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REDACTIONEEL 
 
 
Herstelgericht werken aan de burgerlijke partij?  
 
Met deze zomernieuwsbrief krijgt u nog eens een goed pak vakantieliteratuur in handen. Naast de inhoudelijke 
bijdragen, vindt u immers ook de samenvattingen terug van de uiteenzettingen van de Trefdag van vorig najaar. 
Het inhoudelijk thema van deze Nieuwsbrief werd gekozen naar aanleiding van een workshop die we eerder dit 
jaar samen met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en de H.U.B. organiseerden rond het thema 
‘Herstelgericht werken tijdens de detentie rond de afhandeling van de burgerlijke partij’.  Vanuit het welzijnswerk 
heeft men in 2009 in het kader van een project rond herstelgericht werken intensief gewerkt aan visie-uitklaring 
met betrekking tot de rol van justitieel welzijnswerk in het werken met gedetineerden rond de burgerlijke partij.  
In het kader van dit project werden gesprekken aangegaan met hulpverleners, bemiddelaars en partners vanuit 
Justitie. Al snel werd één ding zo klaar als een klontje: het thema van de burgerlijke partij is een uitermate com-
plex thema, dat over verschillende kavels en bevoegdheden heen loopt. Dat is nu zo, en dat is altijd al zo geweest. 
Hoewel in het verleden reeds vele inspanningen zijn  geleverd tot het opzetten  van een betere communicatie en 
samenwerking , niet het minst door de toenmalige herstelconsulten, zien we tot op de dag van vandaag hiervan in 
de praktijk nog niet veel terug. 
 
Met deze Nieuwsbrief en de debatten die op de Trefdag van het najaar zullen worden georganiseerd, hopen we 
het thema van de Burgerlijke Partij opnieuw op de agenda te zetten, en de dialoog hierover opnieuw aan te zwen-
gelen. Niet alleen over juridische aspecten, over de praktische organisatie van een en ander, maar ook en bovenal 
over mogelijkheden die de herstelrechtelijke visie biedt om rond dit thema aan de slag te gaan. Hoe kunnen we 
gedetineerden maximaal ondersteunen om op betekenisvolle wijze werk te maken van zijn afbetaling van de bur-
gerlijke partij? Hierbij moeten we het debat open trekken, want onvermijdelijk gaat het ook over de schulden- en 
inkomstenproblematiek van gedetineerden, en liggen er ook verantwoordelijkheden bij diensten buiten de gevan-
genis. Op welke wijze biedt de samenleving mogelijkheden en kansen aan gedetineerden om zinvol werk te ma-
ken van zijn financiële problemen, en om behoorlijk inkomen te verwerven? Hoewel we in deze Nieuwsbrief voor-
al de focus leggen op detentiecontext, proberen we op de Trefdag ook het gesprek aan te knopen met buiten-
diensten, bijvoorbeeld met schuldhulpverleners in de OCMW’s.  
 
Deze Nieuwsbrief start met een artikel van Nele Verlinde (CAW De Poort), Wim Duerloo (CAW De Kempen) en 
Kristin Nuyts (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) waarin zij op zoek gaan naar verklaringen waarom werken met 
de BP in detentiecontext  zo moeilijk is. Daarnaast benoemen zij welke opdracht zij zien voor medewerkers van 
justitieel welzijnswerk rond de BP. In een tweede artikel beschrijft Dominiek De Groote (PSD, PI Brugge) op welke 
wijze de PSD in zijn adviserende opdracht omgaat met de BP.  Focus ligt hier op het eerder materiële aspect van 
de BP als schuld. In het derde artikel bespreekt Geert Van Aerschot (attaché managementsondersteuning PI Has-
selt) de concrete manier van werken rond de BP door de gevangenisdiensten Hasselt, waarbij de geldende wetge-
ving leidraad vormt. Vervolgens vindt u een weergave terug van de uiteenzetting die de heer Freddy Pieters 
(strafuitvoeringsrechtbank  Brussel)  gaf op de H.U.B workshop en van het debat dat nadien plaats vond. Comple-
mentair aan deze verhalen die hun oorsprong vonden in de HUB workshop, vonden we Kwinten Wouters (BAL) en 
Antje Segers (BAAB) bereid om  ook eens stil te staan bij mogelijkheden die jongeren hebben om met hun schul-
den om te gaan. Zij penden enkele bedenkingen neer bij de mogelijkheden van het werken voor het Vereffenings-
fonds voor minderjarigen die in een instelling verblijven.  
 
Noteer ook alvast de Trefdag in uw agenda … 
Deze gaat door op 2 december 2011 in het Huis van het Nederlands te Brussel. Met deze Trefdag willen we graag 
iedereen die van kortbij of veraf betrokken is op de wereld van herstelrecht en bemiddeling uitnodigen op een 
informele uitwisselingsdag rond diverse thema’s.  Het concrete programma wordt jullie later op het jaar bezorgd! 
 
Wij wensen jullie alvast veel leesplezier! 
 
An Marchal en Pieter Verbeeck 
 
 

PS: bewonder ook het nieuwe logo van Suggnomè op de voorpagina.  Dit is de voorloper van een hele nieuwe huisstijl, die u binnenkort in al 
onze communicatie zal terugvinden.   Suggnomè, voor recht van spreken, maar ook voorrecht van spreken! 
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hun slachtoffers heeft een evident en legitiem ka-
rakter. Wie schade berokkent, mag verondersteld 
worden deze te vergoeden.  
 
Ook strafuitvoeringsrechtbanken (SURB) vinden de 
betaling van de schadevergoeding aan de burgerlijke 
partij een belangrijke barometer om de houding te-
genover het slachtoffer af te toetsten.  
Gedetineerden worden hierop aangesproken en erva-
ren een bepaalde ‘druk’ om hier ‘iets’ rond te doen.  
Trajectbegeleiders krijgen dan ook meer en meer vra-
gen van gedetineerden omtrent de schadevergoeding 
aan de burgerlijke partij.  
En dan blijkt het evidente karakter van de vraag hele-
maal niet overeen te stemmen met de realiteit. Zo 
ontvangt slechts een zeer beperkte groep van slacht-
offers een gehele of beperkte betaling van schadever-
goeding.  
Maar waarom betalen gedetineerden die schadever-
goeding aan de burgerlijke partij zo slecht?  
 
Een eerste factor die kan meespelen is dat detentie 
door heel wat gedetineerden wordt ervaren als een 
morele verwerping van zijn persoon door de gemeen-
schap. Men verliest als het ware niet enkel zijn vrij-
heid maar ook zijn 'zelf' omwille van de kracht van het 
penitentiair systeem³. Gedetineerden reageren hier 
wel eens op met 'schuldontlastingsmechanismen', die 
op hun beurt goed lijken te passen in een zogenaam-
de 'prison culture'. Hulpverleners krijgen dan wel eens 
uitspraken van gedetineerden te horen als dat zij het 
echte slachtoffer zijn of zelfs dat zij zich als slachtoffer 
ervaren van hun slachtoffer. Dit klimaat zorgt ervoor 
dat het opnemen van individuele verantwoordelijk-
heid wordt bemoeilijkt. 
 
Een tweede, cruciale, factor is de schuldenproblema-
tiek van heel wat gedetineerden. Uit tal van onder-
zoeken in het buitenland blijkt de relatie tussen ar-
moede en de gevangenispopulatie´.  
Uit onderzoek in Nederland bleek dat 50 % tot 60 % 

1. Situering  
 
Van september 2008 tot oktober 2009 werkten wij 
vanuit CAW Brugge en CAW De Kempen samen aan 
een project² 'herstelgericht werken in het kader van 
de afhandeling van de burgerlijke partij’. Wij werkten 
in samenwerking met andere diensten justitieel wel-
zijnswerk een aanzet tot sectorale visie uit voor het 
algemeen welzijnswerk rond dit thema.  
Daarenboven werden methodieken en instrumenten 
ontwikkeld om als hulpverlener binnen het justitieel 
welzijnswerk met de afhandeling van de burgerlijke 
partij aan de slag te gaan. 
Wij hebben ons hierbij gericht op die situaties waar 
dader van het delict gedetineerd is.  
 
Het belang van het herstelgericht omgaan met de 
burgerlijke partij overstijgt dat van de individuele da-
ders en slachtoffers. Zo hebben financiële gevolgen 
ook invloed op de directe omgeving van dader en 
slachtoffer. Bovendien werd in onderzoek een ver-
band aangetoond tussen het ontvangen van de scha-
devergoeding en het oordeel van de slachtoffers over 
de behandeling van justitie en de hoogte van de straf.  
 
Veel problemen rondom de schadevergoeding aan de 
burgerlijke partij hebben een complex karakter. Dit 
hoeft ons niet te verwonderen gezien de schadever-
goeding aan de burgerlijke partij enerzijds op een 
snijpunt ligt tussen burgerlijk, straf- en herstelrecht. 
Anderzijds toont deze thematiek zich ook als scharnier 
tussen recht en welzijn en hun onderlinge verhouding.  
 
In deze bijdrage willen wij onze visie kort in beeld 
brengen en het debat rond dit complexe thema mee 
dynamiseren. 
 
 
2. Evidente vraag met complexe antwoorden 
 
De vraag dat gedetineerden de schade vergoeden aan 

Herstelgericht werken in het kader van 

het afhandelen van de burgerlijke partij 

 
 

Nele VERLINDE, Wim DUERLOO en Kristin NUYTS ¹ 
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beid te slecht vergoed¹ om te kunnen voldoen aan de 
eventuele verwachtingen van schuldeisers.  
De discussie rond de inkomensproblematiek laat zich 
ons inziens echter niet beperken tot de gevangenisar-
beid. Immers heel wat gedetineerden missen de 
noodzakelijke sociale vaardigheden en arbeidsattitude 
of kampen met te zware psychische problemen om te 
kunnen functioneren in het gevangenisarbeid-
systeem. Vanuit welzijnsoogpunt hebben zij meer 
baat bij opleiding, vorming, behandeling, . Maar dan is 
er helemaal geen of nog beperkter inkomen en ont-
staan er dus nog minder mogelijkheden om te vol-
doen aan de legitieme verwachting om de schadever-
goeding aan de slachtoffers te betalen.¹°    
 
 
3. Een schuld als een ander of toch weer niet?  
 

De schadevergoeding aan 
de burgerlijke partij wordt 
vanuit een schuldbemid-
delingsperspectief vaak 
behandeld als een schuld 
zoals alle andere schul-
den, een Belgacomfac-
tuur, (belastingen hebben 
voorrang), factuur voor 
aardgas, een huurschuld, 
… 

Echter deze strikt burger-
rechtelijke schuldenbena-
dering schiet tekort aan 
de eventuele bijzondere 
en symbolische betekenis 
die een burgerlijke partij, 
herstelgericht bekeken, 
kan hebben voor zowel de 
dader, het slachtoffer en 
de maatschappij. De scha-
devergoeding is dan o.i. 

best te omschrijven als een ‘bijzondere of een gevoeli-
ge schuld’ waar voor betrokken partijen diverse bete-
kenissen kunnen achter schuilen en waardoor ze vaak 
een bijzonder ‘gewicht’ krijgt.  

We merken dat het strafrecht de burgerlijke partijen 
een bijzondere positie heeft gegeven, maar ook dat 
voor de strafuitvoeringsrechtbanken de afhandeling 
van de schadevergoeding aan de burgerlijke partij één 
van de vele criteria is of gedetineerden in aanmerking 
komen voor een VI- of VILO¹¹ -maatregel. Bij gedeti-
neerden die vallen onder het VI statuut moet die be-
taling vooral nog gelden als een barometer om naar 
de houding tegenover het slachtoffer te peilen. Bij 
VILO's vinden we alvast in de wet op de externe 
rechtspositie expliciet terug dat een van de criteria 

van de gedetineerden een schulden- of inkomstenpro-
bleem hebben.  
 
Er zijn weinig aanwijzingen dat dit in ons land anders 
zou zijn. Meer zelfs in 1998 bleek uit een onderzoek in 
het Penitentiair Schoolcentrum Hoogstraten dat 113 
gedetineerden, 1.269.429 euro aan schadevergoedin-
gen aan de burgerlijke partij hadden te betalenµ.  
In bijkomend onderzoek in het Penitentiair Schoolcen-
trum Hoogstraten bleek dat de schadevergoeding aan 
de burgerlijke partij gemiddeld 50 % uitmaakte van 
het totale schuldenpakket. 63 % van de schulden 
bleek direct in verband te staan met het delict (penale 
boetes, gerechtskosten, schadevergoeding aan de 
burgerlijke partij). De overige 37 % van de schulden 
bleek niks te maken hebben met het delict (16,7 % 
leningen, 5,3 verzekeringen, 4 % advocaatkosten; 4 % 
belastingen,...).¶ 

 
Tenslotte stelt zich niet enkel de schuldenproblema-
tiek, maar stelt zich ook een inkomensproblematiek 
van de gedetineerden tijdens detentie. Een probleem 
dat ook al door Raf Gerrits in het verleden in deze 
nieuwsbrief naar voor werd gebracht·. Door detentie 
verliezen veel gedetineerden immers hun werk of hun 
vervangingsinkomen. De weinig rooskleurige situatie 
van een aanzienlijke groep van gedetineerden en hun 
gezinnen voor detentie¸ lijkt dan ook eerder te ver-
slechteren tijdens detentie dan dat er actief gezocht 
kan worden naar daadwerkelijke oplossingen.  

Tijdens detentie is er immers slechts voor een beperk-
te groep van gedetineerden werk en wordt deze ar-
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ke partij naast gedetineerden ook eventuele gezinnen 
en families van gedetineerden onder financiële druk. 
Het vragen van betaling in situaties waar dit in se on-
haalbaar is tijdens of na detentie zorgt dan ook voor 
de nodige zichtbare welzijnsproblemen. Maar wat is 
billijk in deze?  

Als we stilstaan bij de gedetineerde als individu dan 
zien we dat de gedetineerde verschillende rollen en 
verantwoordelijkheden dient op te nemen. Een gede-
tineerde heeft meer rollen te vervullen dan enkel die 
als DADER van een misdrijf. Hij blijft immers ook va-
der, partner, kind, burger, werknemer, huurder van 
een woning, schuldenaar, …. Al deze rollen zijn onder-
ling verweven met elkaar en impliceren vaak evenzeer 
financiële verantwoordelijkheden.  

Een vaderrol impliceert kunnen voorzien voor je gezin 
in onderhoud, als huurder kunnen voldoen aan de 
huurlasten, als burger kunnen deelnemen aan een 
sociaal leven, ... Hoe een gedetineerde omgaat met 
zijn veroordeling tot betaling van schadevergoeding 
aan de burgerlijke partij heeft dan ook vaak verre-
gaande en soms onvoorziene implicaties op deze ver-
schillende rollen. Als de gedetineerde bijvoorbeeld 
beslist een deel van zijn inkomsten uit arbeid binnen 
de gevangenismuren te besteden aan zijn burgerlijke 
partij, moet hij inboeten op andere materiële zaken 
zoals kantine, sparen voor een huurwaarborg voor na 
detentie, een groot kerstcadeau voor de kinderen, ... 
Keuzes en mogelijkheden op het ene gebied, leiden 
tot beperkingen of net weer tot andere mogelijkhe-
den op andere domeinen. 

Als we de financiële situatie van de gedetineerde in 
kaart brengen is het belangrijk oog te hebben voor 
zowel de inkomstenrealiteit, als de financiële behoef-
ten en noodzaken, het bestedingsgedrag en de schul-
den. Het is aangewezen om zicht te krijgen op de to-
tale financiële situatie waarin een gedetineerde zich 
bevindt. Deze financiële realiteit dient ons inziens 
rekening te houden met verleden, heden maar ook 
toekomst. De financiële realiteit zal zich immers an-

voor het verkrijgen van deze VILO, ‘inspanningen leve-
ren’ is om de burgerlijke partij te betalen. Dit doet 
voor deze laatste groep een aantal problemen en vra-
gen ontstaan¹². De wet spreekt zich immers niet uit 
over de mate waarin inspanningen moeten geleverd 
worden. Het is dan ook aan de wijsheid van de straf-
uitvoeringsrechtbanken om te bepalen of de gelever-
de inspanningen voldoende zijn. Hoewel wij deze wijs-
heid in deze niet betwijfelen, zorgt dit op het terrein 
wel voor de nodige verwarring en spanningen. Wij 
stellen ons dan ook de vraag of een aantal duidelijk 
vooropgestelde richtlijnen vanuit de strafuitvoerings-
rechtbanken niet zouden kunnen helpen om onnodige 
spanningen en verwarring weg te werken. In het be-
stek van deze bijdrage ontbreekt het aan ruimte om 
hier uitgebreid bij stil te staan.  
 
 
4. Over gevolgen in de praktijk en een verdwaalde 
struisvogel 
 
Vanuit de praktijk stellen trajectbegeleiders, slachtof-
ferhulpverleners en andere forensische welzijnswer-
kers¹³ vast dat de evidente en legitieme vraag om ge-
detineerden verantwoordelijkheid op te laten nemen 
via het betalen van de schadevergoeding aan de bur-
gerlijke partij een aantal onbedoelde gevolgen heeft 
en dit nog te vaak leidt tot perverse effecten.  
Zo ontvangen een aantal slachtoffers tijdens detentie 
slechts zeer kleine maandelijkse betalingen, die niet in 
verhouding lijken met het totale verschuldigde be-
drag.  
Een aantal slachtoffers kunnen dit zeker naar waarde 
schatten en zien vanuit bovenstaande ook de moeilijk-
heden van de gedetineerde om te voldoen aan deze 
verplichtingen. 
Toch lijkt het dat een aanzienlijke groep geen bood-
schap heeft om hiervoor begrip op te brengen, maar 
willen zij op zoek naar een zuiver financiële vergoe-
ding vanuit de evidente en legitieme verwachting dat 
daders de geleden schade vergoeden.  
  
Daarnaast is tijdens detentie de extrinsieke motivatie 
vaak motor tot gedragsverandering. Zo kan een ko-
mende zitting voor een strafuitvoeringsrechtbank 
wat gedragsverandering bij gedetineerden te weeg 
brengen zoals het starten van betaling van de schade-
vergoeding aan de burgerlijke partij. Als de uiteindelij-
ke beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank dan 
negatiever uitvalt dan gedacht, valt ook vaak de con-
crete betaling weg van de schadevergoeding. Slacht-
offers kunnen dit ervaren als nieuw slachtofferschap 
of voelen zich geïnstrumentaliseerd.  
 
Daarenboven zet de impliciete druk om verantwoor-
delijkheid op te nemen ten opzichte van de burgerlij-

Herstelgericht werken in het kader van het afhandelen van de burgerlijke partij 
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wel voor hulpverleners als gedetineerden, verlam-
mend werken. Maar we pleiten er voor om, ondanks 
het complexe karakter van de schadevergoeding aan 
de burgerlijke partij, een emancipatorische koers te 
varen en gedetineerden maximaal te stimuleren in de 
ontwikkeling van hun mogelijkheden. De gedetineer-
de kan zelf een heel aantal dingen doen¹´ (zoals over-
zichten opvragen van zijn penale boetes, burgerlijke 
partijen, schuldeisers aanschrijven, ...). In die zin kun-
nen trajectbegeleiders een ondersteunende rol aan-
nemen ten aanzien van de gedetineerde, deze infor-
meren over zijn mogelijkheden, correcte gestandaar-
diseerde voorbeeldbrieven bezorgen en helpen bij de 
administratieve afhandeling.  
We willen de gedetineerde zelf maximaal responsabi-
liseren, maar na een grondige verkenning kan ook een 
doorverwijzing nodig of aangewezen zijn. Een door-

verwijzing is echter geen doorschuiven. Deze schade-
vergoeding moet immers telkens gekaderd blijven 
binnen een welzijnsgerichte, integrale begeleiding van 
de gedetineerde.  
Doorverwijzen kan ons inziens naar 3 mogelijke part-
ners, met name herstelbemiddeling, schuldhulpverle-
ning, advocatuur. 
  
Herstelgericht bekeken, is communicatie rond de mo-
gelijkheden en beperkingen van de afhandeling van 
de BP zowel voor dader als voor slachtoffer een be-
langrijk facet. Aan de hand van participatie en com-
municatie kan tot een betere betekenisverlening wor-
den gekomen. 
Vragen rond de afhandeling van de burgerlijke partij 
kunnen een ingangspoort tot herstelbemiddeling zijn. 
Uiteraard niet altijd of niet noodzakelijk, maar er zijn 
heel wat gedetineerden en slachtoffers die wel een 
behoefte ervaren in communicatie te treden met el-

ders verhouden tijdens en na detentie. Zo dient er bij 
vrijlating zelf te worden voorzien in de eigen basisbe-
hoeftes van bijvoorbeeld woonst en onderdak en dit 
niet alleen voor zichzelf maar ook voor eventuele 
naasten. Ook tijdens detentie zijn er financiële nood-
zaken en behoeften zoals het in orde blijven met de 
zorgverzekering, betalen van onderhoudsgelden, be-
talen van huishuur, …  
 
Medewerkers van het algemeen welzijnswerk stellen 
deze problemen vast en zien er ook de gevolgen van. 
Wij kunnen dan ook niet als een struisvogel de kop in 
het zand steken. Wij kunnen niet blind zijn voor de 
legitieme verwachting van het slachtoffer en de ge-
meenschap maar ook niet voor de onmogelijkheid van 
een aanzienlijk aantal gedetineerden om de financiële 
schade te vergoeden aan het slachtoffer.  
De complexiteit willen zien, noopt tot een integrale en 
herstelgerichte benadering. Vandaaruit willen we ge-
detineerden stimuleren constructieve stappen te zet-
zetten, rekening houdend met hun mogelijkheden en 
beperkingen. 
 
 
5. Meerzijdig partijdig kijken als basis 
 
Motieven tot bepaald gedrag kunnen zeer divers zijn. 
Een gedetineerde kan al dan niet verantwoordelijk-
heid opnemen voor zijn schuld vanuit wat we makke-
lijkheidshalve ‘een authentiek schuldgevoel’ noemen, 
maar ook uit eigenbelang, in het kader van gunst-
maatregelen, teneinde deurwaarders te vermijden, en 
dergelijke.  
Maar ongeacht het motief, kan JWW telkens via de 
feitelijkheid van de schadevergoeding, (pro-)actief het 
slachtoffer- en het maatschappelijk perspectief bin-
nenbrengen vanuit een meerzijdig partijdige basis-
houding. Dit veronderstelt afwisselend partijdig te zijn 
met alle aan- en afwezige betrokkenen in de context 
van de gedetineerde met oog voor alle belangen. 
Door betrokken partijen te benoemen, te bevragen, 
zorg te uiten voor deze betrokken partijen geef je ze 
een plaats. De perspectieven van alle betrokken par-
tijen dienen we in evenwicht aandacht te geven. Het 
is een methode om dader, slachtoffer en maatschap-
pij ter sprake te brengen. Vanuit meerzijdige partijdig-
heid wordt de gedetineerde ondersteund, gemoti-
veerd en geresponsabiliseerd om eigen, bewuste keu-
zes te maken op basis van inzicht in verschillende per-
spectieven en telkens vertaald naar de eigen concrete 
situatie. 
 
6. Wie doet wat?  
 
Het werken rond de schadevergoeding aan de BP is 
zoals beschreven een complex gegeven. Dat kan zo-

Herstelgericht werken in het kader van het afhandelen van de burgerlijke partij 



 

 

                      N
IE

U
W

S
B

R
IE

F
 -  N

°1
/1

1
                                  

                   7  

 

wat hulpverleners aan dat heel wat gedetineerden 
zeggen geadviseerd te worden om niks te onderne-
men rond de betaling van de burgerlijke partij. Hulp-
verleners van slachtoffers geven aan dat cliënten zeg-
gen dat hun advocaat afraadt om actief stappen te 
zetten om de schadevergoeding te innen. Het zou 
alvast zinvol zijn om in de toekomst ook met de advo-
catuur en op arrondissementeel niveau gesprekken te 
voeren rond dit thema.  
 
 
6. Tenslotte 
 
Het probleem rond de schadevergoeding van de bur-
gerlijke partij is complex. De legitieme vraag van 
slachtoffers dat daders hun schadevergoeding zouden 
betalen lijkt tijdens detentie alvast een moeilijk ant-
woord te krijgen. Een aanzienlijke groep gedetineer-
den kampt met een schuldenprobleem en beschikt 
over onvoldoende inkomensmogelijkheden om daar 
wezenlijk iets aan te doen tijdens detentie.  
 
Toch is ‘iets doen’ rond de burgerlijke partij vanuit 
een herstelgerichte bril bekeken, belangrijk. We vin-
den het vanuit justitieel welzijnswerk dan ook essenti-
eel om dat thema, hoe complex ook, samen met de 
gedetineerde aan te pakken. We willen een proactief 
aanbod doen dat integraal, systematisch en uitnodi-
gend is.  
Momenteel is de insteek vanuit gedetineerden zelf, al 
dan niet ingegeven door impulsen van de SURB of de 
advocaat, vaak instrumenteel of administratief, en 
dringt zich vooral op naar het einde van de detentie 
toe. Maar de complexiteit van de thematiek laat zel-
den toe om ‘snel’ een realistische oplossing uit te 
werken. Bovendien gaat dit dan té vaak voorbij aan de 
symbolische betekenis die inherent is aan de burger-
lijke partij. Deze betekenis kan door betrokken partij-
en heel divers worden ingevuld, maar net daarom 
biedt het ‘expliciteren van’ en ‘communiceren over’, 
vaak een meerwaarde. De praktijk leert ons alvast dat 
het, bij gebrek aan de mogelijkheid tot reële betalin-
gen, een stapje in de richting van herstel kan zijn. Het 
thema moet daartoe zo snel mogelijk op de tafel ko-
men te liggen. Wachten tot de vrijlating in zicht komt, 
maakt het voor slachtoffers veel moeilijker en onge-
loofwaardiger. Maar fundamenteel botst het werken 
rond de burgerlijke partij vaak tegen een verlammen-
de schuldenproblematiek waar gedetineerden mee 
kampen. Willen we echt herstelgericht kunnen wer-
ken, dan verdient deze problematiek dringend meer 
structurele aandacht, zowel vanuit sociale als justiti-
ële instanties. Tijdens het project werkten we diverse 
methodische handvatten uit om met cliënten aan de 
slag te gaan, maar het is duidelijk dat er ook op struc-

kaar. Deze signalen moeten opgepikt en waar kan 
gestimuleerd worden.  
Als de gedetineerde naast de praktische afhandeling 
van de BP ook in respect bijkomende boodschappen 
of vragen heeft naar zijn slachtoffer en hij bereid is 
ook te luisteren en in te gaan op vragen van het 
slachtoffer over de feiten, achtergronden, betekenis 
en gevolgen van het misdrijf, is een doorverwijzing 
naar herstelbemiddeling mogelijk. Alvorens een her-
stelbemiddeling wordt opgestart dient natuurlijk ook 
het slachtoffer bereid te zijn deze communicatie aan 
te gaan. 
Het is dan ook een expliciete opdracht van JWW om 
gedetineerden te informeren over de mogelijkheid tot 
communicatie met slachtoffers, dit te stimuleren en 
te ondersteunen. 
 

Wanneer gedetineerden louter iets financieel willen 
doen voor hun slachtoffer en een complex schulden-
verhaal hebben, is het vaak aangewezen om hen voor 
het technische luik door te verwijzen naar schuldhulp-
verleners die lokaal actief zijn. Onder impuls van de 
toenmalige herstelconsulenten zijn er in het verleden 
heel wat lokale initiatieven geweest om schuldhulp-
verlening mogelijk te maken tijdens detentie. Toch 
blijft schuldhulpverlening tijdens detentie tot op he-
den nog een relatieve mogelijkheid. Zo is er momen-
teel slechts een schuldhulpverleningsaanbod in de 
gevangenissen van Antwerpen, Leuven-Hulp, Hasselt, 
Wortel, Turnhout, Hoogstraten en Merksplas. De 
vraag is echter veel groter dan het aanbod. Ons in-
ziens is het dan ook belangrijk dat alle gedetineerden 
toegang kunnen hebben tot voldoende schuldhulp-
verlening tijdens detentie, gezien de hierboven reeds 
geschetste problematiek van schuldenlast van heel 
wat gedetineerden.  
 
Tenslotte geloven wij dat de advocatuur ook zijn rol 
dient te blijven spelen. Cliënten die een snelle prakti-
sche interventie verwachten en niet bereid zijn om dit 
integraal of vanuit een hulpverleningsstandpunt te 
bekijken kunnen misschien best terecht bij een advo-
caat. Maar we stelden op de rondetafels met dader- 
en slachtofferhulpverleners wel een grote bezorgd-
heid vast rond de rol van de advocaat. Zo gaven heel 
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tureel vlak grondig moet worden nagedacht hoe de 
vicieuze ‘schuldencirkel’ doorbroken kan worden.  
 

Voetnoten:  
 

¹ Nele Verlinde is trajectbegeleider 
bij CAW De Poort te Brugge, Wim 
Duerloo is medewerker van justiti-

eel welzijnswerk bij CAW De 
Kempen te Turnhout en Kristin 
Nuyts is stafmedewerker bij het 

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.   
 
² Zie ook Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk, Uitgangspunten van 

het herstelgericht forensisch wel-
zijnswerk, onuitgegeven visietekst,k 
2009, Berchem.    

  
³ Van Camp, T.,  Beleving van de 
gedetineerde en houding ten aan-

zien van het slachtoffer en herstel; 
een literatuurstudie, onuitg., KUL, 
2001, p.47 

A. Neys, Gevangenisstraf als door-
leefde realiteit, in Neys, A. Pe-
ters ,T., Pieters, F. en Vanacker, J., 

Tralies in de weg, Leuven, Universi-
taire Pers Leuven, 1994, 391-421.  
 
⁴ Voor een overzicht : Beyens K. 

Snacken, S., Eliaerts C., Barstende 

muren. Overbevolkte gevangenis-
sen: omvang, oorzaken en mogelij-

ke oplossingen, Antwerpen, Klu-
wer, 1993. Daeninck, P., De beta-
ling van de burgerlijke partij tegen 

de achtergrond van de algehele 
schuldproblematiek van de gedeti-
neerden in een herstelrechtelijk 

kader, onuitg., 2002 , p72.  
 
⁵ Eyckmans, D. De problematiek 

rond de financiële schuldenlast van 
gedetineerden – een zoektocht 
naar oplossingen, onuitgeg, 2001, p. 
36.  

 

⁶ Verhoeven, H. Schuldenregelaar' 
Studie in het PSC Hoogstraten, 

onuitgeg, 1998, p. 24.  
 

⁷ Gerrits, R. Strafuitvoering en 

herstel : Reflecties vanuit de straf-
uitvoeringsrechtbank Antwerpen, 
Nieuwshrief Suggnomè 1/08, 2008.  

 

⁸ Demeersman, T. Met twee voeten 
in de samenleving. Over wat gedeti-

neerden nodig hebben en wie daar-
voor moet zorgen, Orde van de 
Dag, nr. 48, december 2009.  

 

⁹ Het uurloon van de meeste wer-

kende gedetineerden bedraagt 

tussen 0,62 en 1,04 euro. Een be-
perkte groep van werkenden krijgt 
een stukvergoeding. Dit resulteert 
voor een zeer beperkte groep in 

een groter 'gevangenisinkomen'.   
 

¹° Ook dit gegeven stelt zich als een 

bijkomende complexe discussie. 
Een uitgebreid antwoord en moge-

lijke oplossing wordt gegeven door 
Van Limbergen, G., Van der Planc-
ke,B., Sociale zekerheid van ex-

gedetineerden en hun verwanten, 
die Keure, Brugge, 2008, 438 p.  
 

¹¹ VILO is een afkorting die gebruikt 
wordt voor die gedetineerden met 
straffen > 3 jaar. Deze gedetineer-

den kunnen in analogie met de 

voorwaardelijke invrijheidsstelling 
aan de strafuitvoeringsrechtbank de 
vraag stellen om voorlopig in vrij-

heid te worden gesteld met het oog 
op landsverwijdering of overbren-
ging.  

 

¹² Voor een verdere lezing rondom 
de specifieke problemen voor 

VILO's verwijs ik naar Jansen H., 
De Ridder S., Scheir V., Een terug-
keer naar (n)ergens : de invrijheids-

stelling van illegale gedetineerden, 
FATIK, 2010 , N° 126, p. 6-15.  
 

¹³ Tijdens het project werden een 
groot aantal presentaties en ronde 

tafels georganiseerd met welzijns-

werkers rond dit thema. De aange-
haalde problemen werden hier ter 
sprake gebracht en herbevestigd in 

tal van bijeenkomsten.  
 

¹´ In verschillende organisaties 

werden al brochures en instrumen-
ten voor gedetineerden ontwikkeld 
om zich te informeren rond hun 
schuldenverhaal en wat ze hier zelf 

omtrent kunnen doen.  

Herstelgericht werken in het kader van het afhandelen van de burgerlijke partij 
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einde van 2010. 
 
Welke rol spelen de BP in de adviesverlening die aan 
de PSD is opgelegd? 
Wij overlopen de verschillende groepen van gedeti-
neerden. 
 
De beklaagden. Daar de gedetineerde nog niet schul-
dig bevonden is, wordt het slachtoffer en het schade-
herstel aan het slachtoffer niet systematisch bespro-
ken en gerapporteerd. De PSD zal enkel een onder-
steunende en informerende functie aannemen ten 
aanzien van de verdachte. Tijdens het onthaal en de 
daarop volgende begeleidingsgesprekken kan de 

slachtofferdimen-
sie ter sprake ko-
men, vooral als de 
gedetineerde daar 
vragen over heeft 
of behoefte aan 
heeft. Er kan in dit 
stadium eventueel 
al een eerste ver-

wijzing plaats-
vinden naar een 
d a d e r -
slachtofferbemid-
delingsdienst. 
 
Bij veroordeelden 
tot straffen bene-
den de 3 jaar die 
geen seksueel mis-
drijf betreffen en 

met recht van verblijf in België brengt de PSD enkel 
advies uit op expliciete vraag van de directie. In dit 
advies zal de PSD-medewerker zich uitspreken over 
het manifest risico voor de fysieke integriteit van der-
den. Het financieel aspect zal mogelijks aangeraakt 
worden in de begeleiding bij de uitvoering van de 
straf onder her regime van E.T. waarvoor Belgen en 

De BP vormen een gegeven dat in het werkveld van 
de psychosociale diensten of PSD’s² de afgelopen 2 
decennia aan belang heeft gewonnen. Binnen het 
project ‘Herstelgerichte detentie’³ was het een per-
manent aandachtspunt. De wet ´ op de externe 
rechtspositie van de gedetineerden en de aan de 
slachtoffers toegekende rechten legt in 2006 voor 
bepaalde straffen en in sommige fases van de deten-
tie procedurele voorwaarden op die verband houden 
met de BP.  
 
Herstelgerichte detentie is echter ruimer dan burger-
lijke partijen. In de benadering van de gedetineerde 
wordt de slachtofferdimensie en het herstel aan het 
slachtoffer zo veel mogelijk aanwezig ge-
steld. In de eerste plaats is het de dader 
die zijn bereidheid moet tonen om de po-
sitie van het slachtoffer een plaats te wil-
len te geven in zijn herstel van de relaties 
met zijn buitenwereld. Naast de PSD zijn 
er nog tal van andere diensten die het 
aspect van de BP ook als insteek voor hun 
bejegening van de gedetineerde kunnen 
hanteren. We denken dan aan de dien-
sten van de Gemeenschappen en de le-
vensbeschouwelijke hulpverleners. 
 
Herstel aan het slachtoffer heeft 2 dimen-
sies. Er is het psychosociaal aspect van het 
herstel aan het slachtoffer (de empathie 
getoond door de dader, het schuldgevoel 
bij de dader,…). De tweede dimensie be-
treft de financiële schadevergoeding. Deze 
kan betaalbaar zijn, andere zijn astrono-
misch in omvang. In deze tekst gaat het vooral over 
het materiële aspect, de BP. 
 
Voor de beschrijving van de PSD - praktijk heb ik mijn 
visies en mijn handelen op vlak van BP aangevuld met 
deze uit andere PSD’s . Deze beschrijvingen heb ik via 
een rondvraag verkregen. Deze vond plaats op het 

Burgerlijke partijen (BP) bekeken vanuit 

de PSD-praktijk  

 
Dominiek De Groote en inspecteurs maatschappelijk werk¹  
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vreemdelingen met een verblijfsstatuut voor België in 
aanmerking komen.  
 
Voor alle veroordeelden met straffen boven de 3 jaar 
en voor veroordeelden voor seksuele misdrijven met 
een straf boven 1 jaar legt de regelgeving op dat de 
houding naar de concrete slachtoffers (waaronder de 
BP inzake vergoeding) en risico-inschatting naar toe-
komstig slachtofferschap uitvoerig wordt geëvalu-
eerd. 
 
Voor de vreemdelingen zonder verblijfstitel voor Bel-
gië, die dus een bevel zullen krijgen om het land te 
verlaten, zijn er bij straffen beneden de 3 jaar geen 
formele procedures voorhanden om de geleden scha-
de te vergoeden aan het slachtoffer. In de realiteit 
wordt hier minder belang gehecht aan de BP. Boven 
de 3 jaar stelt de wet expliciet dat de geleverde in-
spanning om de BP te vergoeden moet geëvalueerd 
worden. De SURBµ is hier de beslissende instantie.  
 
Bij geïnterneerden zegt de wet dat bijzondere voor-
waarden kunnen worden opgelegd om te vrijwaren 
dat de dader de slachtoffers zou kunnen verontrus-
ten. Ook de houding van de geïnterneerde ten aan-
zien van de slachtoffers van het misdrijf die tot de 
internering heeft geleid kan een tegenaanwijzing zijn. 
In de praktijk stellen wij vast dat de Commissies tot 
Bescherming van de Maatschap-
pij weinig aandacht schenken 
aan de vergoeding van de BP. 
Meestal wordt verwezen naar 
de bewindvoerders van de geïn-
terneerden, die het luik van de 
BP vanuit hun bevoegdheid in 
het belang van de maatschappij 
behartigen. 
 
Uit de bevraging van de PSD’s 
blijkt dat in de adviesverlening 
rekening gehouden wordt met 
de BP van de in uitvoering zijnde 
vonnissen. BP, verbonden aan 
vroegere veroordelingen, die 
ook nog invorderbaar zijn, wor-
den niet systematisch bekeken. 
 
Wat is belangrijk voor de advies-
verlening van de PSD inzake BP? 
 
De BP worden in een ruim per-
spectief bekeken, nl. de houding 
ten opzichte van de slachtoffers 
en indien gekend, de wensen 
van het slachtoffer (bv. regiover-
bod).  
 

Specifiek op het vlak van het financiële luik wordt 
gekeken in welke mate zijn houding problematisch is 
(bv. weigeren te betalen…) of in verhouding met zijn 
mogelijkheden. De PSD gaat na of de materiële ver-
goeding door de dader al dan niet reeds is gestart. Dit 
laatste is het meest meetbare, zoals de verhouding 
van de maandelijkse vergoeding tot de inkomsten van 
de gedetineerde tijdens de detentie, het realistische 
van het voornemen van de dader inzake het voorziene 
afbetalingsplan, enz.  
 
De PSD zal ook voorstellen formuleren naar voorwaar-
den en/of omkadering van financieel herstel. Tijdens 
de detentie zal hij met de gedetineerde motivatiebe-
vorderend werken en gericht doorverwijzen naar be-
voegde instanties zoals juridisch spreekuur, schuld-
hulpverlening, advocatuur, Suggnomè of herstelfonds. 
 
In welke fase van de strafuitvoering spelen de BP een 
rol? 
 
In elk stadium van de detentie kan de dader het scha-
deherstel aan het slachtoffer ter sprake brengen. Het 
is de dader zelf die kiest wie hij daarover aanspreekt, 
die daartoe stappen onderneemt of laat nemen.  
 
Wanneer de veroordeelde onder de jurisdictie komt 
van de SURB dan wordt houding ten aanzien van het 
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sessie over de BP. 

Ook de griffies werken niet uniform inzake BP. 

Het wegvallen van de herstelconsulenten, die 
in individuele situaties maar ook structureel 
binnen DG EPI deze dimensie behartigden en 
concretiseerden, werd niet ondervangen. 

 
Tot slot: Aandacht voor het slachtoffer en het herstel 
aan het slachtoffer is een belangrijk aandachtspunt 
tijdens de contacten tussen de dader en de PSD. De 
wet op de externe rechtspositie van de gedetineerden 
en de aan de slachtoffers toegekende rechten ver-
plicht de PSD om de houding van de dader ten aan-
zien van het concrete slachtoffer en het risico op  
slachtofferschap in de toekomst herhaaldelijk te eva-
lueren. Het uitwerken van een structurele aanpak met 
de noodzakelijke tools (stappenplannen, taakverde-
ling, vorming, ICT-instrumenten) werd aangevat bin-
nen ‘Herstelgerichte detentie’. De implementatie 
hiervan wordt verwacht. Het zal de PSD-praktijk kwali-
tatief verbeteren en uniformiteit in de benadering van 
de gedetineerden verhogen. 
 
Mededeling voorbereid voor panelgesprek 
‘HERSTELGERICHT WERKEN TIJDENS DETENTIE ROND 
DE AFHANDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ’ geor-
ganiseerd door HUB/Suggnomè te Brussel op 
1/02/2011. 

slachtoffer (waaronder het materieel herstel) syste-
matisch door de PSD ter sprake gebracht en gerappor-
teerd. Deze topics worden steeds herbekeken, ge-
toetst, geëvalueerd per procedure en ook per zitting.  
 
Wie kan een actieve rol spelen inzake BP? 
 
Uitleg over de inhoud en de implicaties van de BP of 
de veroordeling tot schadevergoeding aan het slacht-
offer is een juridisch gegeven en komt toe aan de ad-
vocaat.  
De belangrijkste initiator inzake financieel herstel is 
de gedetineerde zelf. Wie wil betalen, brengt dit ter 
sprake en vindt zijn weg via familie, advocaten of wel-
zijnsbevorderende instanties (Trajectbegeleiders, PSD, 
Suggnomè…). 
 
De PSD zal de gedetineerde in de eerste plaats infor-
meren. Hij kan hem wegwijs maken en helpen om een 
juiste en volledige kijk te krijgen op zijn openstaande 
schulden¶. Niet alleen de PSD kan aangesproken wor-
den voor informatie en het in kaart brengen van de 
schulden, ook trajectbegeleiding, juridisch spreekuur, 
en schuldhulpverleners (indien beschikbaar binnen de 
gevangenis) zijn hiervoor bevoegd. 
 
De advocaat van de dader is de meest aangewezen 
persoon om handelend op te treden, alsook speciaal 
voor schuldbemiddeling opgeleide medewerksters 
van de JWW’s.  
Bij Suggnomè kunnen regelingen getroffen worden 
inzake de vergoeding van de BP, indien dit in de com-
municatie tussen slachtoffer en dader ter sprake 
wordt gebracht . 
 
Enkele algemene opmerkingen die het aspect BP in de 
gevangenis beïnvloeden 

Het aanbod van gevangenisarbeid is zeer ver-
scheiden. Het is een bepalende factor die de 
bereidheid van de dader tot vergoeding beïn-
vloedt. Ook de mogelijkheid om op het herstel-
fonds beroep te doen, blijken per gevangenis 
te verschillen. 

Door het ontbreken van vaste classificaties van 
gevangenissen, kan een gedetineerde tijdens 1 
detentie meermaals naar een andere gevange-
nis worden overgebracht. De continuïteit in de 
begeleiding lijdt daaronder, wat eveneens een 
invloed kan hebben op de aanpak van de BP. 

Bij de JWW’s merken wij geen uniforme aan-
pak inzake BP. In de Brusselse gevangenissen is 
dit nog moeilijker omwille van de veelheid en 
diversiteit aan diensten. 

De advocaten werken eveneens op een ver-
scheiden manier. In St-Gillis organiseert de 
balie van Advocaten een plenaire informatie-

Burgerlijke partijen (BP) vanuit de PSD-praktijk  

Voetnoten:  
 

¹ Auteurs: Dominiek DE GROOTE, 
(PSD-maatschappelijk assistent in PI 
Brugge) en Inspecteurs maatschap-

pelijk werk: Roland  RASSON, 
Nadine VANDEN DRIESSCHE en 
Anneli VERSTRAETE.  

 
² PSD of de psychosociale dienst 
van de FOD - Justitie in elke gevan-
genis. Haar kernopdracht is het 

psychosociaal onderzoek van gede-
tineerden en op basis hiervan ad-
vies verlenen aan beslissende in-

stanties inzake individualisering van 
de strafuitvoering. Daarnaast heb-
ben ze tot taak elke nieuwe gedeti-

neerde te onthalen en zijn ze actief 
in de concrete voorbereiding van 
de reïntegratie in de samenleving. 

  
³ ‘Herstelgerichte detentie’ is ge-
start als universitair actieonderzoek 

in 6 Belgische gevangenissen (1998-
2000) en werd sinds 2001 inge-
voerd als ministeriële beleidsoptie. 
Om dit beleid uit te werken werd 

door de FOD Justitie in elke gevan-
genis een herstelconsulent aange-
steld.  

 
⁴ Wet van 17 mei 2006 betreffende 

de externe rechtspositie van de 
veroordeelden tot een vrijheidstraf 
en de aan de slachtoffer toegeken-

de rechten.  
 
⁵ SURB: Strafuitvoeringsrechtbank  

 
⁶ Dit zijn geldboeten,  gerechtskos-
ten, bijdrage aan het fonds voor 
financiële hulp aan slachtoffers (€ 

137,50), vaste vergoeding voor de 
rechtbank (€ 29,30), eventueel 3 % 
registratierechten bij BP die € 12 

500 overschrijden, rechtspleging-
vergoeding, en de uitgesproken BP.  
De vermelde bedragen zijn geldig 

op 11.04.2011.  
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De huidige werking inzake de burgerlijke partijen in 
Hasselt 
 
De gevangenis van Hasselt is een gevangenis waar 
momenteel een 500-tal mannelijke gedetineerden en 
een 35-tal vrouwelijke gedetineerden verblijven. In 
deze grote groep gedetineerden kunnen we beklaag-
den, kortgestraften (gedetineerden met een straf tot 
en met 3 jaar) en langgestraften (gedetineerden met 
een straf boven de 3 jaar) terugvinden.  Bij beklaag-
den zijn de burgerlijke partijen nog niet uitgesproken, 
bij kort- en langgestraften is de aanpak in de gevange-
nis verschillend. 
 
Wat de langgestraften betreft levert de wet inzake de 
externe rechtspositie van gedetineerden ergens een 
hefboom om rond dit thema met gedetineerden aan 
de slag te gaan. Eén van de tegenindicaties die dient 
nagegaan te worden bij de mensen die inzake beperk-
te detentie, elektronisch toezicht of voorwaardelijke 
invrijheidsstelling voor de strafuitvoeringsrechtbank 
komen, is de houding van de gedetineerde tegenover 
zijn slachtoffers. De Ministeriële Omzendbrief 1794 
van 7 februari 2007 geeft als één van de mogelijke 
vertalingen van deze tegenindicatie de betaling van 
de burgerlijke partijen aan. Voor mensen die voor de 
SURB komen inzake een voorlopige invrijheidsstelling 
(met oog op verwijdering van het grondgebied of met 
oog op de overlevering) is de wet en de omzendbrief 
nog duidelijker; er dient expliciet gekeken te worden 
naar de inspanningen die de gedetineerde heeft ge-
daan om zijn burgerlijke partijen te vergoeden. Tot 

slot kunnen we ook aanhalen dat er in een dossier 
voor de strafuitvoeringsrechtbank expliciet voorzien is 
in de aanwezigheid van de informatie over de burger-
lijke partien. 
 
Bij de start van de procedures in de gevangenis, zal 
één van de leden van het directieteam een gesprek 
hebben met de gedetineerde (hoorzitting). Op dit 
moment kan hij ook kiezen voor het personeelscolle-
ge. Of de gedetineerde een hoorzitting of een perso-

Werken aan de burgerlijke partij in de 

gevangenis: een praktijkvoorbeeld  

 
Geert Van Aerschot¹ 

In deze tekst wensen we twee zaken onder de loep te nemen. In eerste instantie wensen we heel praktijkgericht te be-

spreken hoe er momenteel vanuit de directie in de gevangenis van Hasselt aandacht wordt gegeven aan de burgerlijke 

partijen van gedetineerden. In tweede instantie wordt de huidige praktijk in Hasselt even afgezet tegenover de rollen 

die de verschillende diensten in de gevangenis zouden kunnen spelen inzake de burgerlijke partijen. Deze rollen werden 

in 2008-2009 onder impuls van de toenmalige herstelconsulenten uitgewerkt en goedgekeurd door de Directeur-

generaal.   

“Gedetineerden worden nog 

steeds onvoldoende  

geïnformeerd inzake de  

burgerlijke partijen, worden nog 

niet stelselmatig  

gemotiveerd en geholpen om 

met hun burgerlijke partijen aan 

de slag te gaan. Het zijn nog te 

vaak enkel de gedetineerden die 

voldoende onderlegd zijn om 

zaken uit te vlooien en zich te 

informeren, die al aan de slag 

zijn met hun burgerlijke  

partijen.” 
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spreekbaar maken. Positief is dat er in de gevangenis 
van Hasselt een groot bewustzijn is dat de brede 
schuldenproblematiek van de gedetineerde, waartoe 
ook de burgerlijke partijen kunnen gerekend worden, 
een belangrijk aspect is van een succesvolle terugkeer 
naar de vrije samenleving. 
 
Een tweede moment is het tijdstip waarop het advies 
van de directeur geschreven wordt. Op dat moment 
worden de wettelijke tegenaanwijzingen immers ge-

neelscollege verkiest, 
steeds zal de directeur de 
burgerlijke partijen tot een 
thema maken in het ge-
sprek. De antwoorden die 
je op zulke momenten 
krijgt, zijn bij momenten 
ontluisterend: ‘ik heb geen 
burgerlijke partijen’, ‘mijn 
bijdrage voor het slachtof-
ferfonds is reeds betaald’, 
‘mijn mededader heeft 
alles betaald’ of ‘ik moet in 
de gevangenis ook nog 
kunnen leven’ zijn enkele 
van de gekende antwoor-
den. Wanneer gedetineer-
den dan verder bevraagd 
worden op de inhoud van 
hun veroordelingen, blijkt 
nog bijzonder vaak dat ge-
detineerden niet op de 
hoogte zijn van hun burger-
lijke partijen. Uit deze ge-
sprekken kunnen dus veelal 
de gekende conclusies ge-
trokken worden: gedeti-
neerden worden nog 
steeds onvoldoende geïn-
formeerd inzake de burger-
lijke partijen, worden nog 
niet stelselmatig gemoti-
veerd en geholpen om met 
hun burgerlijke partijen aan 
de slag te gaan. Het zijn 
nog te vaak enkel de gede-
tineerden die voldoende 
onderlegd zijn om zaken uit 
te vlooien en zich te infor-
meren, die al aan de slag 
zijn met hun burgerlijke 
partijen. 
 
In de periode waarin het 
PSD-verslag en het directie-
advies worden opgesteld, 
kunnen nog twee belangrij-
ke momenten inzake de burgerlijke partijen weerhou-
den worden. In eerste instantie heeft de gedetineerde 
tijdens het opstellen van het PSD-verslag nog één of 
meerdere gesprekken met de PSD (en soms ook 
JWW). Deze gesprekken zijn uiteraard een kans om de 
burgerlijke partij en indien mogelijk, de slachtofferzij-
de van de gepleegde delicten, bespreekbaar te stel-
len. Er zitten natuurlijk individuele verschillen op de 
wijze waarop individuele medewerkers dit thema be-

Werken aan de burgerlijke partij in de gevangenis: een praktijkvoorbeeld  
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toetst. Er zal in de adviezen, afhankelijk van de aanwe-
zigheid en de grootte van de burgerlijke partijen, meer 
of minder aandacht besteed worden aan dit aspect. Het 
spreekt ook voor zich dat, wanneer in het directiead-
vies de inspanningen van de gedetineerde voor de bur-
gerlijke partij als onvoldoende beschouwd worden, de 
kans groter wordt dat de strafuitvoeringsrechtbank het 
thema burgerlijke partij effectief als gespreksthema zal 
opnemen tijdens de eigenlijke zitting. In die zin stellen 
we ook regelmatig vast dat gedetineerden, bij wie zulke 
bedenkingen werden opgenomen in het directieadvies, 
nog een tandje bijsteken tegen de zittingsdatum van de 
strafuitvoeringsrechtbank.  
 
Hoewel we hier in deze bijdrage minder aandacht voor 
hebben, blijven de gedetineerden tijdens dit gehele 
proces op gekende knelpunten stoten: heb ik wel vol-
doende inkomsten om iets voor mijn burgerlijke partij 
te betalen? Waar kan ik volledige en correcte informa-
tie vinden? Hoe kan ik de intresten berekenen? Wie 
kan mij helpen in ingewikkelde gevallen? Is het werken 
via een derdenrekening van de advocaat een goede 
keuze? 
 
In tegenstelling met de langgestraften, biedt de regel-
geving voor de kortgestraften momenteel weinig expli-
ciete handvaten om aan de slag te gaan met de burger-
lijke partij. Kijken we naar de omzendbrief die het elek-
tronisch toezicht regelt², zien we dat inzake de strafon-
derbreking elke ‘ernstige tegenaanwijzing’ kan weer-
houden worden voor de niet-toekenning van de straf-
onderbreking. Inzake de effectieve toekenning van het 
ET kan ‘de houding van de veroordeelde ten aanzien 
van de slachtoffers’ weerhouden worden als tegenaan-
wijzing. De omzendbrief vermeldt evenwel niet hoe 
deze tegenaanwijzing dient geïnterpreteerd te worden. 
We gaan er van uit dat veel gevangenissen hiervoor 
mogelijke inspiratie vinden bij de ministeriële omzend-
brief 1794 (zie supra). Wanneer we er de omzendbrief 
bijnemen die de voorlopige invrijheidsstelling van de 
kortgestraften regelt³, kunnen we vaststellen dat de 
tegenindicaties beperkt zijn tot het kunnen voorzien in 
de materiële behoeften en het manifest risico voor de 
fysieke integriteit van derden. Vanuit deze tegenindica-
ties is het minder evident om het thema burgerlijke 
partij aan te snijden met een kortgestrafte gedetineer-
de. Ook voor kortgestraften zien we echter dat er in 
Hasselt een groot bewustzijn is dat de gehele schulden-
problematiek van de gedetineerde een belangrijk as-
pect kan zijn in een gunstig verloop van een elektro-
nisch toezicht en/of een voorlopige invrijheidsstelling. 
Het gebeurt dan ook regelmatig dat een gedetineerde 
de voorwaarde krijgt om een gepaste financiële bege-
leiding te zoeken / te volgen tijdens een elektronisch 
toezicht. 
 

Wie het bovenstaande verhaal leest, zal de 
indruk krijgen dat het werken rond de burgerlijke par-
tij in Hasselt momenteel redelijk instrumenteel ver-
loopt: het wordt mee in rekening gebracht wanneer 
gedetineerden willen genieten van een strafuitvoe-
ringsmodaliteit. Dit maakt dat gedetineerden, zeker 

de langgestraften, laat worden aangesproken en dat 
slachtoffers lang moeten wachten. Gelukkig zijn er 
ook een aantal mogelijkheden in Hasselt waardoor de 
burgerlijke partij reeds eerder als thema aan bod kan 
komen. Zo kunnen we de aanwezigheid van een 
schuldbemiddelaar van JWW in de gevangenis ver-
melden en kunnen we vermelden dat het herstel-
fonds aanwezig is in de gevangenis van Hasselt. Zowel 
de aanwezigheid van de schuldbemiddelaar als de 
mogelijkheid van het herstelfonds wordt algemeen 
bekend gemaakt. Tevens kan aangehaald worden dat 
er een infomoment voor gedetineerden over de bur-
gerlijke partij georganiseerd wordt. 
 
 
Welke rol kán de gevangenis spelen? 
 
Het moge duidelijk zijn dat de bovenvermelde situatie 
in de gevangenis niet de ideale situatie is. Een gevan-
genis lijkt immers meer te kunnen doen dan tot nu 
toe wordt uitgevoerd. En hier kunnen verschillende 
diensten aan meehelpen. Zoals reeds in de inleiding 
aangegeven, werden de rollen van de verschillende 
diensten van de gevangenis reeds eerder uitgedacht 
en goedgekeurd.  
Zonder in detail de rollen te bespreken, wensen we ze 
kort toe te lichten. Zo werd er voor de griffie een taak 
gezien in het systematisch verzamelen en verwerken 
van de informatie, het proactief informeren van de 
gedetineerde en het beheer van de verzamelde infor-

Werken aan de burgerlijke partij in de gevangenis: een praktijkvoorbeeld  
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matie. Als opdrachten voor de boekhouding werden on-
der andere het beheren van de betalingsgegevens inzake 
burgerlijke partijen, het uitbouwen van de mogelijkheid 
tot sparen voor gedetineerden en het creëren van de 
mogelijkheid om betaalopdrachten op lange termijn te 
geven, weerhouden. Tussen PSD en JWW werd ook een 
eerste, voorlopige samenwerking uitgedacht. De PSD zou 
de gedetineerden die de informatie van de griffie hebben 
gekregen oproepen voor een informerend en motiverend 
gesprek. De gedetineerde die wenste geholpen te wor-
den, kon doorverwezen worden naar JWW. JWW kon 
vervolgens, met respect voor de eigen methodologische 
vrijheid, aan de slag gaan met de gedetineerde. Eenvou-
dige zaken zouden eventueel zelf opgenomen kunnen 
worden door JWW, voor andere zaken zou beroep kun-
nen gedaan worden op expertise van diensten buiten de 
gevangenis (vb OCMW). Directieteams hadden in het 
uitgewerkte voorstel vooral een ondersteunende en faci-
literende opdracht. 
Het spreekt voor zich dat, wanneer deze rollen zouden 
worden uitgevoerd, een heel aantal van de huidige pro-
blemen verholpen zouden zijn. Gedetineerden zouden 
tijdig en proactief geïnformeerd en gemotiveerd kunnen 
worden. Dit zou ook ten goede komen aan de slachtof-
fers. Tevens zouden gedetineerden die dit wensen min-
stens voor een stuk op weg geholpen kunnen worden. 
Voor een deel wordt zo het werken rond de burgerlijke 

Werken aan de burgerlijke partij in de gevangenis: een praktijkvoorbeeld  

partij in de gevangenis minder instrumenteel. We 
dienen echter niet naïef te zijn; niet alle problemen 
zullen met de uitvoering van deze rollen van de baan 
zijn. Zo zullen nog steeds vele gedetineerden over 
onvoldoende inkomsten beschikken om daadwerkelijk 
met de betalingen aan te vatten. Tevens is het de 
vraag of er voldoende buitendiensten bereid gevon-
den zullen worden om gedetineerden met ingewikkel-
de dossiers inzake burgerlijke partij reeds bij aanvang 
van hun detentie verder te helpen. De rollen mogen 
er ook niet voor zorgen dat gedetineerden het initia-
tief aan de gevangenis laten. Gedetineerden hebben 
nog steeds een eigen verantwoordelijkheid: het is ook 
aan hen om met hun dossier bezig te zijn, al dan niet 
in samenwerking met hun raadsman. 
 
Zoals reeds eerder aangehaald in deze tekst, zijn de 
uitgewerkte en goedgekeurde rollen nog niet in voe-
ge. De invoering van deze rollen is echter enkel nuttig 
indien kan voorzien worden in de nodige ICT-
ondersteuning. Wanneer een griffie zijn verzamelde 
gegevens niet elektronisch kan bijhouden en verwer-
ken, wanneer een boekhouding niet kan ingeven wel-
ke betalingen de gedetineerde reeds heeft gedaan, 
dreigt de uitvoering van de rollen een soepje te wor-
den.  
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We kunnen dan ook alleen maar hopen dat de nieuwe, 
volop in ontwikkeling zijnde sidis-griffie suite (het compu-
terprogramma dat alle gegevens van de gedetineerden 
bevat) in de nabije toekomst een antwoord zal kunnen 
bieden op de nood. In de huidige ontwerpen is alvast 
plaats voorzien voor de informatie inzake burgerlijke par-
tij. Wanneer voorhanden, kan terug gedacht worden aan 
een geïntegreerde, bovenlokale aanpak van de problema-
tiek van de burgerlijke partijen in onze gevangenissen. Dit 
laatste is in de huidige toestand immers moeilijk. 
 

Werken aan de burgerlijke partij in de gevangenis: een praktijkvoorbeeld  

Voetnoten:  
 

¹ Geert Van Aerschot is attaché 
managementondersteuning Peni-
tentiaire Inrichting Hasselt.  

 

² MO 1803 (III) van 25 juli 2008 

 
³MO 1771 van 17 januari 2005  
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De heer Freddy Pieters, rechter in de strafuitvoerings-
rechtbank (= SURB) te Brussel wil zijn uiteenzetting 
aanvatten met het duiden van enkele relevante juridi-
sche bepalingen, die vaak onvoldoende gekend zijn in 
de praktijk. Het gegeven rond de burgerlijke partij is 
immers een zeer complex thema. Hij is dan ook opge-
zet met het handboek dat vanuit het welzijnswerk 
voor de sector werd geschreven. 
 
Hij wijst o.m. op artikel 49 van het Strafwetboek, dat 
een rangorde bepaalt met betrekking tot de kosten/
vergoedingen waartoe de dader van een misdrijf is 
veroordeeld. 
 
Artikel 49 Swt: ‘Wanneer de goederen van de veroor-
deelde ontoereikend zijn om de veroordelingen tot 
geldboete, teruggave en schadevergoeding te dek-
ken, hebben de twee laatstgenoemde veroordelingen 
voorrang. Bij samentreffen van geldboete en aan de 
Staat verschuldigde gerechtskosten, worden de beta-
lingen, door de veroordeelden gedaan, het eerst op 
die gerechtskosten toegerekend.’ 
 
Als eerste stelt de wet de teruggave van het ten on-
rechte verkregen goed, op de tweede plaats staat de 
schadevergoeding ten aanzien van het slachtoffer. Op 
de derde plaats volgen de gerechtskosten (die overi-
gens zeer hoog kunnen oplopen), en tot slot de geld
boeten. Met andere woorden: de burgerlijke partij 
wordt door de wetgever een prioritaire plaats toebe-
deeld. 
 
Een volgend belangrijk gegeven is dat volgens de alge-
mene beginselen van het burgerlijk recht ook de 
schulden met betrekking tot de burgerlijke partij 
‘haalbaar’ zijn. Het is dus aan het slachtoffer om stap-
pen te ondernemen om deze vergoed te krijgen. In-
dien een slachtoffer niets doet, zal er in de regel geen 
schadevergoeding volgen – de dader is niet verplicht 

zelf stappen daartoe te ondernemen.  
Het slachtoffer kan ook afstand doen van zijn burger-
lijke vordering.  
Wat regelmatig voorkomt, is dat het slachtoffer en de 
dader, vaak met de hulp van een advocaat, een da-
ding afsluiten. Bijv. bij een solidaire veroordeling stelt 
één van de  drie daders voor om zijn deel (1/3) te ver-
goeden, en het slachtoffer gaat daarmee akkoord. 
 

 
Een derde punt is het principe van de redelijke ter-
mijn. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
heeft beslist dat ook de tenuitvoerlegging van het 
vonnis onderdeel is van een eerlijk proces zoals artikel 
6 van het EVRM voorziet. Dat maakt o.m. dat de regel
geving over de uitvoering van de vonnissen, ook wat 
de burgerlijke aspecten (en dus de burgerlijke partij-
en) betreft, van dien aard moet zijn dat dit doeltref-
fend en bin-nen een ‘redelijke termijn’ moet kunnen 
uitgevoerd worden.  
 
Tot slot is het belangrijk de regels van de verjaring van 
de toegekende schadevergoeding in herinnering te 
brengen. Een vonnis dat een burgerlijke veroordeling 
inhoudt, verleent een (nieuwe) vorderingstitel om 
dat vonnis uit te voeren. De verjaringstermijn van die 
vorderingstitel bedraagt 10 jaar (art. 2262bis Burger-
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lijk wetboek). Die titel die toelaat om de vorderen kan 
bovendien op verschillende wijzen worden gestuit, 
waardoor een nieuwe termijn van 10 jaar te rekenen 
vanaf de betekeningsdatum begint te lopen. Bijvoor-
beeld door een betekening door de gerechtsdeur-
waarder; of wanneer de veroordeelde een bepaald 
bedrag betaalt, waardoor hij “zijn schuld erkent”. 
Eens de vordering verjaard is, na tien jaar zonder ver-
goeding of zonder stuitinggrond, verloopt de titel in 
hoofde van het slachtoffer. Maar de dader kan af-
stand doen van de verkregen verjaring. 
 
In een tweede deel gaat de heer Pieters in op de wet 
betreffende de externe rechtspositie van veroor-
deelden², waarin we ook enkele belangrijke bepa-
lingen terugvinden die betekenisvol zijn in het debat 
aangaande de burgerlijke partij. In genoemde wet is 
het centrale begrip ‘het slachtoffer’ (art. 2, 6°), wat 
niet hetzelfde is als de ‘burgerlijke partij’. 
 
Een algemene voorafgaande opmerking is dat in de 
dagelijkse praktijk van de SURB-en er zich slechts in 
een minderheid van de dossiers een slachtoffer ma-
nifesteert. Er zijn vooreerst veel delicten waarin geen 
of nog geen slachtoffers gemaakt zijn, bijv. drug
smokkel. Maar los daarvan worden slachtoffers con-
form deze wetten klaarblijkelijk maar moeilijk bereikt 
of vinden ze zelf moeizaam de weg naar het justitie-
huis of de SURB. De wet definieert een slachtoffer als 
de natuurlijke persoon wiens burgerlijke vordering 
ontvankelijk en gegrond is verklaard, met aanvullend 
enkele categorieën van benadeelden die zich om een 
bepaalde reden geen burgerlijke partij hebben kun-
nen stellen (bijv. omdat ze minderjarig waren en hun 
wettelijke vertegenwoordiger naliet zich in hun naam 
burgerlijke partij te stellen).  
 
Bij het onderzoek naar de modaliteiten Beperkte De-
tentie, Elektronisch Toezicht en Voorwaardelijke In-
vrijheidsstelling is naast het gevaar voor het lastig 
vallen van de slachtoffers één van de te onderzoeken 
criteria ‘de houding ten aanzien van het slacht
offer’ (art. 47, §1). Hoewel niet expliciet bij wet be-
paald, zullen daarbij ook de geleverde inspanningen 
om de burgerlijke partijen te vergoeden mee in over-
weging genomen worden, weliswaar als één element 
tussen andere. Voor de vervroegde vrijstelling van 
vreemdelingen die het land moeten verlaten is de wet 
enger en stipuleert hij (art. 47,§2) dat de inspannin-
gen om de burgerlijke partijen te vergoeden moeten 
onderzocht worden door de SURB. Freddy Pieters 
onderstreept dat dit strikt wordt nagegaan, zeker in 
dossiers zoals bijv. van rondtrekkende dievenbendes. 
De Brusselse SURB gaat in dossiers met burgerlijke 
partijen standaard na welke betalingen de veroor-

deelde al verricht heeft t.a.v. hen en vraagt trouwens 
attesten van die betalingen. Hoewel uiteraard elk dos-
sier afzonderlijk bekeken wordt, stelt deze SURB als 
richtlijn voorop dat de veroordeelde ongeveer 10% 
van zijn netto-inkomsten aan zijn burgerlijke partijen 
moet betalen (supra: op deze wijze ontstaat schulder-
kenning, wordt de verjaring van de vordering gestuit 
en start een nieuwe termijn van tien jaar). Ook in ge-
val van voorwaardelijke invrijheidstelling wordt dat 
als richtlijn gehanteerd. Voor vreemdelingen die het  
land hebben verlaten blijft de verdere vergoeding van 
de burgerlijke partijen een probleem. 
De rechtbank is zich tegelijk zeer bewust van het ge-
geven dat men de schuldenproblematiek ruimer 
moet kaderen, in een bredere samenlevingscontext. 
Onderzoek leert dat recidive niet zelden wordt uitge-
lokt door een precaire financiële toestand. Vandaar 
ook het grote belang om rond de schuldenproblema-
tiek van veroordeelden, ook met het oog op preven-
tie, te werken. Het project Herstelfonds is in die zin 
een waardevol initiatief. 
Vanzelfsprekend moet ook gezocht worden naar mo-
gelijkheden om veroordeelden meer kansen te bieden 
op de arbeidsmarkt en/of een inkomen te verwerven.  
Soms stelt zich een probleem van interferentie met 
een collectieve schuldenregeling, waarbij de burgerlij-
ke partijen geen bevoorrechte plaats toebedeeld heb-
ben gekregen tussen de schuldeisers, terwijl veel 
slachtoffers zelf ook kampen met een financieel pre-
caire situatie.  
Het komt ook voor dat een veroordeelde vanuit cultu-
rele overwegingen weigert schuld op te nemen (zie de 
problematiek van eremoorden), en bijgevolg ook wei-
gert inspanningen te leveren tot schadevergoeding. 
Deze houding wordt wel degelijk als een tegen
indicatie geëvalueerd met afwijzing tot gevolg.  
Het feit dat een veroordeelde gewerkt heeft in het 
kader van het Herstelfonds geldt dan vaak weer als 
een positieve indicatie. 

Verslag van de uiteenzetting van de heer Freddy Pieters 

Voetnoten:  
 

¹ Freddy Pieters is voorzitter van 
de strafuitvoeringsrechtbank te 
Brussel.  An Marchal is stafmede-

werker bij Suggnomè.  
 

² Wet van 17 mei 2006 betreffende 

de externe rechtspositie van de 
veroordeelden tot een vrijheids-

straf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam 

van de strafuitvoeringsmodaliteiten 
en de Wet 17 mei 2006 houdende 
oprichting van de SURB’en.  
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De complexiteit van het thema rond de burgerlijke 
partij kwam reeds in de voordrachten van de sprekers 
naar boven, en wordt doorheen het debat alleen 
maar bekrachtigd. Deze complexiteit situeert zich op 
verschillende niveaus.  
 
De problematiek op zich kan niet los gezien worden 
van de algemene inkomstenproblematiek in de gevan-
genissen. Wanneer we een gedetineerde aanspreken 
op zijn/haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
burgerlijke partij, en hiervan ook wettelijke 
criteria maken, dan dienen we als samenle-
ving te voorzien in mogelijkheden om aan 
die burgerlijke partij te kunnen werken. 
Méér werkgelegenheid dus ten aanzien van 
deze groep. Wordt het niet tijd dag we van-
uit de forensische sector hierover het beleid 
aanspreken en het debat aanwakkeren?  
 
Het werken rond de burgerlijke partij situ-
eert zich in een uiterst moeilijke juridi-
sche omgeving. Er is op het terrein nood 
aan meer vorming van en juridische bijstand 
aan professionals. De uitgeschreven handlei-
ding van JWW wordt dan ook positief ont-
haald, en zou ook best ten aanzien van de 
justitiële actoren beschikbaar worden ge-
steld. Zo ook zou er beter kunnen samenge-
werkt worden met het Vlaams Centrum voor 
schuldbemiddeling. Dit Centrum voorziet 
trouwens in een vormingsprogramma ‘de 
financiële gevolgen van een strafrechtelijk vonnis’. 
 
Het traject dat de veroordeelde dader doorloopt (na 
zijn/haar vonnis) strekt zich vaak uit over een lange 
periode en kent niet zelden een grimmig parcours, 
waarbij verschillende instellingen, diensten en hulp-

verleners betrokken zijn. Zo blijken er zeer praktische 
problemen te zijn, zoals het feit dat beklaagde of ver-
oordeelde slecht is geïnformeerd over zijn burgerlijke 
partijen, of dat men geen gegevens over de concrete 
burgerlijke partij terugvindt. Juiste informatica tools 
waardoor de gegevens centraal in een dossier kunnen 
worden bewaard en geraadpleegd, en goede afspra-
ken terzake, zijn een vereiste.  
 
Daarnaast zouden alle diensten zich moeten beraden 
over de rol die zij willen en kunnen spelen in 

het verhaal van 
de burgerlijke 
partij. De rol die 
de schuldhulp-
verlener, de be-
middelaar, de 
trajectbegelei-
der, de PSD me-
dewerker, de 

gevangenis-
directeur, de 

advocaat en de 
strafuitvoerings-
rechter opne-
men, is per defi-
nitie verschil-
lend. 
In de praktijk 
echter worden 
we er met zijn 

allen vaak toe verleid mee te stappen in één 
bepaald (vaak justitieel) discours. Of minstens stoten 
we hier op een spanningsveld. Want enerzijds is de 
burgerlijke partij een door de rechter uitgesproken te 
verhalen schuld, en dit op vraag van het slachtoffer. 
De burgerlijke partij vervult niet alleen een financiële 

Verslag van het debat (‘HERSTELGERICHT WERKEN TIJDENS DETENTIE ROND DE  

AFHANDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ’ georganiseerd door HUB te Brussel op 1/02/2011.) 
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nood, maar heeft soms ook een meer symbolische 
functie, het gaat vaak ook om eerherstel of genoeg-
doening op een ander vlak. Anderzijds willen we die 
burgerlijke partij-schuld kaderen in de bredere con-
text van de familiale en financiële situatie van de ge-
detineerde, en het gebrek aan inkomsten binnen de 
gevangenismuren.  
 
Waar alvast een grote uitdaging ligt, is te onder-
zoeken hoe elk van deze partners staat tegenover een 
herstelrechtelijke visie ten aanzien van de burgerlijke 
partij. Welke kanalen, mogelijkheden zijn er of willen 
we creëren om de stem van gedetineerde én slachtof-
fer zelf aan bod te laten komen, een stem die mogelijk 
afwijkend is van deze van de hulpverlener of van de 
PSD? Hoe kunnen zij zich verhouden tegenover de 
strafrechtelijke procedures, en de plaats van de bur-
gerlijke partij hierin? Heeft een dialoog tussen beiden 
hieromtrent zin? Heeft de gedetineerde het recht om 
zijn schuld te laten verjaren? 
Nu toont een praktijkvoorbeeld aan hoe een gedeti-
neerde die een lange straf uitzit en vrij vroeg in de 
procedure iets wilde doen met zijn burgerlijke partij 
door de gevangenisdiensten werd teruggefloten om-
dat zijn dossier nog te ver van de mogelijke VI datum 
lag. Met andere woorden, de betreffende diensten 
zouden alleen met de burgerlijke partij aan de slag 
gaan in die dossiers die aan de tijdsvoorwaarden vol-
doen om in aanmerking te komen voor wijziging van 
de strafuitvoeringsmodaliteiten. Dit standpunt laat 
zich moeilijk verzoenen met een herstelrechtelijk per-
spectief… 
 
De geschreven visietekst vanuit justitieel welzijnswerk 
(JWW) zet hier een stap in een bepaalde richting. De-
ze visietekst is bezorgd aan alle diensten van JWW, en 
wordt in principe ook door de sector gedragen, al zul-
len er in de praktijk wel accentverschillen zijn. Focus 
ligt toch meer en meer op het integraal werken rond 
de schuldenproblemen, en op het binnenbrengen van 
de slachtoffer- en samenlevingsdimensie in het wer-
ken met gedetineerden. Maar gedetineerden blijken 
hier niet steeds voor open te staan, het is ook geen 
gemakkelijk thema. De basishouding bij JWW is in 
principe deze van de meerzijdige partijdigheid. Elke 
vraag van een cliënt om iets te doen aan zijn burgerlij-
ke partij dient dan ook opgenomen te worden. Meer 
nog, het zou moeten gaan om een pro-actieve hou-
ding van de hulpverleners. Elke JWW-er zou bij aan-
vang van het traject het schuldenverhaal ook be-
spreekbaar moeten stellen, niet enkel de burgerlijke 
partij dus. De hulpverlener moet de gedetineerde 
doen nadenken over dat complexe gegeven.  
Knelpunt is natuurlijk de (over)bevolking in de gevan-
genissen in verhouding tot het aantal beschikbare 
hulpverleners. Hoe gaat JWW met deze spanning om? 

Moet er een keuze gemaakt worden? Ofwel kan men 
in de diepte aan de slag met een aantal gedetineer-
den, ofwel probeert men zoveel mogelijk gedetineer-
den te informeren, en aan te zetten. 
 
De heer Pieters gunt ons een blik op de praktijk op 
niveau van de strafuitvoeringsrechtbank. In welke 
mate maakt de strafuitvoeringsrechtbank ruimte voor 
het verhaal van slachtoffer en dader, naast de formele 
procedurestukken? Op welke wijze verhoudt de straf-
uitvoeringsrechtbank zich tot het persoonlijk verhaal 
van slachtoffers en gedetineerden? In de bemidde-
lingspraktijk bijvoorbeeld komt het wel eens voor dat 
het slachtoffer niet zozeer een bepaald geldbedrag 
wil, maar veeleer betrokken wil worden in de verdere 
afspraken die gemaakt worden inzake strafuitvoering. 
De strafuitvoeringsrechtbank onderzoekt steeds de 
slachtofferfiches, maar men moet weten dat deze 
alleen opgemaakt worden voor eerder zware feiten, 
daar waar de hoofdmoot van dossiers op de recht-
bank gaat om zogenaamd kleinere delicten. Zelden 
manifesteert een slachtoffer zich voor de rechtbank, 
tenzij in de zwaardere delicten of seksuele delicten 
waar ze dan wel worden gehoord. De plaats van het 
slachtoffer in het traject dat de gedetineerde aflegt, is 
zeer verschillend ingevuld naargelang de gevangenis. 
De heer Pieters meent dat we in dit debat het belang 
en de betekenis van de burgerlijke partij mogelijk mi-
nimaliseren. Daarnaast zou inspraak van slachtoffers 
in de procedure niet per definitie meer ‘herstel’ te-
weeg brengen. Hij ontmoet immers slachtoffers die 
veeleer repressief ingesteld zijn (‘waar zitten die 
mooie verhalen’?), en wel degelijk hun geld willen zien 
én een zware straf voor de gedetineerde. Slachtoffer- 
en hersteldimensie zijn mooie woorden, maar moeilijk 
te operationaliseren begrippen.  Hier staat de strafuit-
voeringsrechtbank voor een moeilijke opdracht. In die 
zin is het van groot belang dat de gevangenisdiensten 
zo genuanceerd mogelijk verslag uitbrengen. De bur-
gerlijke partij is dan tenminste één objectief gegeven, 
net zoals het betalen of niet betalen ervan.  
 

De burgerlijke partij: een uiterst complex verhaal! Enkele algemene reflecties op basis van het debat 

Voetnoten:  
 

¹ An Marchal is stafmedewerker bij Suggnomè.  
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Het Provinciaal Vereffeningsfonds is een fonds dat 
tussenkomen wanneer een minderjarige, die een als 
misdrijf omschreven feit heeft gepleegd, samen met 
een bemiddelaar en het slachtoffer tot een overeen-
komst is gekomen voor de vergoeding van de schade. 
De minderjarige kan een bepaald aantal uren vrijwilli-
gerswerk doen voor een organisatie met een maat-
schappelijk doel en het Fonds vergoedt het slachtoffer 
naargelang het aantal door de jongere gepresteerde 
uren.  
In het jaarverslag van 2009 van het Vereffeningsfonds 
van de provincie Vlaams-Brabant lazen we het 
volgende: 
 
Drie jongeren konden omwille van een tijdelijke 
plaatsing niet in een externe organisatie te-
recht voor het vereffenen van de schade [ ten 
aanzien van hun slachtoffer, red]. In deze geval-
kon een prestatie verricht worden binnen de ge-
meenschapsinstelling op voorwaarde dat het een 
opdracht betreft die niet behoort tot de normale dag-
dagelijkse taken. 
 
Deze vaststelling bestaat uit drie delen, die we graag 
even onder de loep willen nemen vanuit een casus uit 
Leuven. Daarna komen enkele reflecties vanuit een 
casus uit Brugge aan bod. 
 
Casus uit Leuven 
 
Op 15 jarige leeftijd overviel Ali samen met 3 andere 
jongens Johan, een student. Ze sloegen en stampten 
Johan en vroegen zijn geld. Uiteindelijk gingen ze aan 
de haal met zijn notebook. Er werd een bemiddeling 
opgestart, waarbij een overeenkomst over het scha-
debedrag gevonden werd. Elke jongere zou 300 euro 
vergoeden. Zo ook Ali. Zijn verzekering kwam tussen 
voor ongeveer 80 euro. Ali gaf aan dat hij de rest van 
het bedrag zelf wou vergoeden. Zij ouders, die von-

den dat hun zoon er zelf voor moest opdraaien, volg-
den dit. 
 
Ali leek dus gemotiveerd om te werken voor zijn 
slachtoffer maar stootte op praktische problemen. 
Niet alleen was hij nog te jong voor vakantiewerk, hij 
verbleef ook in de gemeenschapsinstelling de Hutten 
in Mol. Hij moest hier 9 maanden blijven, en kon in 
geen geval de instelling verlaten.  In overleg met de 
bemiddelaar werd de mogelijkheid van het Vereffe-
ningsfonds bekeken. De Hutten toonde zich gemoti-

veerd om zich 
mee achter dit 
project te zet-
zetten. In het 

kader van 
zijn behandeling 
werd namelijk 
actief gewerkt 
rond herstel, en 

herstel naar het slachtoffer kon hierin zeker een 
plaats vinden. Ali kon in de Hutten minstens 1uur per 
dag meewerken met de klusjesman, met als duidelijke 
bedoeling met dit werk zijn slachtoffer  te vergoeden. 
Het slachtoffer van zijn kant, vond het goed dat Ali 
zelf wilde werken voor het bedrag en was bereid hier-
op te wachten. Gedurende 12 dagen, in totaal 36 uur 
heeft Ali in de gemeenschapsinstelling van Mol klusjes 
uitgevoerd om zijn slachtoffer te kunnen betalen. In 
het korte eindverslag schrijft de gemeenschapsinstel-
ling dat “ dit zeer goed verlopen is, en er zich geen 
problemen hebben voorgedaan”.  
 
“Ali kon omwille van een plaatsing niet in een externe 
organisatie terecht voor het vereffenen van de scha-
de” 
 
Omdat hij geplaatst was kon Ali niet extern gaan wer-
ken om de schade aan zijn slachtoffer te vergoeden. 

Minderjarigen en de burgerlijke partij:  

Vereffeningswerk in een  

Gemeenschapsinstelling 

 

Kwinten Wouters en Antje Segers¹ 

“Ali kon omwille van een 
plaatsing niet in een externe 
organisatie terecht voor het  

vereffenen van de  
schade” 



 

 

N
IE

U
W

S
B

R
IE

F
 -

  
N

°1
/1

1
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

 
 

 
Suggnomè vzw    v o o r  r e c h t   v a n   s p r e k e n  

22 

Ali berokkent schade aan Johan en aangezien de 
jeugdrechter oordeelt dat de feiten van zware aard 
zijn, wordt hij voor een poosje uit de samenleving 
gehaald. Voor slachtoffer Johan heeft dit implicaties. 
Gesteld dat hij de redenering van de jeugdrechter 
volgt en beaamt dat de maatschappij (die ook de zijne 
is) veiliger af is als Ali er een poosje uitgehaald wordt, 
en het van daaruit geen probleem vindt, ja misschien 
zelfs beter vindt als dit dan wil zeggen dat hij langer 
op zijn persoonlijk herstel (schade) moet wachten, 
vallen deze implicaties nog mee. 
Als evenwel blijkt dat de opsluiting van Ali vooral om-
wille van pedagogische motieven is, dus om Ali  te 
“heropvoeden”, en de veiligheid van de maatschappij 
niet echt in gevaar is, komen we misschien in een an-
der vaarwater. Want stel dat Johan vooral zijn schade 
hersteld wil zien en dit liever vandaag nog dan mor-
gen,  zorgt de inmenging van de Openbare Orde in het 
debat voor enkele hindernissen. Want dit betekent 

dat Ali’s mogelijkheden om de schade op korte ter-
mijn terug te betalen, aanzienlijk slinken. Tenzij Ali a) 
een spaarboekje heeft met geld, netjes opzij gezet en 
aanspreekbaar bij incidenten als deze of b) ouders die 
de capriolen van zoonlief zonder problemen willen 
bekostigen, blijft het slachtoffer alleszins voor wat zijn 
schade betreft, wat langer in de kou staan. Een kou 
die juist door de plaatsing ontstaat. 
Maar vaak speelt uiteraard niet alleen het financiële 
aspect van de schade. Immers,  Johan gaf aan dat hij 
het goed vond dat Ali zelf wilde werken voor het be-

drag en was van daaruit ook bereid hierop te wach-
ten. Of hoe het pedagogische aspect zich mengt in de 
debatten.  
Bekijken we het eens langs de kant van Ali. In de aan-
vraag voor het Vereffeningsfonds wordt vermeld dat 
hij “zelf voor het bedrag wilde opdraaien”. Ofschoon  
een uitspraak als deze niet onmiddellijk bewierookt 
hoeft te worden, wil het toch wat zeggen. Het wil, op 
zijn zachts uitgedrukt, zeggen dat Ali de verantwoor-
delijkheid wil nemen om toch zeker de door hem ver-
oorzaakte schade te herstellen. Deze herstelverant-
woordelijkheid hoeft niet noodzakelijkerwijs samen te 
vallen met (of voort te vloeien uit) de verantwoorde-
lijkheid die Ali door een verblijf in Mol (opgelegd) 
krijgt/neemt om “aan zichzelf te werken en zijn ge-
drag te verbeteren”. De jeugdrechter en de gemeen-
schapsinstelling focussen vooral op deze 2de verant-
woordelijkheid en willen Ali zo snel mogelijk weer in 
het gareel krijgen. Toch moet de verantwoordelijk-

heid naar het slachtoffer hierbij minstens in het ach-
terhoofd gehouden worden.   
 “In deze gevallen kon een prestatie verricht worden 
binnen de gemeenschapsinstelling”  
De mogelijkheden van financiële vereffening waren 
beperkt. Daarnaast werden deze ook nog praktisch 
gefnuikt door plaatsing in een gesloten afdeling. De 
gemeenschapsinstelling wou echter mee op zoek 
gaan naar alternatieven, ook al waren deze karig. Dit 
toont een bereidheid om ook het herstel naar het 
slachtoffer niet uit het oog te verliezen en mee op te 

Vereffeningswerk in een Gemeenschapsinstelling 
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nemen in het pedagogische pakket. Sinds het Globaal 
Plan Jeugdzorg van 2008 werd  het “versterken van de 
link met herstelgericht werken” ook als formele doel-
stelling voor gemeenschapsinstellingen opgenomen. 
Zo werd o.a. het project Slachtoffer in Beeld met suc-
ces geïntroduceerd. 
 
“Op voorwaarde dat het een opdracht betreft die niet 
behoort tot de normale dagdagelijkse taken” 
 
Jongeren in een gemeenschapsinstelling krijgen so-
wieso al een aantal huishoudelijke taken opgelegd. 
Als er vereffeningswerk gedaan wordt, moet het dus 
buiten dit bestek vallen: op andere uren en andere 
taken.  Dit om een duidelijk onderscheid te maken  
tussen het werk ter vereffening van de toegebrachte 
schade aan het 
slachtoffer ener-
zijds en de dagda-
gelijkse taken (die 
misschien ook 
een pedagogisch 
doel hebben) 
anderzijds. Hierbij 
rijzen praktische 
vragen: kan 
zulk werk zo mak-
kelijk gevonden 
en georganiseerd 
worden binnen 
de gemeen-
schapsinstelling? 
En zo ja: hoe 
wordt het georga-
niseerd? Kan het 
praktisch ingepast worden binnen het geijkte uurroos-
ter? En wie volgt dit op? Dezelfde klusjesman die ook 
de dagdagelijkse taken begeleid? 
Verder: als een jongere vereffeningswerk doet, komt 
het slachtoffer hierdoor in beeld. Dit is ook de kracht 
van vereffeningswerk: de jongere weet dat hij gedu-
rende zoveel uren voor zijn slachtoffer werkt. Als dit 
werk binnen de gemeenschapsinstelling gebeurt, 
naast de dagdagelijkse huishoudelijke klussen, is de 
kans groot dat de link met het slachtoffer, althans in 
hoofde van de minderjarige, minder bewust gelegd 
wordt.  En misschien verdwijnt in het pedagogische 
draaiboek? Al zou het tegendeel ook kunnen en door 
extra bij te klussen binnen de gemeenschapsinstelling, 
de herstelgedachte een heel zichtbaar gelaat krijgt, 
ook naar de andere jongeren toe.  
 
Casus uit Brugge 
Dwight  is 15 jaar en heeft schade aangebracht aan 
een houten omheining van een kinderboerderij. De 
schade bedraagt 110 € en Dwight wil, aangezien hij 

niet alleen was, 1/3 terugbetalen aan het slachtoffer. 
Dwight zit echter in een moeilijke situatie: zijn moeder is 
overleden en zijn papa verblijft in de gevangenis. Hoewel 
er een voogd ad hoc werd aangesteld, wil Dwight de ge-
sprekken toch alleen voeren met de bemiddelaar. Hij 
heeft geen financiële middelen om de benadeelde te 
vergoeden en het Vereffeningsfonds lijkt zijn enige moge-
lijkheid om de schade te herstellen.  Maar…Dwight ver-
blijft in  de gemeenschapsinstelling De Zande, in Ruisele-
de. In tegenstelling tot Ali kon er daar geen vrijwilligers-
werk georganiseerd worden. Men gaf daar in het verle-
den al aan dat hun omkadering dit niet toelaat. Er is te 
weinig personeel en toezicht om één enkele jongere te 
laten klussen in het kader van het Vereffeningsfonds.  
 
Werken buiten de gesloten gemeenschapsinstelling? 

Artikel 52 quater van het nieuwe 
jeugdrecht geeft een aantal moge-
lijkheden aan de jeugdrechter om 
de jongere toe te laten, de instel-
ling te verlaten. Dit kan als het 
kadert in het pedagogisch project 
van de gemeenschapsinstelling of 
door een individuele toestemming 
van de jeugdrechter.  

Hoewel het arrest van Grond-
wettelijk Hof nr. 49 van 13 maart 
2008 m.b.t. het derde tot zesde lid 
van het artikel 52quater aangaan-
de de “uitgaansregeling voor  jon-
geren in de gemeenschapsinstel-
lingen en het gesloten centrum De 
Grubbe” dit eerste artikel terug-
schroeft, blijven de gemeen-
schapsinstellingen goede afspra-

ken met de jeugdrechtbank hieromtrent belangrijk vin-
den. Deze zijn ook terug te vinden in hun huishoudelijk 
reglement. 
 
Aangezien werken buiten De Zande de enige optie is voor 
Dwight, gaan we aan de slag. De bemiddelaar brengt de 
medewerkster van de sociale dienst van de gemeen-
schapsinstelling op de hoogte dat Dwight graag wil wer-
ken om het slachtoffer te vergoeden. Zij bespreekt dit op 
haar teamvergadering en de vraag wordt voorgelegd aan 
de directie van de instelling. Iedereen gaat akkoord met 
het voorstel, op voorwaarde dat het vrijwilligerswerk 
buiten de schooluren wordt uitgevoerd. Dit betekent dat 
Dwight kan werken op woensdagnamiddag en op zater-
dag. 
 
De instelling gaat akkoord maar dit betekent niet dat 
Dwight aan de slag kan. 
De jeugdrechter dient altijd toestemming te geven wan-
neer de jongeren de instelling verlaten. Indien het verla-
ten van de instelling kadert binnen een extramurale acti-

Vereffeningswerk in een Gemeenschapsinstelling 

Als een jongere vereffeningswerk 
doet, komt het slachtoffer hierdoor in 

beeld. Dit is ook de kracht van 
vereffeningswerk: de jongere weet dat 

hij gedurende zoveel uren voor zijn 
slachtoffer werkt.  Als dit werk binnen 

de gemeenschapsinstelling gebeurt, 
naast de dagdagelijkse huishoudelijke 

klussen, is de kans groot dat de link 
met het slachtoffer, althans in hoofde 
van de minderjarige, minder bewust 

gelegd wordt.   
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viteit, wordt er een eenmalig principieel uitgangsvoor-
stel voorgelegd waarin de activiteiten worden om-
schreven. Dit kan een verlofvoorstel zijn, een voorstel  
tot extramurale activiteiten met begeleiding of een 
voorstel tot extramurale activiteiten zonder begelei-
ding. Komen  er uitzonderingen op deze afspraken, 
dan worden ze apart voorgelegd. 
 
Hoe staan de jeugdrechters hier tegenover ? 
In een korte rondvraag die Antje deed, kwamen ver-
schillende meningen naar boven. Zo stelde men in 
Brugge de vraag of het niet te ver gaat om het Veref-
feningsfonds (of het afhandelen van de burgerlijke 
partijstelling) te zien als een deel van het pedagogisch 
project van de instelling. Verder vroeg men zich af of 
dit nog wel valt binnen de criteria van een extramura-
le activiteit.  Ook kwamen er vragen rond begeleiding: 
aangezien werken in functie van het herstel van het 
slachtoffer een individuele activiteit is, wie staat dan 
in voor de begeleiding en het toezicht van die jonge-
re?  
De meningen leken verdeeld: terwijl de toezichtmoge-
lijkheden een struikelblok lijken voor de ene rechter, 
laat een andere jeugdrechter het werken in het kader 
van het Vereffeningsfonds altijd toe, ook al verblijft 
jongere in de instelling.  
 
Conclusie? 
Het lijkt alsof het werken in een gemeenschapsinstel-
ling in het kader van het Vereffeningsfonds nog 
heel wat onduidelijkheden met zich meebrengt. We 
hopen dat Dwight aan de uitvoering mag beginnen en 
dat hij de ondersteuning vindt om op zijn werkplek te 
geraken…  
Of is dit dan de taak van de bemiddelaar? 
 
Twee dingen mogen duidelijk zijn bij het schrijven van 
deze tekst. Ten eerste willen we vooral vragen oproe-
pen en prikkelen, eerder dan met antwoorden, ver-
oordelingen of (misschien goed bedoelde) adviezen 
aan te komen. Ten tweede menen we dat er nog heel 
wat mogelijkheden liggen op het zo goed als braaklig-
gende domein van Vereffeningswerk in Gemeen-
schapsinstellingen. Met kansen om te (be)grijpen.  

Voetnoten:  
 

¹ Kwinten Wouters is bemiddelaar 
minderjarigen bij de bemiddelings-
dienst te Leuven (BAL).  Antje 

Segers is bemiddelaar minderjarigen 

bij de bemiddelingsdienst te Brugge  
(BAAB).   

 

Vereffeningswerk in een Gemeenschapsinstelling 
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PLENAIRE BIJDRAGEN 
 
Plenair 1: Paul Quirynen 
 
Meester Quirynen dankt de organisatoren hem te 
hebben uitgenodigd voor een thema dat erg in de lijn 
ligt van zijn al jaren oud pleidooi voor een meer men-
selijke justitie. 
Afgestudeerd in de rechten (’76) ging hij werken als 
advocaat.  
De bemiddeling is hem erg vertrouwd.  Hij volgde een 
opleiding familiale bemiddeling. Momenteel is hij bo-
vendien plaatsvervangend vrederechter in het kanton 
Boom. In deze functie komt de grondhouding van 
bemiddeling hem erg goed van pas.  
 
Met de recente “Operatie Kelk” liet justitie zich recent 
nog eens van zijn meest brutale kant zien. Vertrouwe-

lijke gegevens van slachtoffers van kindermisbruik 
werden publiekelijk in de vrachtwagens van het ge-
recht gestapeld. De zorgsector werd er geraakt in zijn 
kern.  
Paul Quirynen fungeert in deze zaak sinds kort als 
advocaat van de bisschoppen. Hij doet dat in de over-
tuiging dat de kerk naar de slachtoffers toe een ge-
baar van verzoening wil stellen, zonder de ernst van 
de feiten te willen ontkennen. Hij is ervan overtuigd 
dat het enkel via verzoening, en niet via polarisatie zal 
zijn dat de slachtoffers tot hun recht kunnen komen.  
 
Meer in het algemeen is onmiskenbaar dat de brug 
tussen de logica van het recht en deze van de zorg ver 
zoek is. Getuige hiervan het feit dat op deze trefdag 
van Suggnomè nauwelijks advocaten aanwezig zijn. 
Inderdaad: de meeste advocaten kijken neer op de 
“zachte sector”. 

Verslag trefdag 
 

19 november 2010 
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In de discussie over recht en rechtvaardigheid gaat 
het vaak “hard tegen hart”. Het recht wordt hierbij 
verdedigd als de verwoording van de visie van de 
meerderheid. Er moet gezegd dat het recht hierin een 
groot impact heeft. Nog niet zolang geleden waren er 
in de cafés de bordjes van “Défendu aux chiens et aux 
Nord-Africains” ! Gelukkig is er sindsdien de wet te-
gen racisme.  
In ‘De Standaard’ van 7 jan. 2010 stelt advocaat Hans 
Rieder dat vage termen als “goede trouw, goedme-
nende mensen, gerechtigheid en rechtvaardigheid” 
onmogelijk als rechtnormen kunnen gelden zonder de 
deur open te zetten voor autoritair optreden. Maar 
verdedigers van een rationeel, rechtlijnig toepassings-
denken van het recht vergeten dat het recht ook de 
poort opent tot “legal violence” en in wezen fungeert 
als een beschaafde vorm van oorlog voeren, met alle 
kwetsuren van dien. Zo waren de vechtscheidingen in 
het verleden vaak echte bloedbaden 
 
Quirynen verzet zich tegen een “verwiskundiging” van 
het recht. Recht zoeken is meer dan het toepassen 
van de wetten. Een positivistisch rechtsdenken lijkt te 
ontkennen dat niemand uiteindelijk gelukkiger wordt 
van een rechtzaak en negeert de ethische dimensie 
van de opdracht: het helpen realiseren van rechts-
waarden in concrete situaties en hierdoor telkens 
opnieuw pogen gestalte te geven aan gerechtigheid.  
Tegenover dergelijke opvatting lijkt de positivistische 
opvatting eerder simplistisch.  
 
Toch kijken de jonge advocaten vandaag erg op naar 
de “technici” onder de juristen. Dat verklaart ten dele 
al die communicatieproblemen met de zorgsector. De 
advocaat beschouwt zichzelf veel te sterk als de be-
langenbehartiger van een individu. Hieraan is nog 
weinig veranderd.  
 
Anderzijds mag ook niet worden ontkend dat er de 
voorbije jaren veel positiefs is gebeurd, vooral dan 
met betrekking tot de houding van justitie ten aanzien 
van de slachtoffers. Op een paradoxale manier heeft 
de “zaak Dutroux” hier als een motor gefungeerd. 
Quirynen verwijst hierbij naar de slachtofferbejege-
ning bij de politie en op de parketten.  
Er is ook de uitstekende begeleiding van verkeers-
slachtoffers. En natuurlijk valt in dit verband ook de 
opkomst van de diverse bemiddelingsvormen te ver-
melden. Maar in de praktijk moeten er in de samen-
werking tussen al de betrokken actoren nog heel wat 
stappen gezet worden met het oog op het bevorde-
ren van kennis van en respect voor elkaars werking.  
 
Over de praktijk van de familiale bemiddeling laat 
Quirynen zich veeleer sceptisch uit. Hij wijst op de 
grote praktisch problemen in het kader van onder-

meer de aanstelling (bij vonnis) van de bemiddelaars.  
Dit geeft aanleiding tot lange wachttijden. Verder 
dient vastgesteld dat de praktijk sinds de wet van 
2005 niet echt op gang is gekomen. De mensen lijken 
niet erg geïnteresseerd in het wettelijk aanbod. De 
bemiddeling komt, als stap naar scheiding toe, vaak te 
laat en de onderliggende conflicten zijn al té sterk in 
een polariserend denken gevat.  
Het rechtendiscours blijkt immers contraproductief 
voor een echte bemiddeling.   
De spreker vraagt zich daarom af of men de bemidde-
ling niet veel meer in een voor-gerechtelijk stadium 
zou moeten situeren. Hij heeft in dit verband goede 
ervaringen met zijn bemiddelende tussenkomsten als 
vrederechter.  
Tenslotte blijft de onbekendheid van het aanbod een 
enorm probleem, en dit zowel bij de justitiële actoren 
als bij het grote publiek. Dit heeft ook van doen met 
de actuele wildgroei in het gebruik van de term 
“bemiddeling”. We hebben tegenwoordig vastgoed-
bemiddeling, reisbemiddeling, strafbemiddeling, Gas-
bemiddeling, herstelbemiddeling, familiale bemidde-
ling en dan natuurlijk ook nog de ‘koninklijke bemid-
delaars’ in de actuele politiek.  
Een uitzuivering dringt zich hier op.  
 
Meester Quirynen besluit met een aantal aanbevelin-
gen ten aanzien van de bemiddelingspraktijken. Voor-
eerst pleit hij voor een volgehouden investering in de 
mentaliteitswijziging rond bemiddeling bij de (para)
justitiële beroepsgroepen. In dit verband is er ook nog 
veel weg af te leggen rond de adequate informatie-
verstrekking rond het aanbod, zowel ten aanzien van 
de professionelen als naar het grote publiek toe. Cij-
fermateriaal uit registratie en onderzoek met betrek-
king tot de werkzaamheid van bemiddeling zou hierbij 
helpen.  
De spreker wijst verder op de noodzaak van een zeke-
re coördinatie van dit alles. Hij pleit voor meer samen-
werking tussen de betrokken instanties Hij ziet hier-
toe een stimulerende rol weggelegd voor de federale 
bemiddelingscommissie. 
 
 
Plenair 2: Barbara Gayse 
 
Niet van deze wereld. Bemiddeling in familiezaken in 
Vlaanderen. 
 
Verslag van voordracht Barbara Gayse, Attaché van 
de Federale Bemiddelingscommissie, Trefdag voor 
bemiddelaars 19/11/2010 
 
Lyrisch 
Sinds het ingaan van de wet van 21 februari 2005, is 
het landschap van de familiale bemiddeling wettelijk 
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uitgetekend en zijn de praktijken die tot dan toe eer-
der organisch tierden, hertekend. Het toepassingsge-
bied van deze nieuwe wet beperkt zich niet enkel tot 
bemiddeling in familiale zaken.  Ook bemiddeling in 
Burgerlijke- en handelszaken en Sociale zaken worden 
erdoor geregeld. Hoewel bemiddeling in familiale za-
ken al wel marginaal voor kwam in het wetboek, on-
der meer door een aanzet in 2001, bleef die tot dan 
toe eerder dode letter.  
Tot 2005 dus. De familiale bemiddeling kan volgens de 
nieuwe wet vorm krijgen op twee manieren: vrijwilli-
ge bemiddeling, waarbij het initiatief van de partijen 
zelf komt. Bij de gerechtelijke bemiddeling is het de 
rechter die een familiale bemiddelaar suggereert en 
ernaar doorverwijst. Maar versta het goed: ook in het 
laatste geval zijn het de partijen zelf die kiezen of ze 
erop ingaan of niet.  
De bemiddelaars in familiale, burgerlijk- en handelsza-
ken en sociale zaken worden erkend door de Federale 
Bemiddelingscommissie, waar dus ook mevr. Gayse 
deel van uitmaakt. Naast deze erkenning is de com-
missie ook bevoegd om een kwalitatief aanbod te 
kunnen bieden, om dus in opleiding en scholing van 
de bemiddelaars te voorzien. Familiale bemiddelaars 
nemen verreweg het grootste aandeel der erkennin-
gen voor hun rekening. En hun aantal blijft stijgen. 
Reden hiervoor kaderen binnen een mundiale trend: 
op burgerlijk vlak is de familiale sfeer het eerste vak-
gebied waar bemiddeling ingang vindt. 
In het enthousiasme van de wet van 2 0 0 5 
werd ook een website opgericht. Op 
www.bemiddeling-justitie.be worden 
deze burgerrechtelijke soorten van be-
middeling voorgesteld. Jammer wel dat 
er op deze website in alle talen gezwe-
gen wordt over bemiddeling in straf-
rechtelijke zaken. Een gemiste kans, 
daar was het herstelrechtelijke publiek 
op de trefdag het erover eens. 
Het mag blijken dat de wetgever de 
familiale bemiddeling hoog in het vaan-
del draagt, daar in 2006 en 2007 nog 
extra wetten gemaakt werden, waar-
mee men deze toepassing van verzoe-
ning wilde stimuleren. Zo werd een re-
gel gecreëerd dat de gerechtelijke pro-
cedure  1 maand geschorst kan worden 
opdat de partijen informatie kunnen 
inwinnen over de mogelijkheden die e e n 
bemiddeling kan  bieden in hun geschil. En hiermee is 
de kous nog niet af:  er zijn plannen om in de toe-
komst een familierechtbank op te richten, waarbij er 
met bijvoorbeeld een verzoeningskamer gewerkt 
wordt en waarbij bemiddelingstechnieken nooit veraf 
zullen zijn.  In dit licht gaan er ook stemmen op om 
partijen in een geschil te verplichten om minstens 1 

Verslag trefdag  

infosessie over familiale bemiddeling te volgen. Uit dit 
alles mag blijken dat de wetgever lyrisch is over fami-
liale bemiddeling en dit –terecht- alle kansen wil bie-
den om te grossieren. 
Onpeilbaar 
Het klinkt contradictorisch met al deze enthousiaste 
initiatieven, maar het is een feit:  er is zo goed als 
geen cijfermateriaal om de stand van zaken rond fa-
miliale bemiddeling te peilen en aldus te staven. 
Naast het feit dat het een moeilijk meetbaar proces is, 
wordt het aantal familiale bemiddelingen simpelweg 
niet bijgehouden. Het feit dat er geen overkoepeld 
registrerend orgaan is, speelt hierin uiteraard een 
grote rol. 
Onbruikbaar? 
Wel is er een algemeen aanvoelen dat bemiddeling 
vooralsnog te weinig gebruikt wordt als conflictoplos-
singsmethode, ondanks het feit dat er veel erkende 
familiale bemiddelaars rondlopen. 
Hoe komt dit? Uit een kleinschalig onderzoek dat 
mevr. Gayse uitgevoerd heeft in 2007 blijkt dat vele 
rechters nog onvoldoende kennis hebben over – de 
mogelijkheden van- familiale bemiddeling. Dit on-
danks het feit  dat de verzoeningsgedachte wel dege-
lijk sterk bleek te leven bij de rechters, dus om de 
gebrekkige instroom zonder boe of ba aan onwil toe 
te schrijven, lijkt ongenuanceerd. 
Wordt er hen onvoldoende informatie over bemidde-
ling aangereikt? Of is die informatie om 1 of andere 
reden onbruikbaar voor de rechters? Dit laatste 

is ook niet geheel 
o n v e r s t a a n b a a r : 
heden ten dage is er 
een wildgroei aan 
bemiddeling en je 
moet al een koel 
hoofd hebben om 
door de bomen het 

bos nog te kun-
nen zien. Als het 

voor de rechter bij 
wijlen al moeilijk 
wordt om familiale 
bemiddeling te kun-
nen plaatsen en te 
linken aan hun ei-
gen justitiële tuin, 
hoe kan hij het dan 

aan de partijen aanraden, en liefst nog wel op 
een begrijpelijke manier. Het is dus erg afhankelijk 
van de bereidheid van de lokale rechters of partijen al 
dan niet de toegang vinden tot familiale bemiddeling. 
Scholing en sensibiliseren van de magistraten is dus 
hoogst nodig. Want het zijn bij uitstek zij die de men-
sen naar een familiale bemiddeling kunnen gidsen. 
Onbemind 

Heden ten dage is er een 
wildgroei aan bemiddeling en je 
moet al een koel hoofd hebben 
om door de bomen het bos nog 
te kunnen zien.  Als het voor de 

rechter bij wijlen al moeilijk 
wordt om familiale bemiddeling 
te kunnen plaatsen en te linken 

aan hun eigen justitiële tuin, hoe 
kan hij het dan aan de partijen  
aanraden, en liefst nog wel op 

een begrijpelijke manier.  
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Een ander onderzoek dat betrekking had op echt-
scheidingen met onherstelbare ontwrichting, beves-
tigt het bovenstaande.  Bitter weinig mensen in zulk 
een situatie gaan een familiale bemiddeling aan.  Dit 
ondanks het feit dat de wet verplicht dat de partijen 
hierover geïnformeerd moeten worden door de rech-
ter en dat laatstgenoemde de rechtsgang dient op te 
schorten indien de familiale bemiddeling ingang vindt. 
Nu, de praktijk staat hier wat haaks op: slechts 1 op 4 
partijen in een echtscheidingsprocedure voor de rech-
ter heeft uitleg over bemiddeling gekregen en hiervan 
begreep 20% de uitleg niet.  
Combineer dit alles met de groeiende mentaliteit bij 
burgers, dat ze “op hun rechten dienen te staan” en 
dat de stap naar de rechter niet zo groot hoeft te zijn, 
en het wordt duidelijk dat de andere weg  van de fa-
miliale bemiddeling vaak voorbijgelopen wordt. En 

niet eens de kans krijgt zich als evenwaardig aan het 
gerechtspad te tonen. Zoals zo vaak met Onbekend 
blijkt die weer maar eens Onbemind.  
Ondernemend 
Het mag blijken dat er een grote kloof lijkt te liggen 
tussen de theorie en de praktijk. Lijkt te liggen, want 
het ontbreekt aan statistieken om dit gevoel ook hele-
maal te onderbouwen. Waar er langs de ene kant 

Verslag trefdag  

enthousiast en stimulerend ondernomen wordt, lijkt 
de praktijk wat te blijven hangen 
2011 wordt een belangrijk jaar, verzekerde mevr. 
Gaysse ons. Vanuit de Hoge Raad van Justitie wil men 
de familiale bemiddeling verder promoten en de sta-
tistische blinde vlek opklaren.  Mevr. Gaysse ziet hier 
een rol weggelegd voor haar Federale Bemiddelings-
commissie. Zij zijn het die de motor kunnen zijn om 
via sensibiliseren en informeren een mentaliteitswijzi-
ging bij de justitiële actoren en (daarom ook) het bre-
dere publiek teweeg te brengen. Verder kunnen zij de 
praktijk cijfermatig beginnen vast te leggen om zo de 
aanbevelingen en initiatieven te onderbouwen waar-
door de familiale bemiddeling hopelijk binnenkort 
niet meer enkel in het ijle en vanuit wetteksten beju-
beld moet worden.  
Misschien zinvol om deze ontwikkelingen ook vanuit 

onze herstelbemiddeling in strafzaken in het oog te 
houden, met hun in overleg te gaan en ons wagonne-
tje (dat er ook mag wezen) ten gepaste tijde klaar te 
houden.  
Zodat we de nieuwe website tenminste niet meer 
missen. 
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Plenair 3: Karel Verleyen 
 
Dhr. Verleyen is parketjurist in het parket te Antwer-
pen. Hij heeft het vooral over jeugdzaken.   
Hij geeft een schets van de wettelijke regelingen en 
aanpassingen hierin na het arrest van het grondwet-
telijk hof.  
Verder vermeldt hij het actieplan 2002 van het Ant-
werpse parket, gericht op het aanleveren van snelle 
tussenkomsten met een ontradend effect.  
De herstelbemiddeling heeft hierin een zeer promi-
nente plaats. Het aantal verwijzingen is dan ook aan-
zienlijk en steeg jaar na jaar tot 825 in 2007.  
Sindsdien is er een zekere daling vast te stellen, wel-
licht te wijten aan de wisselingen onder de magistra-
ten: nieuwe mensen moeten telkens weer rond de 
bemiddeling worden gesensibiliseerd.  
Het beleid van het parket is een wezenlijke peiler voor 
de toepassing van bemiddeling.  
Pijnpunten zijn het relatief hoge aantal niet geslaagde 
bemiddelingen. Vooral de benadeelden blijken vaak af 
te haken of niet te willen meewerken. Slachtoffers zijn 
dus in zekere zin het grote struikelblok.  
Ander pijnpunt blijft het gebrek aan informatie over 
het verloop van de bemiddeling. De door de wet voor-
geschreven vertrouwelijkheid maakt het voor de ver-
wijzende instantie niet gemakkelijk gemotiveerd te 
blijven.  
De spreker pleit een her-uitbreiding van de mogelijk-
heden van het parket voor het voorstellen/ opleggen 
van een brede waaier aan maatregelen. Al die maat-
regelen kunnen imeers een bijdrage leveren tot het 
ontraden van criminaliteit.   
 
 
Elementen uit het debat met de sprekers: 
 
Binnen de wettelijke regelingen voor de bemiddeling 
in jeugdzaken lijkt het niet zo evident of partijen zelf 
nog wel de mogelijkheid hebben een bemiddeling aan 
te vragen. Dhr. Verleyen verzekert dat dit het geval is, 
maar het gebeurt zelden.  
 
Dhr Quirynen wijst op een merkwaardige spanning 
tussen de pleidooien voor rechten en rechtswaarbor-
gen enerzijds, en de bemiddeling anderzijds. Er wordt 
opgemerkt dat het in beide gevallen nochtans om 
pogingen gaat een bijdrage te leveren tot de humani-
sering van de samenleving. 
Er wordt hierop even stilgestaan bij de spanning tus-
sen recht en gerechtigheid/ rechtvaardigheid. Mees-
ter Quirynen stelt dat het ene niet denkbaar is zonder 
het andere. Hij vat samen: Geen vrijheid zonder ver-
draagzaamheid, geen gelijkheid zonder respect, geen 
solidariteit zonder verbondenheid.  
 

Verslag trefdag  

Kan een rechter wel bemiddelen ? Mevr. Gayse heeft 
haar twijfels en wijst op de voor de bemiddeling 
noodzakelijk gepositioneerdheid en competenties.  
Hierop komt de vraag of de nadruk op deze compe-
tenties geen al te sterke specialisatie in de hand 
werkt . Heeft de verwettelijking van  de burgerlijke 
bemiddeling geen achteruitstelling en ontmoediging 
van de spontane bemiddelingsinspanningen onder 
burgers (de zog. “Bemiddeling in het wild”) teweeg 
gebracht ? Dreigt de professonalisering van de bemid-
deling niet contra-productief te werken ?   
 
Als suggesties voor de verdere implementatie wijzen 
de sprekers op de noodzaak te blijven volhouden te 
sensibiliseren en te informeren. Bemiddeling staat 
immers haaks op de huidige dominante rechtscultuur.  
Verder moet er een zuivering komen van de 
“bemiddelingsmarkt” door een grotere eenvormig-
heid in de toegepaste methoden, en vooral ook een 
grotere éénduidigheid over wat nu precies onder 
“bemiddeling” dient te worden begrepen.  
Iemand wijst op het feit dat de principes van vrijwillig-
heid  en vertrouwelijkheid aan de zijde van de verwij-
zers de populariteit en de vlotte toepassing van de 
bemiddeling in zekere zin in de weg staan.  
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WORKSHOPS 
 
Workshop 1: Mia Claes 
“Kun je werken met de context?”  
 
Kun je werken met de context van partijen in een be-
middeling? Het antwoord van Mia Claes was volmon-
dig ‘ja’! We moeten zelfs met de context werken. In 
de groep deelnemers was iedereen wel vrij unaniem 
over de vraag of we met de context kunnen werken, 
maar er waren toch wel enkele bedenkingen en gere-
serveerdheden. De vraag werd gesteld of we soms 
niet meer schade toebrengen door de context te be-
trekken? Of polariseert het de partijen niet meer dan 
dat het ruimte zou brengen? 
Hierop stelde Mia dat de context altijd van invloed is, 
zichtbaar of onzichtbaar, of je nu wil of niet. Een be-
middeling gaat nooit over twee personen: dader en 
slachtoffer, maar over hun hele context die mee de 
inhoud van de bemiddeling 
bepalen. 
 
Om dit zelf te ondervinden 
werden we onderworpen 
aan een inleefoefening 
waarbij we ons moesten 
voorstellen dat we ener-
zijds slachtoffer werden 
van een diefstal en ander-
zijds een zoon hadden die 
een diefstal gepleegd had. 
In beide situaties moesten 
we bekijken met wie uit onze omgeving we dit zouden 
bespreken. Bleek dat we allen de nood voelden om dit 
met heel wat mensen te bespreken: partner, moeder, 
leerkracht, andere ouders, vrienden, schoonouders, 
enz. Dit om aan te tonen dat we zulke ervaringen so-
wieso met belangrijke derden delen en hun mening 
ons dan ook beïnvloed. Net zoals partijen in een be-
middeling zullen beïnvloed worden door hun context, 
hun belangrijke derden. Die derden zullen mee bepa-
len hoe men over de bemiddeling en de uitspraken 
van de andere partij zal denken.  
 
Uiteindelijk is het ons doel om met een bemiddeling 
een kijkwijziging te verkrijgen. We willen dat partijen 
een andere kijk krijgen op het gebeuren zodat men er 
op een andere manier mee kan omgaan. Net door de 
context zichtbaar te maken (kan ook indirect) kunnen 
we beweging krijgen in de vaak starre beginpositie 
van dader en slachtoffer. Derden kunnen helpend zijn 
om de overkant/de andere partij wel te horen, derden 
kunnen zich vaak wel inleven in de overkant terwijl de 
partij zelf er nog niet aan toe is. Het is ook essentieel 
om zowel dader als slachtoffer te wapenen om het 
gesprek over de bemiddeling aan te gaan met hun 
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omgeving. Hen erbij laten stilstaan wat het zou bete-
kenen als de context de bemiddeling een heel slecht 
idee zou vinden. 
 
Naast het zichtbaar maken van die belangrijke derden 
rondom de partijen betekent met de context werken 
ook dat we de strafbare feiten in een bredere context 
gaan zien. De dader heeft gedrag gesteld dat niet 
goed te praten is, maar er zijn nog veel andere facet-
ten van zijn persoonlijkheid die ook aandacht dienen 
te krijgen. Door niet enkel te kijken naar de overvaller, 
maar ook stil te staan bij de man als vader, als echtge-
noot of als broer, excuseert dit de feiten niet, maar 
kan het wel meer zuurstof geven in het conflict. 
Het is dan ook de taak van de bemiddelaar om de 
verschillende verhalen, verschillende identiteiten van 
een persoon op de voorgrond te brengen.  
 
Uiteraard verhoogt dit ook de complexiteit van je be-

middeling. Maar als de invloeden er toch zijn, is 
het maar beter om die invloeden zichtbaar te 
maken. Een bemiddeling die gedragen wordt 
door de context van het slachtoffer of de dader 
zal uiteindelijk veel waardevoller zijn. Als de con-
text van de partijen de bemiddeling ook waarde-

vol acht, dan krijgt dit vanzelfsprekend meer 
waarde dan dat het alleen bij de partijen zou lig-
gen. 
Kortom, de boodschap van deze workshop was 
duidelijk. Context beïnvloed de partijen betrok-
ken bij een bemiddeling sowieso. Daarvan kan je 
je als bemiddelaar best bewust zijn. 

 
 
Workshop 2: Monique Van Eycken 
Kinderen betrekken bij familiale bemiddeling: Een 
KINDgerichte aanpak. 
 
In de workshop legt Monique Van Eyken het accent 
vooral op de wijze waarop kinderen betrokken moe-
ten worden bij echtscheidingbemiddeling. Zo vindt ze 
het ook belangrijk om de ouders bewust te maken 
met wat er allemaal leeft bij hun kinderen.  
 
Vanuit enkele ervaringen met getuigenissen van kin-
deren, die mee verwikkeld waren in een echtschei-
ding, werd Monique geconfronteerd met schrijnende 
verhalen hoe deze kinderen een echtscheiding be-
leefd hadden. Destijds was het voor Monique duide-
lijk geworden dat het voor haar een roeping moest 
worden om kinderen optimaal te betrekken in een 
bemiddeling. De focus verbreden van wat ouders no-
dig hebben tijdens en na een echtscheiding ook naar 
wat de kinderen nodig hebben tijdens en na een echt-
scheiding. Zo kan een gerechtelijke procedure frustre-
rend zijn voor ouders zodat ze bij geschillen over de 
kinderen het oog verliezen over wat het doet bij de 

Net door de context 
zichtbaar te maken 

kunnen we beweging 
krijgen in de vaak 

starre beginpositie 
van dader en 
slachtoffer.  
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kinderen. Zo kan - na dergelijke vermoeiende proce-
dure - een ruzie over de keuze van de voetbalclub 
niets te maken met de behoefte van het kind, maar 
eerder een resultaat van opeenhopende frustraties en 
kwetsuren die ouders naar elkaar toe afreageren. Bij 
de workshop opteert Monique voor drie strategieën 
die mogelijk zijn om kinderen te betrekken. Naast de 
kinderen rechtsreeks te betrekken, kan er ook samen-
gewerkt worden met een deskundige of kan er on-
rechtstreeks gewerkt door de ouders bewuster te 
maken.  
 
De rechtstreekse aanpak biedt de mogelijkheid om de 
kinderen afzonderlijk te spreken. Kinderen zijn loyaal 

en heel zorgend voor hun ouders, wat maakt dat ze in 
het bijzijn van hun ouders niet alles durven te zeggen. 
Volgens Monique is het creëren van een veilige omge-
ving noodzakelijk. De meerwaarde van de recht-
streekse aanpak is dat kinderen hun standpunt kun-
nen zeggen in een veilige omgeving. Bij deze aanpak 
gelden er enkele noodzakelijke voorwaarden voor 
zowel de partijen, als de bemiddelaar. Zo is het be-
langrijk om als bemiddelaar duidelijke afspraken te 
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maken met de kinderen. Wat mag/kan er gezegd wor-
den en wat mag/kan er teruggekoppeld worden naar 
de ouders toe. Ook geldt de voorwaarde dat bij broers 
en zussen, de gesprekken met elk kind individueel 
doorgaat. De bemiddelaar moet bekwaam zijn om 
met kinderen te werken. Hiervoor is een specialisatie-
opleiding toch aangeraden. Bovendien moet de be-
middelaar de gesprekstechnieken kunnen aanpassen 
aan de leeftijd van de kinderen.  
Binnen deze aanpak is het de taak van de bemiddelaar 
om kinderen te informeren over hun rechten en plich-
ten. Eenmaal in een veilige omgeving kunnen kin-
deren hun stem doen gelden in de bemiddeling. Deze 
kan door de bemiddelaar overgebracht worden bij 

gesprekken en onderhandelingen met de ouders. Zo 
geeft Monique aan dat de bemiddelaar tijdens de 
gesprekken met de ouders de stem van de kinderen 
expliciet aanwezig kan maken. Door de kinderen in de 
bemiddeling te betrekken kan er met hen rekening 
worden gehouden en krijgen ze een rol toegewezen. 
Dit zorgt ervoor dat kinderen de echtscheiding beter 
kunnen plaatsen en vrede hebben met de afspraken. 
Naast deze doelstelling, kan de bemiddelaar de kin-
deren helpen om zicht te krijgen in wat hun hulpbron-



 

 

N
IE

U
W

S
B

R
IE

F
 -

  
N

°1
/1

1
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

 
 

 
Suggnomè vzw    v o o r  r e c h t   v a n   s p r e k e n  

32 

nen zijn zoals vertrouwenpersonen, familieleden of 
vrienden. Deze hulpbronnen kunnen nodig zijn om 
kinderen op te vangen als ze behoefte hebben om te 
ventileren.  
 
De tweede aanpak, samenwerken met een deskundi-
ge, kan volgens Monique een comfortabele aanpak 
bieden voor de bemiddelaar. Mits toestemming van 
de ouders, kunnen kinderen met een kinderpsycho-
loog werken en kan de psycholoog de stem van de 
kinderen vertolken in de bemiddeling. Dit maakt het 
de bemiddelaar mogelijk om de inbreng van de psy-
choloog te gebruiken om de ouders op hun verant-
woordelijkheid aan te spreken. Kinderen krijgen bij 
een kinderpsycholoog het gevoel dat er enkel veel 
geluisterd wordt, maar er niets mee wordt gedaan. 
Door de psycholoog te betrekken in de bemiddeling, 
krijgen kinderen alsnog het gevoel dat hun stem niet 
verloren gaat. Omwille van het loyaliteitsaspect is 
Monique geen voorstander van gesprekken met de 
ouders in aanwezigheid van de kinderen. Enerzijds is 
het niet gezond voor kinderen om geconfronteerd te 
worden met ouders die ruzie maken. Anderzijds moet 
er in de bemiddeling ook voldoende ruimte bestaan 
voor ouders om ruzie te maken, om hun emoties te 
uiten. Tot slot is het een belangrijke voorwaarde dat 
de informatie die verkregen wordt van de deskundige, 
niet gebruikt mag worden buiten de bemiddeling. 
Hiervoor wordt een contract opgesteld zodat die in-
formatie onder de geheimhouding valt. 
Als derde mogelijkheid is er de onrechtstreekse aan-
pak. Monique pleit er voor dat elke bemiddelaar dit 
moet doen. Bij deze aanpak heeft de bemiddelaar een 
sensibiliserende rol naar de ouders toe om hen tot 
inzicht te brengen om rekening te houden met de 
belangen van de kinderen. Bij deze aanpak schuift 
Monique enkele richtlijnen naar voren om een oproep 
te doen voor meer aandacht over wat scheiden doet 
met kinderen. Uit haar ervaringen geeft Monique aan 
dat veel ouders geen aandacht hebben voor de be-
kendmaking van de scheiding aan hun kinderen. In de 
praktijk komt het veelvuldig voor dat deze berichtge-
ving gebeurt door de ouders afzonderlijk en beschul-
digend naar de andere ouder. Het is belangrijk om de 
ouders te adviseren om deze communicatie samen te 
doen, elkaar niet te beschuldigen, de kinderen te zeg-
gen dat zij geen schuld hebben en dat er voor hen zal 
gezorgd worden. Veel ouders gaan er vanuit dat hun 
kinderen niets door hebben, maar kinderen voelen 
veel meer aan dan volwassenen. Een kind heeft veel 
meer oog voor non-verbale communicatie. Zo zal een 
kind onmiddellijk merken dat er iets mis is als zijn ou-
ders met een meter afstand tot elkaar in de zetel zit-
zitten. Daarom is het belangrijk dat ouders de schei-
ding bekendmaken aan de kinderen vanaf het ogen-
blik dat ze hebben besloten om uit elkaar te gaan. Dit 
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verlaagt de drempel voor kinderen om met vragen te 
komen vooraleer al iemand de deur uit is. 
 
Wanneer kinderen op de hoogte zijn van de scheiding, 
zal het gepaard gaan met een verandering van gedrag. 
Emotioneel verwarde kinderen uiten dit gemakkelijk 
in veranderlijk gedrag. Het is belangrijk dat de bemid-
delaar de ouders informeert over dit ‘rouwgedrag’ bij 
kinderen. Volgens Monique is het zelf wenselijk om 
een verandering in het gedrag waar te nemen tenzij 
dit gedrag zeer intens wordt en een aanhoudend ka-
rakter aanneemt.  
 
Een aangepaste verblijfsregeling op maat van de kin-
deren is wenselijk. Deze regeling dient aangepast te 
zijn aan de leeftijd van de kinderen. Tijdens de bemid-
deling moet er ook de mogelijkheden besproken wor-
den, waarbij kinderen problemen kunnen signaleren 
betreffende de verblijfsregeling. Ouders staan dikwijls 
niet stil wat leven in 2 huizen voor kinderen betekent, 
men vindt het maar vanzelfsprekend. Behalve wan-
neer een ouder zelf om de week in het huis komt dan 
hoor je ze dikwijls na een paar maanden zeggen "weet 
je wel wat dat is elke week verhuizen". Een beetje 
begrip voor kinderen zou al heel wat helpen! Niet 
enkel thuiscontext verschilt, maar ook de vrienden, 
scholen, kortom de volledige leefwereld! Monique 
haalt een voorbeeld aan, waarin een meisje ’s nachts 
ontwaakt om naar het toilet te gaan en het nacht-
lampje niet vindt omdat ze niet weet bij welke ouders 
ze nu verblijft.  
 
Ten slotte is de algemene communicatie na de schei-
ding een belangrijk aandachtspunt om te bespreken 
met de ouders in de bemiddeling. De communicatie 
met hun kinderen is één onderdeel ervan. Als ouders 
het voorbeeld geven dat ze over hun emoties mogen/
kunnen spreken, dan zullen kinderen dit ook doen. 
Ook is het belangrijk dat ouders met kinderen bespre-
ken bij wie ze allemaal terecht kunnen om te ventile-
ren. Daarnaast kan de communicatie tussen ouders 
onderling besproken worden in de bemiddeling. Hier 
gaat het zowel over de communicatie tijdens de echt-
scheidingsprocedure als buiten de echtscheidingspro-
cedure. Monique gebruikt de volgende vaststelling: 
“Kinderen lijden het meeste onder blijvende conflic-
ten tussen hun ouders!”. Opnieuw is het hier belang-
rijk om de ouders bewust te maken welke impact hun 
conflicten hebben op de kinderen. Zo overloopt Moni-
que in deze fase met de ouders hoe ze in de toekomst 
op een andere wijze kunnen communiceren.  
 
 
Monique.van.eyken@telenet.be 
www.apart-bemiddelen.be 
 
 



 

 

                      N
IE

U
W

S
B

R
IE

F
 -  N

°1
/1

1
                                  

                   33  

 

Workshop 3: Lieve Bradt 
‘Herstel of bemiddeling’  
 
Lieve heeft vorig jaar een doctoraatstudie beëindigd 
waarin gelijkenissen en verschillen werden onder-
zocht tussen de bemiddelingspraktijk in strafrechtelij-
ke context met minderjarige verdachten en daders 
enerzijds en met meerderjarige verdachten en daders 
anderzijds. In een eerste deel vergeleek zij het con-
ceptueel kader met betrekking tot beide praktijken 
(ontstaan en ontwikkeling), waarna ze in een empi-
risch luik aan dossierstudie heeft gedaan en focus-
groepen met bemiddelaars minderjarigen en met be-
middelaars meerderjarigen heeft georganiseerd. 
Hierbij stelt ze enkele conceptuele verschillen vast. Zo 
bijvoorbeeld deed zich in de sector van bemiddeling 
minderjarigen vanuit een kritiek op de jeugdbescher-
ming een verschuiving voor van herstel van de hande-
lingsbekwaamheid van de minderjarige naar herstel 

van de schade (responsabilisering van de jongere in 
het huidige wetgevende kader). Bij bemiddeling 
meerderjarigen focust het concept vooral op het faci-
literen van een communicatieproces niet alleen tus-
sen betrokken partijen maar ook ten aanzien van in-
stituties. 
Hebben dergelijke conceptuele verschillen ook in-
vloed op de praktijk? Dossierstudie toont aan dat be-
duidend meer bemiddelingen opgestart en volledig 
doorlopen worden bij de minderjarigen (46.9%, 
91.2%) dan bij de meerderjarigen (25.1%, 51.2%).  
Uit de focusgroepen kwam onder meer naar voor dat 
er globaal genomen geen verschillen zitten op metho-
disch vlak, bemiddelaars uit beide contexten hanteren 
dezelfde methodologie. Weliswaar definiëren bemid-
delaars minderjarigen bemiddeling eerder als het 
werken aan de gevolgen van een misdrijf daar waar 
de bemiddelaars meerderjarigen bemiddeling defini-
ëren als het realiseren van de condities voor een com-
municatieproces. Daarnaast zijn er ook verschillen 
omwille van de aard van de feiten waarin wordt be-
middeld, de verschillende wetgevende context 
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(Jeugdbescherming versus strafrecht) en verschillen in 
referentiekader bij bemiddelaars zelf. 
Verder rezen een aantal open vragen uit de focus-
groepen zoals: Moeten wij wel overal in bemiddelen, 
of zijn er grenzen? Zetten we bemiddeling nu niet te 
ruim in, waardoor we (ongewild) bijdragen aan crimi-
nalisering? Welk is precies het achterliggend referen-
tiekader? 
 
Verder bouwend op deze (deel)resultaten poneert 
Lieve nu een nieuwe vraag. Wat staat centraal bij de 
verschillende bemiddelingspraktijken: de gehanteerde 
methode of een welbepaalde methodiek? Een metho-
de is niet gelijk aan een methodiek. Een methode ver-
wijst naar de werkwijze waarop iets wordt aangepakt, 
terwijl een methodiek een ruimere lading dekt: waar-
om kiest men voor een bepaalde aanpak, en vanuit 
welk referentiekader kiest men hiervoor? Werkt voor-
al de methode verbindend, de wijze waarop commu-
nicatie gefaciliteerd wordt tussen bij misdrijf betrok-
ken partijen; of is het veeleer of vooral de methodiek, 
met name het zoeken naar een andere benadering 
van het recht, van het omgaan met criminaliteit? 
Als je er bijvoorbeeld de laatste Nieuwsbrief op na-
leest, dan springen meteen (methodische) gelijkenis-
sen in het oog tussen familiale en strafrechtelijke be-
middeling. Vertrokken wordt van dezelfde basisprinci-
pes met name de vrijwilligheid, de vertrouwelijkheid 
en neutraliteit. Maar betekent dit ook dat we in een 
ruimer kader met hetzelfde bezig zijn? Beogen alle 
bemiddelaars finaal ook hetzelfde? 
 
Tijdens deze interactieve workshop werd in kleine 
gemengde groepen over een aantal thema’s gereflec-
teerd aan de hand van enkele stellingen. We geven 
kort de belangrijkste bedenkingen weer. 
 

 Alle bemiddelaars werken op dezelfde manier 

We streven naar dezelfde principes, maar deze 
krimpen in de praktijk in of rekken uit naarge-
lang het kader waarbinnen je werkt. Verschil-
lende achtergronden/kaders maken dat een 
zuivere hantering in sommige praktijken moei-
lijk blijkt (druk op rapportage in context van 
minderjarigen is bijvoorbeeld groot). 

Indien we deze principes niet in praktijk kun-
nen brengen, moeten we dit dan niet proble-
matiseren, en het gesprek hierover aangaan 
met de verschillende actoren? Zijn we voldoen-
de kritisch op dit vlak ten aanzien van onze 
eigen praktijken? Ligt hier geen (mogelijk geza-
menlijke) maatschappelijke opdracht? 

Hier komen de arrondissementele stuurgroe-
pen in het vizier, evenals het belang van goede 
samenwerking tussen de verschillende werk-
vormen. 

Een methode is niet  
gelijk aan een methodiek. Een  

methode verwijst naar de 
werkwijze waarop iets wordt 

aangepakt, terwijl een 
methodiek een ruimere lading 
dekt: waarom kiest men voor 

een bepaalde  aanpak, en 
vanuit welk referentiekader 

kiest men hiervoor? 
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Wetgevend kader minderjarigen is op zich niet 
slecht, maar wordt in de arrondissementen 
door lokale diensten en lokale parketten ver-
schillend toegepast. 

 
 Alle bemiddelingspraktijken horen thuis in één 

bemiddelingshuis 

Meerwaarde wordt ingezien om samen bemid-
deling beter op de kaart te zetten, samen te 
werken aan een breder maatschappelijk draag-
vlak. 

Hoewel raakvlakken inderdaad beaamd wor-
den, kunnen we er niet buiten dat er ook grote 
verschillen zijn, zeker in vergelijking met famili-
ale bemiddeling. 

Risico van centralisatie bestaat er in dat bemid-
delaars in een ivoren toren terecht komen – 
belang van lokale verankering is groot. Precies 
als dienst ingebed zijn tussen eigen partners 
kan ook verrijkend zijn. 

Voor sommigen is de doelgroep waarvoor je 
als hulpverlener werkt meer bindend dan de 
gehanteerde method /methodiek (bv. bij de 
minderjarigen waar thema herstel ook in ande-
re werkvormen wordt binnengebracht). 

Misschien eerder haalbaar én erg zinvol zou 
het zijn om netwerk tussen verschillende be-
middelingsprojecten op te starten. Misschien 
wel lokale dispatcher, lokaal infopunt? Zo blijkt 
er nu bijvoorbeeld ook weinig structureel over-
leg te bestaan tussen bemiddeling in familieza-
ken en bemiddeling in burgerlijke en handels-
zaken. 

 
 Bemiddeling moet zichzelf overbodig maken 

Bemiddeling zou veel meer moeten gebruikt 
worden in de samenleving. 

In een ideaalbeeld (op lange termijn) zouden 
bemiddelingsdiensten inderdaad overbodig 
moeten zijn, ervan uitgaande dat burgers zelf 
in staat zijn te bemiddelen. 

Daarentegen moet ook de structurele op-
dracht, het werken aan en streven naar een 
andere soort van justitie, wel blijvend opgeno-
men worden. Dit dient verzekerd te zijn, bij-
voorbeeld door een bemiddelingsdienst. 
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Workshop 4: Pieter Verbeeck 
‘Een maatschappelijk draagvlak uitbouwen voor be-
middeling en herstelrecht … Hoe doe je dat? Werken 
met de media, de brede samenleving en de burger’  
 
De probleemstelling luidt dat er in Europa niet vol-
doende maatschappelijke aandacht voor en actieve 
betrokkenheid op herstelrecht en zijn praktijken is.  
 
Het Europees Forum for Restorative Justice heeft hier-
toe een onderzoek opgezet, uitgevoerd door Brunilda 
Pali en Christa Pelikan. Pieter Verbeeck heeft voor de 
voorgestelde workshop een Nederlandstalige versie 
gemaakt van de resultaten van dit onderzoek. 
  
Wanneer we onze aandacht richten op één van de 
drie pijlers om het maatschappelijk draagvlak te verg-
roten, namelijk de media, stelt dit onderzoek dat 
communicatie met de media moet erkend worden 
door onze bemiddelingssectoren als een volwaardige 
partner en prioriteit. Het onderzoek ziet een aantal 
kansen liggen in een samenwerking met de media. 
Hierbij denken zij aan de media als een geweldig ka-
naal om de herstelgerichte praktijk en boodschap 
kenbaar te maken. Via de media kunnen grote veran-
deringen verwezenlijkt worden. De media kan ge-
bruikt worden om een alternatief discours voor te 
stellen als tegengewicht voor het alom aanwezige 
veiligheidsdiscour. Concreet heeft men naar aanlei-
ding van dit onderzoek een ‘media toolkit’ uitgewerkt. 
 
Vanuit herstelrecht werken met het middenveld of de 
bredere samenleving is dan volgens het onderzoek 
weer erg afhankelijk van specifieke contexten en lan-
den. Men stelt dat er in West-Europa een eerder sterk 
vertrouwen is in instituties en professionelen die aan 
de slag gaan met conflicten binnen een samenleving. 
Zo komt men terecht in de discussie tussen een brede 
of enge definitie van herstel. 
 
Wanneer we vanuit een bredere definitie herstelrecht 
vertalen als een benadering die zich bezighoudt met 
alle soorten conflicten binnen verschillende maat-
schappelijke contexten en wetgevingen, denken we 
hierbij aan gemeentelijke wetgeving rond conflicten, 
burgerrechtelijke en strafrechtelijke, dan kunnen we 
natuurlijk breder inzetten op of samenwerkingsver-
banden aangaan met meerdere middenveld organisa-
ties. We denken dan aan ondermeer scholen, buur-
ten, gemeenten, ziekenhuizen, religieuze organisaties, 
… . In deze brede visie gaan meerdere burgers en pro-
fessionelen aan de slag met een herstelgerichte con-
flicthantering.  
 
Indien we eerder inzetten op een enge definitie van 
herstelrecht namelijk een benadering die zich bezig 
houdt met criminaliteit, zullen we eerder nauwer sa-
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menwerken met slachtoffer of daderbewegingen en 
justitiële actoren.  
  
In het laatste deel van het onderzoek wordt de vraag 
gesteld: “Hoe kunnen we de betrokkenheid van bur-
gers in lokale herstelrechtelijke programma’s vergro-
ten? Om deze vraag te kunnen beantwoorden werd 
vooral gekeken naar het participatie-element van het 
herstelrecht dat betrekking heeft op vijf verschillende 
gebieden.  
 
Een eerste gebied behelst een actieve participatie van 
de door het conflict getroffenen en hun ‘community 
of care’ in het herstelrechtelijke proces.  
Een tweede kans ligt in het betrekken van burgers als 
vrijwilligerbemiddelaar/facilitator in het herstelrech-
telijke proces.  
Een derde mogelijk ziet men in een evolutie, waarbij 
burgers hun conflict zelf aanmelden bij een bemidde-
lingsdienst.  
Als vierde inbreng ziet men de vrijwillige deelname 
van burgers en deskundigen aan de organisatiestruc-
turen van herstelrechtelijke organisaties (zoals stuur-
groepen, raad van bestuur, herstelfonds, …). Tot slot 
brengt men als vijfde gebied de vrijwillige promotie 
en getuigenissen voor herstelrecht door ex-
slachtoffers en daders.  
 
Aansluitend op de voorstelling van het onderzoek 
door Pieter wordt er in de workshop ruimte voorzien 
voor een uitwisseling en discussie omtrent het voor-
gestelde onderzoek en zijn resultaten.  
 
De discussie wordt door Pieter geopend met de stel-
ling:” In hoeverre zijn bemiddelingsorganisaties bezig 
met het maatschappelijk draagvlak en wordt dit als 
doelstelling benoemd in de organisaties? Zijn er ver-
schillen voor de verschillende be-
middelingssectoren?  
 
Vanuit de hoek van familiale be-
middeling wordt gesteld dat een 
maatschappelijk draagvlak creëren 
zeer nuttig kan zijn, maar dat een 
gebrek aan opgeleid personeel 
hieromtrent een zwakte is.  
 
Als voorbeeld worden de contacten 
met de media aangehaald. Een 
deelneemster oppert dat bemidde-
ling een verhaal van grijs is. Meestal 
genuanceerd, divers en complex. Niet zwart of wit 
wat juist wel goed verkoopt in de media. Dit gegeven 
maakt dat er steeds een onderhandeling plaatsvindt 
tussen de media die een bemiddelingsverhaal naar 
buiten wil brengen en de organisatie die een verhaal 

Verslag trefdag  

aanlevert. Langs de andere kant draagt zo’n bemidde-
lingsverhaal wel een sensationele kant in zich en is er 
dus veel vraag vanuit de media om naar buiten te 
treden.  
 
Een bemiddelaarster duidt dat ze nu in elk dossier bij 
de afsluiting aan de betrokkenen vraagt of ze mogen 
gecontacteerd worden in verband met vraag van de 
media om te getuigen. Dit tevens om het feitelijke 
gevaar van overbevraging van deelnemers die willen 
getuigen te voorkomen.  
 
Een andere deelnemer komt met de vergelijking van 
Child Focus. Child Focus slaagt er in om sterk in de 
media en relevante debatten aanwezig en zichtbaar te 
zijn. Child Focus is echter veel meer dat het noodnum-
mer 116000 dat je kan bellen als een kind vermist is. 
Zo werkt Child Focus ook rond seksuele uitbuiting, 
maken zij studies, zijn zij betrokken op een internatio-
naal netwerk rond vermiste en seksueel uitgebuite 
kinderen, ….   
 
Misschien kunnen we op een dergelijke manier met 
een aanbod of een idee vanuit herstelrecht en bemid-
deling, dat sterk leeft en waar nood aan is in de sa-
menleving, naar buitentreden en bekend worden in 
de media. Child Focus heeft zijn noodnummer, Slacht-
offerhulp heeft zijn mannetje met gespreide benen en 
armen in de lucht als sterk visueel beeld.  
  
Vanuit de sector van de herstelbemiddeling voor min-
derjarigen en ook wel bemiddeling in strafzaken komt 
de bemerking dat in hun praktijk er een grote door-
verwijzing is vanuit het parket. Partijen dienen dus in 
hun praktijk niet zelf de weg naar bemiddeling te zoe-
ken, de weg wordt hen door het gerecht getoond en 
aangeboden. Is het voor hen van even groot belang 

om een maatschappelijk 
draagvlak te hebben? Er wordt 
gesteld van wel. Het gaat im-
mers niet over opportunisme 
of het doorkrijgen van meer 
dossiers op zich. Want hoewel 
de weg naar bemiddeling iets 
toegankelijker wordt gemaakt 
door het gerecht voor minder-
jarige verdachten en hun 
slachtoffers, blijkt uit de cijfers 
dat de uitval bij slachtoffers 
zeer groot is. Dit kan dan weer 

duiden aan de nood voor een 
breder maatschappelijk draagvlak.  
 
Men komt tot een conclusie dat indien we niet margi-
naal willen blijven, we meer met de media zullen 
moeten samenwerken.  

Een deelneemster oppert 

dat bemiddeling een 

verhaal van grijs is. 

Meestal genuanceerd, 

divers en complex. Niet 

zwart of wit wat juist wel 

goed verkoopt in de 

media.  
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Vanuit de verschillende bemiddelingssectoren lijkt het 
een interessant idee om de krachten te bundelen. Er 
wordt luidop gedroomd over een gezamenlijke studie- 
en communicatiedienst met deskundige woordvoer-
ders. Even wordt zelf het idee geopperd om een paar 
bemiddelaarsmandaten op te offeren ten voordelen 
van meer tijd en middelen om communicatiedeskun-
digen aan te trekken binnen de organisaties.  
 
Los van de vraag wie de contacten met de media on-
derhoudt, stelt er zich nog een andere vraag tijdens 
de discussie. Hebben de verschillende bemiddelings-
sectoren een gemeenschappelijke boodschap? En hoe 
luidt die dan?  
 
Het bleek niet zo evident om een gedeelde boodschap 
te zoeken. Hoewel er veel raakvlakken zijn tussen de 
verschillende sectoren van bemiddeling is het niet 
gemakkelijk om er één verhaal van te maken. Wel is 
men het er over eens dat we dienen samen te werken 
in het informeren van mensen.  
 
De boodschap dient de complexe lading van bemidde-
ling te dekken en moet mensen aanspreken. Bemid-
deling is moeilijk te vatten in één beeld. Het idee van 
een puzzel als beeld lijkt iedereen wel te bevallen.  
 
Vervolgens komen we op het punt dat onze bood-
schap simpel uit te leggen zou moeten zijn aan de 
burger. Hoe kan hij of zij ons anders leren kennen?  
Volg ter illustratie even deze gedachtegang: 
“Deelname van burgers aan een bemiddeling is inte-
ressant want ze dragen bij aan de oplossing van hun 
eigen conflict wat een maatschappelijke betrokken-
heid impliceert en een sterk democratisch gehalte 
heeft en leidt tot beter gedragen oplossingen”. Hoe 
dit omzetten in een eenvoudig taalgebruik? Hier sluit 
bij aan dat onze briefwisseling met de partijen ook 
dezelfde zoektocht kent.  
 
Dit brengt de discussie in de groep naar het idee dat 
we misschien meer moeten gaan samenwerken met 
bepaalde sectoren in het middenveld en de samenle-
ving.  
 
We kunnen trachten meer aansluiting te vinden bij de 
jongeren en de scholengemeenschappen. Indien zij op 
school structureel meer vorming zouden genieten 
omtrent conflicthantering, communicatievaardighe-
den, bemiddeling, …, vormt dit een sterke attitude-
ontwikkeling die ze kunnen meenemen in hun verder 
leven en loopbaan. Zij zijn ten slotte de burgers van 
morgen.  
 

Verslag trefdag  

We stellen vast dat momenteel er heel wat opleidin-
gen en vormingen rond bemiddeling bestaan en dat 
er een grote interesse is bij allerlei professionelen om 
hier van te proeven. Deze trend is blijkbaar nog niet 
merkbaar in de bredere samenleving. 
 
Tot slot maakt men de bedenking dat het sensibilise-
ren van de samenwerkingspartners uit justitie ook 
reeds een hele uitdaging is en blijft. Vorming geven 
aan advocaten, magistraten, politieagenten, … blijft 
een belangrijk opdracht. Het is echter niet evident om 
de juiste en wenselijke vorm te vinden die leidt naar 
een gewenst resultaat.  
 
Dit sensibiliseren, om het met de woorden van Paul 
Quirynen af te sluiten, zou moeten leiden tot een 
mentaliteitswijzing binnen justitie, de samenleving en 
bij de politici aangaande hoe herstelgerichter omgaan 
met conflicten binnen een samenleving.  
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Nieuws uit de sector en uit Europa 

 

K atrien Lauwaert, professor aan de universiteit van Luik en voorzitter van Suggnomè, is lid geworden van de 
‘board’ (Raad van Bestuur) van het Europees Forum voor Restorative Justice.  Zij zal de functie van penningmeester 

waarnemen.  Zij vervangt in de board een ander Belgisch lid, nl Inge Vanfraechem, die een stapje opzij heeft gezet omdat 
ze als werknemer van het Europees Forum voor Restorative Justice aan de slag gaat.  Inge wordt coördinator van het 
‘victims’ project.  We wensen beiden veel succes in hun nieuwe engagementen.  
 

O p de agenda:  
 CAPP – Centre of Administration and Public Policies from School of Social and Political Sciences (ISCSP), 

Technical University of Lisbon and the Office for Alternative Dispute Resolution (GRAL), Ministry of Justice, 
organize the II International Congress on Mediation, to be held in Lisbon, 20-22nd October 2011.  The Con-
gress theme will be centred on Restorative Justice, bringing together national and foreign speakers of re-
cognized merit and experience.  Info: www.gral.mj.pt 

 25th Annual conference of Victim Support Europe, 25 - 28 May 2011, Moscow, Russia.  
 De volgende summerschool van het Europees Forum voor Restorative Justice zal plaatsvinden van 11 tot  

15 juli 2011 in Kent (UK).   
 De volgende internationale conferentie van het Forum vindt dan weer plaats van 14 tot 16 juni 2012 in 

Helsinki (Finland).  Meer info vindt u op de website van het Europees Forum: www.euforumrj.org 
 Op 13 oktober organiseert de centrale stuurgroep ‘herstelfonds’ te Brussel een denkdag rond het project 

herstelfonds.  Deze denkdag is gericht naar alle partners die betrokken bij de lokale projecten rond het 
herstelfonds.  Meer info en uitnodiging volgen later.   

 

N ew directive on victims  
The European Commission is currently revising the Framework Decision on the standing of victims in criminal pro-

ceedings.  Once the revision will be finalised, this will result in a new directive on victims. As in the Framework Decision of 
2001, the new Directive will also include some paragraphs on restorative justice.The Forum's Board has been closely invol-
ved in consulting with the Commission in regard to the restorative justice elements. We expect the Framework Decision's 
references to restorative justice to be an improvement on the current Article 10 and lead to further growth in this field in 
Europe. It is important to remember that the new Framework Decision focuses on victims; the paragraphs on restorative 
justice need to be seen within that bigger context.  
 

I s herstelrecht meer dan procedurele rechtvaardigheid?  
Een kwalitatief onderzoek naar de perceptie van slachtoffers  

Doctoraatsthesis van Tinneke Van Camp onder supervisie van professor dr. Jo-Anne Wemmers (Université de Montréal, 
Canada) verdedigd op 8 maart 2011 te Montréal. 
 

Empirisch onderzoek heeft aangetoond dat slachtoffers van misdrijven, ongeacht het type misdrijf, doorgaans 
tevreden zijn met hun deelname aan een herstelgerichte interventie. Aan de theoretische verklaring voor die 
tevredenheid werd tot voor kort weinig aandacht besteed. In mijn doctoraatsthesis verkende ik de factoren die 
bijdragen aan slachtoffertevredenheid met de herstelrechtelijke aanpak. Ik zocht meer bepaald naar de parallel-
len tussen die factoren en de theorie omtrent procedurele rechtvaardigheid. Dit theoretisch model voorspelt dat 
de perceptie van rechtvaardigheid niet alleen gerelateerd is aan de tevredenheid met het resultaat van een con-
flictoplossende procedure, maar ook aan de appreciatie van bepaalde procedurele factoren. Procedurele tevre-
denheid kan bovendien onafhankelijk van tevredenheid met het resultaat worden beoordeeld. Procedures waar-
autoriteiten worden ervaren als betrouwbaar, neutraal en respectvol en waarin de betrokken partijen (i.e. dader 
en slachtoffer) zich betrokken voelen, worden doorgaans meer geapprecieerd en beoordeeld als eerlijk.  

 In mijn studie wilde ik nagaan of de appreciatie van herstelrecht door slachtoffers kan verklaard worden 
door de perceptie van procedurele rechtvaardigheid. Ik onderzocht eveneens of de appreciatie van een 
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Nieuws uit de sector en uit Europa 

herstelgerichte interventie verschilt naargelang het wordt toegepast voor of nadat er strafrechtelijke uit-
spraak wordt gedaan in het gerechtelijk dossier. In die zin kon worden nagegaan of de beschikbaarheid 
van een strafrechtelijke uitspraak een impact heeft op de evaluatie van herstelrecht door slachtoffers.  

 Ik deed semi-directieve interviews met slachtoffers van geweldsmisdrijven die hadden deelgenomen aan 
slachtoffer-dader bemiddeling, Hergo of dader-slachtoffergroepen. Met de hulp van bemiddelingsdiensten 
in Canada en in België, onder andere Suggnomè, Médiante en de OSBJ, bereikte ik 34 slachtoffers die be-
reid waren deel te nemen aan het onderzoek, waarvan 21 afkomstig uit België en 13 uit Canada. In die 
groep waren er 14 respondenten die een herstelgerichte interventie doorlopen hadden voordat er een 
strafrechtelijke uitspraak was gedaan, en 14 nadien.  

 De onderzoeksresultaten tonen aan dat de tevredenheid van slachtoffers met de herstelgerichte interven-
tie deels verklaard kan worden door de perceptie van procedurele rechtvaardigheid. De herstelgerichte 
aanpak blijkt echter ook meer te bieden dan alleen maar procedurele rechtvaardigheid. De flexibiliteit van 
de herstelgerichte interventies, de zorg die verleend wordt aan slachtoffers, de focus op dialoog en het 
toelaten van prosociale motieven dragen, samen met de perceptie van procedurele rechtvaardigheid, bij 
aan tevredenheid van slachtoffers met herstelrecht. Ook was de appreciatie van herstelrecht positief on-
geacht het moment waarop het werd toegepast, meer bepaald voor of nadat er een uitspraak viel in het 
gerechtelijk dossier. Bovendien lijkt de toepassing van herstelrecht voordat er een strafrechtelijke uit-
spraak wordt gedaan, een positieve invloed te hebben op de tevredenheid met de strafrechtelijke proce-
dures. Tenslotte benadrukten de respondenten in deze studie het belang van het aanvullende karakter van 
de herstelgerichte aanpak. Zij zagen de herstelgerichte interventie niet als een vervangende of alternatie-
ve procedure, maar als een zinvolle aanvulling op de strafrechtelijke procedures. Omwille van die comple-
mentariteit, is het ook belangrijk om te blijven investeren in de capaciteit van het strafrechtelijk systeem 
om te beantwoorden aan de procedurele en interactionele noden van slachtoffers van misdrijven.  
tinneke.van.camp@umontreal.ca 

 

S lachtoffers en herstelrecht 
Een onderzoeksproject betreffende slachtoffers en herstelrecht startte in januari 2011 in LINC (Leuvens Instituut voor 

criminologie) en loopt tot oktober 2012. De algemene doelstelling ervan is te komen tot meer kennis, door middel van 
empirisch onderzoek, over de noden, ervaringen en de positie van slachtoffers wanneer die deelnemen aan herstelrechte-
lijke programma’s, zoals bemiddeling en conferencing. De ontwikkeling van herstelrecht heeft immers geleid tot een aan-
tal vragen in verband met die positie van slachtoffers en daartoe tracht het project een aantal vragen te stellen en te be-
antwoorden op zowel het micro- als macroniveau.  
Op het microniveau ligt de focus op de persoonlijke ervaringen van het slachtoffer betreffende het aanbod van bemidde-
ling, de communicatie met de dader op een (in)directe manier, de uitkomst van bemiddeling en de gerechtelijke context. 
Interviews zullen worden afgenomen in Oostenrijk, Finland en Nederland met slachtoffer die deelnamen aan een 
‘succesvolle’ bemiddeling (d.w.z. zij die het proces geheel hebben doorlopen, al dan niet met een overeenkomst); slachtof-
fers  die aan een bemiddelingsproces deelnamen dat op een gegeven moment werd stop gezet; en slachtoffers die een 
bemiddeling kregen aangeboden, maar voor wie het proces niet startte. 
Op macroniveau wordt het  wettelijke, organisationele en institutionele kader van bemiddeling bestudeerd, om de al dan 
niet focus op het slachtoffer beter te begrijpen. Daartoe zal een survey of vragenlijst worden ontwikkeld voor zowel be-
middelingsdiensten als diensten slachtofferhulp in Europa. 
Tussentijdse resultaten zullen worden gepresenteerd op regionale workshops in Oostenrijk, Finland en Nederland in fe-
bruari 2012, alsook op het internationaal congres van het European Forum for Restorative Justice dat plaatsvindt in Helsin-
ki (14-16 juni 2012) en voor een groot deel zal handelen over het thema herstelrecht en slachtoffers. 
Voor meer informatie kan je terecht op de site van het Forum (www.euforumrj.org – doorklikken naar projecten) of bij 
Inge Vanfraechem (inge@euforumrj.org). 
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Nieuwe publicaties 

Mij overkomt het niet (Sabine Cocquyt) 
Ontmoetingen met veroorzakers van verkeersongevallen 

isbn: 9789064456695 · 2010 · paperback (12,5 x 20 cm) - 176p. · 
Prijs: € 16.50 
 
 
Een verkeersongeval veroorzaken: wat doet dat met iemand? Sabine 
Cocquyt geeft de anonieme veroorzakers in de rubriek 'ongevallen' van 
uw krant een gezicht. Ze heeft vijf indringende gesprekken. Over de 
schaamte die veroorzakers vaak in een isolement drijft. Over het wachten 
op proces en straf. Over torenhoge schuldgevoelens die hen ervan weer-
houden hulp te vragen of te aanvaarden. Verhalen over angst voor de 
slachtoffers of nabestaanden. Het verlangen om een kaartje te schrijven 
en spijt te betuigen. Hun zoektocht naar herstel. 
Het gezin van de auteur werd zelf ooit zwaar getroffen door een ongeval. 
Tijdens de vijf gesprekken komt ze ook haar eigen verhaal weer tegen. 
Voortdurend zit ze op de wip, gewrongen tussen beide standpunten, tus-
sen allerlei emoties. Toch zijn de ontmoetingen met de vijf voor haar ook 
helend en zeer betekenisvol. Door hen in de ogen te kijken, vindt ze ein-
delijk vrede met haar eigen veroorzaker en beseft ze hoe belangrijk de 
communicatie tussen beiden, slachtoffer en veroorzaker, wel kan zijn. 
 
 

'Sabine Cocquyt toont de soms flinterdunne scheidingslijn tussen slachtoffers en veroorzakers, waardoor dit boek een 
warm pleidooi wordt voor een andere benadering: ook veroorzakers hebben nood aan erkenning en hulp.' – Frank Hutse-
baut, Bijzonder commissaris voor verkeersslachtoffers. 
 
'Een beklijvend boek over de verschrikkelijke gevolgen van verkeersongevallen voor het slachtoffer én voor de veroorza-
ker. Geschreven met kennis van zaken, genuanceerd en pijnlijk menselijk.' – Peter D'Hondt, Politierechter Dendermonde. 
 
 
 
Onder de aandacht   

'La justice restauratrice' uitgegeven bij Larcier (471p).  Een verzameling van basisteksten over herstel-
recht die door onze franstalige collega Philippe Gailly (asbl Arpège Liège, dat bemiddeling en hergo orga-
niseert voor minderjarigen) vertaald werd van het engels naar het frans. Een titanenwerk en erg de moei-
te. 

Een themanummer van het Brusselse tijdschrift La Revue Nouvelle over herstelrecht. Maart 2011. Titel: 
Justice restauratrice: justice d'avenir?  
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Bemidde 
    
 WERKGROEP VORMING  VOOR BEMIDDELING IN DELICTSITUATIES  

BemiddeLINK bestaat uit bemiddelaars en medewerkers uit de verschillende bemiddelingsprojecten in strafrechtelijke context: bemiddeling met  
minderjarigen, bemiddeling met meerderjarigen en bemiddeling in strafzaken.  BemiddeLINK staat voor de link  tussen de verschillende bemiddelings-
sectoren maar ook voor de link tussen theorie en praktijk van bemiddeling.   

 
Vorming voor slachtoffer-daderbemiddelaars (minderjarigen, meerderjarigen en bemiddelaars in  
strafzaken)  
 

 
JAARPLANNING:  
 
24/06  Intervisie psychopathologie  
20/09  Vorming Verzekeringen  
07/10  Bemiddelen met hevige emoties  
20/10  Methodiektraining Hevige emoties   
24-25/11  2-daagse creatief bemiddelen  
08/12  Methodiektraining (rollenspelen) 
    
2012  7-daagse introductiecursus   
 
 
VORMING VERZEKERINGEN 
Op 20 september 2011 organiseert BemiddeLINK, in samenwerking met Prof. Van Schoubroeck, mevr. Van Elderen,  om-
budsvrouw van de verzekeringssector en de vormingspoot van AG-Insurance een vorming rond verzekeringen. (deze vor-
ming zou oorspronkelijk eerder op het jaar doorgaan, maar werd toen omwille van een treinstaking uitgesteld.) 
  

Gedurende een halve dag zullen deze mensen uitleg geven over de werking van verzekeringen in het al-
gemeen.  

Hoe werkt een verzekering? 

Wat is het verschil tussen een verzekering en rechtsbijstand? 

Welke soorten verzekeringen zijn er?  

Wat is verhaal aantekenen? En bij wie kan een verzekering verhaal aantekenen?  

Wat is eenheid van feiten? 

………. 
 

Aantal deelnemers: max 100 
Plaats en Wegbeschrijving: AG Insurance - Zaal Lombard (JF0 - gelijkvloers) - Nieuwbrugstraat 17 - 1000 Brussel 
Kostprijs : Gratis  
 
Meer info: zie (latere) uitnodiging via mail 
 
BELANGRIJK! Een tweede vormingsdag, meer bepaald rond concrete casussen uit ons bemiddelingswerk en verzekerin-
gen, wordt in de loop van 2012 voorzien.  
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VORMING BEMIDDELEN MET HEVIGE EMOTIES 
 
Een misdrijf kan heel wat (heftige) emoties teweeg brengen, zowel bij slachtoffer als bij dader, als bij de omgeving van 
beiden. Hevige woede, diepe schaamte, alles overheersende angst, grote pijn en verdriet,… Hoe kunnen we daar mee 
omgaan in een bemiddeling?  
Wat kunnen we doen voor onze cliënten als ze overspoeld dreigen te worden door hun emoties? Moeten we wel iets 
doen, of moeten we er vooral zijn? Hoe kunnen we heftige kwaadheid, angst of verdriet helpen dragen? En hoe kunnen 
we omgaan met hardnekkige schuld- en schaamtegevoelens? En niet te vergeten: wat doet het met ons als mens om met 
deze heftige gevoelens geconfronteerd te worden: Willen we sussen? Schieten we in actie? Met welke emoties kan je 
goed om en met welke heb je het moeilijker?  
Deze dag komt een stuk theoretisch kader aan bod: hoe kunnen we naar (heftige) emoties kijken? Wat is de functie van 
emoties? Welke emoties zijn “helpend” en welke niet? Maar we gaan vooral samen aan de slag met ervaringen en in oe-
feningen.  
 
Programma  
Mevrouw Liselot Willems, werkzaam op de dienst Slachtofferhulp van CAW Archipel zal ons doorheen deze dag begelei-
den. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk met concrete casussen of voorbeelden te werken. 
Plaats en tijdstip  
Suggnomè Brussel, Sergeant de Bruynestraat 78, 1070 Anderlecht  -  7 oktober 2011 van 9u30 (9u onthaal) tot 16u30. 
Kostprijs  
32 euro per persoon. 
Betalen d.m.v. overschrijving op rekeningnummer: IBAN : BE69 0013 3391 3078    BIC : GEBABEBB  van VZW Suggnomè, 
met duidelijke vermelding: “Bemiddelen met hevige emoties 7 oktober + je naam” en dit zodra je inschrijving per mail 
werd bevestigd.  
We mikken op 20 deelnemers (volgens de vaste sleutelverdeling tussen de drie sectoren).  
Deelname aan een eerdere vormingsdag rond dit thema is NIET vereist! 
Hoe inschrijven?  
Stuur een mailtje met je naam en de dienst waar je werkt voor12 september 2011 naar:  

•    kris.somers@suggnome.be  voor de bemiddelaars minder- en meerderjarigen (met vermelding van ervaring 
dagen/maanden/jaren 
•  stephanie.vanneder@just.fgov.be   voor de justitieassistenten BIS (met vermelding van anciënniteit) 

De inschrijving is definitief na ontvangst van de inschrijvingsgelden op bovenstaand rekeningnummer. 
Stagiairs kunnen deelnemen indien ook hun stagebegeleider deelneemt. Er wordt bij de inschrijving wel voorrang ver-
leend aan bemiddelaars en vrijwilligers. 
 
 
 
 
VORMING “CREATIEF ZIJN IN BEMIDDELING… HOE DOE JE DAT??” 
"Gewoontes zijn uitgesleten paden in je hersenen, waar je gedachten steeds opnieuw inglijden." 
Vaak vraagt onze job als bemiddelaar net het omgekeerde. We worden uitgedaagd om soepel te denken, dingen van ver-
schillende kanten te bekijken, nieuwe oplossingen te zoeken… creatief bezig te zijn dus. 
In deze tweedaagse krijg je doorheen verschillende workshops input over innoverende methodieken binnen de bemidde-
ling en krijg je de kans om ermee aan de slag te gaan samen met doorwinterde coaches. 
Een tip van de sluier: 
  Workshop 1: “Grijze massa in beweging: brainstormen” 
  Workshop 2: “Videodinges: hoe aan de slag met beeldmateriaal?” 
  Workshop 3: “Out-of-the-box: anders bemiddelen” 
  Workshop 4: “Bloopers: grenzen leren ons veel”   
‘s Avonds kan men terecht bij “Comme chez Bart” voor een winter-BBQ en Meat&ijsjen…!!?  
 
Datum: 24 en 25 november 2011 (overnachting niet verplicht, wel aan te raden) 
 
Aantal deelnemers: Maximum 25 deelnemers 
Plaats en tijdstip:  ‘t Kasteeltje te Wijgmaal (nabij Leuven) 
 

Agenda bemiddeLINK 
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Kostprijs: 85€  
Hoe inschrijven? Stuur een mailtje met je naam en de dienst waar je werkt vóór 1 november 2011 naar:  

kris.somers@suggnome.be voor de bemiddelaars minder- en meerderjarigen (met vermelding van erva-
ring (dagen/maanden/jaren) 

stephanie.vanneder@just.fgov.be voor de justitieassistenten BIS (met vermelding van jaren anciënniteit) 
 
 
 
 

Agenda bemiddeLINK 
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!!!Aandacht!!! 
 
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 40 euro als gift aan de organisatie schenken.   
 
Concreet betekent dit dat al wie, over een kalenderjaar  gespreid, minimaal 40 
euro stort op ons rekeningnummer:  736-0001066-63, een fiscaal attest ont-
vangt 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 40 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 40 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 belas-
tingafgifte in de brievenbus krijgt. Dan wordt er namelijk gevraagd naar uw uitgaven in het be-
wuste 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) 40 euro op 736-0001066-63 met                 
vermelding van je naam en “gift: fiscaal attest”. 
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Herstelgericht werken in het kader van het afhandelen van de bur-
gerlijke partij 
 
Nele VERLINDE, Wim DUERLOO en Kristin NUYTS 

3 

Burgerlijke partijen bekeken vanuit de PSD-praktijk 

 
Dominiek DE GROOTE 

9 

Werken aan de burgerlijke partij in de gevangenis:  
een praktijkvoorbeeld 
 
Geert VAN AERSCHOT 

12 

Verslag van de uiteenzetting van de heer Freddy Pieters, rechter bij 
de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel  
 
Freddy PIETERS en  An MARCHAL 

17 

De burgerlijke partij: een uiterst complex verhaal! Enkele algemene 
reflecties op basis van het debat. 
 
An MARCHAL 

19 

Minderjarigen en de burgerlijke partij:  
Vereffeningswerk in een gemeenschapsinstelling 
 
Kwinten WOUTERS en Antje SEGERS 

21 

Verslag trefdag: 19 november 2011 
 
An MARCHAL, Antje SEGERS, Kwinten WOUTERS, Leo VAN GARSSE, 
Bram VANDROOGENBROECK, Joke DE CLERCQ, Youssef SBAITI,  Lien 
SOETEWEY 

25 
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Agenda bemiddeLINK 40 

28 juni 2011 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de steun van:  

FOD Justitie 

Vlaamse Gemeenschap  

INHOUD 


