: naar een her-

stelgerichte advocatuur?”, in L. Kools (ed.), Bemiddeling en 

herstel in de strafrechtsbedeling, Brugge:die keure. 

De Backer, H. (2000) “De rol van de advocaat bij bemidde-

ling”, in Van Houtte, H. (ed.), Mediatie van handelsgeschillen, 

Leuven: Acco. 

Lauwaert, K. (2008), Herstelrecht en procedure waarborgen, 

Apeldoorn/Antwerpen: Maklu. 

Vandenbogaerde, C. (2005) “Door bemiddeling wordt partij-

en een niet-publiek forum aangeboden… bemiddeling kan 

leiden tot maatschappelijke pacificatie”, in vzw Suggnomè (ed), 

Waarom? Slachtoffer-daderbemiddeling in Vlaanderen, Antwer-

pen/Apeldoorn: Garant, 110-119. 

mailto:bart.claes@vub.ac.be


 

 

                                       NIEUWSBRIEF -  N°1/ 09                                        28 

  

Nieuws uit de sector 

1 
De UCL kende aan prof.dr. Sonja Snacken 
(voorzitter van de werkgroep herstelbemid-
deling te Brussel) de Belgische Francquileer-
stoel 2008 – 2009 toe, o.a. (maar niet alleen) 

naar aanleiding van haar pas verschenen boek bij Ox-
ford University Press ‘Principles of European Prison 
Law and Policy’ (samen met D. van Zyl Smit).  Deze 
leerstoel is een mooie bekroning van haar jarenlange 
onafgebroken wetenschappelijke activiteit, maar ook 
engagement, als criminoloog die zich bezig houdt met 
strafuitvoering en mensenrechten. 

2 
 Op 17.2 ging in het Vlaams Parlement het 
Congres ‘Samen Geraakt’ door over de op-
vang van betrokkenen bij een zwaar ver-
keersongeval.  Dit congres werd georgani-

seerd door Rondpunt, wat de nieuwe naam is van het 
begin 2008 gestarte Steunpunt Verkeersslachtoffers.  
 
Op het congres werd o.a. de gids ‘als het verkeer je 
raakt, praktische gids na een verkeersongeval’ voor-
gesteld.  Dit is een boek voor iedereen die betrokken 
is bij een ernstig verkeersongeval en waarbij iemand 
gewond raakte of overleed. 

                                      
 
Het boek geeft een overzicht van alles wat men dient 
te weten na een ernstig verkeersongeval.  Het is ook 
een handige gids voor hulp- en dienstverleners, waar-
in alle aspecten waar gewonde slachtoffers, hun naas-
ten en nabestaanden mee te maken krijgen belicht 
worden.  De gids wordt gratis verspreid door o.a. poli-
tie, ziekenhuizen en mutualiteiten.  Het boek is ook te 
bestellen via de Vlaamse infolijn op het gratis num-
mer 1700 en bij Rondpunt via mail:  
info@rondpunt.be.   
 

De informatie is ook beschikbaar via de website:  
w w w . w a t n a e e n v e r k e e r s o n g e v a l . b e  e n 
www.ikbenverkeersslachtoffer.be  
Op deze site vind je ook de presentaties van de spre-
kers op het congres door te klikken op ‘voor prof-
essionelen’. 
 

3 
 Katrien Lauwaert (Prof. Ulg en lid van de 
Raad van bestuur van Suggnomè vzw) verde-
digde op 10 december met succes haar 
proefschrift aan de Universiteit van Maa-

stricht. Het boek “Herstelrecht en procedurele waar-
borgen” verscheen reeds bij Maklu (zie rubriek Publi-
caties). Wij wensen Katrien van harte proficiat! 
 
 

4 
 Leden van de Commissie jeugdrecht van de 
Orde van Vlaamse balies hebben een Unie 
van Jeugdadvocaten opgericht. Op 26 fe-
bruari werd hierrond een academische zit-

ting georganiseerd. De prioriteiten van de Unie be-
staan uit: 
1) het verbeteren van de kwaliteit van de juridische 
dienstverlening aan minderjarigen 
2) het verbeteren van de rechtspositie van de minder-
jarigen 
3) onderlinge samenwerking 
4) overleg en beleidsvorming 
Meer info op www.jeugdadvocaat.be 

 

Wil je graag ook vanuit jouw job 

in het veld van herstelrecht en  

herstelbemiddeling iets meedelen 

of ter discussie stellen, dan kan 

dat in onze rubriek ‟Nieuws uit de 

sector‟. (max. 1 p) 

Interesse? Stuur een mailtje naar: 

pieter.verbeeck@suggnome.be  

mailto:info@rondpunt.be
http://www.watnaeenverkeersongeval.be/
http://www.ikbenverkeersslachtoffer.be/
http://www.jeugdadvocaat.be
mailto:An.marchal@sggnome.be
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Het European Forum for Restorative Justice kondigt 
aan: 
 

1 
 International Seminarie “Building social sup-
port for Restorative Justice. Working with 
media, civil society organisations and citizens 
for Restorative Justice” 

An international seminar, organised by the European 
Forum for Restorative Justice and the Catholic Univer-
sity of Leuven, co-funded by the European Commission 
in the framework of the JPEN programme.  
 
The discussion on restorative justice has neglected pub-
lic opinion and engagement with respect to this para-
digm, despite the importance of social support and par-
ticipation in restorative justice. Building social support 
for restorative justice will come through building on 
tendencies for more democratic participation within 
societies. With these concerns in mind, while having as 
a main goal building social support for restorative jus-
tice, this seminar will address three main questions: 
1) How can interaction and cooperation with the media 
be set up in order to inform and educate the public 
about restorative justice?; 
2) How can cooperation be developed with civil society 
organisations in order to inform and educate the public 
and to create broad support for restorative justice?; 
3) How can we increase the involvement of individual 
citizens in the functioning of local restorative justice 
programmes?  
Waar: Leuven 
Wanneer: 3-5 juni 2009 
 
Meer info en inschrijven via: http://
www.euforumrj.org/Activities/seminars.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 Summerschool : Towards Critical Restora-
tive Justice Practices. 
 
Waar: Barcelona, Spanje 

 
Wanneer: 20 -24 juli 2009 
 
Doelpubliek: trainers, bemiddelaars, onderzoekers, 
vrijwilligers 
 
Kostprijs: 210 euro voor EF Leden, 250 Euro voor niet 
leden 
 
Inschrijven voor 29 mei 2009, 35 plaatsen. 
 
Meer info en inschrijven via: http://
www.euforumrj.org/Activities/seminars.htm  

 

Nieuws uit Europa 

http://www.euforumrj.org/Activities/seminars.htm
http://www.euforumrj.org/Activities/seminars.htm
http://www.euforumrj.org/Activities/seminars.htm
http://www.euforumrj.org/Activities/seminars.htm
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NIEUWE PUBLICATIES 

 
Herstelrecht en procedurele waarborgen 
Auteur: Katrien Lauwaert 
Gepubliceerd door Maklu (www.maklu.be)      

Isbn: 978-90-466-01525 · 2008 · 398 p. · €39.50 

 
Wereldwijd ontwikkelen zich herstelgerichte reacties op strafbaar gedrag. De uitbreidende 
praktijk en de kritische evaluatie ervan, alsook de tot standkoming van nationale en internati-
onale regelgeving rond herstelgerichte praktijken stellen in toenemende mate de vraag aan 
de orde of deze informele praktijken met voldoende en adequate procedurele waarborgen 
worden omringd. Omdat ze vaak binnen of in de schaduw van het strafproces plaats vinden, 
is de bekommernis dubbel. Wordt aan klassieke strafrechtelijke waarborgen, zoals het ver-
moeden van onschuld, rechtsbijstand en proportionaliteit, voldoende belang gehecht in her-
stelrechtelijke processen? En is men in staat om binnen de strafrechtelijke context de funda-
mentele werkingsprincipes van herstelgerichte processen te vrijwaren, zoals de vrijwilligheid 
van deelname, de neutraliteit van de bemiddelaar en de vertrouwelijkheid van de dialoog? 

In dit boek worden beide bekommernissen onderzocht vanuit de herstelrechtelijke literatuur en een empirisch onderzoek 
naar de praktijk van herstelbemiddeling voor meerderjarige verdachten in Vlaanderen. Het onderzoek tracht een brug te 
slaan tussen een juridische, een herstelrechtelijke en een praktijkgerichte benadering van de problematiek van de procedu-
rele waarborgen in herstelgerichte processen. 

"Een van de allerbeste proefschriften die ik de afgelopen jaren onder ogen heb gekregen"  
(Prof. mr. Marc Groenhuysen). 
 
Proficiat Katrien! 
 
 
 
Principles of European Prison Law and Policy. Penology and Human Rights  
Auteur: Dirk van Zyl Smit en Sonja Snacken 
Gepubliceerd door Oxford University Press (www.us.oup.com)    
Isbn: 978-0-19-922843 · 2009 · 488 p. · €165.00 
 
In recent years European prison law and policy have emerged as a force to be reckoned 
with. This book explores its development and analyzes the penological and human rights 
foundations on which it is based. It examines the findings of the European Committee for 
the Prevention of Torture, the recommendations of the Council of Europe, and the judg-
ments of the European Court of Human Rights. From these sources it makes explicit the 
general principles that underlie European prison law and policy, emphasizing the principle 
of using imprisonment as a last resort and the recognition of prisoners' rights. The book 
then moves on to apply these principles to conditions of imprisonment, regimes in prison, 
contacts between prisoners and the outside world, and the maintenance of good order in 
prisons.  

Nieuwe publicaties 

http://www.maklu.be/
http://www.us.oup.com
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Nieuwe publicates 

 
In the final chapter the book considers how European prison law and policy could best be 
advanced in future. The authors argue that the European Court of Human Rights should 
adopt a more proactive approach to ensuring that imprisonment is used only as a last resort, 
and that a more radical interpretation of the existing provisions of the European Convention 
of Human Rights will allow it to do so. It concludes that the growing cooperation on prison 
matters within Europe bodes well for the increased recognition of prisoners' rights across 
Europe. In spite of some countervailing voices, Europe should increasingly be able to give an 
international lead in a human rights approach to prison law and policy in the same way as it 
has done with the abolition of the death penalty.  

Features: 

Explores highly topical issues including conditions of imprisonment and prison govern-
ance 

Examines a growing area of European law which has an increasing impact in almost 
every European country 

Analyzes European human rights standards derived from case law of the European 
Court of Human Rights, general and country specific reports of the European Committee for 
the Prevention of Torture and the recommendations of the Council of Europe 

Sets out core principles grounded in both human rights and penological findings from 
around Europe 



 

 

                                       NIEUWSBRIEF -  N°1/ 09                                        32 

 

Agenda 

A. ALGEMEEN 
 
 
De redactie van FATIK - Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen en de Liga voor Mensenrech-
ten nodigen iedereen die betrokken is bij – of interesse heeft voor – het gevangeniswezen uit om deel 
te nemen aan de studiedag Achter tralies in België: Waar staan we? Waar gaan we naartoe? waarin 
we een stand van zaken zullen opmaken over het Belgische gevangeniswezen en een blik zullen wer-
pen in de toekomst.  
 
De studiedag gaat door op 24 april 2009 in het vormingscentrum Guislain (Campus Guislain Jozef 
Guislainstraat 43 - 9000 Gent) te Gent.   
 
 
Het programma en de praktische info mbt deze studiedag vindt u op: www.mensenrechten.be (bij de 
agenda).   
 
 

 
 

B. VOOR SLACHTOFFER-DADERBEMIDDELAARS 
 
De werkgroep vorming nodigt bemiddelaars uit op volgende vormingsdagen: 
  
1.  Rollenspelen bemiddelingsmethodiek: 19 maart 2009 en 4 juni 2009 

 
Het recept is intussen gekend: 
  

Je brengt zelf een aantal casussen mee waar je wat mee vast zat (is echt een must).  

Je kunt deze dan laten spelen door anderen, zelf een rol opnemen, feedback krijgen en gecoacht worden.  

We leren van elkaar als mens en als bemiddelaar.  

Zowel beginnende als ervaren bemiddelaars zijn welkom!  

De werkgroep ‘vorming’ van Suggnomè bereidt deze dagen voor en biedt u gedegen coachen – collega bemidde-
laars die deze dag zullen begeleiden.  

We gaan op een veilige manier samenwerken in kleine groepjes, met liefst een zo heterogeen mogelijke samen-
stelling.  

  
In principe kan elke slachtoffer-daderbemiddelaar deelnemen. We passen het aantal coachen aan aan het aantal deelne-
mers. Stagiaires kunnen deelnemen indien ook hun stagebegeleider deelneemt.  
  
Plaats en tijdstip : Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel van 9.00 tot 16.30 u.  
Kostprijs: 5 euro mee te brengen op de dag zelf. 
Inschrijven: Ten laatste drietal weken op voorhand, zodat we voldoende tijd hebben om het aantal coachen aan te passen 
aan het aantal deelnemers.   
Bemiddelaars minder- en meerderjarigen bij:  Kris.somers@suggnome.be   
Justitieassistenten BIS bij Nina.gryson@just.fgov.be  (met vermelding van jaren anciënniteit) 
 
 
 
 
 

mailto:kwinten.wouters@suggnome.be
mailto:nina.grison@just.fgov.be
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2. Terugkomdag voor nieuwkomers "Seksuele delicten en bemiddeling"  met Jurgen Peeters: 31 maart 2009  
Meer info hierover volgt.   
 
3. "Deontologie voor bemiddelaars" met Kris Stas: 29 mei 2009  

 
Vertrouwelijkheid, privacy, transparantie, maximale keuzevrijheid van de partijen, objectief-kritische opstelling, res-

pect, informeren, emancipatorische visie, deontologie, beroepsgeheim .... 
 

Bemiddelaars kennen de deontologische code wel, of behoren deze te kennen althans. Maar regeltjes en mooie prin-
cipes volstaan soms niet om in eer en geweten te handelen in je dagdagelijkse bemiddelingsdossiers. Heb ik de privacy 
van partij X niet geschonden terwijl ik rapporteerde aan een verwijzende instantie? Stel ik me wel voldoende neutraal 
op in dit zware dossier van zedenfeiten? In hoeverre heb ik voldoende of te veel de proportionaliteit bij schadevergoe-
ding bewaakt? In hoeverre bewaar ik afstand dan wel interfereer ik tijdens onderhandelingen over de schadevergoe-
ding? Het zijn vragen die we vaak tegenkomen, zonder er pasklaar antwoord op te kennen.  
 
Na een onderdompeling in de achtergrond en basisprincipes van deontologie, privacy en beroepsgeheim, gaan we aan 
de hand van oefeningen in kleine groepen zelf aan de slag. Hoe kan je met respect voor deontologie informatie uitwis-
selen? Hoe ontwar je deontologische “knopen”? Wat zegt de deontologie/de wet over een specifiek probleem? Vanuit 
welke visie werk je? 
Van jou als bemiddelaar verwachten we dat je cases aanbrengt, waarin je zelf deontologisch ‘vast’ zat. 
 
Doelgroep: herstelbemiddelaars meerderjarigen en minderjarigen, bemiddelaars in strafzaken,  bemiddelaars op poli-
tieniveau, met een maximum van 50 deelnemers. Stagiairs kunnen zich inschrijven in gezelschap van hun stagebege-
leider. 
 
Doelstelling 
-  Basisprincipes deontologie, beroepsgeheim en privacy 
- Aanleren van een houding, een attitude om in concrete dossiers met deontologische vragen om te gaan  
 
Lesgever: Mevrouw Kris Stas, lid van de deontologische commissie, docent aan de Karel de Grote-Hogeschool en staf-
medewerker jeugdhulpverlening en deontologie op het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.   
Wanneer? Vrijdag 29 mei 2009 
Kostprijs en inschrijvingen: Concrete uitnodiging en afspraken  mbt inschrijving en kostprijs volgen binnenkort.  (Hou je 
mail en de Suggnomè website in het oog.) 
Waar? Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel   
 
 
4. Tweedaagse vorming "F2F in bemiddeling": 8 - 9 oktober 2009 
Meer info hierover volgt later.    
 
5. Rollenspelen (rond de thematiek van bemiddelen met seksueel delinquenten): 15 oktober 2009 
Meer info hierover volgt later.    
 
6. "Bemiddelen met allochtonen" met An Huybrechts: 3 vormingsdagen verdeelt over het najaar van 2009  en het 
voorjaar van 2010.  Meer info hierover volgt later.    
 

Agenda 
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FISCALE GIFTEN 

 
Vzw Suggnomè - Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling is door de overheid er-

kend als organisatie die FISCALE ATTESTEN mag afleveren aan alle personen of 

organisaties die op jaarbasis 30 euro als gift aan de organisatie schenken.   

 

Concreet betekent dit dat al wie, over een kalenderjaar  

gespreid, minimaal 30 euro stort op ons rekeningnummer:  

736-0001066-63, een fiscaal attest ontvangt dat kan gebuikt worden om belas-

tingvermindering te krijgen.    
 

Even alles op een rijtje: (bron: http://www.vef-aerf.be)  

1. Wat is een fiscaal attest?  

Een fiscaal attest is een kwijtschrift voor giften van minstens 30 Euro die de schenker van zijn totale 

belastbare netto-inkomen kan aftrekken. 

2. Wat is het minimumbedrag waarvoor ik een fiscaal attest kan ontvangen?  

Als u, over het hele jaar, minstens 30 euro gegeven heeft aan dezelfde erkende instelling heeft u recht 

op een fiscaal attest. 

3. Wat is het voordeel van een fiscaal attest?  

Met een fiscaal attest kunt u het bedrag van uw gift aftrekken van uw totale belastbare netto-inkomen. 

4. Wat moet ik doen met ontvangen fiscale attesten?  

De originele fiscale attesten die u ontvangt moet u bij uw belastingsaangifte voegen. U kunt zelf een 

kopie ervan bijhouden maar de belastingdienst aanvaardt bij de aangifte enkel originelen. 

5. Wanneer ontvang ik mijn attest?  

Het attest wordt altijd in het jaar NA de gift opgestuurd, in de periode juist voor dat u uw belastingafgif-

te in de brievenbus krijgt. Dan wordt er namelijk gevraagd naar uw uitgaven in het bewuste jaar. 

6. Wie krijgt er een fiscaal attest?  

Het fiscaal attest wordt door de erkende instelling opgestuurd naar het postadres van degene die de 

gift gedaan heeft. 

 

 

Twijfel dus niet en steun onze organisatie! 

Stort (minimaal) 30 euro op 736-0001066-63 met                 

vermelding van je naam en “gift: fiscaal attest”. 
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27 MAART 2009 

 
! Bemiddelingsdienst Arrondissement BRUSSEL ! 

! Sergeant De Bruynestraat 78  ! 

! 1070 Anderlecht ! 

(op 5 minuten wandelen van het Zuidstation) 
 

 

 

 

 

   

 

 
Advocaten zijn vanaf het begin met een gemengd gevoel op het thema van herstelbemid-

deling en herstelgericht groepsoverleg (hergo) betrokken. Enerzijds vanuit een zeker wan-

trouwen, waarbij de advocaat wordt gezien als de 'professionele dief'  van het con-

flict, terwijl men via bemiddeling juist de partijen zelf zoveel als mogelijk wilt betrekken. 

Anderzijds vanuit de idee dat de advocaat als adviseur en behoeder van rechtswaarborgen 

een noodzakelijke partner is. Hoewel advocaten actief het ontstaan van deze herstelrechte-

lijke praktijken in België hebben ondersteund, stellen we in de praktijk vast dat een grote 

groep onder hen bemiddeling en hergo nog steeds niet kent. Welke weerstanden spelen 

mogelijkerwijze nog steeds, en hoe kunnen we deze ombuigen? Welke verwachtingen le-

ven bij advocaten en bemiddelaars ten aanzien van mekaar? Kunnen bemiddeling en her-

go ook een meerwaarde betekenen voor de advocaat?  Hoe zijn conflict- en bemiddelings-

gericht denken te verzoenen?Over deze en andere vragen willen we graag met uw van ge-

dachten wisselen! 

 

De inleiding van deze Samenspraak wordt verzorgd door de heer Denis GHEYS en  me-

vrouw Griet LATOIR van de Orde van de Vlaamse Balies (OVB) 

 

We beginnen om 14u en voorzien het einde rond 16.30u.   

 

 
 

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. 
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