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Vanuit de herstelrechtelijke praktijk zijn we al langer vragende partij naar meer wetenschappe-

lijke evidentie over de evaluatie van onze dienstverlening door betrokken cliënten, slachtoffers 

en daders zelf. Er zijn wel (voornamelijk buitenlandse) studies die positieve effecten vast stel-

len, een zekere tevredenheid bij slachtoffers meten op bijvoorbeeld sociaal-psychologisch vlak, 

maar waarop kan deze tevredenheid nog meer zijn gebaseerd? We zijn dan ook zeer blij dat we 

in deze Nieuwsbrief twee auteurs kunnen aankondigen die vanuit een andere invalshoek op 

zoek zijn gegaan naar elementen die een theoretische verklaring hiertoe bieden. Draagt de the-

orie van de procedurele rechtvaardigheid bij tot de tevredenheid bij slachtoffers en daders die 

hebben deelgenomen aan een herstelrechtelijke interventie? 

In de locomotieftekst synthetiseert Tinneke Van Camp resultaten uit haar doctoraatsonder-

zoek, waarbij diepte-interviews werden afgenomen bij slachtoffers van geweldmisdrijven. Dui-

delijk wordt dat deze slachtoffers herstelrechtelijke interventies waarderen, precies omdat ze 

(naast ook andere) elementen bevatten die een procedurele rechtvaardigheid waarborgen. 

Ook Vicky De Mesmaecker heeft een deel van haar doctoraatsonderzoek besteed aan de relatie 

tussen herstelrecht en procedurele rechtvaardigheid. Zij belicht voor deze Nieuwsbrief een 

gelijkaardige vraagstelling maar dan aan daderkant, en komt tot een zelfde conclusie. Met an-

dere woorden, ja, de perceptie van procedurele rechtvaardigheid is inderdaad een erg belang-

rijk gegeven voor een positieve evaluatie van een herstelinterventie. En hierin schuilt wellicht 

ook een deel van haar eigenheid en kracht. Het draagt bij tot een duidelijke positionering ten 

aanzien van het klassieke strafrecht. Het strafrecht dat veel meer dan vroeger slachtoffers een 

plaats geeft  in de strafrechtsprocedure, maar toch op dit vlak ook op haar grenzen stoot. En 

precies hier treedt de herstelrechtelijke dienstverlening op de voorgrond. Het herstelrecht en 

het klassiek strafrecht vervullen dan ook een complementaire rol.  Ook advocaat Jacques Van-

deuren bevestigt in een volgend artikel deze stelling, ‘Een herstelgerichte justitie betekent mijn 

inziens een perfecte harmonie tussen de strafprocedure enerzijds en de herstelbemiddeling 

anderzijds’.   Ook substituut Thierry Begeyn bevestigt in zijn bijdrage de waarde van het herstel-

recht als aanvulling op het strafrechtelijk denken: “Het aanvaardbaar maken van de beperkin-

gen van justitie is een uitdaging waaraan herstelgerichte inspanningen een zeer positieve bij-

drage leveren!”  In een laatste bijdrage, tot slot, staat Veerle Pasmans, directrice van het Justi-

tiehuis te Antwerpen, stil bij wat de werking van het justitiehuis zou kunnen bijdragen aan het 

gevoel van procedurele rechtvaardigheid van procespartijen.   

Daarnaast leest u nog een recensie van ‘Van de mens niets dan slechts?’ en brengen we nog 

een verslag van de workshop ‘Victim policy and mediation‘, die plaatsvond te Tilburg.  Deze 

workshop, die doorging op 2 februari, werd georganiseerd in het licht van het European Victims 

and restorative justice project: “An empirical study of the needs, experiences and position of 

victims within restorative justice programmes.”  

Tot slot geven we u nog een korte blik op de resultaten van het onderzoek ‘de schade her-

stelt,d?’ - een (Nederlands) onderzoek naar herstelbemiddeling bij jeugdige delinquenten in 

Vlaanderen.   

Eindigen doen we vanaf deze nieuwsbrief met een nieuwe, terugkerende rubriek, onder de 

veelbetekenende naam ‘the Stig’.  Naar analogie met het gekende TV programma, ‘Top Gear’, 

geven we een anonieme spreekplaats aan iemand met een scherpe pen, die in elke nieuwsbrief 

de herstelrechtelijke realiteit filleert.  We hopen dat u het kan smaken, samen met een korrel-

tje zout… 

 

Veel leesplezier, 

Pieter Verbeeck 

Redactieleden 

 

Anja Boers 

Carl Beckers 

Nele Devarrewaere 

Antje Segers 

Bart Claes 

Leo Van Garsse 

Bram Van          

Droogenbroeck 

Lenny Naert 

Pieter Verbeeck 
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In memoriam Tony Peters 
Met droefheid moeten we jullie melden dat professor emeritus Tony Peters, stichtend voorzitter van Suggnomè op 20 maart 2012 is 

overleden, na een langdurige en moedig gedragen ziekte. 

Professor Peters werd geboren in 1941 in Bilzen. Hij werd in 1976 aangesteld als docent aan de toenmalige School voor Criminologie aan 

de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij was er ook een tijdlang academisch secretaris en voorzitter van de Afdeling Strafrecht, 

Strafvordering en Criminologie. In 2001 werd hij toegelaten tot het emeritaat.  

Tony was een van de steunpilaren van de criminologische wetenschappen aan de KU Leuven, door zijn uitgebreid onderwijs en onder-

zoek in de domeinen van de penologie, de victimologie en het herstelrecht. Hij was ook nauw betrokken op de criminologische praktijk 

en stond mee aan de wieg van Oikonde, Justitieel Welzijnswerk Leuven, Suggnomè (Vlaams netwerk voor herstelrecht), en van het Euro-

pean Forum for Restorative Justice.  Tony Peters bouwde een ruim netwerk van internationale contacten uit. Hij was gastprofessor aan 

buitenlandse universiteiten en inspireerde de Leuvense Erasmusuitwisselingen en het Engelstalige masterprogramma in de criminologie. 

In 2006 werd hij voorzitter van de Internationale Vereniging voor Criminologie en bekleedde dit mandaat tot bij zijn overlijden. Hij ont-

ving meerdere onderscheidingen voor zijn talrijke verdiensten. 

Wij danken Tony voor zijn gedreven en onophoudelijke inzet als pionier in de victimologie en het herstelrecht, niet alleen hier in België 

en aan de KULeuven, maar wereldwijd.  

Tony was één van de grondleggers van Suggnomè en bleef ook de jaren na zijn voorzitterschap een grote steun en pleitbezorger voor 

onze organisatie en filosofie. De impact van Tony op het ontwikkelen, ondersteunen en bekendmaken van bemiddeling en herstelrecht 

kan moeilijk overschat worden.   

Het was Tony’s wens dat zou meegedeeld worden dat hij geen bloemen of kransen wenste maar dat mensen die dat wilden iets zouden 

kunnen storten op het rekeningnummer van Suggnomè.  

De mooie en persoonlijke uitvaart vond plaats op maandag 26 maart 2012 in de Sint-Jan-De-Doperkerk (Groot Begijnhof Leuven).   
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Evaluatieve studies tonen aan dat slachtoffer-dader be-

middeling, conferencing en andere herstelgerichte inter-

venties geapprecieerd worden door slachtoffer-

participanten. Dit is het geval ongeacht het soort misdrijf 

(Braithwaite, 1999; Latimer et al., 2005; Sherman & 

Strang, 2007). Participatie aan een herstelgerichte proce-

dure wordt ook een helend of therapeutisch effect toege-

kend (Wemmers & Cyr, 2005; Shapland et al., 2007). In 

een vergelijkende studie werd door Strang et al. (2006) 

bijvoorbeeld aangetoond dat gevoelens van angst en woe-

de significant verminderd waren bij slachtoffers die deel-

namen aan slachtoffer-dader bemiddeling (als aanvulling 

op strafrechtelijke procedures), in tegenstelling tot slacht-

offers die alleen hadden deelgenomen aan justitiële pro-

cedures. Slachtoffers zijn overigens doorgaans meer te-

vreden met herstelgerichte interventies dan met straf-

rechtelijke procedures (Sherman & Strang, 2007). Dergelij-

ke observaties zijn bemoedigend voor een uitgebreide 

toepassing van herstelgerichte instrumenten en principes. 

Het is eveneens interessant om in kaart te brengen welke 

elementen precies bijdragen tot die tevredenheid en er 

een theoretische verklaring voor te vinden. Totnogtoe 

werd daar in de literatuur weinig aandacht aan besteed. 

In het kader van mijn doctoraatsonderzoek werd onder-

zocht of de theorie van procedurele rechtvaardigheid een 

verklaring kan bieden voor slachtoffertevredenheid met 

herstelrecht. Dit model biedt namelijk inzicht in wat 

maakt dat interventies in conflictsituaties geapprecieerd 

worden. Getuigenissen van slachtoffers van ernstige mis-

drijven die hadden deelgenomen aan herstelbemiddeling, 

Hergo of slachtoffer-dader ontmoetingen in België en in 

Canada werden getoetst aan de vaststellingen die uiteen-

gezet worden in de theorie van procedurele rechtvaardig-

heid.  

 

Procedurele rechtvaardigheid 

De theorie van procedurele rechtvaardigheid past binnen 

een reeks sociaal-psychologische studies naar de subjec-

tieve perceptie van rechtvaardigheid in conflict oplossen-

de interventies. Studies in die traditie tonen aan dat de 

perceptie van rechtvaardigheid niet alleen afhangt van 

resultaat-gerelateerde elementen maar eveneens beïn-

vloed wordt door procedurele factoren (Thibaut & Wal-

ker, 1978). Resultaat en procedure worden onafhankelijk 

van elkaar beoordeeld door protagonisten in een conflict 

(Lind & Tyler, 1988). Een eerlijke uitkomst is dus niet vol-

doende; ook de manier waarop die uitkomst wordt be-

reikt is van belang. Bovendien kan een procedure die als 

eerlijk ervaren wordt de impact van wat als een oneerlijk 

resultaat wordt beschouwd op het algemene oordeel van 

rechtvaardigheid temperen (Tyler & Folger, 1980). Een 

rechtvaardige procedure maakt een oneerlijk resultaat 

niet eerlijk, maar maakt het aanvaardbaarder (Lind & Ty-

ler, 1988). Dit is niet noodzakelijk het geval omdat de pro-

cedure belangrijker is dan de uitkomst. Het is eerder gere-

lateerd aan het feit dat mensen gemakkelijker een oor-

deel kunnen vellen over de rechtvaardigheid van de pro-

cedure. Vaak bezit men niet over een referentiekader 

voor wat een eerlijke uitkomst is. Een positieve beoorde-

ling van de procedure kleurt vervolgens de perceptie van 

de rechtvaardigheid van de uitkomst (van den Bos, 1996; 

Procedurele rechtvaardigheid 

en tevredenheid van slachtoffers 

van ernstige misdrijven met     

herstelgerichte interventies  
 

Dr. Tinneke VAN CAMP 
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van den Bos et al., 1997).   

 

De theorie van procedurele recht-

vaardigheid verduidelijkt daarenbo-

ven welke elementen men zoekt in 

een procedure opdat die wordt 

gewaardeerd. Doorgaans worden 

procedures die participatie en in-

spraak toestaan en waarbij de auto-

riteiten ervaren worden als be-

trouwbaar, respectvol en neutraal 

het meest geapprecieerd (Tyler, 

2000). Deze factoren zijn belangrijk 

omdat ze weerspiegelen dat het 

conflict en de betrokkenen ernstig 

worden genomen. Ze geven aan dat 

de betrokken individuen hun plaats 

hebben in de samenleving en daar-

door een correcte behandeling ver-

dienen. Deze vaststellingen komen 

alvast overeen met observaties in 

het kader van victimologische stu-

dies. Daarin wordt steevast bena-

drukt dat slachtoffers betrokken, 

gehoord en erkend willen worden 

(Herman, 2003; Wemmers, 2009).  

 

Methodologie en steekproef 

Om aan de onderzoeksdoelstelling 

te beantwoorden werd ervoor ge-

kozen om diepte-interviews te doen 

met slachtoffers die hadden deelge-

nomen aan een herstelgerichte 

interventie. In dergelijke interviews 

konden respondenten hun ervarin-

gen met de herstelgerichte inter-

ventie beschrijven. Met de zeer 

geapprecieerde hulp van Suggno-

mè, Médiante en de Ondersteu-

ningsstructuur Bijzondere Jeugd-

zorg konden 21 respondenten in 

België bereid gevonden worden 

voor een interview. Met de mede-

werking van bemiddelingsdiensten 

in Canada kwamen daar 13 Canade-

se respondenten bij. Het betrof een 

selectie van slachtoffers van ernsti-

ge misdrijven (i.e. misdrijven waar-

bij gebruik gemaakt werd van ge-

weld) die herstelbemiddeling, Her-

go of dader-slachtoffer ontmoetin-

gen¹ hadden doorlopen. De steek-

proef telde 25 vrouwen en 9 man-

nen tussen de 23 en 74 jaar oud. 

Van de 34 respondenten hadden er 

26 deelgenomen aan herstelbemid-

deling (waarvan in 22 gevallen een 

ontmoeting tussen dader en slacht-

offer plaatsvond), 2 aan Hergo en 6 

aan slachtoffer-dader ontmoetin-

gen. In 8 situaties werd 

het misdrijf gepleegd 

door een jonge dader; 

5 daders waren nog 

minderjarig toen de 

herstelgerichte inter-

ventie plaatsvond². De 

meerderheid van de 

feiten vervat in de 

steekproef betreffen 

ofwel moord of dood-

slag (11 dossiers) ofwel 

seksueel misbruik 

(inclusief incest) (8 

dossiers). De overige dossiers be-

treffen slagen en verwondingen, 

bedreiging met een wapen, brand-

stichting, stalking, inbraak met ge-

weld en fraude³. Tweeëntwintig 

respondenten waren het directe 

slachtoffer van geweld en 10 res-

pondenten waren een familielid van 

een slachtoffer dat overleden was 

als gevolg van het misdrijf. Daar-

naast ging het in één geval om de 

ouder van een dader van een dode-

lijk schietincident die deelgenomen 

had aan een dader-slachtoffer ont-

moeting. Eén respondent had deel-

genomen aan bemiddeling in de 

plaats van een familielid dat slacht-

offer was geweest van geweld.  

 

Vaststellingen 

Alle respondenten waren tevreden 

met hun deelname aan de herstel-

gerichte interventie. Geen enkele 

respondent gaf aan de procedure 

niet geapprecieerd te hebben. De 

meeste respondenten waren overi-

gens tevreden met zowel de proce-

dure als met het resultaat. Slechts 9 

 

¹ In het kader van slachtoffer-dader ontmoetingen worden slachtoffers samengebracht met veroordeelde daders van gelijkaardige 

feiten. Deelnemers aan slachtoffer-dader ontmoetingen werden geselecteerd in Canada.  

² De overige situaties betreffen seksueel misbruik door een minderjarig familielid waarbij het slachtoffer pas klacht indiende bij de 

politie of slachtofferhulp zocht nadat zowel dader als slachtoffer meerderjarig waren geworden.  

³  Eén zaak betrof fraude. De dader was onder een vals voorwendsel door de respondent binnengelaten waarop het slachtoffer besto-

len werd. Voor de start van het interview beschikten we niet over details over het misdrijf. Ondanks dat er in dit geval geen geweld 

was gebruikt, werd besloten deze respondent in de steekproef te houden omdat er oogcontact was geweest met de dader.  

Een positieve      

beoordeling van de 

procedure kleurt 

de perceptie        

van de                      

rechtvaardigheid 

van de uitkomst. 
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respondenten waren ontevreden 

met de uitkomst van de herstelge-

richte tussenkomst (omdat er geen 

geschreven (financieel) akkoord 

werd bereikt, omdat de dader de 

verantwoordelijkheid voor de feiten 

had afgewimpeld of omdat hij on-

voldoende had geantwoord op de 

vragen van het slachtoffer). De on-

tevredenheid met de uitkomst deed 

echter geen afbreuk aan de algeme-

ne tevredenheid met deelname. 

Bovendien bleken de 9 responden-

ten die ontevreden waren met de 

uitkomst de verantwoordelijkheid 

daarvoor te leggen bij de dader, niet 

bij de bemiddelaar of de interventie. 

Dit versterkt de idee dat, in over-

eenstemming met de theorie van de 

procedurele rechtvaardigheid, de 

uitkomst en de procedure onafhan-

kelijk van elkaar beoordeeld wor-

den.  

In de interviews konden verschillen-

de elementen worden onderschei-

den die bijdragen aan de tevreden-

heid met de herstelgerichte proce-

dure. Het belang van betrokkenheid 

en inspraak was bijvoorbeeld zeer 

groot. De respondenten hadden 

daardoor het gevoel dat ze controle 

hadden over hun deelname. Ze ap-

precieerden dat de nadruk gelegd 

werd op een vrijwillige deelname. 

De keuze om deel te nemen kon 

bovendien gemaakt worden dankzij 

duidelijk informatie over de inter-

ventie. Ook de mogelijkheid om een 

initiële weigering om deel te nemen 

te herzien of om de interventie stop 

te zetten werd gewaardeerd. Daar-

naast had men het gevoel dat ook 

binnen de uitvoering van de proce-

dure keuzes gemaakt konden wor-

den, die het gevoel van grip op de 

interventie bekrachtigde. Men had 

de keuze om de dader al dan niet 

persoonlijk te ontmoeten en de 

mogelijkheid om de inhoud van de 

communicatie met de dader te stu-

ren (bijvoorbeeld om bepaalde on-

derwerpen te vermijden tijdens de 

communicatie met de dader).  

 

De waardering van de actieve be-

trokkenheid was ook geassocieerd 

met het belang zich vrij te kunnen 

uitdrukken. Het was in de herstelge-

richte interventie dat men de kans 

had om aan de dader duidelijk te 

maken wat de gevolgen van het 

misdrijf waren of om bepaalde 

waarden en normen te bestendigen 

die de dader overtreden had. Er was 

ook de kans om vragen te stellen 

over zaken die niet aan 

bod kwamen in het ge-

rechtelijk dossier of in de 

rechtszaak en waarop 

alleen de dader ant-

woord kon geven. Het 

was bovendien in de in-

formele setting van de 

herstelgerichte interven-

tie dat de dader bereid 

was bepaalde details te 

onthullen (omdat het 

geen impact had op de 

strafrechtelijke uitspraak 

of de uitvoering van de 

straf). Het krijgen van 

antwoorden gaf de res-

pondenten voldoening. 

Men waardeerde ook de 

kans om in dialoog te 

treden met de dader. 

Men wilde niet alleen 

gehoord worden door de 

dader; men wilde in ge-

sprek gaan met de dader 

en observeren of hun getuigenis 

indruk maakte op de dader. Op die 

manier kon men zich ervaren verze-

keren dat de dader begreep welke 

impact zijn daden hadden, in de 

hoop dat daardoor de kans op reci-

dive verkleinde. Het dynamische 

aspect van de interacties met de 

dader was daarom cruciaal.  

 

Vervolgens ervoeren respondenten 

Bron: www.hbvl.be - Tekenaar Palix  
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dat ze gerespecteerd werden door 

de bemiddelaar. Ook een respect-

volle houding van de dader was van 

belang, maar niet elke respondent 

had het gevoel dat de dader zich 

respectvol had gedragen. Dit was 

het geval voor 7 respondenten. Dit 

gebrek aan respect van de dader 

weerspiegelde zich in ontevreden-

heid met de uitkomst eerder dan in 

ontevredenheid met de herstelge-

richte interventie (bijvoorbeeld het 

gebrek aan respect en inzet van de 

dader werd gerelateerd aan het niet

-opnemen van verantwoordelijk-

heid voor de feiten, wat dan weer 

beschouwd werd als een teleurstel-

lend resultaat). Daarnaast hadden 

slachtoffers vertrouwen in de be-

middelaar. De bemiddelaar nam 

hun verhaal ernstig. Men had er ook 

vertrouwen in dat de bemiddelaar 

de motivatie en houding van de 

dader correct kon inschatten. Dat 

inzicht was van belang in de voorbe-

reiding op een ontmoeting met de 

dader. Ook vertrouwen in de dader 

was van tel. De authenticiteit van de 

motieven voor deelname werd in 

aanmerking genomen bij de evalua-

tie van de interventie. Hoewel dit 

moeilijk in te schatten is, werd een 

dader bijvoorbeeld getaxeerd op 

het feit of hij deelnam om een mil-

dere sanctie te krijgen of niet. Een 

andere gewaardeerde factor was 

neutraliteit. Het feit dat de bemid-

delaar erin sloeg om boodschappen 

over te brengen zonder ze te ver-

vormen, om geen partij te kiezen of 

om de dialoog in goede banen te 

leiden zonder de inhoud ervan te 

sturen was een bron voor tevreden-

heid.  

 

Een andere factor die bijdraagt aan 

de waardering van de herstelgerich-

te procedure, is haar flexibiliteit. Dit 

wordt niet in rekening genomen in 

de theorie van procedurele recht-

vaardigheid omdat die zich richt op 

de gestandaardiseerde uitvoering 

van procedures. De herstelgerichte 

interventie leek aan een persoonlij-

ke timing en individuele behoeften 

te beantwoorden. Niet alleen kon 

men vrij beslissen om deel te ne-

men maar ook de voorbereiding op 

een eventuele ontmoeting met de 

dader leek afgestemd op het ritme 

van het slachtoffer. Enkele respon-

denten maakten bijvoorbeeld ge-

bruik van de mogelijkheid om een 

geplande ontmoeting met de dader 

uit te stellen omdat ze zich ondanks 

de voorbereiding niet klaar voelden. 

De interventie kon ook gericht wor-

den op individuele verwachtingen 

(variërend van het krijgen van ant-

woorden, inzicht verwerven in de 

motieven van de dader, het uitdruk-

ken van gevoelens van verdriet of 

woede ten aanzien van de dader, 

het vinden van afsluiting, sensibili-

sering van de dader voor de gevol-

gen van een misdrijf tot het zo een-

voudig en informeel mogelijk aan-

pakken van de situatie). Binnen de 

grenzen van het deontologisch aan-

vaardbare, konden slachtoffers de 

interventie als het ware kneden 

zodat het voldeed aan hun specifie-

ke verwachtingen.  

 

De kwaliteit van de interacties met 

de bemiddelaar bleek verder be-

langrijk. De contacten met de be-

middelaar werden vaak als infor-

meel en vertrouwd omschreven, 

zonder daarbij afbreuk te doen aan 

de professionaliteit van de bemid-

delaar. De voorbereiding en onder-

steuning door de bemiddelaar dien-

de informationele, cognitieve en 

emotionele doeleinden. Dankzij de 

uitgebreide en transparante infor-

matie over de interventie, de rol 

van de betrokkenen en het verloop 

van de interventie kon een geïnfor-

meerde beslissing genomen worden 

over deelname en had men grip op 

de situatie. Bovendien hielp de be-

middelaar om realistische verwach-

tingen met betrekking tot het ver-

loop en de eventuele uitkomst voor 

ogen te houden. Tenslotte voelden 

respondenten zich emotioneel on-

dersteund door de bemiddelaar. Dit 

betrof meer dan alleen een respect-

volle behandeling van de betrokken 

partijen, die ook door andere acto-

ren (zoals justitiële actoren) kan 

geboden worden. Ondersteuning 

wordt uiteraard ook door diensten 

voor slachtofferhulp en slachtoffer-

onthaal verzorgd, maar dit zijn dien-

sten die dan weer niet op conflict-

oplossing gericht zijn. 

 

Waar het respondenten uiteindelijk 

om ging was erkenning. De verschil-

lende hierboven beschreven facto-

ren droegen daartoe bij. Er werd 

gezocht naar erkenning van de ge-

volgen van de feiten en van verant-

woordelijkheid door de dader. Een 

dergelijke erkenning was bevrij-

dend. Er werd in de interviews aan-

gegeven dat erkenning van verant-

woordelijkheid niet kon worden 

opgelegd aan de dader. Het vereiste 

eerder een inspanning van de dader 

alsook de kans voor slachtoffers om 

hun verhaal te doen opdat de dader 

aangespoord kon worden om de 

gevolgen van zijn daden te erken-

nen. Dit onderliggend motief voor 

de tevredenheid met de herstelge-

richte interventie komt overeen 

met de notie daarover in de theorie 

van procedurele rechtvaardigheid. 

Die stelt dat procedurele rechtvaar-

digheid van belang is omdat het 

aangeeft dat de betrokken individu-

en van tel zijn in de samenleving en 

een correcte behandeling verdie-

nen. Daarnaast stelden we vast dat 

een aantal respondenten ook ande-

re motieven hadden. Er waren na-

melijk aanwijzingen voor prosociale 
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motieven. Dertien respondenten 

onderstreepten dat de herstelge-

richte interventie niet alleen tege-

moet kwam aan hun eigen ver-

wachtingen maar ook mogelijk 

maatschappelijk nuttig was. Door 

hun getuigenis hoopten ze namelijk 

de dader gesensibiliseerd te hebben 

voor de gevolgen van geweld en 

daardoor mogelijk de kans op reci-

dive verkleind te hebben. Vijftien 

respondenten gaven aan dat ze 

(ook) hadden deelgenomen om de 

dader te helpen. Ze wilden de dader 

de kans geven zijn verhaal te doen, 

hem aanmoedigen om af te zien 

van geweld of door hun deelname 

een mildere straf bekomen voor de 

dader. Twee respondenten wilden 

de dader vergeven opdat zowel de 

dader als het slachtoffer het inci-

dent konden verwerken en afslui-

ten. Dergelijke prosociale motieven 

waren voornamelijk aanwezig in 

aanvulling op de nood aan erken-

ning en andere persoonlijke be-

hoeften. Ze waren ook niet noodza-

kelijk de reden waarom gekozen 

werd om op het herstelgericht aan-

bod in te gaan en ontstonden vaak 

in de loop van de interventie. De 

kans om ook iets voor de samenle-

ving of voor de dader te doen werd 

alleszins geapprecieerd.  

 

De respondenten onderstreepten 

ten slotte dat de erkenning die ze 

kregen in het kader van de herstel-

gerichte interventie de nood aan 

formele erkenning van de verant-

woordelijkheid van de dader en van 

het slachtofferschap niet vervangt. 

Er was in aanvulling op de herstel-

gerichte interventie behoefte aan 

een justitiële procedure waarin de 

dader ter verantwoording geroepen 

werd. Omdat men verwachtte dat 

justitiële actoren eindverantwoor-

delijkheid dragen, voelde men zich 

ook niet belast met beslissingsbe-

voegdheid, zonder aan controle 

over het herstelgericht proces of 

inspraak te moeten inleveren. Daar-

enboven, omdat er geen justitiële 

gevolgen verbonden waren aan de 

interventie, werd de dader aange-

moedigd om eerlijk te zijn. Met an-

dere woorden, de herstelgerichte 

interventie en de justitiële procedu-

res vulden elkaar aan in plaats van 

elkaar te vervangen. De behoefte 

aan een formele reactie was niet 

noodzakelijk synoniem voor een 

behoefte aan straf, maar voor een 

behoefte aan formele erkenning 

van de verantwoordelijkheid van de 

dader en voor een justitiële opteke-

ning daarvan.  

 

Besluit  

Herstelrecht wordt geapprecieerd 

door slachtoffers van misdrijven 

met geweld omdat het procedureel 

rechtvaardig is. Ook wanneer het 

resultaat van een herstelgerichte 

interventie teleurstellend was, wa-

ren respondenten nog steeds over 

de ganse lijn tevreden met de inter-

ventie. De kans om actief betrokken 

te zijn geweest en inspraak te heb-

ben was daarbij cruciaal. Bovendien 

waren de contacten met de bemid-

delaar een bron voor tevredenheid, 

zoals ook werd geobserveerd door 

Shapland et al. (2007) en door 

Strang en Sherman (2003). Op die 

manier droeg de herstelgerichte 

interventie bij aan het gevoel van 

erkenning dat slachtoffers zoeken 

(Wemmers & Cyr, 2005; Shapland 

et al., 2007; Strang et al., 2006). Een 

herstelgerichte interventie die tege-

moet komt aan verwachtingen van 

slachtoffers dient dus te beant-

woorden aan de vereisten van pro-

cedurele rechtvaardigheid.  

 

Dat impliceert niet dat een uitkomst 

onbelangrijk is. De perceptie van 

procedurele rechtvaardigheid 

maakt het ontbreken van een geap-

precieerde uitkomst eerder minder 

kwalijk. Bovendien ondervonden de 

respondenten geen druk op het 

bereiken van een uitkomst omdat 

de herstelgerichte interventie be-

schouwd werd als complementair. 

Daardoor voelden slachtoffers zich 

niet belast met beslissingsbevoegd-

heid. Die complementariteit impli-

ceert dat betrokkenheid en proce-

Bron: demorgen.be  
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durele rechtvaardigheid ook ge-

zocht worden in de justitiële proce-

dures. 

 

De herstelgerichte interventies re-

sulteerden niet alleen in tevreden-

heid omdat ze procedureel recht-

vaardig werden bevonden. Het ging 

de slachtoffers niet alleen om be-

trokkenheid en inspraak (i.e. zich 

kunnen uitdrukken en gehoord wor-

den), maar ook om de dialoog met 

de dader (zie ook Strang et al., 

2006). De dialoog was niet alleen 

een middel maar een doel op zich. 

Herstelrecht blijkt bovendien niet 

louter een manier om een conflict 

aan te pakken maar biedt ook ruim-

te voor de emotionele ondersteu-

ning en empowerment van de be-

trokken partijen. De herstelgerichte 

interventies werden bovendien ge-

waardeerd voor hun flexibiliteit, 

zoals ook beschreven wordt door 

Shapland et al. (2006). Ook het be-

antwoorden aan prosociale motie-

ven, die de focus op erkenning van 

het slachtofferschap en van indivi-

duele status in de samenleving 

overstijgen, was een bron voor te-

vredenheid (zie ook Umbreit, 1994; 

Doak & O’Mahony, 2006; Shapland 

et al., 2007). Herstelrecht draagt 

daarom op een unieke manier bij 

aan slachtoffertevredenheid. Ande-

re procedures die gebruikt worden 

in de reactie op een misdrijf kunnen 

wel procedureel rechtvaardig zijn of 

gemaakt worden, maar dragen niet 

op dezelfde manier bij aan tevre-

denheid met de manier waarop de 

situatie werd afgehandeld zoals 

herstelgerichte interventies doen.  

 

Voor een veralgemening van deze 

besluiten moeten wel een aantal 

beperkingen in rekening worden 

genomen. Bijvoorbeeld, de vaststel-

lingen zijn gebaseerd op getuigenis-

sen van slachtoffers van gewelds-

misdrijven. Het is interessant om te 

onderzoeken of ook slachtoffers van 

andere misdrijven evenveel belang 

hechten aan procedurele rechtvaar-

digheid of aan de complementari-

teit tussen herstelgerichte interven-

ties en justitiële procedures. Aan de 

bemiddelingsdiensten die meewerk-

ten aan het onderzoek en respon-

denten rekruteerden, werd niet 

gevraagd om informatie te geven 

over slachtoffers die niet wilden 

deelnemen aan de studie en wat 

daarvoor de reden was 

(bijvoorbeeld omdat ze ontevreden 

waren met de herstelgerichte inter-

ventie). De meeste respondenten 

waren vrouwen en dat zou tot een 

vertekening van de resultaten en 

bijvoorbeeld het belang van het 

uitdrukken van emoties kunnen 

hebben geleid.  

 

Tinneke Van Camp, Ph.D. 

(doctoraatsonderzoek verricht 

onder leiding van Professor Dr. Jo-

Anne Wemmers, Universite  de 

Montre al, Canada); postdoctoraal 

onderzoeker aan de Universite  de 

Que bec a  Montre al. 
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Inleiding 

In deze nieuwsbrief staat de vraag naar de relatie tussen 

de theorie van procedurele rechtvaardigheid en het her-

stelrecht centraal. Op het eerste zicht lijkt deze relatie 

duidelijk en eenvoudig. Hersteltheoretici pleiten ervoor 

de betrokkenen bij een misdrijf meer actief te betrekken 

bij de afhandeling ervan; onderzoek rond procedurele 

rechtvaardigheid ondersteunt dat pleidooi. Er is inder-

daad veelvuldig en in verschillende contexten aange-

toond dat wanneer iemand die betrokken is in een dis-

puut (bijvoorbeeld een gerechtelijk geschil) een actieve 

rol kan spelen in de afhandeling van het dispuut, deze de 

procedure en het resultaat ervan als meer rechtvaardig 

beschouwt en zich beter in de beslissing ter beslechting 

van het dispuut kan vinden dan wanneer deze volledig 

buiten de procedure wordt gehouden (Thibaut en Walker, 

1975; Lind en Tyler, 1988). 

Echter, er is een wezenlijk verschil tussen de theorie van 

procedurele rechtvaardigheid en het herstelrecht, en dat 

is de aard van de relaties waarrond zij draaien. De theorie 

van procedurele rechtvaardigheid is ontwikkeld via on-

derzoek naar autoriteitsrelaties, bijvoorbeeld relaties 

tussen rechters en rechtsonderhorigen (bv. Tyler, 2007-

2008), tussen leraars en leerlingen (bv. Lemons en Sea-

ton, 2011) en tussen gevangenisbewaarders en gedeti-

neerden (bv. Jackson et al., 2010). Het herstelrecht draait 

daarentegen fundamenteel om horizontale, gelijkwaardi-

ge relaties. Er bestaan uiteraard verschillen in moreel 

machtsevenwicht wegens het feit dat iemand nu eenmaal 

dader is en dus schuld draagt en een andere deelnemer 

slachtoffer is, maar geen van de deelnemers aan een her-

stelinterventie heeft formele autoriteit over de andere 

deelnemers. Ook de bemiddelaar moet zich onthouden 

van het uitvoeren van gezag over de deelnemers. Om die 

reden is de relatie tussen het herstelrecht en de theorie 

van procedurele rechtvaardigheid niet zo eenvoudig als 

misschien lijkt, en moeten voorstanders van herstelge-

richte interventies een zekere voorzichtigheid aan de dag 

leggen wanneer zij ter verklaring van de positieve effec-

ten van een deelname aan dergelijke interventies verwij-

zen naar de theorie van procedurele rechtvaardigheid.  

Het doctoraatsonderzoek van Van Camp (2011) biedt in 

die zin een welkome grondige studie van deze relatie. Van 

Camp duidt er terecht op dat in de literatuur tot nog toe 

weinig werd gereflecteerd over de theoretische verklarin-

gen voor de tevredenheid van deelnemers met herstelin-

terventies. Mogelijk is dat te wijten aan het feit dat het 

herstelrecht een beweging is die vanuit de praktijk is ge-

De relatie tussen procedurele 

rechtvaardigheid en                 

herstelrecht:                                        

het daderperspectief 
 

Dr. Vicky DE MESMAECKER 

Op voortreffelijke wijze schetst Tinneke Van Camp in haar locomotieftekst de manier waarop vele van de positieve com-

mentaren van deelnemers aan een herstelinterventie over hun deelname kunnen worden verklaard vanuit de concepten 

van de theorie van procedurele rechtvaardigheid. In de locomotieftekst staat het slachtofferperspectief centraal. In deze 

bijdrage bekijken we de kwestie vanuit een daderperspectief. 
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groeid en herstelgerichte interven-

ties aldus op basis van concrete 

ervaringen – via een proces van trial 

and error – ontwikkeld werden. 

Daarom wordt de herstelrechtelijke 

beweging wel eens verweten onvol-

doende over haar theoretische 

grondslag nagedacht te hebben.  

Met dit artikel hoop ik bij te dragen 

tot de zoektocht naar verklarings-

modellen voor de resultaten van 

onderzoek rond herstelgerichte 

programma’s, vertrekkende van de 

resultaten van het doctoraatsonder-

zoek dat ik recent afrondde. Het 

onderzoek vertoonde een gelijkaar-

dige vraagstelling als de studie van 

Van Camp. De focus van beide on-

derzoeken lag uiteraard enigszins 

anders: de studie van Van Camp 

concentreerde zich op de vraag naar 

de mate waarin procedurele recht-

vaardigheid een grondslag kan bie-

den voor het herstelrecht, waar 

mijn onderzoek als doel had de the-

orie van procedurele rechtvaardig-

heid op zich te evalueren en waar 

nodig aan te vullen en te nuance-

ren. Echter, ook in dit onderzoek 

werd aan het eind de link met het 

herstelrecht gelegd, en het is vanuit 

de resultaten van dat onderzoek dat 

ik in deze bijdrage reflecteer over 

het onderwerp van deze nieuws-

brief. 

Omdat de locomotieftekst de vraag 

of de theorie van procedurele recht-

vaardigheid een verklaring kan bie-

den voor tevredenheid met herstel-

interventies beantwoordt vanuit 

gesprekken met slachtoffers, luidt 

mijn opdracht het perspectief van 

de verdachten/daders te belichten. 

De vraag centraal in deze bijdrage is 

dan of ook de tevredenheid van 

verdachten/daders met herstelin-

terventies een verklaring kan vinden 

in de theorie van procedurele recht-

vaardigheid, net zoals dat het geval 

blijkt te zijn voor slachtoffers. Om 

deze vraag te beantwoorden zal ik 

van start gaan met een korte reflec-

tie over hoe daderschap wordt ge-

zien door de theorie van procedure-

le rechtvaardigheid en beknopt de 

grondslagen van percepties van 

procedurele rechtvaardigheid be-

handelen. Daarna licht ik bondig toe 

hoe de respondenten voor het on-

derzoek werden geworven. Vervol-

gens zal ik op eenzelfde manier als 

Van Camp een overzicht geven van 

hoe de daders-respondenten hun 

ervaring met de herstelbemiddeling 

evalueerden, en de terugkoppeling 

naar de theorie van procedurele 

rechtvaardigheid maken.  

 

Procedurele rechtvaardigheid en 

daderschap 

De theorie van procedurele recht-

vaardigheid kijkt heel anders aan 

tegen de vraag “wat maakt dat ie-

mand de wet overtreedt dan wel 

respecteert?” dan de wetgever. De 

wetgever gaat uit van een econo-

misch perspectief op de mens, dat 

van de mens als rationele actor 

wiens gedrag volledig bepaald 

wordt door een streven naar eigen-

belang (Tyler, 1990). Vanuit dit per-

spectief heeft de burger die de 

strafwet overtreedt dit met duidelij-

ke opzet en moedwillig gedaan, 

erop uit om winst te behalen. Een 

systeem van bestraffing wordt dan 

ook noodzakelijk geacht om ervoor 

te zorgen dat de burgers de wet 

respecteren (Hudson, 2003). De 

vraag hoe de burger de manier 

waarop recht wordt gedaan ervaart, 

wordt niet gesteld.  

De theorie van procedurele recht-

vaardigheid draait de traditionele 

vraag “wat maakt dat iemand de 

wet overtreedt” om, om zich af te 

vragen wat maakt dat mensen de 

wet respecteren. Daartoe vertrek-

ken de theoretici precies vanuit een 

interesse in hoe de burger het 

‘recht-doen’ ervaart, vanuit de idee 

dat de gerechtelijke instanties enkel 

worden gerespecteerd, en dus en-

kel legitiem worden bevonden, 

wanneer de burger hun werking 

rechtvaardig vindt (Tyler, 1990). 

Onderzoek rond procedurele recht-

Bron: Open monumentendag 2011 -  Bemiddelingsdienst Leuven 
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vaardigheid toonde aan dat de be-

reidheid van de burger om de (straf)

wet te respecteren inderdaad niet 

enkel kan uitgelegd worden met 

een verwijzing naar het risico op 

bestraffing bij een overtreding van 

de wet. De meeste burgers gehoor-

zamen de wet vrijwillig, zonder dat 

een dreiging met straf nodig is, 

maar dan wel op voorwaarde dat zij 

erop kunnen vertrouwen dat dege-

nen die de wet toepassen dat in eer 

en geweten doen (Tyler, 1990). Op 

maatschappelijk niveau kan 

‘gehoorzaamheid’ van de burger 

aan de wet bewerkstelligd worden 

door ervoor te zorgen dat degenen 

die de wet toepassen – de juridi-

sche actoren – dit op een rechtvaar-

dige manier doen. Het geloof dat de 

juridische instanties hun bevoegd-

heden op een faire manier uitoefe-

nen leidt tot respect voor de instan-

ties en de wet waarvoor zij staan en 

bevordert zo de legitimiteit van de 

instanties (Tyler et al., 2007) en de 

orde in de maatschappij (Smith, 

2007).  

 

De grondslagen van percepties van 

procedurele rechtvaardigheid  

Procedurele rechtvaardigheid gaat, 

zoals de vorige alinea duidelijk 

maakte, over percepties van recht-

vaardigheid. De theorie wijst erop 

dat procedures en beslissingen die 

volgens de logica van strafrechtssys-

teem rechtvaardig zijn niet noodza-

kelijk zo worden beleefd door dege-

nen die aan het systeem onderwor-

pen worden. De professionals van 

het systeem beoordelen de recht-

vaardigheid van procedures door-

gaans immers op andere criteria 

dan de rechtzoekende (Heuer et al., 

2007). Juristen evalueren strafpro-

cedures op grond van het feit of 

deze al dan niet verlopen zijn in 

overeenstemming met de wettelijke 

bepalingen (bv. de grondwettelijke 

bepalingen rond huiszoeking of de 

recente bepalingen rond de bijstand 

van een advocaat bij het eerste ver-

hoor). De burger daarentegen eva-

lueert de strafprocedure op basis 

van (1) de mate waarin de rechter-

lijke autoriteiten zich in hun contac-

ten met de burger beleefd en be-

gripvol gedragen, de rechten van de 

burger respecteren en aandacht 

vertonen voor de emotionele en 

praktische noden van de burger 

(brede noemer ‘standing’), (2) de 

mate waarin de autoriteiten de bur-

ger informatie verschaffen over de 

strafprocedure en zijn rechten en 

mogelijkheden en de mate waarin 

de burger die betrokken is bij een 

zaak de tijd krijgt om zijn verhaal te 

doen (brede noemer ‘participatie’), 

en (3) de mate waarin de autoritei-

ten alle burgers op eenzelfde ma-

nier behandelen, zonder vooroor-

delen handelen en de zaak grondig 

onderzoeken (brede noemer 

‘neutraliteit’) (Tyler en Lind, 1992; 

Tyler et al., 2007; De Mesmaecker, 

2011). Een verschil toont zich met 

andere woorden tussen ‘objectieve 

procedurele rechtvaardigheid’ en 

‘subjectieve procedurele rechtvaar-

digheid’ (Lind en Tyler, 1988). Het is 

de laatste vorm van procedurele 

rechtvaardigheid die in deze 

nieuwsbrief centraal staat. 

 

Respondentenwerving 

De resultaten die hieronder worden 

aangehaald zijn gebaseerd op diep-

te-interviews met verdachten van 

verschillende types misdrijven die 

door de Vlaamse correctionele 

rechtbanken werden behandeld. 

Ten behoeve van het doctoraatson-

derzoek werden dergelijke inter-

views gevoerd met 31 slachtoffers 

en 23 verdachten. Zij werden in de 

mate van het mogelijke geïnter-

viewd voor en na vonnis – omdat 

verscheidene zaken nog op afhan-

deling wachtten op het moment 

van het afsluiten van het onderzoek 

en omwille van uitval van respon-

denten was het afnemen van het 

tweede interview echter niet altijd 

mogelijk.  

[…] de relatie tussen het herstelrecht en de 

theorie van procedurele rechtvaardigheid is 

niet zo eenvoudig als misschien lijkt, […] en 

voorstanders van herstelgerichte interven-

ties moeten een zekere voorzichtigheid aan 

de dag leggen wanneer zij ter verklaring van 

de positieve effecten van een deelname aan 

dergelijke interventies verwijzen naar de 

theorie van procedurele rechtvaardigheid.  



 

Suggnomè vzw    v o o r  r e c h t   v a n   s p r e k e n  14 

N
IE

U
W

S
B

R
IE

F
 -

  
N

°1
/1

1
2
 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

 

Negenentwintig van de 54 respondenten hadden deelge-

nomen aan een herstelbemiddeling. Van deze 29 mensen 

hadden 17 respondenten deelgenomen aan een directe 

bemiddeling; de anderen waren betrokken bij een indi-

recte bemiddeling. De respondenten die niet hadden 

deelgenomen aan herstelbemiddeling hadden echter ook 

minstens eenmaal contact gehad met een bemiddelaar, 

aangezien voor het onderzoek enkel mensen werden be-

vraagd die hadden gezegd interesse te hebben in een 

deelname aan herstelbemiddeling en die dus contact had-

den gehad met de bemiddelingsdienst. De reden waarom 

de bemiddeling in hun geval niet was doorgegaan was dat 

de andere partij geweigerd had. 

Zodoende werd van elk van de 54 respondenten, en dus 

van elk van de 23 verdachten, informatie bekomen om-

trent hoe zij (soms enkel de eerste stappen van) het be-

middelingsgebeuren hadden ervaren. De respondenten 

werden verzameld met de gewaardeerde medewerking 

van de bemiddelaars van Suggnomè werkzaam in vier 

verschillende gerechtelijke arrondissementen. 

 

Resultaten: evaluatie van herstelbemiddeling in functie 

van procedurele rechtvaardigheid? 

Hieronder volgt een overzicht van de positieve en nega-

tieve punten van herstelbemiddeling zoals aangehaald 

door de verdachten/daders die deelnamen aan het on-

derzoek. Telkens wordt de link gelegd met de centrale 

concepten uit de theorie van procedurele rechtvaardig-

heid. 

 

Positieve aspecten van herstelbemiddeling 

Een van de redenen waarom daders de herstelbemidde-

ling prezen was dat de bemiddelaar hen heel wat infor-

matie had verschaft. De bemiddelaar kon hen vertellen 

hoe het slachtoffer de feiten zag en had beleefd – een van 

de respondenten zei treffend dat je op die manier “de 

ervaring een beetje kunt delen”. In vele gevallen was de 

bemiddelaar ook degene van wie men te weten kwam 

dat de zaak zou gedagvaard worden. Maar ook informatie 

omtrent hoe men bijvoorbeeld aan een advocaat kan 

komen of hoe een strafprocedure in elkaar zit wordt vaak 

van de bemiddelaar verkregen. Gezien het feit dat de 

bemiddelaar vaak degene is die de verdachte vertelt dat 

de zaak gedagvaard zal worden, is het niet verwonderlijk 

dat alle vragen die sinds het laatste politiecontact werden 

opgestapeld op dat moment worden afgevuurd.  

Een aantal respondenten vertelde dat zij de bemiddeling 

en met name de bemiddelingsovereenkomst hadden aan-

gegrepen om informatie te bieden aan de gerechtelijke 

autoriteiten, meer bepaald aan de rechter. In de overeen-

komst beschreven zij de aanleiding tot de feiten, de ge-

volgen ervan en hoe men zelf al op een positieve manier 

met deze gevolgen was omgegaan, of hoe de relatie met 

het slachtoffer geëvolueerd was sinds de feiten.  

De link tussen het krijgen en geven van informatie en 

procedurele rechtvaardigheid is drieledig. Het kunnen 

geven van informatie gaat om participatie aan de straf-

rechtspleging en het zien van de bemiddeling als een kans 

om bij te dragen tot een grondig onderzoek van de zaak, 

wat onder de brede noemer neutraliteit valt. Het krijgen 

van informatie valt onder het beantwoorden aan een 

Bron: Open monumentendag 2011 - Bemiddelingsdienst Leuven 
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concrete nood, wat weer hoort on-

der de brede noemer standing. 

Verder zei een aantal respondenten 

dat de bemiddelaar hen onbevoor-

oordeeld en met respect tegemoet 

had getreden, in tegenstelling tot 

vele van de politionele en juridische 

actoren die zij hadden ontmoet. Er 

werd zwaar getild aan de houding 

van deze laatsten; de niet-

vooringenomen houding van de 

bemiddelaar (“Dat de mensen u 

toch wat neutraler benaderen, niet 

als crimineel”, zo zei een respon-

dent) werd dan ook ontzettend ge-

apprecieerd. Hier zien we een dui-

delijke link met een wens naar neu-

traliteit. Er is echter ook een ver-

band met het aspect ‘standing’. Het 

gaat hier namelijk ook om het met 

respect en waardigheid behandeld 

worden, in plaats van als een num-

mer, zoals wel eens gezegd werd 

over de gerechtelijke autoriteiten. 

Het gaat erom bevestiging te krijgen 

voor het feit ‘dat je geen crimineel 

bent’. 

De tevredenheid van verdachten/

daders die hun slachtoffers hadden 

ontmoet voor een direct gesprek 

was in grote mate te relateren aan 

het feit dat hun slachtoffer hen op 

een respectvolle wijze had behan-

deld (“Dat was gewoon, een ge-

woon gesprek eigenlijk”). De slacht-

offers waren niet vervallen in het 

maken van verwijten of in verbale 

agressie, wat de verdachten/daders 

duidelijk had verrast (“Dat was ei-

genlijk helemaal niet zoals we had-

den verwacht. Die was eigenlijk 

echt heel solidair tegenover ons”). 

Hun gevoel van eigenwaarde werd 

door de slachtoffers niet verder 

aangetast – hier vertoont zich een 

link met het aspect ‘standing’. In de 

kantlijn moet ik wel vermelden dat 

er gevaar zit in de perceptie dat het 

slachtoffer inschikkelijk is – een van 

de verdachten leidde hieruit af: 

“Die vond het precies allemaal niet 

zo erg”. 

Tot slot blijkt dat de tevredenheid 

met het bemiddelingsgebeuren kan 

afhangen van de manier waarop de 

rechter die zich in een volgende 

fase over de zaak buigt, met dat 

gebeuren omgaat. Meer bepaald 

werd ondervonden dat deelnemers 

aan een herstelbemiddeling, zowel 

slachtoffers als daders, een gevoel 

van erkenning (‘standing’) krijgen 

wanneer de rechter tijdens de 

zitting vermeldt dat een herstelbe-

middeling heeft plaatsgevonden in 

de zaak en/of in zijn vonnis ver-

meldt dat in het dossier een her-

stelbemiddeling plaatsvond. De 

reden is dat de deelnemer graag 

formele erkenning krijgt voor zijn 

inspanning door de justitiële acto-

ren.  

 

Negatieve aspecten van herstelbe-

middeling 

De verdachten/daders zagen ook 

een aantal minpunten aan de her-

stelbemiddeling, en ook deze rela-

teren voor een stuk aan procedure-

le rechtvaardigheid. Zo bijvoorbeeld 

was een aantal verdachten ervan 

overtuigd dat de bemiddelaar toch 

aan de kant van het slachtoffer 

stond. Iemand zei bijvoorbeeld dat 

hij tijdens het verkennend gesprek 

met de bemiddelaar het gevoel had 

gekregen zich constant te moeten 

verdedigen. Bovendien was het 

gesprek op hem overgekomen als 

een waarschuwing: “let op, we hou-

den u in het oog, het slachtoffer 

staat niet alleen”. Hij trok dit verder 

open naar de hulpverlening in het 

algemeen; hij stelde: “je voelt dat 

altijd dat je je in de hulpverlening in 

bepaalde gevallen moet gaan ver-

antwoorden: je wordt enorm snel 

gecriminaliseerd”. Twee andere 

verdachten vertelden dat toen de 

bemiddelaar naar hen toe was ge-

komen met de schadeclaim van het 

slachtoffer, deze er meteen aan 

toegevoegd had dat hun tegenbod 

niet te laag mocht zijn, want dat zou 

het einde van de bemiddeling bete-

kenen. Zij hadden hier grote moeite 

mee, omdat ze de claim van het 

slachtoffer inderdaad ontzettend 

buiten proportie vonden en hun 

vrijheid om te reageren al meteen 

leek te worden ingeperkt. In deze 

bemerkingen zien we opnieuw de 

link met procedurele rechtvaardig-

heid, met name in de nood aan 

neutraliteit.  

Verder klaagde een aantal daders 

over het feit dat het principe van de 

vertrouwelijkheid van bemiddeling 

verbiedt over de bemiddeling te 

praten tijdens de rechtszitting. De 

daders die hierover spraken waren 

geconfronteerd geweest met een 

slachtoffer dat in de bemiddelings-

context de dader van alle schuld 

hadden ontheven, maar dit niet 

wilden bevestigen op papier noch in 

de rechtbank. De ouders van een 

jonge verdachte wiens onschuld 

door het slachtoffer bevestigd werd 

tegenover de bemiddelaar maar 

niet op papier, konden niet geloven 

dat het mogelijk was dat het slacht-

offer in de rechtbank iets anders 

zou zeggen. Een andere verdachte 

was al haar geloof in het goede van 

een herstelbemiddeling verloren 

omwille van de ervaring dat het 

slachtoffer niet op papier wilde 

zetten wat ze tegen de bemiddelaar 

had gezegd in verband met de ware 

toedracht van de feiten en de ware 

rol van de verdachte. Bekijken we 

dit vanuit de theorie van procedure-

le rechtvaardigheid, dan komt de 

waarheidsvinding in gevaar omwille 

van het principe van vertrouwelijk-

heid, wat we kunnen relateren aan 

de bezorgdheid om een grondig 

onderzoek van de feiten (onder de 

noemer ‘neutraliteit’). 
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Conclusie 

Het bovenstaande overzicht leidt 

tot een conclusie gelijkaardig aan 

die van Van Camp: percepties van 

procedurele rechtvaardigheid zijn in 

belangrijke mate verantwoordelijk 

voor de evaluatie van een deelname 

aan herstelinterventies. Dit geldt 

zowel voor slachtoffers (zie bijdrage 

Van Camp) als verdachten (deze 

bijdrage). Hierbij moeten we wel 

drie kanttekeningen maken. 

Ten eerste moet benadrukt worden 

dat een deelname aan herstelbe-

middeling onder de respondenten 

van mijn studie soms leidde tot per-

cepties van procedurele onrecht-

vaardigheid. Wanneer we spreken 

over de relatie tussen procedurele 

rechtvaardigheid en herstelrecht 

moeten we er ons van bewust zijn 

dat een deelname aan een herstel-

gerichte interventie ook negatief 

kan uitdraaien in termen van proce-

durele rechtvaardigheid. Het is be-

langrijk dat in het achterhoofd te 

houden. 

Ten tweede wees het onderzoek 

net als dat van Van Camp (2011) uit 

dat additionele verklaringsgronden 

nodig zijn voor het herstelrecht, 

want een aantal van de plus- en 

minpunten van bemiddeling die 

werden opgesomd kan niet vanuit 

de theorie van procedurele recht-

vaardigheid verklaard worden. Een 

paar voorbeelden ter illustratie: er 

was bijvoorbeeld de bemerking dat 

men door deel te nemen aan de 

bemiddeling minder zenuwachtig 

was om de rechtszaak bij te wonen. 

Omdat al een gedeeltelijke oplos-

sing was bewerkstelligd, zo stelde 

een dader, zouden de slachtoffers 

namelijk minder emotioneel zijn in 

de rechtbank. Enkele respondenten 

geloofden dat de rechtszaak hen 

minder tijd, geld en (emotionele) 

energie zou kosten omdat deze 

vlotter zou gaan (wederom omdat al 

een begin van oplossing aanwezig 

was ten gevolge van de bemidde-

ling). Verder werd gewezen op het 

positieve feit dat men door deelna-

me aan bemiddeling de relaties met 

de eigen achterban en/of met fami-

lieleden van het slachtoffer kon 

herstellen. Tot slot hing de evaluatie 

van de bemiddelingservaringen ook 

af van de invloed ervan op het rech-

terlijk vonnis. Twee respondenten 

waren fundamenteel ontevreden 

over de bemiddeling omdat zij had-

den verwacht dat hun inspanningen 

door de rechter gewaardeerd zou-

den worden en dus tot strafvermin-

dering zouden leiden, wat niet het 

geval was geweest. Algemeen be-

schouwd hebben de eerste drie 

opgesomde zaken vooral te maken 

met het welzijn van degenen die 

betrokken zijn in een strafprocedu-

re: de bemiddeling verlicht het ze-

nuwslopende van een rechtszaak en 

draagt bij tot de heropbouw van 

positieve relaties met familie, ach-

terban, of slachtoffer. Het vierde 

aspect is dan weer een zorg voor de 

uitkomst van de bemiddeling, en 

hier merken we een duidelijke ver-

wachting van de aan bemiddeling 

participerende dader dat de rechter 

met deze inspanning rekening zal 

houden bij de vaststelling van de 

strafmaat. De bemiddeling wordt 

met andere woorden toch ook voor 

een deel geëvalueerd op basis van 

of en in welke mate deze een in-

vloed heeft op het rechterlijk von-

nis. Het emotionele welzijn van de 

rechtzoekende wordt door de theo-

rie van procedurele rechtvaardig-

heid niet expliciet als factor opgeno-

men, en de uitkomst van een be-

paalde geschillenbeslechtingsproce-

dure zou volgens de theorie slechts 

een secundaire rol spelen wanneer 

mensen deze beoordelen. Vandaar 

de conclusie dat bijkomende verkla-

ringsgronden moeten worden ge-

zocht om het geheel van een erva-

ring met een herstelinterventie te 

kunnen duiden. 

Voor de derde kanttekening keer ik 

terug naar wat in de inleiding werd 

gezegd over het feit dat de theorie 

van procedurele rechtvaardigheid 

ontwikkeld werd op basis van ob-

servaties van autoriteitsrelaties. Tot 

nog toe werden bijna uitsluitend 

gezaghebbende figuren onderzocht 

als bron van percepties van proce-

durele (on)rechtvaardigheid. Uit de 

huidige studie blijkt nu dat ook een 

bemiddelaar, die op gelijke hoogte 

staat met de procespartijen, een 

bron van percepties van procedure-

le (on)rechtvaardigheid kan zijn 

(bijvoorbeeld in de manier waarop 

deze de partijen tegemoet treedt). 

En ook de andere partij vormt een 

bron van dergelijke percepties; denk 

aan het voorbeeld van de slacht-

offers die de dader op respectvolle 

wijze tegemoet traden.  

 

Algemeen besluit 

Wanneer in de herstelrechtelijke 

literatuur gezocht wordt naar theo-

retische verklaringsgronden voor 

het herstelrecht, wordt de theorie 

van procedurele rechtvaardigheid 

vaak genoemd (bv. Sherman, 2003; 

Rossner, 2011). En zoals Van Camp 

in haar inleiding beschrijft, worden 

herstelgerichte interventies door 

deelnemers vaak als erg 

‘procedureel rechtvaardig’ geëvalu-

eerd. Echter, betekent dit ook dat 

deze theorie de roep van herstel-

theoretici om binnen de strafrech-

telijke procedure participatiemoge-

lijkheden te creëren voor slacht-

offers en daders van misdrijven kan 

legitimeren? Vanuit het doctoraats-

onderzoek van Tinneke Van Camp 

en vanuit mijn doctoraatsonderzoek 

kan worden besloten dat dit inder-

daad het geval is. Verder blijkt dat 

de bron van percepties van proce-
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durele rechtvaardigheid drieledig is: de bemiddelaar, de 

andere partij en de rechter in de latere fase kunnen elk 

een bron vormen. Dat brengt met zich mee dat wanneer 

men herstelinterventies evalueert op de mate waarin 

deze percepties van procedurele rechtvaardigheid kun-

nen teweegbrengen, men er niet automatisch mag van 

uitgaan dat de bemiddelaar de bron van deze percepties 

is: ook de andere partij en/of de rechter die het dossier 

later behandelt, liggen aan de oorsprong van percepties 

van procedurele rechtvaardigheid. 

 

Dr. Vicky De Mesmaecker 

Onderzoeker Leuvens Instituut voor Criminologie 
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De auteur van de locomotieftekst toont aan welke ele-

menten slachtoffers belangrijk vinden in een strafproce-

dure, met het oog op het herstel van het hen berokkende 

leed. De procedurele rechtvaardigheid en de elementen 

die daarmee gepaard gaan (participatie, dialoog, respect, 

erkenning, enz…), spelen hierbij een cruciale rol.  

In die context rijst de vraag in welke mate het strafproces 

zich kan inschrijven in de theorie van de procedurele 

rechtvaardigheid? 

Het slachtoffer is heden ten dage, in tegenstelling tot en-

kele decennia geleden, niet meer weg te denken uit het 

strafproces. De grenzen van de slachtofferparticipatie aan 

het strafproces zijn voortdurend verlegd en het slacht-

offer heeft steeds meer rechten verworven. De rol van de 

media en de publieke opinie, die de slachtoffers een pu-

blieke en herkenbare stem geven, is in deze evolutie niet 

te versmaden. 

Intussen lijkt de grens te zijn bereikt. Hoewel sommigen 

er nog voor ijveren om de rechten van de slachtoffers in 

het strafproces uit te breiden, waarbij kan worden ge-

dacht aan de recente strijd van de slachtoffers van mis-

bruiken in de katholieke kerk om een plaats in het straf-

proces, lijkt de hedendaagse tendens eerder omgekeerd. 

De participatie van het slachtoffer wordt niet altijd meer 

wenselijk geacht. O.a. de actueel onbegrensde mogelijk-

heid voor slachtoffers om de strafprocedure op gang te 

brengen door een burgerlijke partijstelling in handen van 

de onderzoeksrechter, wordt in vraag gesteld (R. VER-

STRAETEN, “De houdbaarheidsdatum van de burgerlijke 

partijstelling voor de onderzoeksrechter” in X., Het straf-

recht bedreven. Liber amicorum Alain De Nauw , Die Keu-

re, Brugge, 2011, 961-977).  

Het is duidelijk dat de strafprocedure in de eerste plaats 

gericht is op de berechting en bestraffing van de dader. 

Onder invloed van de rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens (E.H.R.M.) winnen dader-

rechten, onder de noemer van mensenrechten, steeds 

meer terrein. Een rechtvaardige procedure voor de dader 

staat daarbij centraal, doch is zeker niet steeds te verzoe-

nen met een rechtvaardige procedure in de ogen van de 

slachtoffers. De mensenrechten, zoals vervat in het Euro-

pees Verdrag voor de Rechten van de Mens (E.V.R.M.), 

komen uiteraard ook de slachtoffers ten goede, doch zijn 

vaak eerder bondgenoot van de dader. In de naam van 

het recht van verdediging blijven slachtoffers immers 

soms in de kou staan, wat uiteraard niet strookt met de 

principes van de procedurele rechtvaardigheid. 

De slachtoffers hebben hun plaats in het strafproces en 

moeten kunnen wegen op het strafproces, doch zonder 

dat hun invloed te hard gaat doorwegen op het strafbe-

leid. In ‘La volonté de punir ‘waarschuwt de Franse auteur 

Denis Salas terecht, voor wat hij noemt le populisme 

pénal of het straffen in naam van de slachtoffers. Salas 

kant zich tegen een strafgerichte retoriek en een straf-

rechtsysteem dat gericht is op repressie. Salas besluit dat 

een herstelgerichte justitie te verkiezen valt boven een 

strafgerichte justitie.  

Een herstelgerichte justitie betekent mijn inziens een per-

fecte harmonie tussen de strafprocedure enerzijds en de 

herstelbemiddeling anderzijds. De strafprocedure an sich 

zal nooit kunnen beantwoorden aan de verwachtingen 

van de slachtoffers, waardoor, zelfs een uitbreiding van 

de slachtofferrechten, voor zover wenselijk, nooit het 

gewenste resultaat zal hebben. 

De rol van het slachtoffer in de 

strafprocedure: is de grens      

bereikt? 
 

Jacques VANDEUREN 



 

19 

N
IE

U
W

S
B

R
IE

F
 -

  
N

°1
/1

1
2
 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

 

In de eerste plaats, moet worden 

vastgesteld dat de strafprocedure 

slachtoffers vaak niet zal kunnen 

bekoren op het vlak van betrokken-

heid en inspraak. Hoewel de deel-

name van het slachtoffer wordt 

gegarandeerd, kadert dit binnen de 

grenzen van strikte (procedure)

regels eigen aan elk rechtssysteem. 

Slachtoffers hebben dan wel in be-

ginsel vrije keuze over de manier 

waarop ze zich manifesteren 

(verklaring van benadeelde partij, 

burgerlijke partijstelling bij de on-

derzoeksrechter, rechtstreekse dag-

vaarding of burgerlijke partijstelling 

voor de rechter ten gronde). Eens 

het slachtoffer ervoor kiest om zich 

te manifesteren, is het de controle 

kwijt en ligt alles grotendeels in 

handen van justitie.  

Verder voorziet de Belgische straf-

procedure tal van mogelijkheden 

voor het slachtoffer om als deelne-

mer aan het strafproces invloed uit 

te oefenen op het verloop ervan 

(inzage, bijkomend onderzoek, con-

trole door Kamer van Inbeschuldi-

gingstelling, enz…). Dit neemt niet 

weg dat het lot van de procedure 

grotendeels in de handen van der-

den ligt, met name de rechtspractici 

(advocaat, parket, onderzoeksrech-

ter, raadkamer, enz…). Het strafpro-

ces houdt bovendien weinig reke-

ning met het ritme van het slacht-

offer en kent zijn eigen, veelal tra-

ge, vooruitgang.  

Voorts, maken tal van, door het 

slachtoffer als rigide ervaren, proce-

dures het moeilijk om inzicht te 

krijgen op het verloop van de straf-

procedure, waardoor ook duidelijke 

informatie achterwege blijft, en dit 

terwijl slachtoffers hier doorgaans 

veel belang aan hechten. De infor-

matie is er wel, maar vaak moeten 

slachtoffers er zelf achteraan hol-

len. Ook het vakjargon waarin de 

informatie verscholen ligt, zorgt 

ervoor dat de voor slachtoffers rele-

vante informatie hen niet bereikt.  

Ten tweede, lijkt er binnen de straf-

procedure geen ruimte voor het 

soort dialoog waarnaar slachtoffers 

op zoek zijn. De strafprocedure 

biedt immers in de eerste plaats 

een forum voor een dialoog, zeg 

maar discussie, tussen rechtspracti-

ci (vnl. advocaat van de verdachte, 

advocaat van het slachtoffer en het 

parket).  

De dader, en zeker het slachtoffer, 

krijgen weinig ruimte om zich vrij 

uit te drukken.  

Enerzijds, zal het discours van de 

dader vaak gericht zijn op het ontlo-

pen van een bestraffing, minstens 

het bekomen van een milde straf. 

Als er binnen die strategie al ruimte 

is voor enig berouw, en dus erken-

ning in de ogen van het slachtoffer, 

kan de oprechtheid hiervan vaak in 

vraag worden gesteld. Verder ont-

breekt het meestal de tijd en ruimte 

om dieper in te gaan op de echte 

beweegredenen van de dader¹.  

Anderzijds, krijgt zeker ook het 

slachtoffer te weinig ruimte om zijn 

verhaal voor de rechtbank te bren-

gen². Veelal wordt enkel de raads-

man aan het woord gelaten, terwijl 

uit de locomotieftekst blijkt dat het 

slachtoffer de behoefte heeft om 

zelf zijn verhaal te brengen en te 

observeren hoe dader hierop rea-

geert. Het slachtoffer krijgt in het 

strafproces ook niet de kans om 

vragen te stellen die vaak al weken/

maanden/jaren op hun lippen bran-

den, laat staan dat het hierop een 

afdoende antwoord zou krijgen. 

Van een zogenaamd dynamische 

dialoog tussen slachtoffer en dader 

is in de strafprocedure allerminst 

sprake. De dader werkelijk tot er-

kenning van zijn verantwoordelijk-

heid dwingen, is binnen deze con-

text vaak onbegonnen werk. 

Ten derde, blijkt het vertrouwen in 

de procedure en bij uitbreiding in 

In ‘La volonte  de punir ‘waarschuwt de 

Franse auteur Denis Salas terecht, voor wat 

hij noemt le populisme pénal of het straffen 

in naam van de slachtoffers.  

 

¹ Hierbij moet echter een kleine kanttekening worden geplaatst. In het kader van een assisenprocedure, is er vaak meer tijd en 

ruimte om door te dringen tot de ziel van de dader, hoewel ook hier veel afhangt van de verdedigingsstrategie waarvoor de ver-

dachte gekozen heeft. Bovendien is het aantal zaken die voor het Hof van Assisen worden behandeld zeer beperkt, zeker sinds de 

wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van Assisen, en is ook de procedure danig ingekort door diezelfde wet.  

² Ook hier kan de procedure voor het Hof van Assisen soms als uitzondering worden beschouwd.  
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de instantie die de procedure organiseert zeer belangrijk 

om tot procedurele rechtvaardigheid te leiden. In dat 

verband moet worden vastgesteld dat het vertrouwen 

van de rechtsonderhorigen in justitie (in het algemeen) al 

enige tijd in dalende lijn gaat. Uit de Justitiebarometer 

van 2010 (GfK Significant – Rapport Justitiebarometer 

2010, www.Belgium.be) kan immers worden afgeleid dat 

het vertrouwen in justitie eerder matig is (amper 61 % 

heeft vertrouwen in justitie). Dit aantal blijkt zelfs nog 

lager te liggen bij diegenen die reeds op één of andere 

manier in contact zijn gekomen met justitie. De tevreden-

heid over de strafprocedure in het bijzonder (waarvan 57 

% als burgerlijke partij), ligt zelfs nog lager. Slechts 50 % 

van de ondervraagden blijkt tevreden over de manier 

waarop zijn of haar strafzaak werd behandeld, 

terwijl slechts 58 % het resultaat als recht-

vaardig beschouwd.  

Vanuit slachtofferperspectief kan dit ook per-

fect worden begrepen. De hoge verwachtin-

gen die slachtoffers hebben, kunnen immers 

vaak niet worden ingelost. Verschillende fac-

toren (lange duur procedures, houding rechts-

practici, beperkte gelegenheid om te spreken, 

enz…) zorgen ervoor dat slachtoffers met vra-

gen, en dus frustraties, blijven zitten na afloop 

van het strafproces. De strafrechter richt zich 

dan ook voornamelijk op de waarheidsvinding 

en houdt daarbij enkel rekening met de ele-

menten die zich in het strafdossier bevinden. 

De rechterlijke waarheid en de waarheid van 

het slachtoffer lopen bijgevolg vaak uiteen.  

Ook de kwaliteit van de interacties van het 

slachtoffer met de rechter staat in schril con-

trast met deze van de interacties met de bemiddelaar. De 

contacten met de rechter zijn immers meestal formeel 

(binnen een plechtig kader), onrechtstreeks (via advo-

caat) en weinig diepgaand (enkele basisvragen).  

Tot slot, is gebleken dat bij de meeste slachtoffers uitein-

delijk ook pro-sociale motieven meespeelden. De auteur 

van de locomotieftekst heeft het over het gevoel van de 

slachtoffers om betrokken te zijn bij het sensibiliseren van 

de dader voor de gevolgen van zijn daden en dus het be-

schermen van de samenleving.  

In het kader van het strafproces wordt ook dit aspect eer-

der uit handen gegeven. Het is in de eerste plaats het 

parket die de rol opneemt van vertegenwoordiger en 

beschermer van de maatschappij. Het slachtoffer kan 

trachten de straf te beïnvloeden, doch moet zich in de 

eerste plaats enkel inlaten met de burgerlijke gevolgen 

van het misdrijf. Het slachtoffer zal minstens het gevoel 

hebben weinig vat te hebben gehad op het resultaat van 

de strafprocedure, waardoor de strafprocedure ook van-

uit pro-sociaal oogpunt minder tot tevredenheid zal lei-

den. 

En toch is er een rol weggelegd voor de strafprocedure in 

het kader van het herstel in hoofde van de slachtoffers. 

Zoals wordt aangehaald in de locomotieftekst, heeft het 

slachtoffer niet enkel nood aan erkenning door de dader, 

doch tevens aan formele erkenning, wat kan worden be-

grepen als het ter verantwoording roepen van de dader 

door de strafrechter en, in mindere mate, het opleggen 

van een gepaste straf. Deze formele erkenning door de 

strafrechter, als spreekbuis van de maatschappij, van de 

verantwoordelijkheid van de dader en het slachtoffer-

schap van het slachtoffer, is van cruciaal belang gebleken. 

Het lijkt dan ook het sluitstuk van het herstel in hoofde 

van het slachtoffer te zijn. Louter bemiddeling, zonder 

formele erkenning van de verantwoordelijkheid van de 

dader, volstaat dus niet in het licht van de procedurele 

rechtvaardigheid. 

Samen met de auteur van de locomotieftekst kan worden 

besloten dat (herstel)bemiddeling en de strafprocedure 

als complementair moeten worden beschouwd. Vanuit 

slachtofferperspectief is er nood aan herstelgerichte justi-

tie waarbij het herstel voor het slachtoffer grotendeels 

losgekoppeld worden van de strafprocedure.  

De Belgische strafwetgever lijkt alvast gewonnen voor 

een dergelijke benadering. In de strafprocedure werden 

Bron: radio2.be  
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door de jaren heen verschillende mogelijkheden inge-

schreven die gericht zijn op (herstel)bemiddeling. Reeds 

in 1994³ werden in het Wetboek voor Strafvordering 

(hierna Sv.) een artikel 216bis en 216ter ingeschreven, 

waarbij het parket de mogelijkheid heeft om partijen uit 

te nodigen voor een bemiddeling. In het geval van artikel 

216bis Sv. gaat het over een strafbemiddeling, terwijl het 

opzet van artikel 216ter Sv. eerder een dader-slachtoffer-

bemiddeling is. Intussen werden ook de artikelen 3ter 

Voorafgaande Titel van het Wetboek Strafvordering 

(hierna V.T.Sv.) en 553 tot 555 Sv. ingevoerd⁴, waarbij het 

grote verschil met de artikels 216bis en 216ter Sv. is dat 

de partijen het initiatiefrecht krijgen en dat erkende be-

middelingsinstanties instaan voor de organisatie.  

Ook buiten de strafprocedure wordt steeds meer ruimte 

gecreëerd voor een bemiddelde oplossing van (straf)

conflicten. Bij wijze van voorbeeld kan worden verwezen 

naar de bemiddeling op het niveau van de politie en de 

gemeentelijke administratieve sancties (GAS).  

In de praktijk wordt dan ook vastgesteld dat de dader-

slachtoffer-bemiddeling, in welk stadium van de procedu-

re men zich ook moge bevinden, stilaan ingeburgerd ge-

raakt en zeer vaak minstens een poging wordt onderno-

men om een bemiddeling op te starten. Een evolutie die, 

in het licht van wat voorafgaat, vanuit slachtofferperspec-

tief zeker kan worden toegejuicht. 

Hierbij moet echter een kleine kanttekening worden ge-

plaatst. In het kader van een assisenprocedure, is er vaak 

meer tijd en ruimte om door te dringen tot de ziel van de 

dader, hoewel ook hier veel afhangt van de verdedigings-

strategie waarvoor de verdachte gekozen heeft. Boven-

dien is het aantal zaken die voor het Hof van Assisen wor-

den behandeld zeer beperkt, zeker sinds de wet van 21 

december 2009 tot hervorming van het hof van Assisen, 

en is ook de procedure danig ingekort door diezelfde wet. 

Ook hier kan de procedure voor het Hof van Assisen soms 

als uitzondering worden beschouwd. 

 

Jacques Vandeuren 

Advocaat aan de balie Brussel 

Assistent KULeuven – Instituut voor straf- en             

strafprocesrecht 
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⁴ Wet van 22 juni 2005 tot invoering van de bepalingen inzake bemiddeling.  
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Wanneer men aan mij als parketmagistraat vraagt of ook 

binnen de parketten wordt aangevoeld of herstelgerichte 

interventies zoals herstelbemiddeling en Hergo het ge-

voel van procedurele rechtvaardigheid en tevredenheid 

bij slachtoffers van ernstige misdrijven doen toenemen, 

kan ik alleen maar spontaan positief antwoorden. Im-

mers, de praktijk van de herstelbemiddeling - die nu toch 

reeds jaren dagelijkse kost is voor parketmagistraten - 

heeft althans wat mij betreft al meermaals aanleiding 

gegeven tot positieve reacties van slachtoffers. Meer nog 

ervaren ook de assistenten slachtofferonthaal dit positief 

gegeven. 

De analyse van de elementen die bijdragen tot die tevre-

denheid zoals onderzocht in het doctoraatsonderzoek 

bevestigt overigens hetgeen de parketmagistraat ervaart. 

De kern van de tevredenheid - ook wat betreft mijn erva-

ring als parketmagistraat -  ligt verscholen in de erken-

ning, die het slachtoffer ervaart door actief betrokken 

geworden te zijn en inspraak te hebben gehad bij de her-

stelgerichte interventie.  

Procedurele rechtvaardigheid voelen slachtoffers inder-

daad niet alleen aan op basis van de uitslag van hun pro-

ces, maar eveneens op basis van de manier waarop hun 

proces wordt gevoerd en begeleid.  Het was overigens de 

hoogste tijd dat justitie inspanningen deed om de manier 

waarop recht tot stand wordt gebracht, meer aanvaard-

baar te maken. De wet Franchimont verhoogde al de in-

formatie naar het slachtoffer toe,  maar de herstelgerich-

te initiatieven verhoogden merkelijk de tevredenheid van 

slachtoffers door hen te laten participeren in de demar-

ches, die vanuit justitie worden ondernomen ten aanzien 

van daders van misdrijven.  

Mijn ervaring is dat bemiddeling doorgaans gevoelens 

van wraak bij slachtoffers -  hetgeen negatieve gevoelens 

zijn - wegneemt wat voor iedereen een goede zaak is. Ik 

vermoed dat het persoonlijk contact met de neutrale be-

middelaar, het respect dat ze van deze ervaren en het 

vertrouwen dat de bemiddelaar weet te bekomen daarbij 

essentieel zijn. Juist op die basis slagen bemiddelaars erin 

dader en slachtoffer in dialoog te laten treden wat bijzon-

der angstverlagend werkt,  hetgeen de procedurele recht-

vaardigheid positief beïnvloedt.  

Ik trap een open deur in wanneer ik stel dat de zwakke 

schakel van justitie ligt in de strafuitvoering zowel op 

strafgebied als op burgerlijk gebied. De gevangenissen en 

instelling voor bijzondere jeugdzorg zitten vol en daders 

hebben doorgaans niet de middelen om de aangerichte 

schade te vergoeden. Het aanvaardbaar maken van die 

beperkingen van justitie is dan ook een uitdaging waar-

aan herstelgerichte inspanningen een zeer positieve bij-

drage leveren! 

 

Thierry Begeyn  

Eerste substituut parket Jeugd te Brugge. 

Het aanvaardbaar maken van de 

beperkingen van justitie 
 

Thierry BEGEYN 

Het aanvaardbaar maken van 

die beperkingen van justitie is 

dan ook een uitdaging waaraan 

herstelgerichte inspanningen 

een zeer positieve bijdrage     

leveren! 
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In de locomotieftekst over procedurele rechtvaardigheid 

en tevredenheid van slachtoffers van ernstige misdrijven 

met herstelgerichte interventies, wordt het model van 

procedurele rechtvaardigheid gepresenteerd en getoetst 

aan de praktijk van herstelbemiddeling. 

Het model biedt inzicht in wat maakt dat interventies in 

conflictsituaties geapprecieerd worden. Vanuit die brede 

omschrijving van het model, kan er ook gekeken worden 

naar de ervaringen in de justitiehuizen, niet enkel naar 

slachtoffers toe, maar ook naar daders. 

 

Het respect voor de humane waarden en de principes van 

De Rechten van de Mens staan hoog in het vaandel ge-

schreven van de missie van de FOD Justitie, net als in de 

missie van het Directoraat-generaal Justitiehuizen. De 

wijze waarop de justitieassistent slachtoffers onthaalt, 

concretiseert dit respect. Vanuit de praktijk van slacht-

offeronthaal bij de justitiehuizen komt naar voor dat 

slachtoffers na het eerste gesprek met een justitieassis-

tent de positieve ervaring hebben dat er naar hen wordt 

geluisterd en dat ze hun verhaal hebben kunnen doen. 

Dit lijkt elementair, maar is binnen de justitiële wereld 

nog steeds niet evident. Daarnaast hebben ze de ervaring 

dat ze inzicht krijgen in de strafrechtelijke procedure en 

de mogelijke interventies die ze in de loop van de straf-

rechtelijke procedure kunnen doen. Dit inzicht creëert 

betrokkenheid. Slachtoffers vinden gehoor met betrek-

king tot wat hen is overkomen. De justitieassistent is een 

aanspreekpunt voor allerlei concrete vragen over de gang 

van zaken binnen de justitiële wereld. Dat heeft als effect 

dat slachtoffers een veel genuanceerder beeld krijgen 

over de mogelijkheden van justitie, hun eigen positie, de 

positie van de dader. De manier waarop met hen wordt 

omgegaan, de accurate informatie die ze krijgen, de bij-

stand die ze kunnen genieten, los van de uitkomst van de 

procedure, is zeker belangrijk. Hoewel de ervaring beves-

tigt dat het voor slachtoffers een meerwaarde betekent 

dat ze ondersteund en goed wegwijs gemaakt worden in 

de gerechtelijke procedures, blijft de uitkomst van de 

rechtsgang van wezenlijk belang.  

Er zijn elementen in de procedure zoals ze momenteel in 

praktijk wordt gezet, die ervoor zorgen dat slachtoffers 

van een misdrijf geen beleving van procedurele recht-

vaardigheid hebben. Zo ervaren ze het proces (als het 

geen Assisenproces is) als zeer kort, terwijl ze er een hele 

tijd op hebben moeten wachten. De tijd die aan het pro-

ces wordt gegeven en de juridische taal die er wordt ge-

hanteerd, geven geen recht aan de symbolische erken-

ning en de waarheid die ze erin zoeken. Het slachtoffer 

vindt nog steeds moeilijk zijn plaats in het proces zelf, 

letterlijk: er is niet altijd een zitplaats voor hen, men kan 

niet altijd de debatten horen. Er is op dit vlak nog veel 

werk aan de winkel. 

 

Vanuit de praktijk van de daderbegeleiding in de justitie-

huizen, mogen we zeggen dat de respectvolle wijze waar-

op met een dader wordt omgegaan, op een fundamente-

le wijze bijdraagt tot het positief invullen van de maatre-

gel door de dader. Als een maatregel of straf wordt opge-

legd, is er een uitkomst van een procedure. Pas in de uit-

voering van de maatregel of straf, gaat de dader daad-

werkelijk aan de slag. Ook hier kan het belang worden 

onderstreept van het inzicht hebben in het verloop van 

de maatregel, de verheldering van de positie van alle be-

trokken actoren. Maken deze elementen de maatregel of 

de straf zelf aanvaardbaarder? Uit wetenschappelijk on-

derzoek blijkt dat de aard van de relatie tussen justitieas-

sistent en justitiabele significant bepalend is voor het 

Procedurele rechtvaardigheid: 

de theorie getoetst aan de     

werking van het justitiehuis 
 

Veerle PASMANS 
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succes van het doorlopen van de 

maatregel, dat is zeker. 

 

In de Justitiehuizen is veel belang 

gehecht aan het implementeren 

van werkinstructies (de zogenaam-

de BPR-werkinstructies) en het wer-

ken met draaiboeken. Deze richting-

gevende werkmethoden worden 

niet als dusdanig vertaald naar de 

justitiabelen toe, maar in de rolver-

klaring door een justitieassistent 

wordt wel duidelijk van bij aanvang 

aangegeven wat een justitiabele 

van de justitieassistent kan ver-

wachten en wat niet.  

We ervaren dat dat voor een gevoel 

van gelijkheid zorgt tussen de justi-

tiabelen onderling: ik heb recht op 

welbepaalde informatie en welbe-

paalde begeleiding, ondersteuning, 

en ik kan nagaan of ik die heb ont-

vangen of niet.  

 

Uit het onderzoek van Anne Lemon-

ne en Inge Vanfraechem blijkt dat 

slachtoffers het belangrijk vinden 

dat de justitiële actoren waarmee 

ze te maken hebben (politie, justi-

tie) alles gedaan hebben wat ze 

konden doen, ook al kan het beoog-

de resultaat niet altijd worden be-

reikt. Tijd maken, tactvol en gedul-

dig optreden en accurate informatie 

geven, menselijk en toegankelijk 

zijn: deze houding en handelingen 

worden erg op prijs gesteld. Heeft 

dit nog te maken met procedurele 

rechtvaardigheid? Ik meen dat de 

brede omschrijving ons toelaat om 

te zeggen: ja, zeker. Kunnen we 

gelijkaardige vaststellingen doen in 

de daderbegeleiding? Ja, zeker. Het 

onderzoek hiernaar is beperkt, 

maar ervaring leert dat daders die 

een alternatieve straf of maatregel 

hebben gekregen voor een vrij-

heidsstraf, een zekere mate van 

houvast vinden in de wijze waarop 

er met hen wordt gecommuniceerd: 

transparant en tegensprekelijk. Dit 

maakt een wezenlijk onderdeel uit 

van de interventies die een justitie-

assistent daderbegeleiding ten aan-

zien van een justitiabele doet. Deze 

houvast wordt zeker geapprecieerd. 

Maar of ze het ook als rechtvaardig 

ervaren? Dat durf ik niet beweren.  

 

Behoort het heden ten dage tot de 

werkwijze van een justitieassistent 

om interventies te doen die geap-

precieerd worden in de moeilijke 

situatie waarin de justitiabele zich 

bevindt? Ja, zeker. Maar of er daar-

door een beleving van procedurele 

rechtvaardigheid tot stand wordt 

gebracht? Het lijkt me zeer boeiend 

om het model ook te toetsen aan 

de praktijk in de justitiehuizen. 

 

Veerle Pasmans 

Directrice Justitiehuis Antwerpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn elementen in de           

procedure zoals ze momenteel 

in praktijk wordt gezet, die    

ervoor zorgen dat slachtoffers 

van een misdrijf geen beleving 

van procedurele                    

rechtvaardigheid hebben. 
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Recensie  

“Van de mens 

niets dan 

slechts?”   
 

 Shana ANDRIES  

 

“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 gear-

resteerd. En dan? Zij wil haar leven terug, hij wil het zijne 

weer in handen nemen. Iets wat alleen kan als ze elkaar 

terug opzoeken.” 

 

Auteur en theatermaker Stefan Boonen schreef en regis-

seerde in samenwerking met de organisatie Suggnomè de 

beklijvende theatervoorstelling “Van de mens niets dan 

slechts”. 

Men wil op een creatieve wijze aansporen om even stil te 

staan bij conflicten en mogelijkheden van conflicthante-

ring. Dit theaterstuk zet op een intrigerende wijze de filo-

sofie van Suggnomè neer op het podium. Suggnomè wil 

bijdragen aan een maatschappelijke reactie op criminali-

teit die ruimte biedt aan de stem van dader en slacht-

offer. Het publiek ondervindt wat een misdrijf kan te-

weeg brengen, en welke opties er zijn om daarmee om te 

gaan. 

Actrice Martje Ceulemans en acteur Yves Willems kruipen 

in de rol van dader en slachtoffer. Beiden vertolken ook 

de rol van een neutrale bemiddelaar die een kans wil 

bieden aan dader en slachtoffer om al dan niet recht-

streeks met mekaar in communicatie te treden.  Ik heb 

persoonlijk een uur lang genoten van een acteur en actri-

ce die zeer overtuigend hun rol vertolkten. Bovendien 

vond ik de overgang naar een ander personage perfect 

omdat er telkens een korte pauze werd genomen. De 

twee personages waren ook perfect op elkaar ingespeeld, 

ook al werd er soms geswitcht in de tijd.  

Het thema gaat over seksueel geweld en hoe met de ge-

volgen van die feiten omgegaan kan worden. De bood-

schap van het verhaal is volgens mij heel duidelijk aange-

komen bij het publiek die iets van bemiddeling afweet. 

Bovendien was het schitterend om te zien hoe de essen-

tie van bemiddeling sterk naar voor is gekomen. Commu-

nicatie is hier  een sleutelwoord. Er werd ook gebruik 

gemaakt van enkele stille momenten. De kracht van stil-

tes vertaalde zich in het non-verbaal gedrag en de mi-

miek van de acteurs.  

 Er was ook een evolutie waar te nemen bij het gedrag 

van de dader. Eerst ontkent hij dat er sprake is geweest 

van een verkrachting, maar gedurende het bemiddelings-

proces wordt dit afgezwakt en toont hij steeds meer be-

grip en erkenning voor het slachtoffer: “Ik had mezelf niet 

in de hand, het spijt me.” 

Van de mens niets dan slechts? 
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Het publiek had op bepaalde momenten schrik van de 

dader, op andere momenten voel je dan weer de angst en 

het leed van het slachtoffer. De hevige emoties en gevoe-

lens waren dan ook duidelijk aanwezig. Vooral de dader 

was zeer goed in het afwisselen van emoties. Het ene 

moment was zijn stem zeer kalm en kil, plotseling weer 

luid en agressief. Dit was zeer aangrijpend en op een ori-

ginele manier gebracht. 

Er werden heel weinig attributen en decor gebruikt in het 

theaterstuk. Men maakt enkel gebruik van 2 rode, vier-

kantvormige blokken en 2 kussens om op te zitten. Deze 

stelden verschillende posities in het verhaal voor. Hier-

door was duidelijk dat de focus werd gelegd op de dia-

loog tussen dader en slachtoffer wat ook sterk terug komt 

in een dader-slachtoffer bemiddeling.  

Ook muziek speelde een niet onbe-

langrijke rol in het toneelstuk. Er was 

daarover zeer goed nagedacht want de 

melodieën pasten perfect bij het dra-

matische onderwerp. Ook de licht-

effecten volgden elkaar mooi en bete-

kenden zeker een meerwaarde voor 

het verhaal. 

Samengevat vond ik dit een kort, maar 

inhoudelijk heel sterk theaterstuk 

waarbij men met glans erin slaagt je 

mee te nemen naar de denkwereld van 

zowel slachtoffer als dader. Door een 

mix van humor, verdriet, agressie en 

spijt zorgde de regisseur voor weinig 

dode momenten. Voor mij persoonlijk 

is het een echte aanrader!   

Bron: Voorstelling ‘Van de mens niets dan slechts?’ in de Singel In Antwerpen  
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De workshop, die doorging op 2 februari, werd georgani-

seerd vanuit het Europees Forum voor Restorative Justi-

ce, in samenwerking met Intervict. De workshop werd 

georganiseerd in het licht van het European Victims and 

restorative justice project: “An empirical study of the 

needs, experiences and position of victims within restora-

tive justice programmes.”  

Bij het binnenkomen werd ik direct overvallen door het 

aantal aanwezigen: 12 man… You must be joking? Ik had 

mij voorbereid op een dag ‘incognito’ luisteren en het 

opdoen van veel informatie. Dat eerste kon ik wel verge-

ten. Na een persoonlijke voorstellingsronde die ik net had 

overleefd werd het zeer duidelijk, ik was samen met de 

coördinator van Mediante, zowat de enige praktijkwer-

ker. Gelukkig zijn onze Noorderburen zo rechtuit en jovi-

aal dat ik zelfs niet eens mijn best moest doen om te net-

werken. Na de presentatie van Daniela Bolivar wist ik 

onmiddellijk: dit wordt een interessante dag. 

In de voormiddag werd er door Daniela Bolivar en Malini 

Laxminarayan ingegaan op de voorlopige resultaten van 

het onderzoeksproject. 

De voornaamste onderzoeksvraag heeft betrekking op: 

“How are RJ programmes organised and run with the 

regard to the inclusion of victims”. Op micro niveau ligt 

de nadruk op de persoonlijke ervaringen van slachtoffers 

met het aanbod van bemiddeling. Aan de hand van tele-

fonische interviews in 3 verschillende landen (Finland, 

Zwitserland en Nederland) werden slachtoffers bevraagd. 

Er werd een vaste vragenlijst gehanteerd voor de drie 

verschillende slachtoffergroepen: 

 slachtoffers die een succesvolle bemiddeling had-

den doorlopen 

 slachtoffers waarvan de bemiddeling werd stopge-

zet   

 slachtoffers die niet wensten deel te nemen aan 

de bemiddeling 

Op macro niveau stelt men dat het verhogen van kennis 

de bijstand aan slachtoffers ten goede moet komen. Ook 

hier zal men een online ‘survey’ uitvoeren bij RJ support 

services in Europa. 

De verdere resultaten van het onderzoek zullen op het 

congres in Helsinki besproken worden. Een uitvoerig ver-

slag over dit onderzoek komt in de volgende nieuwsbrief. 

De bevindingen die in Tilburg werden meegedeeld over 

de Nederlandse slachtoffers, vormen alvast stof tot na-

denken.  

Over het algemeen kan gesteld worden dat de tevreden-

heid over de bemiddelaar en het aanbod van bemidde-

ling  bijzonder hoog lag,  terwijl men over de houding en 

het gehoopte begrip van de dader iets minder positief 

was. Wat mij vooral interesseerde was de vaststelling dat 

veel slachtoffers het belangrijk vinden dat er een combi-

natie van bemiddeling en een gerechtelijke afhandeling 

is. Veel slachtoffers hopen dat er naast de bemiddeling, 

ook een uitkomst op gerechtelijk vlak komt. In de loco-

VERSLAG  
 

“Victim Policy and mediation” 

Workshop Tilburg  

2 februari 2012 

 

Carl BECKERS en Antje SEGERS 
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motieftekst van Tinneke van Camp 

wordt gesteld dat men niet steeds 

een referentiekader bezit voor wat 

een eerlijke uitkomst is. Met betrek-

king tot het financiële laten sommi-

ge slachtoffers liever een onpartijdi-

ge rechter beslissen.  Als bemidde-

laar is dat een uitspraak die ik vaak 

van slachtoffers hoor: ‘Ja, maar wat 

moet ik vragen? Het is de eerste 

keer dat ik zoiets meemaak’.  

Uit het onderzoek blijkt ook dat de 

ontmoeting en de uitkomst van de 

bemiddeling voor veel slachtoffers 

een onvoldoende tegemoetkoming 

is voor het leed wat hen is aange-

daan. Vanuit deze vaststelling kan 

de wens voor een verdere  gerech-

telijke afhandeling begrepen wor-

den. Het beeld op het legale proces 

verandert niet door de bemiddeling.  

The different images of victims of 

crime and their connection to 

restorative justice door Anthony 

Pemberton 

De namiddag startte met een zeer 

heldere en tot mijn grote schande, 

ook een veel te onbekend terrein: 

slachtofferbewegingen. Anthony 

Pemberton, geen onbekende op het 

vlak van slachtofferstudies, stelt dat 

ontwikkelingen m.b.t. slachtoffer-

schap vaak gepaard gaan met het 

opkomen van slachtofferbewegin-

gen. Vaak worden slachtoffers ook 

ingezet als politieke instrumenten. 

Zo is er in de VS een sterke nadruk 

op victim’s rights. Elke politicus 

haalt er stemmen door het scherp 

te stellen: laten we de dader 

straffen. In het VK wordt er meer 

gefocust op dienstverlening aan 

slachtoffers. De dader speelt hier 

vaak geen rol. Liever nog, laten we 

het vooral niet over de dader heb-

ben als we over slachtoffers spre-

ken. Het zijn voornamelijk exogene 

factoren die invloed hebben op het 

slachtofferbeleid en niet zozeer 

endogene, slachtoffergerelateerde 

factoren. 

Doorheen zijn uiteenzetting merk je 

dat slachtoffers niet als een geheel 

kunnen worden opgevat terwijl er in 

de politieke debatten  vaak geen 

ruimte is voor differentiatie. Het is 

net dat onderscheid dat het verschil 

in en tussen organisaties en hun 

beleid zal uitmaken. Het is volgens 

Pemberton ook belangrijk in de ver-

dere ontwikkeling van RJ om de 

verschillende stereotypen te begrij-

pen. 

Suggsestie: Het is volgens Pember-

ton belangrijk om in de verdere 

ontwikkeling van RJ de verschillende 

soorten stereotypering (of stereoty-

pen) te begrijpen. 

 Er wordt niet echt stilgestaan bij 

wat slachtoffers onderscheidt van 

elkaar, maar de nadruk in de pre-

sentatie ligt op de slachtofferbewe-

gingen en voor welk ‘ideaal slacht-

offer’ zij staan.  

De US style victim advocates 

Als je de vertaling ervan opzoekt, 

gaat het over ‘pleitbezorgers, verde-

digers’. Een door en door  Ameri-

kaanse manier van opkomen voor 

de rechten van. 

Klein in aantal en ze bestaan voor-

namelijk uit slachtoffers van ex-

treem geweld zoals terrorisme. 

Doordat hun ervaring extreem en 

bijna uniek is, worden buitenstaan-

ders niet in staat geacht om hen te 

begrijpen. Daarnaast krijgen ze door 

hun uniciteit als slachtoffergroep, 

veel media-aandacht of eisen die op 

zijn minst op. De schade die zij heb-

ben geleden is dan ook zeer groot 

en onherstelbaar. De dader is door-

spekt van de mythe van “pure evil”. 

Het slachtoffer is compleet onschul-

dig en vaak onbekend voor de da-

der. Ze wensen een sterkere en 

beïnvloedbare positie in het justiti-

ële proces met als doel: het straffen 

van de dader. 

Gendered violence movement 

Slachtofferschap vindt plaats in de 

patriarchale context waarvan het 

geweld eerder een symptoom dan 

het probleem op zich is. Hier wordt 

er vaak gesproken van ‘survivors’: 

vrouwen die blootgesteld werden 

aan herhaaldelijk geweld. Preventie 

van dergelijk geweld is de doelstel-

ling.  

De relatie met het strafrecht is vaak 

complex. De focus ligt voor hen op 

het feit dat geweld tegen vrouwen 

een publiek misdrijf is en dus uit de 

private sfeer getild moet worden. 

Maar het gerechtelijk systeem kan 

bijdragen tot een secundaire victi-

misering doordat het zich richt op 

de individuele daden, eerder dan op 

het onophoudelijk patroon van het 

misbruik.  

Victim support 

Voorbeelden van deze slachtoffer-

beweging zijn te vinden in Neder-

land, UK en Schotland. Zij hebben in 

tegenstelling tot de voorgaande 

beschreven bewegingen, geen ech-

te doelgroep. Deze dienstaanbie-

ders, zoals wij ze kennen via slacht-

offerhulp, leveren voornamelijk 

steun en bijstand na het onmiddel-

lijke optreden van geweld. De na-

druk ligt volgens Pemberton op het 

aanbod dat ze doen, niet zozeer op 

de rechten van slachtoffers. In hun 

link met het strafrecht staan ze 

voornamelijk voor preventie en de 

verbetering van de positie van het 

slachtoffer zonder afbreuk te willen 

doen aan de positie van de dader. 

Deze beweging werkt ook vaak met 

slachtoffers waarvan de dader niet 

gevat is. Het ideaal type slachtoffer 

is het dienstverlening - georiënteer-

de slachtoffer.  

Herstelrecht 

Zowel in de procedure als in het 

resultaat wil deze slachtofferbewe-

ging een perspectief bieden op het 
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reageren op criminaliteit. In de pro-

cedure gaat het over bemiddeling, 

in het resultaat over herstel. De 

nadruk ligt op participatie, compen-

satie en bemiddeling. De betrokken-

heid bij het justitiële kader is hoog, 

voornamelijk omdat de focus op 

gevatte daders ligt. Ook de herstel-

rechtelijke beweging heeft een ide-

aal slachtoffer voor ogen: het verge-

vingsgezinde, niet straffende slacht-

offer dat geïnteresseerd is in 

(symbolische) compensatie. Daar-

naast wordt het slachtoffer geken-

merkt door een ‘sense of communi-

ty’.  Dit ideale slachtoffer vindt men 

vooral in minder ernstige zaken, 

waar herstel realistisch wordt ge-

acht.  

Na dit eerste stuk werd ik toch ge-

troffen door de gestelde positie van 

het herstelrecht als zijnde een  

slachtofferbeweging. Tijdens de 

middagpauze had ik al een uitge-

breid gesprek gehad met een voor-

malig politieman en nu ‘council’ in 

het herstelrecht in UK. Hij vertelde 

dat het herstelrecht in de eerste 

plaats de bescherming van het 

slachtoffer als doel heeft en dat dit 

ook in bemiddeling de focus moet 

zijn. Ik was al wat meer opgelucht 

toen ik ook naast mij fronsende 

wenkbrauwen zag. Had ik het dan 

mis? Maken wij als bemiddelaars 

deel uit van het groter geheel van 

het herstelrecht dat zich als een 

slachtofferbeweging profileert?  

Na de uiteenzetting van Pemberton 

begon ik te twijfelen. Het kader 

waarbinnen je als organisatie werkt, 

bepaalt hoe je naar herstelrecht 

kijkt. Ook het grotere politieke ge-

heel heeft invloed op het beleid dat 

binnen een organisatie wordt ge-

voerd. Zo kan ik alleen maar denken 

aan onze eigen situatie in Vlaande-

ren. Kunnen bemiddelaars in straf-

zaken, gebonden aan Justitie, wel 

op een zelfde manier werken/kijken 

naar bemiddeling als bemiddelaars 

minderjarigen die vanuit vzw’s func-

tioneren?  

Ido Weijers: Victim offender medi-

ation in the Netherlands some criti-

cal reflections. 

Als de presentatie van Anthony 

Pemberton nog niet genoeg stof tot 

nadenken gaf, dan was dit zeker en 

vast het geval bij de uiteenzetting 

door Ido Weijers. 

Hij sloot de studiedag af met een 

kritische en boeiende blik op dader 

slachtoffer bemiddeling en herstel-

recht. De opdracht kritische reflec-

tie had deze bijzondere hoogleraar 

aan de Universiteit van Utrecht wel 

zeer serieus genomen. 

Weijers vertrok van de dader -

slachtofferbemiddeling (victim 

offender mediation, VOM) in Ne-

derland en België waar volgens hem 

de juiste voorwaarden voorhanden 

waren om aan VOM te doen. De 

reden daarvoor ligt in de wijze 

waarop VOM is ontstaan in beide 

landen (“We didn’t start to soon”) 

en omwille van het feit dat er veel 

aandacht wordt gegeven aan vrij-

willigheid en vertrouwelijkheid. 

Het is volgens Weijers verkeerd om 

VOM gelijk te stellen aan Restorati-

ve Justice (RJ). VOM gaat immers 

niet over herstel maar over 

“fairness”.  Als men spreekt over de 

positieve evaluatie van VOM dan 

gaat dat niet over het tevreden zijn 

van de deelnemers over het bereik-

te “herstel” maar over tevreden-

heid m.b.t. de procedurele aspec-

ten. 

De woorden RJ worden veel te ge-

makkelijk gebruikt. Het doel van 

VOM gaat niet over de reïntegratie 

van daders of over herstel van het 

slachtoffer en het is zeker geen al-

ternatief voor de strafrechtelijke 

procedure.  VOM is complementair 

aan de strafprocedure.  Het gaat 

over het mogelijk maken van een 

dialoog tussen dader en slachtoffer, 

over “empowerment” van dader en 

slachtoffer. “It’s their conversati-

on!” 

Wanneer je VOM inbedt in de be-

staande strafrechtelijke procedure 

dan krijg je verschillende ongewens-

te negatieve effecten: 

1. netwidening: want het zijn 

voornamelijk lichtere misdrij-

ven, de zwaardere misdrij-

ven blijven behandeld via 

het klassieke strafrechtsys-

teem 

2. druk op het slachtoffer: het 

kan niet dat het slachtoffer 

zelf zou moeten kiezen om 

eerst bemiddeling te doorlo-

pen of onmiddellijk langs de 

rechtbank te gaan 

3. in welke mate is de dader vrij 

om deel te nemen?  Wan-

neer moet het slachtoffer 

worden betrokken in de pro-

cedure? 

4. Breuk inzake vertrouwelijk-

heid: de deelnemers moeten 

eigenaar zijn van de bemid-

delingsprocedure, dat is niet 

het geval als bemiddeling 

wordt ingebed in de straf-

wet. 

 

Het viel te verwachten dat na deze 

kritische nood nog een open discus-

sie werd gevoerd onder de deelne-

mers. Iemand uit het publiek stelde 

zich vragen bij het gevaar voor net-

widening.  Weijers verduidelijkte 

zijn stelling dat er een toename is 

aan straffen voor lichte misdrijven 

terwijl hij voorstander is van depe-

nalisatie voor lichte misdrijven.  Het 

is onzinnig om voor elke kleine prul 

een bemiddeling te voeren. Een 

goede VOM neemt volgens hem 

veel tijd in beslag omdat ze zorgvul-
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dig moet gebeuren én door profes-

sionals. 

Katrien Lauwaert (universiteit Luik) 

wijst erop dat er in België wel dege-

lijk succesvolle VOM wordt gevoerd 

bij ernstige zaken. 

Weijers stelt dat we bescheidener 

moeten zijn en bemiddeling moeten 

gebruiken als term in de plaats van 

RJ. We moeten niet de ambitie heb-

ben om in één gesprek de zware 

schade te willen “herstellen” die in 

misdrijf kan hebben veroorzaakt.  

Prof. Katrien Lauwaert gaf een pre-

sentatie over de EU directive on 

minimum rights for victims of crime. 

Elk artikel met betrekking tot Resto-

rative Justice werd uit de ‘upcoming 

EU directive’ gelicht en besproken.  

Daarnaast gaven ook Anneke Van 

Hoek en Gert – Jan Slump een uit-

eenzetting over de ontwikkelingen 

in het herstelrecht in Nederland.  

Ik dus naar        

Compostela 
 

30 JAAR OIKOTEN 

 

Oikoten vzw organiseert al dertig jaar voettochten en werkprojecten 

voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Wie zijn tocht tot een goed 

einde brengt, krijgt nadien een nieuwe kans. Al meer dan 450 jongeren 

vertrokken zo te voet naar Santiago de Compostela of andere bestem-

mingen. Op 11 mei 2012 stelt Oikoten het boek ‘Ik dus naar Composte-

la’ voor. Aan de basis van dit boek liggen dertig beklijvende levensver-

halen van jongeren die op stap gingen. Al deze jongeren kenden een 

moeilijke jeugd. De tocht was hun poort naar een betere toekomst.  

30 jaar geleden gingen medewerkers van de organisatie Oikoten voor 

het eerst op stap met twee jongeren uit een gesloten instelling. Sinds-

dien werden meer dan 400 tochten georganiseerd. 

Deze tochten hebben als doel om een bekende, maar uitzichtloze situa-

tie voor de jongeren te ruilen voor een onbekend avontuur waaruit zij 

een nieuwe weg in hun leven kunnen banen. 

Dit boek brengt de verhalen van 30 getuigen uit de voorbije 30 jaar, 

opgebouwd volgens thema's. Hoe herinneren zij hun pelgrimstocht? 

Welke impact had dit op hun leven? Ook 30 'compagnons de route' - 

van ouders, begeleiders tot jeugdrechters - komen aan het woord. 

Krachtige verhalen die andere jongeren en begeleiders kunnen inspire-

ren. 

Met actuele portret-

foto's gemaakt door 

studenten van de 

Karel de Grote Hoge-

school en foto's van 

de tochten zelf. 

 

 

 

 

 

Ik dus naar Compostela  

Jong geweld op zoek 

naar een uitweg 

Phara de Aguirre, 

Stefaan Vermeulen  

 

meer info: www.alba.be  
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Een onderzoek naar herstelbe-
middeling bij jeugdige delin-
quenten in Vlaanderen 
 
Auteurs Henk Ferwerda en Ilse van 
Leiden 
Uitgave Bureau Beke, Bekereeks, Arn-
hem, 2012 
 

 

Sinds circa vijfentwintig jaar kent Vlaanderen herstelbe-
middeling als alternatieve afhandelingsvorm voor jeugdi-
ge delinquenten. Herstelbemiddeling betreft een commu-
nicatietraject tussen de minderjarige verdachte, zijn ou-
ders en het slachtoffer met als doel de schade ten gevol-
ge van een als misdrijf omschreven feit te herstellen. 
Deelname aan de herstelbemiddeling is vrijwillig. Jaarlijks 
maken ruim vierduizend jongeren gebruik van het aan-
bod. Het onderzoek naar deze Vlaamse herstelgerichte 
constructieve afhandelingsvorm levert ook voor het Ne-
derlandse ‘jeugdveld’ waardevolle kennis op. 
 
Achtergrond 
Herstelbemiddeling is vrijwillig en kan na het plegen van 
een als misdrijf omschreven feit aan een minderjarige 
worden voorgesteld door het parket van de Procureur 
des Konings of door de Jeugdrechtbank. De bemiddeling 
wordt begeleid door een onafhankelijke bemiddelaar die 
werkzaam is bij een van de diensten voor herstelgerichte 
en constructieve afhandeling in Vlaanderen (HCA-
diensten). Tijdens het traject proberen de partijen tot een 
gezamenlijke oplossing te komen en krijgen ze de kans 
om zelf te zoeken naar de best mogelijke oplossing voor 
de gevolgen van de feiten. Dit kan onder andere bestaan 
uit een financiële compensatie, het aanbieden van ver-
ontschuldigingen door de verdachte of juist de afspraak 
om elkaar met rust 
te laten. De onderlinge afspraken worden vastgelegd in 
een overeenkomst. Het resultaat van het bemiddelings-
proces wordt teruggekoppeld naar de verwijzer. 
 
Focus en methoden van onderzoek 
In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap is nagegaan 
hoe herstelbemiddeling in de praktijk verloopt en wat de 
opbrengsten ervan zijn. Ook is gekeken naar de tevreden-
heid van de betrokken slachtoffers en verdachten over 
het herstelbemiddelingstraject. Tenslotte zijn de werkza-
me factoren van herstelbemiddeling in kaart gebracht. 
Hiertoe zijn in een vragenlijstonderzoek gegevens verza-
meld in 301 bemiddelingstrajecten die in 2010 en 2011 
hebben gelopen. Daarnaast is een dossieronderzoek ver-
richt op alle bemiddelingsdossiers uit 2008 waarmee in-
formatie is vergaard over 3.440 unieke minderjarige ver-
dachten en 3.807 unieke slachtoffers die een aanbod kre-
gen voor herstelbemiddeling. Voor een steekproef van 

400 minderjarige verdachten werd nagegaan of, en zo ja 
waarvoor, ze voorkomen in DOMINO; een systeem dat 
onder andere een beeld geeft van de hulpverleningscon-
tacten. Met jeugdrechters, magistraten, parketcriminolo-
gen en coördinatoren van diensten voor herstelbemidde-
ling (HCA-diensten) werden interviews gehouden. Tot slot 
werd in interviews met tien slachtoffers en tien minderja-
rige verdachten teruggekeken op het herstelbemidde-
lingsproces dat zij hebben doorlopen. 
 
Belangrijkste resultaten 

 Ondanks dat herstelbemiddeling altijd overwogen 
moet worden, gebeurt dat niet in alle gevallen. Her-
stelbemiddeling wordt zelden voorgesteld door de 
Jeugdrechter, de meeste verwijzingen komen van de 
Procureur des Konings. 

 In ruim de helft van de gevallen wordt er geen her-
stelbemiddeling opgestart, vaak omdat het slacht-
offer het aanbod afwijst. De meeste verdachten zien 
het niet als een straf. 

 Diefstal, vernieling, vandalisme en brandstichting 
liggen het vaakst ten grondslag aan een herstelbe-
middeling. 

 De snelheid waarmee de herstelbemiddeling op het 
feit volgt, heeft geen invloed op het resultaat. 

 In een kwart van de bemiddelingen gaan de partijen 
daadwerkelijk met elkaar om tafel, de overige be-
middelingen verlopen indirect. De directe bemidde-
lingen leiden vaker tot een volledig doorlopen traject 
en worden door de slachtoffers meer gewaardeerd. 

 De medewerking en attitude van de verdachte en 
het slachtoffer tijdens het traject zijn van invloed op 
het resultaat. 

 Tussen de gerechtelijke arrondissementen en tussen 
de HCA-diensten zijn er accentverschillen in werkwij-
zen en de verwijzers hebben soms andere verwach-
tingen van herstelbemiddeling dan de wettelijke fina-
liteit inhoudt. 

 Het tegelijkertijd voor de Jeugdrechter vorderen en 
het aanbieden van een herstelbemiddeling 

 aan een verdachte zijn geen stok achter de deur. 

 Na het bemiddelingsproces schamen verdachten zich 
meer, hebben meer begrip voor het slachtoffer ge-
kregen en verwachten een gedragsverbetering. 

 De verdachten en slachtoffers zijn overwegend posi-
tief over het verloop van het proces. De medewer-
king van de tegenpartij is daarbij van belang. Schade-
herstel en spijtbetuiging leiden tot grotere tevreden-
heid. 

 Ruim de helft van de verdachten heeft na de herstel-
bemiddeling geen bemoeienis meer gehad met de 
hulpverlening. 

 
 

Meer info: www.beke.nl  

Onderzoek De schade hersteld? 
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The Stig filleert de realiteit... 

 

“Shoot them all!” 
 

The STIG 

 

Ze belden me met de vraag of ik de ‘stig’schrijver van de maand wou worden.  Er is slechts 

één ‘witte schrijver’.  Ze moesten het maar eventjes vragen en ik zat al achter het stuur van 

mijn superbolide, heerlijk anoniem, de V8 laten brullen en scheuren door de bochten.  Nu 

mag ik op dit circuit vrolijk driften en alle snelheidsbeperkingen aan mijn laars lappen.  Ik mag 

zelfs uit de bocht gaan voor de ogen van politierechter Peter, ook al zwaait hij met een volle 

literatuurlijst herstelgerichte novellen en essays.  Een klantenkaart bij Standaardboekhandel 

gekocht Peter?  Of ben je lid van de bond van grote gezinnen?  Het is in de regio Aalst een 

publiek geheim dat Peter vlak voor carnaval de nodige boeken moest ontlenen.  In plaats van 

zijn makkers en maten te vervoegen op zotte dinsdag, was Peter Nederlandse boeken aan het 

lezen: het begin van alle goede Vlaamse rechtspraak.   

Toch prachtig van de man dat hij verkeersdelinquenten het slachtofferbeleven via literatuur 

wil bijbrengen.  Misschien moet hij zijn literatuurlijst maar eens bezorgen aan Franky, de bij-

zondere verkeerscommissaris van de regering, met een kattebelletje rond de motorisatie van 

een lang vergeten Staten-Generaal. De recente informatie rond de dag van de verkeersslacht-

offers illustreert alvast het effect: aantal verkeersdoden in Antwerpen +24.5%, aantal ver-

keersdoden in Oost-Vlaanderen, jawel Peter, -12.5% ! Wat een idee rond Hollandse literatuur 

niet vermag. Dit verdient een rond punt.   

Want net dit is toch opvallend het laatste jaar.  Waar zijn de ideeën gebleven? Waar zijn de 

‘believers’ gebleven?  De roepende mannen en vrouwen op het plein van het hemelse her-

stel?  Wordt het niet hoog tijd om nog eens in zesde te schakelen?  Wordt het niet tijd om 

het geluid van je uitlaat te laten horen?  Kijk niet in je achteruitkijkspiegel, maar kijk om je 

heen.  Zie de rechte lijn en zet uw dragrace in! De Rudy heeft zijn sjaaltje al om! 

OK, je denkt aan de remsporen vol verbrande rubber, in bocht 1994, toen justitiehuizen op 

zoek waren naar hun profiel, en welzijnswerkers op het kruispunt van tribunes plaatsten.  

Krijgen de justitiehuizen geen nieuw bandenprofiel? Ze hebben al flink werk gemaakt van 

nieuwe gemotoriseerde kernprocessen en managers, maar staan er ook leiders op?  Veel 

oude directies zijn vertrokken in hun ecologische onverantwoorde wagentjes en vervangen 

door hybride jonge vampen in groene cabrio’s.  Zeker nu Stefaan terug is naar het bemidde-

lingsland bij uitstek, het Dallas van boer Bode, en justitiehuizen minder ‘staat’, meer 

‘gemeenschap’ worden, wordt het misschien tijd voor verandering . Wordt het nu echt niet  

het moment om eens samen te gaan zitten met alle justitiehuizen, forensische diensten en 

herstelgerichte denkers om net dat ietsje meer voor slachtoffers en daders te ontwikkelen in 

een samenleving die snakt naar waarden en zingeving?  Knappe acceleratie!  Net nu het alge-

meen welzijnswerk nog maar eens last krijgt van fusillerende of zijn het fuserende groeipij-
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nen, zullen de forensen moeten oppassen voor de Gentse Strop!  Nog knappere acceleratie!  

Daniël zal moeten bemiddelen om niet alleen de dader forensen een plek te geven in zijn Oos-

ters gerichte stad, maar ook de slachtoffergerichte!  Alleen al voor het zielenheil van de vele 

West-Vlamingen is dit een noodzaak!  En Daniël, laat het niet over aan Sigfried, want hij draagt 

te vaak een strik!  Strop en strik betekenen per definitie het einde van het Leuvense verlangen! 

Wat een remspoor! 

Wat is het toch heerlijk om ongeremd vol kracht en met volle vermogen door deze bochten te 

scheuren. De redactie kon mij niet betalen, zeiden ze. Ik moet echter wel toegeven dat mijn 

prachtige witte racehelm voorzien is van een schitterend diamantje, een helmpiercing als loon 

verkregen door de goede relaties van de Antwerpse bemiddelaars met bepaalde instanties.  Dit 

doet me er aan denken dat het tijd wordt om weer eens een aantal ‘rundskopjes’ uit te reiken.  

Bemiddelaarster van het laatste half jaar: Hasseltse Hilde, eindelijk een mooie bemiddelde, sor-

ry, bemiddelende vrouw, ook al was het met partijen uit haar eigen politie.  Er is ook de prijs 

voor de doorverwijzers van de maand: de policlowns van Antwerpen-West en tenslotte de prijs 

voor het mooiste toekomstige bemiddelingsdossier: een schoon dossier uit de bossen van 

Vlaanderen, of het nu de bossen van Beernem of Ruiselede zijn, wat is het verschil? 

De klassieke topversnellingsvraag: naar wat luistert deze snelle jongen tijdens het draaien van 

zijn rondjes?  De Antwaarpse Strangers hadden vroeger een mega-hit met ‘Ik ben een bleke 

Algerijn’.  Sinds de bossen van Ruiselede heeft de wereldberoemde groep AiA (Advocaten in 

Actie) een fantastische hit op dezelfde melodie (G. Moustaki) maar met als nieuwe tekst ‘Ik ben 

een faire advocaat” (Jef V.)!  Ik vind dit fantastisch!  Het doet mijn liefde voor adjectieven nog 

toenemen! Als katholiek opgevoede jongeman heb ik het wel met adjectieven: schuldige, on-

schuldige, onbevlekte, maar mijn favoriete is ‘rechtvaardige’  Het doet ook mijn liefde voor 

kunst toenemen, het doet me denken aan dat prachtige Belgische doek: ‘De rechtvaardige rech-

ters’ – wat een adjectief – daar kan ik van smullen!  

Ondertussen heeft zich op de passagierszetel mijn gelaarsde kat genesteld. Njam.  Elke auto-

junkfan kent de invloed van het samenspel van snelheid en bochten op bepaalde vrouwelijke 

onderdelen.  Vroeger kon mijn passagier klauwen,  e was immers een believer, nu zit ze vaak de 

versnellingspook in neutraal te duwen.  Waar is de rotvaart van het herstelgericht denken?  

Voor de overlevers heb ik wat adrenaline.  Onlangs op canvas naar ‘The Reader’ zitten kijken.  

Terwijl de gelaarsde kat haar borsten zat te vergelijken met die van Kate Winslet, om tenslotte 

de vraag te stellen hoe het mogelijk is dat zelfs volwassen vrouwen relatietjes opzetten  met 15-

jarige jongentjes, zat ik aan sommige bemiddelaars te denken.  ‘The Reader’ is een prachtige 

verfilming van ‘De Voorlezer’, het boekje van Bernhard Schlink.  Kwisvraag voor bemiddeling-

freaks: wat is de betekenis van het theedoosje in de film?  

Jullie weten het nu!  Als je de echte ‘pen’-‘witte” vraagt voor een column, krijg je een amalgaam 

van politiek, muziek, vrouwen en wagens, noodzakelijk gekruid met schade om te herstellen. 

Mijn baas, niet den John, maar den Jeremy, deed onlangs een uitspraak over wat te doen met 

“the strikers’.  Hij is immers nog minder subtiel dan deze snelle jongen. Toch eventjes nadenken 

of dit ons kan inspireren over wat te doen met ‘non-believers’!  Niet echt doen, anders kom je 

in Tilburg terecht en daar is het eten, volgens de kranten, drie sterren minder dan in Ieper… 

De Witte. 
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        Bemidde 
                                WERKGROEP VORMING VOOR BEMIDDELING IN DELICTSITUATIES  

INTRODUCTIECURSUS 

 

DAG 3. Wetgeving (strafrecht/ jeugdrecht) 

Wat?  Algemene introductie tot de principes van straf – 

en jeugdrecht.   

Aan de deelnemers wordt gevraagd om thema’s en vra-

gen die ze in het werkveld tegenkomen mbt tot deze the-

matiek te inventariseren en voor 1 april aan 

Bart.sanders@depatiovzw.be te bezorgen. De docent zal 

hier dan in de mate van het mogelijke op ingaan tijdens 

de vorming.)   

Docent:  Advocaat Geert De Cock 

Wanneer? 8 mei 2012 

Waar? Alba Brussel (Vanderlindenstraat 17 - 1030 Brus-

sel)  

Prijs?  25 euro 

Aantal deelnemers? max 25 deelnemers 

 

DAG 4-5. Methodiek/ fasen in de bemiddeling/ werkings-

principes  

Wat? In deze vorming wordt stilgestaan bij de methodiek 

van het bemiddelen tussen slachtoffers en daders.  De 

verschillende fasen in de bemiddeling worden belicht en 

ingeoefend.  Werkingsprincipes worden ontleed en bedis-

cussieerd.   

Docent:  Een bemiddelaar minder- en meerderjarige 

Wanneer? 2 dagen: 13 en 27 september 2012 

Waar? Alba Brussel (Vanderlindenstraat 17 - 1030 Brus-

sel) 

Prijs? 50 euro  

Aantal deelnemers? max 25 deelnemers 

 

DAG 6-7. Gezamenlijk gesprek 

Wat? “Kan ik wel een ontmoeting regelen in een ver-

krachtingszaak?” “Hoe breng ik een gezamenlijk gesprek 

aan bij mijn partijen?” “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 

vaardigheden 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.   

Docent: Ervaren bemiddelaars minder- en meerderjarigen 

Wanneer? 29 - 30 november 2012 

Waar? Het Kasteeltje te Wijgmaal (Remylaan 13 – 3018 

Wijgmaal) 

Prijs? 80 euro (in de prijs zijn de overnachting en drie 

maaltijden inbegrepen)  

Aantal deelnemers? max 25 deelnemers  

 

METHODIEKTRAINING 

26/4/2012  Methodiektraining tandembemiddeling 

22/6/2012 Methodiektraining Frans-Nederlands 

Vormingsprogramma 2012 
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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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In memoriam Tony Peters 3 

Procedurele rechtvaardigheid en tevredenheid van slachtoffers van ernstige 

misdrijven met herstelgerichte interventies  

Tinneke VAN CAMP 

4 

De relatie tussen procedurele rechtvaardigheid en herstelrecht: het                 

daderperspectief 

Vicky DE MESMAECKER 

11 

De rol van het slachtoffer in de strafprocedure: is de grens bereikt? 

Jacques VANDEUREN 

18 

Het aanvaardbaar maken van de beperkingen van justitie 

Thierry BEGEYN 

22 

Procedurele rechtvaardigheid: de theorie getoetst aan de  werking van het        

justitiehuis 

Veerle PASMANS 

23 

Recensie: “Van de mens niets dan slechts?”   

Shana ANDRIES 

25 

Verslag:  Workshop Tilburg “Victim Policy and mediation” 

Carl BECKERS en Antje SEGERS 

27 

Iets met boeken… 
 
Ik dus naar Compostela 

De schade hersteld 

30 

The Stig filleert de realiteit…. 32 

Vormingsprogramma BemiddeLINK 34 

16 april 2012 

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 


