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REDACTIONEEL 
 
Geweld in de privé-sfeer is de omvangrijkste geweldsvorm in onze samenleving. Intrafamiliaal geweld (IFG) komt 
voor in alle sociaal economische klassen en binnen alle culturen in de samenleving. Volgens de WHO wordt 1 op 4 
vrouwen minstens één keer in hun leven geconfronteerd met seksueel geweld vanwege hun partner. Meer dan 
70% van de vrouwen die wereldwijd vermoord werden, zijn vermoord door hun partner. Zo lezen we op de 
website van de Dienst Strafrechtelijk Beleid van de FOD Justitie. 
 
De laatste jaren werden inzake intrafamiliaal geweld wetgevende initiatieven genomen om de positie van 
slachtoffers te beschermen en te versterken, om geweld binnen het gezin (strafrechtelijk) te benoemen en aan te 
pakken. Daarnaast is er het Nationaal Actieplan Partnergeweld, zijn er de omzendbrieven Col 3 en 4/2006 van 
Justitie en de omzendbrief van de minister van Welzijn van 2006. Verschillende beleidsniveaus engageren zich 
hiermee tot een betere samenwerking op het vlak van onder meer preventie, registratie, hulpverlening, 
(alternatieve en herstelgerichte) strafvervolging, en follow up met betrekking tot IFG. Deze initiatieven zijn 
stappen in de richting van een meer geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van het probleem. Dit heeft op het 
lokale terrein geleid tot betere samenwerkingsafspraken en protocollen tussen de lokale actoren van politie, 
hulpverlening en parket.  
Deze multidisciplinaire aanpak resulteert ook in meer vaststellingen, en een toenemend aantal vragen om hulp- 
en dienstverlening. We vangen signalen op dat momenteel niet op alle hulpvragen een antwoord kan worden 
geboden, dat het aanbod nog te kort schiet zowel aan slachtoffer- als aan plegerkant. Daarnaast blijken er, 
ondanks de geleverde inspanningen, nog veel lokale verschillen te bestaan en te weinig afstemming en 
coördinatie tussen de verschillende diensten. Men laakt wel eens een tekort aan middelen om de beoogde grote 
ambities waar te maken¹. 
 
Dossiers intrafamiliaal geweld bereiken ook steeds meer de bemiddelingsdiensten en de Justitiehuizen 
(Bemiddeling in strafzaken). Voor wat het aanbod van slachtoffer dader bemiddeling betreft, wordt doorheen 
deze thematiek - waarin een tweesporenbeleid van hulpverlening én justitie wordt gevolgd- eens te meer de 
specifieke positionering, en de spanningen die dit met zich brengt, duidelijk. Bemiddeling vertrekt vanuit een 
justitieel kader (bijvoorbeeld de strafrechtelijke kwalificatie) om nadien binnen een private (familiale) sfeer en in 
alle vertrouwelijkheid met beide partijen een weg af te leggen, die al dan niet uitmondt in terugkoppeling naar de 
gerechtelijke instanties. Deze positionering onderscheidt bemiddeling van hulpverlening. Anderzijds stellen we bij 
de omgang van IFG dossiers ook gelijkenissen vast. Steeds meer bijvoorbeeld gaan hulpverleners in deze dossiers 
met beide partijen samen aan de slag, alvast bij koppels die wensen samen te blijven. 
 
In deze Nieuwsbrief en op de volgende Samenspraak willen we de plaats van bemiddeling in strafrechtelijke 
context temidden het veld van hulpverlenende en justitiële actoren inzake IFG dossiers verder onderzoeken. 
Waar bevindt bemiddeling zich in de concrete aanpak van IFG, en welke kan haar bijdrage zijn? Welke problemen 
ondervinden bemiddelaars en hulpverleners in deze dossiers en hoe gaan zij ermee om? 
 
Kris De Groof (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) vertrekt in het inleidend artikel van een omschrijving van het 
fenomeen intrafamiliaal geweld. Nadien beschrijft ze op welke wijze het algemeen welzijnswerk rond deze 
thematiek werkt. Tot slot formuleert ze enkele vragen en bedenkingen bij de plaats van bemiddeling in dit 
verhaal. Nadien vertrekt Evelyn Goeman (bemiddelaar Oudenaarde Suggnomè) van enkele praktijkvoorbeelden in 
dossiers partnergeweld, waarna zij enkele concrete knelpunten en vragen aanhaalt. Tot slot laten Vera Martens 
en Nathalie Keldermans (Justitie assistenten Justitiehuis Tongeren) hun licht schijnen op de concrete aanpak van 
IFG dossiers binnen de procedure van Bemiddeling In Strafzaken, en plaatsen zij hierbij enkele kanttekeningen. 
 
Wij hopen u te ontmoeten op de Samenspraak, die doorgaat op vrijdag 17 juni in Brussel, waarvoor u de 
uitnodiging achteraan terug vindt! 
 
Verder wensen wij u veel leesplezier, en natuurlijk ook mooie zomermaanden! 
 
Pieter Verbeeck en An Marchal 
 
 

¹ Een stand van zaken inzake de aanpak van IFG vindt u terug in:  Thema Intrafamiliaal geweld van onder de deurmat gehaald, Orde van de dag. 
Criminaliteit en samenleving, Kluwer,  nummer van september 2008, W. Bruggeman (red.). 
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waarmee zij vaak zitten. Bovendien zien we dat er bij 

geweld in het gezin vaak een traumatische verbintenis 

is tussen slachtoffer en pleger, waardoor de loyaliteit 

van het slachtoffer voor de pleger veel groter is dan 

bij anderen. Beide kenmerken spelen een rol bij 

verschillende geweldvormen, en zijn vooral belangrijk 

om mee te nemen bij het formuleren van een 

hulpverleningsaanbod.  

Afhankelijkheid bij kindermishandeling 

Een kind is afhankelijk van zijn ouder voor zijn leven 

en overleven. Als er geweld wordt gebruikt van de 

ouder naar het kind, wordt het vertrouwen van het 

kind misbruikt. Dat eist zijn tol in de latere 

ontwikkeling van het kind: jongeren die slachtoffer 

zijn van kindermishandeling kennen het begrip 

vertrouwen niet, volwassen die het in hun jeugd 

meemaakten weten niet hoe ermee om te gaan. 80% 

van alle situaties van kindermishandeling situeren zich 

volgens de onderzoeksgegevens in het gezin. 

Sommige omstandigheden zoals huilbaby’s, te vroeg 

geboren baby’s, drukke kinderen en gehandicapte 

kinderen maken dat de opvoedingstaak voor de 

ouders erg zwaar is, temeer daar de afhankelijkheid, 

het appel van het kind naar de ouder, nog groter is 

dan bij andere kinderen. Dit verhoogt de 

verantwoordelijkheid die ouders hierin (moeten) 

opnemen en niet elke ouder is in de mogelijkheid of 

heeft de draagkracht om deze verantwoordelijkheid 

te dragen (Adriaenssens, 1998).  

Afhankelijkheid bij partnergeweld 

Er heerst vaak verbazing en onbegrip vanuit de 

omgeving voor vrouwen die mishandeld worden door 

hun partner. Velen gaan ervan uit dat het evident is 

weg te gaan indien je partner je slecht behandelt. 

Eens men de stap heeft genomen om te vertrekken, 

lijkt het ook onmogelijk om terug te keren naar een 

situatie die zowel voor zichzelf en/of voor de kinderen 

1. Familiaal geweld² 

1.1 Wat is familiaal geweld? 

We spreken van familiaal geweld wanneer er 

enerzijds dwingend, intimiderend gedrag wordt 

uitgeoefend tegenover een gezins- of familielid of (ex)

intieme partner. Anderzijds moet dit dwingend, 

intimiderend gedrag gepaard gaan met geweld of 

dreiging met geweld. Het is dus de combinatie van 

dwang, intimidatie en een dreiging met geweld of 

effectieve geweldpleging die bepaalt of er sprake is 

van familiaal geweld.  

Het geweld kan zowel actief als passief zijn. 
Bovendien kan geweld zowel fysiek (slaan, schoppen, 
bijten, ...), psychisch (vernederen, negeren, ...), 
seksueel (iemand verkrachten, maar ook iemand 
betasten, seksueel benaderen wanneer deze persoon 
het niet wil) als economisch (iemand geen beheer 
over zijn eigen loon geven, ....) zijn. Mensen kunnen 
direct of indirect slachtoffer zijn van familiaal geweld. 
Getuigen van geweld zijn immers ook slachtoffers van 
geweld. 

 1.2 Afhankelijkheid en traumatische verbintenis³ 

De vraag waarom iemand slachtoffer is van geweld 

wordt vaak gesteld, maar geweld laat zich moeilijk 

voorspellen vanuit de kenmerken van het slachtoffer. 

Toch merken we dat het kenmerk van afhankelijkheid 

en kwetsbaarheid vaak terugkeert bij slachtoffers van 

verschillende geweldvormen in het gezin. Het is 

duidelijk dat deze afhankelijkheid nauwelijks kan 

gehanteerd worden om geweld te voorkomen, maar 

het kan ons helpen de complexe problematiek van 

familiaal geweld te begrijpen. Het feit dat mensen 

niet onmiddellijk bij de eerste keer dat er geweld 

wordt gepleegd het huis verlaten, en hier ook na 

langdurig geweld niet altijd voor kiezen, heeft immers 

te maken met deze afhankelijkheid van de pleger 

Verbinding intrafamiliaal geweld in het 

algemeen welzijnswerk  en 

herstelbemiddeling 

Kris De Groof ¹ 
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onveilig is. Uit een onderzoek dat Opdebeeck in 1993 

verrichtte bij een groep vrouwen die omwille van 

partnerrelatieproblemen een beroep deden op de 

residentiële hulpverlening, bleek dat de 

afhankelijkheid een belangrijke rol speelt bij een 

terugkeer naar de gewelddadige partner. Deze 

afhankelijkheid kan verschillende vormen aannemen: 

materiële afhankelijkheid, zoals huisvesting of 

financiële middelen; affectieve afhankelijkheid of de 

mate waarin het slachtoffer gebonden is aan de 

partner voor de invulling van affectieve noden; sociale 

afhankelijkheid of de mate waarin het slachtoffer 

relaties met derden onderhoudt via de partner; 

symbolische afhankelijkheid of de identiteit die men 

zelf percipieert.  
 
Deze afhankelijkheid kan gebaseerd zijn op 
de reële situatie van de vrouw (feitelijke 
afhankelijkheid), maar kan ook sterk leven in 
de beleving van de vrouw (gepercipieerde 
afhankelijkheid). Elke vorm van 
afhankelijkheid vertoont een beperkte 
samenhang met het in stand houden van de 
gewelddadige relatie. Wanneer men echter 
nagaat op hoeveel terreinen een vrouw 
afhankelijk is, wordt de samenhang tussen 
deze afhankelijkheid en het in stand houden 
van de relatie erg groot: van de meest 
afhankelijke vrouwen keert 75% na het verblijf in een 
residentiële setting terug naar de partner, terwijl dit 
bij de minst afhankelijke slechts 5% is.  

Afhankelijkheid bij ouderenmis(be)handeling 

Wanneer lichamelijke en geestelijke vermogens door 

het ouder worden achteruitgaan, zal men meer en 

meer aangewezen zijn op de hulp van anderen. Dat 

maakt ouderen kwetsbaar. Comijs (1996) komt in zijn 

onderzoek tot gelijkaardige vormen van 

afhankelijkheid bij slachtoffers van 

ouderenmishandeling als Opdebeeck bij slachtoffers 

van partnergeweld. De toegenomen kwetsbaarheid 

van de oudere kan zorgen voor een verschuiving in de 

verhouding tussen mensen: wanneer de een 

kwetsbaarder wordt, kan het overwicht van de ander 

toenemen. Anderzijds is het niet altijd zo dat de 

kwetsbare partij, in dit geval de afhankelijk geworden 

oudere, de onmachtige partij is. Sommige 

mantelzorgers ervaren dat de zorgbehoevende 

oudere de machtigere partij is, omdat deze bepaalt 

wat de verzorger moet doen. Een groep ouderen die 

extra kwetsbaar is en beduidend meer risico loopt te 

worden mishandeld, zijn dementerende ouderen of 

ouderen met een niet-aangeboren hersenafwijking. 

Niet alleen neemt bij dementie het risico toe, maar 

ook de mishandeling lijkt zwaardere vormen aan te 

nemen (Pot, 1996).  
 

De traumatische verbintenis tussen slachtoffer en 
pleger  

Traumatische verbintenissen bij 
kindermishandeling 

De loyaliteitsgevoelens van kinderen naar hun ouders 

zijn een universeel gegeven. De 

afhankelijkheidsrelatie die de start van hun leven 

kenmerkt, vormt hierbij een versterking van de 

natuurlijke verbondenheid van kinderen met hun 

ouders. Adriaenssense.a. (2002) 

geven aan dat 

kindermishandeling dat 

mechanisme ontzettend 

versterkt. Dit gebeurt door 

innerlijke conflicten en 

schuldgevoelens bij het kind. 

Het kind verzeilt in een innerlijk 

conflict, dat enerzijds bestaat uit 

het verlangen naar een ouder 

die goed voor hen zorgt en 

anderzijds uit een grote angst 

voor deze zelfde ouder. Deze 

dynamiek maakt dat het kind zeer afhankelijk wordt 

van de ouder. Een bijkomende bron die de loyaliteit 

op een ongezonde manier versterkt is de 

‘pedagogische verantwoording’ die ouders vaak aan 

hun gedrag geven. Een kind dat wordt mishandeld, 

krijgt vaak bijkomende opmerkingen van de 

volwassenen als motief voor zijn gedrag: ‘Als je niet 

zo’n moeilijk kind was, hoefde ik je niet te slaan’. Op 

deze manier wordt er niet alleen binnengedrongen in 

het lichaam van het kind, maar ook in zijn geest. Elke 

vorm van kindermishandeling gaat gepaard met 

emotioneel geweld. Dit versterkt het gevoel van het 

kind dat het ‘een slecht kind’ is. Het maakt het voor 

hem nogmaals duidelijk hoe blij hij mag zijn nog een 

vader of moeder te hebben. Dit mechanisme geeft 

hiermee een forse stoot aan de versterking van de 

loyaliteit van het kind voor de ouder-pleger. Men 

spreekt hierin van een traumatische verbintenis 

(Herman, 1993). Pleger en slachtoffer vormen een 

traumatische twee-eenheid.  
 

Traumatische verbintenissen bij partnergeweld 

In partnerrelaties waarin geweld voorkomt bestaat 

vaak een patroon dat ertoe bijdraagt dat de relatie in 

Verbinding intrafamiliaal geweld in het algemeen welzijnswerk  en herstelbemiddeling 
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periode van geweld steeds meer los te staan van hun 

eigen emoties. Ze trekken 

zich in zichzelf terug, en 

beginnen dissociatieve 

kenmerken te vertonen. 

Het contact met de 

buitenwereld wordt meer 

en meer vermeden. Zowel 

het slachtoffer als de 

pleger schamen zich voor 

de situatie waarin ze zich 

bevinden. Het wordt 

steeds moeilijker het geweld voor de buitenwereld 

verborgen te houden (Van Lawick, 2003).  

 

Traumatische verbintenissen bij ouderenmis
(be)handeling 

Comijs (1996) spreekt in zijn onderzoek naar 

ouderenmis(be)handeling over een wederzijdse 

afhankelijkheid. Een dergelijke afhankelijkheidsrelatie 

kan bij de dader gevoelens van machteloosheid 

teweegbrengen, die vervolgens tot uitdrukking 

kunnen komen in het mishandelen van de oudere. 

Ook hier is er sprake van een traumatische 

verbintenis, waarin macht en onmacht hand in hand 

gaan.  

Besluit afhankelijkheid en traumatische verbintenis 
Afhankelijkheid is een kenmerk dat bij alle 
slachtoffers van geweld in het gezin speelt, en bij elke 
vorm van hulpverlening in het achterhoofd van de 
hulpverlener moet meegenomen worden. In bepaalde 
vormen van hulpverlening kan hier echt rond gewerkt 
worden.  

Ook de loyaliteit tussen slachtoffer en pleger speelt bij 
elke vorm van hulpverlening een grote rol. Wanneer 
er geweld in het gezin wordt gepleegd ontstaan er 
traumatische verbintenissen die deze loyaliteit nog 
vergroten. Deze mensen stellen hierdoor meestal pas 
een hulpvraag tijdens crisismomenten. Na het 
verdwijnen van de crisis leidt deze loyaliteit tot een 
zich terugtrekken in het gezinssysteem en het 
verdwijnen uit het beeld van politie en hulpverlening. 
Het is belangrijk hier vanuit hulpverlening rekening 
mee houden. Bovendien is het door deze 
traumatische verbintenis aangewezen om met het 
gezin aan de slag te gaan, omdat de gezinsleden met 
elkaar in een bepaald patroon vastzitten. Juist dit 
patroon maakt essentieel deel uit van het geweld in 
het gezin.  

stand blijft. Verschillende auteurs hebben gewezen op 

de aanwezigheid van dit patroon, wat ook hier wordt 

benoemd als een traumatische verbintenis (Dutton en 

Painter, 1998, Goldner, Penn e.a., 1990). Het is het 

ontbreken van nestwarmte en emotionele armoede in 

het gezin die twee mensen naar elkaar drijft. Van 

Lawick (2003) spreekt hierin over een spiraal van 

geweld. Deze spiraal start met een romantisch ideaal 

van beide partners over hun relatie. Mastenbroek 

(1995) geeft als waarschuwingsteken aan dat veel 

koppels waarbij later geweldpleging opduikt, vlug 

gingen samenwonen, meestal op aandringen van de 

pleger. De partners bespreken nauwelijks met elkaar 

welke verschillen er tussen hen zijn en hoe ze hun 

leven samen willen inrichten. Ze hopen dat deze 

partner alles goed zal maken wat er fout is gelopen in 

hun leven en gaan hierbij uit van een romantisch 

ideaal. Wanneer het romantisch ideaal barsten begint 

te vertonen, neemt een van beiden (meestal de 

vrouw) het initiatief de relatieproblemen te 

bespreken. De andere partner krijgt hierdoor het 

gevoel dat hij/zij niet meer van hen houdt en hen wil 

verlaten, en reageert hier heel sterk op. De 

initiatiefnemer bindt in en vertoont gewenst gedrag 

om de relatie te herstellen. Door deze reddingsactie 

kan de pleger zich weer ontspannen. Hij/zij voelt zich 

in zijn/haar waarde hersteld en kan weer vertrouwen 

in de liefde van de partner. Beiden voelen zich weer 

(even) gelukkig. De ander gaat hierdoor echter zijn/

haar eigen behoeften onderdrukken en laat hierbij de 

kans schieten aan deze situatie een eigen betekenis te 

verlenen. Hij of zij raakt hierdoor echter meer en 

meer gefrustreerd. Zo bouwt de spanning zich op, en 

vallen de eerste klappen. Vaak neemt de pleger zich 

voor dat het bij één keer zal blijven, maar doordat ze 

beiden in dit patroon van communicatie vastzitten, is 

de kans groot dat de spanning opnieuw hoog oploopt 

en het geweld zich herhaalt. Wanneer iemand voor 

het eerst geweld gebruikt tegen zijn partner, roept dit 

bovendien zoveel schaamte bij hem of haar op dat 

hij/zij zijn of haar gedrag externaliseert. Hierdoor ziet 

de pleger zijn of haar partner als degene die hem/

haar zo ver heeft gedreven. Het eigen gedrag blijft 

buiten discussie. Deze betekenisverlening werkt 

nieuw controlegedrag en geweld in de hand. De 

macht die de pleger dacht te hebben door controle en 

geweld uit te oefenen slaat na verloop van tijd om in 

machteloosheid. Het slachtoffer trekt zich meer en 

meer terug en lijkt steeds ongelukkiger te worden. 

Hierdoor heeft de pleger het gevoel niet te voldoen 

en alles fout te doen. Beiden komen na een zekere 

Verbinding intrafamiliaal geweld in het algemeen welzijnswerk  en herstelbemiddeling 
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justitie is hierin zeer belangrijk. Hier komen we 
verder op terug. 

Misschien is het toch belangrijk te vermelden dat  een 
integrale visie niet uitsluit dat de verschillende vormen 
van geweld in het gezin specifieke kenmerken hebben, 
en dat voor verschillende doelgroepen een 
verschillende aanpak nodig is, maar de hierboven 
vermelde principes blijven bij elke geweldvorm 
overeind. 
 
2.2 Hoe wordt er in de CAW’s gewerkt m.b.t. familiaal 
geweld?⁵ 

Aanspreekpunten partnergeweld  
In juli 2006 verscheen er een omzendbrief van 
toenmalig minister van Welzijn Vervotte m.b.t. 
partnergeweld die verregaande consequenties had 
voor de CAW’s. De doelstellingen waren een 
laagdrempelig en toegankelijk aanspreekpunt 
partnergeweld organiseren, het aanbod tussen de 
werkingen van de CAW’s sterker en gerichter inzetten 
en meer afstemmen, en de samenwerking met 
verschillende sectoren waaronder politie/parket 
verstevigen.  
Mensen die met geweld in het gezin te maken krijgen, 
hebben inderdaad nood aan laagdrempelige 
informatie- en hulpverleningspunten, en dit voor alle 
gezinsleden (kinderen, jongeren, volwassen 
slachtoffers en plegers). Dit om te helpen voorkomen 
dat slachtoffers pas hulp inroepen wanneer het 
geweld helemaal uit de hand is gelopen en ervoor te 
zorgen dat mensen in een eerdere fase met hun 
partners en andere gezinsleden naar oplossingen 
zoeken. Ze kunnen voorkomen dat men pas hulp 
inroept op het moment dat het geweld helemaal uit de 
hand is gelopen.  

Deze aanspreekpunten partnergeweld gaan vaak aan 
het werk na een doorverwijzing van politie. Hierin stelt 
zich het probleem dat dit een vrijwillige doorverwijzing 
is (er zijn geen voorwaarden opgelegd) maar dat van 
CAW’s wel verwacht wordt inhoudelijk (mondeling of 
schriftelijk) te rapporteren aan justitie. Dit wordt 
gevraagd vanuit de intentie van justitie om pas te 
beslissen over het strafrechtelijk dossier wanneer dit 
werken in een vrijwillig kader niet lukt. Ik vind dit een 
zeer onzuivere manier van werken: welk effect heeft 
het al dan niet ingaan op dit hulpverleningsaanbod? 
Kunnen we dit dan nog wel een vrijwillig aanbod 
noemen? Ik pleit ervoor om het parcours zuiver te 
houden: wanneer er vrijwillig gewerkt wordt dit spoor 
los te laten vanuit justitie, en hulpverlening hierin vrij 
te laten. Het strafrechtelijk dossier kan parallel naast 
dit van hulpverlening lopen, en zijn eigen weg (met 
eigen finaliteit) gaan binnen het strafrecht. 

2. CAW’s en familiaal geweld 

2.1 Integrale kijk op geweld in gezinnen 

We kiezen uitdrukkelijk voor een integrale visie en 
aanpak van familiaal geweld. Dit betekent het 
volgende⁴: 

We gaan uit van een zekere samenhang tussen 
verschillende vormen van geweld in het gezin. 
De risicofactoren om slachtoffer en/of pleger te 
worden vertonen veel gelijkenissen. Bovendien 
worden verschillende vormen van geweld vaak 
gecombineerd, of lopen ze in elkaar over. 

Vaak stellen zich bij gezinnen waar geweld 
wordt gepleegd problemen op verschillende 
domeinen: schulden, isolement, 
relatieproblemen,… Vanuit de hulpverlening is 
het belangrijk de problemen in deze 
verschillende levensdomeinen voor het gezin in 
beeld te brengen. Dit kan inzichtelijk werken, 
en geeft de hulpverlening de kans om zijn 
begrip over deze moeilijke leefsituatie te 
verwoorden (zonder afbreuk te doen aan de 
verantwoordelijkheid die de pleger moet 
nemen rond de geweldpleging). Er kunnen dan 
samen met de cliënt(en) prioriteiten rond 
probleemgebieden worden bepaald, en er kan 
naar een gepaste oplossing voor een aantal 
problemen gezocht worden. 

We hebben aandacht voor de dynamiek tussen 
slachtoffer- en plegerschap. We gaan er hierbij 
vanuit dat er in elk van ons een mogelijk 
slachtoffer en een mogelijke pleger schuilt. We 
hanteren hier de visie dat slachtoffer- en 
plegerschap niet zo ver uit elkaar ligt als vaak 
wordt gedacht. We hebben hierin oog voor het 
continuüm en de dynamiek die  bij familiaal 
geweld kunnen spelen 

We streven naar een samenwerkende aanpak, 
zowel tussen de werkingen van de CAW’s als 
intersectoraal. Meerdere 
hulpverleningsdiensten worden geconfronteerd 
met familiaal geweld, verschillende diensten 
vervullen hierin een belangrijke rol. 
Samenwerking en het uitklaren van de rol en 
taak van de verschillende partners is uitermate 
belangrijk bij dit thema. Deze partners kunnen 
zowel hulpverleningsdiensten zijn als 
politiediensten, justitie, onderwijs,… Door dit 
uit te klaren kunnen we voorkomen dat mensen 
tussen de mazen van het (hulpverlenings)net 
vallen. Ook het samenwerken met politie en 

Verbinding intrafamiliaal geweld in het algemeen welzijnswerk  en herstelbemiddeling 



 

 

                                       NIEUWSBRIEF -  N°2/09                                        7 

 

Hulpverleningsdiensten (ook CAW’s) hebben een 
‘procedure gevaar voor integriteit’ die bepaalt 
wanneer en hoe beroepsgeheim geschonden mag 
worden. Melden zal in sommige situaties nodig zijn, 
maar enkel in uitzonderlijke situaties. 
 
Het aanbod voor 
individuele slachtoffers 
van familiaal geweld  
Door middel van 
individuele begeleiding 
kunnen slachtoffers van 
partnergeweld 
ondersteund worden bij 
het maken van keuzes 
en afwegingen, wanneer 
het gaat om vragen over 
de gevolgen die het 
geweld kan hebben voor 
hun kinderen of over het 
al dan niet voortzetten 
van de relatie. 
Afhankelijkheid en de 
traumatische verbintenis 
zijn kenmerken van de 
meeste slachtoffers van 
geweld in het gezin. Dit 
gegeven moet zeker 
worden opgenomen bij 
individuele 
begeleidingen van 
volwassen slachtoffers. 
Daarnaast kan er 
worden gewerkt rond 
herstellen van het 
zelfbeeld.  

Het aanbod voor plegers van familiaal geweld 

Op dit moment vinden plegers van partnergeweld 

vooral de weg naar de hulpverlening via (semi)

gedwongen hulpverlening. Dit heeft ook te maken 

met het feit dat er op dit moment weinig expliciet 

vrijwillig aanbod aanwezig is voor plegers van 

partnergeweld. Sowiezo vinden veel plegers vaak 

‘extern gemotiveerd’ hun weg naar de hulpverlening, 

dus vooral onder impuls van anderen. Dit kan zowel 

door het aandringen van een partner, vrienden, 

huisarts als politie of justitie zijn. Belangrijk binnen 

het Algemeen Welzijnswerk is dat de hulpverlening 

door de cliënt steeds wordt ‘gevraagd of aanvaard’. 

Het kan ook gaan over hulpverlening die de cliënt niet 

zelf heeft gevraagd, maar die door de hulpverlening 

wordt aangeboden en uiteindelijk ook door de cliënt 

wordt aanvaard (Serrien, 2006). Dit slaat op vormen 

van hulp die men op een meer ‘proactieve’ manier 

aanbiedt (aanklampend, motiverend, ‘bemoeizorg’, 

...), maar ook op vormen van hulp die door een 

externe instantie zijn 

opgelegd en door de 

cliënt worden aanvaard 

(alternatieve 

maatregelen).  

Er wordt binnen de 

begeleiding in het 

Algemeen Welzijnswerk 

met de pleger gewerkt 

rond  

verantwoordelijkheid 

nemen voor zijn daden, 

zijn aandeel m.b.t. het 

geweld onderkennen. Er 

moet inzicht worden 

verworven over hoe hij 

tot geweld komt. 

Mogelijke methodieken 

zijn de time-out, het 

bespreken van de 

geweldketen, inzichtelijk 

werken rond het eigen 

aandeel, cognitief-

gedragsmatig werken, 

aanleren van nieuw 

gedrag,... Het eerste 

doel van deze 

hulpverlening is zorgen 

dat het gewelddadig 

gedrag stopt. Een 

zelfcontroleprogramma leert de pleger controle 

nemen voor het gewelddadig gedrag. Deze controle 

wordt verworven door de koppeling van 

gedragsinzichten aan de inzichten over de oorsprong, 

het doel en de dynamiek van het eigen gedrag. 

Daarna wordt met deze gedragsalternatieven 

concreet geoefend zodat ze geïntegreerd geraken in 

de gedragsmogelijkheden van de pleger.  

Relationele begeleidingen voor koppels en gezinnen bij 
familiaal geweld 
Veel slachtoffers van de verschillende vormen van 
geweld in het gezin willen wel dat het geweld stopt, 
maar wensen daarom het contact met de pleger niet 
te verbreken door de relatie te beëindigen of te 
breken met de ouders. Relatie- en gezinsbegeleiding 
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zijn vooral aangewezen wanneer het slachtoffer 
ervoor kiest het contact met de pleger te behouden en 
de partnerrelatie gehandhaafd blijft, omdat er gewerkt 
wordt met alle betrokkenen in het gezin. Er moet 
echter aan een aantal voorwaarden worden voldaan 
voor men aan deze vorm van hulpverlening kan 
beginnen. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn:  

De situatie in het gezin moet veilig zijn. 
Wanneer er tijdens de begeleiding nog 
gewelddadigheden voorkomen moet dit 
worden gemeld en besproken.  

Beide partijen moeten bereid zijn aan de 
(gezins)relatie (of aan een harmonieuze 
afronding van deze relatie) te willen 
werken.  

Beide partners moeten openstaan om aan 
zichzelf te werken, en niet enkel aan het 
aandeel van de andere.  

 

De eerste opdracht bij geweld in gezinnen is het 

creëren van veiligheid in het gezin en het stoppen van 

geweld. Een belangrijke methodiek om dit te bereiken 

is de time-outprocedure, waarin actief wordt gewerkt 

met de geweldspiraal en de traumatische 

verbintenissen. Er wordt aan het koppel/gezin een 

akkoord gevraagd over het bespreken van de time-out 

om het geweld te doen stoppen. Wanneer de pleger 

bereid is mee te werken aan het programma, erkent 

hij zijn gewelddadig gedrag en is hij bereid er 

verantwoordelijkheid voor op te nemen. Belangrijk 

hierbij is echt ook dat de andere partner of 

gezinsleden ook meewerken aan het stoppen van het 

geweld. Bij het uitoefenen van het time-

outprogramma worden incidenten van geweldpleging 

uitvoerig ontrafeld. Er wordt stap voor stap 

doorgenomen waar de mogelijkheid nog bestond om 

de escalatie te doorbreken en waar dit niet meer kon. 

Deze methodiek is dezelfde als deze die binnen de 

individuele en groepsbegeleiding van plegers wordt 

toegepast.  

Niet elke relatiebegeleiding leidt tot het handhaven 
van de relatie. Soms blijkt een scheiding toch de beste 
weg. Ook dan geven relatiegesprekken voor de 
betrokkenen een beter perspectief op veiligheid in de 
toekomst en verkleint dit de kans dat het geweld ook 
na de scheiding weer opduikt, bijvoorbeeld in de vorm 
van stalking.  

3. Een aantal eerste reflecties over slachtoffer- 
en daderbemiddeling bij familiaal geweld 

Op de vraag waar het aanbod van de CAW’s en 
Slachtoffer- en Daderbemiddeling elkaar kunnen 
vinden rond het thema familiaal geweld formuleer ik 
hier vnl. een aantal eerste reflecties die dit bij mij 
oproept. 
Op dit moment gaat justitie niet vaak over tot 
verwijzing naar de rechtbank en vervolging omdat het 
voor magistraten niet altijd duidelijk is wat de beste 
manier van reageren is op dit thema. Er stelt zich ten 
eerste al het probleem dat er vaak onvoldoende 
bewijzen zijn. Bovendien is het bij partnergeweld niet 
altijd duidelijk wie slachtoffer en wie pleger is. Ook zijn 
er soms aanwijzingen of duidelijke boodschappen dat 
het slachtoffer niet wenst dat de pleger bestraft 
wordt. Dit maakt het aantal seponeringen bij familiaal 
geweld zeer groot (ongeveer 70 % voor de komst van 
COL 4/2006 m.b.t partnergeweld, sindsdien zijn er 
geen onderzoeken meer gebeurd om te meten of deze 
hier iets aan veranderden).  Meer onderzoek hierover 
zou wenselijk zijn.  
Het positieve aan dader-slachtofferbemiddeling is dat 
het slachtoffer vanuit een para-justitiële dienst 
gehoord wordt, en dat de pleger voor zijn 
verantwoordelijkheid t.a.v. het slachtoffer wordt 
gesteld. Het slachtoffer krijgt een stem in dat wat 
wenselijk zou kunnen zijn om zijn of haar ‘herstel’ te 
bevorderen, en de pleger moet iets doen t.a.v. hem of 
haar. Dit kunnen we alleen maar toejuichen. 
Bovendien gebeurt er met deze dossiers iets, waar 
vermoedelijk vaak weinig tot niets mee zou gebeuren, 
gezien er vaak geseponeerd wordt bij familiaal geweld.  
Anderzijds heb ik dezelfde bemerkingen als bij de 
aanspreekpunten partnergeweld nl. het is voor pleger 
en slachtoffer niet duidelijk welke consequenties het 
ingaan op dit aanbod heeft.  Het is zeer belangrijk dat 
beide partijen op voorhand goed geïnformeerd 
worden of wat het al dan niet ingaan op het aanbod 
van deze bemiddeling, en vooral wat het 
ondertekenen van een overeenkomst betekent. Ik vind 
het niet toevallig dat er toch een aantal mensen 
afhaken bij bemiddeling wanneer de zittingsdatum 
dichterbij komt, en stel me hierbij toch de vraag of 
mensen dit aanbod wel als voldoende vrijwillig 
ervaren.  
Bovendien vraag ik me af of een overeenkomst tussen 
dader en slachtoffer, waarbij de maatschappij niet 
vertegenwoordigd is niet vooral voor een pleger 
voordelen heeft. Vooral wanneer er geen contact is 
tussen slachtoffer en pleger stel ik me vragen op de 
mogelijkheden van herstel hierin. Bestaat de kans niet 
dat een slachtoffer zich achteraf bekocht voelt? Wat is 
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hierin de motivatie van de pleger: herstellen, of er 
goed/beter uitkomen t.a.v. justitie? 
Sowiezo vind ik de methodiek van slachtoffer- en 
plegerbemiddeling beperkend, in die zin dat er geen 
vertegenwoordiging van maatschappij aanwezig is 
conform de methodiek zoals ze in hergo wordt 
toegepast. Gezien het hoge aantal seponeringen pleit 
ik er toch voor dat justitie zijn verantwoordelijkheid 
opneemt. Inschakelen van bemiddelen mag geen 
bijkomend excuus worden om nog meer te gaan 
seponeren, gezien het slachtoffer toch al ‘vergoed’ 
werd. In die zin lijkt het me zuiverder niet alleen het 
slachtoffer en de pleger bij deze bemiddeling aan het 
woord  te laten, maar ook iemand die de 
maatschappij vertegenwoordigt en hier normerend 
optreedt. Dit kan in mijn ogen niet de bemiddelaar 
zijn, maar moet een rol zijn die voldoende zuiver blijft. 
Er zijn binnen slachtoffer- en plegerbemiddeling 
verschillende bemiddelingen waarbij er geen direct 
contact is tussen slachtoffer en pleger. In het kader 
van herstel lijkt het me toch belangrijk om zoveel en 
waar mogelijk om in deze situaties (met 2 
meerderjarige slachtoffers) wel een –goed voorbereid
- contact tussen slachtoffer en pleger te voorzien. 
Ik ga er van uit dat bemiddeling vanuit Suggnomè bij 
partnergeweld best plaatsvindt wanneer er geen 
relatie meer is, dus bij ex-partners. Wanneer partners 
nog samen zijn stel ik ernstig vragen over de vrijheid 
die een slachtoffer voelt om recht op herstel te laten 
gelden. Dit vormt denk ik echt een tegenindicatie om 
hiermee aan de slag te gaan. 
Ik stel me wat vragen of een zuivere slachtoffer-
daderbemiddeling wel voldoende mogelijkheden 
biedt om de gevolgen voor het slachtoffer in beeld te 
brengen. Moet de context hier niet bij betrokken 
worden? Hoe zit het bijvoorbeeld met de kinderen, 
die eveneens slachtoffer zijn van een situatie van 
partnergeweld? Kunnen de gevolgen van 
partnergeweld, een situatie die geruime tijd duurt en 
ernstig inbeukt op het zelfbeeld van het slachtoffer, 
een situatie die niet te vergelijken is met een 
eenmalig feit (waarmee ik geen afbreuk wil doen aan 
de gevolgen die dit voor deze slachtoffers kan 
veroorzaken, ) door een individueel slachtoffer 
worden gebracht? Is hergo hiervoor geen betere 
methodiek, waarbij heel de context kan getuigen van 
de gevolgen, zowel voor het slachtoffer zelf als voor 
zijn omgeving? Deze vraag stelt zich nog scherper bij 
zeden-delicten t.a.v. een minderjarig slachtoffer: wie 
krijgt hier als slachtoffer het woord, en kan je wel 
bemiddeling toepassen bij een minderjarig slachtoffer 
zonder de context te betrekken? Kan deze 
minderjarige de gevolgen voldoende inschatten? Vaak 
kunnen ze deze gevolgen ook onvoldoende in beeld 
brengen zelf, laat staan verwoorden. En zijn ouders 
dan beter geplaatst om deze gevolgen in te schatten?  

 

Dit zijn een aantal eerste reflecties over slachtoffer- 
daderbemiddeling en familiaal geweld. Ik stel me dus 
wat vragen over de manier waarop slachtoffer- 
daderbemiddeling gebeurt. Ik wil toch even duidelijk 
stellen dat ik heel erg voorstander ben van het recht 
op herstel, en dat het uitklaren van een aantal zaken 
van slachtoffer naar pleger heel helend werkt. Toch 
vind ik dat er bij deze problematiek, die toch ernstige 
gevolgen heeft voor mensen, en zowel bij pleger als 
bij slachtoffer vaak inbeukt op hun zelfbeeld, met 
voldoende zorg en vooral met de juiste methodiek 
moet worden gewerkt. 
 

Voetnoten:  
 

¹ Kris De Groof is stafmedewerker bij het Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk.  
² Kans op slagen. Een integrale kijk op geweld in gezinnen. Kris De Groof 

en Tina de Gendt. Lannoo Campus, 2007, p. 22-23.  
³ Idem 1., p. 40-44. 

⁴ Idem 1, p. 58.  

⁵ Idem 1, p. 61-68.  
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1. Bemiddeling voor vonnis 
 
Linda en Eric leerden de bemiddelingsdienst kennen 
via een doorverwijzing vanuit het parket. De titularis 
van het strafrechtelijk dossier vond dat een 
bemiddeling een zinvolle aanvulling kon zijn bij de 
verdere afhandeling van dit dossier en had beide 
partijen schriftelijk op de hoogte gebracht van de 
mogelijkheid tot bemiddeling. Het was Linda – 
slachtoffer van opzettelijke slagen en verwondingen, 
veroorzaakt door haar partner – die twee dagen na 
het vertrek van de parketbrief contact met me 
opnam. Ze verwonderde zich over het feit dat Eric 
vervolgd werd en verzekerde mij dat alle conflicten 
ondertussen waren opgelost. Toen ik aanbood om bij 
haar langs te komen, nam ze mijn aanbod echter 
meteen aan. Het leek haar goed dat Eric ook aanwezig 
was tijdens dit eerste gesprek; zo kon Eric bevestigen 
dat de situatie helemaal onder controle was. Hier 
stond ik als bemiddelaar weigerachtig tegenover. Ik 
benadrukte dat het uiteraard aan hen was om hierin 
een keuze te maken, maar dat mijn voorkeur uitging 
naar een afzonderlijk intake gesprek met hen beiden. 
Mensen kunnen mijns inziens op die manier iets 
opener vertellen over het gebeuren. Ook het 
aftoetsen of bemiddeling als aanbod tegemoetkomt 
aan hun individuele noden en behoeften wordt 
hierdoor eenvoudiger. Linda had wel oren naar mijn 
argumenten. We regelden dan ook een eerste 
afspraak. 
 
Een week later ging ik bij Linda langs. Al vlug bleek de 
situatie helemaal niet stabiel te zijn. Linda en Eric 
hadden de voorbije week weer een reeks conflicten 

gekend en Eric was met slaande deuren vertrokken. 
Mijn komst bleek helemaal niet overbodig. Na het 
gesprek met Linda ging ik een paar dagen later op 
bezoek bij Eric. Deze was ondertussen bij zijn ouders 
ingetrokken. Ook hij wou de bemiddeling een kans 
geven. Zo kon het niet langer! 
 
Tijdens deze eerste individuele gesprekken werd de 
tijd genomen om een inventaris te maken over de 
thema’s die beiden wensten te bespreken tijdens het 
bemiddelingsproces. Vervolgens werden een aantal 
gezamenlijke gesprekken georganiseerd. Thema’s die 
aanbod kwamen waren: het geweld, spijt, schuld, 
schaamte, de relatie, communicatie, angst en 
mogelijke schadevergoeding. 
Uiteindelijk besloten beiden om de relatie stop te 
zetten, hoe pijnlijk dit ook voor hen beiden was. Zeker 
na drie jaar samenwonen schrikte de idee om 
opnieuw te moeten beginnen hen af. Door de 
bemiddelingsgesprekken werd het iets eenvoudiger 
om bij dit loslaten een aantal duidelijke afspraken te 
maken. Wat met de gemeenschappelijke goederen, 
wat met de ziekenhuiskosten van Linda, wie blijft in 
de huurwoning wonen, hoe gaan we met elkaar om in 
de toekomst? Uiteindelijk werd op het eind van het 
bemiddelingsproces een eenvoudige verklaring voor 
de correctionele rechtbank opgemaakt. Beiden 
wensten te laten weten aan de rechtbank dat ze de 
relatie hadden beëindigd, dat er afspraken gemaakt 
waren rond vereffening en verdeling en dat ze elkaar 
de nodige rust wensten te gunnen. 
 
Ook Marc en Sofie werden naar de 

Beeld vanuit een bescheiden praktijk 
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gemaakt rond hun zoon. Sinds hij de feiten op 
Yasmina pleegde heeft hij zijn zoon niet meer te zien 
gekregen. Yasmina komt niet op bezoek in de 
gevangenis. Kan de bemiddeling iets voor hem 
betekenen? Ik wijs Abdel op het feit dat bemiddeling 
betekent dat hij verantwoordelijkheid opneemt voor 
datgene wat er gebeurd is. Indien hij bereid is te 
spreken over het gebeuren, en te zoeken naar 
mogelijke oplossingen voor de zware gevolgen die de 
feiten met zich meebrachten, kan bemiddeling zeker 
een meerwaarde bieden. Na dit eerste gesprek 
besloot Abdel met de bemiddeling van start te gaan 
en ik nam schriftelijk contact op met zijn (ex-) partner. 
In mijn brief vermeldde ik duidelijk dat bemiddeling 
een vrijwillig aanbod is. Ik vroeg haar om, indien zij 
van het aanbod gebruik wenste te maken, contact op 
te nemen met onze dienst. Deed zij dit niet voor het 
einde van de maand, dan ging ik ervan uit dat zij 
momenteel geen interesse had in de bemiddeling. 
 
Op de valreep nam Yasmina contact met me op. Een 
week na ons eerste telefoontje ging ik bij haar langs. 
Het gebeuren had haar nog lang niet losgelaten. 
Integendeel, telkens zij in de spiegel keek werd zij 
herinnerd aan het verleden. Zij had nooit gedacht dat 
Abdel tot zoiets in staat zou zijn. Hoe was zoiets 

kunnen gebeuren? De angst 
dat de feiten zich zouden 
herhalen leefde sterk. Om 
die reden wilde ze ook niet 
met haar zoon naar de 
gevangenis gaan. De schrik 
dat ook hij slachtoffer zou 
worden van dit brute 
geweld liet haar niet los. 

Toch wilde zij Abdel spreken in aanwezigheid van de 
bemiddelaar. Ze wilde hem laten zien dat hij niet in 
zijn opzet gelukt was (haar glimlach had ze dankzij 
een medische ingreep herwonnen). Ze wilde met hem 
afspraken maken over hun zoon. Deze bemiddeling 
startte dan ook veelbelovend. Toen ik Abdel twee 
weken later opnieuw sprak, bleek dat hij zijn 
verantwoordelijkheid voor het gebeuren niet ten 
gronde wenste op te nemen. Hij minimaliseerde sterk 
de impact die de feiten op Yasmina hadden gehad en 
plaatste zichzelf in de slachtofferrol. Hij zat 
momenteel in de gevangenis. Hij kreeg zijn zoon niet 
te zien. Deze bemiddeling werd dan ook kort na het 
opstarten door Yasmina stopgezet. Op de vraag van 
de bemiddelaar of de bemiddeling voor haar enige 
betekenis had gehad antwoordde ze het volgende: 
“Een jaar lang leefde ik in de hoop dat ik alles kon 
vergeven en vergeten, ik was zelfs bereid om de 

bemiddelingsdienst doorverwezen door het Parket. Zij 
kregen in het verleden vanuit politionele hoek een 
hulpverleningsaanbod geformuleerd (project 
partnergeweld) maar besloten om hier geen gebruik 
van te maken. Ze zijn beiden hoger opgeleid. Ze 
veronderstelden dat ze samen wel in staat waren om 
hun problemen het hoofd te bieden. Niets bleek 
minder waar. Twee jaar na de eerste vaststelling 
kampten Sofie en Marc nog steeds met dezelfde 
problemen. Marc was werkzaam als kaderlid bij een 
bankinstelling. Sofie had tijdelijk haar carrièreplannen 
aan de kant geschoven om te zorgen voor hun 
tweeling en het inrichten van hun nieuwbouwwoning. 
Vooral de zorgen voor twee jonge kinderen en de 
afwezigheid van Marc in het opnemen van die zorg 
maakte dat het Sofie geregeld allemaal te veel werd. 
Marc werd na een lange werkdag thuis 
geconfronteerd met een overspannen vrouw en zocht 
troost in de drank.  
 
Beiden wensten in te gaan op het 
bemiddelingsaanbod. Ze schrokken van de 
mededeling dat Marc voor de correctionele rechtbank 
moest verschijnen. Het was voor hen beiden een 
teken aan de wand. Tijdens de bemiddeling kregen ze 
een aantal zaken ten aanzien van elkaar uitgesproken: 
Sofie verwachtte dat Marc meer zorg opnam voor zijn 
gezin, Marc wilde werken aan zijn alcoholprobleem, 
misschien zou het ook wel goed zijn om de tweeling 
één dag in de week buitenhuis te laten opvangen, … 
Uiteindelijk beslisten ze samen tijdens het 
bemiddelingsproces om de stap naar de hulpverlening 
te zetten. Ze gingen beiden in relatietherapie. Er werd 
een bemiddelingsovereenkomst opgemaakt waarin 
stond dat partijen samen beslisten om de hulp van 
een relatietherapeut in te roepen. De rol voor de 
bemiddeling bleef in hun verhaal dan ook vrij beperkt. 
 
 

2. Bemiddeling na vonnis 
 
 
Abdel contacteerde de bemiddelingsdienst op 
doorverwijzing van de Psycho Sociale Dienst van de 
gevangenis. Hij wenste te bemiddelen met zijn (ex-)
partner Yasmina. Zij werd het slachtoffer van ernstig 
partnergeweld en werd door Abdel verminkt in het 
aangezicht. Abdel was reeds veroordeeld voor 
ernstige feiten en nu ook voor het geweld dat hij op 
Yasmina pleegde. Op het eerste intake gesprek stelt 
Abdel dat het niet bedoeling is om Yasmina terug voor 
zich te winnen. Indien ze niets meer met hem wil te 
maken hebben, kon hij dat begrijpen. Voor hem is het 
belangrijk dat er een aantal afspraken kunnen worden 
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relatie opnieuw een kans te geven. Nu weet ik dat dit 
een ijdele hoop was. Het is allemaal te ver gegaan. De 
jeugdrechter zal nu oordelen over een regeling voor 
ons kind.” 
 
 

3. Knelpunten 

 
3.1 Hoe legitiem is de vraag tot bemiddeling?  
 
De vraag naar bemiddeling in dossiers intrafamiliaal 
geweld is mijns inziens even legitiem als bij andere 
strafrechtelijke feiten. Integendeel, partijen hebben in 
deze situaties een groot gemeenschappelijk belang: 
hun relatie, hun kinderen, hun huis en/of 
gemeenschappelijke goederen, … Deze 
gemeenschappelijkheid kan de slaagkansen bij een 
bemiddeling alleen maar versterken. Waarbij ik 
onmiddellijk wens op te merken dat het eindresultaat 
van een geslaagde bemiddeling niet mag omschreven 
worden als partners die geleerd hebben weer in 
harmonie samen te leven. Een succesvolle bemiddeling 
in een dossier van intrafamiliaal geweld is een 
bemiddeling waarin het geweld bespreekbaar kan 
worden gesteld en waar in samenspraak naar 
oplossingen kan worden gezocht. Oplossingen die even 
verscheiden zijn als er partijen zijn: samen 
inventariseren waar het fout loopt, samen de stap 
zetten naar de hulpverlening, …, maar ook samen een 
punt zetten achter de relatie. 
 
Redenen om de communicatie niet op te starten zijn 
dezelfde als deze in andere dossiers, namelijk 
interferentie met het lopende onderzoek, ontkennende 
verdachte/dader, interferentie met bemiddeling in 
strafzaken. Bemiddeling wordt eveneens ernstig 
bemoeilijkt in gevallen van aanhoudend gebruik van 
geweld. De bemiddelaar is gebonden aan het 
beroepsgeheim. Indien de bemiddelaar weet krijgt van 
nieuwe feiten dwingt dit de bemiddelaar in een 
oncomfortabele positie. De bemiddelaar kan dit 
uiteraard met partijen bespreken en zoeken naar 
oplossingen zoals het opstarten van vrijwillige 
hulpverlening, het volgen van een agressietherapie of 
een time-out project. Indien het geweld echter blijft 
aanhouden dient de bemiddelaar de bemiddeling 
tijdelijk op te schorten of in uitzonderlijke 
omstandigheden het geweld te melden aan de 
gerechtelijke instanties. 
 
3.2 Vraagtekens bij de werkingsprincipes? 
 
Werkingsprincipes die wij als bemiddelaar hanteren zijn 
de vrijwilligheid, de neutraliteit en de 
vertrouwelijkheid. Bij het eerste principe, de 

vrijwilligheid, wens ik volgende kantlijn te plaatsen. 
Mensen zijn in relatie tot elkaar vaak bereid om 
zichzelf weg te cijferen om de ander te plezieren, om 
hun eigen grens te overschrijden. Zeker in dossiers 

van intrafamiliaal geweld 
waarin dagelijks grenzen 
worden overschreden is 
dit een grote valkuil. 
Laten we niet vergeten 
dat wij steeds optreden 
in een strafrechtelijk 
kader en in een 
strafrechtelijke 
procedure. Hoe vrijwillig 
of net hoe verplichtend 
wordt zo een 
bemiddeling dan wel? 
Zeker als ze vanuit het 
parket wordt 
voorgesteld. In hoeverre 
worden partijen 
gedwongen om te 
spreken met elkaar – 
zeker met de stok van de 
rechtbank achter de 
deur? 
De oplossing kan erin 
bestaan om partijen 
afzonderlijk te spreken 
tijdens een eerste intake 
gesprek. Hoewel dit zeker 
geen garantie biedt, kan 

deze werkwijze toch fungeren als een eerste vangnet. 
Gaan we even terug naar de eerste casus. In dit 
dossier gaf Linda bij het eerste telefonische gesprek 
duidelijk aan dat alles terug oké was tussen haar en 
Eric. Ze zei letterlijk: “We zijn terug samen. Eric kan er 
dan ook bij zijn als je komt”. Het lijkt me belangrijk dat 
je mensen erop wijst dat het een aantal voordelen 
heeft om de bemiddelaar afzonderlijk te spreken. 
Mensen kunnen iets makkelijker hun verhaal 
vertellen, zonder onderbrekingen van de partner. Het 
is dan ook mogelijk om bij elk afzonderlijk te toetsen 
of een bemiddeling voor hen persoonlijk een zinvolle 
aanvulling kan zijn op het gebeuren. Men hoeft 
minder rekening te houden met de mening van de 
partner; men wordt uitgenodigd om hierin zelf een 
beslissing te nemen. 
Aanhoudend gebruik van geweld kan zoals reeds 
gesteld uitzonderlijk nopen om het tweede principe, 
de vertrouwelijkheid, te doorbreken. Deze beslissing 
wordt niet eenzijdig door de bemiddelaar genomen 
maar door het voltallige bemiddelaarsteam en is 
enkel in hoge nood te verantwoorden. 
Van een bemiddelaar wordt verwacht dat hij of zij 
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professioneel en methodisch neutraal is. Dit betekent dat 
een bemiddelaar evenveel tijd en aandacht besteed aan 
beide partijen, hen eenzelfde recht van spreken dient te 
geven, ... Dit principe kan geduid worden door de term 
meerzijdige partijdigheid. Deze meerzijdige partijdigheid 
kan door de bemiddelaar beter worden bewaakt als 
beide partijen, zowel slachtoffer als verdachte/dader 
gesteund worden in het bemiddelingsproces. Dit biedt de 
mogelijkheid om de ruimere context van partijen bij de 
bemiddeling te betrekken. Geweld wordt hierdoor niet 
langer versluierd, maar bespreekbaar, een zaak van de 
gemeenschap. Ervaring leert dat partijen heel moeilijk 
deze stap zetten. Schuld en schaamte zijn hiervoor 
bepalend. 
 
3.3 Tijdstip waarop het bemiddelingsaanbod aan 
partijen wordt aangeboden? 
 
Binnen ons arrondissement is een breed 
hulpverleningsaanbod IFG voorhanden. Het project 
partnergeweld Oudenaarde is dan ook een voorbeeld van 
samenwerking tussen politie, justitie en de hulpverlening. 
Bij een melding van feiten of bij een tussenkomst doet de 
lokale politie onmiddellijk een hulpverleningsaanbod naar 
de betrokkenen. Indien zij 
hierop wensen in te gaan 
neemt de hulpverlening 
binnen de drie dagen met 
hen contact op voor een 
eerste gesprek. Toch zijn 
er steeds mensen die niet 
wensen in te stappen in 
het project of mensen die 
tijdens het 
hulpverleningstraject 
afhaken. Ook dossiers die 
het voorwerp uit maken 
van een gerechtelijk 
onderzoek en waarin de 
beklaagde in 
voorhechtenis zit komen 
niet onmiddellijk in 
aanmerking voor dit 
project.  
Voor deze doelgroepen 
zou het aanbod van 
bemiddeling kort na de 
feiten mogen worden 
aangeboden en niet op het 
moment dat de zaak voor 
de rechtbank wordt 
gebracht. Kort na de feiten 
weten mensen maar al te 
goed dat er waarschijnlijk 
nog een vervolg komt op 
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het verhaal. Als het aanbod echter een jaar of twee 
jaar na de feiten gebeurt, heeft men de feiten 
misschien verdrongen of wil men het er met zijn (ex-)
partner niet meer over hebben.  
Ook op het moment van de dagvaarding en in de fase 
van de strafuitvoering lijkt het aangewezen om het 
aanbod van bemiddeling op regelmatige tijdstippen te 
herhalen. Partijen bepalen zelf wel wanneer ze er 
klaar voor zijn of wanneer ze er nood aan hebben. Dit 
blijkt duidelijk uit de aangehaalde casussen. Zowel 
voor als na vonnis kan bemiddeling in deze dossiers 
worden voorgesteld en een meerwaarde bieden voor 
de betrokkenen. 
 
3.4 Grens tussen hulpverlening en bemiddeling? 
 
In geen van de aangehaalde casussen was de 
hulpverlening op het moment van de aanmelding 
actief. In de eerste situatie werd geen hulpverlening 
aangeboden omdat het project partnergeweld de 
regio waar Linda en Eric woonachtig waren nog niet 
bestreek. In de tweede situatie werd hulpverlening 
aangeboden maar door beide partners geweigerd: “Ze 
waren mans genoeg om zelf het hoofd te bieden aan 

hun problemen.” In het derde 
voorbeeld werd enkel Yasmina 
door slachtofferhulp opgevangen. 
Bemiddeling is geen hulpverlening 
en als bemiddelaar moet je hier 
duidelijk een grens kunnen 
trekken. 
Het belangrijkste verschil tussen 
individuele hulpverlening en 
bemiddeling is het feit dat 
hulpverlening intrapersoonlijk is 
en bemiddeling interpersoonlijk. 
Hiermee bedoel ik dat 
hulpverlening/therapie gericht is 
op een persoonlijk probleem. Men 
gaat met de mensen individueel 
aan de slag. Het is daarentegen de 
taak van de (herstel)bemiddelaar 
om zich te focussen op de 
verhouding tussen dader en 
slachtoffer, op het realiseren van 
pacificatie en rust en op het 
herstelgericht werken met beiden 
en dit in een strafrechtelijk kader 
waarbij zich de mogelijkheid stelt 
om een overeenkomst terug te 
koppelen naar de gerechtelijke 
instanties. De bemiddelaar kan 
uiteraard met beide individuen 
intrapersoonlijk gaan werken tot 
op een bepaalde hoogte. Ik ga 
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met beide partijen een stuk op weg om af te toetsen 
wat voor hen belangrijk is. Dit blijkt duidelijk uit de 
eerste gesprekken. Toch blijft het mijn taak om 
vervolgens te focussen op het interpersoonlijke, het 
gezamenlijke, het zoeken naar oplossingen waarbij elke 
partij zich goed voelt of waarin zij zich kan vinden. Ook 
het feit dat slachtoffer-dader bemiddeling vertrekt 
vanuit een strafrechtelijk kader en de mogelijkheid 
biedt hiernaar een terugkoppeling te maken overstijgt 
het microniveau van het gezin.  
Wat dan met de relatie? Kan deze dan de kern worden 
van de bemiddeling? 
Vanuit menselijk oogpunt lijkt het me logisch dat men 
hier niet omheen kan. Partijen geven immers vaak de 
boodschap dat ze de ander nog graag zien. Zowel dader 
als slachtoffer zitten dikwijls met een schuldgevoel. 
Slachtoffers proberen de bemiddelaar er bijvoorbeeld 
van te overtuigen dat hun agressieve partner best 
meevalt. Vaak krijg ik te horen dat de partner toch zo 
goed voor hen zorgt, dat hij enkel agressief is als hij 
dronken is en dat hij onder normale omstandigheden 
een zeer lieve man is. Of zoals in het geval van Linda: 
“Ik zie hem graag, maar we kunnen gewoon niet 
praten”. Als bemiddelaar is het mijn taak om mensen 
een open gespreksruimte 
aan te bieden. Waarover 
gepraat dient te worden, is 
echter niet aan mij om te 
bepalen. Mensen geven 
immers zelf aan wat voor 
hen de kern is van het 
probleem. Uiteraard 
vertrek ik steeds vanuit 
een strafrechtelijk kader 
(het gebeuren – de feiten). 
Maar het is aan de partijen 
om hieraan betekenis te 
verlenen. Het aanraken en 
het duidelijk stellen van 
een aantal zaken, zoals de 
relatieproblemen, kunnen 
dus zeker. Hiermee verder 
aan de slag gaan, ligt 
moeilijker. De bemiddelaar 
moet immers zijn grenzen 
bewaken, met de eigen 
hoofdopdracht in het 
achterhoofd: het mogelijk maken om over het 
gebeuren te spreken, vrijwillig en in alle 
vertrouwelijkheid, dit met het oogmerk om pacificatie 
en herstel te bewerkstelligen. Het aanbieden van 
therapie binnen de bemiddeling valt hier niet onder. 
Therapie werkt immers intrapersoonlijk, en kan qua 
duur en intensiteit behoorlijk verschillen van de 
bemiddeling. Doorverwijzing is hier dan ook op zijn 

plaats. Mensen die starten met een 
bemiddelingsproces staan hier vaak voor open. Mooi 
voorbeeld is hiervan het verhaal van Sofie en Marc. Zij 
beslisten samen tijdens de bemiddeling om een 
beroep te doen op een relatietherapeut. De rol van de 
bemiddelaar was dan ook vlug uitgespeeld. 
 
3.5 Het duiden van de geweldcyclus – Taak voor de 
bemiddelaar? 
 
De theorie rond de geweldcyclus is een handvat voor 
het werken in deze dossiers. Kort geschetst kan zij als 
volgt worden verwoord. Partners leven in een 
symbiotische relatie met elkaar, een soort 
honeymoonfase. Beiden gaan zo op in de symbiose 
dat er heel weinig ruimte blijft voor individualiteit. Na 
verloop van tijd komen - door kleine prikkels - barsten 
in de symbiose, die uiteindelijk escaleren tot geweld. 
Vlak na zo’n uitbarsting van geweld gaan beide 
partners vaak uit elkaar. Er wordt klacht ingediend bij 
de politie. Slachtoffers hebben schrik en zijn enorm 
boos. Beiden voelen zich echter helemaal niet goed 
bij de nieuwe situatie. Daders voelen zich schuldig. 
Slachtoffers hebben schrik, maar voelen nog steeds 
de grote liefde. Na verloop van tijd zoeken beiden 
weer toenadering, men gaat terug samenwonen en 
alles wordt met de mantel der liefde bedekt. Hier is 
sprake van een ‘splitting’, zowel voor slachtoffers als 
daders: enerzijds willen ze dat het geweld stopt, maar 
anderzijds willen ze ook de relatie niet kwijt. 
 
Het is de taak van de bemiddelaar om de mensen een 
spiegel voor te houden, om deze splitting te gaan 
benoemen en te laten zijn. Eenmaal het volledige 
plaatje zichtbaar is, kunnen mensen zelfstandig de 
beslissing nemen om met het probleem aan de slag te 
gaan. In de praktijk merk ik dat mensen er dan ofwel 
voor kiezen om uit elkaar te gaan, ofwel om samen te 
blijven en het probleem aan te pakken. Mensen gaan 
samen brainstormen, in hun zoektocht naar 
oplossingen (bvb. het volgen van therapie).  

 

4. De kracht van bemiddeling 
 
Als bemiddelaar kies ik er uitdrukkelijk voor om ook in 
dossiers van partnergeweld het bemiddelingsaanbod 
aan te bieden; om mensen de kans te geven hun 
verhaal te vertellen en hen te confronteren met de 
dubbelheid (‘splitting’, zie boven).  
 
Door een gesprek aan te gaan over de feiten zelf, de 
gevolgen ervan en hun huidige positionering ten 
aanzien van elkaar (hun relatie), komen mensen 
dichter bij hun eigen waarheid. De voornaamste taak 
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van de bemiddelaar is hier het bespreekbaar maken van 
het geweld. Werkpunten hierbij zijn: 

het doorbreken van de schaamte, over het 
eigen gedrag (dader) of over hetgeen is 
gebeurd (slachtoffer); 

inzicht geven in het soort geweld, in de 
dynamiek van het koppel; 

beide partijen de kans geven om een 
hulpvraag/oplossing te formuleren met 
betrekking tot het stoppen van het geweld 
(hulpverlening of stopzetten van de relatie); 

het doorbreken van de polarisatie en splitting. 

de maatschappelijke norm binnen te brengen 
in het gezin. Partijen worden door de 
bemiddelaar uitgenodigd om hierover de 
confrontatie met elkaar aan te gaan en te 
reflecteren. 

 
Het is pas op het moment dat men inzicht heeft in zijn 
eigen situatie en patronen, dat men in staat is om er ook 
mee aan de slag te gaan. Doorverwijzing naar 
relatietherapie of het project partnergeweld kan 
vervolgens overwogen worden.  
 
 
 

5. Slot 
 
Partnergeweld is een actueel thema, niet langer een 
randfenomeen, er moet bij voorrang gevolg aan worden 
gegeven. Zowel politie, artsen, justitie en hulpverlening 
hebben hierin een taak te vervullen. Ook bemiddeling 
biedt een aantal mogelijkheden. Zo kan bemiddeling de 
mogelijkheid bieden om het geweld bespreekbaar te 
maken, het geweld uit een isolement te halen. De 
bemiddeling heeft als troef het verbinden van het micro 
niveau van het gezin en het grotere strafrechtelijke 
kader. Deze brugfunctie dient ook structureel een plaats 
te krijgen in de ketenaanpak die belangrijk is bij opvolging 
van dergelijke dossiers.  
 
De in dit artikel vermelde cases zijn geplukt uit de 
realiteit. De concrete situaties werden onherkenbaar 
gemaakt, namen en beroepen werden gewijzigd, dit 
omwille van de privacy. 
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Bron: Het Nieuwblad Joris DELPORTE 020506 



 

 

                                       NIEUWSBRIEF -  N°2/09                                        16 

 

Sinds geruime tijd wordt er veel aandacht besteed 
aan het thema ‘intrafamiliaal geweld’.  Intrafamiliaal 
geweld is een ruim begrip.  Het beperkt zich niet enkel 
tot slagen en verwondingen aan partner maar ook: 
slagen en verwondingen aan ex-partner, slagen en 
ve r w o n d in g e n  a an  ( e x - ) p ar t n er  m e t 
werkonbekwaamheid, slagen en verwondingen aan 
kinderen of (groot)ouders, broers, zussen, 
vernielingen in familiale sfeer, stalking tussen ex-
partners.   
 
In de provincie Limburg zijn er werkgroepen om de 
werking van alle diensten, die te maken hebben met 
intrafamiliaal geweld, op elkaar af te stemmen.  
Hulpverleningsdiensten specialiseren zich in de 
problematiek om aangepaste begeleiding of vorming 
aan cliënten te kunnen geven.  Ook de parketten van 
de procureur des Konings nemen deel aan de 
werkgroepen en behandelen deze dossiers met 
prioriteit.  De parketten van de procureur des Konings 
kunnen o.a. beslissen om via de procedure 
bemiddeling in strafzaken dossiers van intrafamiliaal 
geweld af te handelen.   
 
De magistraten verbonden aan het parket van 
Tongeren verwijzen veel dossiers van ‘intrafamiliaal 
geweld’ naar de dienst bemiddeling in strafzaken.  De 
feiten kunnen één keer of meermaals hebben 
plaatsgevonden.  Tevens kan de dader een combinatie 
van feiten ten laste worden gelegd.   
 
Als de dienst bemiddeling in strafzaken een dossier 
‘intrafamiliaal geweld’ ontvangt worden beide 
partijen afzonderlijk uitgenodigd voor een gesprek.  
Tijdens het gesprek met het slachtoffer en de dader 
wordt er uitgelegd wat bemiddeling in strafzaken 
inhoudt en wordt er bevraagd of zij bereid zijn om 
deel te nemen aan de voorgestelde procedure.  
Tevens worden de feiten besproken.  Er wordt 
nagegaan in welke omstandigheden de feiten gebeurd 
zijn.  Er wordt bekeken of dit een eenmalig feit is of 
niet.  Indien het geen éénmalig feit is, wordt de 

frequentie van het geweld bevraagd voor en na de 
ten laste gelegde feiten.  Tevens wordt nagegaan of 
de feiten ernstiger worden in de loop van de tijd of 
niet en of de feiten bespreekbaar zijn in het gezin.  Er 
wordt bevraagd of dit de eerste klacht is die 
neergelegd werd of dat er reeds meerdere klachten 
werden neergelegd.   
 
Met het slachtoffer worden enkele specifieke 
slachtoffergerichte zaken besproken.  Indien er een 
geschiedenis van geweld is en het slachtoffer legt nu 
voor het eerst klacht neer, dan wordt er naar de 
reden hiervoor gevraagd.  Tevens wordt er besproken 
hoe het slachtoffer de feiten beleefd heeft, hoe zij 
t.o.v. de andere partij staat, of zij nog contact heeft 
met de andere partij of dat het contact verbroken is.  
Er wordt getoetst of het slachtoffer de feiten een 
plaats kan geven of dat zij begeleiding hiervoor nodig 
heeft.  Er wordt indien nodig doorverwezen naar de 
hulpverlening vb slachtofferhulp.  Met het slachtoffer 
wordt bekeken welke kwetsuren deze heeft 
opgelopen, of zij zich medisch heeft laten verzorgen, 
of zij werkonbekwaam is geweest, en of zij al dan niet 
blijvend werkonbekwaam is.  Tevens wordt er 
bekeken of zij een schade-eis zal stellen op materieel, 
medisch of moreel gebied.   
 
Met de dader wordt bekeken hoe hij de feiten beleefd 
heeft, hoe hij denkt dat de andere partij de feiten 
heeft beleefd, wat de beweegredenen zijn om de 
feiten te plegen of de feiten steeds in bepaalde 
omstandigheden gebeuren vb nadat hij alcohol heeft 
gedronken.  Tevens wordt er bekeken of hij reeds 
begeleiding volgt of gevolgd heeft (individueel of met 
zijn partner), de frequentie van de begeleiding, de 
zinvolheid van de begeleiding.  Indien hij geen 
begeleiding volgt, wordt er naar zijn motivatie 
hieromtrent getoetst.   
 
In de praktijk stellen we vast dat daders en 
slachtoffers verschillend kunnen reageren op het 
voorstel om deel te nemen aan de procedure 
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bemiddeling in strafzaken.  Sommige daders en 
slachtoffers wensen deel te nemen aan de procedure 
bemiddeling in strafzaken.   Het dossier kan dan zo 
afgehandeld worden via deze procedure.  In andere 
dossiers neemt het slachtoffer contact op met de 
mededeling dat alles goed is, dat ze nog bij hun 
partner zijn of dat de andere partner hem/haar met 
rust laat, dat ze niet wensen herinnerd te worden aan 
de feiten en dat ze niet wensen dat er verder gevolg 
gegeven wordt aan het dossier.  Sommige cliënten 
vertellen dat ze op het ogenblik van de feiten wensten 
geholpen te worden, maar dat er toen geen hulp was.  
Zij vinden dat ‘justitie’ hen te laat hulp aanbiedt en 
dat ze nu niet meer wensen geholpen te worden 
aangezien hun situatie stabiel is.  Door de late reactie 
worden de feiten opnieuw opgerakeld en dit zorgt 
opnieuw voor spanningen in hun relatie/
verstandhouding.  Sommige slachtoffers/daders 
reageren niet op de brief van de dienst bemiddeling in 
strafzaken.  Het is onduidelijk waarom zij niet 
reageren op de uitnodigingsbrieven.  Zijn zij hun 
afspraak vergeten?  Gaan zij ervan uit dat, als ze niet 
reageren, dat hun dossier geseponeerd wordt? …  
 
Als slachtoffers de vraag stellen tot sepot dan wordt 
hen meegedeeld dat de magistraat niet automatisch 
op hun vraag zal ingaan om het dossier te seponeren 
en dat de magistraat alsnog kan overgaan tot 
dagvaarding voor de correctionele rechtbank.  Na 
deze uitleg gekregen te hebben, kiezen sommige 
slachtoffers ervoor om geen schadevergoeding te 
vragen binnen de procedure bemiddeling in 
strafzaken en verder geen verwachtingen te hebben 
t.a.v. dader.  Zo laten ze de keuze aan de dader om al 
dan niet deel te nemen aan de voorgestelde 
procedure.  Andere slachtoffers wensen effectief niet 
mee te werken.   
 
Indien slachtoffers niet gereageerd hebben op de 
eerste brief, krijgen zij een herinneringsbrief 
toegestuurd waarin ze de mogelijkheid krijgen om het 
dossier schriftelijk af te handelen of om alsnog 
telefonisch contact op te nemen om een afspraak te 
maken.  Indien zij hier niet op reageren wordt het 
dossier voorgelegd aan de procureur des Konings.  De 
magistraat kan beslissen om het dossier stop te zetten 
of om het dossier burgerrechtelijk open te houden en 
het dossier dus strafrechtelijk met de dader af te 
handelen.  Dit betekent dat het dossier zal worden 
afgehandeld zonder rekening te houden met de 
wensen van de benadeelde partij. 
 
Indien een dader niet reageert op de eerste 
uitnodigingsbrief, dan wordt hem een 
herinneringsbrief toegezonden.  Indien hij dan op zijn 

afspraak aanwezig is, kan er getracht worden om het 
dossier verder af te handelen via bemiddeling in 
strafzaken.  Indien hij niet aanwezig is, wordt zijn 
adres gecontroleerd en wordt het dossier 
overgemaakt aan het parket van de procureur des 
Konings met de mededeling dat hij niet ingegaan is op 
de uitnodiging.  Ook daders stellen soms de vraag tot 
sepot aangezien hun relatie met de benadeelde reeds 
hersteld is.  Er wordt hem meegedeeld dat de 
magistraat niet automatisch op deze vraag zal ingaan.  
Het is dan aan de dader om te beslissen of hij deze 
vraag effectief zal stellen. 
 
Slachtoffers reageren heel divers op intrafamilaal 
geweld.  Er zijn slachtoffers die de stap zetten om de 
relatie te verbreken en waarbij de breuk definitief is.  
Vaak stellen we echter vast dat slachtoffers, na een 
breuk, toch nog terugkeren naar hun partner.  
Sommige slachtoffers denken er niet over na om hun 
partner te verlaten omdat ze vb nog veel van hun man 
houden, omdat ze bij het verlaten van hun man, in 
een minder goede financiële situatie terechtkomen, 
omdat ze hun kinderen geen relatiebreuk willen 

Behandeling van dossiers intrafamiliaal geweld in het kader van bemiddeling in strafzaken te Tongeren 

bron Het Laatste Nieuws 270307 



 

 

                                       NIEUWSBRIEF -  N°2/09                                        18 

 

aandoen,... Ook daders kunnen heel divers reageren.  
Sommige daders hebben inzicht in hun problematiek.  
Sommigen hebben geen probleeminzicht en leggen de 
oorzaak van hun gedrag bij het slachtoffer.  Andere 
cliënten hebben reeds, vooraleer het dossier 
opgestart wordt op de dienst bemiddeling in 
strafzaken, professionele hulp gezocht om aan hun 
probleem (alleen of samen met hun partner) te 
werken.  Sommige cliënten hebben reeds 
deelgenomen aan de gesprekken van het onthaalpunt 
partnergeweld van het CAW.  Andere cliënten hebben 
niet deelgenomen.  Er worden ook cliënten 
doorverwezen naar bemiddeling in strafzaken die 
reeds deze gesprekken gevolgd hebben, aan het 
volgen zijn of de intentie hadden om de gesprekken te 
volgen.   
 
Enkele cijfers van de dossier intrafamiliaal geweld 
(zoals hierboven omschreven)  
 
De cijfers van 2008 zijn voor het hele jaar.  De cijfers van 2009 zijn 

vanaf januari 2009 tot begin mei 2009. 

 
 
In 2008 werden iets minder dan 1/3 van het totaal 
aantal ontvangen dossiers, binnen bemiddeling in 
strafzaken, gekwalificeerd als ‘intrafamiliaal geweld’.  
In 2008 werden er ongeveer de helft van de dossiers 
tijdens de voorbereidende fase stopgezet.  In 2009 
werd er reeds 1/3 van de dossiers stopgezet.  Eén veel 
voorkomende reden van stopzetting is dat de dader 
niet wenst mee te  werken omdat hij de feiten 
ontkent of omdat hij geen alternatieve maatregel 
wenst uit te voeren.  Een andere reden is dat de 
dader en/of het slachtoffer niet reageert op de 
oproepingsbrieven. 
 
De procureur des Konings heeft de mogelijkheid om 
een alternatieve maatregel op te leggen aan de dader.  
In het kader van Intrafamiliaal geweld wordt er 
meestal samengewerkt met gesubsidieerde projecten 

nml. dader-Inzicht, slachtoffer in beeld, 
justitieantenne leerstraf, AGM Maasmechelen, 

alcohol- of drugsbegeleiding, stalkingsproject.   
 
Uit de tabel blijkt dat er in 2008 voornamelijk werd 
doorverwezen naar de projecten AGM 
Maasmechelen, justitieantenne leerstraf en Dader-
Inzicht.  Sinds 2009 organiseert het vormingsproject 
‘slachtoffer in beeld’ in het gerechtelijk 
arrondissement Tongeren een specifieke vorming 
voor dossiers intrafamiliaal geweld.  In de toekomst 
zal waarschijnlijk de doorverwijzing naar dit project 
stijgen.   
 
Elk project heeft zijn eigen specialisatie.  Bij elke cliënt 
wordt er bekeken welk project het meest geschikt is.  
De magistraat neemt dus steeds geïndividualiseerde 
beslissingen in een dossier.  Indien het geweld steeds 
gebeurt als de dader onder invloed is van alcohol of 
drugs of indien er reeds voor het geweld een 
voorgeschiedenis van alcoholmisbruik is, dan krijgt de 
dader een maatregel ‘CAD’ opgelegd.  Indien de dader 
moeilijkheden heeft met agressie, hij geen reden kan 
aangeven waarom hij soms feiten pleegt, niet weet 
hoe hij het geweld kan voorkomen, dan wordt 
betrokkene doorverwezen naar het project ‘dader-
Inzicht’.  Als blijkt dat hij zich niet of moeilijk kan 
inleven in de benadeelde partij of de gevolgen voor 
zijn relatie minimaliseert, wordt de dader 
doorverwezen naar het project ‘slachtoffer in beeld’.  
Indien er een combinatie van problemen is (vb 
financiële problemen en problemen rond agressie) en 
waarbij de cliënt voornamelijk behoefte heeft aan een 
concrete aanpak van het probleem, dan krijgt deze 
partij een sociale vaardigheidstraining opgelegd.  
Soms beslist de magistraat om in één dossier 
meerdere alternatieve maatregelen op te leggen vb 
alcoholbegeleiding en dader Inzicht.  Het justitiehuis is 
hier echter geen voorstander van omdat het moeilijk 
is om mensen te motiveren om deel te nemen aan 2 
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  2008 2009 

Verval van strafvordering 16 2 

Stopzetting voorbereidende fase 45 14 

Voorbereidende fase  
(voor bemiddelingszitting) 

8 20 

Opvolgingsfase  
(na bemiddelingszitting) 

20 5 

Mislukte fase  
(na bemiddelingszitting) 

2 0 

TOTAAL 91 41 

Maatregel 2008 2009 

AGM Maasmechelen 7   

Justitieantenne leerstraf 9 4 

Dader-Inzicht 10   

Slachtoffer in beeld 1 2 

CAD 5   

Stalkingsproject 3   

Partnervorming CAW 4   

Individuele begeleiding privé 1 1 
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behandelingen of vormingen.  Zij moeten dan twee 
maal hun verhaal doen en twee maatregelen 
opvolgen tijdens een korte periode van zes maanden, 
wat voor bijkomende stress kan zorgen.   
   
De dossiers intrafamiliaal geweld verschillen van de 
overige dossiers die behandeld worden op de dienst 
bemiddeling in strafzaken.  In de dossiers 
intrafamiliaal geweld kennen de partijen elkaar.  In 
het merendeel van de andere dossiers, die we 
behandelen, kennen de partijen elkaar niet of slechts 
oppervlakkig.  Aan de feiten is er vaak een hele 
voorgeschiedenis verbonden.  Tevens spelen er vaak 
onderliggende zaken, waar de justitieassistent geen 
zicht op heeft of krijgt.  Slachtoffers handelen soms, 
onder druk van de dader, op een andere manier dan 
dat zij in werkelijkheid zouden willen.  Zij wensen vb 
deel te nemen, maar ze nemen telefonisch contact op 
met de vraag om het dossier te seponeren.  Ze gaan 
vb hun klacht terugtrekken bij de politie terwijl ze hier 
niet achterstaan.  Er zijn heel wat slachtoffers die 
regelmatig op hun beslissing terugkomen, vb willen 
meewerken of niet, schade vragen of niet.  In heel 
wat dossiers wordt er geen schadevergoeding 
gevraagd, aangezien de partijen nog samen zijn of nog 
contact met elkaar hebben.  Slachtoffers vinden het 
bv. belangrijker dat de dader een alternatieve 
maatregel uitvoert in de hoop dat de dader aan zijn 
probleem werkt en er geen nieuwe feiten 
plaatsvinden. 
 
Reeds geruime tijd bemiddelen we in de dossiers 
‘intrafamilaal geweld’.  Tijdens het behandelen van 
deze dossiers stellen we ons wel eens de vraag of 
deze procedure de juiste manier is om het dossier af 
te handelen.  Indien er een slachtoffer niet wenst deel 
te nemen, kan er zich de bedenking gemaakt worden 
of er dan nog een gevolg gegeven moet worden aan 
het dossier.  Tevens stellen we ons vragen over de 
impact van de procedure bemiddeling in strafzaken 
indien partijen nog een relatie hebben.  Hoe gaan 
partijen hiermee om?  Is er gevaar voor een escalatie 
van het geweld?  We vragen ons soms af of, indien 
beide partijen nog samen zijn, de dader de 
uitnodigingsbrief ook effectief ontvangt of dat het 
slachtoffer de brief onderschept om de ‘lieve vrede’ 
te bewaren.   
 
Intrafamiliaal geweld is een zeer specifieke materie en 
het blijft dan ook een boeiende uitdaging om in deze 
dossiers te bemiddelen.  
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Voetnoten:  
 

¹ Vera Martens en Nathalie Keldermans zijn justitieassistenten 
bemiddeling in strafzaken te Tongeren.   
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Onze gast was meester DENIS GHEYS:  Bestuurder bij 
de Orde van Vlaamse Balies; en daar onder meer 
verantwoordelijk voor de sector van Bemiddeling. 
 
In dit verslag geven we een vrij letterlijke bundeling 
van ons vrag en antwoordgesprek.   
 
Denis Gheys geeft bij aanvang aan dat hij niet kan 
spreken voor de advocatuur als geheel. “Scheer 
advocaten niet allen over dezelfde kam, het gaat niet 
om één groep. Strafrecht is tevens maar een zeer 
klein aspect in het hele werkdomein van de advocaat. 
Sommige strafrechtsadvocaten hebben in bepaalde 
gevallen niet altijd even veel zorg voor de deontologie 
bijvoorbeeld, en zijn nogal eigengereid in hun omgang 
met actoren als justitie, media, cliënten, .... dit is nu 
eenmaal een realiteit. Daarnaast zijn het soms/vaak 
stagiairs die strafrechtelijke zaken pleiten, zij worden 
betaald door de staat.  Zij doen niet allemaal nog 
evenveel moeite voor hun cliënt.  Zij zeggen vaak 
tegen de rechter: “We gedragen ons naar de wijsheid 
van de rechtbank”, terwijl in het verleden een pro deo 
advocaat  van zijn zaak veeleer een erezaak maakte.  
De OVB (orde van Vlaamse Balies) is zich ervan 
bewust dat er verschillen zijn, mensen die totaal niet 
geïnteresseerd zijn in herstel en slachtoffers , en 
anderen...” 
 
Is er een herstelgericht denken aanwezig bij de 
advocatuur? “Ja, dit heeft altijd al bestaan.  Een 
advocaat staat  
vandaag immers aan de kant van de dader en morgen 
aan de kant van het slachtoffer (bijvoorbeeld mbt de 
afbetaling van schade).   Deze meerzijdige positie is 
ons dus helemaal niet vreemd.  De advocaat is zeker 
niet per definitie tegen het herstelgericht denken!  
Vele advocaten vinden dit een goede evolutie, dat 
niet louter bestraffend gedacht wordt, maar dat ook 
gekeken wordt naar herstel van de schade.”    
 
“Niettemin moet men niet wanhopen mbt het 
herstelgericht denken, dit heeft immers zijn tijd 
nodig!“ 
 
Op dit moment is geen systematische 
infoverstrekking vanuit de advocatuur ten aanzien 
van hun cliënten. “De reglementering rond 
bemiddeling in strafrechtelijke zaken is echter zeer 

weinig gekend bij advocaten.  
De hervormingen die hier rond plaatsvonden op 
juridisch vlak in ons land zijn zeer fragmentarisch.  Er 
is voor advocaten geen overzicht meer. Er is nu 
wetgeving rond bemiddeling in strafzaken 
(herstelbemiddeling en bemiddeling in strafzaken), 
maar de hervorming van justitie an sich laat op zich 
wachten.  Er is ook wetgeving op bemiddeling in 
burgerlijke zaken.  Maar de advocaten ondervinden 
dat dit niet heel goed draait.  Advocaten staan dus 
niet te springen om eenzelfde rol op te pakken in 
strafzaken, of om zelf te gaan bemiddelen. Wel kan hij 
als adviesverlenende structuur fungeren.”   
“Toch zijn er ook een aantal wrijvingspunten: als men 
zegt dat advocaten zich “teveel moeien/of het conflict 
monopoliseren”, dan moet men ook begrijpen dat als 
men op einde van bemiddeling een overeenkomst 
komt voorleggen, de advocaat hier niet altijd gelukkig 
mee zal zijn, want zij zitten vaak achteraf met de 
gebroken potten (bv overeenkomst die niet nageleefd 
wordt.) Dus de advocaat beter vroeg dan laat”. (cfr 
infospot op de radio) 
 
Indien we bemiddeling breder bekend willen maken 
bij advocaten, waar moeten bemiddelaars zich gaan 
presenteren?   
De universiteit (hier zit het al een beetje in).   
De 3-jarige opleiding van de stagiairs, zij doen immers 
heel veel 2de lijns hulpverlening.  Deze zaken worden 
heel veel toegewezen aan stagiairs (maar niet meer 
uitsluitend zoals in het verleden). 
Permanente vorming.  OVB bepaalt een deel van de 
inhoud van dit vormingspakket. 
 
Tips om lokaal toegang te krijgen tot balies: “Bij elke 
balie is er een jonge balie, je kan je dan best richten 
tot de voorzitter van die jonge balie, in 
arrondissement X.  Als men hen een concreet 
programma kan aanbieden, zullen er velen 
geïnteresseerd zijn. Als het moeilijk lukt kan de OVB 
de bemiddelaars wel helpen en de voorzitters 
aanraden hier iets mee te doen, of hen hier jaarlijks 
aan herinneren.”  
Wanneer moeten programma’s ingediend worden?  
“Best tussen maart en juni.  Tip: Beperk de vorming 
tot een eenmalig iets van een 2-tal uren, bijvoorbeeld 
in de vorm van een themalunch. En werk samen met 
alle modaliteiten van bemiddeling om een 
overzichtelijk en geïntegreerd pakket aan te bieden 
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(vb: HB-, HB+ BIS, ...).” 
 
Waarin bestaat de meerwaarde van bemiddeling 
voor de advocaat? “Naast de spijtuitingen, moet de 
advocaat inhoud kunnen geven aan het feit dat een 
cliënt inzicht heeft in zijn feiten en de gevolgen ervan, 
dat hij iets wil doen...  Hij heeft nood aan trajecten 
om hier vorm aan te geven. Bijvoorbeeld: 
bemiddeling.   
Een advocaat is ook niet blind voor de tegenpartij.  
Iemand die geen empathie heeft voor de andere 
partij, daar kan je als advocaat ook weinig mee 
bereiken.  Dat is ook voor de advocaat een probleem.  
Iemand die een poging gedaan heeft tot een 
herstelbemiddelingstraject, is interessanter ook voor 
ons.” 
 
Om meer doorverwijzingen te krijgen vanuit de 
advocatuur is er nood aan meer wisselwerking: 
“Advocaten moeten systematischer denken aan de 
mogelijkheid van bemiddeling en de bemiddelaar 
moet zijn cliënt informeren dat hij zijn advocaat moet 
contacteren of zelf de advocaat contacteren.  
Advocaten zijn immers ook niet gebaat bij langgerekte 
procedure.” 
“Voor de gerechtelijke zitting liggen ook voor het 
slachtoffer de meeste mogelijkheden om iets 
geregeld te krijgen!  Na vonnis, moet er vaak een 
deurwaarder ingeschakeld worden, hier liggen dus 
veel minder opties.” 
 
Is het de plicht van advocaten om hun cliënten te 
informeren over de mogelijkheden van bemiddeling?  
“Ja, zij moeten hen van alles informeren wat gunstig is 
voor de cliënt.  Maar het zal in de eerste plaats nodig 
zijn dat advocaten herstelbemiddeling leren kennen.”   
 
Percipiëren de bemiddelaars het als een probleem 
dat cliënten geen contact op willen nemen met hun 
advocaat?  “Zeker voor complexe zaken weegt dit 
toch wel.”   
 
Hoe gaan advocaten om met bemiddeling op zitting, 
met een overeenkomst? 
“Hoe mag je ermee omgaan?  Dit is niet makkelijk.  
Tov wie geldt de vertrouwelijkheid?  De partijen 
doorbreken die in eerste plaats zelf.  Bijvoorbeeld in 
ondervraging door de rechter: Wat gezegd is, is 
gezegd.  Er mag gezegd worden: er is bemiddeld.  
Advocaten zijn gewoon om in vertrouwelijke 
processen te werken, waarover nadien niet gepraat 
wordt.  Vooral wanneer bemiddeling lukt, zal er hier 
vanuit de beide partijen over gepraat worden.” 

 

Wordt bemiddeling gepercipieerd als broodroof? 
“Dit leeft zeker bij een aantal advocaten.  We moeten 
onze plaats terugvinden in dit systeem.  Als de 
tussenkomst van de advocaat in het kader van een 
bemiddeling vergoed wordt, zou dit probleem zich 
niet meer stellen.”   
 
“Zoals de advocatuur en de bemiddeling nu ingericht 
zijn (lees: een vrij beroep: economische activiteit vs 
een overheidsgefinancierde structuur) is er een groot 
onevenwicht.  Zelfs als een advocaat wil meewerken, 
moet ook zijn cliënt nog meewillen en bereid zijn te 
betalen voor de bijstand door zijn advocaat.” 
 
3 mogelijkheden: 
 

Staatsbetaalde rechtsbijstand (= 
Overheidsondersteunde) (d.i. de vroegere 
pro-deo): hiervoor krijgen advocaten 8 
punten (vergoeding: 23, 95 euro per punt).   

Privé-rechtsbijstandverzekerings (als de 
verzekeraar zelf tot een overeenkomst kan 
komen, dient geen advocaat ingeschakeld 
te worden).   

Gewoon betalende advocaat (de cliënt zal 
zeggen: “laat die gratis bemiddelaar maar 
doen”).  Dit is één van de grote obstakels 
mbt medewerking.   

Minister Onckelinx constateerde dat er 
een probleem met de 
rechtsbijstandverzekering was.  
Boven bepaalde inkomensgrenzen 
hadden vele mensen immers geen 
recht meer op staatsgesubsidieerde 
rechtsbijstand. (Het gaat hier echter 
om de grote middenklassen in onze 
maatschappij).  Een klein stuk 
hiervan kan wel bij zijn eigen 
privérechtsbijstand (niet verplicht) 
terecht. Minister Onckelinx koos er 
echter niet voor een systeem zoals 
in de privérechtsbijstand, dat 
misschien wat duurder maar wel 
goed dekkend is , te veralgemenen, 
maar  wel om een eigen polis te 
installeren die niet te duur was 
maar die ook niet veel dekte.  Men 
had het andere systeem moeten 
verplichten en fiscaal interessant 
maken.  Het systeem dat nu 
uitgewerkt werd is vlees noch vis.  

Men zegt wel: iedereen heeft recht op 
rechtsbijstand, maar eigenlijk is dit 
niet zo.   
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Moet de bemiddelaar automatisch zeggen aan cliënt 
dat ze sowieso contact moeten opnemen met 
advocaat?  “Help de zwakken, de minst 
gefortuneerden. Neem contact op of maak het de 
cliënt duidelijk dat ze dit moeten doen, het kost hen 
toch niets (staatsgefinancierde systeem van 
rechtsbijstand).” 

 
Saisine: Wanneer stuurt de 
rechtsbijstandverzekeraar het dossier door?  
“Bij staatsgesubsidieerde rechtsbijstand is er geen 
probleem, zij sturen een dossier direct door. In de 
privé-rechtsbijstand ligt dat echter anders: zij willen, 
vanuit een commercieel oogpunt een dossier zo lang 
mogelijk bij zich houden.  Dit is nefast. Er is nood aan 
een wettelijk initiatief om duidelijk te maken dat een 
dossier sneller moet doorgestuurd worden.” 

 
“Bemiddeling heeft een rare positie (nog geen 
dagvaarding, ..).  Vraag is of er altijd een dagvaarding 
moet volgen?  Hier is de houding van de 
rechtsbijstand zeker verkeerd, dat het moet geregeld 
worden zonder advocaat.  Er is nood aan duidelijkheid 
mbt de bemiddeling.  Houdt men vast aan een 
bemiddeling die het  vonnis voorafgaat?  Of gaat men 
bemiddeling als alternatief gebruiken voor 
vervolging?  Op dit vlak is Bis veel duidelijker 
geregeld.”   
  
Zijn er tussen OVB en assuralia contacten?  “Er zijn 
contacten, maar de verzekeraars zijn niet erg 
scheutig. (Je moet de regering mee hebben; en die 
geeft op dit moment verkeerde signalen, 
bijvoorbeeld: het moet als maar sneller gaan! Een 
snelle uitbetaling; maar dan wel achteraf gebroken 
potten, aangezien niet alles correct werd geregeld, 
besproken, afgesproken.) De regelingen die 
verzekeraars opstellen zijn vaak niet in belang van de 
cliënt. “ (dading, definitief) 

 
“Het is ook in bemiddelingen soms beter alleen het 
emotionele te bespreken, en de financiële regeling 
over te laten aan de rechtbank of de advocaten 
(advies ook van Gheys).” 
 
Inzake de Burgerlijke Partij in gevangenissen stoten 
schuldhulpverleners op vele slordigheden in dossiers 
van de advocaat (bv. niet kennen van essentiële 
dingen voor SO en DA, geld dat wordt gestort op 
rekening advocaat en waar verder niets mee gebeurt).  
Dient de advocaat geen meer actieve rol te spelen op 

Verslag Samenspraak 27 maart 2009 

dit vlak, zowel naar daders als naar slachtoffers toe? 
En is er geen controle? 
 
Denis GHEYS repliceert: 
Het gaat hier om relatief nieuwe wetgeving (veelal 
niet gekend) 
Traditioneel hield advocatuur zich niet bezig met 
strafuitvoering 
Er zullen mogelijk wel advocaten zijn die zich 
bezondigen aan duistere zaken ... 
Bij onregelmatigheden kan men klacht indienen bij de 
stafhouder (procedure is veranderd: klager kan zijn 
klacht nu opvolgen) op niveau van Hof van Beroep. 
Het wordt niet door de vingers gezien wanneer er met 
geld van anderen geprutst wordt.   
Afwachtende houding van advocaat van dader mbt 
informeren van cliënt wat hij moet betalen: 
Deontologie voorziet dat degene die recht heeft op 
een bedrag, zich moet manifesteren.  Minstens moet 
de advocaat afrekening opsturen, advocaat moet 
cliënt hiervan informeren en mag daarna afsluiten.   
Deontologie van de advocaat/ reglement op website 
www.advocaat.be  
 

De cliënt kan aan zijn advocaat zeggen hoe 
hij graag wilt dat iets gebeurt .   “De advocaat 
kan dan zeggen dat hij dat niet ziet zitten en 
dan gaat hij uit het dossier, of hij kan zijn 
cliënt overtuigen van iets anders.  Maar als 
de cl iënt hem tot bepaalde strategie verplicht 
en hij gaat hiermee akkoord, dan moet hij  dit  
doen.  Hij zal dit wel ten aanzien van rechter 
op een bepaalde manier  toelichten “mijn 
cliënt wil ..”  

http://www.advocaat.be
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Nieuws uit de sector en uit Europa 

1 
Tom Daems, post-doctoraal onderzoeker van 
het FWO aan het Instituut voor Strafrecht én 
het Leuvens Instituut voor Criminologie en 
lid van de werkgroep communicatie van 

Suggnomè heeft de Dennis Carroll prijs van de Inter-
national Society of Criminology voor het beste boek 
van een jonge beloftevolle onderzoeker gewonnen 
voor zijn publicatie "Making Sense of Penal Change", 

uitgegeven door Oxford Uni-
versity Press in 2008. 
 
 De prijs werd afgelopen zater-
dag 23 mei uitgereikt in Parijs, 
tijdens een officiële ceremo-
nie ter gelegenheid van de 
jaarvergadering van de Inter-
national Society. 
  
In zijn rapport heeft de jury 
gewezen op de belangrijke 
verdiensten van deze publica-

tie: "The entire book "Making Sense of Penal Change" 
is a highly illuminative piece of scholarly work. It is 
thought provoking. It helps to clarify (and in many 
instances even to "clean-up") positions in theory and 
policy of punishment, punitiveness, and styles of pe-
nal treatment and penal reform."  
  
Na de wetenschappelijke prijzen voor Lode Walgrave 
en Sylvia Van Dyck en het eredoctoraat voor Tony 
Peters is het de vierde belangrijke onderscheiding die 
LINC in minder dan één jaar te beurt valt. 
 
 

2 
 The Portuguese Association for Victim is 
currently organizing the Victims in Europe - 
23rd Annual Conference of Victim Support 
Europe: 

  
SEMINAR DETAILS 
Venue: Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon - Por-
tugal 
Date: 25th and 26th of June 
Registration: 80 € until 12th of June - after this date, 
the registration fee is €100. 
The Language: English with simultaneous interpreta-
tion to Portuguese in the opening and plenary ses-
sions. 
 
This seminar will be an opportunity to present the 
framework of existing rights, and debate whether 
these rights are in fact being implemented in the 

European Union. It will thus constitute an important 
opportunity to discuss which rights require further 
implementation measures, in order to meet the needs 
of victims of crime. 
 
For more information, please check the following link: 
http://apav.pt/vine/ 
 
 

3 
 Summer School 
The forthcoming summer school is entitled 
"Towards Critical Restorative Practices" and 
will take place in Barcelona from 20 till 24 

July 2009. 
 
The summer school is aimed at trainers, practitioners/
volunteers, researchers and programme managers in 
victtim-offender mediation and other restorative 
justice practices. Prof. Geryy Johnstone of Hull 
University, United Kingdkom, will facilitate the first 
day on the theme: "Challenges for practitioners and 
trainers". Prof. Johnstone is highly respected for his 
research, writing and teaching in the field of 
restorative justice. He will be available during the 
summer school to assist participants to explore this 
theme and other issues that arise. 
For more information about the programme and 
registration form, please click on the following link: 
http://www.euforumrj.org/Activities/schools.htm 

 

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  

http://apav.pt/vine/
http://www.euforumrj.org/Activities/schools.htm
mailto:An.marchal@sggnome.be
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Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf 
200 jaar Belgisch gevangeniswezen  
E. MAES 
Maklu  

 
Dit monumentale werk heeft als voorwerp de historische evolutie van de Belgische penitentiaire 
regelgeving inzake het regime van gedetineerden, en dit over de periode 1795-2006. Steunend op een 
indrukwekkende verzameling van ruim 6000 rechtsbronnen, worden een aantal fundamentele vragen 
onderzocht. Wat is het doel van de vrijheidsberovende straf (penologische visie)? Hoe dient deze straf in 
concreto te worden ingevuld? Door welke andere dan strikt penologische overwegingen wordt de 
normering van het gevangenisregime aangestuurd? Dienen de gerechtelijke overheden inspraak of 
beslissingsbevoegdheid te hebben met betrekking tot de interne en/of externe regime bedeling? Door 
wie (wetgevende vs. uitvoerende macht) dient het penitentiair regime juridisch genormeerd te worden, 
en tot op welke hoogte? 
 
Deze publicatie is de handelsversie van het proefschrift dat op 6 februari 2008 door Eric Maes werd verdedigd aan de Katholieke 
Universiteit Leuven tot het behalen van de graad van doctor in de criminologische wetenschappen. 
 

 

PUBLICATIE IN DE KIJKER 
Kans op slagen. 
Een integrale kijk op geweld in gezinnen.  
Kris De Groof en Tina De Gendt. (red.) 
Gepubliceerd door Lannoo Campus. (www.lannoocampus.com) 
Isbn: 978-90-209-7419-5 
 
Als gewone burger weten we nog steeds niet goed hoe te reageren op tekenen van geweld in 
een gezin. Dit komt deels uit onmacht, deels uit onbegrip. Schuld- en schaamtegevoelens 
zorgen er ook voor dat dergelijke gezinsleden niet gemakkelijk naar buiten komen met hun 
problemen. Nochtans is huiselijk geweld de meest voorkomende geweldvorm in onze 
samenleving. We zien momenteel een groeiende aandacht voor dit probleem. Meer dan ooit 
wordt hierover geschreven in de media. Ook op de politieke agenda weegt deze thematiek 
steeds zwaarder.  
 
Familiaal geweld heeft een duidelijke intergenerationele dimensie. Het heeft ook te maken met de totale som van de 
risicofactoren waaraan iemand blootstaat, dan met het al dan niet aanwezig zijn van één bepaalde risicofactor. Bij de 
plegers en slachtoffers zijn meer gelijkenissen dan verschillen vast te stellen. Dit maakt dat pleger- en 
slachtofferhulpverlening erg met elkaar dient verbonden te zijn.  
 
In dit boek worden de diverse aspecten van familiaal geweld, waarvan mannen en vrouwen, kinderen en ouderen het 
slachtoffer van zijn, toegelicht. De onderlinge samenhang wordt hierbij belicht. Deze integrale kijk en visie op geweld in 
het gezin is een benadering die voor  het eerst centraal staat in Vlaanderen. Nog uniek voor dit boek is dat ze de theorie 
(wat is geweld, hoe ontstaat het…) plaatst naast concrete handgrepen over hoe je hiermee kan omgaan. Ook deze 
combinatie verscheen tot nu niet in Vlaanderen.  
 
Geweld in gezinnen is een “uitdagende” problematiek. Niets is zwart-wit in dit verhaal. We moeten hierbij durven op zoek 
gaan naar kansen om vroeger in te grijpen in  het proces van de gehele probleemwording. Streven naar een 
intersectorale, samenwerkende aanpak moet hierbij voorop staan. Samenwerking tussen politiek, justitie en 
hulpverlening met een blijvend respect voor ieders eigenheid is dan ook cruciaal.  
 
“Samen kunnen we kennis omzetten in actie. Samen kunnen we het verschil maken.” Jan Brocatus, directeur Amnesty 
International Vlaanderen.  

Nieuwe publicaties 

http://www.lannoocampus.com/
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Agenda 

 
Viering 10 jaar Suggnomè  
 
 
 
Hou alvast 11 december 2009 vrij in je agenda!!! Dan vieren we immers het 10-jarig bestaan van Suggnomè met een inter-
essante namiddag!  Meer info hierover lees je zeker in onze volgende nieuwsbrief! 
 
 
 
 
 

 Voor slachtoffer-daderbemiddelaars 
 
Summer School 
The forthcoming summer school is entitled "Towards Critical Restorative Practices" and will take place in Barcelona from 20 
till 24 July 2009. (Voor meer info zie : Nieuws uit de sector en Europa) 

 
 
De werkgroep vorming organiseert : 
 

Een terugkomdag voor beginnende bemiddelaars rond het bemiddelen in seksuele delicten olv Jurgen Peeters (De 
onderstroom).   

Datum: 16 juni 2009 
Plaats: Ellipsgebouw Brussel 
Kostprijs: 70 euro 
Deze vorming is gericht op beginnende bemiddelaars die de introductiedag rond bemiddelen in seksuele delicten 
reeds volgden.  
Inschrijven kan op kris.somers@suggnome.be (beperkt aantal deelnemers: 12 ) 

 

Een rollenspelendag (gericht op casuïstiek) rond bemiddelen in seksuele delicten 
Datum: 15 oktober 2009 
Plaats: Ellipsgebouw Brussel 
Kostprijs: 5 euro 
Inschrijven kan op kris.somers@suggnome.be  

 

Een terugkomdag voor gevorderde bemiddelaars rond het bemiddelen in seksuele delicten olv Jurgen Peeters (De 
onderstroom).   

Datum: 19 november 2009 
Plaats: Ellipsgebouw Brussel 
Kostprijs: 70 euro 
Inschrijven kan op kris.somers@suggnome.be (beperkt aantal deelnemers: 12 ) 

 
 

In het najaar wordt ook nog een tweedaagse vorming rond ‘het gezamenlijk gesprek’ gepland. Voor 2010 staan al 
terug een vormingsdag rond ‘Franse terminologie’  en een meerdaagse vorming rond “bemiddelen met allochtonen” 
op het programma.   

 
Uitnodiging en verdere informatie volgen later. 
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!!!Goed Nieuws!!! 

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

erkend 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 

belastingvermindering 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 

belastingafgifte 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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19 juni 2008 

 
! Bemiddelingsdienst Arrondissement BRUSSEL ! 

! Sergeant De Bruynestraat 78  ! 

! 1070 Anderlecht ! 

(op 5 minuten wandelen van het Zuidstation) 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 14u DVD Geslagen Jaren 

 

  15u Open Debat over de mogelijkheid van bemiddeling in deze dossiers  

  (mogelijke effecten, grenzen, beperkingen, samenwerking met andere actoren ...). 

 

 16.30 Einde 

 

 

 

 
 

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. 

In de documentaire “Geslagen Jaren” (een docu van Anne-Mieke van den Berg) wordt zichtbaar gemaakt 
hóe het mechanisme van geweld in relaties en familiesystemen werkt. Er worden drie vrouwen en een man 
geportretteerd. Vanuit een reflecterend perspectief verhalen zij over de omstandigheden, 
gedragspatronen, eigen rol en aandeel in het ontstaan en escaleren van het geweld. De gevolgen van het 
geweld lopen als een rode draad door hun leven én dat van hun kinderen, ook al is het geweld inmiddels 
gestopt.  

SAMENSPRAAK 
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Verbinding intrafamiliaal geweld in het algemeen welzijnswerk en 
herstelbemiddeling 
 
Kris DE GROOF 

3 

Beeld vanuit een bescheiden praktijk 

 
Evelyn GOEMAN 

10 

Behandeling van dossiers intrafamiliaal geweld in het kader van 
bemiddeling in strafzaken te Tongeren 
 
Vera MARTENS en Nathalie KELDERMANS 

16 

Verslag van de Samenspraak van 27 maart 2009 
Rechtsbijstand bij bemiddeling en conferencing in strafrechtelijke 
context 
 
Pieter VERBEECK 

20 

Nieuws uit de sector en uit Europa 23 

Nieuwe Publicaties en publicatie in de kijker 
Petra SAMPERS 

24 

Agenda 25 

Uitnodiging Samenspraak  27 

 

 

Met de steun van:  

FOD Justitie 

Vlaamse Gemeenschap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 mei 2009 

V.U.: Marianne Regelbrugge 

Maria Theresiastraat  114 

3000   LEUVEN 

Tel: 016/ 22 63 88 

Fax: 016/ 22 74 82 

Bank: 736-0001066-63 

E-mail: info@suggnome.be 

Website: www.suggnome.be 

INHOUD 


