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REDACTIONEEL 
 
 
 
 
Beste lezer,  
 
 
Voor u ligt alweer het resultaat van het harde werk van vele medewerkers.  Veelal blijven zij in de schaduw bij het verschijnen 
van een nieuwsbrief, daarom hou ik eraan om hen nu eens even volop in het licht te zetten.   
 
Het doel van een nieuwsbrief is om inspirerend te zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in bemiddeling en herstelrecht.  Om 
een klankbord te vormen voor de verschillende sectoren en visies, om verbindend te werken over de contexten heen.  Het is 
dan ook belangrijk te weten dat de redactieraad van deze nieuwsbrief ook samengesteld is uit mensen die op verschillende 
terreinen van het herstelrecht werkzaam zijn.  Zo werken naast de mensen van Suggnomè (Bram Vandroogenbroeck, Lien 
Soetewey en Lenny Naert) niet alleen een aantal enthousiaste medewerkers van de HCA-diensten (de herstelbemiddelaars 
minderjarigen) mee (Antje Segers, Youssef Sbaiti en Nele Devarrewaere), maar hebben we ook twee universitaire medewer-
kers (Bart Claes en Leo Van Garsse) en twee gemotiveerde medewerkers van het Directoraat-Generaal Justitiehuizen (Anja 
Boers en Carl Beckers). 
Samen zorgen zij ervoor dat relevante thema’s op tafel komen en uitgespit worden, dat interessante schrijvers gevonden wor-
den en dat er een gezonde uitwisseling is tussen de verschillende herstelrechtelijke sectoren, tussen theorie en praktijk.  Ik 
vind het dan ook belangrijk om hen, en hun respectievelijke werkgevers, hier even hartelijk voor te bedanken.   
 
Ik hoop ook dat deze laagdrempelige formule van input, kritische reflectie en wederzijdse positieve beïnvloeding voor en door 
het ’herstelrechtelijke wereldje’ nog lang mag blijven bestaan en verder gezamenlijk gedragen kan worden.     
 
 
 
In deze nieuwsbrief gaan we wat dieper in op het thema van ‘bemiddelen met minderjarige slachtoffers’.  Zoals u zal lezen is 
dit zeker geen vanzelfsprekend gegeven.  Heel wat vragen duiken op in de verschillende bijdrages.  Soms volgt een antwoord, 
een suggestie, soms ook niet.  Beginnen doen we met een bijdrage van drie bemiddelaars van Suggnomè.  Zij schetsen, aan  de 
hand van dagboekfragmenten en casussen, het soort dossiers waarin zij werken, en de vragen en bedenkingen die dat op-
roept.  Vervolgens staat Liselot Willems, van het team slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde stil bij de verwerking van jonge 
slachtoffers.  Wat zijn belangrijke aandachtspunten hierin en hoe verhoudt dit zich tot de mogelijkheden van herstel.  Juristen 
Sofie Van Rumst en Geert Decock gingen tijdens een interview met bemiddelaar Antje Segers dieper in op de juridische positie 
van minderjarige slachtoffers.  Vragen als: “Kan een minderjarige klacht indienen, Hoe gaat een voogd ad hoc te werk, of Kan 
een minderjarige bemiddelen zonder toestemming van zijn ouders?” komen aan bod.  In een tweede interview ging bemidde-
laar Lien Soetewey het gesprek aan met Ingrid De Jonghe van Tejo, een organisatie van therapeuten voor jongeren.  Hoe kijken 
zij naar herstelbemiddeling en de specifieke rol van een minderjarig slachtoffer hierin?  Tot slot ging Lien Soetewey ook langs 
bij het Vertrouwenscentrum kindermishandeling.  Het werd een gesprek over werken in een buitengerechtelijk kader met 
plegers en minderjarige slachtoffers van intrafamiliaal misbruik.   
 
In een tweede deel van deze nieuwsbrief kan u, zoals we de traditie vorig jaar startten, het verslag lezen van de trefdag 2011.  
Het was dit jaar een bijzondere trefdag, daar we de organisatie deelden met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en de 
Inspectie Maatschappelijk werk van de FOD Justitie.  Het thema van de dag was: ‘Schuldhulpverlening en werken aan de bur-
gerlijke partij  in het werken met gedetineerden’.  Het werd een boeiende dag, met veel uitwisseling, 8 workshops en een di-
vers publiek!  Wat ons betreft, zeker voor herhaling vatbaar.  Vanaf pagina 37 vindt u het verslag.   
 
Achteraan in de nieuwsbrief kan u nog wat nieuws van het Europees Forum voor Herstelrecht lezen en schreef bemiddelaar 
Ingrid Marit een boeiende boekbespreking (dat klinkt als een allitererende titel van een Suske en Wiske strip).  En is er ook 
meer info over het vormingsaanbod van BemiddeLINK en het toneelstuk ‘Van de mens niets dan slechts?’.   
 
Neem dus uw tijd om het allemaal eens rustig door te nemen, ergens in april komen we met een nieuwe Nieuwsbrief, dit keer 
rond het thema van de ‘procedurele rechtvaardigheid’ 
 
 
Veel leesplezier,  
 
Pieter Verbeeck 
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thodiek verder verfijnen. Wat volgt is een tweeluik. Ener-

zijds beschrijven we dagboekfragmenten van bemiddelaars 

die opgelijst werden aan de hand van de verschillende fases 

die in een bemiddelingsproces worden doorlopen. Zij bren-

gen een aantal knelpunten aan het licht. Anderzijds werpen 

we een aantal vragen en bedenkingen op die geput worden 

uit de bemiddelingspraktijk en die de lezer kunnen aanzet-

ten tot reflectie over dit thema.  

 

Dagboekfragmenten 

 

1. De vraag tot bemiddeling 

De vraag tot bemiddelen kan vanuit verschillende hoeken 

aankomen op de bemiddelingsdienst. Zowel de dader als 

het slachtoffer (de minderjarige en zijn burgerlijke verant-

woordelijken), het parket, de onderzoeksrechter of andere 

hulpverleners kunnen doorverwijzen of de vraag tot bemid-

deling stellen.  

A. Dagboek casus zedenfeiten 

Guido pleegde gedurende verschillende jaren seksuele fei-

ten op zijn stiefdochter Sandra. Zijn eigen dochter Els was 

toen rond de leeftijd van 6 jaar en herinnert zich dat papa 

‘dingen’ deed met haar stiefzus Sandra in het bed dat zij als 

zussen deelden. Guido zit reeds verscheidene jaren in de 

gevangenis, veroordeeld voor deze zedenfeiten op zijn stief-

“Each case you work in will be unique. There will always be 

potential for some kind of restorative process, regardless of 

whether a face – to – face meeting follows. For victims, 

simply being asked if they would like to be involved may be 

restorative, as long as the contact is made in an appropria-

tely sensitive and positive way. For offenders, being challen-

ged to consider the consequences of their actions on others 

will lift them from feeling that they are the victims and start 

their process of taking responsibility for their behaviour”¹.  

Het loutere feit dat aan slachtoffers gevraagd wordt om 

deel te nemen aan een herstelgericht proces kan reeds her-

stel bewerkstellingen aldus Pete Wallis en Barbara Tudor. 

Een stelling die wij, herstelbemiddelaars, vanuit onze prak-

tijk onderschrijven. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat 

ons aanbod moet uitgaan naar alle slachtoffers van crimina-

liteit en dus eveneens naar de  minderjarige slachtoffers. 

Toch roept bemiddelen met minderjarige slachtoffers een 

aantal vragen op: dienen wij onze methodiek aan te passen 

aan de leeftijd van het slachtoffer en indien dit het geval is, 

bestaat er dan ergens een leeftijdsgrens? Vergt bemiddelen 

niet een zekere taalvaardigheid en maturiteit en wat met de 

draagkracht van de minderjarige? Dienen we kinderen die 

slachtoffer werden van criminaliteit niet extra te bescher-

men en is hen in contact brengen met hun meerderjarige 

daders dan wel aangewezen? Kortom, bemiddelen met 

minderjarige slachtoffers vergt een aantal specifieke aan-

dachtspunten. Aandachtspunten die we willen oplijsten 

vanuit onze dagelijkse praktijk en willen voorleggen aan de 

lezer en een aantal experts in het werkveld. Door met elkaar 

in dialoog te gaan willen we leren van elkaar en onze me-

Bemiddelen met minderjarige  

slachtoffers: hun (voor)recht van spreken! 

 
 

Evelyn GOEMAN, Hilde VANLOMMEL en Bram VANDROOGENBROECK ¹ 
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kinderen, Jules (16j.) en Marie (14j.) komen regelmatig op 

kinderbezoek in de gevangenis. Tijdens deze momenten 

wordt er gepraat over de hobby’s van de kinderen, de 

school, vriendjes en vriendinnetjes, …. Het verleden wordt 

zorgvuldig vermeden. Luc wil graag met zijn kinderen over 

het verleden praten. Over de feiten, het waarom en hoe 

alles zover is kunnen komen. Hij wordt doorverwezen door 

de trajectbegeleider van justitieel welzijnswerk. Tijdens het 

intakegesprek met de bemiddelaar vertelt hij dat hij met 

zijn kinderen wil praten over het verleden, maar dat hij dit 

onder begeleiding wil doen. Hij wil hiervoor ook de toe-

stemming van zijn (ex-)schoonouders. Aangezien de kin-

deren bij hen wonen, lijkt het hem belangrijk om hen niet 

voor het hoofd te stoten en 

hen niet nog extra pijn te 

d o e n . . . 

 

2. Het bemiddelingsaanbod 

Wie kan het aanbod doen? 

Wanneer de dader meerder-

jarig is, wordt het aanbod tot 

bemiddelen gedaan door 

vzw Suggnomè. Wanneer de 

dader minderjarig is, wordt 

het aanbod gedaan door 

collega's ‘herstelbemiddeling 

minderjarigen’. Wij spreken 

in deze tekst enkel over de 

w e r k i n g  v a n  d e 

‘bemiddelingsdienst meerderjarigen’ (vzw Suggnomè). Dit 

wil zeggen:  een bemiddeling tussen een meerderjarige 

dader en een minderjarig slachtoffer en zijn of haar burger-

lijke verantwoordelijken/voogden.  

A. Dagboek casus zedenfeiten 

We plannen een driehoeksoverleg met de vader en de da-

dertherapeut. Na dit driehoeksoverleg, waarin we de aan-

vraag hebben verkend, nemen we contact op met Roos, de 

moeder van Els, en plannen een huisbezoek bij het gezin. 

Tevens nemen we contact op met de stiefdochter, Sandra, 

dochter. Hij gaat er al acht jaar van uit dat hij, wanneer hij 

vrij komt, terug naar huis zal mogen. Langs de andere kant 

denkt hij dat de strafuitvoeringsrechtbank hem momenteel 

nog in de gevangenis houdt totdat zijn eigen dochter Els 18 

jaar wordt. Op het moment dat de bemiddeling een aan-

vang neemt is Els 15 jaar oud en woont ze bij haar moeder, 

Roos, de ex-vrouw van Guido. Roos is een aantal jaar gele-

den gescheiden van Guido. Wel bellen ze nog bijna elke dag 

met elkaar. Dit wil zeggen: Guido belt ’s avonds om te horen 

hoe de dag in het gezin verliep en om te vertellen hoe zijn 

dag was.  

De 15 jarige dochter Els wenst in de gevangenis met haar 

papa te spreken over de feiten. Wat is er nu eigenlijk met 

haar stiefzus Sandra gebeurd? Els komt soms gewoon op 

bezoek in de gevangenis, maar dan spreken ze over koetjes 

en kalfjes. Vader meldt deze vraag van zijn dochter in zijn 

dadertherapie. De dadertherapeut neemt, met toestem-

ming van Guido, contact op met onze dienst. 

B. Dagboek casus partnermoord 

Luc zit al acht jaar in de gevangenis wegens moord op zijn 

tweede vrouw. Hun gemeenschappelijke kinderen worden 

opgevoed door de grootouders langs moeders kant. Luc zijn 

Bemiddelen met minderjarige slachtoffers: hun (voor)recht van spreken! 
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principes van de bemiddeling toegelicht (neutraliteit, vrijwil-

ligheid en vertrouwelijkheid). Eveneens wordt bekeken of 

de dader een steunfiguur wenst en wie daarvoor in aanmer-

king zou komen. Er worden ook afspraken gemaakt rond 

terugkoppeling naar het slachtoffer.  

Het eerste gesprek met de ouders of burgerlijke verant-

woordelijken en het(de) minderjarige slachtoffer(s) 

In een eerste gesprek met de benadeelden wordt de bemid-

deling aangeboden en wordt de procedure toegelicht. Idea-

liter verloopt dit gesprek in aanwezigheid van de ouders of 

de burgerlijke verantwoordelijken en van het minderjarige 

slachtoffer. Steunfiguren, bijvoorbeeld de doorverwijzer, 

kunnen aansluiten tijdens dit gesprek. Volgende punten 

worden aangekaart tijdens de intake: de wenselijkheid van 

een individueel gesprek tussen de bemiddelaar en de min-

derjarige, welke zijn de belangen van de minderjarige en de 

ouders/burgerlijke verantwoordelijken en zijn deze compa-

tibel, de wenselijkheid van een steunfiguur en wie dat dan 

in concreto kan zijn, toets contactverbod, toets of er een 

therapie loopt en of de therapeut over de bemiddeling aan-

spreekbaar is door cliënt of bemiddelaar, afspraken rond 

terugkoppeling van het kind naar de ouders toe en vice 

versa, afspraken rond terugkoppeling naar de dader toe, 

toelichting van de werkingsprincipes,… 

B. Dagboek casus zedenfeiten – intake met de slachtoffers 

Tijdens het eerste huisbezoek zijn aanwezig: mama Roos, 

dochter Els (15 jaar), zoon Bart (23 jaar) en stiefdochter 

dit om haar ook op de hoogte te brengen van onze tussen-

komst en haar uit te nodigen tijdens het geplande huisbe-

zoek. Sandra wenst graag aanwezig te zijn tijdens ons eerste 

verkennend gesprek.  

B. Dagboek casus partnermoord 

Ik stuur een brief met het bemiddelingsaanbod naar de (ex-)

schoonouders van Luc en een aangepaste brief naar elk van 

zijn kinderen. De schoonouders van Luc worden aange-

schreven als burgerlijke verantwoordelijken voor de minder-

jarigen, Jules en Marie. Een tweetal weken na het vertrek 

van de brieven neemt de tante van Jules en Marie contact 

op met de bemiddelaar. Zij heeft de brief doorgekregen van 

haar ouders. Aangezien haar ouders al bejaard zijn en toch 

enige schroom hebben om de bemiddelingsdienst te con-

tacteren, heeft zij aangeboden om in hun plaats te bellen. Ik 

stel voor om het aanbod ‘slachtoffer-dader bemiddeling’ te 

komen toelichten. Het lijkt mij een goed idee dat tijdens dit 

huisbezoek ook Jules en Marie aanwezig zijn zodat nadien 

gezamenlijk kan bekeken worden of de bemiddeling iets 

voor hen kan betekenen. Tante Annie beslist om een af-

spraak vast te leggen maar geeft aan dat het volgens haar 

niet aangewezen is om de kinderen al van meet af aan bij de 

gesprekken te betrekken. Ten slotte gaat het toch maar om 

een algemene toelichting en kan nadien alsnog besloten 

worden om niet op het aanbod in te gaan.  

  

3. De eerste gesprekken 

A. Het eerste gesprek met de dader 

In het eerste gesprek met de dader worden het aanbod en 

de procedure toegelicht. De motivatie van de dader tot 

bemiddelen wordt besproken en er wordt toestemming 

gevraagd om het gerechtelijk dossier in te zien. Bemidde-

laars toetsen expliciet naar de bereidheid bij de dader om 

naar het verhaal van het slachtoffer te luisteren. Daarnaast 

wordt bekeken of er sprake is van een contactverbod en of 

de eventuele (dader)therapeut kan worden aangesproken 

bij aanvang van de bemiddeling. Verder wordt de agenda 

van de bemiddeling uitgezuiverd en worden de werkings-

Bemiddelen met minderjarige slachtoffers: hun (voor)recht van spreken! 

“Het loutere feit dat aan 

slachtoffers gevraagd 

wordt om deel te nemen 

aan een herstelgericht 

proces kan reeds herstel 

bewerkstellingen.”  
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belt. “Hoe makkelijk of moeilijk gaat het dan zijn om partij 

te kiezen voor de kinderen tijdens de bemiddeling?” Tevens 

horen we dat Guido elke maand stipt zijn alimentatiebijdra-

ge betaalt en daarboven nog een extra som stort ter onder-

steuning van het gezin. Daarnaast krijgt Els nog regelmatig 

een extra centje zakgeld van papa voor speciale gelegenhe-

den zoals verjaardag of goed rapport. Uit alles blijkt dat 

Guido ervan uitgaat dan hij terug kan komen naar ‘zijn’ ge-

zin. De moeder begrijpt onze bezorgdheid maar zegt duide-

lijk dat ze vanaf nu zal kiezen voor haar dochters. Guido zal 

moeten begrijpen dat hij niet meer terug naar huis kan ko-

men. Voor zoon Bart maakt het al dan niet terug thuis wo-

nen van papa niet zo veel uit, maar hij kan de verwachtin-

gen van zijn zussen begrijpen.  

Bij het afronden van dit eerste gesprek wordt besloten dat 

Sandra, de stiefdochter, niet zal deelnemen aan de recht-

streekse bemiddeling met haar stiefvader. Ze wil wel aan-

wezig zijn bij de volgende voorbereidende gesprekken met 

het gezin. Ze laat tevens weten dat ze reeds een aantal ja-

ren in begeleiding is bij een centrum geestelijke gezond-

heidszorg en dat ze wil dat we haar therapeute op de hoog-

te brengen van de situatie. 

C. Dagboek casus partnermoord -  intake met de nabestaan-

den 

Op een zonnige namiddag in de herfst mag ik zoals afge-

Sandra (26 jaar). Het is een eenvoudige familie. Praten over 

ernstige zaken is hier geen gewoonte of evidentie. Het 

wordt een lang gesprek. Het is voor alle familieleden de 

eerste maal dat zij als ‘gezin’ over de feiten spreken. Doch-

ter Els en stiefdochter Sandra zoeken elkaars steun op tij-

dens het gesprek en laten hun tranen vloeien. Het is eigen-

lijk de 15-jarige dochter die ervoor zorgt dat alles zijn aan-

vang neemt en gebeurt. 

Mama Roos neemt een moeilijke positie in tijdens het ge-

sprek. Zij wisselt regelmatig van positie tussen enerzijds 

begrip opbrengen voor haar ex-man en anderzijds resoluut 

kiezen voor haar kinderen. Ook zoon Bart vertelt 

tijdens het gesprek zijn beleving over het gebeu-

ren. Hij zegt dat hij een goede jeugd heeft gekend 

en dat papa een fijne gast was/is. Dochter Els kan 

dit bevestigen. Toch vindt Bart dat de feiten niet 

goed te keuren zijn, wel heeft hij er zelf geen 

nood aan om actief deel te nemen aan de bemid-

deling. Later zal blijken dat Bart telkens aanwezig 

is wanneer de bemiddelaars op huisbezoek ko-

men. Hij wil er graag bij zijn. 

Els vertelt dat zij met haar papa over de feiten wil 

spreken.  Zij wil weten of papa beseft hoeveel 

pijn hij haar stiefzus Sandra heeft gedaan. Weer-

om zorgt dit voor een emotioneel moment tussen de fami-

lieleden. Els wil tevens aan papa uitleggen dat zij, als 15-

jarige dochter, niet wenst dat papa naar huis terugkomt na 

zijn detentie. Ze heeft schrik dat hij de feiten ook op haar 

zou plegen. Ze ziet haar papa graag en ze wil met hem in 

contact blijven, maar hij mag voor haar welzijn niet terug 

naar huis komen! Hierop antwoordt Sandra dat als papa na 

zijn vrijlating terug thuis komt wonen, zij geen voet meer in 

de gezinswoning zet. Wij, de bemiddelaars, mogen deze 

boodschap van Sandra via pendel-communicatie overbren-

gen naar Guido. Uiteindelijk zegt mama hierop dat ze  be-

grip kan opbrengen voor het standpunt van haar dochter en 

stiefdochter en dat ze voor haar dochters partij zal kiezen.  

Als bemiddelaars vinden we het onze taak om mama Roos 

kort te bevragen over het gegeven dat papa bijna dagelijks 

Bemiddelen met minderjarige slachtoffers: hun (voor)recht van spreken! 
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Spreken over hun vader en over wat er met hun moeder, 

Anita, gebeurde is onmogelijk. De kinderen worden bege-

leid door het plaatselijk centrum geestelijke gezondheid-

zorg. Als de bemiddelaar vraagt of het mogelijk zou zijn om 

een afzonderlijk gesprek te hebben met de kinderen waarin 

het bemiddelingsaanbod en de vraag van hun vader wordt 

voorgesteld, lijkt dit alle aanwezige volwassenen een goed 

idee. Réné en Armanda willen dat de kinderen weten dat ze 

hen zullen steunen als ze verdere stappen zetten naar hun 

vader toe maar willen hen ook hun recht op privacy gunnen. 

Er wordt besloten om het al dan niet opstarten van de be-

middeling te laten afhangen van de kinderen. De grootou-

ders zelf willen niets meer met Luc te maken hebben en zijn 

geen vragende partij om een 

bemiddeling op te starten. 

Vragen of boodschappen 

naar Luc toe hebben zij niet. 

Concreet betekent dit dat ik 

een afspraak plan met de 

kinderen. Mijn grootste zorg 

blijft echter wie er tijdens dit 

gesprek mee aanwezig zal 

zijn als steunfiguur en ver-

trouwenspersoon voor de 

beide pubers. Onmiddellijk 

wordt gedacht aan tante 

Annie, zij nam deze rol feite-

lijk al een stukje op. Uiter-

aard moet deze afspraak nog 

worden bevestigd door de 

kinderen. Misschien hebben 

zij iemand anders  in gedach-

ten? 

 

4. Het onderonsje tussen de bemiddelaar en het minderjari-

ge slachtoffer 

Een kind heeft behoefte om te weten waaraan het zich kan 

verwachten. Dit gegeven hangt uiteraard samen met de 

leeftijd van het kind en de ontwikkelingsfase waarin het zich 

sproken langs gaan bij de grootouders van Jules en Marie. 

Ook tante Annie zal aanwezig zijn bij het gesprek. Na een 

eerste kennismaking volgt al vlug een korte uitleg van de 

bemiddelaar rond het bemiddelingsaanbod. Ik hoef niet 

veel toe te lichten. Blijkt dat Réné en Armanda (de grootou-

ders van Jules en Marie) reeds in het verleden een bemidde-

lingsaanbod kregen. Dit kort nadat de feiten gepleegd wa-

ren en de zaak nog voor het Assisenhof diende te verschij-

nen. Toen hebben ze gezamenlijk besloten om er niet op in 

te gaan. Ze geven echter beiden aan dat de zaken nu enigs-

zins anders liggen. Luc is al 8 jaar veroordeeld en zit al 10 

jaar vast. Binnen afzienbare tijd komt hij in de voorwaarden 

voor voorwaardelijke invrijheidstelling terecht en zal de 

regeling rond de kinderen misschien veranderen. Het lijkt 

hen logisch dat hij meer contact zal zoeken met de kin-

deren. Ze weten eigenlijk niet of de kinderen hier naar uit-

kijken. Zowel Réné als Armanda geven aan dat het voor hen 

niet evident is om nog twee pubers op te voeden. Ze zijn 

beiden ondertussen een stuk in de zeventig en ze hebben 

het idee dat de kinderen hen voornamelijk willen sparen. 

Bemiddelen met minderjarige slachtoffers: hun (voor)recht van spreken! 

Belangrijk in elke 
ontwikkelingsfase is dat de 

zaken voorspelbaar zijn voor 
kinderen: wanneer iets niet 
verloopt zoals een kind het 
verwacht had, kan opnieuw 
leed worden veroorzaakt. 

Anderzijds is het de realiteit 
van de bemiddeling dat 

bemiddeling NIET 
voorspelbaar is! 
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middeling naar beneden gehaald en kan de druk die een 

bemiddeling soms dreigt te leggen bij een minderjarig 

slachtoffer worden opgevangen.  

A. Dagboek casus zedenfeiten -  intake met het minderjarige 

slachtoffer (zie boven) 

B. Dagboek casus partnermoord - intake met de minderjari-

ge slachtoffers 

Op een woensdagnamiddag komen Jules en Marie, verge-

zeld van tante Annie, naar de bemiddelingsdienst. Het is aan 

mij als bemiddelaar om iedereen wat op zijn gemak te stel-

len. Een warme welkom helpt hierbij al veel. Als iedereen 

zich in onze gespreksruimte geïnstalleerd heeft kunnen we 

van start. Er staat veel op de agenda. Jules en Marie hebben 

elk een brief ontvangen met het 

bemiddelingsaanbod. Ik geef 

kort wat uitleg bij deze brief en 

vertel hen dat de vraag tot be-

middelen door hun vader werd 

geïnitieerd. Wat bemiddelen 

precies is en welke werkings-

principes ik als bemiddelaar 

hanteer worden overlopen. 

Vervolgens probeer ik te pakken 

te krijgen wat de idee om te 

bemiddelen met hun vader bij beiden losmaakt en of zij 

hiermee sowieso verder willen. Ik maak broer en zus duide-

lijk dat ze hier niet onmiddellijk een antwoord op moeten 

geven. Ik geef daarbij ook aan dat de bemiddeling volledig 

vrijwillig is en dat het aan hen is om te bepalen of de bemid-

deling een meerwaarde kan betekenen op dit moment in 

hun leven. Verdere bedenkingen zijn de volgende:  

tante Annie neemt vandaag als steunfiguur deel aan 

het gesprek maar misschien moeten ook andere 

mensen hierbij betrokken worden, zoals bijvoor-

beeld de therapeut van het centrum geestelijke 

gezondheidszorg; 

mijn ervaring leert dat het niet altijd evident is op 

om de gesprekken samen te doen, misschien heb-

bevindt. Belangrijk in elke ontwikkelingsfase is dat de zaken 

voorspelbaar zijn voor kinderen: wanneer iets niet verloopt 

zoals een kind het verwacht had, kan opnieuw leed worden 

veroorzaakt. Anderzijds is het de realiteit van de bemidde-

ling dat bemiddeling NIET voorspelbaar is! We kunnen wel 

rekening houden met de behoefte van het kind om de be-

middeling voorspelbaar te houden door het onvoorspelbare 

wat in te perken. Een concreet voorbeeld hiervan is het 

nagaan van volgende kwesties: waarover wil je niet bemid-

delen, welke vragen of boodschappen mag de dader niet 

stellen? 

In een eerste gesprek met een minderjarig slachtoffer wordt 

idealiter uitleg gegeven over het concept bemiddeling, 

wordt het beroepsgeheim toegelicht en de uitzondering 

kind in gevaar, wordt de rol en de concrete persoon van de 

steunfiguur uitgezocht en duidelijk gemaakt en wordt de 

agenda van de bemiddeling bepaald. Bovendien bespreek je 

als bemiddelaar ook met de minderjarige hoe de terugkop-

peling van het onderonsje (kind-bemiddelaar) zal verlopen 

naar de burgerlijke verantwoordelijken toe. Daarnaast die-

nen eveneens nog afspraken gemaakt te worden over de 

terugkoppeling van boodschappen van de dader naar het 

kind en vice versa. De lezer zal merken dat het aantal items 

dat een bemiddelaar dient te behandelen in een dergelijk 

eerste gesprek groot is. Dit maakt dat dit eerste gesprek 

zich kan uitbreiden naar meerdere intake gesprekken met 

de minderjarige. Door deze intake gesprekken te spreiden 

kan er een vertrouwensband ontstaan tussen de bemidde-

laar en de minderjarige en kan ook het tempo van de min-

derjarige worden gevolgd. Zo wordt het tempo van de be-

Bemiddelen met minderjarige slachtoffers: hun (voor)recht van spreken! 
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laar in alle transparantie langs daderkant in vraag gesteld en 

kunnen deze sowieso niet worden overgebracht. Verder 

wijst de praktijk uit dat hoe ouder het kind wordt hoe min-

der ouders en steunfiguur dienen op te treden als hertaler. 

A. Dagboek casus zedenfeiten – verdere bemiddeling 

We gaan op zoek naar een steunfiguur voor Els om aanwe-

zig te zijn bij het gezamenlijk gesprek. Blijkt dat mama in de 

gevangenis wil aanwezig zijn tijdens de ontmoeting tussen 

vader en dochter. Zowel Els als Sandra confronteren hun 

mama met het feit dat ze niet tegen papa zal durven ingaan 

tijdens de ontmoeting. Mama zal niet durven zeggen waar 

het op staat, aldus haar dochters.  Mama Roos ontkent dit 

en zegt dat het haar wel zal lukken om voor haar dochters 

te kiezen. Els wil  geen andere steunfiguren bij het geza-

menlijk gesprek betrekken. Daarnaast wil Els niet dat papa 

op de hoogte is van haar boodschap dat hij niet meer naar 

huis mag komen.  De bemiddelaars stellen vast dat Els, als 

15-jarige, de verantwoordelijkheid van een volledig gezin 

neemt om met de papa het gesprek aan te gaan rond het 

gebeurde.  

Voor het gezamenlijk gesprek zijn er nog enkele voorberei-

dende gesprekken met zowel de familie als met Guido. Bij 

Guido zijn dit gesprekken ofwel buiten de gevangenis met 

de dadertherapeut erbij of wel in de gevangenis met de 

trajectbegeleidster erbij. Ook de psd-assistente van Guido is 

op de hoogte van de bemiddeling. Er wordt een datum ge-

prikt voor het gezamenlijk gesprek, waarbij de daderthera-

peut aanwezig zal zijn als steunfiguur voor papa. Verder zijn 

we met twee bemiddelaars, dochter Els en mama Roos. Er is 

bewust gekozen om dit gesprek met twee bemiddelaars te 

voeren zodat het evenwicht  tussen de partijen extra kan 

worden bewaakt tijdens de ontmoeting. Zo kan één bemid-

delaar deels aan de kant van Els en mama gaan staan als 

steun en de andere bemiddelaar zich volledig focussen op 

zijn bemiddelingstaak.  

Wanneer we de namiddag van het gezamenlijk gesprek aan 

de ingang van de gevangenis staan te wachten, zien we 

dochter Els alleen toekomen. Het was voor mama, omwille 

van haar slechte gezondheid,  toch niet mogelijk om mee te 

ben Jules en Marie elk een andere agenda die ze in 

de bemiddeling wensen in te brengen en verlopen 

de gesprekken beter afzonderlijk; 

daarnaast breng ik ook al heel kort een stukje rond 

de agenda van hun vader, namelijk spreken met zijn 

kinderen over het verleden.  

Heel wat stof tot nadenken dus voor zo een eerste gesprek. 

Toch wordt tijdens die eerste babbel al het één en ander 

verduidelijkt. Beide pubers willen sowieso met de bemidde-

ling van start. Tante Annie blijft aanspreekpunt voor de 

familie maar naast deze steunfiguur wordt ook de begelei-

ding van het centrum geestelijke gezondheidszorg betrok-

ken. Een volgende afspraak wordt dan ook in samenspraak 

met de mensen van het centrum geestelijke gezondheids-

zorg gepland. Daarnaast kiezen beide pubers er ook voor 

om de gesprekken met de bemiddelaar samen te blijven 

voeren. Dit biedt vooral veiligheid voor Marie voor wie haar 

grote broer Jules eveneens een steunfiguur is. 

 

5. De verdere bemiddeling  

Ons streefdoel is om tijdens het bemiddelingsproces min-

stens één individueel gesprek te verwezenlijken tussen de 

bemiddelaar en de minderjarige en dit in aanwezigheid van 

de steunfiguur van het kind.  Na dit gesprek volgt steeds een 

terugkoppeling van de inhoud van het gesprek naar de ou-

ders, dit in aanwezigheid van het kind en de steunfiguur. 

Hierbij kan worden gekozen voor een minimale terugkoppe-

ling (de grote lijnen) of een maximale terugkoppeling (de 

volledige inhoud van het gesprek). Nadien wordt in cirkel-

overleg bekeken wat er teruggaat naar de dader. Hetzelfde 

werkingsprincipe wordt gehanteerd op het moment dat er 

boodschappen teruggaan van de dader naar het kind, deze 

worden bij voorkeur gedeeld met de ouders en de steunfi-

guur. Ouders en steunfiguur kunnen hier de bemiddelaar 

helpen om de boodschappen naar het kind toe te hertalen. 

Ook de bemiddelaar draagt hierin een verantwoordelijk-

heid. Indien de dader boodschappen geeft die potentieel 

secundair victimiserend zijn worden deze door de bemidde-

Bemiddelen met minderjarige slachtoffers: hun (voor)recht van spreken! 
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haar papa. Hij was compleet verrast en ze zag verwarring op 

zijn aangezicht. Dit maakte haar op slag verdrietig, vandaar 

haar wenen. Ze wil graag teruggaan om met hem het ge-

sprek verder te zetten en zaken uit te leggen.  

We hernemen het gesprek tussen vader en dochter.  Els 

start met een aantal boodschappen die ze voorbereid heeft. 

Verder vertelt ze aan haar papa dat hij haar stiefzus Sandra 

veel pijn heeft gedaan in het hoofd en dat hij moet inzien 

dat dit verkeerd was, dat hij hier moet aan werken. Ze legt 

uit dat zij en ook mama altijd te bang zijn geweest om nee 

te zeggen tegen papa als hij belt naar huis.  Ze willen beiden 

niet dat hij nog belt. Ze gelooft papa als hij zegt dat hij spijt 

heeft, tegen haar zou hij niet liegen. Ze vindt dat hij moet 

begrijpen dat zij hem niet kan vertrouwen als het over de 

feiten gaat. Hij moet begrijpen dat zij schrik heeft voor haar 

eigen veiligheid. Ze kan begrijpen dat hij kwaad zou zijn en 

dat het pijn doet dat hij niet maar huis mag 

komen, maar het moet zo!  

Guido legt uit waaraan hij al gewerkt heeft in 

de therapie. De dadertherapeut vertelt vervol-

gens dat in de groepsessies andere daders 

reeds aan Guido verteld hebben dat hij niet 

terug naar huis kan gaan. Papa Guido zegt hier-

op dat hij aanvaardt dat hij niet naar huis terug 

kan. Hij zal begeleid wonen aanvragen.  

Als het gesprek ten einde loopt, spreken we 

nazorg- en nabesprekingmomenten af en gaat 

ieder zijn eigen weg.  

B. Dagboek casus partnermoord – verdere bemiddeling 

De bemiddeling gaat van start. Op het volgende gesprek zijn 

Jules en Marie beiden terug aanwezig. Beide pubers geven 

aan dat ze het met hun vader willen hebben over de toe-

komst: wat als hij wordt vrijgelaten, waar gaat hij wonen, 

wordt er dan van hen verwacht dat ze bij hem gaan wonen?  

Deze vragen komen niet uit het niets aangewaaid. Blijkt dat 

de neutrale bezoekruimte in de woonplaats van de kinderen 

rond deze thema’s reeds gesprekken voerde met Jules, Ma-

rie en hun vader en dit op initiatief van de jeugdrechter. Dit 

komen. Ondanks het feit dat Els er nu alleen voor staat wil 

ze zelf het gesprek laten doorgaan en het niet uitstellen. Er 

wordt besloten dat de tweede  bemiddelaar tijdens deze 

ontmoeting zal optreden als steunfiguur voor Els. Samen 

met de dadertherapeut gaan we naar binnen in de gevange-

nis.  

We installeren ons en overlopen met Els de agenda voor het 

gesprek, het verloop van de ontmoeting, de rol van de da-

dertherapeut, ….  Zo wordt bijvoorbeeld afgesproken dat de 

eerste bemiddelaar het gesprek kort zal inleiden alvorens 

het woord aan Els te geven. Na deze korte voorbespreking 

wordt papa geroepen. Wanneer Guido binnenkomt is er een 

spontane, hartelijke begroeting tussen vader en dochter en 

gaan ze beiden zitten. Vooraleer het gesprek kan worden 

ingeleid, zegt Els: “Papa, ik zou graag willen dat je niet terug 

naar huis komt wonen”. Els ziet de reactie van haar papa, 

begint te huilen, staat recht en wil naar buiten. Hierop gaat 

de tweede bemiddelaar steunfiguur met Els naar buiten. De 

eerste bemiddelaar blijft met Guido en de dadertherapeut 

zitten en bespreekt wat juist is gebeurd. 

Guido is erg geschrokken van de boodschap, maar vindt het 

niet erg dat zijn dochter dit heeft gezegd. Als zij het wenst, 

wil hij gerust met haar verder praten. Als eerste bemidde-

laar ga ik langs bij Els in het andere lokaaltje. Els kon niet 

anders dan het eruit flappen, ze moest dit gewoon direct 

zeggen. Ze is erg geschrokken van de gelaatsuitdrukking van 

Bemiddelen met minderjarige slachtoffers: hun (voor)recht van spreken! 
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steunfiguur aanwezig. Ook de mensen van het centrum 

geestelijke gezondheidszorg werden regelmatig op de hoog-

te gebracht van de stand van zaken in het bemiddelingspro-

ces of waren aanwezig bij cruciale gesprekken.    

 

6. Afsluiten van de bemiddeling 

Bij het afsluiten van een bemiddeling is het belangrijk dat 

aan partijen wordt duidelijk gemaakt dat ze de bemiddeling 

op een later moment opnieuw kunnen opstarten. Hiervoor 

kunnen allerlei redenen zijn, bijvoorbeeld een nieuwe vraag, 

een nieuw gegeven (bijvoorbeeld vrijlating) of een nieuwe 

fase in de gerechtelijke procedure. Partijen kunnen geza-

menlijk kiezen op welke manier ze een bemiddeling wensen 

af te ronden. Dit kan via een mondelinge afspraak, bijvoor-

beeld dat zij het bemiddelingsproces hierbij wensen stop te 

zetten, maar dit kan uiteraard ook via een schriftelijke over-

eenkomst waarin allerlei afspraken genoteerd kunnen wor-

den zoals bijvoorbeeld rond de terugbetaling van een scha-

devergoeding. Minderjarige slachtoffers kunnen bemidde-

lings-overeenkomsten over schadevergoeding niet zelf af-

sluiten.  Hiervoor moeten zij beroep doen op hun ouders of 

burgerlijke verantwoordelijken.  

 

Vragen en bedenkingen van bemiddelaars   

 

Allereerst willen wij, als slachtoffer–dader bemiddelaars, 

aanhalen dat wij gewend zijn om op eerder korte termijn te 

bemiddelen. Een bemiddeling die één of twee jaar loopt, 

beschouwen we als een lange bemiddeling. Bemiddelen 

met kinderen daagt ons hierin uit. Zijn we bereid om bij-

voorbeeld tien jaar lang in eenzelfde dossier te bemiddelen? 

Immers, een slachtoffer van zedenfeiten dat op een leeftijd 

van 8 jaar met een bemiddeling start, kan in de volgende 

tien jaar nog regelmatig tegen de gevolgen van de feiten 

aanlopen en hierover vragen of boodschappen willen uit-

wisselen met de dader. Dit om zo tot antwoorden te komen 

werk opnieuw doen binnen een bemiddeling is nutteloos en 

bovendien extra belastend voor alle partijen. Uit de ge-

sprekken die ik ondertussen voerde met Luc blijkt dat Luc 

het voornamelijk wil hebben over het verleden en zich 

wenst te verantwoorden naar zijn kinderen toe. Om het één 

en ander uit te klaren spreek ik Jules en Marie even apart. 

De agenda van Marie is duidelijk, zij wil enkel naar de toe-

komst kijken. Ze heeft een aantal concrete vragen voor haar 

vader zoals “hoe hij kijkt naar zijn vrijlating, waar hij zal gaan 

wonen, of het klopt dat hij een nieuwe vriendin heeft?” 

Jules agenda is verschillend van deze van Marie. Hij wil het 

met zijn vader hebben over de toekomst maar ook over het 

verleden: “klopt het dat de aanleiding van de feiten de on-

trouw van zijn vader was; ook drankmisbruik was in het 

spel; hoe kijkt zijn vader daar nu naar; zal hij als hij terug vrij 

is opnieuw naar de fles grijpen,…?” 

Na een paar maal over en weer pendelen van de bemidde-

laar tussen Marie en haar vader heeft Marie een antwoord 

gekregen op haar concrete vragen. Voor Marie hoeft er niet 

meer uitgewisseld te worden. Over de toekomst wil ze zich 

zo weinig mogelijk zorgen maken en deze krijgt geleidelijk 

gestalte door de gesprekken die gevoerd worden met de 

mensen van  de neutrale bezoekruimte. Over het verleden 

wil Marie niet praten. Ze wil zich nu focussen op haar stu-

dies, haar vrienden en vriendinnen en haar hobby’s. De 

bemiddeling wordt dan ook door Marie in deze fase afge-

rond. 

Voor Jules liggen de zaken enigszins anders. Hij wil wel spre-

ken over het verleden. Dit hoeft voor hem niet in een recht-

streeks gesprek met zijn vader. Ik blijf dan ook over en weer 

pendelen tussen vader en zoon. Een jaar later en op een 

moment dat Luc zich in halve vrijheid bevindt, wordt de 

bemiddeling afgerond. Mijn laatste acties als bemiddelaar 

bestaan erin om het telefoonnummer en het mailadres van 

Luc te bezorgen aan zijn zoon. Ook Jules wenst zijn nummer 

en e-mailadres te delen met zijn vader. Ze besluiten geza-

menlijk om de bemiddeling af te ronden en verder contact 

te zoeken via e-mail. Ondertussen is Luc meerderjarig en is 

de tussenkomst van de neutrale bezoekruimte voor Jules 

stopgezet. Tante Annie bleef de volledige bemiddeling als 

Bemiddelen met minderjarige slachtoffers: hun (voor)recht van spreken! 
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partijen afhankelijk van de bemiddelingsdienst. Een collega 

ervoer nog een ander  probleem rond contactverbod in een 

dossier met een geïnterneerde dader waarin de Commissie 

ter Bescherming van de Maatschappij (CBM) slachtoffer-

dader bemiddeling als uitzondering op het contactverbod 

uitsprak. De bemiddeling werd in de betreffende casus op-

gestart tussen de minderjarige slachtoffers en de vader-

dader. De kinderen hadden een steunfiguur buiten het gezin 

en er werd informatie uitgewisseld via pendelcommunica-

tie. Dit alles tot tevredenheid van alle partijen. Tijdens het 

bemiddelingsproces werd de vader-dader overgeplaatst van 

de gevangenis naar een instelling voor geïnterneerden. 

Deze instelling bleek een veel strenger beleid te voeren 

inzake contact met slachtoffers en plotsklaps was de bemid-

deling niet meer mogelijk. Ook na overleg met de betrokken 

diensten bleef de deur dicht …. 

Ondanks contactverbod pleiten wij, slachtoffer-dader be-

middelaars, er voor om het begeleid uitwisselen van infor-

matie over het gebeuren, de gevolgen ervan en het werken 

aan herstel mogelijk te maken dit omdat wij we-

ten dat dit zeer betekenisvol kan zijn voor alle 

betrokken partijen. Daarom hechten wij ook 

zoveel belang aan onze structurele opdracht en 

streven we er naar om in het werkveld zoveel 

mogelijk samenwerkingspartners aan te spreken 

en de gekendheid van onze dienst te verbeteren. 

Sensibiliseren blijft dan ook een permanente 

opdracht.  

Als derde bedenking willen wij de lezer meege-

ven dat wij bemiddelaars eveneens een taak 

hebben om het kind-slachtoffer te beschermen 

en te vermijden dat de bemiddeling secundair 

victimiserend werkt. Zijn er boodschappen die wij niet uit-

wisselen uit zorg naar het slachtoffer toe? Heel concreet 

denken wij bijvoorbeeld aan een dader van seksueel mis-

bruik die vergiffenis vraagt aan zijn slachtoffer? Of een 

slachtoffer van zedenfeiten die als boodschap in de bemid-

deling wil meegeven dat zij alle schuld op zich neemt: “zij 

heeft het immers uitgelokt”? Waar trekken wij de grens? 

Wat is wel/niet bemiddelbaar? Geef je de vraag naar vergif-

die heilzaam kunnen zijn voor het eigen verwerkingsproces. 

Kunnen wij dit aanbieden? Of kijkt Suggnomè vzw hiervoor 

naar andere organisaties welke deze communicatie op lange 

termijn kunnen en willen overnemen? In dossiers waarin we 

tot nog toe werkten, vonden wij noch bij slachtofferhulpver-

leners noch bij daderhulp bereidheid om de contacten op 

lange termijn tussen dader en slachtoffer over te nemen. 

Dus nemen sommige bemiddelaars ook deze taak op lange 

termijn ter harte. Dit doen ze niet op continue basis, maar 

zolang een dossier aan de bemiddelingscriteria blijft vol-

doen kunnen de partijen wel telkens opnieuw contact opne-

men met de bemiddelingsdienst om weerom boodschappen 

uit te wisselen.  Soms fluit de deontologische commissie 

onze bemiddelaars hierin terug, maar wie anders zou deze 

communicatie mogelijk maken?  

Een bijkomend aandachtspunt in het bemiddelen met min-

derjarige slachtoffers is het contactverbod.  Indien er een 

contactverbod werd opgelegd door een justitiële instantie 

wordt eerst getoetst of bemiddeling een uitzondering kan 

zijn op het contactverbod. Indien de gerechtelijke instanties 

hun fiat geven, krijgen de partijen de kans om belangrijke 

info uit te wisselen, maar zijn ze voor elke uitwisseling af-

hankelijk van onze diensten. Zelfs al zouden zij de communi-

catie op een bepaald moment zelf willen/kunnen overne-

men, ze mogen niet. Uiteraard kan de vraag aan de bevoeg-

de instanties worden voorgelegd om het contactverbod op 

te heffen, maar zolang het verbod in voege is, blijven de 

Bemiddelen met minderjarige slachtoffers: hun (voor)recht van spreken! 
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rekening. Intern werd dan ook binnen onze vzw een proce-

dure afgesproken ‘hoe te handelen bij potentiële gevaarsi-

tuaties’. 

Tenslotte willen wij nog opwerpen dat de adviezen en richt-

lijnen die terug te vinden zijn in dit artikel voornamelijk 

toepasbaar zijn op kinderen en jongeren onder de vijftien 

jaar. In welke mate ze ook allen bruikbaar zijn voor jonge-

ren tussen de vijftien en achttien jaar is een oefening die 

steeds moet worden gemaakt door de bemiddelaar die het 

dossier behartigt en de betrokken partijen. Hiervan getui-

gen de voorliggende casussen. Kunnen wij bijvoorbeeld 

bemiddelen met deze doelgroep  zonder dat de burgerlijke 

verantwoordelijken op de hoogte zijn van de bemiddeling 

of boodschappen uitwisselen tussen de dader en het min-

derjarige slachtoffer zonder dat de inhoud van deze bood-

schappen werd meegedeeld aan de burgerlijke verantwoor-

delijken? Ook het recht op privacy dient immers mee in 

overweging te worden genomen!  

fenis niet door, dan krijgt het slachtoffer een vertekend 

beeld van de dader. Geef je die vraag wel door, dan draagt 

die misschien bij tot secundaire victimisering: “Er wordt 

weer iets van mij gevraagd in plaats van dat ik eens iets 

krijg”. Tijd brengt in deze kwesties meestal raad en zoals 

reeds aangegeven in dit artikel is temporiseren hierbij de 

boodschap. Ook het betrekken van de juiste steunfiguren 

voor beide partijen tijdens de bemiddeling kan soelaas 

brengen. Een therapeut of een medewerker van de psycho-

sociale dienst van de gevangenis die zijn cliënt bijstaat in de 

bemiddeling kan meestal perfect inschatten welke impact 

bepaalde boodschappen hebben op zijn of haar cliënt. Daar-

naast kan ook de bemiddelaar er voor kiezen om bepaalde 

issues niet in de bemiddeling te brengen, doch dit dient in 

alle transparantie te gebeuren met de partij in kwestie. 

Verdere reflectie brengt ons tot de vraag hoe je een bemid-

deling met minderjarige slachtoffers aanbrengt? Hierbij 

stellen we vast dat we steeds starten met de ouders of de 

voogd/instelling. Zij hebben regelmatig een beschermende 

reflex en houden vanuit deze reflex het kind soms liever 

buiten de bemiddeling. Over het hoofd van een minderjari-

ge bemiddelen is echter niet aangewezen. Daarom vinden 

we het belangrijk om de aanwezige volwassenen te blijven 

aanspreken op het rechtstreeks betrekken van het minder-

jarige slachtoffer.  

Ook jonge kinderen wensen wij te betrekken bij onze be-

middelingen. Dit betekent echter niet dat jonge kinderen 

daarom in het kader van een slachtoffer-dader bemiddeling 

uitgebreide gesprekken dienen te voeren. In een concrete 

casus stelde een jongen van 9 jaar dat hij slechts heel kort 

wenste te spreken met de bemiddelaar, slechts tien minu-

ten. Tijdens de volledige bemiddeling legde de bemiddelaar 

haar horloge bij de gesprekken. De bemiddelaar stond ver-

steld van hoeveel informatie er binnen deze tien minuten 

kon worden overgebracht. Bovendien werd de grens die de 

jongen stelde, i.c. 10 minuten, gerespecteerd en werd zijn 

stem gehoord binnen het bemiddelingsproces.  

Als voorlaatste bedenking willen we nog even stilstaan bij 

het gegeven “kind in gevaar”. Hiermee houden wij terdege 

Bemiddelen met minderjarige slachtoffers: hun (voor)recht van spreken! 

Voetnoten: 
 
¹ Evelyn Goeman, Hilde Vanlommel en Bram Vandroogenbroeck zijn allen 

werkzaam voor vzw Suggnomè als slachtoffer-daderbemiddelaar.  Zij 
werken respectievelijk voor de arrondissementen Oudenaarde, Antwer-

pen en Leuven/Brussel.   

² Wallis,P and Tudor,B. (2008) The pocket Guide to Restorative Justi-

ce.London: Jessica Kingsley Publishers, p 20.  

³ Dit dossier werd opgenomen door twee bemiddelaars van vzw Suggno-

mè. 

⁴ Hoe bemiddelen in elke ontwikkelingsfase van een kind of jongere is een 
vraagstelling die niet in dit artikel zal worden behandeld. Als bemiddelaars 

willen wij hier aangeven dat wij ons bewust zijn van het feit dat wij onze 
methodiek dienen aan te passen aan de ontwikkelingsfase waarin het kind 

zich bevindt. 

⁵ Guido zit in de gevangenis en gaat via penitentiair verlof naar buiten om 

dadertherapie te volgen. 

⁶ De bezoekruimte richt zich op elke situatie waar de uitoefening van het 
recht op persoonlijk contact is verbroken, moeilijk verloopt of te conflic-
tueus is. Kind(eren) en hun ouder(s) kunnen er elkaar ontmoeten voor 

een bepaalde periode. 

7 Bemiddelingscriteria: de feiten situeren zich binnen een strafrechtelijk 
kader, er is geen sprake van interferentie met bemiddeling in strafzaken, 
de dader is bereid verantwoordelijkheid op te nemen voor het gebeuren 

en er is sprake van een duidelijk aanwijsbaar slachtoffer. 
 
8 Jongeren tussen 15 en 18 jaar.  
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de belangrijkste manieren om te voorkomen dat kinderen 

en jongeren onherstelbare schade oplopen na een misdrijf, 

is hen erkennen als slachtoffer en hen de kans geven om als 

kind de schokkende gebeurtenis te verwerken. Dit klinkt 

misschien evident, maar is het niet! Nog vaak merken wij 

immers dat kinderen en jongeren niet toekomen aan ver-

werking, aan herstel, aan “genezing”. Omdat de volwasse-

nen rond hen emotioneel niet beschikbaar zijn voor hen 

doordat ze zelf te zeer aangedaan zijn door de feiten; of 

omdat de volwassenen geen “taal” vinden om met kinderen 

te “spreken” over het misdrijf; of omdat ze er vanuit gaan 

dat een kind maar beter zo snel mogelijk verder gaat met 

het “normale” leven en dat het niet goed is “alles terug op 

te rakelen”, etc. Al deze zaken kunnen maken dat kinderen 

en jongeren niet toekomen aan een gezonde verwerking en 

later in hun leven de kosten dubbel en dik gepresenteerd 

krijgen. Het is daarom erg belangrijk dat volwassenen be-

grijpen hoe kinderen en jongeren een schokkende gebeur-

tenis verwerken als we hen willen helpen bij herstel. Hier-

onder zetten we enkele kenmerken van verwerking bij min-

derjarigen op een rijtje. Wie hier meer over wil weten, kan 

het boek “Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis” 

lezen.  

 

A. Kleuters en lagere school kinderen:  

Wet van duale gevoelens: Bijv: “Je hebt een gesprek 

met een meisje van 9 dat seksueel misbruikt is. Ze 

wordt erg verdrietig bij de vragen die je haar stelt 

over de feiten. Opeens vertelt ze iets grappigs dat 

vandaag op school gebeurd is.” Als volwassenen 

leiden we daar vaak, onterecht, uit af dat kinderen 

Dit is het land waar grote mensen wonen 

Je hoeft er nog niet in: het is er boos  

Er zijn geen feeën meer, er zijn hormonen,  

En altijd is er weer wat loos.  

(Annie M.G. Schmidt)  

 

Als volwassenen geloven we graag dat de wereld van kin-

deren er één is van K3, onschuld en plezier, maar ook kin-

deren en jongeren worden geconfronteerd met geweld en 

andere schokkende gebeurtenissen. Vanuit ons team, 

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde, komen we jaarlijks 

met een honderdtal kinderen en jongeren in contact die een 

misdrijf of gewelddadig overlijden hebben meegemaakt: 

een inbraak, intrafamiliaal geweld, seksueel misbruik, een 

dodelijk verkeersongeval,… Vaak merken we dat ouders, 

leerkrachten, etc ofwel de impact van dergelijke feiten op 

een kind minimaliseren (“ze is nog te jong om echt te besef-

fen wat er gebeurd is”) ofwel overreageren (“mijn kind is 

voor de rest van zijn leven getraumatiseerd”). De realiteit, 

zo is onze ervaring, ligt in het midden. Minderjarigen zijn 

kwetsbaar omdat ze afhankelijk zijn van volwassenen, nog 

niet alle uitdrukkingsmogelijkheden en copingvaardigheden 

hebben, etc. Maar ze zijn tegelijk erg krachtig, omdat ze een 

enorme geestelijke veerkracht hebben, een groot aanpas-

singsvermogen, beschikken over creativiteit en fantasie, etc. 

In dit artikel bekijken we eerst hoe kinderen en jongeren 

een misdrijf of andere schokkende gebeurtenis verwerken. 

Daarna staan we stil bij wat dan herstel(lend) is voor hen.  

 

1. Verwerking  

Herstel is onlosmakelijk verbonden met verwerking. Één van 

Jonge slachtoffers: onherstelbaar  

geschaad… of toch niet?! 

 
Liselot Willems¹  
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niet snappen wat er gebeurd, in vermijding gaan, 

etc. Dit klopt niet. Kinderen kunnen veel beter dan 

volwassenen een intens verdrietig moment naast 

een blij moment plaatsen. Dit switchen tussen 

emoties helpt hen om te gaan met intense pijn en 

te doseren.  

Uitstel van verwerking: Bijv: “Je komt in een gezin 

waar vader verongelukt is. Moeder geeft aan dat 

er met de kinderen niets aan de hand lijkt te zijn. 

Zij gaan gewoon door met hun leventje, tonen 

geen verdriet, etc. Moeder begrijpt er niets van”. 

Het is belangrijk uit te leggen aan ouders dat veel 

kinderen niet onmiddellijk na een schokkende 

gebeurtenis beginnen te verwerken. Dit heeft 

enerzijds te maken met het feit dat kinderen 

“wachten” met hun verwerking tot de volwasse-

nen rond hen bekomen zijn van de schok. Ander-

zijds weten we dat ontwikkelen en opgroeien vaak 

zoveel energie vraagt van een kind, dat er pas 

later in hun leven energie vrijkomt voor de ver-

werking.  

Regressie: Bijv: “Je komt in een gezin dat betrokken is 

bij een gewelddadige diefstal. De ouders maken 

zich zorgen omdat hun jongste terug in zijn bed is 

beginnen plassen”. Hierboven legden we al uit dat 

én ontwikkelen én verwerken (te) veel vraagt van 

een kind. Daarom is het heel normaal dat een kind 

even stilvalt en zelfs regresseert in zijn ontwikke-

ling als het een schokkende gebeurtenis aan het 

verwerken is.  

Fantasie: Bijv: “In een gezin dat 

een inbraak heeft meegemaakt, 

vertelt één van de kinderen jou 

dat ze bang is dat de dief gaat 

terugkomen om haar mee te 

nemen in een zak”. Kinderen 

hebben een levendige fantasie. 

Als ze onvoldoende uitleg krijgen 

(bijvoorbeeld omdat we hen 

willen “beschermen” voor de 

harde realiteit) beginnen ze de 

losse eindjes in het verhaal aan 

elkaar te knopen met fantasieën. 

Het is dus net helpend, in plaats 

van belastend, om kinderen 

eerlijk en concreet uitleg te ge-

ven en hun vragen niet uit de 

weg te gaan. Vaak is het ook 

nodig om iets meer dan één keer uit te leggen, 

want kinderen leren door herhaling.  

Kinderen beschermen anderen en willen voor ande-

ren zorgen: “Je hebt een gesprek met een meisje 

van 8 jaar dat door haar grootvader misbruikt is. 

Ze wil niet dat je iets doorvertelt over jullie ge-

sprek aan haar mama, want die is erg verdrietig 

de laatste tijd. Ze vind het erg voor haar mama 

dat haar papa nu in de gevangenis”. Kinderen en 

jongeren gaan heel vaak hun ouders beschermen, 

neem hen dit niet af. Let er wel op dat de zorg dat 

het kind geeft in verhouding is met zijn of haar 

leeftijd en schakel steunfiguren in voor het kind 

die wat verder af staan (een leerkracht, de moe-

der van een vriendje, een hulpverlener,…)  

Kinderen willen graag iets doen en tonen zich in actie 

en spel: Bijv: “Je hebt een gesprek met een meisje 

van 7. Terwijl je uitlegt wat bemiddeling juist is, 

Jonge slachtoffers: onherstelbaar geschaad…of toch niet?! 

Bron: www.steunpunt.be (brochure 5 jaar kinderwerking) 
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offers wel eens schuldgevoelens. Bij kinderen is 

dat echter vaker het geval omdat zij nog erg ego-

centrisch denken en alles op zichzelf betrekken. Zij 

kunnen niet altijd een juiste inschatting maken 

van oorzaak en gevolg (vb: ik ben verkracht omdat 

ik een stout kindje ben). Het is belangrijk te luiste-

ren naar hun schuldgevoel maar hen tegelijk wel 

duidelijk te maken dat hen geen reële schuld treft.  

Psychosomatische klachten: bijv: “Je hebt een gesprek 

met een kind na een gewapende overval. De vol-

gende keer vertelt de moeder je dat haar kind na 

jullie gesprek erg veel buikpijn had”. Net omdat 

kinderen zich nog niet zo goed verbaal kunnen 

uitdrukken en nog niet zoveel copingvaardigheden 

hebben om met emoties om te gaan, uiten emo-

begint ze te tekenen: ze tekent zichzelf en jou als 

postbode die een brief brengt naar de dader”. Het 

is belangrijk kinderen niet alleen op een verbale 

manier te benaderen, maar ook naar andere kana-

len te zoeken om met kinderen te communiceren: 

tekenen, spelen,…. Als we écht willen communice-

ren met kinderen over hetgeen hen overkomen is, 

moeten we als volwassene onze vertrouwde taal, 

woorden, durven loslaten en creatief zijn!  

Schuldgevoelens: bijv: “Je hebt een gesprek met een 

meisje van 9 dat door haar nonkel verkracht is. Ze 

vertelt je dat ze zich schuldig voelt dat haar nonkel 

nu in de gevangenis zit, dat zijn kindjes nu verdrie-

tig zijn en dat er in de familie veel ruzies zijn nu”. 

Uiteraard hebben ook volwassen slacht-

Jonge slachtoffers: onherstelbaar geschaad…of toch niet?! 

Dit is het land waar grote mensen wonen. 
Je hoeft er nog niet in: het is er boos. 

Er zijn geen feeën meer, er zijn hormonen, 
En altijd is er weer iets anders loos. 

En in dit land zijn alle avonturen 
Hetzelfde, van een man en van een vrouw. 

En achter elke muur zijn andere muren 
En nooit een eenhoorn of een bietebauw. 
En alle dingen hebben hier twee kanten 

En alle teddyberen zijn hier dood. 
En boze stukken staan in boze kranten 

En dat doen boze mannen voor hun brood. 
Een bos is hier alleen maar een boel bomen 

En de soldaten zijn niet meer van tin. 
Dit is het land waar grote mensen wonen… 

Wees maar niet bang. Je hoeft er nog niet in. 
 

Annie M.G. Schmidt 
Bron: “En wat dan nog” - uitgeverij: De Arbeiderspers 
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of, en hoe, zij wensen gebruik te maken van je 

bemiddelingsaanbod.  

Sterk verschil tussen binnenkant en buitenkant: Bijv: 

“Je hebt een gesprek met een jongere die getuige 

was van het dodelijk ongeval van zijn beste vriend. 

Het gesprek verloopt moeizaam: je hebt het ge-

voel dat je op een muur botst, de jongere lijkt er 

onbewogen bij te zitten. Plots barst hij in tranen 

los”. Veel ouders geven aan hoe gesloten hun 

adolescent wel is, hoe moeilijk het is te weten wat 

er in hen omgaat. Jongeren zetten vaak een 

“emotionele muur” op, waar soms plots een barst 

in kan komen: een woede uitbarsting, een huil-

bui,.. Het verschil tussen hun buitenkant (nors, 

tegendraads, etc) en hun binnenkant (angstig, 

verdrietig, etc) is vaak erg groot. Laat je niet mis-

leiden of afschrikken door wat je aan de 

“buitenkant” ziet!  

Belang van leeftijdsgenoten: Bijv: “Je hebt een gesprek 

met een meisje van 15 jaar die in de metro over-

vallen is. Ze heeft weinig zin om met jou te praten, 

ze vertelt dat ze liever met haar vriendinnen 

praat”. Leeftijdsgenoten zijn, meer dan voor kin-

deren, erg belangrijk voor jongeren als steunfi-

ties zich vaak in lichamelijke klachten. Wees dus 

alert voor lichamelijke klachten en ga samen met 

het kind en ouders na of ze te maken kunnen heb-

ben met de schokkende gebeurtenis.  

 

B. Jongeren:  

Idealisme , kritische ingesteldheid en existentiële 

vragen: Bijv: “Je hebt een gesprek met een jongen 

van 16 jaar die in elkaar geslagen is door leeftijds-

genoten. Hij reageert erg gelaten op je voorstel tot 

bemiddeling: wat heeft het allemaal voor zin om 

dit gesprek te hebben, de slechten winnen het toch 

altijd, de wereld is onrecht-

vaardig”. Adolescenten zijn 

volop bezig met de ontwik-

keling van hun zelfbeeld en 

wereldbeeld. Iedere adoles-

cent stelt zich vragen over 

wat de zin is van het leven, 

wat hij wil bereiken, wat 

anderen van hem vinden, 

etc. Deze zoektocht, eigen 

aan deze leeftijdsfase, wordt 

nog bemoeilijkt op het mo-

ment dat je een misdrijf 

meemaakt. Neem de exis-

tentiële vragen van jongeren 

ernstig, maar nuanceer tege-

lijk ook hun vaak erg zwart/

wit denken.  

Dualiteit tussen onafhankelijkheid en afhankelijkheid: 

Bijv: “Je hebt een gesprek met een 14-jarig meisje 

dat verkracht werd na een fuif. Ze maakt zich boos 

op haar ouders die haar niet meer naar fuiven 

willen laten gaan nu. Even later komt de moeder 

erbij zitten, en kruipt het meisje bij haar moeder 

op schoot”. Adolescenten schommelen erg heen 

en weer tussen enerzijds hun drang om op eigen 

benen staan en anderzijds hun nood om toch nog 

steun en bescherming bij hun ouders te zoeken. 

Zorg voor steunfiguren, maar betuttel hen niet en 

laat hen hun eigen keuzes maken, bijvoorbeeld in 

Jonge slachtoffers: onherstelbaar geschaad…of toch niet?! 

Bron: www.steunpunt.be (brochure 5 jaar kinderwerking) 
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heeft”, “de deur van je slaapkamer laten openstaan zodat je 

ons kan roepen als je iets engs hoort”,… Vanuit slachtoffer-

hulp stimuleren we ouders ook om de normaal structuur 

(school, hobbies etc) zo snel mogelijk te herstellen. Het 

geeft immers zekerheid en houvast, en dus een gevoel van 

veiligheid, als die dingen tenminste wel gewoon blijven 

lopen zoals ze liepen. Bij adolescenten ligt het thema van 

veiligheid vaak nog moeilijker: zij staan op een punt in hun 

ontwikkeling dat loslaten, het veilig nest stilaan uitvliegen, 

belangrijk is. Maar ouders hebben vaak net de omgekeerde 

reflex nadat hun kind slachtoffer is geworden: hun zoon 

mag niet meer uitgaan nadat hij in elkaar geslagen is op een 

fuif; hun dochter mag niet meer op internet nadat haar 

vriendje naaktfoto’s op internet heeft gezet. Toch is het 

belangrijk adolescenten niet te gaan over-beschermen of 

controleren want daarmee wordt vaak enkel hun angst en 

onzekerheid gevoed. Een gevoel van veiligheid heeft ook 

met vertrouwen te maken: vertrouwen in de mensen rond-

om je én vertrouwen in jezelf. Beiden zijn vaak (erg) ge-

kwetst na een schokkende gebeurtenis. Er zijn geen tover-

formules om dat vertrouwen te herstellen. Stimuleer het 

herstel van vertrouwen in anderen door gezinsleden met 

elkaar te laten delen wat er in hen omgaat, wat ze nodig 

hebben, waarom ze reageren zoals ze doen,… Geef kinderen 

en jongeren ook complimenten over hoe ze gereageerd 

hebben tijdens de schokkende gebeurtenis, het was het 

beste wat ze op die moment konden doen. En druk je ver-

trouwen uit in hun capaciteiten om deze schok te boven te 

komen!  

 

3. Herstel via gerechtelijke weg  

Voor veel slachtoffers is de gerechtelijke weg (klacht indie-

nen, schadevergoeding vragen, een zitting op de rechtbank, 

etc) een belangrijk aspect van herstel. Kinderen en jongeren 

worden echter vaak, uit goede bedoelingen, helemaal bui-

ten deze wereld gehouden. Zij kunnen uiteraard nog niet 

voor zichzelf optreden en zullen wettelijk vertegenwoordigd 

worden, meestal door hun ouders, in de hele juridische 

procedure. Dit betekent echter niet dat minderjarige slacht-

offers niet bezig zijn met thema’s als straf, schuld en recht-

vaardigheid. Het geven van informatie over juridische as-

pecten, het antwoorden op hun vragen rond deze thema’s, 

het bevragen van hun visie, weliswaar allemaal in een taal 

aangepast aan hun leeftijd, kan in onze ervaring erg herstel-

guur, als referentiepunt, als vertrouwenspersoon. 

Het is belangrijk het belang van leeftijdsgenoten 

te respecteren, maar ga er niet zomaar vanuit dat 

jij als volwassene geen steunfiguur kan zijn voor 

een jongere. De verwachtingen naar hun leeftijds-

genoten worden zeker niet altijd ingelost als het 

gaat over steun na een schokkende gebeurtenis.  

Symptoomgedrag: Bijv: “Je hebt een gesprek met een 

moeder wiens 16-jarige dochter misbruikt is door 

een leraar. Ze vertelt je dat haar dochter zichzelf 

snijdt en krast”. Net omdat het verschil tussen hun 

binnen-en buitenkant zo groot is bij adolescenten, 

door hun angst om er niet meer bij te horen als ze 

hun emoties tonen, door hun existentiële vragen, 

etc, zien we vaak veel symptoomgedrag bij ado-

lescenten: automutilatie, middelengebruik, agres-

sief gedrag. Kijk verder dan wat zich aan de bui-

tenkant toont en zie de psychische pijn die hier 

mee uitgedrukt wordt.  

 

Als we met bovenstaande factoren rekening houden, wat 

zou dan herstel voor een minderjarig slachtoffer kunnen 

betekenen? En hoe kunnen we bijdragen aan hun herstel? 

Hieronder bekijken we enkele aspecten die in onze ervaring 

belangrijk zijn naar herstel toe. Maar deze lijst is zeker niet 

volledig.  

 

2. Herstel van veiligheid en vertrouwen 

Veiligheid is even noodzakelijk voor kinderen om te kunnen 

ontwikkelen als eten en drinken! Een bedreigende situatie 

verstoort hun ontwikkeling en veiligheid moet dan ook zo 

snel mogelijk hersteld worden, in de reële situatie én in hun 

beleving. Hierin spelen in de eerste plaats de ouders en 

andere zorgfiguren rond het kind een belangrijke rol. Het is 

daarbij vaak moeilijk voor ouders om een evenwicht te vin-

den tussen enerzijds het veiligheidsgevoel van hun kind 

herstellen, en anderzijds eerlijk zijn. Je kan immers niet 

garanderen aan je kind dat er nooit meer iets ergs zal ge-

beuren of dat er bijvoorbeeld nooit meer ingebroken zal 

worden. Je kan wel aan je kind uitleggen wat je er aan zal 

doen om je kind zo goed mogelijk te beschermen, bijvoor-

beeld: “jou niet meer alleen laten met opa die je misbruikt 

Jonge slachtoffers: onherstelbaar geschaad…of toch niet?! 
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offerhulp inschatten dat de (juridische) belangen van ouders 

en kind tegenstrijdig zijn, zoals bijvoorbeeld bij incest het 

geval kan zijn, proberen wij een advocaat in te schakelen die 

voor het kind zelf optreedt. In ons gerechtelijk arrondisse-

ment hebben wij het geluk hiervoor beroep te kunnen doen 

op de balie van advocaten voor minderjarigen. Een aanrader 

tenslotte om met kinderen het gesprek aan te gaan over 

juridische aspecten, is het boek “Waarom draagt de rechter 

een jurk”.  

 

4. Her-stellen  

Voor volwassen slachtoffers is het vaak al niet makkelijk het 

machtsonevenwicht dat tijdens een misdrijf tussen dader en 

slachtoffer ontstaat te doorbreken, en zich als slachtoffer te 

her-stellen. Voor minderjarigen is dit vaak nog moeilijker, 

want ook zonder een misdrijf is er reeds een machtsverschil 

tussen volwassenen en kinderen. Volwassenen zijn fysiek en 

mentaal “groter en sterker”, oefenen gezag uit ten aanzien 

van kinderen, kinderen zijn (deels) afhankelijk van volwasse-

nen. Het is niet voor niets dat de strafwet het “uitoefenen 

van een gezagsrelatie” als verzwarende omstandigheid 

voorziet bij het plegen van een misdrijf op een minderjarige. 

Her-stellen is het loskomen uit de positie van weer-loos 

naar weerbaar en krachtig kind. Vaak is spel het ideale oe-

fenterrein voor kinderen om zich te her-stellen. 

  

 
 

In het her-stellen hebben kinderen ook betrouwbare vol-

Bij het gezin Lauwers vallen op een avond 3 gewapende 
en gemaskerde mannen binnen. Mona (7 jaar) en haar 
broer Gust (5 jaar) worden door de overvallers uit bed 
gehaald, en onder schot gehouden om zo de ouders te 
dwingen de kluis te openen. Beide kinderen krijgen minu-
tenlang een geweer tegen hun hoofd, er wordt geroepen 
tegen hen in het Frans, wat ze niet verstaan. Na een tien-
tal minuten gaan de overvallers er met de buit vandoor. 
De kinderen worden aangemeld bij slachtofferhulp omdat 
ze erg angstig zijn, nachtmerries hebben en niet meer 
alleen in hun bed durven slapen. We spelen de overval na 
met playmobil en in het spel hakken Mona en Gust met 
zichtbaar plezier de overvallers in mootjes. Ze worden 
daarna opgesloten in de dierentuin bij de gevaarlijke 
dieren, en samen met heel de familie gaan ze naar de 
gevangen dieren kijken!  
Een volgende keer dat Mona en Gust samen met mij de 
overval naspelen, zegt Gust: “weet je nog Mona, die ene 
boef had kogels in zijn geweer gestoken en toen kreeg hij 
zijn geweer niet meer in elkaar”. Gust lacht: “Ik denk dat 
het eigenlijk maar een dommerik was hoor”. Van een 
beangstigende boeman werd de boef een mens met ge-
breken.  

lend werken voor een kind of jongere. Zelden echter wordt 

hun mening gevraagd, wat zij er bijvoorbeeld van vinden dat 

hun dader vrijgelaten wordt onder voorwaarden. Zelden 

krijgen zij uitleg over bijvoorbeeld een zitting op de recht-

bank.  

 

 
 

Wanneer kinderen betrokken geraken in een gerechtelijke 

procedure maar daar verder geen enkele uitleg bij krijgen 

en geen enkele gelegenheid krijgen om hun stem in het 

verder verloop te laten klinken, draagt dat vaak enkel bij tot 

nog meer machteloosheid. Waarom zou voor minderjarige 

slachtoffers niet gelden wat voor volwassen slachtoffers 

geldt, namelijk dat het actief betrokken worden bij de ver-

dere afhandeling en het gehoord worden in de juridische 

procedure herstellend werkt?  

 

 
 

Het is belangrijk met ouders het gesprek aan te gaan over 

hoe en waarom ze hun kind, aangepast aan de leeftijd uiter-

aard, daarin kunnen betrekken. Wanneer wij vanuit slacht-

Brandon, een jongen van 17 jaar, is vorig jaar op 
straat neergestoken door 2 mannen. Hij is in zijn ge-
dachten nog veel bezig met de daders: wie ze zijn, 
waarom ze dat gedaan hebben,…. Als ik hem vraag 
wat hij over hen weet, of zij gestraft zijn,… haalt hij 
zijn schouders op: “Pff, ik weet dat allemaal niet. Mijn 
ouders hebben dat toen allemaal geregeld, ze wilden 
mij daar niet mee belasten. Naar het schijnt hebben 
die gasten wel een schadevergoeding moeten betalen, 
en hebben mijn ouders dat op een rekening apart 
gezet, maar eigenlijk weet ik daar niets van.”  

Luna, 11 jaar, is jarenlang misbruikt door haar grootva-
der. Uit angst en schaamte heeft ze dit lang verzwegen. 
Tot ze enkele maanden geleden haar verhaal toch toe-
vertrouwde aan een leerkracht. Vanaf dat moment gaat 
de bal aan het rollen: haar ouders stappen naar de poli-
tie en er wordt een videoverhoor afgenomen van Luna, 
wat bijzonder pijnlijk en moeilijk is, haar ouders verbre-
ken alle contact met de grootouders. Luna had al deze 
gevolgen niet voorzien op het moment dat ze begon te 
praten, ze wilde enkel dat het misbruik stopte. Een half 
jaar verder heeft ze niets meer gehoord van de politie, 
ook haar ouders vertellen haar verder niets. Ze heeft wel 
eens een flard van een gesprek opgevangen tussen haar 
ouders over een advocaat, maar ze begrijpt er niets van. 
Ze vraagt zich af waarom ze haar verhaal aan de politie 
heeft moeten vertellen als het toch allemaal niets uit-
maakt.  

Jonge slachtoffers: onherstelbaar geschaad…of toch niet?! 
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deze te boven te komen. Mede-lijden om hun kwetsbaar-

heid heeft plaats gemaakt voor vertrouwen in en bewonde-

ring voor hun krachten. Regelmatig vraag ik me wel eens af 

hoe het met hen zal gaan als ze later groot zijn…Veel hangt 

daarbij af van hoe de volwassenen rond het kind zijn omge-

gaan met de situatie: in welke mate laten we kinderen kind 

zijn, zonder ze te betuttelen of overbelasten, en zijn wij, 

volwassenen, in staat om hen te steunen in hun unieke 

verwerkingsproces? Ter illustratie en afronding dit verhaal: 

 

 
 

 

Er waren eens drie bomen, die alle drie in een hevi-
ge storm een grote tak waren kwijtgeraakt. De drie 
bomen waren elk op een andere manier met hun 
verlies omgegaan. Jaren later ging ik de bomen 
weer opzoeken. Gisteren heb ik ze teruggevonden 
en met hen gesproken. 
 
De eerste boom rouwde nog steeds om zijn verlies 
en zei ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde om 
te groeien: "Nee, dat kan ik niet want ik mis een 
belangrijke tak." Ik zag dat hij klein was gebleven 
en in de schaduw stond van de andere bomen. De 
zon drong niet meer tot hem door. De wond was 
duidelijk zichtbaar en zag er naakt uit. Het was het 
hoogste punt van de boom. Hij was niet meer ver-
der gegroeid. 
 
De tweede boom was zo geschrokken van de pijn 
dat hij snel had besloten om het verlies te verge-
ten. Hij was moeilijk te vinden, want hij lag op de 
grond. Een voorjaarsstorm had hem doen omwaai-
en. Hij had zijn greep op de aarde verloren. De plek 
van de wond was moeilijk te vinden. Deze zat ver-
stopt achter een heleboel vochtige bladeren en lag 
daar te rotten. 
 
De derde boom was ook erg geschrokken van de 
pijn en de leegte in zijn lijf en hij rouwde om zijn 
verlies. Het eerste voorjaar toen de zon hem uitno-
digde om te groeien, had hij gezegd: "Dit jaar nog 
niet." Toen de zon het tweede voorjaar weer terug-
kwam met de uitnodiging, had hij gezegd: "Ja zon, 
verwarm mij zodat ik mijn wond kan verwarmen. 
Mijn wond heeft warmte nodig opdat ze weet dat 
ze erbij hoort." Toen de zon het derde voorjaar 
weer terugkwam, sprak de boom: "Ja zon, laat mij 
groeien. Ik weet dat er nog zoveel te groeien is." De 
derde boom was ook moeilijk te vinden, want ik 
had niet verwacht dat hij zo groot en sterk zou zijn 
geworden. Gelukkig heb ik hem herkend aan de 
dichtgegroeide wond die vol trots in het zonlicht 
werd gehouden.  

wassenen nodig, die het mee voor hen opnemen en vanuit 

gelijke “hoogte” de dader kunnen aanspreken. In de eerste 

plaats zijn dit de ouders, maar ook de herstelbemiddelaar 

kan deze rol deels mee opnemen.  

 

 
 

Wij zijn ook erg blij dat er vanuit Suggnomé een brochure 

rond herstelbemiddeling op maat van minderjarige slachtof-

fers geschreven werd.  

 

Bij herhaald geweld (zoals langdurig seksueel misbruik) is 

het onze ervaring dat kinderen vaak een (lange) periode 

nodig hebben waarin er helemaal geen contact is tussen 

dader en slachtoffer, om zich te her-stellen. In die periode 

kan het kind loskomen uit de misbruikrelatie en uit de in-

vloedsfeer van de dader. Om zich te her-stellen moet het 

kind zich kunnen vrijmaken van de ideeën die geïnstalleerd 

werden om het misbruik mogelijk maken, zoals: “je mag er 

tegen niemand iets over zeggen” of “je hebt het verdiend, 

het is je eigen schuld”. Soms duurt het tot kinderen letterlijk 

en figuurlijk groter geworden zijn, volwassen zijn, vooraleer 

ze zich anders kunnen verhouden tot hun dader.  

 

 
 

5. Besluit  

Na bijna 10 jaar werken met kinderen en jongeren die 

slachtoffer zijn geworden van schokkende gebeurtenissen 

heb ik vooral geleerd dat kinderen een ongelooflijke capaci-

teit hebben om zich aan te passen aan moeilijkheden en 

Fien, slachtoffer van aanranding van de eerbaarheid door 
haar scoutsleider, doet mee aan een herstelbemiddeling. 
De bemiddelaar van dienst is een grote, stevige man, en 
dit blijkt niet onbelangrijk te zijn voor het meisje: “Ha, 
naar jou gaat hij wel luisteren hoor, hij gaat misschien 
zelfs schrik hebben van jou!”. De herstelbemiddelaar krijgt 
verder ook nog de instructie mee dat hij bij het overbren-
gen van de boodschappen van het meisje LUID moet pra-
ten tegen de dader. Zo heeft ze, als het ware veilig achter 
de brede rug van de bemiddelaar, haar dader durven 
aanspreken.  

Jilke is een jonge vrouw van 23 jaar die als 7-jarige 
misbruikt werd een vriend des huizes. Nu, meer dan 
15 jaar later, weg van thuis en op eigen benen, 
komt ze aankloppen bij slachtofferhulp en wil ze 
ondersteund worden in een bemiddelingsproces 
met die man.  

Jonge slachtoffers: onherstelbaar geschaad…of toch niet?! 
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Vragen of bedenkingen:  

Liselot Willems, hulpverlener en verantwoordelijke kinder-

werking team Slachtofferhulp CAW Archipel; Lise-

lot.willems@archipel.be  

 

Neem zeker ook eens een kijkje op onze website voor kin-

deren: www.slachtofferhulp-brussel.be en doorklikken naar 

“voor kinderen”.  

 

Momenteel zijn wij een boek aan het schrijven met getuige-

nissen van kinderen, jongeren en ouders over wat hen ge-

holpen heeft om de schokkende gebeurtenis te verwerken 

en te herstellen. Het boek zal uitkomen in 2012. Wil je hier-

over op de hoogte gehouden worden, stuur dan een mailtje 

naar bovenstaand mailadres.  

 

Meer lezen:  

Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis: een 

praktische gids na een misdrijf of een plotseling 

overlijden, steunpunt algemeen welzijnwerk, Lannoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jong verlies, Riet Fiddelaers-Jaspers, Ten Have 

Waarom draagt de rechter een jurk, Katrien Vande-

woude, Clavis  

Voetnoten:  

 

¹ Liselot Willems, hulpverlener  en verantwoordelijke kinderwer-
king team Slachtofferhulp CAW Archipel; Lise-
lot.willems@archipel.be  
 

Jonge slachtoffers: onherstelbaar geschaad…of toch niet?! 
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Op de site van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk staat 

te lezen dat er een positieve evolutie merkbaar is wat de 

positie van slachtoffers betreft. Slachtoffers komen actiever 

op voor hun belangen en voor hun rechten. Ze verenigen 

zich in allerhande groeperingen,  formuleren verwachtingen 

en eisen en zoeken naar een publiek en politiek draagvlak. 

Geleidelijk aan ontstaat er in de samenleving dan ook meer 

aandacht voor slachtoffers. 

 

Ik stel mij de vraag of deze evolutie ook merkbaar is wat 

minderjarige slachtoffers betreft. Minderjarigen, zowel ver-

dachten als slachtoffers, blijven juridisch gezien, een kwets-

bare en zwakke groep. Toch zijn er ook hier al heel wat stap-

pen gezet om de positie van jongeren, die in conflict zijn 

met de wet, te verbeteren. 

 

Wanneer jongeren voor de rechter moeten verschijnen, 

moeten zij verplicht worden bijgestaan door een advocaat. 

Ook de recente uitspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens heeft implicaties voor de juridische 

bijstand voor minderjarige verdachten². Zo hebben minder-

jarige verdachten het recht op consultatiebijstand. Dit 

houdt het recht op een gesprek in met de raadsman vooraf-

gaand aan het eerste inhoudelijke verhoor van een verdach-

te. De Hoge Raad heeft bepaald dat aangehouden minderja-

rige verdachten ook recht hebben op bijstand door een 

raadsman of een andere vertrouwenspersoon tijdens het 

verhoor door de politie.  

 

Als minderjarige blijf je 

procesonbekwaam en 

je bent dus vaak afhan-

kelijk van je wettelijke 

vertegenwoordigers om 

bepaalde (rechts)

handelingen te stellen. 

Ongeacht je verdachte 

of slachtoffer bent. 

 

 

Het Internationaal Ver-

drag inzake de Rechten 

van het Kind bevat geen 

bepaling die aan min-

derjarigen expliciet het 

recht geeft om zelfstan-

dig als procespartij in 

rechte op te treden³. 

De algemene regel 

geldt dat de ouders het 

minderjarig slachtoffer 

vertegenwoordigen in 

een juridische procedure. Maar wat als je vertegenwoordi-

gers net degenen zijn die geweld tegen je hebben gepleegd? 

Of wat als de ouders niet dezelfde belangen hebben als hun 

zoon of dochter? 

 

Omdat kinderen beperkt zijn in hun recht op toegang tot de 

De juridische positie van minderjarige 

slachtoffers 

 
Interview met Sofie Van Rumst en Geert Decock 
Antje Segers¹ 

Geert Decock 

Sofie Van Rumst 
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 Heeft een minderjarig slachtoffer toegang tot de rechter? 

Kunnen zij zelf een zaak aanhangig maken? 

In principe niet. Een minderjarige is procesonbekwaam en 

kan dus zelf geen zaak aanhangig maken bij de rechter. Zijn  

ouders moeten dit doen als wettelijke vertegenwoordiger. 

Zoniet kan er een voogd ad hoc worden aangesteld. 

De jongere kan zelf naar het bureau voor juridische bijstand 

bellen of direct een beroep doen op een jeugdadvocaat via 

de website www.jeugdadvocaat.be. Zij kunnen dan samen 

bekijken op welke manier er een procedure kan gestart 

worden. Ze kunnen nagaan of er een voogd ad hoc kan wor-

den aangesteld of deze vraag richten aan de onderzoeks-

rechter wanneer er bijv. een klacht met burgerlijke partij-

stelling in naam van de jongere wordt ingediend. De voogd 

ad hoc kan ook worden aangesteld door de procureur of 

door de voorzitter van de rechtbank. 

 

Er is al enige tijd discussie omtrent de procesbekwaamheid 

van minderjarigen. Dit thema werd vaak in één naam ge-

noemd met de voorstellen rond het hoorrecht en de jeugd-

advocatuur. In het verleden werden reeds verschillende van 

deze gekoppelde wetsvoorstellen ingediend om de positie 

van jongeren te versterken, maar deze zijn niet door de 

Kamer geraakt.   

 

Momenteel worden de 3 thema’s uitgesplitst. Het hoorrecht 

wordt gewijzigd in de wet op de familierechtbanken en ook 

de jeugdadvocatuur wordt hier deels in mogelijk gemaakt. 

Het thema van procesbekwaamheid van minderjarigen is 

wat naar de achtergrond verdwenen. Niet iedereen is 

ervan overtuigd dat de procesbekwaamheid van minderjari-

gen een goede zaak zou zijn. 

 

Een 17 jarig slachtoffer is niet procesbekwaam en kan zich 

dus geen burgerlijke partij stellen. Hij mag wel een zitting 

bijwonen en kan eventueel gehoord worden. Er bestaan 

precedenten van eigen procesbekwaamheid, maar wettelijk 

is dit niet voorzien. 

Als de ouders niets willen ondernemen om de jongere bij te 

staan in de juridische procedure, rest er niets anders dan de 

voogd ad hoc. 

  

rechter en rechtbank, verdienen ze speciale aandacht⁴.  

Minderjarige slachtoffers hebben het recht om actief deel 

te nemen aan het proces dat volgt op hun slachtofferschap 

of verdienen tenminste de kans om te beslissen om hier 

geen deel van uit te maken.⁵ 

 

Artikel 12 van het IVRK bepaalt dat kinderen het recht heb-

ben hun mening te uiten in alle aangelegenheden die hen 

treffen.  Niet enkel in gerechtelijke of bestuurlijke procedu-

res, maar in elke aangelegenheid of procedure die hen aan-

belangt. 

 

In bemiddeling en herstelrecht is participatie het sleutel-

woord. Kinderen krijgen een forum om over hun zaak te 

spreken en gehoord te worden. Net als bij volwassenen zien 

we ook minderjarige slachtoffers als ‘stakeholders’, als eige-

naars van het conflict. 

 

Geïnspireerd door deze materie en gewapend met een aan-

tal vragen, neem ik een interview af van Geert Decock en 

Sofie Van Rumst. Beiden zijn advocaat in Gent. Daarnaast 

doceert Geert Decock jeugdrecht aan de Arteveldehoge-

school in Gent en is Sofie Van Rumst ook werkzaam bij de 

Kinderrechtswinkel in Vlaanderen. 

 

Kan een minderjarige een klacht indienen?  

Een minderjarig slachtoffer kan een klacht indienen bij de 

politie. Hij kan dit ook doen tegen zijn eigen ouders. Dit 

betekent niet dat hier automatische een gevolg aan zal wor-

den gegeven. Het is steeds aan het parket om te beslissen 

over een mogelijke vervolging. 

De juridische positie van minderjarige slachtoffers 

In principe kunnen minderjarigen 

bemiddelen zonder toestemming 

van de ouders. De ouders worden 

aangeschreven en zijn dus wel op 

de hoogte van dit aanbod.  

http://www.jeugdadvocaat.be
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Hoe gaat een voogd ad hoc te werk? Kan een minderjarige die 

zelf aanstellen?⁶ 

Als ouders en minderjarige tegengestelde belangen hebben, 

stelt de rechtbank ambtshalve of op verzoek van de procu-

reur des Konings een voogd ad hoc aan.  

De voogd ad hoc heeft dus een gerechtelijk mandaat en ver-

dedigt de objectieve belangen van de minderjarige. Hij is 

nodig om de procedure verder te zetten. Hij is dus geen 

raadsman, hoewel de voogd ad hoc vaak een advocaat is.  

De voogd ad hoc en de advocaat spreken vaak af wie wat 

verder zal opvolgen. 

Als het kind slachtoffer is van zijn ouders, zal het parket vrij 

snel een voogd ad hoc aanstellen en zal hij dus niet wachten 

op de rechter. 

Zowel de jeugdadvocaat als de voogd ad hoc zijn gratis voor 

minderjarigen. 

  

Wat is de rol van de jeugdadvocaat? Kan een minderjarig 

slachtoffer die zelf raadplegen?  

De advocaat is de spreekbuis van de minderjarige en vertelt 

zijn verhaal. Hij waakt over de subjectieve belangen van 

de jongere. Hij ondersteunt de jongere, ook al heeft de 

advocaat zelf een andere mening.  

Iedere jongere heeft recht op bijstand van een jeugdadvo-

caat. In principe zou bijstand altijd mogelijk moeten zijn. 

Toch is dit vandaag enkel verplicht in de klassieke jeugd-

beschermingprocedures. Bijstand in het hoorrecht of wat 

de jeugdhulpverlening betreft is nog steeds facultatief.  

Jongeren kennen dit recht op bijstand nog steeds onvol-

doende. 

Er wordt een permanentielijst opgesteld met advocaten 

die zich vrijhouden om te kunnen optreden voor een min-

derjarige wanneer deze onverwacht voor de jeugdrechter 

moet verschijnen. Het streefdoel is dat enkel advocaten 

met een speciale opleiding aan deze permanentie kunnen 

deelnemen. 

 

Bij de wet op de familierechtbanken zal iedere advocaat die 

wil optreden voor de minderjarige, verplicht worden om de 

opleiding te volgen. 

 

 

Kan een minderjarige bemiddelen zonder toestemming of  

medeweten van zijn ouders?  

In principe kunnen minderjarigen bemiddelen zonder toe-

stemming van de ouders. De ouders worden aangeschreven 

en zijn dus wel op de hoogte van dit aanbod.  

Als de ouders niet willen dat er een bemiddeling komt, kan 

de bemiddelaar steeds de boodschap meegeven dat er een 

jeugdadvocaat kan aangesteld worden. Wanneer je als be-

middelaar vindt dat het aangewezen is dat er een advocaat 

betrokken wordt, kan je deze vraag ook zelf stellen. 

 

Heb je als bemiddelaar beroepsgeheim naar de ouders?  

Als bemiddelaar heb je uiteraard beroepsgeheim. Ook tus-

sen de minderjarige en zijn ouders. Het is daarnaast de taak 

van de bemiddelaar om in de mate van het mogelijke, ieder-

een rond de tafel krijgen. Zeker als het over het financiële 

aspect gaat.  

Ook advocaten hebben beroepsgeheim. De advocaat van de 

minderjarige heeft maar 1 cliënt en dat is de jongere zelf. 

 

Kan een minderjarig slachtoffer een financiële overeenkomst 

afsluiten in de bemiddeling?  

Het juridisch correcte antwoord is nee. Maar als niemand 

hier een probleem van maakt en de minderjarige wordt niet 

expliciet benadeeld, zal ook de rechtsgeldigheid niet betwist 

worden. De nietigheid van de overeenkomst kan ook alleen 

maar door de minderjarige zelf worden ingeroepen. Zowel 

langs dader als slachtofferkant. Een meerderjarig slachtoffer 

De juridische positie van minderjarige slachtoffers 
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die bijvoorbeeld een overeenkomst heeft getekend met een 

minderjarige dader, zal zich op deze nietigheid niet kunnen 

beroepen. 

Het zou kunnen dat een rechter hier wel een probleem in ziet. 

Er is immers een probleem met de uitvoerbaarheid. Minderjari-

gen kunnen geen dadingen afsluiten en niet contracteren, dus 

de rechter mag eigenlijk geen een overeenkomst homologeren 

die niet rechtsgeldig is.  

 

Kan een minderjarige een overeenkomst afsluiten in de bemid-

deling waarin enkel intenties, meningen worden geuit? 

Er kan wel een gedeeltelijke overeenkomst worden opgesteld 

tussen een minderjarig slachtoffer en de dader zonder dat de 

ouders dit document  moeten tekenen. 

 

Als één van de ouders akkoord gaat met de bemiddeling en de 

andere niet, welke gevolgen heeft dit op juridisch vlak?  

Als één van de ouders een overeenkomst in de bemiddeling 

tekent,  kan de andere ouder hiertoe niet gebonden worden. 

Degene die de handtekening op de overeenkomst zet, stelt zich 

dus eigenlijk borg voor die overeenkomst.  

 

Wat kan verbeterd worden aan de positie van minderjarige 

slachtoffers?  

Aangezien de minderjarige dader automatisch een advocaat 

toegewezen krijgt, die hij ook kan raadplegen in het kader van 

de bemiddeling, is het belangrijk om ook het minderjarig slacht-

offer te informeren omtrent mogelijke juridische bijstand. Dit 

zien we als een taak van de bemiddelaar. Het gaat over het 

zoeken naar evenwicht en gelijkheid. Als de dader, omwille van 

zijn juridische bijstand, de bovenhand in de bemiddelingsge-

sprekken krijgt, is het belangrijk dat ook het slachtoffer juridi-

sche bijstand krijgt.  

Eigenlijk zou dit als principe moeten gelden. Krijgt de dader 

bijstand, dan zou dit ook moeten gebeuren aan slachtofferkant. 

De bemiddelaar kan hier een actieve informerende rol in spe-

len. 

 

Met dank aan Geert Decock en Sofie Van Rumst 

 

 

 

 

De juridische positie van minderjarige slachtoffers 

Voetnoten:  
 

¹ Antje Segers is herstelbemiddelaar minderjarigen bij BAAB (De Patio) 
te Brugge.   

² EHRM 27 november 2008 (Salduz/Turkije), §60. 

³ Kinderrechtencommissariaat (2008) Recht op recht. Pleidooi voor 
een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen. http://
www.kinderrechten.be/IUSR/documents/volwassenen/

dossier_rechtsbescherming/Dossier_Rechtoprecht_lowres.pdf 

⁴ Council of Europe (2008) Building a Europe for and with children. 
Towards a strategy for 2009-2011.  https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?

id=1338745&Site=DC. 

⁵ Gal, T. (2006) Victims to partners: Child victims and restorative 
justice. Geraadpleegd op 5 december 2011, http://regnet.anu.edu.au/

sites/default/files/files/TaliGal_Thesis.pdf  

⁶ Decock, G. en Van Rumst, S.(2011) Jeugdadvocatuur in Vlaanderen, 
FJR, jrg 33, 342-347. 
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In het hartje van Antwerpen, naast het bekende comedy-

café The Joker, bevindt zich het TEJO-huis. Therapeuten 

voor jongeren, dat is de betekenis van de afkorting TEJO, 

een uniek project in het Vlaamse hulpverleningslandschap. 

Jongeren kunnen er vrij binnenstappen en dat mag je heel 

letterlijk opvatten: je hoeft niet aan te bellen, je hoeft geen 

afspraak te maken en er zijn geen wachtlijsten. Jongeren die 

hier terecht komen hebben een probleem. Bittere ernst en 

dus niet om mee te lachen, in tegenstelling tot wat je in het 

café ernaast wel zou verwachten. Toch worden jongeren op 

een heel warme, zelfs huiselijke manier ontvangen, wat de 

sfeer direct wat gemoedelijker maakt en je je alleen maar 

wat beter op je gemak kan voelen. Je mag er zelfs een spel-

letje spelen terwijl je wacht, en je krijgt een glas water en 

een appel. We interviewen Ingrid De Jonghe, de gedreven 

oprichtster van Tejo. 

 

Wat maakt Tejo zo uniek?  

« Met Tejo willen we graag zo laagdrempelig mogelijke the-

rapeutische hulp aanbieden voor jongeren tussen 10 en 20 

jaar. We zijn niet rigide, dus ook iemand van 9 jaar of van 21 

jaar is welkom.   

De bedoeling is dat er een tiental gesprekken kunnen 

plaatsvinden. Geen tien, maar een tientàl. Dat wil zeggen 

dat het er eventueel ook twaalf kunnen zijn of dat het er 

zeven kunnen zijn. Jongeren krijgen een uur per sessie. We 

proberen kort oplossingsgericht te werken, dat is ons streef-

doel. We proberen de jongere sterker te maken. En we pro-

beren een aantal oplossingsstrategieën voor te stellen zoda-

nig dat het probleem dat 

geschetst wordt uiteindelijk 

ook opgelost kan worden. 

Maar het is niet zo dat wij 

eender welk probleem van 

de jongere gaan oplossen. 

We gaan ons toespitsen naar 

het meest cruciale probleem. 

Soms is dat het verlies van een 

ouder of soms is dat een ander 

trauma, bijvoorbeeld een pesterij die uit de hand loopt. In 

een eerste gesprek al moet er een empathische relatie op-

gebouwd worden. De jongere moet het gevoel krijgen: bij 

Tejo kan ik echt iets vertellen en ze gaan er iets aan doen.   

Tejo werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers zijn therapeuten 

of therapeuten in wording die in de eindfase van hun oplei-

ding zitten. Ze zijn stuk voor stuk zeer gemotiveerd en zeer 

geëngageerd. We hebben allemaal verschillende therapeuti-

sche achtergronden. Maar we vragen aan elke therapeut 

om dezelfde vorming te volgen, namelijk de opleiding kort-

durende oplossingsgerichte therapie. » 

 

Hoe is Tejo ontstaan?  

« Tejo is een pilootproject dat gestart is in 2010. We zullen 

in maart 2012 twee jaar bezig zijn. Het project is gestart 

vanuit het ongenoegen over de Integrale Jeugdzorg en hoe 

dat dat er nu uiteindelijk uitziet.  

De aanleiding om het op te starten was een wedstrijd van 

het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn. Men zocht naar 

Jeugdtherapie zonder grenzen 
 

 

Interview met Ingrid De Jonghe  
Lien Soetewey¹ 

Ingrid De Jonghe 
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alternatieven in de begeleiding met jongeren en het moest 

gaan om het werken met vrijwilligers. Ik had een idee maar 

wist niet of dat dat genoeg was om deel te nemen aan die 

wedstrijd. Ik heb mijn idee uitgewerkt en ben uiteindelijk 

genomineerd geworden naast enkele andere initiatieven. 

Met dat verschil dat de andere projecten allemaal werk-

zaam waren en dat van mij niet. Ik had gewoon een idee.  

Ik geef les aan de Plantijn Hogeschool in Antwerpen en ik 

liet mijn studenten een onderzoek doen om mijn idee hard 

te maken. De studenten hebben met een telefonische en-

quête verschillende instanties bevraagd naar de nood van 

opvolging en psychische ondersteuning van jongeren. Zij 

waren het er allemaal over eens dat dit ontoereikend was in 

Vlaanderen, dus ook voor Antwerpen, en dat zij een nieuw 

initiatief zouden toejuichen. Ik had deze nood na veel op-

zoekwerk reeds beschreven in het boek «Jeugdrecht en 

strafrecht voor het sociaalpedagogisch werkveld».  Ik heb 

ook altijd met krantenartikels gewerkt in mijn lessen over 

Jeugdrecht. Ik heb krantenartikels van 10 en 20 jaar geleden 

teruggevonden waarin men altijd maar hetzelfde herhaalt: 

er zijn wachtlijsten.  

Ik vond meer en meer dat ik als burger dan maar iets moest 

doen, aangezien de overheid het niet deed. De uiteindelijke 

druppel was een interview dat ik hoorde met een jeugdpsy-

chiater van het UZ in Gent die zei: kijk, als je kanker hebt of 

je hebt suikerziekte of je hebt een hartkwaal, dan gaat men 

ook niet zeggen ‘kom volgend jaar maar eens terug’ maar 

dat durft men wel zeggen tegen iemand die een depressie 

heeft en dat is niet ok. Dat trof mij wel.  

Dan ben ik ook nog gaan spreken met mensen uit de geeste-

lijke gezondheidszorg, met mensen uit het werkveld, en ik 

merkte dat het allemaal heel rigide is. Ik herinner me dat 

één CGGZ zei dat van de 10 jongeren die ze zagen, er mis-

schien 3 op de wachtlijst werden gezet en 7 de deur uit 

moesten omdat ze niet in hun kader passen. Maar het gaat 

wel om jonge mensen die hulp vragen en die nergens an-

ders terecht kunnen. We weten dat we in Vlaanderen met 

een hoog suïcidegetal zitten. Dat is niet zomaar. 

 Ik ben dan in juli 2009 gaan praten met Guy Tegenbos van 

De Standaard. Hij schreef veel kritische artikels over de bij-

zondere jeugdbijstand en ik dacht dat hij misschien de man 

was die naar mijn verhaal wou luisteren. En dat deed hij 

ook, hij zei: ‘ik vind het heel knap wat je wilt bereiken en ik 

ga u een artikel bezorgen’. En op vrijdag 4 september 2009 

stond het op de voorpagina van de Standaard! Vanaf dan 

kreeg het idee veel persaandacht en dat was een ongeloof-

lijke boost. Vanaf maandag kreeg ik concreet e-mails van 

mensen die zich kandidaat stelden om als therapeut te ko-

men werken of om mee te werken aan het project en heel 

snel kwam ik aan veertig mensen, die voor 100% achter 

mijn project en achter mijn visie stonden. 

We hebben een vzw opgericht ‘Jeugdtherapeuten zonder 

grenzen’. We hebben hard gewerkt aan de website, aan de 

kaartjes en flyers. We hebben van in het begin in verschil-

lende werkgroepjes gewerkt, dat was heel leuk. De ene 

hield zich bezig met de website, de andere met het onthaal, 

… We moesten ook een dagelijks bestuur hebben. Het pro-

ject wordt gesubsidieerd door de Provincie en door de Stad 

Antwerpen. Op 13 maart 2010 zijn we dan gestart. Onder-

tussen staan we er met een ploeg van zeventig vrijwil-

ligers.» 

 

Tejo staat voor een laagdrempelig aanbod. Hoe laag is de 

drempel en hoe bereiken jullie de jongeren?    

« De jongeren kunnen hier zo binnenstappen. Ze hoeven 

geen afspraak te maken. Dat zijn onze zogenaamde ‘wilde 

intakes’. We hebben wel nog altijd veel mensen die op af-

spraak komen. We zijn alle dagen open behalve zon- en 

feestdagen, dus ook tijdens de vakanties. We hebben vijf 

Jeugdtherapie zonder grenzen 

In een eerste gesprek al moet er 

een empathische relatie 

opgebouwd worden. De jongere 

moet het gevoel krijgen: bij Tejo 

kan ik echt iets vertellen en ze 

gaan er iets aan doen.   
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therapieruimten en we stellen dagelijks vijf therapeuten ter 

beschikking.  

Het onthaal bij ons is heel warm en bijzonder. Er is altijd 

iemand aanwezig in de onthaalruimte. Jongeren kunnen 

zich anoniem aanmelden. We vragen enkel een voornaam, 

hun geboortedatum en hun woonsituatie (wonen ze alleen, 

bij één of beide ouders).  

Op het moment dat we gestart zijn, hebben we de JAC’s 

aangeschreven, de CLB’s, de CAW’s, de CGGZ’s en de jeugd-

politie. Dat zijn nu onze doorverwijzers.  

We hebben alle scholen zelf aangesproken en zijn ons daar 

gaan voorstellen. We hebben kaartjes van Tejo kunnen leg-

gen bij de leerlingenbegeleiders van de scholen, want die 

krijgen op de eerste plaats jongeren die een probleem heb-

ben over de vloer. We hebben de kaartjes ook in jeugdhui-

zen gelegd. We hebben ook veel lezingen gegeven. Op korte 

tijd hebben we ook al 15 keer in de krant gestaan. Die pers-

artikels staan op onze website www.tejo.be.  

Wat gaan nu ook naast de individuele therapie - vanaf 2012 

- praatgroepen starten met jongeren. Elke praatgroep zal 

begeleid worden door drie therapeuten. Het eerste thema 

van een praatgroep is ‘zelfbeeld - wie ben ik eigenlijk?’.  We 

merken dat heel veel jongeren een slecht of geen zelfbeeld 

hebben. De woensdagnamiddag kunnen de jongeren hier 

om 12u terecht, en krijgen ze een broodje en een drankje 

en dan starten we van 13u tot 15u met als thema 

‘verliefdheid en seksualiteit’. Die zal gegeven worden door 

twee seksuologen die we hier in huis hebben. Een derde 

thema is ‘omgaan met veranderingen’. Op de affiches staat 

kris kras door elkaar bijvoorbeeld: ‘er is een dierbaar ie-

mand overleden, je bent van school veranderd, ouders zijn 

gescheiden, … Allerlei veranderingen in je leven: hoe ga je 

daar mee om?’ » 

 

Met welke problematieken komen jongeren bij Tejo aan-

kloppen?  

« Het overgrote deel - en dan heb ik het over 35 à 40 % - zijn 

allerlei mogelijke relatieproblemen. Relatieproblemen zo-

wel met ouders, als met een leerkracht, als met een lief, als 

met broers en zussen, … Serieuze problemen met weglopen, 

slechte of geen communicatie meer tot gevolg. Een tweede 

problematiek is toch wel depressie, negatief zelfbeeld en 

alles wat daar rond hoort. En een derde is dat we toch wel 

merken dat heel wat jongeren hier binnenkomen met le-

vensstress - zo hebben we dat genoemd - jongeren die ei-

genlijk niet kunnen volgen. Hun leeftijdsgenoten niet kun-

nen volgen, de verwachtingen niet kunnen volgen, hun ou-

ders verwachten vanalles maar zijn er dikwijls niet, enzo-

voort. 

 

We krijgen ook te maken met slachtoffers. Eerst en vooral 

de problematiek van de niet-begeleide minderjarigen. We 

hebben jongeren die een zeer zwaar trauma hebben mee-

gemaakt in hun land van herkomst. 

We hebben jongeren die slachtoffer zijn van misbruik, zowel 

fysiek, mentaal als seksueel misbruik die hier een warm huis 

vinden en een plaats waar niemand weet wie of waar ze 

zijn. Want we werken anoniem, we gaan niet vertellen dat 

er hier iemand geweest is. Maar natuurlijk hebben we met 

minderjarigen wel een verantwoordelijkheid van melding. 

Dus dan gaan wij dat wel melden bij het Vertrouwenscen-

trum, jongeren weten dat ook. En we leggen dat uit: kijk, 

het misbruik is nog niet helemaal gestopt en dat moet stop-

pen.  

Verder zijn er slachtoffers die gepest worden, dat zijn er 

veel. En dan zijn er ook nog jongeren die slachtoffer zijn van 

de echtscheiding van hun ouders, of van allerlei mogelijke 

problemen van hun ouders.  

We zien slachtoffers van een misdrijf, maar we zien ook 

daders hier. Het justitiehuis stuurt door naar ons. Je hebt 

jongeren die kunnen kiezen: ofwel naar de gevangenis ofwel 

Jeugdtherapie zonder grenzen 

Bron: vzw VVGG 

http://www.tejo.be
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tien keer naar Tejo gaan. We hebben daar wel heel duidelij-

ke overeenkomsten rond gemaakt. We hebben duidelijk 

gecommuniceerd: wij werken vrijwillig en gemotiveerd. » 

 

Kan u enkele aandachtspunten schetsen in de methodiek die 

Tejo hanteert? 

« De jongere wordt van in het begin door eenzelfde thera-

peut gevolgd. We proberen met de jongere daarom ook te 

kijken naar een vast moment in de week waarop hij kan 

komen, op een moment dat zijn therapeut er ook is. Natuur-

lijk kan daar van afgeweken worden in overleg met de the-

rapeut. Na één gesprek vragen we ook altijd aan de jongere 

of het goed is zo, of dat hij bijvoorbeeld liever een man of 

een vrouw wil of… het moet klikken. Doordat we allemaal 

zo voorzichtig zijn om kwalitatief werk te leveren, zijn er 

weinig jongeren die zeggen niet tevreden te zijn.  

 

De vorming die de therapeuten volgen is ook gelijk. Nu kun-

nen ze ook de technieken van de narratieve therapie leren, 

zoals de ‘remembering techniek’ die toch belangrijk is in de 

traumabegeleiding. In die zin proberen we ons te bekwa-

men. Onze doelstelling is om laagdrempelige hulp te bie-

den, maar ook om goede jeugdtherapeuten te worden. Er is 

niemand van ons die enkel als jeugdtherapeut is opgeleid. 

Want werken met jeugd is toch iets anders. Je moet weten 

hoe ver een jongere staat in zijn ontwikkeling, je moet we-

ten waar jongeren mee bezig zijn de dag van vandaag, waar 

maken ze zich zorgen over.  

 

De praatgroepen, in groepjes van tien jongeren bijvoor-

beeld, werken langs twee kanten. Enerzijds zijn ze er voor 

de jongeren die reeds bij Tejo komen en die nadien via de 

praatgroepen nog ondersteuning kunnen vinden. Anderzijds 

denken we dat jongeren die nog niet de stap durven zetten 

naar onze laagdrempelige therapie, via die praatgroepen 

misschien voelen dat ze echt wel met een ei zitten.    

We bieden ‘mediatietherapie’ aan en dat houdt in dat ieder-

een die de jongere begeleid hier welkom is. Dus als ouders 

graag hun woordje willen placeren, kan dat. Wat vaak niet 

het geval is bij andere therapeuten. We zien ze één of twee 

keer en we proberen verbinding te leggen. De jongere staat 

absoluut centraal hier, maar we proberen dus ook verbin-

ding te leggen tussen ouder en kind. Als ook de ouders dat 

natuurlijk willen, want dat is niet altijd het geval.  

Ik denk concreet bijvoorbeeld aan de moeilijke omgangsre-

geling na echtscheiding, waarbij een kind zegt dat het de hel 

is. Dan proberen we de ouders te betrekken en zien we de 

jongere samen met de ouders, om ook duidelijk te maken 

hoe zwaar dat is voor de jongere. We gaan ook soms met de 

twee ouders praten en dan gaan we bemiddelen. 

We zien altijd eerst de jongere en vragen wel eerst aan de 

jongere of we de ouders kunnen zien. » 

 

Hoe kijkt u in de context van Tejo naar herstelbemiddeling?  

Wij zouden na de bemiddeling verder kunnen werken met 

de jongere, nadat de jongere geleerd heeft verantwoorde-

lijkheid op te nemen en om herstel te doen na wat hij ge-

daan heeft, dan kunnen wij daarin perfect een therapeuti-

sche ondersteuning aanbieden. Ook bij minderjarige slacht-

offers natuurlijk.  

Het is heel waardevol en noodzakelijk wat er voor allemaal 

voor slachtoffers bestaat, zoals slachtofferhulp, slachtoffer-

bejegening en herstelbemiddeling. Maar toch denk ik dat in 

sommige situaties mensen toch nog echt vastzitten en die 

nog therapeutische begeleiding nodig hebben. Dus het kan 

zeker aanvullend zijn.  

 

Ik denk dat een bemiddeling of een hergo moeilijk is voor 

zowel de dader als voor het slachtoffer. Ik denk dat het voor 

een slachtoffer heel moeilijk is om geconfronteerd te wor-

den met een dader. Ik denk wel dat het bijna altijd een 

meerwaarde is. Het zou kunnen dat de bemiddelingen die 

gebeuren nog extra therapeutisch kunnen ondersteund 

worden, waardoor de kans voor slachtoffer en dader om 

elkaar te kunnen ontmoeten vergroot kan worden. Het gaat 

altijd om eenmalige dingen, en we weten dat een dader kan 

hervallen en een slachtoffer opnieuw slachtoffer kan wor-

den. Dus het is belangrijk dat je de situatie zodanig terug 

onder controle krijgt, dat je ook sterker wordt en niet bij het 

eerste het beste terug ineen zakt, wat wel kan gebeuren. En 

ook dat die dader goed beseft met wat hij bezig is. » 

Jeugdtherapie zonder grenzen 
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Een bemiddeling is vaak een kortdurende interventie. Toch 

merken we als bemiddelaars dat bij het werken met minder-

jarige slachtoffers van zware feiten de bemiddelingen langer 

duren. Hoe werken jullie in een kortdurend kader aan een 

vertrouwensrelatie met de jongere? 

« In onze therapeutische opleiding hebben we heel veel 

geoefend in het goed kunnen luisteren, het goed observe-

ren van de jongere en wat hij zegt of niet zegt, want je hebt 

ook jongeren die heel weinig zeggen. We krijgen ook met 

jongeren te maken die niet zo goed ter taal zijn. In de kelder 

hier hebben we een ruimte waar jongeren creatief kunnen 

bezig zijn met klei, met schilderen, met tekenen, met vanal-

les waardoor men op een andere manier dan het gesproke-

ne aan de slag kan gaan. Zodanig dat jongeren zich uiteinde-

lijk goed voelen in dit huis. We bieden ook water aan en 

appels. We zorgen dat het gezellig is bij het onthaal. We 

zorgen ook dat alles proper is, dat ze het warm hebben en 

dat het veilig is hier. Er is iemand aan het onthaal, die gaat 

daar niet weg. Dus die staat altijd in verbinding met jonge-

ren die binnenkomen of buiten gaan. Er is ook een groot 

toilet met een lavabo en hierboven is er een badkamer, dus 

ze kunnen zich verfrissen. Ook is het ongelooflijk belangrijk 

dat ze hier anoniem terecht kunnen. » 

 

In het werken met minderjarigen krijgt het werken in ver-

trouwelijkheid nog een andere dimensie. Omdat we in be-

middeling ook werken met de ouders, maken we afspraken 

met de jongere wat we wel en niet terugkoppelen naar de 

ouders. Daarnaast werken wij in situaties waar minderja-

rigen gevaar hebben gelopen en soms potentieel nog lopen. 

Hoe gaan jullie met deze deontologische kwesties om?  

« Ik ben ook juriste en vandaar dat ik heel goed weet waar 

de lijn ligt. Ik zeg tegen de therapeuten dat ze me een mail 

kunnen sturen als ze twijfelen. Er is hier nog een jeugdadvo-

cate en een rechter, die in de raad van beheer zit. En met 

drieën zijn we altijd bereid om advies te geven als er een 

bepaalde vraag is van deontologische aard. We geven de 

therapeuten ook supervisie, intervisie en vorming. Dus er 

zijn verschillende mogelijkheden ter ondersteuning en om 

casussen te bespreken.  

Ik vind dat jongeren zeker geheimen mogen hebben ten 

opzichte van hun ouders! Maar als er sprake is van misdrij-

ven en er komt nog iets nieuws aan het licht dan kan je niet 

anders dan je beroepsgeheim niet houden. Bij een nakende 

gevaarsituatie of een nieuwe gevaarsituatie die je te weten 

komt, dan is de bescherming van jongeren belangrijk. En dat 

kan je ook zo uitleggen: ‘ik ga niet zeggen wat er gezegd is, 

maar ik ga wel zorgen dat jij meer beschermd kan worden.’ 

» 

 

Bij een herstelbemiddeling betrekken we steeds de burgerlijk 

verantwoordelijken van de minderjarige slachtoffers. We 

proberen de kinderen zelf zeggenschap te geven door ze 

apart te proberen spreken. Als ouders uit bescherming hier 

problemen mee hebben, respecteren we dat en werken we 

enkel met hen verder. We werken in ieder geval steeds via 

de ouders. Hoe denkt u daarover? 

« Het is inderdaad van belang de jongere apart te zien. Het 

kind zelf zien zou ik zelfs als voorwaarde stellen. Ik ben the-

rapeut, maar ik ben ook nog altijd jurist en ik vind dat jonge-

ren gehoord moeten worden. Maar écht gehoord worden.  

Ik vind wel dat ouders gehoord moeten worden, maar het 

kind is slachtoffer, dus het kind heeft een probleem. Zelfs in 

jullie situatie, het minderjarige slachtoffer staat centraal en 

het gaat wel om hem of haar. »  

 

We spreken met minderjarige slachtoffers over heel moei-

lijke thema’s en hoewel we als bemiddelaars geloven in 

participatie van slachtoffers zitten we in het geval van min-

derjarigen ook met een beschermingsreflex. Hoe geraken we 

uit dat dilemma?   

Jeugdtherapie zonder grenzen 
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« Het is kwestie van de juiste vragen te stellen. Heel voor-

zichtige vragen. Zodat een kind ook ruimte krijgt om niet 

onmiddellijk te hoeven zeggen wat er misloopt. Ik denk dat 

het veel te maken heeft met hoe je je opstelt, dat je een 

heel luisterende houding hebt. Het is ook belangrijk om veel 

open vragen te stellen, zodat ze niet enkel hoeven te ant-

woorden met ja of nee. Bijvoorbeeld: ‘Hoe voel je je nu? 

Vertel eens hoe het nu loopt’. Op die manier. Heel rustig, 

niet bedreigend, want dan klappen ze dicht. Dat ze ook 

iemand voor hen hebben die zegt veel respect te hebben 

voor de jongere en wat hij vertelt. Het uitleggen van het 

beroepsgeheim is ook belangrijk, dat wat de jongere vertelt 

niet wordt doorgegeven aan de ouders. Als ze dan iets zeg-

gen over misbruik, dan kan je achteraf nog zeggen: ‘je hebt 

me verteld dat je slachtoffer bent geworden, maar blijkbaar 

is er toch nog veel meer aan de hand.’ » 

 

Hoe kan je met jongeren goed praten over zaken die per 

definitie zwaar en moeilijk zijn? We willen hen niet opnieuw 

victimiseren maar ook niet overbeschermen.  

« Door te zeggen tegen de jongere dat je ruimte maakt voor 

zijn verhaal. Door te zeggen dat hij de hoofdpersoon is en 

dat je gaat luisteren. Door die jongere een echte stem te 

geven. Je gaat hem niet gewoon over zijn bolletje strelen, 

maar je geeft hem echt de mogelijkheid om te zeggen wat 

er speelt.  

Het is belangrijk de jongere au sérieux te nemen en te fo-

cussen op zijn verhaal. Dat je met een open vizier kijkt en 

luistert naar dat verhaal, ook al weet je al heel wat uit een 

bepaald dossier. Je bent geen jurist, want dan moet het wel 

allemaal correct verteld worden, maar je vraagt gewoon 

hoe de jongere zich voelt, wat hij over dat alles denkt, wat 

hij eigenlijk verwacht van je. 

Het is ook heel belangrijk om te zeggen wat je probeert te 

doen, dat je heel veel uitlegt en dan kijkt wat die jongere 

nodig heeft. ‘Er is iets serieus met jou gebeurd, anders zou 

je hier niet zijn. We hebben nu tijd en ruimte voor jou. We 

gaan daar nu eens even doorwandelen: heb je last om op 

bepaalde plaatsen te komen, hoe is het op school, heb je 

het gevoel dat je karakterieel veranderd bent?’. Je vraagt 

dus eerder naar het psychologische: ‘Hoe gaat het nu met 

jou, hoe gaat het met je angsten, met de verwerking van 

wat er gebeurd is?’ 

Je zoekt ook best naar vertrouwenspersonen die hen kun-

nen helpen. En dat hoeven niet de ouders te zijn, dat kan 

bijvoorbeeld evengoed een muziekleerkracht zijn.  

Probeer het vooral te laten komen van de jongeren en zie 

wat er komt. Praat op een heel empathische, leeftijdsade-

quate manier met jongeren. Probeer zoveel mogelijk aan-

sluiting te vinden bij de leefwereld van de jongere. Wees 

heel uitnodigend. Ook de omkadering is belangrijk, leuke 

zeteltjes enzovoort. En zeg dat het geen probleem is dat het 

allemaal niet in een eerste gesprek kan verteld worden. Je 

kan een afspraak maken voor een tweede gesprek. Zoek 

ook andere manieren dan praten, bijvoorbeeld vragen om 

een foto mee te brengen waarover hij kan vertellen. » 

 

We hopen dat dit mooie initiatief een inspiratie mag zijn 

voor anderen en zijn blij te horen dat er mogelijkheden zijn 

tot samenwerking met herstelbemiddeling en met het justi-

tiehuis.  

 

We danken Ingrid De Jonghe van harte voor dit boeiende 

gesprek!  

 

 

 

 

 

Ingrid De Jonghe is oprichtster van Tejo. Zij is gedrags-
therapeute, jeugdadvocate en docente aan de Plantijn 
Hogeschool te Antwerpen. Zij is voorzitter geweest van 
de stuurgroep van de HCA - diensten Adam en Elegast in 
Antwerpen.  
Tejo bevindt zich in de Bredestraat 2, 2000 Antwerpen, 
tel : 03/283.83.80, www.tejo.be 

Jeugdtherapie zonder grenzen 

Voetnoten:  
 

¹ Lien Soetewey is slachtoffer-dader bemiddelaar en werkt voor vzw 
Suggnomè in het arrondissement Gent.   
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« Een belangrijk aandeel van de dossiers waar slachtoffer-

daderbemiddelaars in werken betreft feiten van misbruik 

binnen de gezinscontext waarbij kinderen het slachtoffer 

werden. We werken in deze dossiers wanneer deze zich 

binnen een strafrechtelijk kader bevinden. Er zijn echter 

veel intrafamiliale misbruiksituaties waar er (nog) geen jus-

titiële interventie is geweest, maar die wel gemeld kunnen 

worden. Ze worden gemeld bij het Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling. De taak van het centrum is bij melding 

van misbruik op te treden en dat binnen een buitengerech-

telijk kader. Is hun werking, weliswaar vanuit dat kader, dan 

gerelateerd aan de onze of laat hun finaliteit dat niet toe ? 

Hoe kijkt men vanuit het vertrouwenscentrum naar bemid-

deling tussen slachtoffer en pleger? Hoe werken zij met 

minderjarige slachtoffers?  We vragen het aan Kristel Bovijn, 

maatschappelijk assistente bij het Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling Oost-Vlaanderen. » 

 

Kan u de werking van het Vertrouwenscentrum Kindermis-

handeling (VK) kort voorstellen ?  

« Het VK is een meldpunt voor kindermishandeling of voor 

een vermoeden van kindermishandeling. Daaronder ver-

staan we het brede spectrum van kindermishandeling, ook 

seksueel misbruik. Dit meldpunt is toegankelijk voor zowel 

professionelen als niet-professionelen, eigenlijk voor alle 

burgers van Vlaanderen. We zijn per provincie georgani-

seerd. De bedoeling van het centrum is de meldingen te 

onderzoeken en te kijken of er hulpverlening moet opge-

start worden. De meldingen die hier binnenkomen zijn mel-

dingen van intrafamiliaal geweld ten aanzien van minderja-

rige of verlengd minderjarige slachtoffers. Met intrafamiliaal 

bedoelen we de brede familie in de omgeving van de min-

derjarige. » 

 

Uit welke hoek krijgen jullie de meldingen ?  

« Globaal gezien krijgen we 50% meldingen uit de niet-

professionele sfeer: buren, familie, … iedereen die op één of 

Werken in een buitengerechtelijk kader 

met plegers en minderjarige slachtoffers 

van intrafamiliaal misbruik:  

het Vertrouwenscentrum  

kindermishandeling 

 
Interview met Kristel Bovijn 
 

Lien Soetewey¹ 

Maar het creëren van 
veiligheid hoeft niet altijd 

te betekenen dat er 
fysieke afstand moet zijn.  
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andere manier met kinderen in contact staat. En de andere 

helft komt van mensen die op professionele manier met 

kinderen en/of hun gezin in contact komen. De minderjarige 

slachtoffers kunnen hun situatie zelf ook melden, maar we 

krijgen eigenlijk weinig meldingen van het kind zelf. Dat 

heeft te maken met de problematiek op zich en dat heeft 

ook te maken met toegankelijkheid. We proberen heel toe-

gankelijk te zijn, maar het blijkt toch dat de drempel voor 

slachtoffers zelf groot is. We zitten ook met jonge kinderen 

die niet zomaar naar de hulpverlening kùnnen stappen. »  

 

Is het de bedoeling om een politionele aangifte in eerste 

instantie te vermijden?  

« Het is niet onze doelstelling om het te vermijden. Het is 

wel onze doelstelling om in eerste instantie te kijken met 

welke soort interventie het slachtoffer het best geholpen is. 

Dat kan een juridische interventie zijn. Dan gaan we de 

mensen alle informatie geven die nodig is om een politione-

le aangifte te doen. Als het zo is dat ze dat niet willen doen 

– want dat gebeurt wel vaker dat ze dat in eerste instantie 

niet willen doen - dan bekijken wij dat we voldoende veilig-

heid en ondersteuning kunnen geven vanuit hulpverlenende 

tussenkomsten. Dus het criterium is niet wel of niet politio-

neel, het criterium is: wat heeft het slachtoffer nodig. En wij 

hebben enkel een hulpverlenend mandaat, dus wij werken 

buiten de gerechtelijke sfeer.  

Het uiteindelijke doel is dat een kind zich veilig genoeg kan 

voelen om zich te ontwikkelen thuis. Voelen en ook zijn. Er 

zijn heel veel situaties die problematische opvoedingssitua-

ties zijn, waarbij je als doel stelt dat de ouders dan vooral 

een stuk bijgestuurd worden in hun opvoeding opdat die 

kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Als we denken aan 

situaties van ernstig seksueel misbruik is het de bedoeling 

dat er meteen veiligheid is rond de lichamelijke integriteit.  

Het gaat om zaken die volwassenen kinderen aandoen, dus 

je kan het niet oplossen door alleen met kinderen te gaan 

werken. Dus gaan we ook aan de slag met de opvoedende 

figuren in de omgeving van de kinderen. »  

 

 

Hoe gaan jullie te werk om de veiligheid voor het kind te 

creëren?   

« We halen er altijd andere hulpverleners bij. Veiligheid 

creëren kan heel fysiek zijn. Dan werken we voor heel jonge 

kinderen heel vaak samen met de Centra voor Kinderzorg 

en Gezinsondersteuning (CKG), waar jonge kinderen tot 

twaalf jaar effectief ondergebracht kunnen worden, of we 

werken samen met internaten. Dat is nog buiten de bijzon-

dere jeugdzorg. Dat zijn diensten die vrij toegankelijk zijn. In 

sommige situaties vragen we ook aan de pleger om het huis 

te verlaten. Als dat niet lukt,  dan moeten we kijken of er 

toch een aangifte nodig is.  

Maar het creëren van veiligheid hoeft niet altijd te beteke-

nen dat er fysieke afstand moet zijn. Wanneer er sprake is 

van opvoedingsproblemen of van slaan omwille van peda-

gogische onmacht kan er ook een hulpverleningstraject 

besproken worden met de ouders en met de kinderen. Er 

kunnen ook opvoedingstips worden gegeven. Je volgt het 

met de school. Je geeft aan het kind een telefoonnummer 

een aanspreekpersoon bij wie het kind terecht kan, waar-

door je ook een soort veiligheid gaat installeren. Je be-

spreekt dat er mensen aanwezig zijn bij wie het kind of de 

ouders terecht kunnen wanneer het terug uit de hand loopt. 

Dus je kan op heel veel niveaus rond veiligheid werken. » 

 

Wat doen jullie precies als er een melding binnenkomt ?  

« Na de melding is het niet vanzelfsprekend dat we ieder-

een gaan uitnodigen voor een gesprek. Na de melding gaan 

we eerst exploreren. Ten eerste gaan we na of de vermoe-

dens van mishandeling of verwaarlozing onderbouwd kun-

nen worden vanuit professionele observaties. Bij meldingen 

die we vanuit niet-professionelen krijgen, gaan we dat eerst 

Het Vertrouwenscentrum kindermishandeling 
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doen. We maken hier gebruik van het gedeeld beroepsge-

heim, zoals omschreven in het kaderdecreet van de Integra-

le Jeugdhulp.  

We gaan de informatie die we krijgen niet in detail delen. 

Van het moment dat je vanuit het Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling belt naar een externe naar aanleiding 

van een melding van een niet-professionele, dan hoef je 

meestal ook al niet veel meer te zeggen. Dan weten de 

mensen dat er een melding is geweest met ver-

moedens van problemen in dat gezin. Meer en 

meer, ook in de Integrale Jeugdhulp, worden 

daar afspraken rond gemaakt. Het is niet de 

bedoeling dat mensen vanalles gaan vertellen 

over dat gezin. Het is de bedoeling om samen te 

werken zodat we te weten komen of er zaken 

zijn waar we ons zorgen over moeten maken.  

Dus we gaan eerst na of er elementen zijn die de 

mishandeling of de verwaarlozing onderbou-

wen. Als dat zo is dan bekijken we of het nodig is 

dat het VK tussenkomt of dat er tussenpersonen 

zijn die met het gezin iets kunnen doen. Het 

Centrum voor Leerlingenbegegeleiding (CLB) 

bijvoorbeeld is zo een instantie die kan tussen-

komen. Het is een partner waar we regelmatig mee samen-

werken.  

Als er een melding komt van professionelen, dan hebben 

die mensen vaak al een hele weg afgelegd met het gezin, 

maar dat de situatie voor de kinderen zo precair is dat ze 

het VK moeten inschakelen. En dan nemen wij meestal met-

een contact op met het gezin, omdat de professionelen dat 

reeds geëxploreerd hebben.  

Contact opnemen met de gezinnen is voor hen zeker niet 

evident. Voor de meeste mensen heeft dat een enorme 

impact: alleen maar die telefoon of die brief krijgen van ons 

met de verwijzing naar  kindermishandeling, want onze titel 

is wel niet mis te verstaan! We leggen altijd eerst ons kader 

uit. Ten eerste leggen we uit wat voor ons kindermishande-

ling is. Vaak denkt men dat dat betekent dat ze bewust kin-

deren fysiek geweld aan doen. Maar dat is niet altijd zo. Het 

kan ook gaan om emotionele tekortkomingen of verwaarlo-

zing bijvoorbeeld. Ten tweede leggen we uit dat we er zijn 

met de bedoeling om de ouders ondersteuning te geven 

opdat er voor hun kinderen een goede situatie kan zijn. 

Want heel veel mensen denken meteen dat wij hun kin-

deren gaan afpakken. En dat gaan we ook meteen onder-

vangen dat dat niet onze bedoeling is. Trouwens we kunnen 

dat niet. We kaderen dat naar de mensen. We leggen de 

melding op tafel. En dan gaan we na bij iedereen: kijk, wat 

denk je ervan, deze ongerustheid wordt ons gemeld, ano-

niem of niet anoniem.  

Ook de signalen van de kinderen worden nagegaan en die 

leggen we dan ook op tafel. Vaak hebben kinderen signalen 

aangegeven in gedrag of in fysieke letsels of vanuit hun 

verhaal. En behalve het verhaal, leggen we de signalen op 

tafel en gaan we steeds terug naar het probleem dat bij dat 

kind ligt. We gaan in op de beleving van ouders en op hun 

verhaal, maar we keren toch telkens terug naar het pro-

bleem waar we verandering in moeten brengen. En dan ben 

je vertrokken met hulpverlenende en begeleidende tussen-

komsten. » 

 

Spreken jullie het kind zelf ?   

« Als we ouders willen aanspreken op hun tekortkomingen, 

dan is het kind er in een eerste gesprek niet bij. Maar naar-

gelang de situatie kan het gesprek ook gevoerd worden 

eerst met het kind en in tweede instantie pas met de ou-

ders. Het is ook mogelijk dat we kinderen niet spreken, in 

situaties waar het kind al een aanspreekpersoon heeft, zoals 

Het Vertrouwenscentrum kindermishandeling 
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een zorgcoördinator, CLB medewerker of een huisarts. Dan 

spreken we met die personen. We spreken het kind ook niet 

als het een vage melding is en we in de exploratiefase er 

geen zicht op hebben gekregen. Dan gaan we ook eerst de 

ouders zien en niet het kind. Eigenlijk is er geen leeftijds-

grens om het kind te zien. De arts kan vragen om de baby of 

peuter mee te brengen, waardoor je een observatie of een 

onderzoek kan doen op het lichaam met het kind. Als je 

echt een verhaal wil bevragen, moet het kind natuurlijk taal 

hebben. Er zijn al kinderen op gesprek gekomen van 3 à 4 

jaar. Dan is het via spel of via tekeningen dat we spreken.  

De visie van het VK is steeds meer om de kinderen wel pro-

beren te zien, vooral dan vanuit het uitgangspunt om de 

diagnostiek vollediger te maken. » 

 

 

Hoe gaan jullie dan verder aan de slag in het gezin ?  

« We willen eerst een goed zicht krijgen op de signalen van 

de slachtoffers. We kunnen dan het gesprek aangaan met 

het kind zelf, of met kind en de moeder of de vader. Dan 

bekijken we welke weg voor het slachtoffer goed is. Om dan 

te gaan kijken hoe we met de pleger aan het werk gaan.  

Het gebeurt dat we dan bemiddelen, maar natuurlijk stellen 

we vanuit de hulpverlening een aantal minimumvoorwaar-

den. En als ik dan aan seksueel misbruik denk of aan ernsti-

ge vormen van mishandeling, dan ga ik eerst zelf de lat be-

palen en dan vanaf dat punt kan ik beginnen onderhande-

len. In die situaties moet je dan toch het kind of de jongere 

wat meer en wat langer kunnen zien om dat heel goed te 

kunnen aftoetsen wat er mogelijk is.  

Wij werken met een sterk normerend kader, vrij directief 

toch wel. Dus de mensen hebben hier een beperkte manoe-

vreerruimte in het onderhandelen.  Je zit ook altijd met een 

minderjarige ten opzichte van een meerderjarige, waardoor 

je geen evenwaardigheid hebt, en waar wij dan de positie 

van de minderjarige toch voldoende naar boven kunnen 

halen. Want ze staan in een kwetsbaardere positie.  

De communicatie is heel belangrijk, maar dit is veel moeilij-

ker bij ons omdat we tussenkomen op een moment van 

melding. We zitten bovendien in een zeer sterk op korte 

termijn oplossingsgerichte situatie. Want heel de buitenwe-

reld verwacht een oplossing. En een beveiliging waardoor je 

veel minder ruimte hebt om zaken, die soms chronisch zijn 

en al heel lang spelen in gezinnen, te gaan bevragen. Maar 

dat kan wel gebeuren in een later proces, als je dan door-

verwijst naar begeleiding, hetzij therapeutisch hetzij opvoe-

dingsondersteunend.  

In situaties van seksueel misbruik gebeurt het zelden of niet 

dat we een minderjarig slachtoffer gaan samenzetten met 

de pleger. Als kinderen hier komen, is het vaak de eerste 

onthulling. En dan is de tijd veel te kort. En je moet toch een 

veel langere weg eerst afleggen, met een stuk begeleiding 

en therapie, vooraleer je die confrontatie kan doen. Dus 

deze setting is niet goed om ze al te gaan samen zetten voor 

een bemiddeling.  

Ik heb al wel bemiddeld in situaties van seksueel misbruik 

tussen leeftijdsgenoten. Ik heb daar toch goede ervaringen 

mee. Ik vind de mogelijkheid zeker zeer nuttig, maar er 

moet heel wat tijd en voorbereiding aan vooraf kunnen 

gaan. »  

 

Praten jullie met kinderen over de feiten zelf ?   

« Ja, toch wel, wij proberen inderdaad een verhaal van het 

kind te krijgen. Het is vaak ook de eerste keer of de tweede 

keer, want ze onthullen het bij een vertrouwensfiguur, bv. 

een leerkracht, en dan komt het bij ons. Dus we werken ook 

wel met het verhaal van de leerkracht. Maar we hebben 

toch nog graag dat het kind zijn verhaal nog eens kan doen. 

Maar we zetten het kind absoluut niet onder druk. We zeg-

Het Vertrouwenscentrum kindermishandeling 
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gen dat we het wel belangrijk vinden om te weten wat hem 

of haar overkomen is, maar als het te moeilijk is, kan er een 

signaal gegeven worden. Het is geen politioneel verhoor. 

Maar we proberen wel om over de feiten te praten, omdat 

we het verhaal nodig hebben. We maken daar afspraken 

over : bv. je mag een sein geven als we te ver gaan. Het kind 

kan ook eerst opschrijven of tekenen en dan daar het ver-

haal bij vertellen. We proberen niet te suggestief te zijn, 

maar proberen het kind wel wat taal te geven waar het kind 

ja of nee op kan antwoorden. We werken ook met tekenin-

gen van het lichaam en dan kunnen ze aanduiden waar op 

hun lichaam er hen iets overkomen is. Maar eerst moeten 

we beginnen met open vragen, zodat het kind in vrije asso-

ciatie kan vertellen.  

We spreken heel duidelijk af met het kind wat we gaan 

doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is : dat je heel duidelijk 

kadert wat het kind hier komt doen, wat we van het kind 

verwachten, wat de bedoeling is van de gesprekken en wat 

we dan met zijn of haar verhaal gaan doen. Welke stukken 

van het verhaal moeten we met mama of papa bespreken, 

welke kunnen geheim blijven. We gaan in het begin geen 

geheimhouding beloven, maar stukken uit het verhaal kun-

nen wellicht wel geheim blijven. We kunnen dat niet op 

voorhand weten. We spreken af met het kind dat op het 

einde van het gesprek bekeken wordt wat kan besproken 

worden met de ouders en wat niet. Er zijn dingen die we 

onder ons kunnen houden en dat leg ik ook uit aan de ou-

ders.  

We bekijken of we de meest aangewezen dienst zijn om 

met het kind te praten, want we willen het hen niet moeilij-

ker maken dan ze het al hebben. Anderzijds stappen we ook 

wel een beetje af van de idee dat het voor een kind wreed is 

van ergens zijn of haar verhaal te moeten doen. Ik denk dat 

als dat op een goede manier verloopt, dat dat best nog wel 

meevalt. 

Ik vind de gesprekstechnieken van Martine Delfos heel 

bruikbaar om de gesprekken met kinderen te structureren. 

Ik raadpleeg regelmatig nog haar boeken. »  

 

Hoe staat u tegenover slachtoffer-daderbemiddeling?  

« Bemiddeling is weinig vertrouwd bij ons. Ook omdat het 

met minderjarigen toch wel een langer traject vereist en 

onze tussenkomst is veelal kort. Het directe contact met 

cliënten verdwijnt heel snel. Wat je toch wel nodig hebt als 

je in een bemiddeling zit. Een onrechtstreekse bemiddeling 

dat gebeurt natuurlijk wel in die eerste gesprekken, maar 

ook daar… informatie van de ouders koppel ik veeleer terug 

naar het kind dan omgekeerd. De informatie die een kind 

brengt, breng ik vaak niet rechtstreeks aan de ouders, daar 

ga ik meer rond gaan ; ik ga meer vanuit mijn eigen observa-

ties, vanuit anderen hun observaties gaan terugkoppelen 

naar de ouders. Maar vanuit de gesprekken met het kind, 

zijn we daar toch zeer omzichtig over.  

We zijn vanuit onze focus op het creëren van veiligheid en 

het toeleiden naar hulpverlening minder bezig met bemid-

deling. We zouden misschien wel gebaat zijn met de metho-

diek van bemiddeling, aangezien we hier ook vaak te maken 

krijgen met ouders in echtscheidingen die tegen elkaar mel-

den, families die op hun kop staan, … Allemaal bezig met 

wat belangrijk is voor het kind en toch vinden ze elkaar niet 

meer. Als je dan een aantal bemiddelende gesprekken zou 

kunnen doen, kan je misschien wel heel veel doen voor een 

kind. En dan is het geen bemiddeling tussen het kind en de 

pleger, maar een bemiddeling in het familiale netwerk. » 

Omdat we vaak met dezelfde problematiek werken, kunnen 

bemiddelaars en het vertrouwenscentrum elkaar op een 

aantal vlakken vinden. Toch zijn er ook belangrijke verschil-

len. Er zijn in ieder geval wel wat mogelijkheden om advies 

te vragen en te verwijzen naar elkaar.  

 

We danken Kristel Bovijn voor deze interessante toelichting!  

 

 

Bron afbeeldingen: www.kindermishandeling.be 

Kristel Bovijn is maatschappelijk assistente bij het-

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-

Vlaanderen, Brugsesteenweg 274 A, 9000 Gent, tel : 

09 216 73 30, website : www.kindermishandeling.be 

Voetnoten:  
 

¹ Lien Soetewey is slachtoffer-dader bemiddelaar en werkt voor vzw 
Suggnomè in het arrondissement Gent.   

Het Vertrouwenscentrum kindermishandeling 
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Intro: Na een korte introductie omtrent de thematiek van 

de trefdag door de heer Bart Claes, wetenschappelijk mede-

werker aan de VUB, konden de deelnemers (een gevarieerd 

publiek van hulpverleners, gevangenismedewerkers, bemid-

delaars en anderen) kiezen uit een achttal workshops, die 

elk focusten op een specifiek deelaspect van schuldhulpver-

lening en werken aan de burgerlijke partij met 

gedetineerden.   

 

Workshop 1: Schuldhulpverlening 

in forensische context 

Door V. Westerlinck en A. Starckx - Schuldbemid-

delaar CAW De Kempen  

 

‘Werken aan schulden heeft in de voorbije jaren 

een belangrijke plaats ingenomen in de reclasse-

ring van gedetineerden. Maar wat is een zinvol 

aanbod schuldbemiddeling tijdens detentie? En 

hoe gaan we om met de burgerlijke partij als 

speciale schuldeiser? In deze workshop willen we 

hierover graag onze ervaringen, vragen en beden-

kingen delen met jullie.’rkshops 

 

Het is belangrijk om eerst te duiden dat Veroni-

que Westerlinck als ‘schuldhulpverleenster’ in de 

gevangenis van Merksplas werkt en dit in nauwe 

samenwerking  met  haar  collega-

trajectbegeleiders.  Zij is een erkende schuldbe-

middelaarster bij het Caw De Kempen.  

Daar waar de trajectbegeleiders zich eerder, sa-

men met de PSD (psychosociale dienst van de 

gevangenis), in een bepaalde fase van het deten-

tietraject zullen richten op de burgerlijke partij, namelijk het 

slachtoffer, zal de schuldhulpverleenster kijken naar de 

bredere schulden van de gedetineerde.  En dit indien moge-

lijk reeds van bij aanvang van het detentietraject.  

De schuldhulpverleenster zal samen met de gedetineerde 

nagaan welke huurovereenkomsten, lopende contracten, 

Verslag trefdag 
 

16 november 2011 
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reeds bestaande schulden, ook burgerlijke partijen … moe-

ten uitgeklaard of opgenomen worden. De schuldhulpver-

leenster kan dan contact opnemen met de schuldeisers om 

een regeling te treffen.  

Deze werking bestaat sinds 2003 in het Caw De Kempen en 

is uniek binnen de ‘caw-wereld’. Enkel in de gevangenis van 

Leuven Hulp is er een gelijkaardige werking met een erken-

de schuldbemiddelaarster maar dan vanuit het OCMW van 

Leuven.  

Uit een onderzoek van 1998 binnen de gevangenis van 

Hoogstraten bleek dat 50 tot 60% van de gedetineerden 

met schulden kampten. Slechts 50 % van deze schulden 

betrof de burgerlijke partij. De andere 50% omhelsden pe-

nale boeten, gerechtskosten, leningen, belastingen, advo-

caatkosten, … .  

 

Basisvoorwaarde voor een goede schuldaflossing of schuld-

bemiddeling is een stabiele inkomstbron versus stabiele 

uitgaven. Dit staat in spanning met de structurele insolvabi-

liteit van gedetineerden in de Belgische gevangenissen. Als 

er al werk voor handen is, verdient men er niet veel mee. 

Afbetalingen van 25 tot 50 euro per maand zijn al grote 

bedragen binnen deze realiteit. Deze problematiek is een 

gekend oud zeer waarin weinig vooruitgang wordt geboekt.  

Momenteel worden gedetineerden vooral in het kader van 

de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) en hun vrijheid onder 

voorwaarden (VI) aangesproken door de PSD en/of de tra-

jectbegeleiders.  

Hoe komt deze praktijk en realiteit over bij de slachtoffers? 

Wat met de continuïteit van betaling eenmaal als de gedeti-

neerden vrij zijn?  

De conclusie van de workshop luidde dan ook dat de schul-

denthematiek een complex gegeven is binnen de gevange-

niscontext en dat de burgerlijk partij hierin een ‘bijzondere 

of gevoelige’ schuld is die heel wat vragen oproept. Bijzon-

der en gevoelige schuld omdat het over concrete slachtof-

fers gaat en geen rechtspersonen of staatsrechtelijke in-

stanties. Deze slachtoffers zijn niet alleen slachtoffer van 

een misdrijf met alle persoonlijke gevolgen van dien maar 

worden tevens ook erkend als schuldeisers ten aanzien van 

de daders.  

 

Workshop 2: Slachtoffer-

daderbemiddeling en herstelfonds 

Door Evelyn Goeman en Dirk Dufraing - Slachtoffer/dader - 

bemiddelaars Suggnomè  

 

Deze workshop beoogde enerzijds een correct inzicht te 

verschaffen in de werking van het herstelfonds. Daartoe 

werd de historiek van het fonds geschetst en de conceptno-

ta van juni 2009 inzake de structurele verankering en gelei-

delijke uitbreiding van het fonds toegelicht. Het herstelrecht 

diende in deze ontwikkeling als ideologisch kader, als alge-

hele maatschappelijke benadering van criminaliteit, met als 

doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een 

méér op herstel en pacificatie gerichte maatschappelijke 

reactie op criminaliteit.  Het herstelfonds ontstond als een 

antwoord op het probleem van insolvabiliteit van de dader 

die verantwoordelijkheid wilde opnemen naar het slachtof-

fer toe. Belangrijk hierin was het feit dat het ging om een 

symbolische inbreng in de betaling van schadevergoeding 

van het slachtoffer.  De tussenkomst van het herstelfonds 

biedt de gedetineerden ruimte om rond herstel te werken 

tijdens de gevangenisstraf.  Het wordt gezien als een res-

pectvol signaal vanwege de dader.  

Door samen te werken met tewerkstellende verenigingen 

buiten de gevangenis  wordt niet alleen bij de dader en het 

slachtoffer maar ook in de bredere samenleving heel wat in 

beweging gezet.  

 

Daarnaast werd ook kort stil gestaan bij wat cijfermateriaal.  

Zo werden in de periode tussen 2000 en 2007, toen het 

herstelfonds enkel in de gevangenissen  van Leuven en 

Hoogstraten bestond, 116 aanvragen ingediend bij het co-

mité Herstelfonds.  Dit resulteerde in 88 goedgekeurde 

aanvragen.  In 64 van deze dossiers werd ook effectief een 

bedrag uitgekeerd ten aanzien van slachtoffer.  Gemiddeld 

betrof het hier 700 euro.  Voorbeelden van tewerkstellende 

organisaties waren : OCMW Rusthuis, Bibliotheek, Vredesei-

landen, Broederlijk Delen, Instellingen voor gehandicapten, 

Stadsbestuur, Kringloopwinkel, vzw Mobile School, Wijkbu-

reau, groendienst, ...  Ondertussen is het herstelfonds uitge-

breid naar 7 gevangenissen.  In 2010 kwamen er 18 aanvra-
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gen bij het comité en werd een totaalbedrag van 13385 

euro uitgekeerd.   

 

In een tweede deel  werden een aantal casussen voorge-

legd. Deze brachten de invalshoeken van de verschillende 

partners die instaan voor de uitvoering van het project in 

beeld. Naast het bemiddelingsluik kwam dus ook een stuk 

van het verhaal van de PSD, JWW, de gevangenisdirectie, 

het justitiehuis, het provinciebestuur en de tewerkstellings-

plaatsen in beeld.  

 

Workshop 3: Juridische aspecten van de 

burgerlijke partij 

Door Saskia Kerkhofs - advocate balie Brussel 

 

Aan de hand van de tien meest gestelde vragen werd dieper 

ingegaan op wat een burgerlijke partijstelling voor een be-

klaagde/veroordeelde inhoudt, want veelal heeft het bur-

gerlijk aspect van een strafzaak minstens even ingrijpende 

gevolgen voor een veroordeelde. 

 

Slachtoffers en elke persoon die rechtstreeks of onrecht-

streeks schade heeft geleden van een misdrijf, kunnen zich 

burgerlijk partij stellen. Dit betekent dat ook verzekeringen 

of mutualiteiten, die ‘verarmd’ werden door de feiten, zich 

kunnen opwerpen als partij.  Ook bepaalde organisaties 

zoals Payoke en het CGKR, zijn gemachtigd door de wet om 

zich in bepaalde zaken burgerlijke partij te stellen.  

Men kan zich op verschillende wijzen burgerlijke partij stel-

len. Dit kan door een klacht met burgerlijke partijstelling bij 

de onderzoeksrechter. Een klacht met BUPA kost 125 € 

maar kan wel terug gevorderd worden. Op de zitting heeft 

het slachtoffer het recht om een rechtsplegingvergoeding 

(RPV) te vragen. Deze vergoeding dient om de gemaakte 

gerechtelijke kosten te dekken. De RPV kan gevraagd wor-

den door het slachtoffer ook al heeft deze geen advocaat 

genomen. 

Mensen kunnen zich in de loop van een hangende procedu-

re BUPA stellen maar ook na vonnis.  Op basis van art 4. VT 

Sv. worden de burgerlijke belangen door de rechtbanken 

ambtshalve aangehouden.  

Verslag trefdag  

Na de veroordeling is het in theorie aan de schuldeiser om 

zijn geld van de dader terug te krijgen. In de praktijk zal vaak 

de dader zelf al een aantal stappen naar de burgerlijke partij 

zetten, omdat de SURB hiermee rekening houdt.  

Het is niet enkel de schadevergoeding die moet betaald 

worden. Ook de boetes, bijdragen en intresten moeten in 

rekening worden gebracht. Elke veroordeelde betaalt 33 € 

aan de staat en 137.5 € aan het schadefonds. Wanneer de 

kosten nog niet duidelijk zijn op het moment van het vonnis, 

kan de rechtbank een provisionele veroordeling uitspreken. 

Belangrijk om te weten is dat de gerechtelijke intresten (7%) 

ondertussen lopen. De gerechtelijke intresten worden door 

de rechter toegekend vanaf de inleiding van het rechtsge-

ding tot op het ogenblik van de betaling.  

Kunnen daders hun slachtoffers niet vergoeden, dan kan er 

een afbetalingsplan voorgesteld worden of kan het slachtof-

fer zich richten tot het fonds voor financiële hulp aan slacht-

offers van opzettelijke gewelddelicten. 

 

 

Workshop 4: Schuldhulpverlening en het 

schadefonds: hinderpaal of ongekende 

kans? 

Door Philip Verhoeven - Jurist, Secretaris van de Commissie 

voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke ge-

welddaden en aan de occasionele redders.  

 

Tijdens een eerste deel werd inzicht verschaft in de missie 

van de Commissie, zoals wie kan er beroep op doen, onder 

welke voorwaarden, ... Hierbij kwam ook de financiering van 

het Fonds (de bijzondere bijdrage) aan bod. In het tweede 

deel verschoof de focus naar daders die veroordeeld wer-

den tot het betalen van een schadevergoeding. De benade-

ring is techno-juridisch, doorweven met praktijkgevallen en 

reflecties. 

 

Philip Verhoeven is secretaris van de Commissie voor finan-

ciële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 

aan occasionele redders. De Commissie spreekt zich uit over 

schadebedragen die in bepaalde gevallen aan slachtoffers 

kunnen worden uitgekeerd vanuit het Schadefonds. Dhr. 
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Verhoeven start zijn eerder technische maar begrijpelijke en 

verhelderende uiteenzetting  met een vraagstuk waar we 

doorheen de uitleg een antwoord op zouden vinden: is de 

tussenkomst van de het Schadefonds een hinderpaal voor 

herstelgerichte justitie of is het juist een (ongekende) kans?  

Eerst de uitleg:  

De Commissie is een multidisciplinair administratief rechts-

college. De leden ervan zijn magistraten, advocaten, ambte-

naren van Financiën of Volksgezondheid en mensen met 

professionele ervaring in het inschatten van schade bij 

slachtoffers.  De hulp waarover de Commissie beslist, kan 

enkel financieel zijn. Deze financiële hulp heeft een plafond: 

max. 62.000 euro. Het bedrag dat men uitkeert, is dus be-

perkt, terwijl het vragen van schadevergoeding niet beperkt 

is. De hulp die men kan vragen is ook beperkt tot een limita-

tieve lijst van schadeposten. De Commissie is ook niet ge-

bonden door de beslissing van de rechtbank. De uitspraak 

rond de financiële hulp kan dus meer, hetzelfde of minder 

zijn dan wat er voor de burgerlijke partij gevonnist werd. 

Het oordeel van de Commissie gebeurt naar billijkheid, en is 

dus telkens een interpretatie, een afweging gemaakt door 

de verschillende leden die in een kamer zetelen. De Com-

missie werkt met verschillende kamers en net zoals bij een 

gewone rechtbank zijn de oordelen ook variabel.  

Slachtoffers die een beroep op het Schadefonds kunnen 

doen zijn rechtstreekse slachtoffers, wat beperkter is dan de 

slachtoffers die zich burgerlijke partij kunnen stellen.  Met 

rechtstreeks slachtoffer wordt bedoeld dat hij of zij per-

soonlijk ernstig psychisch of lichamelijk geraakt is door de 

gewelddaad. Er zijn echter drie categorieën van onrecht-

streekse slachtoffers die ook een beroep kunnen doen op 

het Schadefonds:  

erfgerechtigden in de eerste en tweede graad van 

iemand die overleden is ten gevolge van een opzet-

telijke gewelddaad of mensen die ermee in duur-

zaam gezinsverband wonen;  

deze zelfde nabestaanden van iemand die meer dan 

een jaar onrustwekkend vermist is;  

de ouders van een minderjarig slachtoffer van ge-

weld. Ouders van overlevende meerderjarige kin-

deren hebben dus geen recht op hulp van het Scha-

defonds. Dit zal mogelijks nog aangepast worden in 

Verslag trefdag  

de toekomst.  

Er dient sprake te zijn van een opzettelijke gewelddaad. 

Ofwel wordt dit bepaald door het vonnis van de rechtbank, 

ofwel bepaalt de Commissie dit in die gevallen waar er geen 

vonnis is (bv. bij buitenvervolgingstelling omdat de dader 

overleden is). De gewelddaad moet gericht zijn tegen een 

persoon (bv: de inbraak in een onbewoond huis zal niet in 

aanmerking komen voor het Schadefonds, maar een home-

jacking wel). Fysiek contact is niet noodzakelijk (bv. stal-

king), maar de schade moet ernstig zijn. De dader moet niet 

gekend zijn, dus de Commissie kan ook tussenkomen in 

zaken waarbij er een sepot is omwille van een ongekende 

dader of  een vrijspraak door  onvoldoende bewijslast. 

Slachtoffers kunnen ook beroep doen op de Commissie 

wanneer het gerechtelijk onderzoek lang aansleept of als de 

dader wel gekend is, maar hij onvermogend blijkt.  

De basisvoorwaarden om een aanvraag te doen bij het 

Schadefonds zijn: 

dat de gewelddaad in België moet gepleegd zijn;  

dat de aanvraag gebeurt binnen de periode van 3 

jaar na een gerechtelijke beslissing (vonnis, sepot, 

…); 

de aard van de gevraagde hulp bepaalt de te zetten 

stappen: 

bij noodhulp moet men het spoedeisend 

karakter kunnen aantonen; 

bij hulp bij een niet geïdentificeerde dader 

moet er meer dan een jaar verstreken zijn 

na de klacht of een sepot omwille van 

ongekende dader;  

en bij een geïdentificeerde dader moet 

men aantonen dat men de schadevergoe-

ding heeft proberen na te streven bij de 

dader of de verzekeringen en een redelijke 

termijn voor afbetaling is overschreden.  

Slachtoffers die gedeeltelijk vergoed zijn, kunnen in principe 

dan ook nog terecht bij het Schadefonds. Als de dader het 

slachtoffer al iets betaalt, is dat geen tegenindicatie voor 

het slachtoffer. In de praktijk geven advocaten hierin vaak 

een ander advies.  

Voor de volledigheid: ook occasionele redders kunnen een 

beroep doen op het Schadefonds. Een occasionele redder is 
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iemand die vrijwillig hulp heeft geboden aan slachtoffers 

van opzettelijke geweldmisdrijven of iemand die iets gedaan 

heeft om een persoon te redden van de dood. 

Elke dader die veroordeeld wordt tot een criminele of cor-

rectionele hoofdstraf betaalt een bijdrage van 25 euro x 

opdeciemen (= 137.50 euro) aan het Schadefonds. De dader 

die verantwoordelijk is voor de opzettelijke gewelddaad, 

waarvoor het Schadefonds een bedrag heeft uitgekeerd aan 

het slachtoffer, dient het fonds terug te betalen. Er moet 

daarop geen interest worden vergoed aan de Commissie, 

enkel nog aan het slachtoffer. Als de Commissie het slacht-

offer meer uitbetaalt dan dat er veroordeeld is, dient de 

dader enkel terug te betalen wat bij vonnis is bepaald. Als er 

minder wordt uitbetaald, dan betaalt de dader dat bedrag 

terug aan de Commissie en het overige moet hij aan 

het slachtoffer vergoeden. Op dat resterende bedrag 

betaalt hij dan wel de gerechtelijke interest. De dader 

heeft tien jaar de tijd om de Commissie terug te beta-

len. Hij kan daar zelf het initiatief toe nemen of hij zal 

worden gecontacteerd door Financiën. In de praktijk 

blijkt dat veel daders hiervan in het ongewisse zijn.  

 

We keren terug naar onze beginvraag: Is de tussen-

komst van de het Schadefonds een hinderpaal voor 

herstelgerichte justitie of is het juist een (ongekende) 

kans?  

Een antwoord daarop is dat er door de financiële tus-

senkomst van de commissie zuurstof kan komen in de 

relatie tussen dader en slachtoffer. Het bekomen van 

de schadevergoeding wordt immers iets puur zakelijks 

en er kan ook een einde gemaakt worden aan de zich 

opstapelende interestenberg. Daardoor kan er ruimte 

komen voor communicatie en voor een herstelproces. 

Een mooie bedenking na een heel leerzame work-

shop… 

Meer info vindt u in het boek  ‘Fonds voor financiële 

hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 

aan occasionele redders’, geschreven door Verhoeven 

en Vulsteke en in 2011 uitgegeven bij Larcier.  

 

 

 

Verslag trefdag  

Workshop 5: Schulderkenning als funda-

mentele voorwaarde tot schuldbemid-

deling 

Door Jos Parton - Psychotherapeut. Vader van een, ten ge-

volge van een verkeersongeval, overleden dochter. Begelei-

der van praatgroepen voor de vereniging van verongelukte 

kinderen. (OVK) 

 

Jos sprak tijdens zijn workshop over de perverse verhouding 

tussen schuldontkenning en schuldminimalisering enerzijds 

en schuldvordering anderzijds. Morele en emotionele scha-

de bij slachtoffers en naastbestaanden wordt naast de ernst 

en de blijvendheid van de schade in grote mate mee be-

paald door de manier waarop de schadeveroorzaker en zijn 

persoonlijke en juridische omgeving hiermee omgaan. Het 

erkend worden in zijn geleden schade (lijden) voor het 
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slachtoffer en de naastbestaanden is onlosmakelijk verbon-

den met een al dan niet “goed” verwerkingsproces zowel 

voor veroorzaker als slachtoffer. 

Jos Parton start de workshop met een korte voorstelling.  

Naast psychotherapeut en begeleider van een praatgroep 

voor ouders van verongelukte kinderen is Jos, in de eerste 

plaats zelf vader van een verongelukte dochter.  Tijdens het 

uur dat volgde putte hij uit de ervaring, emoties  en verwon-

dering die hij vanuit deze verschillende rollen opdeed.   

De workshop volgt geen vooraf uitgestippeld parcours.  Het 

is eerder een prikkelend vraaggesprek. Jos benoemt en 

gooit in de groep, bevraagt en laat ruimte voor eigen invul-

ling.  Hieronder vindt u een aantal flarden uit het gesprek:  

We starten de workshop vanuit de  verwondering van de 

spreker waarom hij gevraagd werd als begeleider op deze 

studiedag rond burgerlijke partij en schuldhulpverlening bij 

gedetineerden.  Daarom wil hij graag met de deelnemers in 

gesprek gaan hoe zij aankijken tegen schulderkenning door 

daders en wat de rol van de slachtoffers hierin is.   

We starten met de vraag wat de deelnemers aanzet om 

voor deze workshop te kiezen.  Vanuit een deelnemer van 

de psychosociale dienst van de gevangenis wordt aange-

haald dat zij heel vaak geconfronteerd worden met ontken-

ning van de dader.  De structuur en omstandigheden waar 

de gedetineerde in terecht komt stimuleren niet onmiddel-

lijk om schuld te erkennen.  Daarom is het volgens de heer 

Parton essentieel dat ook hun slachtoffer zijn erkenning 

krijgt.   

Jos benoemt het als volgt: “Eigenlijk is de gevangenis ook 

een soort van lotgenoten-vereniging”.  Een dader is iemand 

die een daad stelt, een veroorzaker van een verkeersonge-

val veroorzaakt geweldige veranderingen bij mensen.  Dit 

leidt tot een polarisering van belangen tussen de veroorza-

ker en het slachtoffer.  Mensen die in een gelijkaardige situ-

atie zitten, gaan elkaar nog extra bekrachtigen in die polari-

sering.  Toch hebben ze ook gemeenschappelijke belangen, 

namelijk het oppakken van het mens-zijn.  Voor een bemid-

deling is het essentieel, dat er ruimte is om verder te kijken 

dan de daad op zich. In zijn praktijk werkt Jos dan ook heel 

vaak met die polarisering”   

Bemiddeling  wordt volgens Jos heel vaak materieel gedefi-

nieerd, terwijl dit slechts een klein facet van het geheel is. 

Verslag trefdag  

Vanuit slachtofferhulp vult men aan dat het materiële vaak 

toch wel zijn belang heeft, vaak om het geheel te kunnen 

afsluiten.  Het vergoeden van schade kan ook een stuk 

‘erkenning geven’ zijn.  Het hoeft niet een ‘afkopen’ van de 

schuld te zijn.  In die zin is de vrijwilligheid van waaruit dit 

gebeurt, heel belangrijk.   

Wat is morele schade?  Waar ontstaat schade?  Dit wordt 

bepaald door hoe mensen hiermee omgaan.   

In de lotgenotenvereniging gaat het heel vaak over: “Krijg ik 

iets te horen dat hij/zij een stuk erkend dat hij schuld 

heeft…  Het gaat hier om secundaire culpabilisering, secun-

dair daderschap.   Daarom wordt het door advocaten ook 

soms afgeraden aan daders om schuld te erkennen, omdat 

ze hierdoor soms slechter af zouden zijn.   

 

Workshop 6: ‘Ik heb al genoeg betaald!’ 

Langgestraften over bestraffing en over 

de burgerlijke partij 

Door Luc Robert - Onderzoeker NICC en KULeuven 

 

Deze workshop beoogde te leiden tot een discussie van en 

reflectie over de betaling van de burgerlijke partij door ge-

detineerden. Het vertrekpunt voor deze workshop is: wat 

vinden langgestraften zelf van het betalen van de burgerlij-

ke partij? In een korte presentatie werd stilgestaan bij enke-

le vaststellingen en observaties uit een onderzoek bij lang-

gestraften (waarbij voornamelijk ingegaan werd op strafein-

de versus vervroegde modaliteiten van vrijlating). Het bin-

nenkomen van de figuur van het slachtoffer in de strafuit-

voering, zelfs tot achter de tralies, werpt tal van vragen op. 

Eén voor de hand liggende vraag is: hoe positioneren gede-

tineerden zichzelf ten aanzien van de twee slachtofferge-

richte contra-indicaties? Na de presentatie volgt een discus-

sie over de zin en onzin van de betaling van de burgerlijke 

partij vanuit de gevangenis, instrumentalisering van de bur-

gerlijke partij, misvattingen bij gedetineerden, alternatieve 

pistes,… 

 

In de workshop “Ik heb al genoeg betaald. Langgestraften 

en de burgerlijke partij “ besprak de heer Luc ROBERT (NICC, 

KUL) volgende onderwerpen: 
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Van de periferie naar het centrum? Het slachtoffer 

in de strafrechtsbedeling 

Vervagende grenzen: strafrecht en burgerlijk recht 

Betalen achter de tralies: langgestraften en de bur-

gerlijke partij 

Reflectie en discussie 

 

Na een bondige schets van de evolutie van de positie van 

het slachtoffer in de strafrechtsbedeling werd wat langer 

stilgestaan bij de vervagende grenzen tussen het strafrecht 

en het burgerlijk recht. 

Er werden enkele voorbeelden van deze vervaging aange-

haald waaronder o.m. de compensatie van de burgerlijke 

partij en de Wet op de externe rechtspositie van 17 mei 

2006 die een aantal civielrechtelijke aspecten binnenbracht 

in de publiekrechtelijke logica van de strafrechtsbedeling. 

N.a.v. het onderwerp “betalen achter de tralies” werd een 

een breder onderzoek toegelicht omtrent de vergelijking 

van strafeinde tegenover vervroegde invrijheidstelling. Het 

onderzoek dat nog niet volledig is afgerond, werd uitge-

voerd in de gevangenis van Andenne en bestond uit twee 

fasen: een explorerende fase (met informele gesprekken in 

de gevangenis met gedetineerden) en een verdiepende fase 

(met ongeveer 60 interviews en een analyse van de dos-

siers). Er werd getracht een analyse te maken tussen een 

groep die verkoos het einde van zijn straf uit te zitten en 

een groep die vervroegde invrijheidstelling wenste.  

Op basis van de interviews werden drie verschillende hou-

dingen ervaren t.o.v. de burgerlijke partij: de instrumentele 

betaling (met het oog op zitting SURB), de “echte beta-

ling” (oprechte betaling maar paradox van authenticiteit, 

hoe weet men of het ook écht gemeend is?) en tenslotte de 

gedetineerden die betaling aan de burgerlijke partij verwer-

pen omdat ze vinden met hun straf de schuld te hebben 

ingelost. 

Uit de discussie waarmee de workshop werd afgesloten 

bleven enkele interessante vragen en opmerkingen hangen.  

Wat is nu werkelijk het belang van de betaling van de bur-

gerlijke partij?  Dit wordt immers steeds als voorwaarde 

gesteld maar er is op het werkveld geen weet van dossiers 

die effectief werden herroepen omdat de betaling aan de 

burgerlijke partij werd stopgezet.  

Verslag trefdag  

Tevens werd het gebrek aan werkaanbod en de precaire 

financiële situatie van vele gedetineerden als een probleem-

punt ervaren wat betreft de terugbetaling van de burgerlij-

ke partij.   

Wat betreft het verruimen van het werkaanbod in de gevan-

genis ontspon zich een nieuwe discussie omtrent strafver-

zwaring en de creatie van een systeem van renteloze lenin-

gen door de overheid aan daders om slachtoffers mee te 

betalen. 

 

Workshop 7: De inning en de invorde-

ring door de FOD Financiën van de Niet-

fiscale invordering (penale boeten, ge-

rechtskosten, …..) 

Door Ivo Decoster - 1ste Attaché van financiën, Niet-fiscale 

Invordering 

 

Korte uiteenzetting van de taken van een ontvanger van 

domeinen en penale boeten, waarna vraagstelling. 

 

De werking 

De Administratie van de niet-fiscale invordering vormt sa-

men met de Administratie van de Patrimoniumdiensten, de 

Administratie van de  Rechtszekerheid, de Administratie van 

de Opmetingen en Waarderingen en de Administratie van 

de Informatieverzameling & uitwisseling, de Algemene Ad-

ministatie van de Patrimoniumdocumentatie.  

Samen met  de Fiscaliteit, de Douane en Accijnzen, de In-

ning en Invordering, de Fraudebestrijding en de Thesaurie is 

zij één van de fundamentele pijlers van de Fod Financiën. 

De taak van de Administratie Niet-fiscale invordering be-

staat voornamelijk uit het innen en invorderen van bedra-

gen die toekomen aan de Belgische Staat  en aan de instel-

lingen die ervan afhangen evenals van de sommen toeko-

mend aan de Gewesten en de Gemeenschappen en aan de 

instellingen die ervan afhangen. 

 

Penale boeten 

In wat gemeenlijk een boete wordt genoemd wordt door de 

administratie een onderscheid gemaakt tussen:  
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de onmiddellijke inningen ten laste van Belgische 

rijksinwoners en ten laste van buitenlanders 

de minnelijke schikkingen 

de eigenlijke penale boeten 

de eigen en de solidaire gerechtskosten 

de bijdrage tot het fonds voor hulp aan slachtoffers 

van opzettelijke gewelddaden en toevallige redders 

in voorkomend geval de bijdrage tot het Vlaams 

infrastructuurfonds 

Voor de eerste twee is er geen gedwongen invordering mo-

gelijk maar bij niet betaling kan het Openbaar Ministerie 

beslissen de zaak voor de rechtbank te brengen om over te 

gaan tot een onmiddellijke inning. Indien partijen alsnog 

over gaan tot een betaling binnen de voorziene termijn, kan 

de Openbaar Ministerie alsnog  beslissen om de partijen te 

vervolgen.  

Voor de laatste vier is een gedwongen invordering mogelijk 

die overeenkomstig het algemeen reglement op de ge-

rechtskosten kan gebeuren met een vereenvoudigd derde-

beslag of naar gemeen recht bij gerechtsdeurwaarders ex-

ploot. De kosten van de uitvoering vallen ten laste van de 

veroordeelde. 

 

Gerechtelijke Bijstand 

Daarenboven is de administratie ook nog belast met de 

invordering van sommen betaald als gerechtelijke bijstand 

(erelonen openbare en ministeriële ambtenaren, in debet 

vereffende rechten en geldboeten) gebaseerd op art. 664 

tot 699 van het gerechtelijk wetboek.    

Deze terugvordering is mogelijk indien komt vast te staan 

dat zich in zijn vermogen, inkomsten of lasten een wijziging 

heeft voorgedaan sedert de beslissing waarbij de rechtsbij-

stand werd toegekend. Deze invordering kan ook hoofdelijk 

gebeuren ten laste van de tegenpartij indien deze tot de 

kosten werd veroordeeld of indien in de loop van het geding 

een dading werd aangegaan. 

Deze sommen worden onmiddellijk opvorderbaar van de 

partij die van het voordeel van de gerechtelijke bijstand 

vervallen is verklaard. 

De invordering gebeurt aan de hand van vonnisuittreksels 

die door de griffier aan de ontvanger worden bezorgt van 

elk vonnis dat een geding beëindigt. 

Verslag trefdag  

Bij gebrek aan vrijwillige betaling en indien uit het vermo-

gensonderzoek blijkt dat de schuldenaar voldoende vermo-

gende is, wordt de invordering nagestreefd door de beteke-

ning van een dwangbevel. 

 

Andere niet-fiscale invorderingen 

De administratie is eveneens bevoegd om de invordering 

van de aan de Staat toebehorende schuldvorderingen te 

vervolgen, in alle gevallen waarin de wet niet uitdrukkelijk 

bevoegdheid heeft verleend aan een andere administratie. 

Deze bevoegdheid is op algemene wijze vastgelegd in artikel 

94 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende co-

ördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit.   

Voormeld artikel 94 bepaalt:  

“Elke aan de Staat of aan de Staatsinstellingen verschuldig-

de som waarvan de inning gevorderd wordt door de Admi-

nistratie van de Belastingen over de toegevoegde waarde, 

registratie en domeinen kan teruggevorderd worden bij 

dwangbevel”. 

Het bevel wordt uitgevaardigd door de ontvanger belast 

met de heffing; het wordt geviseerd en uitvoerbaar ver-

klaard door de directeur van het voornoemd bestuur en 

betekent  bij exploot van een gerechtsdeurwaarder. 

De wet van 18 december 1986 heeft de administratie be-

voegd gemaakt voor de gemeenschaps- en gewestinstellin-

gen. Twee decreten van 23 december 1986 maakte de ad-

ministratie bevoegd voor de Vlaamse Gemeenschap en de 

instellingen die ervan afhangen en voor het Vlaamse Ge-

west en de instellingen die ervan afhangen. 

Een decreet van 17 juli 1987 maakte de administratie be-

voegd voor de Franse Gemeenschap en de instellingen die 

ervan afhangen. 

Een decreet van 23 juli 1987 maakte de administratie be-

voegd voor het Waalse Gewest en de instellingen die ervan 

afhangen. 

Een decreet van 9 juni 1987 maakte de administratie be-

voegd voor de Duitstalige Gemeenschap e n de instellingen 

die ervan afhangen. 

Een ordonnantie van 19 juli 1990 maakte de administratie 

bevoegd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 

instellingen die ervan afhangen. 

Onder andere niet-fiscale invorderingen worden ongeveer 
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alle aan de voormelde overheden toekomende sommen 

begrepen die geen belastingen zijn. Het zijn onder andere 

schadevergoedingen, ten onrechte uitgekeerde bedragen 

(vb werkloosheidsuitkeringen, tegemoetkoming aan gehan-

dicapten,…..) terugvordering van gelden betaald in de plaats 

van de schuldenaar, zoals bedragen uitgekeerd door het 

fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 

toevallige redders, administratieve boeten en de invorde-

ring van verbeurdverklaarde sommen. 

De verbeurdverklaarde roerende en onroerende goederen 

worden behandeld door de administratie van de patrimoni-

umdiensten. 

Zoals al vermeld, kan - indien de administratie over geen 

uitvoerbare titel beschikt - de vervolgingen tot betaling 

gedaan worden bij dwangbevel. 

 

Alimentatievorderingen 

De administratie van de niet-fiscale invordering is ook be-

voegd om tussen te komen bij de inning en de invordering 

van niet betaalde onderhoudsgelden. Ze is eveneens be-

voegd om voorschotten op onderhoudsgelden uit te betalen 

indien voldaan wordt aan de in de wet gestelde voorwaar-

den. 

De onderhoudsgerechtigde moet een aanvraag om tussen-

komst indienen waarna, indien de voorwaarden vervuld 

zijn, de administratie haar tussenkomst begint. De onder-

houdsplichtige wordt ingelicht over de tussenkomst en 

krijgt de gelegenheid te bewijzen dat er eventueel wel be-

taald werd of dat de ingeroepen titel niet geldig meer is. 

Het bedrag van de tussenkomst wordt indien nodig aange-

past. De onderhoudsplichtige kan vanaf dan enkel nog be-

vrijdende aan de administratie betalen. 

Deze tussenkomst is niet gratis daar de onderhoudsplichtige 

10% kosten bovenop moet betalen en de onderhoudsge-

rechtigde 5% van het ingevorderde bedrag aan achterstal-

len.   

 

 

 

 

 

 

Verslag trefdag  

Workshop 8: Reflecties vanuit de straf-

uitvoeringsrechtbank (SURB) over 

schuldhulpverlening en burgerlijke partij 

in het werken met gedetineerden 

Door Katelijne Seynnaeve en Hilde Deslypere - Assessor Soci-

ale Reïntegratie en Openbaar Ministerie 

 

Vertrekkende van de wet van 17 mei 2006 betreffende de 

externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrij-

heidstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in 

het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, bespreken zij 

de knelpunten, de praktijkervaringen rond slachtofferschap 

en burgerlijke partij en hoe zij als zetel en als parket hier-

mee omgaan 

 

De wet van 17 mei 2006 inzake burgerlijke partij (BP) en 

slachtoffer (SO): 

SO-schap wordt (automatisch) “gelijkgesteld” met 

BP, alle andere individuen dienen eerst “als SO er-

kend” te worden - m.n. een direct en legitiem be-

lang hebben (cfr. SURB Antwerpen criterium “indien 

deze persoon zich BP zou stellen, zou dit dan al of 

niet aanvaard worden door de correctionele RB?”) - 

alvorens in het kader van de strafuitvoering te mo-

gen interveniëren; i.c. geïnformeerd en/of gehoord 

te kunnen worden in het kader van de strafuitvoe-

ring van de veroordeelde. 

Knelpunten: 

Het accent wordt op de financiële vergoeding van 

het aangedane leed gelegd, wat hoe dan ook een 

verenging van het aspect SO-schap betekent. Ev. 

i.g.v. personen die zoals uit het vonnis/arrest blijkt 

dat ze geen rechtstreeks SO waren, kan de erken-

ningsprocedure nuttig zijn (bv. ouders van een ver-

kracht meisje die geen contact met de dader willen). 

Het accent is tevens verschoven t.o.v. de wet van 5 

maart 1998 (actief vanaf maart 1999), dat toen op 

de aangetaste fysieke integriteit van het SO lag 

(levensdelicten,  zedenfeiten  en  misdrijven 

(diefstallen en slagen en verwondingen) die een 
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blijvend letsel of lichamelijke ongeschiktheid teweeg 

hadden gebracht) en waarvan de misdrijven boven-

dien limitatief opgesomd waren (met nog mogelijk-

heid tot facultatieve categorieën erkenning SO) en 

waarbij de bevraging van het SO automatisch ge-

beurde door de dienst SO-onthaal zodra de veroor-

deelde eventueel reeds strafuitvoeringsmodaliteiten 

(eigenlijk vanaf voorwaardelijke invrijheidsstelling 

(VI) pas, doch in de praktijk gebeurde dit reeds door 

de toenmalige Dienst individuele gevallen (DIG) 

vanaf UV’s/PV’s, etc.) kon bekomen en zich dus kon 

reïntegreren in de maatschappij. Nu dient het SO 

(zowel BP als het SO dat nog erkend moet worden) 

zelf stappen ondernemen in het kader van de straf-

uitvoering, wat problemen meebrengt: 

Een groot gebrek aan informatie over de 

rechten die SO’ers hebben in het kader 

van de strafuitvoering van de dader: enkel 

de BP krijgt automatisch een brief van de 

griffie  van  de  correctionele  rechtbank 

(probleem in geval van enkel strafrechte-

lijk beroep), deze is dan nog in 

onbegrijpelijke taal opgesteld. 

De SO-fiche is noodzakelijk ter 

voorbereiding van de reclasse-

ring en in het kader van de evalu-

atie  van  het  reclasseringsplan 

van de veroordeelde, lang vóór 

de zitting SURB + in de wet wordt 

immers conform art.10§2 gesteld 

dat het SO van de toekenning 

penitentiair  verlof en conform 

art.17§2 van de strafonderbre-

king ingelicht moet worden, do-

de letter? 

Het onderscheid tussen de SO-

verklaring en de SO-fiche is verwarrend: 

deze formaliteiten geven soms dezelfde 

en soms aanvullende informatie. 

Een probleem is verder dat men als SO 

niet geacht wordt te weten wanneer de 

toelaatbaarheidsdata  van  modaliteiten 

Verslag trefdag  

van de veroordeelde zijn (beïnvloed door 

aanbeveling van straf(fen) en wat als er 

meerdere straffen in uitvoer zijn?). 

De tijd voor het opstellen van een SO-fiche 

is te kort aangezien dit naar aanleiding van 

een zitting dient te gebeuren (in geval het 

SO een SO-verklaring heeft). 

Voor SO die nog erkend moeten worden 

(categorie b, c en d in de wet) weet men 

niet tot welke SURB (rechter) men zich 

moet wenden want waar de veroordeelde 

opgesloten is of zal opgesloten zijn en dus 

onder welke SURB hij zal ressorteren is 

een vraagteken (bv. men heeft geen zicht 

op transfers). Bovendien kunnen er ver-

schillende daders/veroordeelden zijn die 

onder verschillende SURB’s vallen. 

De vraag tot actualisering van de SO-fiche 

is niet in de wet voorzien. Nochtans kun-

nen SO’ers evolueren in hun standpunt, in 

hoe ze staan ten opzichte van de dader. 

De categorie BP waarvan de veroordeelde 

een straf van 3 jaar en minder heeft gekre-

gen krijgt een brief van de correctionele 

rechtbank, maar weet deze niet of er ooit 

een tussenkomst van de SURB zal zijn. 

Deze categorie krijgt valse verwachtingen 
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en blijft in de kou staan. 

Niet steeds alle exacte informatie over de 

BP: niet steeds zijn alle vonnissen aanwe-

zig, afhandeling burgerlijke belangen. 

 

De SURB dient een afweging van de contra-indicaties te 

maken. Dit wil zeggen dat er diverse belangen afgewogen 

moeten worden en het dus om een evenwichtsoefening 

gaat tussen de wens tot reïntegratie van de dader/

veroordeelde, de verzuchtingen van het SO en de bescher-

ming van de maatschappij tegen recidive (cf. belang crimi-

nogenese). Een leidraad hierbij is: 

De dader dient geconfronteerd te worden met de 

gevolgen van zijn daden. 

De vergoeding BP: materiële vergoeding: veroor-

deeld daartoe + symbolisch + is de dader bereid om 

een deel van het inkomen uit gevangenisarbeid te 

spenderen aan de afbetaling BP (i.p.v. enkel aan 

kantine te spenderen)? De SURB gaat de dader in-

dien nodig confronteren. 

De SURB biedt respect voor het SO, tracht rekening 

te  houden met  de verzuchtingen van het  SO 

(contact-/regioverbod). 

Enkel bij voorlopige invrijheidsstelling van vreemde-

lingen is de betaling van de BP een expliciete contra-

indicatie. De contra-indicatie “houding t.o.v. SO” bij 

beperkte detentie, elektronisch toezicht en voor-

waardelijke  invrijheidstelling  wordt  voornamelijk 

getaxeerd op de daden en niet zo zeer op de woor-

den van de veroordeelde. Bv. Wenst hij rekening te 

houden met de verzuchtingen in het teken van con-

tact-/regioverbod? Onderneemt hij reeds inspannin-

gen ter vergoeding van de BP (zelfs al is dit een mini-

maal bedrag) of is hij daartoe bereid (bv. zodra hij 

bezoldigd tewerkgesteld is)? 

De SURB hanteert het principe van billijkheid, houdt 

rekening met realistische verzuchtingen van het SO. 

Bv.: een volledige provincie qua regioverbod komt 

soms neer op volledige ontheemding van de dader. 

 

De basisfilosofie van de vervroegde invrijheidsstelling is dat 

er sowieso overwogen wordt om de dader te laten reïnte-

Verslag trefdag  

greren (zelfs al heeft hij er geen vraag toe) en dit vanaf een 

bepaald moment (data toelaatbaarheid UV, PV, BD, Et en 

VI/VLV) waarop hij/zij een verzoek mag indienen in geval 

van BD of ET en er automatisch (verplicht directie-advies 

zonder initiatief van de veroordeelde) een advies inzake VI/

VLV komt. Dus gaat het fundamenteel over een eerder da-

dergerichte wet. 

 

Geen transparantie naar SO in verband met de strafuitvoe-

ring: 

niet over de afwijzingstermijn, zij worden enkel in 

kennis gesteld van een toekenning 

de diensten SO-onthaal wensen dezelfde informatie 

van de SO te verkrijgen 

in geval van toekenning weet SO noch SO-onthaal 

de proeftermijn VI 

bij overlijden van een dader wordt niemand verwit-

tigd 

in hoeverre voogd ad hoc betrekken in geval van 

minderjarig SO 

vanaf wanneer wordt minderjarig SO betrokken in 

plaats van wettelijk vertegenwoordiger 

zitting in de gevangenis is geen evidentie voor SO-

ers: opvang en contact met andere gedetineerden 

geen idee wat het gevolg is dat gegeven wordt in 

geval van een overtreding van SO-gerichte voor-

waarden 

dienst SO-onthaal wordt niet verwittigd in geval van 

een herroeping 

 

Vanuit het perspectief van het SO kan dit paradoxale reac-

ties uitlokken en wordt er misschien “valse hoop” gegeven: 

Er werd een straf uitgesproken en reeds vooraf-

gaand aan 1/3 of 2/3 spreekt men over vervroegd 

vrij gaan: waarom wordt de straf niet volledig uitge-

boet? Waaraan heeft de dader dit te danken, aan 

zijn paar “loze” beloftes? Wat garandeert dat hij 

niet recidiveert met nieuwe SO’ers tot gevolg? 

Men heeft als SO al dikwijls veel vragen naar de 

motieven van de dader en onbegrip voor de daad en 

heeft veelal de indruk zich opnieuw niet begrepen te 
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voelen indien modaliteiten aan de dader toegekend 

worden. De twijfels en schuldgevoelens over zijn 

eigen aandeel in het tot stand komen van de feiten 

kunnen eventueel terug op de kop steken. Het we-

reldbeeld van eerlijkheid, rechtvaardigheid en voor-

spelbaarheid wordt nog maar eens op zijn kop ge-

zet. Er zijn geen zekerheden, de onzekerheid groeit. 

Als SO heeft men al leed moeten ondergaan, is men 

misschien eindelijk pas in geslaagd min of meer te 

kunnen functioneren zonder al te veel angst, zijn 

leven terug in handen te nemen en dikwijls heeft 

men het gevoel opnieuw geen invloed of controle te 

kunnen uitoefenen in het kader van de strafuitvoe-

ring zodat men opnieuw met de wetenschap leeft 

dat men kwetsbaar is voor nieuw SO-schap, men 

wordt opnieuw geconfronteerd met het aangedane 

onrecht. 

 

Nieuw systeem: 

Vervolgend parket bij de rechtbank die de veroorde-

ling  uitgesproken  heeft:  SO-verklaring/SO-fiche: 

verzuchtingen kenbaar maken. Op deze manier is 

het duidelijk waar de SO-fiche zich bevindt, elk SO 

weet welke rechtbank zijn dader veroordeeld heeft. 

(Opmerking: de nationale werkgroep deelt deze 

visie niet) 

Zodra eerste faciliteiten van tijdelijk verlaten van de 

inrichting (al dan niet in functie van reclassering) 

gevangenis vraagt op aan vervolgend parket: info 

SO? 

Van belang al van bij aanvang de verzuchtingen – 

regioverbod/contactverbod – kenbaar te maken in 

SO-schrijven, die ten allen tijde geactualiseerd of 

gewijzigd kan worden 

Info: Ik wens betrokken te worden in de 

strafuitvoering van de veroordeelde door 

geïnformeerd en/of gehoord te worden 

Ik wens geen contact- of regioverbod 

Zodra een bepaalde modaliteit aan de SURB wordt 

overgemaakt, informeert de griffie gevangenis bij 

vervolgend parket of er een SO-fiche is. 

Verslag trefdag  

Vragen en opmerkingen 

 

SO-verklaring en -fiche  

Indien de burgerlijke vordering ontvankelijk werd verklaard 

en van zodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, 

verzend de griffie van het vonnisgerecht een brief naar het 

SO. Voor de andere SO-categorieën is het de griffie van de 

SURB - nadat de strafuitvoeringsrechter geoordeeld heeft 

over het direct en legitiem belang - die het SO schriftelijk 

informeert. In de brief wordt het SO op de hoogte gebracht 

welke formaliteiten het moet vervullen indien het wenst te 

worden geïnformeerd en/of gehoord in het kader van de 

wet. De brief omvat tevens een model van SO-verklaring. In 

de praktijk versturen niet alle rechtbanken deze brief.  

Het SO kan de SO-verklaring overmaken aan de griffie van 

de SURB of aan het justitiehuis. In het tweede geval maakt 

de justitieassistent eerstelijnswerking de verklaring vervol-

gens over aan de griffie van de SURB.  

De mogelijkheid wordt voorzien dat SO rechtstreeks hun 

bijzondere voorwaarden in het kader van de strafuitvoe-

ringsmodaliteiten kunnen formuleren aan de griffie van de 

SURB. Indien het SO via de griffie van de SURB aangeeft dat 

het voorwaarden wenst te formuleren maakt de griffie een 

kopie van de SO-verklaring en een inlichtingendossier over 

aan de dienst SO-onthaal van het justitiehuis. De justitieas-

sistent SO-onthaal nodigt het SO uit voor de opmaak van 

een SO-fiche en maakt de ingevulde en ondertekende fiche 

over aan de griffie van de SURB.  

Tussen het opstellen van de SO-verklaring en het opstellen 

van de SO-fiche (pas van zodra de zaak voor de SURB komt) 

kan geruime tijd verlopen. De stap naar de SO toe om hun 

verlangens kenbaar te maken wordt dus erg laat gezet. Het 

SO krijgt op dat moment de boodschap “uw dader komt 

binnen een paar weken voor” en moet plots op korte tijd 

een fiche opstellen.  

 

Timing SO-fiche t.o.v. reclasseringsplan 

De PSD’s ontvangen de SO-verklaring en -fiche niet. In de 

praktijk kunnen PSD’ers enkel “gissen” naar de voorwaar-

den en op deze manier rekening houden met het SO in de 

uitwerking van een reclasseringsplan. Hoe vroeger men de 

verlangens van het SO kent hoe beter. In de meerderheid 
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van de gevallen heeft de dader nog geen uitgewerkt reclas-

seringsplan op de eerste zitting SURB en wordt de modali-

teit (nog) niet toegekend. Maar het gebeurt soms dat de 

dader wel een uitgewerkt plan heeft en dat deze bij het 

kenbaar worden van de verlangens van het SO het reclasse-

ringsplan moet bijsturen (bv. werk of opleiding gevonden 

maar is in de buurt van het SO). 

 

Informaticasysteem 

Een suggestie van de sprekers is de SO-verklaring/fiche in 

SURTAP in te voeren, maar niet alle diensten hebben toe-

gang tot SURTAP (bv. PSD, DDB, etc. hebben geen toegang). 

Het beroepsgeheim bemoeilijkt een sluitend informaticasys-

teem voor de uitwisseling van gegevens.  

 

Bemiddelingsaanbod vanuit de SURB 

De sprekers vinden het geen goed idee dat de SURB een 

bemiddelingsaanbod formuleert. Dit omwille van volgende 

redenen: 

Indien de rechter van de SURB bemiddeling zou 

voorstellen wekt hij de indruk dat de dader profijt 

doet door aan een bemiddeling mee te werken. Hoe 

meer de bemiddeling losgekoppeld wordt van de 

modaliteit hoe zuiverder de bemiddeling is.  

Als het SO geen bemiddeling wil, mag de dader hier-

voor niet gestraft worden.  

Als het SO een vraag voor het opstellen van een SO-

fiche krijgt en een week later een vraag tot bemid-

deling krijgt, komt dit niet goed over. 

 

Vaststellingen bevraging 

Er zijn grote verschillen tussen de SURB’s. 

Het is niet evident voor een SO om voor een zitting 

naar de gevangenis te gaan en geconfronteerd te 

worden met de dader. Sommige gevangenissen 

beschikken over de nodige infrastructuur voor een 

goed onthaal, maar in heel wat gevangenissen zit 

het SO in dezelfde wachtruimte als de daders en 

hebben ze het gevoel alleen te zitten t.o.v. een 

groep daders. Er zijn voorstellen om de zittingen van 

de SURB te laten plaatsvinden op de rechtbank of 

om de gevangenissen te voorzien in een correct 

Verslag trefdag  

onthaal. 

De informatiedoorstroming naar de SL’s verloopt 

niet goed. Bv. het SO wordt niet op de hoogte ge-

bracht van een herroeping; het SO weet niet welk 

gevolg gegeven wordt aan zijn klacht bij het verbre-

ken van het contactverbod; etc.  

Het SO wordt geresponsabiliseerd, moet allerlei 

stappen ondernemen en als hij deze neemt komt hij 

vaak met valse hoop naar de zitting. SO’ers willen 

vaak dat de dader “zo lang mogelijk van de wereld 

verdwijnt”  maar  kunnen  eigenlijk  enkel  een 

“regioverbod” aanvragen. Sommige SO’ers komen 

naar elke zitting, zien hun aanwezigheid op de zit-

ting als een morele plicht en willen erbij zijn als een 

modaliteit wordt toegekend. Maar vaak weten de 

SURB-leden op basis van het dossier op voorhand 

dat er nog geen modaliteit zal toegekend worden en 

dat het SO “voor niets “naar de zitting komt. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van alle actoren (bv. de dien-

sten SO-hulp, SO-onthaal, bemiddeling, etc.) om de ver-

wachtingen van het SO bij te sturen tot realistische ver-

wachtingen. De diensten werken momenteel te veel binnen 

hun eigen hokje, we moeten bruggen slaan. 

Het is belangrijk dat het SO op de hoogte gebracht wordt 

van het feit dat de SO-fiche toegevoegd wordt in het dossier 

van de dader en dat de dader via dossierinzage toegang 

heeft tot de SO-fiche.  

Het feit dat de diensten SO-onthaal en SO-hulp niet auto-

matisch tussenkomen is een probleem. Heel wat SO ontvan-

gen daardoor de nodige informatie ondersteuning niet. 

 

Belang afbetaling BP 

Een PSD-medewerker heeft de ervaring dat de SURB meer 

belang hecht aan de financiële vergoeding van het SO dan 

aan andere initiatieven zoals SO in beeld, herstelbemidde-

ling, etc. Soms komen ze in aanraking met situaties (bv. de 

dader moet andere gedetineerden betalen) die niet op pa-

pier kunnen gezet worden maar die wel meespelen.  

Een justitie assistent (JA) merkt op dat de totale schulden-

last soms zo hoog is dat de afbetaling van de BP niet realis-

tisch is. De JA stelt zich de vraag wat het met een SO doet 
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als de dader bv. 10 euro per maand afbetaalt. Aan de ande-

re zijde ziet de JA dat sterke burgerlijke partijen met het 

geld gaan lopen, terwijl BP’n die het geld het meest nodig 

hebben het niet krijgen. 

De sprekers geven aan dat de SURB veel belang hecht aan 

het symbolische engagement, zij zijn er zich van bewust dat 

daders niet steeds de gehele schuldenlast kunnen aflossen. 

De SURB bekijkt de afbetaling BP in redelijkheid en stelt de 

vraag aan de dader of hij bereid is om nu of later iets af te 

betalen. Ze stellen ook vast dat wanneer de BP niet achter 

zijn geld aanzit en niet van zich laat horen, de dader er min-

der werk van maakt.  

Een PSD-medewerker geeft aan dat veel geld op de derden-

rekening van de advocatuur blijft staan. De daders betalen 

in deze gevallen wel de BP af maar de SO’ers hebben het 

geld nog niet ontvangen.  

 

Bespreking BP met dader 

In een strafhuis wordt over het algemeen de BP met de 

dader in het eerste gesprek besproken (Bv. Weet je of je 

BP’n hebt? Heb je zicht op de bedragen? Wil je een inspan-

ning doen?). In een arresthuis wordt de BP besproken op 

het moment dat de PSD’er begint aan de verslaggeving voor 

een modaliteit.  

De PSD-medewerkers geven aan dat “het zichzelf als dader 

beschouwen en besef hebben van wat je gedaan hebt” pas 

komt vanaf dat de dader zelf een zekere rust gevonden 

heeft (bv. weet in welke gevangenis zal verblijven, met wie 

hij op de cel zit etc.).  
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Nieuws uit de sector en uit Europa 

Restorative Justice Week en ander 

nieuws van het Europees Forum voor 

Herstelrecht 

In navolging van het Canadese idee om 

jaarlijks een Restorative Justice Week te 

houden, riep het Europees Forum voor 

Herstelrecht zijn leden op om in de week 

van 13 tot en met 20 november 2011 een 

initiatief op poten te zetten om herstel-

recht in de kijker te zetten. Naast deze 

initiatieven worden de belangrijkste eve-

nementen van het Europees Forum die 

recent gebeurden en deze voor de ko-

mende maanden in de kijker gezet. 

 

Restorative Justice Week 

Met een brief op de website van het 

Forum riep voorzitter Niall Kearney de 

leden en vrienden van het Europees Fo-

rum op om de Restorative Justice Week 

te gebruiken om hun werk in het kader 

van herstelrecht te communiceren naar 

het brede publiek.  

Het Forum zelf nam ook initiatief door 

een poster te maken die kon gedownload 

worden op de site. Indien nodig kon deze 

poster ook in een andere taal dan het 

Engels verkregen worden. Verder werd er 

op donderdag 17 november ook een 

lunch georganiseerd voor de onderzoeks-

lijn ‘Herstelrecht’ binnen het Leuvens 

Instituut voor Criminologie (LINC) van de 

K.U.Leuven. Naast de initiatieven van het 

Forum zelf werd ook gereageerd vanuit 

Polen, Noord-Ierland en Israel. 

Nadat in Polen op 19 oktober Internatio-

nal Mediation Day werd gevierd, werd 

beslist om de Restorative Justice Week te 

gebruiken als een gelegenheid om op een 

intensieve manier te werken rond her-

stelrecht. Zo werden er onder andere 

focusgroepen met strafrechters georga-

niseerd betreffende een onderzoekspro-

ject naar de mogelijkheden en grenzen 

van slachtoffer-daderbemiddeling. Ook 

werd de poster om de Restorative Justice 

Week te promoten naar verschillende 

organisaties toegestuurd. In Noord-

Ierland werden verschillende initiatieven 

georganiseerd. Zo werd onder andere op 

13 november “Beyond conviction” ge-

toond in het Queens Film Theatre. Hierbij 

werd vooral getracht de personen die het 

gebruik van herstelrecht in hun organisa-

tie of werk kunnen promoten te benade-

ren. Verder werd op 17 november een 

Restorative Justice Forum meeting geor-

ganiseerd op de Northern Ireland Human 

Rights Commission offices. Het Forum 

kreeg ook een email vanuit Israel van 

professor Uri Yanay met de mededeling 

dat hij zeer blij was met het Restorative 

Justice Week initiatief. Hij bereidde ook 

een korte presentatie voor van de be-

langrijkste herstelrechtelijke program-

ma’s in Israel.  

 

Nieuws en agenda 

Recent vond de board meeting van het 

Forum plaats. De board komt twee keer 

per jaar samen om de huidige stand van 

zaken te bespreken. De laatste board 

meeting vond plaats in Berlijn op 30 no-

vember en 1 december. Hierin kwamen 

onder andere de stand van zaken betref-

fende de lopende projecten en betreffen-

de de nieuwe directive on victims aan 

bod. Betreffende deze directive  organi-

seerde het Forum op 25 oktober een 

vergadering met vijf belangrijke herstel-

rechtelijke organisaties in Europa om het 

antwoord van het Forum op de oorspron-

kelijke directive (die gevonden kan wor-

den op http://www.euforumrj.org/

readingroom/Document%

20Directice.pdf) te helpen formuleren. 

Van zodra dit antwoord volledig is, zal dit 

toegevoegd worden aan bovenstaande 

link. Het nieuwe voorstel voor de directi-

ve wordt momenteel besproken in de 

Raad van de Europese Unie en zal weldra 

ook besproken worden in het Europese 

Parlement. Begin december zal het Fo-

http://www.euforumrj.org/readingroom/Document%20Directice.pdf
http://www.euforumrj.org/readingroom/Document%20Directice.pdf
http://www.euforumrj.org/readingroom/Document%20Directice.pdf
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Nieuws uit de sector en uit Europa 

rum zijn formeel antwoord naar de leden 

van het Europese Parlement en de minis-

teries van Justitie van de lidstaten van de 

Europese Unie sturen in de hoop de her-

stelrechtelijke elementen in de definitie-

ve versie van de directive te verbeteren.  

 

Op 12 en 13 december gaf de Ameri-

kaans professor Janine Geske in Leuven 

een vorming geven getiteld ‘Healing the 

harm from sexual abuse by persons in 

authority’. Tijdens deze training werd 

onder andere aandacht besteed aan 

technieken en procedures die gebruikt 

kunnen worden om om te gaan met het 

leed dat veroorzaakt wordt door seksueel 

misbruik door onder andere therapeu-

ten, artsen of leerkrachten. Verder zal 

ook specifiek aandacht worden besteed 

aan een herstelrechtelijke aanpak van 

seksueel misbruik door de kerk. Meer 

informatie over deze vorming kan gevon-

den worden op de website van het Fo-

rum (http://www.euforumrj.org/

Activities/seminars.htm).  

 

In het kader van het ‘Victims and Resto-

rative Justice’ project worden in februari 

2012 drie regionale workshops georgani-

seerd, in Tilburg, Helsinki en Wenen. Via 

dit project wil men meer kennis verkrij-

gen over de behoeften, ervaringen en de 

positie van slachtoffers wanneer zij deel-

nemen aan een herstelrechtelijk pro-

gramma. Het project wil ook aanbevelin-

gen formuleren betreffende de verdere 

ontwikkeling van herstelrechtelijke prak-

tijken en betreffende de samenwerking 

tussen herstelrechtelijke programma’s en 

slachtofferorganisaties. Tijdens de work-

shops zullen de voorlopige resultaten van 

het project voorgesteld worden. Meer 

informatie over dit project en de work-

shops kan gevonden worden via volgen-

de link: http://www.euforumrj.org/

Activities/seminars.htm. Men kan zich 

ook nog steeds inschrijven voor deze 

workshops.  

 

AANDACHT: Van 14 tot en met 16 juni 

2012 zal de zevende conferentie van het 

Europees Forum plaatsvinden in Helsin-

ki, Finland. De conferentie is getiteld 

‘Connecting people – Linking victims, 

offenders and communities in Restorative 

Justice’ en zal daardoor drie centrale 

thema’s hebben: slachtoffers, daders en 

de bredere samenleving. Een aankondi-

ging van deze conferentie kan nu al ge-

vonden worden op de site (http://

www.euforumrj.org/Activities/Final%

20invitation%20Helsinki.pdf). Meer infor-

matie en het registratieformulier zullen 

zo snel mogelijk op de website geplaatst 

worden.  

http://www.euforumrj.org/Activities/seminars.htm
http://www.euforumrj.org/Activities/seminars.htm
http://www.euforumrj.org/Activities/seminars.htm
http://www.euforumrj.org/Activities/seminars.htm
http://www.euforumrj.org/Activities/Final%20invitation%20Helsinki.pdf
http://www.euforumrj.org/Activities/Final%20invitation%20Helsinki.pdf
http://www.euforumrj.org/Activities/Final%20invitation%20Helsinki.pdf
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Iets met boeken... 

“Tijger, Tijger”  
 
door Margaux Fragoso, De bezige bij, 
2011, ISBN9789023459620 
 
 

 
 
 
“Tijger, Tijger” is  het autobiografische 

verhaal van Margaux Fragoso zelf.   Het 

is het verhaal van haar jeugd, die gete-

kend werd door seksueel misbruik. Het 

boek begint op het moment waarop ze 

als kind van 7 aan Peter een heel simpe-

le vraag stelt: “Wil je met me spelen?” 

en  eindigt 16 jaar later, in 2003 met de 

zelfmoord van Peter.  Zeven jaar later 

zet Fragoso dit testament neer en maakt 

je als lezer deelgenoot van de jeugd 

waarin ze zoveel heeft moeten missen, 

maar waar ze – ondanks alles – bijzonder 

sterk blijkt uit te komen.  

Fragoso slaagt er immers in de polariteit 

tussen slachtoffer en dader ver te over-

stijgen.  Ze zet een bijzonder authentiek 

portret neer van de man die haar jeugd 

bepaalde.  Waar je verwacht walging en 

boosheid te voelen, voel je soms on-

macht, maar evengoed ook  sympathie 

en begrip voor de mens achter de pedo-

fiel.  Fragoso zelf onthoudt zich van elk 

oordeel en schrijft dit verhaal vanop een 

afstand, met veel nuance en haast los 

van haar eigen ervaring als slachtoffer.   

“Tijger, Tijger” grijpt je aan, sleurt je 

mee en laat je 412 bladzijden later ver-

ward, ontredderd en verbijsterd achter.  

Wellicht is dat de hoofdbedoeling ge-

weest van de schrijfster:  haar lezers 

opzadelen met  een gevoel, gelijkaardig 

aan wat ze zelf moet hebben gevoeld.  

Diit boek geeft de lezer inzicht in het 

ontstaan van seksueel misbruik. Het 

beschrijft hoe geheimen, macht en ma-

nipulatie het misbruik in stand houden 

en aanleiding geven tot ziekelijke patro-

nen.  Het laat zien hoe slachtoffers om-

gaan met seksueel misbruik (signalen als 

seksueel uitdagend gedrag, agressie,  

automutilatie, suicidaal gedrag…) én  

hoe daders tot dit soort gedrag komen: 

wat ze denken en voelen, hoe ze het 

voor zichzelf goedpraten, hoe ze een 

kind  zo loyaal maken dat het zwijgt, wat 

er ook gebeurt.   

Bovenal laat Fragoso ook zien dat dit 

vooral over mensen gaat,  die veel meer 

zijn dan alleen maar dader of slachtoffer. 

Het gaat  over mensen van vlees en 

bloed  die kunnen  plezier maken en 

ruziën,  liefhebben en haten, elkaar 

kwetsen en gekwetst worden, die geven 

en nemen.  En die uiteindelijk ze zo vast 

komen te zitten (ook aan elkaar) dat er 

maar één oplossing blijkt over te blijven: 

de definitieve.   

Wat onmiddellijk opvalt is dat dit boek 

geschreven is met zeer veel respect, ook 

voor de mens als dader.  Dit getuigt van 

een bijzonder grote kracht. Het wil na-

melijk zeggen dat Fragoso als slachtoffer 

afstand kan nemen van haar eigen ver-

haal en trauma. Ze zit niet vast in haar 

eigen verwerkingsproces of wordt ver-

blind door kwaadheid en verdriet.  Ze 

vertelt over Peter als over een goede 

vriend, die ze verloren is en waaraan ze 

ook tal van goede herinneringen over-

houdt. Daarnaast gaat ze ook haar eigen 

rol en verantwoordelijkheid niet uit de 

weg. Het resultaat is een bijzonder genu-

anceerd en eerlijk portret van een rela-

tie die niet mag zijn.  

Wat  bijzonder treffend is, is hoe subtiel 

het allemaal begint.  Je krijgt nergens  

het gevoel dat Peter Margaux ook maar 

dwingt iets te doen.  Margaux krijgt van 

Peter de aandacht die ze thuis moet 

missen: een vader die met haar speelt, 

die haar aanvaardt zoals ze is, die haar 

complimenten geeft als ze iets goed 

heeft  gedaan, die in haar gelooft. In ruil 
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daarvoor geeft ze hem op zijn verjaar-

dag wel een heel apart verjaardagsca-

deau. Gaandeweg raken ze meer en 

meer met elkaar verbonden door het 

geheim dat ze delen. Het is heel de 

wereld tegen hen: niemand begrijpt 

dat ze echt van elkaar houden. Die 

wederzijdse afhankelijkheid gaat zeer 

ver: uiteindelijk is het Margaux zelf die 

Peter niet meer kan loslaten: ze trou-

wen symbolisch als zij een tiener is,  ze 

droomt er echt van om zwanger te 

worden van hem en een normaal stel 

te kunnen worden voor de buitenwe-

reld.   

Ook blijft de verpletterende verant-

woordelijkheid bij van ouders, opvoe-

ders en hulpverleners, die er met hun 

neus opzitten en het niet zien (of kun-

nen zien).  Dit kan je enkel maar zien 

als een pleidooi om elk kind, waar dan 

ook, de aandacht en aanmoediging te 

geven waar het recht op heeft.  

En tot slot wordt ook in dit boek nog 

eens duidelijk gemaakt  dat je pedofie-

len niet echt helpt door ze naar de 

gevangenis te sturen, maar dat ze hulp 

en behandeling nodig hebben, al dan 

niet onder dwang.  

Margaux en Peter zijn – na het lezen 

van dit  boek – nog een hele tijd blijven 

rondspoken in mijn hoofd. Ze hebben 

me aan het denken gezet en gaven me 

een andere, bredere kijk op deze pro-

blematiek.   

 

Ingrid Marit  

Slachtoffer-daderbemiddelaar Antwer-

pen 

 

Iets met boeken 
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Bemidde 
    
 WERKGROEP VORMING  VOOR BEMIDDELING IN DELICTSITUATIES  

Vormingsprogramma voor 2012 
 

1. Introductiecursus 7 dagen 
 

 
 

In 2012 organiseert BemiddeLINK opnieuw een introductiecursus 

voor nieuwe (en iets minder nieuwe) slachtoffer-dader bemid-

delaars.  Thema’s als de theorie en visie van herstelrecht, deon-

tologie van de bemiddelaar, uitklaring rond straf- en jeugdrecht, 

methodologie en werkingsprincipes van de bemiddeling komen 

aan bod.  Bijzondere aandacht gaat tijdens een 2-daagse vorming 

uit naar de directe, ‘face-to-face’, bemiddeling.   

Er zijn 25 plaatsen voorzien voor deelnemers uit de drie bemid-

delingssectoren (Herstelbemiddeling minderjarigen, Bemiddeling 

in strafzaken en Slachtoffer-daderbemiddeling meerderjarigen).  

De normale wegingscoëfficiënt zal toegepast worden.  Hierdoor 

zijn er 13 plaatsen voorzien voor de bemiddelaars minderjarigen, 

7 plaatsen voor de bemiddelaars in strafzaken en 5 plaatsen voor 

de bemiddelaars meerderjarigen.  Stagiairs worden niet toegela-

ten tot deze introductiereeks.  De opleiding duurt 7 dagen, ge-

spreid over 2012.  Meer info ivm het programma vindt u hieron-

der.  Het principe is dat men zich inschrijft voor de gehele cyclus.   

Voor de eerste vormingsdagen rond herstelrecht en deontologie 

wordt de groep echter uitgebreid tot 40 deelnemers.  Voor deze 

dagen kan dus individueel ingeschreven worden door alle bemid-

delaars.   

De kostprijs voor de hele cyclus bedraagt 205 euro, volledig te 

betalen voor aanvang van de cursus.  Na bevestiging van uw 

inschrijving ontvangt u een mail met het rekeningnummer waar-

op u het bedrag kan overschrijven en verdere instructies.   

Annulatie van de inschrijving en recuperatie van het inschrij-

vingsgeld kan slechts tot 2 weken voor de geplande vorming.  

Nadien kan het inschrijvingsgeld niet meer teruggevorderd wor-

den, wel kan een collega als vervanger deelnemen.   

Hoe inschrijven?  

Stuur een mailtje met je naam en de dienst waar je werkt voor 

25 januari 2012 naar:  

kris.somers@suggnome.be voor de bemiddelaars minder

- en meerderjarigen (met vermelding van anciënniteit)  

stephanie.vanneder@just.fgov.be voor de justitieassis-

tenten BIS (met vermelding van anciënniteit) 

De inschrijving is definitief na ontvangst van de inschrijvingsgel-

den.   

 

 

 

 

Meer info over het programma van de introductiecursus vindt u 

op volgende pagina.  Voor andere vormingen georganiseerd door 

BemiddeLINK verwijzen we naar de volgende nieuwsbrief , die in 

april zal verschijnen.   

mailto:kris.somers@suggnome.be
mailto:stephanie.vanneder@just.fgov.be
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1. Herstelrecht algemeen + missie/ visie 

Wat?  "In deze vormingsdag staan de volgende thema's centraal: 

korte toelichting van het ontstaan van het herstelrechtelijk ge-

dachtegoed, weergave van verschillende visies op herstelrecht: 

gelijkenissen en verschillen, de verhouding tussen herstelrecht 

en strafrecht, de verhouding tussen herstelrecht en samenleving, 

het ideaal van participatieve justitie, en tot slot de impact van de 

brede visie op herstelrecht op de bemiddelingspraktijk en haar 

grondbeginselen. Tijdens deze inleidende vormingsdag wordt 

hoorcollege met interactieve momenten afgewisseld.   

Wie? Erik Claes, docent aan de Hogeschool Universiteit Brussel 

en lid van de Raad van bestuur van Suggnomè vzw.   

Wanneer? 3 februari 2012 van 9.30u tot 16.30u 

Waar? In de lokalen van HUBrussel (GPV – Warmoesberg 15 – 

1000 Brussel) 

Prijs? 25 euro 

Aantal deelnemers? uitgebreid tot max. 40 deelnemers 

 

2. Deontologie 

Wat? De doelstelling van deze vorming is kennismaken met de 

basisprincipes van deontologie, beroepsgeheim en privacy en het 

aanleren van een houding, een attitude om in concrete dossiers 

met deontologische vragen om te gaan.  Er wordt gefocust op 

een stuk theorie en uitwisseling op basis van aangeleverde casu-

ïstiek.  (Iedere deelnemer wordt gevraagd om voor 1 maart een 

uitgewerkte deontologische vraag uit zijn praktijk aan te leveren 

aan pieter.verbeeck@suggnome.be .  De docent zal een greep uit 

deze vragen doen om de vorming voor de bemiddelaars concreet 

te maken.   

Wie? Kris Stas, lid van de deontologische commissie, docent aan 

de Karel de Grote-Hogeschool en stafmedewerker jeugdhulpver-

lening en deontologie op het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

Wanneer? 15 maart 2012 

Waar? Bemiddelingsdienst Meerderjarigen Brussel (Sergeant De 

Bruynestraat 78 - 1070 Anderlecht) 

Prijs? 25 euro 

Aantal deelnemers? tot max. 40 deelnemers 

 

3. Wetgeving (strafrecht/ jeugdrecht) 

Wat?  Algemene introductie tot de principes van straf – en jeugd-

recht.   

Aan de deelnemers wordt gevraagd om thema’s en vragen die ze 

in het werkveld tegenkomen mbt tot deze thematiek te inventa-

riseren en voor 1 april aan Bart.sanders@depatiovzw.be te be-

zorgen. De docent zal hier dan in de mate van het mogelijke op 

ingaan tijdens de vorming.)   

Wie? Advocaat Geert De Cock 

Wanneer? 8 mei 2012 

Waar? Alba Brussel (Vanderlindenstraat 17 - 1030 Brussel)  

Prijs?  25 euro 

Aantal deelnemers? max 25 deelnemers 

 

4-5. Methodiek/ fasen in de bemiddeling/ werkingsprincipes  

Wat? In deze vorming wordt stilgestaan bij de methodiek van het 

bemiddelen tussen slachtoffers en daders.  De verschillende fa-

sen in de bemiddeling worden belicht en ingeoefend.  Werkings-

principes worden ontleed en bediscussieerd.   

Wie? Een bemiddelaar minder- en meerderjarige 

Wanneer? 2 dagen: 13 en 27 september 2012 

Waar? Alba Brussel (Vanderlindenstraat 17 - 1030 Brussel) 

Prijs? 50 euro  

Aantal deelnemers? max 25 deelnemers 

 

6-7. Gezamenlijk gesprek 

Wat? “Kan ik wel een ontmoeting regelen in een verkrachtings-

zaak?” “Hoe breng ik een gezamenlijk gesprek aan bij mijn partij-

en?” “Hoe pak ik nu zo’n ontmoeting concreet aan?” “Wat is mijn 

rol als bemiddelaar tijdens een F2F?” 

Het recept: Kennisoverdracht, reflectie en inoefenen van vaardig-

heden m.b.t.: 

het aanbrengen van een gezamenlijk gesprek 

het voorbereiden van een gezamenlijk gesprek 

het verloop van een gezamenlijk gesprek 

de afronding van een gezamenlijk gesprek met nazorg 

 

2-daagse vorming met overnachting.   

Wie? Ervaren bemiddelaars minder- en meerderjarigen 

Wanneer? 29 - 30 november 2012 

Waar? Het Kasteeltje te Wijgmaal (Remylaan 13 – 3018 Wijg-

maal) 

Prijs? 80 euro (in de prijs zijn de overnachting en drie maaltijden 

inbegrepen)  

Aantal deelnemers? max 25 deelnemers  

BemiddeLINK 
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Je hebt niet veel nodig om alles te verliezen. Een jonge vrouw, Catherine, wordt verkracht in haar 

appartement. Ze krabbelt recht en dient klacht in. De dader wordt gearresteerd. En dan? Zij wil 

haar leven terug, hij wil het zijne weer in handen nemen. Iets wat alleen kan als ze elkaar terug 

opzoeken. 

 

 

Als ge gilt, dan wurg ik u, zei hij 

Hij wrong de pols van m'n linkerhand om, 

duwde me tegen de vloer. 

Ik moest zelf mijn broek losmaken. 

 

Ik? Een verkrachter? 

Helemaal niet. 

Ik snap niet waarom die trut dat zegt. 

 

'Van de mens niets dan slechts?' is een intieme en beklemmende voorstelling. Ze vertelt over een 

dader en een slachtoffer die ongewild op elkaar aangewezen zijn. 

Het is geen verhaal over vergeving – verre van. Het gaat om macht, angst, om zeggenschap, om lef. 

Het publiek zit er bovenop. Het ruikt, hoort, voelt en bemiddelt. 

 

Bekijk alvast de trailer op: http://www.youtube.com/watch?v=UCEpltU8esU      

 

Tekst en regie: Stefan Boonen – Acteurs: Martje Ceulemans & Yves Willems  

Muziek: Sam Janssens – Coaching: Daan Cupers. 

Van de mens niets dan slechts? 
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Met steun van Marijke Pinoy. 

 

Deze voorstelling kwam er op initiatief van vzw Suggnomè. 

Met steun van de Vlaamse Gemeenschap en cc de borre .  

 

Meer informatie: www.vandemensnietsdanslechts.be  

 

Geplande voorstellingen:  

 

OUDENAARDE: (met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en Vorming Plus)  

Datum: Dinsdag 21 februari om 18.30u  

Plaats:  Strafinrichting Oudenaarde: Bourgondiëstraat 6 - 9700 OUDENAARDE 

Kostprijs: Kaarten: 8 euro pp / 7 euro (-26 en +55) 

Info en Tickets: kris.somers@suggnome.be  

Inschrijven uiterlijk tegen 13 februari 2012, opgelet de plaatsen zijn beperkt tot 100 toeschou-

wers.  

 

ANTWERPEN (met steun van de Provincie Antwerpen en Koninklijk Conservatorium Antwerpen- 

Artesis)  

Datum: Woensdag 14 maart 2012 om 14u30 en om 19u30 

Plaats: de Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen 

Kostprijs: gratis 

Info en Tickets uiterlijk tegen 7 maart 2012: www.provant.be/welzijn - T 03/240 56 01 

Opgelet de plaatsen zijn beperkt tot 110 toeschouwers 

 

IZEGEM: (met steun van de Provincie West-Vlaanderen)  

Datum: Dinsdag 20 maart 2012  

Plaats: Cultuurcentrum De Leest, Izegem 

Kostprijs: gratis 

Info en Tickets: 050 49 09 92 of annemie.gaethofs@suggnome.be   

 

DENDERMONDE (met steun van de gevangenis van Dendermonde en de stad Dendermonde)  

Datum: Donderdag 5 april 2012 om 20u 

Plaats: Cultuurcentrum Belgica, Kerkstraat 24, Dendermonde 

Kostprijs: 5€ 

Info en Tickets: 052/25.99.58 of via joke.declercq@suggnome.be 

  

Van de mens niets dan slechts? 

mailto:annemie.gaethofs@suggnome.be
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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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Bemiddelen met minderjarige slachtoffers: hun (voor)recht van   
spreken! 
 
Evelyn GOEMAN, Hilde VANLOMMEL en Bram VANDROOGENBROECK 

3 

Jonge slachtoffers: onherstelbaar geschaad… of toch niet?! 
 
Liselot WILLEMS 

14 

De juridische positie van minderjarige slachtoffers. 
Interview met Sofie Van Rumst en Geert Decock 
 
Antje SEGERS 

22 

Jeugdtherapie zonder grenzen. 
Interview met Ingrid De Jonghe (Tejo) 
 
Lien SOETEWEY 

26 

Werken in een buitengerechtelijk kader met plegers en minderjarige 
slachtoffers van intrafamiliaal misbruik: het Vertrouwenscentrum 
kindermishandeling 
Interview met Kristel Bovijn 
 
Lien SOETEWEY 

32 

Verslag trefdag 
Studie– en ontmoetingsdag: Schuldhulpverlening en burgerlijke partij 
in het werken met gedetineerden 
 

37 

Nieuws uit de sector en uit Europa 
 
Europees Forum Voor Herstelrecht 
 

51 

Iets met boeken… 
Bespreking “Tijger, Tijger” 
 
Ingrid MARIT 

53 

Vormingsprogramma BemiddeLINK 55 

Toneel “Van de mens niets dan slechts?” 57 

20 december  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 


