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Beste lezer,  

 

Regelmatig krijgen onze bemiddelingsdiensten vragen tot bemiddeling in conflicten waarvoor 

ze strict genomen –volgens de wet- niet bevoegd zijn.  Vragen als: “Kan u bemiddelen tussen 

mij en mijn werkgever in een dossier van pesten op het werk , zonder dat er klacht werd neer-

gelegd?”, “Bemiddelt u ook in een conflict in onze instelling/school tussen een jongere en een 

begeleider/leerkracht?”, “Ik wil bemiddelen met de geestelijke die me 40 jaar geleden mis-

bruikte, kan ik hiervoor een beroep doen op uw diensten?” komen zeer frequent voor.  
 

Vraag is dan hoe je je hier als organisatie rond profileert.  Stellen we onszelf voor als de bemid-

delaar-expert, die het best geplaatst en opgeleid is om in verschillende soorten conflicten te 

bemiddelen, of zien we onszelf eerder als promotor van de bemiddelings– en herstelrechtelijke 

idee, en proberen we zoveel mogelijk diensten op het terrein van welzijn en justitie zover te 

krijgen dat ze ook met de bemiddelingsmethodiek aan de slag gaan.  Of is er ergens nog een 

tussenweg? 

 

In deze nieuwsbrief gaan we op zoek, naar verschillende standpunten en zienswijzen.  Zoeken 

we naar mogelijke antwoorden, maar rijzen er ook weer nieuwe vragen.  

Dominique Bataillie en Kristel Buntinx, beiden bemiddelaar bij Suggnomè vzw, geven elk hun 

visie mbt deze vraagstelling.  Zo wordt duidelijk dat deze thematiek ook binnen Suggnomè vzw 

zeer actueel is.  Daarna laten we het welzijnswerk aan het woord.  Tinneke Voets en Liesbeth 

Geeurinckx, beiden werkzaam in het CAW van Dendermonde kijken naar hun eigen rol mbt 

deze bemiddelingsvragen en stellen een mogelijke tussenweg voor.   

In het tweede deel van deze nieuwsbrief ging redactielid Meggy Stassyns, vanuit haar job als 

bemiddelaar bij de HCA-dienst Oost-Vlaanderen, in gesprek met een aantal interessante figu-

ren op het terrein .  Parketcriminoloog Sven Vandermeiren denkt na over bemiddelen in straf-

rechtelijke dossiers zonder dat er een klacht werd neergelegd.  Agnes Verbruggen, familiaal 

bemiddelaar en lector aan de hogeschool Gent bekijkt de rol van HCA-diensten mbt buitenge-

rechtelijke bemiddelingen. Peter Callens van vzw Hadron, tot slot, laat zijn licht schijnen op 

bemiddelingsvragen vanuit een voorziening, en meerbepaald de rol van een externe bemidde-

lingsdienst hierin komt aan bod.   
 

Daarnaast willen we u ook graag warm maken voor een mooie film uit eigen regionen.  Offline 

van Peter Monsaert vertelt het verhaal van iemand die na vele jaren  vrijgelaten wordt uit de 

gevangenis en op zoek gaat naar zijn plaats in de samenleving.   Ool brengen we u een aantal 

nieuwe rubrieken, waaronder ‘Brieven uit Nederland’.  Gert Jan Slump en Anneke van Hoek van 

Restorative Justice Nederland brengen u om beurten op de hoogte van de stand van zaken in 

ons buurland.  We geven een kort overzicht van relevante regelgeving en ook The Stig blijft de 

herstelrechtelijke realiteit fileren.   

Als toemaatje krijg je er deze editie nog een terugblik bij op een aantal interessante workshops 

van onze trefdag rond ‘Recente ontwikkelingen in Restorative Justice in België’, die eind vorig 

jaar plaatsvond.   

 

Alweer een hele boterham vol… tijd voor wat leeswerk… 

 

Pieter Verbeeck   

(Reacties op of suggesties bij de nieuwsbrief altijd welkom op: pieter.verbeeck@suggnome.be)  
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De Suggnomè-bemiddelingsdiensten 
zijn erkend om slachtoffer-dader 
bemiddelingen te voeren op basis 
van de wet van 22 juni 2005 (De wet 
tot invoering van bepalingen inzake 
bemiddeling in de Voorafgaande 
Titel van het Wetboek van Strafvor-
dering en in het Wetboek van Straf-
vordering). Deze wet stelt in art. 2 
dat personen die een direct belang 
hebben in het kader van een gerech-
telijke procedure de mogelijkheid 
wordt geboden om een beroep te 
doen op een bemiddeling.  Art. 6 
stelt verder dat de verzoeken om 
bemiddeling kunnen gebeuren in 
elke fase van de strafprocedure 
(behoudens art. 261ter Sv) en tij-
dens de strafuitvoering.  
Dit wettelijke kader is uiteindelijk 
gestoeld op de jarenlange praktijk-
ervaring van de slachtoffer-dader 
bemiddelaars en de visie binnen 
dewelke deze methodiek wordt ge-

hanteerd. 
Aanvragen die buiten dit kader val-
len behoren aldus niet tot de op-
dracht of het werkterrein van de 
slachtoffer-dader bemiddelaars. De 
organisatie is echter niet blind, noch 
ongevoelig voor wat zich buiten het 
werkkader afspeelt.  Voor de 
Suggnomè-bemiddelaars gelden wel 
degelijk richtlijnen wat dit betreft.  
Onze tussenkomst hier bestaat erin 
de aanvragers zo goed als mogelijk 
gepast te verwijzen naar andere 
diensten of privé-bemiddelaars. In 
de praktijk is dat niet altijd evident. 
 
De leest van deze schoenmaker. 
De organisatie legitimeert zijn be-
staan in de visie te werken aan een 
meer humane benadering van cri-
minaliteit en misdrijven. Ze wil bij-
dragen tot een meer participatieve 
en communicatieve justitie. Mensen 
die direct betrokken zijn bij een 

misdrijf dienen actief de kans te 
krijgen om zich uit te spreken over 
hun verwachtingen ten aanzien van 
de maatschappelijke reactie op het 
misdrijf waarbij ze werden betrok-
ken. 
Wat er onder criminaliteit dient te 
worden verstaan en wat een mis-
drijf is, ligt tot nader order vast in 
het strafwetboek. Het wetboek van 
strafvordering bepaalt wie bevoegd 
is om hierover te oordelen. De straf-
wet is van openbare orde. De maat-
schappelijke afhandeling van straf-
zaken behoort uitsluitend de over-
heid toe. 
Vanuit de herstelrechtelijke visie 
bekijken we deze misdrijven boven-
dien ook nog eens vanuit een ande-
re lens. (Een beklijvende metafoor 
van criminoloog, Howard Zehr - 
“Changing Lenses”, 1990) .  Misdrij-
ven zijn niet louter inbreuken op 
wetsartikels, het betreffen ook in-

De contouren van de 
slachtoffer-dader        
bemiddeling 
 

Dominique Bataillie¹ 

Geregeld wordt een Suggnomè bemiddelingsdienst geconfronteerd met een bemiddelingsvraag waar er geen formeel ge-
rechtelijk kader is. De aanvrager wenst ofwel geen klacht in te dienen bij de gerechtelijke instanties of stelt een vraag naar 
bemiddeling naar aanleiding van een conflict zonder dat hier ‘een misdrijf’ aan de basis ligt.  

¹ Dominique Bataillie is slachtoffer- dader bemiddelaar te Gent  en werkt voor Suggnomè vzw Forum voor herstelrecht en bemidde-

ling. 
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breuken op interpersoonlijke rela-
ties. Aan de reactie op criminaliteit 
wordt aldus vanuit deze optiek een 
interpersoonlijke dimensie toege-
voegd. De focus verlegt zich daarbij 
van het strafbaar feit naar het 
slachtoffer en de dader zelf. Bemid-
deling is binnen dit hele gebeuren 
eerder een instrument dat zich hier 
toevallig goed toe leent. In het be-
middelingsproces wordt de dader 
aangesproken op zijn verantwoor-
delijkheid in het gebeuren. Het 
slachtoffer wordt aangesproken om 
actief mee te zoeken naar een ge-
dragen oplossing voor het gebeur-
de. Het resultaat van deze interactie 
kunnen ze terugkoppelen naar de 
gerechtelijke instanties. Op hun 
beurt kunnen die ervoor kiezen om 
er rekening mee te houden. 
De vraag is niet of de zgn. buitenge-
rechtelijke aanvragen een legitiem 
karakter hebben. Het is niet aan ons 
om de keuze van de aanvrager om 
net geen klacht in te dienen te gaan 
contesteren.  Bovendien valt het 
ook zeker te begrijpen dat mensen 
naar een neutrale ondersteuning 
vragen, wanneer zij bepaalde pijnlij-
ke of conflictueuze zaken willen 
bespreekbaar maken met anderen. 
En, misschien is de keuze voor een 
vertrouwelijke setting, die een be-
middelaar dan biedt, toch meer 
verdedigbaar dan er bijvoorbeeld 
een  TV-camera bij  te halen (zoals 
in programma’s à la  “Achter geslo-
ten deuren”  (net5tv.nl) het geval 
is)?  
Suggnomè heeft bovendien heel 
wat skills in huis om hiermee om te 
gaan. Maar vraag is of Suggnomè 
daarom van zijn visionaire opdracht 
dient af te stappen en elke vraag 
naar communicatie naar aanleiding 
van een conflict dient op te nemen?  
Is Suggnomè een organisatie die 
zich inzet ifv een humanere justitie? 
Of, is Suggnomè een organisatie die 
wil toegemoet komen aan een ge-
percipieerde nood aan communica-
tie tussen conflictpartijen? Wordt 
het middel het doel? 
 

 

Verjaard en geen klacht ingediend 

 

An komt bij de bemiddelingsdienst via de website. Ze heeft 

naar aanleiding van dingen die in de media zijn gekomen 

rond misbruik in de kerk, op het internet zitten surfen.  

Ze is slachtoffer van seksueel misbruik. Ze is tientallen jaren 

geleden misbruikt door haar neef. Telkens als ze met de fami-

lie op weekend gingen, of tijdens de nieuwjaarslogementen, 

was het zover. Hij was twee jaar ouder en wilde doktertje 

spelen. Op zijn zeventiende. Zonder speelgoed. 

Na al die jaren kan ze het nog niet vergeten. Laat staan verge-

ven. Nu met al die heisa op tv, komt alles weer naar boven. Ze 

heeft het al die jaren kunnen opzij zetten, ze heeft een mooi 

leven geleid. Met ups en downs, zoals bij iedereen het geval 

is. Ze heeft haar neef zelfs nog gezien al die jaren. Op Nieuw-

jaar, tijdens familiefeesten. Maar het was niet meer met loge-

ment, gelukkig. Ze heeft het proberen opzij zetten en probe-

ren te zien als een jeugdzonde.  

Maar het lukt niet. Afgelopen Nieuwjaar was er te veel aan. 

Met een glas te veel op, is ze emotioneel geworden en heeft 

ze een hele heisa gemaakt op het familiefeest. Het doet haar 

beseffen dat het tijd wordt de dingen onder ogen te zien en ze 

aan te pakken. Ze zit met heel veel vragen ook. Hoe kijkt hij 

naar de feiten? Denkt hij er soms nog aan? Beseft hij wat voor 

impact het op haar gehad heeft? En welke impact het nu nog 

heeft? Hij heeft nu zelf een gezin, weten zij er van? Is hij een 

pedofiel?  

An komt bij ons via de website. Slachtoffer-

daderbemiddeling. Bemiddeling tussen slachtoffer en dader 

naar aanleiding van een misdrijf. Dertig jaar geleden, ja. Nooit 

klacht ingediend, neen. Maar wel een misdrijf. En een dader 

en een slachtoffer. En de nood aan communicatie. Over de 

feiten en het waarom van de feiten en de gevolgen van de fei-

ten. Een vraag voor Suggnome ?  

²  Leo Van Garsse is momenteel Assistent aan de Vakgroep sociale agogiek, U-Gent. Meer nog over de verhouding herstel-bemiddeling 

en strafrecht in zijn artikel “De betekenis van bemiddeling in de strafrechtelijke context. Enkele reflecties vanuit de praktijk”, mei 

2003.  Lees ook zijn artikel in de Nieuwsbrief van december 2012 : De implementatie van de herstelbemiddeling: een toevalstreffer op 

een goed moment? 
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Bemiddeling, binnen of buiten justi-
tie? Hoe zat het ook alweer? 
Hoe ontwikkelt zich een visie? Hoe 
bepaalt een visie zekere keuzes?  
In de beginjaren van Suggnomè 
hadden we het over herstelbemid-
deling als een buitengerechtelijk 
aanbod. Er was immers tot 2005 
geen wettelijk kader voor hetgeen 
we deden. Toch was er de uiteinde-
lijke keuze om een link te leggen/te 
behouden met het gerechtelijk ka-
der. 
Hoe die keuze tot stand kwam, be-
schrijft Leo Van Garsse²  in zijn lijvig 
artikel  “Op zoek naar herstelrecht. 
Overwegingen na jaren bemidde-
lingswerk.” van juli 2001. Of, met 
zijn woorden : “hoe vanuit de erva-
ringen uit de beginjaren de overtui-
ging groeide dat de bemiddeling wel 
degelijk een ‘link’, een mandaat 
nodig heeft van justitie, zonder dat 
justitie zich hierbij a priori ergens 
toe verbindt”.  
Laat ons dit boeiende artikel - en 
daarmee de ontwikkelingsgeschie-
denis -  nog eens doornemen : 
Leo Van Garsse nam destijds als 
parttime onderzoeker/parttime be-
middelaar deel aan het actieonder-
zoek herstelbemiddeling bij meer-
derjarigen van de vakgroep  
‘Penologie en Victimologie’ van de 
KULeuven (1993). Hij deed dit van-

uit zijn ervaringen binnen de VZW 
Oikoten. Daar was men sinds ’87 
vanuit de praktijk op zoek gegaan 
naar zinvolle alternatieven voor  de 
maatschappelijke reactie op eerste 
delicten gepleegd door minderjari-
gen.  
De Oikoten-starthypothese was 
toen :  “De aandacht voor de kwali-
teit van het zelfbeeld van de jonge 
delinquent blijkt een belangrijke 
sleutel tot het tegengaan van recidi-
ve. Dit ‘zelfbeeld’ gaat verder dan 
het loutere idee van de jongere over 
zichzelf. De geloofwaardigheid en 
het respect die hij oproept bij zijn 
‘relevante derden’ is verreweg de 
meest dominante sleutel tot maat-
schappelijke integratie”. Eerste al-
ternatief voor een meer punitieve 
ingreep tav jongere delinquenten 
was de ‘dienstverlening aan de ge-
meenschap’. Dit model bleek echter 
onvoldoende tegemoet te komen 
aan de verwachting geloofwaardig-
heid en respect te herwinnen bij de 
betrokkenen.  Effectief herstel was 
in dit model ook niet aan de orde. 
Dit bracht hen eind ’87 tot het sys-
tematisch contacteren van de bena-
deelde partij. “Want wie kon im-
mers beter het herstelcriterium in-
vullen dan het slachtoffer zelf?” Het 
project van Oikoten evolueerde dus 
naar een bemiddelingsproject. 

Leo beschrijft hoe, vanuit de be-
kommernis van rechtszekerheid van 
de jongere, met het parket van Leu-
ven werd vastgelegd dat de jongere, 
in ruil voor zijn medewerking aan de 
bemiddeling, de garantie kreeg dat 
zijn dossier zonder gevolg zou wor-
den geklasseerd. Deze optie had 
echter het ongewenste effect “dat 
de jongere en zijn ouders de bemid-
deling gingen beschouwen als 
straf”. Aan slachtofferzijde werd 
bemiddeling gepercipieerd als “een 
maneuver om seponering van het 
dossier mogelijk te maken”. 
Daarop volgde in ’90 de keuze voor 
een radicale onafhankelijke opstel-
ling van het gerechtelijk systeem. 
“Het was aan de partijen zelf om het 
resultaat te doen “renderen” op het 
gerechtelijk niveau”. Na twee jaar 
moest men echter vaststellen dat 
jongeren niet geneigd waren om op 
eigen initiatief als “dader” verant-
woordelijkheid te gaan opnemen. 
Leo duidt in zijn artikel “dat dit on-
getwijfeld ook te maken heeft met 
de onzekerheid bij ouders en jonge-
ren over de wijze waarop het initia-
tief van de jongere door de recht-
bank zou worden gezien: men kon 
het aanbod niet situeren”. 
Zo werd begin ’93 in een nieuw pro-
tocol afgesproken met het Leuvense 
parket dat het parket bemiddeling 
zou voorstellen in alle dossiers waar 
de dader de feiten in het vooron-
derzoek reeds had toegegeven. De 
bemiddeling zou worden gestart, 
“zonder enige garantie over het 
effect hiervan op de gerechtelijke 
besluitvorming”. 
Mede op basis van de ervaringen bij 
het Oikoten-project werd bij de 
opstart van het actieonderzoek her-
stelbemiddeling bij meerderjarigen 
voor eenzelfde positionering geko-
zen. Partijen weten dat het bemid-
delingsresultaat kàn van invloed zijn 
op de gerechtelijke besluitvorming. 
Dat neemt de vrijblijvendheid van 
het bemiddelingsaanbod weg. “In 
de praktijk van het bemiddelen tus-
sen daders en slachtoffers blijkt dit 
voor beide partijen een belangrijke 
motiverende factor”. 
Leo schrijft: “De ontdekking van 
deze specifieke positie van bemidde-
ling tav de gerechtelijke besluitvor-
ming werpt in de praktijk absoluut 
vruchten af. Alle bij de bemiddeling 

Inzicht uit zicht © Yvic Fiers 
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 betrokken partijen, daders zowel als de slachtoffers en ook 
hun naastbestaanden voelen zich hierdoor erkend en aan-
gesproken op hun specifieke verantwoordelijkheid in het 
zoeken naar een voor alle betrokkenen aanvaardbaar ver-
gelijk.” 
Leo gaat verder: “Deze keuze in positionering tav het ge-
rechtelijk systeem heeft een grote weerslag op de figuur 
van de herstelbemiddelaar. Ze verbindt de bemiddelaar 
met de feitelijkheid van de actuele samenleving en met de 
rechtstaat als een emanatie ervan.” 
“In een radicaal abolitionistische opstelling zou de bemid-
delaar zich laten mandateren in een ‘conflict’ tussen partij-
en. In de afwikkeling hiervan zou hij de partijen in alle neu-
traliteit de volle vrijheid laten, tot en met de vrijheid het 
problematische van de beginsituatie en het onevenwicht in 
de onderlinge posities te ontkennen.”  
Het is echter “de praktijk zelf die de herstelbemiddeling in 
een richting heeft gestuurd, waarbij we mensen aanspre-
ken naar aanleiding van niet zomaar een gebeurtenis.  Aan 
onze tussenkomst gaat een klacht van het slachtoffer voor-
af, waarbij het zich beroept op de maatschappelijke norm 
opdat rond een welbepaalde gebeurtenis de vrijblijvend-
heid zou verdwijnen.” 
Het feit dat de gerechtelijke instanties klaarheid scheppen 
omtrent de uitgangsposities van de partijen  in een bemid-
deling, ondersteunt het slachtoffer in zijn vraag naar maat-
schappelijke erkenning. Voor de dader/verdachte biedt het 
anderzijds veiligheid te weten voor welke specifieke ge-
beurtenis het bemiddelingsaanbod geldt. 
Vanuit deze gekozen positionering vormt het herstelbe-
middelingsaanbod  in zekere mate een verlengstuk van de 
maatschappelijke normering. Dat betekent evenwel niet 
dat de maatschappelijke norm geen gespreksonderwerp 
kan vormen binnen een bemiddeling.  “De duidelijke defini-
tie van het gebeuren als “delict”, met de hieraan gekoppel-
de definities van “dader” en “slachtoffer” vormt een kader 
waarmee en tegenover hetwelke beide partijen zich in het 
gesprek kunnen verhouden.” schrijft Leo Van Garsse, ver-
wijzend naar Herman Bianchi, die in diezelfde zin sprak 
over de norm als aanleiding tot ontmoeting, eerder dan als 
instrument om schuldigen van onschuldigen te gaan on-
derscheiden. 
Een belangrijke karakteristiek van het herstelrecht bestaat 
erin “dat tegelijk een beroep wordt gedaan op de klassieke 
strafrechtelijke rationaliteit als op de dynamiek van de vrije 
samenleving”... 
En …”Herstel is niet enkel een behoefte van individuen, 
maar een structurele, door het strafrecht gearticuleerde 
uitdaging aan de samenleving. In de persoon van dader en 
slachtoffer, en van wie op hen betrokken zijn, roept het 
herstelrechtelijk strafrecht de samenleving op, die op haar 
beurt in haar antwoord het strafrecht fundeert of ten min-
ste van feedback voorziet.”… 
 
Naar humane rechtscultuur of dan toch voluit voor 
‘Conflicts as property’ (dixit de Noorse criminoloog N. 
Christie,  1977)? 
Is het nu gepermitteerd om dit spoor te verlaten? Is het 
gepermitteerd om een dubbel spoor te volgen? Wat is dan 
het risico op ontsporing? 
Kan een bemiddelaar werken in een strafdossier vanuit de 

gedachte hiermee strafrecht en samenleving meer 
(humaan) verantwoord op elkaar af te stemmen, en tege-
lijk meewerken aan een parallel buitengerechtelijk circuit 
dat het strafrecht - de maatschappelijke (democratisch 
vastgelegde) norm - uitsluit? Wat betekent dit voor rechts-
zekerheid van de rechtstreeks betrokken ‘slachtoffers’ en 
‘daders’? Wie mandateert ons dan om partijen een bepaal-
de positie toe te kennen? Kunnen we in het ene geval 
spreken van het bespreekbaar maken van ‘een conflict’, 
terwijl we een gelijkaardig gebeuren in ander kader gekwa-
lificeerd zien als ‘een misdrijf’ waarop een maatschappelij-
ke reactie volgt (en wordt verwacht)? Wat betekenen prin-
cipes als rechtsgelijkheid en tegensprekelijkheid in een 
dergelijke constellatie? Werden het strafrecht en de straf-

rechtspleging, met zijn legaliteit, proportionaliteit en subsi-
diariteit,  net niet ingevoerd om een einde te stellen aan 
de rechtsonzekerheid van de burger, zowel op het vlak van 
de strafprocedure als op de definiëring van delicten en 
straffen - waarbij wij deze dan weliswaar willen georiën-
teerd zien op restitutie, herstel en probleemoplossing door 
de betrokken partijen op hun potentiële bijdrage daartoe 
aan te spreken - ? 
 Wat is/wordt het profiel van een dergelijke 
‘bemiddelingsdienst’? 
Of plaatsen we met één trek alles onder de noemer van 
communicatieve en participatieve justitie? Waarbij de 
term ‘justitie’ dan niet staat voor de overheidsonderdelen 
(rechterlijke macht of rechtspraak, minister van Justitie, 
Openbaar Ministerie of parket) die het recht moeten 
handhaven, maar vrij wordt ingevuld als ‘rechtvaardigheid 
à la tête du client’?.... 

 

Of plaatsen we met e e n trek alles 

onder de noemer van                  

communicatieve en participatieve 

justitie? Waarbij de term ‘justitie’ 

dan niet staat voor de                 

overheidsonderdelen (rechterlijke 

macht of rechtspraak, minister van 

Justitie, Openbaar Ministerie of 

parket) die het recht moeten   

handhaven, maar vrij wordt         

ingevuld als ‘rechtvaardigheid a  la 

te te du client’?.... 
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Een definitie die ik terugvond luidt 
als volgt: “Buitengerechtelijke dos-
siers zijn vragen naar communicatie 
waarbij en in perceptie in hoofde 
van aanvrager(s) sprake is van een 
dader en/of slachtoffer, zonder dat 
zij dit juridische statuut hebben.”.² 
 
Meteen moet ik bekennen dat ik in 
de dossiers fase strafuitvoering in 
levensdelicten regelmatig bemiddel 
met nabestaanden die geen juri-
disch statuut hebben. Ze hebben 
zelf nooit klacht neergelegd, geen 
statuut van benadeelde partij aan-
gevraagd en zich nooit burgerlijk 
epartij gesteld.  Zij zijn familie van 
het overleden slachtoffer, krijgen als 
familie het aanbod en worden mee 
in de bemiddeling opgenomen. 
Er wordt over hen echter niet gedis-
cussieerd en voor zover ik weet is er 
weinig op tegen om hen bemidde-
ling aan te bieden. Dus waarom zou-
den er dan voor andere slachtoffers 

of daders andere argumenten gel-
den. 
 
Maar vooraleer ik me focus op een 
antwoord, eerst nog even terug 
naar de vraag. Want de vraag of 
bemiddelen in buitengerechtelijke 
dossiers tot onze winkel behoort, 
roept bij mij onmiddellijk ‘twee vra-
gen’ op. Ten eerste: “Hebben slacht-
offers en daders van buitengerech-
telijke dossiers ook recht op bemid-
deling? “ en ten tweede: “Is het de 
taak van Suggnomè om deze dos-
siers op te nemen?”. 
 
Op de eerste vraag kunnen we, 
hoop ik,  zeer kort zijn. Uiteraard 
hebben deze slachtoffers en daders 
ook recht op bemiddeling. Dit wordt 
meestal ook niet ter discussie ge-
steld. En voor diegenen die nog twij-
felen breng ik graag nog volgend 
argument. Ik heb Nils Christie, de 
founding father van bemiddeling 

persoonlijk horen zeggen³ dat we 
het conflict moeten teruggeven aan 
de partijen, aan ‘alle’ partijen, in 
‘alle’ misdrijven en los van het ge-
rechtelijk kader. Anders riskeert de 
bemiddelaar immers diegene te 
worden die het conflict steelt van de 
partijen. En als dit niet werd toege-
staan door onze werkgever, moes-
ten we maar bemiddelen in onze 
vrije tijd. 
Dus misschien ga ik in de nabije toe-
komst ook in mijn vrije tijd bemidde-
len, maar in het kader van een goe-
de relatie met mijn werkgever en 
een gezonde vrijetijdsbesteding die 
voor wat tegengewicht zorgt, sta ik 
liever even stil bij de tweede vraag: 
“Is het de taak van Suggnomè om 
deze dossiers op te nemen?”. 
Neen, op voorwaarde dat er een 
organisatie, dienst of persoon is 
waar deze mensen terecht kunnen 
cfr. een project in Denemarken voor 
verkrachte vrouwen die geen klacht 

 

Bemiddelen in                              
buitengerechtelijke dossiers, 
valt dit binnen of buiten onze 
winkel? 
 

Kristel Buntinx¹  

¹ Kristel Buntinx is slachtoffer-daderbemiddelaar te Leuven en werkt voor Suggnomè vzw Forum voor herstelrecht en bemiddeling. 

² Intern verslag Suggnomè (Verslag IBO 25/10/2012). 

³ Nordic Conference Restorative Justice Helsinki 2006 .  

Buitengerechtelijke dossiers, moeten of mogen we er ons aan wagen? De discussie doet in ieder geval veel stof opwaaien. 
Daarom hoog tijd om op zoek te gaan naar een antwoord op deze vraag. 
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wensen neer te leggen, maar wel willen bemiddelen.  
Maar daar wringt het schoentje. Voor alle buitengerechtelijke aanvragen 
die ik kreeg, ging ik meermaals op zoek naar een dienst die dit wilde opne-
men cfr. het beleid van Suggnomè, maar ik kwam telkens op één uitzonde-
ring na met lege handen thuis. Het klassieke argument dat werd aange-
voerd luidde: “Jullie hebben de expertise, jullie kennen de methodiek, wij 
hebben dit nooit eerder gedaan”. Mensen waren dikwijls te bang, wat als 
het uit de hand ging lopen, hoe moest men met die emoties omgaan,... 
En eigenlijk kon ik daar niet veel tegen inbrengen. Wij zijn bij uitstek de 
dienst om dit soort dossiers op te nemen. Wij kennen immers de metho-
diek, het doelpubliek én de gerechtelijke weg. Op die manier kunnen we 
ook partijen correct over deze weg informeren. En we hebben hier jaren-
lang ervaring mee, wij hebben niet langer koudwatervrees, wij durven 
springen. 
 
Voor mij is er als bemiddelaar ook weinig verschil met gerechtelijke dos-
siers. Ook in buitengerechtelijke dossiers creëren we de ruimte waarbin-
nen partijen op een veilige manier kunnen spreken over de feiten en de 
gevolgen van die feiten. 
En soms maken verkennende gesprekken met de bemiddelaar ook dat er 
alsnog klacht wordt neergelegd en dan werd de bemiddeling in feite aan-
geboden in een fase vóór de gerechtelijke strafrechtspleging. 

 

Zelfs als ik doorverwijzers aanbood om hen in een concreet dossier, te 
coachen, of eventueel dit dossier samen met hen op te nemen, werd hier 
niet op ingegaan.  Slechts twee maal heb ik gecoacht in twaalf jaar, een-
maal voor het Meldpunt Racisme in een dossier pesten op het werk, waar-
in de partner van het slachtoffer een gezamenlijk gesprek wilde met het 
hoofd van de dienst en eenmaal, zelfs op hun eigen vraag voor een jonge-
reninstelling, waar men zelf een gezamenlijk gesprek wilde organiseren in 
een ‘gerechtelijk’ incestdossier. Ook hier heb ik ja gezegd. Want evenmin claim ik een ‘alleenrecht’ op het bemiddelen in 
gerechtelijke dossiers.  
Altijd zal ik ingaan op een vraag voor coaching. Dit draagt ook bij tot het verspreiden van onze visie en het verbreden van 
het maatschappelijk draagvlak voor bemiddeling. Alleen vind ik weinig diensten die willen gecoacht worden. Ik bots voor-

Zelfmoord met conflict 

 

Jessie heeft zelfmoord gepleegd. 

Nadat ze had ontdekt dat haar 

vriendje Kevin haar had bedro-

gen.  De ouders van Jessie zitten 

met heel wat vragen. Naar Kevin 

toe: hoe was hun laatste gesprek, 

hoe is de ruzie verlopen, wat is 

er allemaal gezegd geweest? Ze 

zijn boos op Kevin. Hij moest we-

ten hoe gevoelig hun dochter 

was, het kan niet anders dan dat 

hij te grof is geweest in hun ge-

sprek. Anderzijds vermoeden ze 

ook… was er meer aan de hand? 

Pleegt een tienermeisje zomaar 

zelfmoord omdat haar lief haar 

bedrogen heeft? Dat gebeurt toch 

wel vaker, en zonder zulke dras-

tische gevolgen. Wat speelde er 

nog tussen Kevin en Jessie? Of is 

er iets anders aan de hand? Op 

school? In de dansclub? 

De ouders van Jessie komen te-

recht bij slachtofferhulp. Kunnen 

zij naar Kevin toestappen en vra-

gen of ze eens rond de tafel kun-

nen zitten?  Slachtofferhulp ziet 

dit niet zitten. Zij begeleidden 

Jessie en ze kunnen niet neutraal 

zijn naar Kevin toe. En eigenlijk 

durven ze deze twee partijen ook 

niet zomaar rond de tafel zetten, 

de gemoederen zouden wel eens 

heel hoog kunnen oplaaien…  

 

Maar daar wringt het schoentje. 

Voor alle buitengerechtelijke aan-

vragen die ik kreeg, ging ik meer-

maals op zoek naar een dienst die 

dit wilde opnemen cfr. het beleid 

van Suggnome , maar ik kwam tel-

kens op e e n uitzondering na met 

lege handen thuis. Het klassieke 

argument dat werd aangevoerd 

luidde: “Jullie hebben de expertise, 

jullie kennen de methodiek, wij 

hebben dit nooit eerder gedaan”.  
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al op veel weerstand en angst voor 
datgene waarin wij juist gespeciali-
seerd zijn nl. in het omgaan en be-
spreekbaar maken tussen twee 
partijen van deze soms moeilijke, 
delicate en pijnlijke materies. 
 
Maar even terug naar het knelpunt, 
wat als je niemand vindt om te coa-
chen, zeg je dan tegen de partijen, 
“Sorry, maar we kunnen u niet hel-
pen” of bemiddel je dan wel? Dan 
bemiddel ik wel, simpelweg omdat 
ik anders ethisch in de problemen 
kom, juist omwille van de eerste 
vraag: “Hebben slachtoffers en da-
ders van buitengerechtelijke dos-
siers ook recht op bemiddeling?”. 
Bovendien wil ik secundaire victimi-
sering vermijden. 
 
Maar toch zijn er stemmen binnen 
Suggnomè om deze dossiers niet op 
te nemen. Met welke argumenten? 
Omwille van onze samenwerking 
met Justitie? Het Parket in 
Leuven heeft hier weinig 
problemen mee.⁴ Men vindt 
het zelfs niet aangewezen 
dat alle dossiers in het ge-
rechtelijk circuit terechtko-
men. Zo kregen we ook van 
onze eigen partner al meer-
dere buitengerechtelijke 
dossiers doorverwezen, on-
der meer een dossier waarin 
de feiten verjaard waren, 
een treinongeval waarin de 
weduwe een gesprek wilde 
met de NMBS en een dossier 
waarin een kind een ander 
kind had gebeten en er een 
vraag was voor bemiddeling 
met de ouders en de kinder-
opvang. Hadden we die dan 
moeten weigeren? 

Het parket stelt wel dat er 
hierover duidelijke afspraken 
moeten worden gemaakt. 
 
Is het probleem dan dat we 
hiervoor niet gesubsidieerd 
worden? Ook daarvoor is er 
een oplossing, we nemen ze 
gewoon niet mee op in de 
telling voor de dossiers, 
maar steken ze onder het 
luik sensibilisering, verbre-

den maatschappelijk draagvlak, 
verspreiden visie, training metho-
diek partners, zaken die we mo-
menteel wel mogen van onze subsi-
diërende overheid. 
 
Welke argumenten worden nog al 
wel eens aangehaald? 
Buitengerechtelijke dossiers zijn 
geen evidente dossiers en bepaalde 
rechtswaarborgen zijn dan ook niet 
gegarandeerd. Dat klopt, maar het 
principe van de vrijwilligheid dient 
hier als tegengewicht. En natuurlijk 
kan in sommige situaties het slacht-
offer de dader onder druk zetten, 
maar het is een illusie om te den-
ken dat dit niet zou gebeuren in 
gerechtelijke dossiers. Gedetineer-
den die nog voor de strafuitvoe-
ringsrechtbank moeten verschijnen,  
waarbij gepeild wordt naar de hou-
ding ten aanzien van hun slacht-
offer, vinden het ook niet evident 
om neen te zeggen als een slacht-

offer bemiddeling vraagt. Belangrijk 
is om dit thema mee in de bemid-
deling te steken en dit knelpunt ook 
bespreekbaar te maken en de be-
middelaar als waakhond te laten 
fungeren. 
Soms wordt er ook wel eens gezegd 
dat we  in het geval van slachtoffers 
die nog geen klacht hebben neerge-
legd, hen eerst moeten aanraden 
om klacht neer te leggen. Dat vind 
ik persoonlijk een gevaarlijk princi-
pe. Is het aan ons om zulk een 
standpunt in te nemen? Brengt dit 
onze neutraliteit trouwens niet in 
gedrang? 
Enerzijds vind ik ook dat slacht-
offers soms een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid hebben, maar 
of daarom per definitie een klacht 
vereist is, is een andere zaak. Ook 
een melding bij bijvoorbeeld het 
vertrouwensartsencentrum zou 
hieraan tegemoetkomen. Maar 
voor mij staat die verantwoordelijk-

heid vooral in spanning met 
het zelfbeslissingsrecht van 
het slachtoffer. Je kan een 
slachtoffer wel informatie 
bezorgen waardoor het zelf 
kan beslissen, maar je kan 
een klacht niet als voorwaar-
de opleggen. Steel je dan niet 
opnieuw het conflict van je 
partij?  
Mensen kunnen overigens 
zeer goede redenen hebben 
om geen klacht in te dienen. 
Volgende redenen kwam ik 
alvast tegen: geen vertrou-
wen in Justitie, loyaliteit naar 
de dader, angst voor de me-
dia en schaamte. Darknum-
ber onderzoek toont overi-
gens aan dat er heel wat 
slachtoffers zijn die geen 
klacht indienen, hebben zij 
en hun daders dan geen 
recht op bemiddeling? 
 
Dus wat betreft het ant-
woord op de tweede vraag, 
kom ik tot volgende conclu-
sie. Neen, Suggnomè hoeft 
niet per definitie al die dos-
siers op te nemen. Zeker niet 
als er een dienst bestaat 
waar deze mensen terecht 
kunnen. Of als de NMBS of 

⁴ Stuurgroepverslag (stuurgroep bemiddeling en herstelrecht Leuven) 21 januari 2013.  

Rppen Danny © Yvic Fiers 



 

Suggnomè vzw    v o o r  r e c h t   v a n   s p r e k e n  10 

N
IE

U
W

S
B

R
IE

F
 -

  
N

°1
/1

3
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

het Meldpunt voor racisme zelf 
deze dossiers opneemt. 
Alleen zolang die diensten hier nog 
niet bestaan of men die vragen niet 
wil opnemen, hebben wij de plicht 
dit soort dossiers op te nemen.  
 
Misschien moeten we zelf een pro-
ject indienen voor buitengerechte-
lijke bemiddelingen? Anderzijds 
gaat het ook niet om de grote groep 
van dossiers. Jaarlijks komen er op 
Suggnomè maar een handvol bui-
tengerechtelijke aanvragen binnen. 
 
Maar los van alle bovenstaande 
bedenkingen en argumenten, voor 
mij hoort het gewoon bij de job. Ik 
ben toch een slachtoffer - dader 
bemiddelaar en zoals het woord het 
zegt, ik bemiddel dus tussen slacht-
offers en daders van misdrijven, en 
wat mij betreft àlle slachtoffers en 
daders van misdrijven! 
 
 
 

 

NIEUW INTERNATIONAAL             
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Restorative Justice consists of 3 

issues. 
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Afhankelijk van de specifieke situa-
tie en de noden van betrokkenen 
kan het alleen maar toegejuicht 
worden dat er zo’n waaier aan be-
middelingsmogelijkheden bestaat. 
Experts in hun domein gaan met 
betrokkenen op weg om de schade 
te (her)bekijken en te beperken, of 
in sommige gevallen om de schade 
te her-stellen. Men kan er dus als 
hulpverlener alleen maar naar stre-
ven om zo’n dossiers tijdig op te 
pikken en door te verwijzen naar 
één van deze bemiddelingsmogelijk-
heden. 

 

Betekent dit dat deze bemiddelings-
praktijk enkel en alleen tot het 
werkdomein van deze experts be-
hoort? In de meeste gevallen zou 
men inderdaad kunnen zeggen: 
schoenmaker blijf bij je leest. Toch 
zijn er wel enkele situaties denkbaar 
waarin dit ter discussie zou kunnen 

staan. Laten we ons bv. even toe-
spitsen op dossiers die aangemeld 
zijn bij de dienst Slachtofferhulp of 
Justitieel Welzijnswerk. Hier kan er 
sprake zijn van situaties die, door 
hun specifiek karakter, niet in aan-
merking komen voor een slachtoffer
-dader bemiddeling of waar men 
zich de vraag kan stellen of dit echt 
nodig is gezien er bv. al een hele 
vertrouwensband opgebouwd is 
met een hulpverlener van één van 
bovenvermelde diensten. Kan deze 
laatste dan een bemiddelende rol 
spelen? En wat houdt deze bemid-
deling dan in? Laten we dit eens 
verder verkennen aan de hand van 
een aantal voorbeelden … 

Jessie heeft zelfmoord gepleegd. 
Nadat ze had ontdekt dat haar 
vriendje Kevin haar had bedrogen. 
De ouders van Jessie zitten met heel 
wat vragen naar Kevin toe: hoe was 
hun laatste gesprek, hoe is de ruzie 

verlopen, wat is er allemaal gezegd 
geweest? Ze zijn boos op Kevin. Hij 
had moeten weten hoe gevoelig 
hun dochter was, het kan niet an-
ders dan dat hij te grof is geweest in 
hun gesprek. Anderzijds speelt er 
ook in hun hoofd: was er meer aan 
de hand? Pleegt een tienermeisje 
zomaar zelfmoord omdat haar lief 
haar bedrogen heeft? Dat gebeurt 
toch wel vaker, en zonder zulke 
drastische gevolgen. Wat speelde er 
nog tussen Kevin en Jessie? Of is er 
iets anders aan de hand? Op 
school? In de dansclub?... 

In deze casus rijzen er bij de ouders 
van Jessie heel veel “normale” vra-
gen. Uiteraard zijn de antwoorden 
hierop niet zo eenduidig. Als hulp-
verlener bij slachtofferhulp kunnen 
we dit zeker verder verkennen en 
liefst zo ruim mogelijk. Op een be-
paald moment kan men hen een 
aantal zaken op papier laten zetten. 

Bemiddeling als methodiek of 
bemiddeling als expert?    
 

Een benadering vanuit de  

hulpverleningspraktijk aan slachtoffers en  

daders 
 

Tinneke Voets¹  en  Liesbet Geeurickx² 

¹  Tinneke Voets werkt als coördinator bij Justitieel Welzijnswerk CAW Regio Dendermonde.   

² Liesbeth Geeurinckx werkt als coördinator bij Slachtofferhulp CAW Regio Dendermonde.   

Bemiddeling is “in”. Dat kan zeker niet ontkend worden. Noem een thema en er bestaat bemiddeling rond: scheidingsbe-
middeling, schuldbemiddeling, burenbemiddeling, ouderschapsbemiddeling, familiale bemiddeling, slachtoffer-dader be-
middeling, ... En dan vergeten we er hier en daar zeker nog één. 
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 In de eerste plaats kan dit heel helpend zijn voor de ou-
ders om een beeld te krijgen van wat hen nu zo bezig-
houdt (zijn er bv. ook vragen bij bepaalde gedragingen, 
uitspraken,… van hun dochter?). Aan de andere kant zou 
dit een begin kunnen betekenen van een eerste stap naar 
Kevin toe, de andere partij. Zijn we hier al aan het bemid-
delen? Het maakt alleszins deel uit van een proces naar 
bemiddeling. Hoe ver gaan we hier in als hulpverlener van 
slachtofferhulp? Als er echter geen bemiddeling mogelijk 
is vanuit een erkende dienst, laten we deze belangrijke 
stap in het verwerkingsproces van deze ouders dan naast 
ons liggen? Behoort het niet tot onze opdracht om hen 
hierbij te begeleiden? Dienen we niet alle mogelijke stap-
pen in overweging te nemen die de verwerking kunnen 
bewerkstelligen? Natuurlijk wel. 

Uiteraard gaat hier een goede voorbereiding aan vooraf 
en hangt er veel af van de specifieke vraag van cliënten. 
Willen ze effectief een gesprek met Kevin of is het over-
brengen van hun vragen al voldoende op dat moment? Is 
Kevin bereid tot contact, mogelijks in de vorm van een 
gesprek, en wie kan hem hierin bijstaan? Deze bijstand 
kan bv. vanuit zijn eigen netwerk komen. Als hulpverlener 
kunnen we een expert-bemiddelaar aanspreken om te 
bekijken hoe men dit best aanpakt en waar men zeker 
rekening dient mee te houden indien er toch sprake zou 
zijn van rechtstreeks contact met de andere partij. 

Laten we ook even stilstaan bij een ander voorbeeld: 

Hij heeft altijd ontkend. In de Assisenzaal, en nu bij de 
strafuitvoeringsrechtbank. En toch is Martha er van over-
tuigd dat Paul haar dochter heeft vermoord. Een ruzie, 
weglopen en toevallig nog geen uur later is ze vermoord 
teruggevonden?  

Misschien als hij haar ziet, dat hij niet anders kan dan be-
kennen. Hij heeft nu niets meer te verliezen. Zij ook niet, 
ze is haar dochter toch al kwijt. En als hij dan toch niet 
bekent, misschien kan hij dan in detail vertellen hoe die 
ruzie is verlopen. Waarover hebben ze gepraat? Hoe is de 
laatste week verlopen, want daar zijn toch ook nog veel 
vragen over?  

De slachtofferhulpverlener weet dat Suggnomè enkel be-
middelt met bekennende daders. Maar misschien is de 
situatie anders als de vraag van het slachtoffer komt?  

Wat doen we met zo’n vraag als daderhulpverlener? Gaan 
we hier op in? Binnen justitieel welzijnswerk is bemidde-
ling een methodiek die zeker wordt gehanteerd. Dit kan in 
verschillende situaties en t.a.v. verschillende personen bv. 
huisbaas, familielid, (ex)partner,… Het is niet altijd moge-
lijk om een dienst, die zich specifiek met bemiddeling be-
zig houdt, in te schakelen. Waarom zouden we daar dan 
zelf geen stappen in zetten? Als het over slachtoffer-dader 
bemiddeling gaat, geeft men natuurlijk eerst de voorkeur 
om het via een erkende bemiddelingsdienst, zijnde 
Suggnomè, te proberen. Als dit om bepaalde redenen niet 
kan, dan dienen we als team te overwegen om het zelf te 
doen.  

 

Laten we nu even teruggaan naar de casus. Als die vraag 
van een slachtofferhulpverlener naar ons komt, gaan wij 
daar zeker mee aan de slag gaan. Naar ons aanvoelen kan 
bemiddeling hier veel betekenen, ongeacht of de dader 
de moord ontkent. Er leven heel wat vragen bij de mama 
die hij mogelijks kan beantwoorden. Het zou haar een 
beter beeld geven van hoe de laatste periode van haar 
dochter is geweest. Al deze vragen kunnen aan bod ko-
men in een gesprek met de dader. Is de dader al in bege-
leiding bij onze dienst, dan kunnen deze vragen in de be-
geleiding worden ingebracht en kan er gekaderd worden 
vanwaar die vragen komen. Wat als de dader niet in bege-
leiding is bij ons? Dienen wij dan tussen te komen? Kan 
het slachtoffer of de slachtofferhulpverlener niet beter 
rechtstreeks in contact komen met de dader? Ons lijkt dit 
ook een mogelijkheid. De kortste weg is belangrijk: laat de 
boodschap van de boodschapper komen. Maak geen om-
wegen waar dit niet nodig is. Dit vraagt uiteraard veel van 
de betrokkenen zelf en is sterk afhankelijk van het speci-
fieke dossier. Het zal niet altijd mogelijk zijn om te komen 

Ongeval 

 

Christa is ten einde raad. Ze weet niet bij wie 
ze nog terecht kan. Misschien kan een be-

middelingsdienst iets voor haar doen? Haar 
zoon is verongelukt. Domweg van een rots  

gesprongen bij een rivier en verkeerd terecht 
gekomen. Hij was samen met een bende 

vrienden op vakantie. Daar deden ze dat, de 
plaatselijke jeugd, van rotsen springen in het 

water. Dat kon geen kwaad, iedereen deed 
dat. Maar niet met zo veel wind. En niet op 

dat plekje, net iets verder weg waar de mas-
sa niet naartoe ging. Haar zoon en zijn 

vrienden dus wel.  

Maar haar zoon zou dat zelf nooit gedaan 

hebben, daar is ze zeker van! Hij moet opge-

jut zijn door de anderen, dat kan niet anders! 

Ze heeft zich al eens goed kwaad gemaakt 

tegen de moeder van een van die gasten. 

Hadden zij maar niet… 

Maar soms twijfelt ze. Ze kan er niet van sla-

pen. Ze zit vast in haar denken en draait 

rondjes in haar hoofd. Misschien moet ze 

toch eens gaan praten met die vrienden van 

haar zoon. Van naadje tot draadje horen hoe 

het ongeval juist gebeurd is. Maar ze durft 

het niet alleen. Kan er geen bemiddelaar 

mee?  
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 tot een persoonlijk contact tussen 
dader en slachtoffer maar dit hoeft 
ook niet. 

Is er vanuit de slachtofferhulpverle-
ner toch een zorg naar de dader en 
hoe de vragen zullen ‘binnen ko-
men’ bij hem dan kan er altijd naar 
onze dienst worden verwezen. Wij 
kunnen dan - indien de dader dit 
wenst - ondersteuning bieden tij-
dens het bemiddelingsproces. Be-
langrijk is ook om stil te staan bij de 
mogelijkheid dat de dader toch 
geen antwoorden wil/kan geven. 
Hoe zal men dit als slachtofferhulp-
verlener dan overbrengen aan het 
slachtoffer? Dit dient uiteraard in 
een uitgebreide voorbereiding aan 
bod te zijn geweest! 

 

Is bemiddelen n.a.v. een misdrijf 
evident? Natuurlijk niet, als dader-
hulpverlener voelen we toch een 
bepaalde schroom om slachtoffers, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, te 
benaderen met vragen van de da-
der. In de paar keren dat we met dit 
soort vragen zijn geconfronteerd, 
werden toch eerst alle mogelijke 
andere pistes verkend, o.a. het in-

schakelen van een bemiddelings-
dienst.  Indien we toch zelf aan de 
slag gaan, laten we ons coachen en 
bijstaan door een slachtoffer-dader 
bemiddelaar. Dit wordt altijd als 
heel helpend en inspirerend erva-
ren. Vanuit de kant van het slacht-
offer is het eveneens niet makkelijk 
om de stap naar de dader te zetten 
en geldt dezelfde ervaring m.b.t. 
ondersteuning van een bemidde-
laar. 

 

Als we nu terug kijken naar de titel 
van dit artikel dan lijkt het ons dat 
beide vragen positief kunnen wor-
den beantwoord. Bemiddeling kan 
als expert gehanteerd worden maar 
bemiddeling is ook een methodiek 
die door andere hulpverleners kan 
worden aangewend bv. tijdens de 
begeleiding van daders en slacht-
offers. 

Indien het gaat om bemiddeling als 
expert dan lijkt dit vrij duidelijk. 
Bemiddeling als methodiek is echter 
nog een iets complexer verhaal dat 
zeker vele mogelijkheden kan in-
houden voor de betrokken partijen. 
Het overwegen van zo’n bemidde-

ling binnen een hulpverleningspro-
ces hangt uiteraard af van een aan-
tal factoren zoals het soort feiten, 
de specifieke context, de vragen en 
bereidheid van de betrokkenen, de 
haalbaarheid van de vraag, de be-
schikbare steunfiguren, … Kortom, 
elk dossier dient hier apart te wor-

den beoordeeld. En 
het feit dat deze be-
oordeling wordt ge-
maakt, is op zich al 
belangrijk! 

 

Bemiddeling kan als 

expert gehanteerd 

worden maar             

bemiddeling is ook een 

methodiek die door 

andere hulpverleners 

kan worden                 

aangewend bv. tijdens 

de begeleiding van    

daders en slachtoffers. 

Einde © Yvic Fiers 
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HCA bevindt zich als organisatie 
binnen een veranderend landschap 
van jeugdhulpverlening en Minister 
Vandeurzen voorziet ook een inno-
verende tak voor de HCA-diensten.  
Als dienst herstelbemiddeling wor-
den we vrij regelmatig geconfron-
teerd met vrijwillige aanmeldingen 
tot bemiddeling, buitengerechtelijke 
bemiddelingen, betreffende soms 
zware strafrechtelijke feiten waarbij 
geen politionele klacht werd inge-
diend. Jammer genoeg nemen wij 
als HCA diensten deze vragen tot 
herstelbemiddeling niet echt op 
daar we in die gevallen over geen 
gerechtelijk mandaat beschikken. 
Maar anderzijds etaleren we ons 
wel als ‘experts’ inzake bemiddeling. 
Maar zijn we wel experts en wat 
dan met deze buitengerechtelijke 
bemiddelingen? 
 

Parketcriminoloog: Uiteraard zijn 
jullie ‘experts’ en jullie hebben sinds 
2006 ook de nodige expertise opge-
bouwd, tevens doen jullie ook vol-
doende aan zelfevaluatie. Herstel-
bemiddeling blijkt ook efficiënt te 
zijn als er herstel van materiële 
schade dient verwezenlijkt te wor-

den. 

Wij merken wel dat het in onze dos-
siers niet zozeer alleen over materi-
ële schade gaat, maar ook over rela-
ties die verstoord zijn, over fysieke 
en mentale integriteit die werd ge-
schonden. Vaak gaan dader en 
slachtoffer samen aan tafel om te 
praten over de gevolgen van de fei-
ten en over de feiten zelf. Herstelbe-
middeling houdt niet alleen een her-
stel van materiële schade in. Meer 
en meer fenomenen ontstaan en 
mensen ervaren steeds meer conflic-
ten met elkaar en zijn daarin ook 
mondiger en assertiever geworden. 
Mensen beslissen nu graag zelf hoe 
ze hun conflicten aanpakken. Maar 
is het wijselijk om een herstelbemid-
deling op te starten zonder politio-
nele klacht of aanmelding bij het 
parket? Het gerechtelijk mandaat 
biedt immers zowel dader, slacht-
offer als bemiddelaar een veilig ka-
der waarin kan bemiddeld worden. 

 

Parketcriminoloog: als parketcrimi-
noloog, ben ik een voorstander van 
herstelbemiddeling en uiteraard 
lijkt het beter om vooraleer men 

klacht indient bij de politie, zelf te 
trachten een oplossing te zoeken, 
voornamelijk dan bij burenruzies, 
conflicten waaruit materiële schade 
is voortgekomen, lichamelijke scha-
de… : bel aan bij de andere conflict-
eigenaar en tracht samen een op-
lossing te bedenken. 

Lukt dit niet, dan kan de herstelbe-
middelaar in tweede instantie aan-
gesproken worden en politie uitein-
delijk als laatste aanspreekpunt. 
Niet bij alle conflicten hoeft een 
bestraffende component te worden 
betrokken. 

En indien je van de partijen in een 
conflict het mandaat krijgt om te 
bemiddelen, waarom zou je dan 
niet los van een mandaat kunnen te 
werk gaan? Herstelbemiddeling 
blijft een kwestie van vrijwilligheid! 

 

“Secundaire victimisering mag 
geen drijfveer zijn om geen    
herstelbemiddeling aan te      
bieden” 

 

Meggy Stassyns¹ interviewt Sven Vandermeiren  

¹  Meggy is redactielid en werkt als herstelbemiddelaar minderjarigen  in de HCA-dienst Oost-Vlaanderen.   

Meggy, redactielid van deze nieuwsbrief, interviewde parketcriminoloog Sven Vandermeiren uit naam van HCA Oost-
Vlaanderen.  In haar argumentatie en vraagstelling verwoordt ze dan ook soms het standpunt van de HCA dienst.    
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Stel dat wij inderdaad zonder gerechtelijk mandaat met 
de partijen van start gaan? Wat doen we dan met een 
dader die de feiten minimaliseert of zelfs ontkent en wat 
dan met het slachtoffer? Hoe pakken we dit verder aan? 

 

Parketcriminoloog: Dit fenomeen heb je nu soms ook in 
dossiers herstelbemiddeling waarbij je wel het mandaat 
van het parket hebt gekregen. Herstelbemiddeling dient 
los gezien te worden van enige andere reactie van het 
parket of justitie. Je kan verdachten niet onder dwang 
zetten en dwingen tot bemiddeling. De bedoeling van de 
wetgever bestond erin om bemiddeling los en naast van 
een gerechtelijke reactie te overwegen en zowel dader 
als slachtoffer in alle vrijwilligheid de kans te geven om 
tot een herstel te komen via bemiddeling. 

 

Stel dat we een spontane aanvraag tot herstelbemidde-
ling krijgen inzake een diefstal of slagen en verwondingen 
waarbij we bemerken dat er geen politionele klacht werd 
ingediend. Kan je hierin bemiddelen of meer zelfs een 
herstelovereenkomst sluiten? Zijn herstelovereenkomsten 
afgesloten binnen een buitengerechtelijke bemiddeling 
sowieso wel rechtsgeldig? Hebben minderjarige daders 
dan nog recht op een pro-deo advocaat? Kan een slacht-
offer herstelbemiddeling dan niet misbruiken als een ma-
nier om toch een politioneel onderzoek te voeren? 

Parketcriminoloog: Blijkbaar hebben  jullie als dienst her-
stelbemiddeling wel al goed dit type van aanvragen over-
dacht! Minderjarige verdachten hebben zonder tussen-
komst van het parket en dus zonder (officieel) aanbod 
van herstelbemiddeling geen recht op een pro deo advo-
caat. Deze wordt automatisch aangesteld van zodra het  
parket beslist het aanbod te doen en uiteraard ook van 
zodra de jeugdrechter wordt gevorderd.  

Uit overleg met jullie diensten blijkt dat de jongeren, 
slachtoffer en verdachte(n) niet steeds hetzelfde verhaal 
brengen dan tijdens hun verhoor. Dit hoeft geen pro-
bleem te zijn binnen de bemiddeling aangezien deze so-
wieso gebaseerd is op vrijwilligheid en de betrokken par-
tijen dus vrij zijn om te zeggen wat ze willen. 

Uiteindelijk is jullie betrachting om tot een gezamenlijk 
voorstel te komen omtrent de schaderegeling met even-
tuele uitwisseling van excuses of een direct gesprek tus-
sen dader en slachtoffer  erbij. Soms gaan slachtoffers 
immers ook overdrijven in hun schade-eis. Het kan zeker 
niet de bedoeling zijn dat de dienst herstelbemiddeling 
zelf een opsporingsonderzoek zal doen naar de feiten. Zij 
zijn afhankelijk van de verhalen van de partijen. Het dos-
sier is op het parket ter inzage om achtergrondinformatie 
in te winnen en eventueel af te toetsen of de verhalen 
minstens een beetje gelijk lopen en desgevallend de be-
trokkenen er aan te herinneren wat ze eerder verklaard 
hebben aan de politie. 

Het is ook de bedoeling dat er binnen bemiddeling onder-
zocht wordt wat er gebeurd is, zowel voor dader als voor 
slachtoffer. Een bemiddelaar kan de feiten bevragen en 

onderzoeken met toestemming van de partijen.  

 

Denkt u dat we de valkuilen rond buitengerechtelijke be-
middelingen kunnen ondervangen door met partijen een 
soort ‘bemiddelingsprotocol’ af te sluiten, een soort con-
tract waarin een aantal afspraken rond vrijwilligheid, 
vertrouwelijkheid en transparantie kunnen worden afge-
sloten én ondertekend? 

Parketcriminoloog: Misschien, maar herstelbemiddeling 
is anderzijds geen zuivere resultaatsverbintenis die je 
afsluit. Je kan uiteraard wel met verdachte en slachtoffer 
een aantal regels afspreken. 

 

Lijkt het u dan meer aangewezen om toch in te gaan op 
deze buitengerechtelijke bemiddelingen en hierbij geen 
overeenkomsten meer te sluiten of geen verbintenissen 
meer te laten afsluiten binnen de herstelbemiddeling? 

Parketcriminoloog: Niet zozeer, nogmaals herstelbemid-
deling draait om ‘herstel’ en hieruit hoeft niet noodzake-
lijk een overeenkomst te vloeien, maar uiteraard is dit 
wel wenselijk. 

 

Maar dient HCA haar diensten dan gratis aan te bieden 
bij deze spontane aanmeldingen? Nu ontvangen wij geen 

Ontkenning 

 

Hij heeft altijd ontkend. In de Assisenzaal, en 

nu bij de strafuitvoeringsrechtbank. En toch 

is Martha er van overtuigd dat Paul haar 

dochter heeft vermoord. Een ruzie, weglopen 

en toevallig nog geen uur later is ze ver-

moord teruggevonden?  

Misschien als hij haar ziet, dat hij niet anders 

kan dan bekennen. Hij heeft nu niets meer te 

verliezen. Zij ook niet, ze is haar dochter toch 

al kwijt. En als hij dan toch niet bekent, mis-

schien kan hij dan in detail vertellen hoe die 

ruzie is verlopen. Waarover hebben ze ge-

praat. Hoe is de laatste week verlopen, want 

daar zijn toch ook nog veel vragen over?  

De slachtofferhulpverlener weet dat Suggno-

mè enkel bemiddelt met bekennende daders. 

Maar misschien is de situatie anders als de 

vraag van het slachtoffer komt?  
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subsidies vanuit de over-
heid voor deze vrijwillige 
aanmeldingen! Voor on-
ze HCA-dienst vergen 
deze buitengerechtelijke 
bemiddelingen een volle-
dig ‘out of the box’ den-
ken, een nadenken over 
herstelbemiddeling zon-
der een gerechtelijk man-
daat of justitieel kader.  
Indien je naar de essentie 
van bemiddeling terug 
gaat dan kan een bemid-
deling pas ontstaan in-
dien twee of meer partij-
en een conflict ervaren 
met elkaar, dit conflict 
niet samen opgelost krij-
gen en dan ook samen 
beslissen om een externe, 
neutrale bemiddelaar 
aan te stellen.  
Maar wat doe je met 
aanvragen tot bemidde-
ling vanuit scholen, voor-
zieningen, organisaties, 
… waar de structuur en 
context van deze instan-
ties ook een rol kan spe-
len binnen de herstelbe-
middeling? 
 
Parketcriminoloog: 
Spontaan zou ik zeggen 
om herstelbemiddeling 
zijn werk te laten doen 
maar anderzijds vereist 
dit inderdaad een diep-
gaand ‘out of the box’ 
denken, het lijkt dan ook 
verstandig dat alle HCA-
diensten zich verzamelen 
en trachten een visie te 
ontwikkelen omtrent dit 
soort bemiddelingen. En 
zo eveneens te trachten 
om het proces van her-
stelbemiddeling vanuit 
nieuwe invalshoeken te 
bekijken. Het lijkt wel 
aangewezen om binnen 
buitengerechtelijke be-
middeling jullie metho-
dologie en werkingsprin-
cipes nog beter te hante-
ren en te bewaken. 

 

Zou het een idee zijn om 
een aantal HCA-mensen 

te detacheren bij het 
jeugdparket om dit soort 
vrijwillige aanmeldingen 
daar op te vangen? 

Parketcriminoloog: Dit 
lijkt geen goed idee, te-
vens zal de drempel voor 
de gewone burger te 
hoog zijn om zich via het 
parket spontaan aan te 
melden voor een herstel-
bemiddeling. Herstelbe-
middeling zou ook beter 
los gezien worden van 
justitie. Maar misschien 
lijkt het wel goed om bij 
de politie informatie of 
een aanmeldplaats te 
voorzien inzake herstel-
bemiddeling. Vooral 
wanneer een sepot 
dreigt, lijkt herstelbemid-
deling nog een laatste 
redmiddel om iets met je 
conflict aan te vangen. 

Sowieso zou er altijd van-
uit justitie het aanbod 
moeten gedaan worden 
tot herstelbemiddeling, 
vanuit het (jeugd)parket 
wordt er vaak nog veel te 
weinig een aanbod tot 
herstelbemiddeling ge-
richt naar partijen. 

Maar de stelling, zoals op 
de onderzoeksdag Beke 
werd geopperd, dat je 
enkel naar het slachtoffer 
dient te kijken om al dan 
niet een herstelbemidde-
ling te overwegen, lijkt 
helemaal verkeerd. Als je 
geen minderjarige ver-
dachte hebt, dan heb je 
ook geen herstelbemid-
deling nodig. En als je 
een slachtoffer hebt, dan 
heb je ook steeds een 
dader zelfs al is die dader 
onbekend: dan nog zou 
het slachtoffer in welk 
geval dan ook een aan-
bod tot herstelbemidde-
ling moeten worden ge-
daan. Je moet je ook 
richten naar de minderja-
rige dader en niet alleen 
naar het slachtoffer: je 
mag een minderjarige 

verdachte immers niet 
de kans ontnemen om 
via herstelbemiddeling 
zijn fouten recht te 
zetten en het nodige te 
doen naar het slachtoffer 
toe. 

Secundaire victimisering 
mag geen drijfveer zijn 
om geen herstelbemid-
deling aan te bieden, als 
slachtoffers helemaal 
niets meer horen om-
trent hun dossier of als 
er helemaal niets meer 
met hun zaak wordt ge-
daan, dan pas kunnen ze 
secundair of zelfs 
‘tertiair’ worden gevicti-
miseerd. Doe een 
poging tot herstel-
bemiddeling, bij 
elk conflict of feit, 
en zonder onder-
scheid! Het voor-
stellen van her-
stelbemiddeling 
zou een waar line-
air aanbod moe-
ten zijn vanuit de 
(jeugd)parketten. 
Voor elke politio-
nele klacht zou 
herstelbemidde-
ling moeten over-
wogen worden en 
bemiddeling dient 
meer en meer te 
worden aange-
wend. 

Anderzijds zorgen 
buitengerechtelij-
ke bemiddelingen 
er wel voor dat er 
geen herstel naar 
de maatschappij 
kan plaatsvinden 
en dat is nu net de 
taak van par-
ketten: herstel 
naar de maat-
schappij doen en 
bestraffing voor-
zien. 

Recent hebben we 
een concrete 
vraag  tot buiten-
gerechtelijke be-
middeling ontvan-

gen inzake een seksueel 
delict dat had plaatsge-
vonden tussen een dader 
en minderjarig slacht-
offer. Desbetreffende 
moeders zijn collega’s en 
wensen hun relatie te 
behouden ondanks het 
gebeurde. 
Kan een buitengerechte-
lijke bemiddeling omtrent 
zulke feiten? Hoe kan 
deze bemiddeling goed 
verlopen als je op voor-
hand al start met een 
machtsonevenwicht tus-
sen partijen of zonder de 
‘veiligheid’ van een justi-
tieel mandaat? 
 

 

Secundaire           

victimisering mag 

geen drijfveer zijn 

om geen              

herstelbemidde-

ling aan te bieden, 

als slachtoffers    

helemaal niets 

meer horen om-

trent hun dossier 

of als er helemaal 

niets meer met 

hun zaak wordt   

gedaan, dan pas 

kunnen ze             

secundair of zelfs 

‘tertiair’ worden 

gevictimiseerd.  
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Parketcriminoloog:  Ik schrik er so-
wieso van dat omtrent zulke feiten 
spontane aanmeldingen binnen 
komen bij jullie diensten! Zedenfei-
ten worden altijd als zeer ernstig 
gekwalificeerd en hoe oud is dit 
slachtoffer dan maar? Is het mondig 
genoeg om te weten wat herstelbe-
middeling is en kan het zijn vragen 
en verwachtingen wel meedelen? Is 
het een eerste zedenfeit van de 
dader, gaat hij of zij nogmaals zo’n 
feiten plegen? Zo’n feiten zouden 
niet mogen in aanmerking komen 
voor een buitengerechtelijke be-
middeling, uiteraard is het begrijpe-
lijk dat men zo’n taboe-bevattende 
feiten intern tracht op te lossen. 
Vaak spelen dergelijke feiten zich 
ook binnen de familie en/of directe 
omgeving af. 

Maar dergelijke feiten vergen een 
politioneel en justitieel onderzoek 
en een oplossing zoeken via herstel-
bemiddeling volledig buiten het 
justitiële om, zou niet mogen! Waar 
leg je dan uiteindelijk nog de grens? 
Dergelijke feiten vergen een juridi-
sche reactie, maatschappelijk her-
stel dringt zich hier op. 

Dat is een duidelijk standpunt, an-
derzijds bemerken we wel dat justi-
tie zich teveel focust op het oplossen 
van de ‘kwestie’ en zich niet interes-
seert voor de ‘verstoorde relatie’ 
achter de ‘kwestie’. Dit zorgt ervoor 
dat akkoorden of oplossingen tussen 
partijen niet stand houden, slacht-
offers ontevreden zijn over de justiti-
ële aanpak van hun conflict soms 
met  vechtscheidingen en aansle-
pende processen aangaande ouder-
schap en verblijf als gevolg. 
En als je terug gaat naar de zuivere 
essentie van herstelbemiddeling, 
dan kan je eigenlijk wel bemiddelen 
en dan lijkt het wel jammer voor 
onze diensten herstelbemiddeling 
om niets aan te vangen met dit 
soort aanvragen. En waar kunnen 
mensen met hun vraag anders nog 
naartoe? Welke eventuele andere 
diensten ondersteunen burgers dan 
die met een spontane vraag tot be-
middeling zitten? 
 
Parketcriminoloog: dat klopt ergens 
wel maar het is aan justitie om te 
bekijken of de minderjarige dader/
verdachte dient bestraft te worden 

of niet, niet de burger zelf of de 
bemiddelaar. Maar anderzijds is het 
wel zo dat een minderjarige wordt 
gestraft en schade via burgerlijke 
weg wordt geregeld, wat ervoor 
zorgt dat een slachtoffer vaak in de 
kou komt te staan. En wat met de 
maatschappij, herstel naar de maat-
schappij toe? 

Wanneer je zuiver buitengerechte-
lijk bemiddelt, dan kijk je niet meer 
naar de gevolgen die de maatschap-
pij heeft ondervonden en dit blijft 
toch wel een noodzakelijk iets voor 
het (jeugd)parket. 

Nogmaals, herstelbemiddeling en 
een maatschappelijke, justitiële 
reactie dienen naast elkaar te blij-
ven bestaan. Want kan een herstel-
bemiddeling dan uiteindelijk wel als 
geslaagd worden ervaren als een 
minderjarige kort nadien opnieuw 
nieuwe feiten pleegt? Is het aan-
vaardbaar dat een slachtoffer tevre-
den is met de herstelbemiddeling 
en een overeenkomst bekomt, ter-
wijl deze desbetreffende minderjari-
ge dader toch maar verder feiten 
blijft plegen? Herstelbemiddeling 
gaat niet altijd recidive tegen en dat 
is jammer, dus een justitieel gevolg 
moet er gewoon blijven komen. 

Zou het jeugdparket onze dienst 
herstelbemiddeling een halt toeroe-
pen indien wij toch zouden ingaan 
op deze aanvragen tot buitenge-
rechtelijke bemiddeling maar tege-
lijkertijd toch het slachtoffer aanra-
den om een politionele klacht in te 
dienen? Ziet het jeugdparket recidi-
ve voorkomen als één van de hoofd-
taken van herstelbemiddeling? 

 

Parketcriminoloog: Ja en neen, uit-
eindelijk is het wel de bedoeling dat 
minderjarige verdachten via herstel-
bemiddeling tot inzicht komen en 
hun fouten leren zien en geen feiten 
meer gaan plegen in de toekomst. 
Je kan uiteraard wel een bemidde-
ling geslaagd noemen als dader en 
slachtoffer tot een overeenkomst 
komen en de verwachtingen van het 
slachtoffer via de herstelbemidde-
ling worden ingelost. Maar minder 
geslaagd als een minderjarige dan 
toch opnieuw feiten pleegt. 

Buitengerechtelijke bemiddelingen: 

zeker! Bij burenruzies, materiële 
schadegevallen of kleinere diefstal-
len, wanneer financiële schade is 
ontstaan. Bij meer ernstige feiten, 
dient een justitiële reactie blijvend 
aanwezig te zijn. 

Maar nadenken over buitengerech-
telijke bemiddeling is een moeilijk 
gegeven, dus ik hoop dat mijn bij-
drage niet te diffuus overkomt! 

Helemaal niet! Wij danken u alles-
zins om met ons mee te denken over 
dit soort aanvragen tot buitenge-
rechtelijke bemiddeling. Het is dui-
delijk dat u herstelbemiddeling erg 
genegen bent als parketcriminoloog 
en wij ervaren uw steun alleszins als 
heel deugddoend! 

 

 

 

 

 

Buitengerechtelijke 
bemiddelingen: zeker!  

Bij burenruzies,      
materiële schadege-
vallen of kleinere  
diefstallen, wanneer 
financiële schade is 
ontstaan.  

Bij meer ernstige    
feiten, dient een       
justitiële reactie      
blijvend aanwezig te 
zijn. 
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Mevrouw Agnes Verbruggen is 
lector bij de Faculteit Mens en Wel-
zijn, hogeschool Gent en vakkundig 
in alles wat met bemiddeling, be-
roepsethiek en beroepsgeheim te 
maken heeft. Zij heeft eveneens 
een succesvolle praktijk familiale 
en sociale bemiddeling te Melle. 
We mochten haar ontmoeten tij-
dens de debatlunch ‘Bemiddelen in 
voorzieningen’: haar boeiende en 
verhelderende kijk op bemiddeling 
in al zijn facetten en op het buiten-
gerechtelijk bemiddelen, bemidde-
len in voorzieningen en andere 
organisaties, maakte van haar dan 
ook het uitgelezen ‘interview-
subject’ bij uitstek! 
 
 
Op regelmatige basis krijgen HCA-
diensten buitengerechtelijke aan-
vragen tot bemiddelingen, uitgaan-
de van particulieren, voorzieningen, 
scholen, … . Ik heb u ontmoet tijdens 
de debatlunch over bemiddelen in 
voorzieningen en u had een duidelijk 
zicht op de valkuilen rond buitenge-
rechtelijke bemiddelingen, bemidde-
len zonder mandaat. 

HCA diensten ontvangen geregeld 
spontane aanmeldingen tot bemid-
deling maar bemiddelen zonder 
mandaat van het jeugdparket 
brengt wel een aantal moeilijkhe-
den met zich mee. Maar waar kun-
nen mensen met hun vragen tot 
bemiddeling dan wel naartoe als 
HCA diensten deze vragen niet kun-

nen opnemen wegens gebrek aan 
mandaat? CAW, slachtofferhulp, 
… ? Zij hebben evenzeer het man-
daat nodig om te kunnen en mogen 
bemiddelen? 

Agnes Verbruggen: Het is niet zo 
frappant dat er steeds meer en 
meer spontane aanmeldingen tot 
bemiddeling binnenkomen, mensen 
ondervinden steeds meer en meer 
conflicten met elkaar en staan meer 
en meer op hun rechten. Ook het 
hedendaagse justitiële klimaat, 
slachtoffers die zeggenschap willen, 
.. zorgen ervoor dat bemiddeling 
meer zal worden aangegrepen als 

hanteringsmiddel. Herstelbemidde-
ling is iets zeer specifiek: het is een 
werkwijze die uitdrukking geeft aan 
een specifieke visie op straffen. 
Deze visie gaat over wat je wil be-
reiken nadat iemand deviant, crimi-
neel gedrag heeft gepleegd: repres-
sie of herstellen? Beide visies zijn 
moeilijk verzoenbaar omdat ze juist 
vanuit een andere logica dingen 
doen. 

Als herstelbemiddeling enkel wordt 
‘gebruikt’ om een strafblad te voor-
komen, dan is het echte doel van 
herstelbemiddeling niet bereikt. In 
jullie sector van herstelbemiddeling 
die een zeer specifieke methodiek 
vereist, lijkt bemiddelen een plus-
punt want jongeren kunnen soms 
via deze weg hun verantwoordelijk-
heid opnemen voor wat ze het 
slachtoffer hebben aangedaan. Als 
deze jongeren via een voor alle par-
tijen geslaagde herstelbemiddeling, 
bestraffing kunnen vermijden, dan 
dat is een extrinsieke bonus, name-
lijk geen strafblad. 

Het lijkt aangewezen voor HCA-
diensten om deze buitengerechtelij-
ke aanvragen tot bemiddeling com-
municeerbaar te maken naar Minis-
ter Vandeurzen en zo een signaal-
functie op te nemen. Ook de vast-
stelling dat CAW’s deze bemidde-
lingsvragen niet opnemen toont aan 
dat zij inschatten dat voor herstel-
bemiddeling door HCA diensten een 
bijzondere werkwijze vereist is. 

“Bemiddeling is geen panachee 
voor alle kwalen” 
 

Meggy Stassyns¹ interviewt Agnes Verbruggen 

¹  Meggy is redactielid en werkt als herstelbemiddelaar minderjarigen  in de HCA-dienst Oost-Vlaanderen.  

Meggy interviewde Agnes Verbruggen uit naam van HCA Oost-Vlaanderen.  In haar argumentatie en vraagstelling ver-
woordt ze dan ook soms het standpunt van de HCA-dienst.    
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Soms is deskundigheid je eigen 
grenzen kennen. Dat betekent na-
tuurlijk dat daardoor jullie diensten 
meer bevraagd worden omdat jullie 
wel die specifieke competenties in 
huis hebben. 

Tevens kunnen familiale bemidde-
ling of CAW’s geen weg met de typi-
sche bemiddelingsvragen die HCA-
diensten krijgen: familiale bemidde-
ling werkt immers binnen een pri-
vaatrechtelijke sfeer. 

Bij herstelbemiddeling bevind je je 
in de strafrechtelijke sfeer en gaat 
het om strafbare feiten. Dat bete-
kent dat er strikt genomen geen 
bemiddeling mogelijk is: de wet zegt 
dat er alleen bemiddeling mogelijk 
is over dingen die vatbaar zijn voor 
dading. Strafrechtelijke zaken zijn 
niet vatbaar voor dading. Dat wil 
dus zeggen dat datgene waarover 
wél bemiddeld wordt binnen her-
stelbemiddeling degelijk en helder 
moet afgebakend worden. Je kan nu 
eenmaal niets in der minne regelen 
als het over strafrechtelijke feiten 
gaat en dus lijkt buitengerechtelijk 
bemiddelen zonder gerechtelijk 
mandaat niet echt aangewezen. 
Deze vorm van bemiddeling zit met 
recht en rede ingebed in een juri-
disch kader. Je hebt een rechterlijke 
macht nodig die moet tussenkomen 
en dient te beslissen tot het al dan 
niet doen van een aanbod van be-
middeling. 

Bij “spontane” aanmeldingen kan er 
dus niet bemiddeld worden over al 
dan niet aangifte doen van de feiten 
die zich hebben voorgedaan. Dat is 
een recht dat niet het voorwerp kan 
zijn van bemiddeling omdat aangifte 
bij kennis van misdrijven zelfs een 
burgerlijke plicht is en van openbare 
orde. Dit is een zeer delicate kwes-
tie! 

 

Indien HCA diensten deze buitenge-
rechtelijke bemiddelingen wel zou-
den opnemen, dan vertrekken we 
sowieso vanuit een machtsoneven-
wicht tussen partijen want een 
slachtoffer kan met een verborgen 
agenda in de bemiddeling stappen, 
namelijk dat ze na een bemiddeling 
toch nog een politionele klacht zul-
len indienen. En dan kan het zijn dat 

na die klacht het dossier bij het 
jeugdparket terecht komt en op-
nieuw een herstelbemiddeling wordt 
voorgesteld aan eenzelfde dader en 
eenzelfde slachtoffer. Dit lijkt toch 
niet de bedoeling? 

Agnes Verbruggen: Je mag inder-
daad de maatschappelijke feitelijk-
heid niet vergeten en de terechte 
juridische kaders. Herstelbemidde-
ling mag ook niet gebruikt worden 
om hieraan te verzaken. Het lijkt 
ook bijna onmogelijk om een over-
eenkomst te laten voortvloeien uit 
een buitengerechtelijke herstelbe-
middeling. Je kan immers geen da-
ding sluiten over strafrechtelijke 
feiten. 

Anderzijds lijkt het wel een gemiste 
kans, want via herstelbemiddeling 
krijgen jongeren de kans om te le-
ren van hun fouten zonder blijvend 
bestraffend achtervolgd te worden. 
Het niet-repressieve, helende effect 
van bemiddeling kan wel mooi zijn. 

Via herstelbemiddeling dienen twee 
visies op straffen uitgeklaard te 
worden: er moet een publiekrechte-
lijke ‘neen’ komen op strafrechtelij-
ke feiten die jongeren gepleegd 
hebben en tegelijkertijd kan je via 
herstelbemiddeling een ‘leerproces’ 
en een ‘helend’ effect doormaken. 

Bij buitengerechtelijke bemiddeling 
zonder mandaat zit je met een 
ethisch probleem, dat je enkel kan 
oplossen door het slachtoffer expli-
ciet duidelijk te maken dat bemid-
deling nooit neerkomt op het verza-
ken aan de wettelijke mogelijkheid 
om een klacht neer te leggen als het 
gaat over strafbare feiten. Er is geen 
bemiddeling mogelijk over zaken 
die niet vatbaar zijn voor dading. 
Gebeurt dat dan toch, dan heeft de 
bemiddeling geen wettelijke grond 
en is deze dus juridisch nietig. Dat is 
de juridische logica. De essentie van 
bemiddeling is echter ook dat juiste 
bemiddeling een duidelijke plaats 
geeft aan het relationele aspect 
tussen partijen in een conflict en 
stelt dat wat een ethisch ‘faire’ op-
lossing is door partijen wordt gewo-
gen en beoordeeld. Tevens moet je 
het slachtoffer er dan ook op wijzen 
dat zij zelf niet meer kunnen beslis-
sen over die klacht. 

En ook dien je heel voorzichtig om 
te springen met je beroepsgeheim 
en/of meldingsplicht, je dient daar 
als organisatie ook een visie op te 
hebben. 

 

Wat denkt u dan van buitengerech-
telijke bemiddeling bij ‘kleinere’, 
strafrechtelijke feiten zoals bij be-
schadigingen, diefstallen, burenru-
zies die ontsporen, …. ? 

Agnes Verbruggen: Het blijven 
strafrechtelijke feiten van mindere 
orde weliswaar, maar je dient als 

herstelbemiddelaar het slachtoffer 
ook hier blijvend te informeren over 
het indienen van een strafrechtelij-
ke klacht. Maar eens je een klacht 
indient, is deze niet meer van jou! 
Ook hieromtrent moet je duidelijk 
blijven naar partijen toe. Ken de 
grenzen van je bemiddeling! Zoniet, 
dan kan je je neutraliteit verliezen. 

Het doel van herstelbemiddeling 
kan sterk werken omdat het duide-
lijk afgegrensd is, bij minderjarigen 
kan dit wel wat moeilijker liggen. 
Bemiddeling is een proces waarbij je 
twee partijen op een faire manier 
laat onderhandelen en dit vergt een 
machtsevenwicht. Bij een dader en 
slachtoffer –positie ligt dit sowieso 
al moeilijker en dat moet je als be-
middelaar ook benoemen. 

Herstelbemiddeling is niet zomaar 
‘bemiddelen’ het is een bijzondere 

 

Het lijkt ook bijna 

onmogelijk om een 

overeenkomst te 

laten voortvloeien 

uit een buitenge-

rechtelijke herstel-

bemiddeling.  
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soort van bemiddeling en de strafrechtelijke dimensie/
omkadering zorgt ervoor dat er over het strafrechtelijk 
feit op zich niet echt kan of mag onderhandeld worden, 
daarover kan niemand beschikken! 

 

Wat met buitengerechtelijke bemiddeling in voorzienin-
gen, bijvoorbeeld als slagen en verwondingen, agressie 
zich heeft afgespeeld tussen een jongere en begeleider? 

Agnes Verbruggen: Ook hier moet de piste van een politi-
onele klacht blijvend benoemd worden! Plus zit je even-
eens met een vergaand machtsonevenwicht, het is le-
vensbelangrijk dat je met beide partijen én de voorzie-
ning duidelijk krijgt over wat je precies gaat bemiddelen. 
Bemiddeling kan hier een piste zijn, want er is enorm 
beschadigend gedrag geweest naar een begeleider toe en 
de relatie werd grondig verstoord.  Bemiddeling mag ech-
ter nooit ‘gebruikt’ worden om de verantwoordelijkheid 
van de dader en de voorziening toe te dekken. Agressie in 
een voorziening heeft mogelijks ook te maken met hoe 
de organisatie werkt. Is er een breder gedragen visie en 
beleid rond agressie? Is het hier een conflict in de echte 

betekenis van het woord?  Je moet altijd aandachtig blij-
ven voor het verschil dat er schuilt tussen een conflict en 
een strafbaar feit. 

Bemiddeling is trouwens géén panachee voor alle kwa-
len! Het is ook niét gelijk aan verzoenen, maar wel aan 
het begeleiden van een onderhandeling van een kwestie. 

 

Maar is agressie plegen nu niet gewoon een fysieke uiting 
van een conflict en niet zozeer altijd een strafbaar feit? En 
is het wel aan ons om na te gaan wat ‘bemiddelbaar’ is of 
niet? 

Agnes Verbruggen: Ja, dit is een mooi uitgangspunt en 
het is zeker aan de bemiddelaar om na te gaan of iets nog 
bemiddelbaar is of niet! Stel dat een begeleider een jon-
gere fysiek heeft misbruikt dan zit je met zo een groot 
machtsonevenwicht dat het bijna niet meer 
‘bemiddelbaar’ is. Vooral niet als de voorziening en haar 
structuur, context dit soort strafbare feiten mogelijk 
maakt. Dit is niet zomaar een conflict meer maar een 
waar strafrechtelijk feit, wat niet wegneemt dat je nog 
aan het herstel van de relatie kan werken. 

Of iets nog bemiddelbaar is of niet, kan 
je testen aan de hand van drie vragen: 
“Is er een conflict en kan men dit benoe-
men?” “Is men erover uit dat men zelf 
het conflict kan oplossen?” en zo ja, “Wil 
men beroep doen op een externe be-
middelaar om het conflict mee te helpen 
oplossen?” 

Herstelbemiddeling moet van een voor-
ziening ook het fiat krijgen om te bemid-
delen, ook de voorziening zelf is mee 
partij in het conflict. En zij moeten, net 
als scholen, bereid zijn om hun aandeel 
in het conflict te benoemen. In die ge-
vallen moet je als bemiddelaar assertief 
zijn en duidelijkheid krijgen over wat er 
al dan niet kan gepraat, onderhandeld, 
bemiddeld worden. 

Niet alleen de ‘vissen’ kunnen ziek zijn, 
maar ook ‘de bokaal’ waarin ze zwem-
men! Scholen zijn soms zo bevreesd om 
deel te nemen aan bemiddeling omdat 
ze vrezen voor hun goede naam als 
school: het afsluiten van een contract 
omtrent geheimhouding en andere af-
spraken kan hen helpen bij het aanslui-
ten bij de bemiddeling. Het betreft im-
mers nog altijd de integriteit van de par-
tijen. 

 

Vaak zoeken scholen en andere organi-
saties een oplossing in het ontwikkelen 
van een ‘conflictbeleid’ of vormen een 
interne werknemer om via opleiding tot 
een soort ‘coach’, ‘conflictbegeleider’ die Zonder titel © Yvic Fiers 
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intern conflicten kan mee helpen 
oplossen. 

Agnes Verbruggen: ik geloof zeker 
in een vertrouwenspersoon, en die 
mag zelfs een werknemer zijn, maar 
het beste is dat je een externe der-
de zonder belang aanstelt om te 
bemiddelen bij interne conflicten. 

Verplichtingen voortvloeiend uit het 
decreet welzijnsvoorzieningen van 
2003 staan niet gelijk aan het ont-
wikkelen van een ‘conflictbeleid’ en 
alles maar proberen intern af te 
handelen. Dit decreet regelt wel de 
rechten van bewoners, installeert 
het hebben van een klachtenproce-
dure en verplicht tot het aanstellen 
van een externe derde bij ontslag. 
Als je binnen dit kader bemiddelt bij 
conflicten, dan moet je heel duide-
lijk stellen wat er nog 
‘onderhandelbaar’ is. 

 

Binnen de HCA-wereld merken we 
op dat heel wat HCA-diensten nog 
geen visie hebben ontwikkeld om-
trent bemiddelen op buitengerech-
telijke wijze. Wat nu met dit soort 
buitengerechtelijke aanvragen tot 
bemiddeling? 

Agnes Verbruggen: Het is noodza-
kelijk voor alle HCA-diensten om na 
te denken over wat zij met dit soort 
buitengerechtelijke bemiddelingen 
wensen aan te vangen. Maak ook 
handig gebruik van het veranderen-
de politieke landschap en de veran-
deringen die op til staan binnen de 
jeugdhulpverlening. Stel jezelf op de 
kaart als HCA-dienst  in een jeugd-
hulpverlening die nu toch nog 
steeds heel versplinterend te werk 
gaat. 

Weet ook als HCA-diensten dat be-
middelen een emotioneel belasten-
de job is, zorg voor voldoende inter-
visie en supervisie en draag zorg 
voor de persoon van de bemidde-
laar. Groepeer je als HCA-diensten 
en creëer fora waarbinnen je kan 
denken en een visie kan ontwikke-
len. 

‘Groepeer je als HCA-diensten en creëer 

fora waarbinnen je kan denken en een     

visie kan ontwikkelen.’ 

The International Society for Criminology (ISC), established in 1938, is the oldest and only 

worldwide scientific organization in the field of criminology. It was set up with the objective to 

promote activities and research for a better understanding of crime at an international scale, 

and also helps to promote the prevention of crime as well as improve the procedures used by 

the various criminal justice systems. The Society enjoys an advisory status at the United Nati-

ons and the Council of Europe and participates in the work of UNESCO. Its members occupy 

major positions in their respective countries (scholars, judges, criminal justice administrators, 

etc.).  

On the occasion of its 75th anniversary in 2013, the ISC Board has decided to organise a series 

of World Crime Forums to discuss various key challenges for criminal justice and criminology 

all over the globe and propose new solutions. World crime forums have already been planned 

in Montreal, Washington, Sao Paulo, San Sebastian, Bologna, Johannesburg, Seoul and Brisba-

ne. The Leuven World Crime Forum on restorative justice constitutes part of this global series 

of events.  

 

 

World Crime Forum  

Changing Lenses to Restorative Justice:  

New Directions for Europe and Beyond  

 

Date: Friday 24 May 2013  

Venue: Faculty of Law, Aud. Z. Van Hee (Tiensestraat 41),  

University of Leuven, Belgium  

 

(Free entrance but advance registration required at: crim.sic@gmail.com)  

 

 

Organised by the International Society for Criminology (ISC),  in collabora-
tion with the Leuven Institute of Criminology (LINC), the European Forum 
for Restorative Justice (EFRJ)  and Suggnomè (Flemish Forum for Restorati-
ve Justice and Mediation)  
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In het kader van aanvragen tot buitengerechtelijke be-
middeling die HCA-diensten soms ontvangen, leek het 
een uitgelezen kans om bij voorzieningen zelf ons oor te 
luister te leggen en trachten te achterhalen waarom zij op 
onze expertise als bemiddelingsdiensten beroep willen  
doen. 

 

Herstelbemiddeling krijgt soms verzoeken van voorzienin-
gen om te bemiddelen, zelfs als er geen politionele klacht 
bestaande is. Waarom willen voorzieningen op onze dien-
sten beroep doen? Waarom kiezen voorzieningen ervoor 
om buitengerechtelijk te werk te gaan? Waar ondervin-
den voorzieningen obstakels wanneer ze zelf een bemid-
deling opstarten in hun eigen organisatie? 

Peter Callens: HCA-diensten staan bij ons bekend voor 
hun specifieke expertise inzake bemiddeling, ze leveren 
een neutrale derde en hun werkwijze wordt gedeeld op 

overlegmomenten waarop 
o.a. voorzieningen eveneens 
aanwezig zijn: zo weet men 
dat in bepaalde arrondisse-
menten HCA-diensten wel 
degelijk ingaan op de 
(buitengerechtelijke) vragen 

van voorzieningen tot bemiddeling.  

Uiteraard gaan voorzieningen intern sowieso al aan de 
slag met conflicten die zich voordoen: de herstelgerichte 
gedachte leeft al 20 jaar binnen voorzieningen en wij heb-
ben ook interne opleiding inzake herstelgericht werken 
(bemiddelingsgericht werken) gevolgd: dit om ervoor te 
zorgen dat we intern snel zaken kunnen aanpakken en 
zodat de ene voorziening de andere eventueel als exter-
ne, neutrale derde kon bijstaan in het op zoek gaan naar 
een oplossing voor conflicten.  

“Voorzieningen worste-
len vaak met justitie le       
aanpak interne conflic-
ten” 
 

Meggy Stassyns¹ interviewt Peter Callens² van vzw Hadron - De 
Kerhoek 

¹  Meggy is redactielid en werkt als herstelbemiddelaar minderjarigen  in de HCA-dienst Oost-Vlaanderen.   

² Peter Callens is teamverantwoordelijke van begeleidingscentrum De Kerhoek te Zomergem.  (www.hadron.be)  Een ‘hadron’ is een 

elementair deeltje dat in nauwe wisselwerking beweegt met zijn omgeving. Niet toevallig kozen ze deze naam voor de werking vanuit 

twee begeleidingscentra: de Kerhoek in Zomergem en De Betsberg in Oosterzele. 

Ze bestrijken een groot deel van de provincie Oost-Vlaanderen en kunnen vanuit een basisparticipatieve houding met en in de profes-

sionele en contextuele netwerken zeer intensief op zoek gaan naar krachtbronnen en naar de realisatie van de doelstellingen van 32 

cliëntsystemen. Ze willen dat interactief en blikverruimend doen, via de weg van perspectiefontwikkeling en betekenisverlening in een 

samenleving die ons door haar dynamiek steeds weer langs nieuwe creatieve wegen stuurt.  

Meggy interviewde de heer Callens uit naam van HCA Oost-Vlaanderen.  In haar argumentatie en vraagstelling verwoordt 
ze dan ook soms het standpunt van de HCA dienst.    
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Maar dit laatste lukte niet zo goed, 
wat voorzieningen niet weerhoudt 
om dagdagelijks toch aan de slag te 
blijven gaan met het herstelgericht 
denken: de herstelgedachte draait 
immers om grenzen, om respect, 
om grenzen van begeleiders die 
moeten bewaakt blijven, om rela-
ties die verstoord raken, om verbin-
ding te maken, … . 

 

Soms kunnen jongeren het aanbod 
tot herstelbemiddeling als niet zo 
vrijwillig ervaren en iemand 
‘dwingen’ tot herstelbemiddeling 
klopt natuurlijk niet echt, maar mis-
schien is dat vaak wel de realiteit 
voor minderjarigen? Heeft het kwa-
liteitsdecreet voor voorzieningen 
richtlijnen inzake bemiddeling, her-
stelgericht denken verplichtend ge-
maakt?  

Peter Callens: Neen niet echt, het 
herstelgericht werken binnen voor-
zieningen vloeit eerder voort uit het 
agressie– en conflictenbeleid dat 

VZW Hadron heeft ontwikkeld: de 
visie van onze voorziening bestaat 
uit een combinatie van herstel en 
sanctioneren en wordt onderbouwd 
door een integrale procedure. 

Nieuwe medewerkers dienen deze 
procedure te kennen en te hante-
ren, maar ondanks het bestaan van 
ons agressie– en conflictenbeleid 
botsen we toch op een aantal pro-
blemen. 

Zo merken we dat bij hevige conflic-
ten of bij ernstig grensoverschrij-
dend gedrag en nadat we alle inter-
ne als externe projectmatige manie-
ren van werken hebben aange-
wend, de voorziening soms pas iets 
fundamenteel kan ondernemen met 
deze jongere als de politie wordt 
verwittigd en een proces-verbaal 
wordt opgesteld.  

Zo kunnen voorzieningen geen lan-
ge time-out vragen voor jongeren 
die niet opnieuw strafbare feiten 
hebben gepleegd, maar wel blijvend 
grensoverschrijdend gedrag stellen 

binnen de voorziening. Voor zo’n 
jongeren stelt zich vaak de nood om 
langere tijd op time–out te gaan en 
te vertoeven in een strengere struc-
tuur. Korte time-outs met herstelge-
richte insteek zijn wel mogelijk maar 
niet altijd toereikend genoeg om tot 
die gedragsverandering te komen 
waar de jongere bij gebaat is. 

Zo kunnen we eveneens geen be-
roep doen op herstelbemiddeling 
omdat er geen proces-verbaal voor-
handen is dat werd overgemaakt 
aan het jeugdparket, terwijl de 
voorziening aanvoelt dat het in 
sommige situaties met een jongere 
beter zou werken om beroep te 
kunnen doen op een neutrale derde 
die komt bemiddelen, liefst zo snel 
mogelijk nadat een conflict zich 
heeft voorgedaan. 

Anderzijds lijkt het soms ook niet 
slecht om een PV te laten opmaken, 
vooral wanneer een opeenstapeling 
van agressie en conflicten zich heeft 
voorgedaan en grenzen dienen te 
worden gesteld aan de jongere. Los 

Litteken © Yvic Fiers 
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van het indienen van een klacht bij 
de politie, hebben begeleiders soms 
ook de ruimte nodig om op adem te 
komen, voornamelijk als heel wat 
conflicten zich op korte tijd hebben 
opgestapeld. 

Maar wat dienen we uiteindelijk te 
doen met jongeren die systematisch 
grenzen overschrijden maar net niet 
genoeg fout gedaan hebben om een 
klacht in te dienen? Voorzieningen 
moeten hieromtrent in dialoog gaan 
met de gemeenschapsinstellingen 
en met HCA-diensten. 

 

In principe kan een vraag tot bemid-
deling waarvoor geen mandaat 
werd voorzien, niet opgenomen 
worden door HCA-diensten. Maar 
indien we teruggaan naar de essen-
tie van bemiddeling, dan krijg je 
eigenlijk het mandaat tot bemidde-
ling van partijen zelf als beide erken-
nen dat er een conflict is, dat ze het 
conflict samen niet opgelost krijgen 
en samen beslissen om beroep te 
doen op een bemiddelaar. En dan 
kan er wel een bemiddeling opge-
start worden volgens u? 

Peter Callens: Een mandaat kan 
anderzijds ergens wel helpend zijn, 
een hefboom, het houdt de span-

ning hoog bij de jongere en kan me-
dewerking stimuleren: dus een 
mandaat uitgaande van het jeugd-
parket hoeft niet altijd negatief te 
zijn. 

Maar daarnaast wordt VZW Hadron 
vaak geconfronteerd met 
‘tussensituaties’ waarbij het soms 
wel wenselijk zou kunnen zijn indien 
we de expertise van HCA/
herstelbemiddeling zouden kunnen 
inroepen op een snelle manier. 

Onze doelgroep moet veel kansen 
kunnen krijgen, zij hebben die kan-
sen nodig, dus snel handelen wan-
neer een incident zich voordoet is 
een must! Nu proberen we alles 
intern op te lossen en alle mede-
werkers trachten wel expertise inza-
ke herstelrechtelijk/ herstelgericht 
handelen op te bouwen. Maar soms 
zou het beter zijn om de expertise 
van een externe, neutrale herstel-
bemiddelaar te mogen ervaren als 
dit aangewezen blijkt. Een nog meer 
gedifferentieerde aanpak kan nuttig 
zijn. 

 

Kortom, jullie voorziening heeft niet 
echt het gevoel beroep te kunnen 
doen op herstelbemiddeling aange-
boden door HCA diensten wanneer 
een vraag tot bemiddeling zich stelt 
zonder dat een politionele klacht 
werd ingediend? Zijn er andere in-
stanties die bemiddeling aanbieden 
die u bekend zijn? Bijvoorbeeld soci-
ale en familiale bemiddeling? 

Peter Callens: Neen, niet echt en 
vaak komen deze bemiddelingen 
ook tegen een hoog prijskaartje. 
Het is nu ook niet alsof we de nood-
zaak voelen om elke week beroep 
te moeten doen op herstelbemidde-
ling aangeboden door HCA-diensten 
of een andere vorm van externe 
bemiddeling. HCA-diensten komen 
met deze buitengerechtelijke be-
middelingen in een grijze zone te-
recht, ook qua beroepsgeheim en 
meldingsplicht. 

 

Bemiddeling opstarten in een voor-
ziening of een organisatie, kan een 
hachelijke onderneming zijn: im-
mers, elke voorziening, organisatie 
heeft een eigen structuur en context 

waar jongeren ook kunnen tegen 
botsen en van waaruit soms conflic-
ten kunnen ontstaan tussen de jon-
gere en begeleiders. Indien HCA-
diensten zo’n bemiddeling zou den 
opnemen, dan dien je van de voor-
ziening of directie ook het fiat te 
krijgen om hen als gesprekspartner 
te mogen betrekken.  Zoniet zit je op 
voorhand al met een machtsoneven-
wicht tussen de partijen die een 
conflict met elkaar ervaren. Soms 
zijn er werkpunten wat betreft de 
structuur van organisaties/
voorzieningen die er indirect voor 
zorgen dat bepaalde conflicten zich 
nu eenmaal sneller voordoen. Indien 
de bemiddelaar niet het fiat krijgt 
om deze bespreekbaar te maken, 
dan kan dit de bemiddeling wel be-
moeilijken. 

Zo kan dit ook opgemerkt worden 
bij scholen die uit angst voor een 
slechte naam op een foute manier 
omgaan met conflicten die zich stel-
len. Directies geven soms geen fiat 
om hun minder werkzaam conflict-
beleid of structuurvorm bespreek-
baar te maken en hopen dat de be-
middeling hun brandjes zal blussen. 
Kort nadien stellen zich dan ook 
weer dezelfde, gelijkaardige conflic-
ten. 

Peter Callens: Eigenlijk zijn we als 
voorziening dagdagelijks aan het 
‘bemiddelen’, vooral als we werken 
aan de relatie tussen jongere en 
begeleider, tussen jongere en zijn 
ouders. Verbindend werken doen 
we constant en we trachten aan 
netwerkontwikkeling te doen en 
ondersteunend te werken, en dit op 
een systeemtheoretische manier. 

De essentie van bemiddelen bij con-
flicten binnen voorzieningen be-
staat er dan ook uit dat de bemid-
delaar de partijen ondersteunt bij 
het herstellen van hun verstoorde 
relatie. En een externe, neutrale 
derde die geen belang heeft bij het 
conflict van de partijen, is soms de 
meest uitgelezen persoon die dit 
kan doen, soms meer dan de voor-
ziening zelf. Misschien is het een 
goed idee dat VZW Hadron eens op 
jaarbasis bekijkt hoe vaak zij van de 
HCA-diensten zou willen gebruik 
maken. 

En zonder een mandaat van het 
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jeugdparket dan kunnen starten, 
zou dit herstelproces wel kunnen 
versnellen. Nu merken we op dat 
eerst een mandaat dient aange-
vraagd te worden en dat soms pas 
een jaar na de feiten die de minder-
jarige heeft gepleegd, bemiddeling 
kan worden opgestart. Dit is abso-
luut niet werkzaam voor voorzienin-
gen, vandaar dat we dan ook zelf 
snel na het gebeurde trachten te 
bemiddelen tussen de jongere en 
de begeleider. Na een jaar is een 
jong leven al zoveel veranderd en is 
er al zoveel meer gebeurd. 

Voorzieningen worstelen ook vaak 
met de justitiële aanpak rond con-
flicten binnen hun werking, we 
doen immers aan hulpverlening en 
hulpverlening betekent voor ons dat 
we met de jongere ‘op weg gaan’ en 
een weg trachten af te leggen met 
hun context en hun verschillende 
levensgebieden. 

Maar hulpverlening botst natuurlijk 
op de maatschappelijke realiteit die 
jongeren erop wil wijzen dat zomaar 
grenzen overschrijden, niet onge-
straft kan of mag gebeuren. Het lijkt 
dan ook niet de bedoeling om bij 
alle conflicten binnen onze voorzie-
ning, een buitengerechtelijke be-
middeling op te starten want op 
den duur zou dit ook zijn kracht 
gaan missen. Soms is de impact van 
een PV en een justitiële reactie wel 
wenselijk, want zo kan er ook een 
normbesef tot stand komen. Wij, als 
hulpverleners, zien het dan ook 
liever dat een externe derde dit 
proces in gang zet. Wij wegen dan 
ook heel hard af wanneer we er de 
politie bijhalen of niet. 

In die ‘tussensituaties’ zou het veel 
werkzamer zijn indien een externe 
bemiddelaar onmiddellijk na het PV 
of na het gebeurde met de jongere 
en de voorziening aan de slag kan 
gaan in plaats van maandenlang te 
moeten te wachten op het aanbod 
tot herstelbemiddeling dat uitgaat 
van het jeugdparket. 

Nu zal de voorziening niet anders 
kunnen dan zelf een soort 
‘bemiddeling’ op te starten, maar 
dit voelt aan als ‘God De Vader’ spe-
len. Het zou sneller kunnen gaan 
indien de consulent bijvoorbeeld 
onmiddellijk de herstelbemiddeling 

aanbeveelt aan de jongere: dit zet 
de voorziening uit de wind en zorgt 
ervoor dat snel de bemiddeling kan 
opgestart worden. De jongere moet 
uiteindelijk wel beseffen dat wan-
neer zij zich misdragen binnen hun 
voorziening en op grenzen botsen, 
dat deze grenzen zich ook stellen in 
de buitenwereld. Een consulent die 
naar herstelbemiddeling kan verwij-
zen zonder dat er steeds een PV zou 
moeten opgesteld worden, zou voor 
voorzieningen een grote winst kun-
nen betekenen. 

 

Wat zou dan de reactie zijn van de 
voorziening indien de jongere dan 
wel de consulent volgt en de bemid-
deling opstart maar die even later 
zelf afbreekt, het principe van vrij-
willigheid geldt immers ook voor de 
jongere? 

Peter Callens: Ik vermoed dat de 
voorziening dan even zal stoppen 
met de jongere en dan zal misschien 
een time-out worden voorgesteld. 
Maar dit is wel een goeie vraag! 
Dan zal alles intern worden bekeken 
en alsnog de consulent worden ver-
wittigd. 

Bijvoorbeeld bij moeilijke groepen, 
zou het kunnen helpen indien een 
externe bemiddelaar met deze 
groep aan de slag gaat en dit niet 
noodzakelijk naar aanleiding van 
een PV. En dat deze bemiddelaar 
zowel bij jongeren als begeleiders 
gaat luisteren hoe de relatie ver-
stoord is en wat elkeen zou willen 
of kunnen doen om dit te verbete-
ren. 

Zo krijgen sommige begeleiders niet 
het mandaat, het vertrouwen van 
de jongere. Het zou veel deugd 
doen, indien een externe neutrale 
derde tracht te bemiddelen tussen 
beiden in plaats van dat een andere 
begeleider dit moet opnemen. Het 
idee van herstelbemiddeling om 
een inventaris bij jongere en bege-
leider op te maken van hun vragen 
en verwachtingen en hen hierover 
samen tijdens een direct gesprek te 
laten communiceren en te laten 
onderhandelen, is exact waar wij als 
voorziening naar op zoek zijn. Her-
stelbemiddeling kan op deze manier 
aanvullend werken, ook vooral om-

dat zij via buitengerechtelijk bemid-
deling dan ook snel zouden kunnen 
starten met beide partijen waar-
door misschien toekomstige conflic-
ten minder snel de kop zullen opste-
ken. 

 

Kortom, na dit interview blijkt dat 
bij voorzieningen soms de nood leeft 
aan een externe, neutrale bemidde-
laar die snel kan ingeschakeld wor-
den. Misschien kan er geïnventari-
seerd worden hoeveel en welk soort 
aanvragen tot buitengerechtelijke 
bemiddelingen jaarlijks worden ge-
richt naar HCA-diensten. HCA-
diensten dienen sowieso dit soort 
aanvragen nog te overdenken en 
een visie hieromtrent te ontwikke-
len. 

Peter Callens: Inderdaad, voor onze 
voorziening zou het een grote hulp 
zijn indien we op een snelle manier 
een externe bemiddelaar zouden 
kunnen aanstellen wanneer dit no-
dig zou blijken. Wat niet wegneemt 
dat onze voorziening nu al een hele 
weg afgelegd heeft  in het ontwikke-
len van een herstelgerichte visie die 
ons agressie –en conflictenbeleid en 
ons dagdagelijks werken doordrenkt 
heeft. 
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De redactieraad sprak met de Gentse regisseur / scena-
rist Peter Monsaert over zijn langspeeldebuut “Offline”.  

  

Rudy is na 7 jaar gevangenisstraf op vrije voeten. Hij pro-
beert zijn leven terug op de rails te krijgen en ook het con-
tact met zijn dierbaren te herstellen. Het 
wordt een ontroerende zoektocht naar com-
municatie tussen een vader en een dochter, 
maar ook tussen een dader en een slachtoffer.  

 

In plaats van een film te maken over een mis-
drijf, maakte je een film over het leven na een 
gevangenisstraf, wat minder voor de hand 
ligt. Hoe is dat idee ontstaan?  

“Oorspronkelijk is het idee ontstaan bij Victo-
ria Deluxe. Dat is een Gentse organisatie die 
theater en films maakt met amateurspelers 
en die vaak werkt met mensen die aan de 
zijkant van de maatschappij zijn beland. Ik 
werd gevraagd om mee te werken aan een 
groots plan om een langspeelfilm te maken.   
Er komen daar veel mensen over de vloer met 
een verhaal over opnieuw beginnen. Niet 
noodzakelijk mensen die een gevangenisstraf 
hebben uitgezeten, maar meer algemeen 
mensen die een fout hebben gemaakt, bij wie 
relaties kapot zijn gegaan, mensen die hun 
kinderen niet zien en hoe zij daar dan mee 
omgaan. Vaak hoort men daar ook verhalen 
over verslaving.  

We zijn dan beginnen praten met mensen 
daar en op basis daarvan hebben we het idee 
voor het scenario ontwikkeld. Het zou gaan 
over een man die terug in de maatschappij 
komt. Het eerste idee was niet dat een ex-
gedetineerde terug in de maatschappij komt, 
maar dat “iemand” terug komt. Dan zijn we 
daar over beginnen fantaseren en dan vrij 

snel werd het een man die in de gevangenis heeft geze-
ten.  

Wat ook een thema was dat ik er in wou: als je een fout 
maakt, krijg je tegenwoordig in de maatschappij heel wei-
nig krediet en dat geldt niet alleen voor gedetineerden. 
Er zal wel iemand anders zijn die je plaats kan innemen.  

Over cultuur gesproken.   
Film: OFFLINE 

 

Lien Soetewey¹ ging in gesprek met regisseur Peter Monsaert 

¹  Lien is redactielid en werkt als slachtoffer-dader bemiddelaar te Gent en werkt voor Suggnomè vzw Forum voor herstelrecht en 

bemiddeling.  
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We zijn met genoeg en als je een 
fout maakt, dan is je kans verkeken. 
De volgende. Ander en beter. Zeker 
tegenwoordig in een maatschappij 
die toch redelijk aan het verrecht-
sen is.   

Ik hoor ook veel verhalen van mijn 
vriendin, die als justitieassistente de 
begeleiding doet van mensen die 
vrij zijn onder voorwaarden.  Daarin 
hoor ik toch het gevoel van op-
nieuw te moeten beginnen en hoe 
moeilijk het toch is. Ook al krijg je 
duizend begeleiders, je moet het 
toch zelf doen en het zijn toch de 
mensen die het dichtst bij je staan 
die je eigenlijk nodig hebt en niet 
noodzakelijk de staat die je helpt. 
Het is zeer goed dat dat gebeurt, 
maar bij Rudy (het hoofdpersonage) 
zie je dat hij contact wil met zijn 
naasten. En dat is hetgeen juist heel 
moeilijk is, zeker door zijn mis-
daad.” 

 

Wat zijn volgens jou de belangrijk-
ste thema’s die we in de film kunnen 
terugvinden?  

“Er zijn een aantal duidelijke the-
ma’s, maar ik vind het ook altijd 
interessant als kijkers er zelf iets 
uithalen. Als ik iets maak, wil ik niet 
– en daar ben ik in geslaagd, denk ik 
– met het vingertje een aantal mo-
ralistische vragen beantwoorden. Ik 
wil liever dat die vragen gesteld 
worden en dat de antwoorden dan 
zelf door het publiek worden inge-
vuld.  

Maar het gaat onder andere over 
communicatie en gebrek aan com-
municatie. In de film gaat het over 
online communicatie, waardoor ze 
eigenlijk veel beter met elkaar kun-
nen babbelen dan in real life.  

Het belangrijkste thema is, zoals ik 
al zei: een tweede kans, bestaat 
dat? Kan je iets zo erg gedaan heb-
ben dat je eigenlijk geen tweede 
kans verdient? Opnieuw beginnen 
en Rudy gaat er van uit dat dat zo-
maar kan, maar dat is het conflict 
waarin hij terecht komt in de film. 
Hij denkt: ‘Zeven jaar van mijn straf 
uitgezeten en het is gedaan.’ Maar 
zo werkt het natuurlijk niet. Hij be-
seft ook niet dat hij nog heel veel 

zelf meedraagt. Gaandeweg zie je in 
de film dat hij beseft dat opnieuw 
beginnen niet zomaar kan, maar dat 
hij ook zijn eigen problemen moet 
oplossen.” 

De film is ook internationaal een 
succes. Denk je dat je iets univer-
seels hebt aangekaart?  

“Ja, ik denk het wel. Het speelt zich 
af in een wat mindere sociale con-
text, maar zo een verhaal en zulke 
feiten kunnen zich ook in 
de toplaag van de maat-
schappij afspelen. Het kan 
ook een manager zijn die 
ineens doorslaat. Er heeft 
zich zeven jaar geleden 
een familiedrama afge-
speeld. Dat gebeurt niet 
alleen in de rand van de 
samenleving, maar ook in 
het klassieke ogenschijnlijk 
gelukkige gezin. Het feit 
dat de film het in Neder-
land zo goed heeft gedaan 
en in Frankrijk prijzen ge-
wonnen heeft, denk ik dat 
het beste bewijs is dat het 
iets is wat mensen univer-
seel aangrijpt.”  

 

De feiten die Rudy pleegde, worden 
pas later in de film duidelijk. Waar-
om de keuze om dit zo laat pas te 
vertellen?  

“Ik wou tonen dat Rudy ook ge-
woon een mens is. Sowieso kijk je 
met andere ogen naar iemand als je 
weet wat hij gedaan heeft dan als je 
dat niet weet. En dat wou ik eigen-
lijk tonen: kijk, hij blijft ook gewoon 
Rudy, hij blijft ook gewoon een 
mens. Hij heeft één fout gemaakt, 
een hele zware fout, maar hij is 
meer dan dat. En hopelijk zie je dat 
ook in het begin van de film, dat hij 
echt meer is dan zijn misdaad.”  

 

Wat denk je dat de film het publiek 
heeft bijgebracht?  

“Ik ben naar een aantal voorstellin-
gen geweest, waarbij ik ook met het 
publiek kon praten en wat vaak 
terug kwam is dat ze stil gestaan 
hebben bij mensen die het minder 
hebben. Vaak weten zij niet wat er 

zich nog afspeelt. En dat het niet zo 
evident is dat als je maar genoeg je 
best doet, dat je dan alles kan be-
reiken. Want dat is niet gewoon zo. 
Dat zijn opmerkingen die ik van een 
paar mensen heb gehad. Dat het 
goed is om daar echt bij stil te 
staan.  

 
Een mooie anekdote: In Amiens 
(Internationaal Filmfestival in 2012, 

waar Offline ondermeer een prijs 
kreeg voor de beste film),  kwam er 
een man naar mij en we hadden 
een heel lang gesprek over dat hij 
de film zo graag gezien had. En he-
lemaal op het einde van het gesprek 
zei hij : “Volgende week zal het vijf 
jaar geleden zijn dat ik mijn dochter 
nog gezien heb, maar uw film heeft 
mij hoop gegeven om er in te blij-
ven geloven.”  Dat zijn wel schone 
dingen om te horen. Als je uiteinde-
lijk iets maakt, in de eerste plaats 
omdat je voelt dat je dat moet ma-
ken, en dat het toch nog iets blijkt 
te betekenen voor iemand anders.”    

 

 
Offline (2012) is een film van Peter 
Monsaert met Wim Willaert en Ane-
mone Valcke. Offline is pas uitge-
bracht op DVD.  

  

Peter Monsaert 
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Verslagboek trefdag 

 

Recente ontwikkelingen in Restorative Justice in België - 22.11.13 

 

De redactie blikt terug op enkele van de boeiende workshops¹ 

1. Herstelrecht bij interculturele 
conflicten: het “Alternative Pro-
ject”.  

 

Inge Vanfraechem van de KULeuven 
stelde tijdens de workshop het 
“Alternative project” voor, een on-
derzoeksproject dat wordt gefinan-
cierd door de Europese Commissie. 

Het doel van het onderzoek is het 
ontwikkelen van een alternatieve 
kijk op conflicthantering in intercul-
turele settings en dit via een her-
stelrechtelijke aanpak. Het gaat om 
een actie-onderzoek. Tijdens het 
onderzoek worden herstelrechtelij-
ke manieren om met interculturele 
conflicten om te gaan getest in di-
verse settings. Het onderzoek zal 
gedaan worden in volgende 
settings:  

 Alledaagse conflicten tussen 
migranten en lokale bevol-
king in sociale woonwijken in 
Oostenrijk, 

 Conflicten tussen Roma en 

niet-Roma inwoners in een 
klein stadje in Hongarije, 

 Conflicten tussen verschillen-
de bevolkingsgroepen in 
Servië, 

 Conflicten in Noord-Ierland.  

De conflicten worden op micro 
(personen), meso 
(gemeenschappen) en macroniveau 
(samenleving, religie, ...)  bestu-
deerd.  

Tijdens de workshop mogen de 
deelnemers zich buigen over enkele 
dillemma’s waar het onderzoeks-
team mee te maken kreeg. Een 
voorbeeld van een dilemma is hoe 
het begrip ‘intercultureel’ ingevuld 
dient te worden. Cultuur wordt uit-
eindelijk in het onderzoeksproject 
niet in de enge betekenis van het 
woord gezien. Verschil in cultuur 
gaat niet alleen over afkomst, maar 
ook over leeftijd, godsdienst, ...  

De verschillende stappen van het 
onderzoek werden uitgelegd:  

 Stap 1: Theoretisch kader 
voor een alternatieve kijk op 
‘Security’ en ’Justice’, omdat 
het onderzoek zich binnen 
dit kader situeert.  

 Stap 2: Ontwikkelen van em-
pirisch onderbouwde kennis 
van conflicten 

 Stap 3: Actiemodellen ont-
wikkelen 

 Stap 4: Analyseren van de 
bevindingen  

Het onderzoek is gestart in 2012 en 
zal afgerond worden in 2016.  

 

 

 

 

 

 

2a. Peacemaking circles 

“In de kern verbinden we.  
In de verschillen voegen we toe.”  
(Uit: Tao Te Ching Van Lao Tzu) 
 
Een conflict tussen twee individuen 
– een misdrijf tussen dader en 
slachtoffer, zo zijn er wel meer. Een 
schokkende gebeurtenis, een mis-
drijf dat ons ook als gemeenschap 
raakt. We kunnen er allemaal min-
stens enkele bedenken. Maar hoe 
gaan we om met een misdrijf? Als 
individu? Als gemeenschap? Heb-
ben we het recht om hier als ge-
meenschap mee om te gaan? Wìl-
len we er überhaupt mee omgaan? 
Uit deze bedenkingen voortvloeiend 
– en centraal in dit schrijven – kan 
de vraag gesteld worden: Is het 
mogelijk om de gemeenschap te 
betrekken bij het omgaan met een 
misdrijf?  
 

¹  Naast de hier besproken workshops, waren er ook zeer gesmaakte bijdragen van Jan De Cock en Hilde Van Geel (vzw Withjn-

Without Walls,), van Mirjam Beyers (Eigen Kracht Conferenties)  en van Dieter Burssens.  (onderzoek naar Bemiddeling in Strafza-

ken).   



 

29 

N
IE

U
W

S
B

R
IE

F
 -

  
N

°1
/1

3
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

Op de Trefdag van Suggnomè vzw werd gepoogd een 
antwoord op deze vraag te brengen binnen de workshop 
“Peacemaking Circles”, gebracht door Davy Dhondt¹. Niet 
alleen op de vraag naar de mogelijkheid werd een ant-
woord gegeven, als toeschouwers kregen we zelfs een 
duidelijke invulling hoe de gemeenschap betrokken kan 
worden bij het omgaan met en reageren op een misdrijf.  
In deze tekst is het de bedoeling een korte beschrijving te 
geven van de inhoud van deze Peacemaking Circles-
workshop. 
 
De gemeenschap en criminele feiten 

Algemeen wordt de consensus erkend dat criminaliteit 
gevolgen heeft voor slachtoffer en dader, maar ook voor 
hun interpersoonlijke relaties én voor de gemeenschap.  
Gevolg geven aan deze criminaliteit kan vanuit verschil-
lende visies. Een daarvan is de herstelrechtelijke opvol-
ging van het misdrijf waarbij wordt getracht het conflict 
terug in handen van de oorspronkelijk betrokken partijen, 
slachtoffer en dader, te leggen. Een tweede visie behoort 
tot de strafrechtelijke opvolging van het misdrijf waarbij 
het conflict ‘ontnomen’ wordt van slachtoffer en dader. 
Als gemeenschap kan men bij beide visies betrokken wor-
den. Herstelrechtelijk wordt de gemeenschap erkend als 
betrokken partij die invloed ondervindt van de gevolgen 
van een conflict. Er bestaan bovendien al enkele bemid-
delingsmethodieken waarbij deze gemeenschap betrok-
ken wordt, bijv. Hergo. Vanuit strafrechtelijk oogpunt 
wordt in het belang van de gemeenschap be/
veroordeeld, dus ook daar worden we allen erkend. 
Niettegenstaande beide visies op verschillende punten 
tegenover elkaar staan, delen ze een gezamenlijk ele-
ment: de gemeenschap wordt erkend, maar de gemeen-
schap wordt niet actief betrokken bij de reactie op het 
misdrijf.  
Dit “gemeenschap”-pelijk element vormde tijdens de 
workshop “Peacemaking Circles” (PMC) een vertrekpunt 
ter voorstelling van deze bemiddelingsmethodiek. Een 
“Peacemaking Circle” wil immers de gemeenschap ruim, 
persoonlijk en actief betrekken bij het gebeurde.  
 
PMC in praktijk 

Met een Peacemaking Circle als bemiddelingsmethodiek 
wordt momenteel in drie landen geëxperimenteerd 
(België, Duitsland, Hongarije). Dit Europees onderzoek 
wordt uitgevoerd door een universiteit uit de respectie-
velijke landen, in samenwerking met een nationale be-
middelingsdienst.  
Het onderzoek wenst na te gaan of de methodiek van een 
PMC past binnen het huidige strafrechtsysteem van Euro-
pese landen. Daarvoor wordt een literatuuronderzoek en 
een actieonderzoek uitgevoerd, in combinatie met inter-
views van de verschillende deelnemende partijen en dit 
in alle drie de betrokken landen. 
 
“Laat ons cirkelen” 
Peacemaking Circle². Een cirkel om vrede te maken. Vre-
de tussen alle bij een misdrijf betrokken of erdoor ge-
raakt zijnde partijen. Inclusief de gemeenschap. 
In de cirkel wordt met andere woorden niet alleen ruimte 
gemaakt voor een gesprek tussen dader en slachtoffer 
(wat via ‘gewone’ herstelbemiddeling gebeurt), maar 
krijgt ook de directe omgeving van deze partijen en de 
ruimere omgeving betrokken bij de feiten de kans om 
een eigen kijk te geven op het gebeurde. Het gaat daarbij 
(ook) om het verschuiven van louter de individuele ver-
antwoordelijkheid van de dader naar de individuele èn 
collectieve verantwoordelijkheid van zowel dader als ge-
meenschap. Op welk vlak is de gemeenschap te kort ge-
schoten zodat de dader criminaliteit pleegde? En wat kan 
de gemeenschap doen om de dader te helpen deze crimi-
naliteit te herstellen? Belangrijk daarbij is na te gaan wel-
ke verantwoordelijkheden de gemeenschap kan dragen 
en welke engagementen ze kan opnemen naar de toe-
komst toe. 
 
Het cirkelgesprek stelt, net als binnen de herstelrechtelij-
ke bemiddeling, principes en basiswaarden voorop. De 
deelnemende dader dient een minimale erkenning van 
de feiten te hebben. Elke deelnemer stemt vrijwillig in 
met een deelname aan de PMC en kan hiervoor voldoen-
de tijd vrijmaken. Het gesprek, de cirkel, verloopt geheel 
vertrouwelijk. De cirkel is open voor iedereen die wil 
deelnemen. Iedereen is aanwezig als mens, vanuit zich-
zelf (en niet vanuit een rol of functie). Er wordt respectvol 
met elkaar omgegaan en er is een sfeer van openheid, 
deelnemers zijn eerlijk naar elkaar toe. Deze waarden 
worden ook duidelijk besproken aan de start van de cir-
kel. 
 
Het cirkelgesprek wordt gevoerd met behulp van een 
‘talking piece’, een tastbaar item dat van deelnemer naar 
deelnemer doorgegeven wordt en diegene die het vast-
houdt het alleenrecht tot spreken geeft. Op die manier 
wordt getracht onmiddellijke reactie te temperen. Je kan 
immers pas op een boodschap reageren wanneer je de 
‘talking piece’ in handen hebt, dus pas wanneer alle an-
dere personen met hun boodschappen tussen jou en die-
gene waarop je wil reageren, aan het woord kwamen.  
Aan de ‘talking piece’ kan ook een symbolische waarde 

²  Ontstaan in Canada bij Indiaanse stammen, buiten het strafrechtelijk gebeuren.  
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 gekoppeld worden, een (persoonlijk) verhaal of een link 
met de feiten (bijv. een sleutel bij feiten van inbraak). 
Naast de ‘talking piece’ vormt het ceremoniële gedeelte 
een specifiek PMC-kenmerk. Elke cirkel wordt gestart en 
beëindigd met een ceremonie. Deze ceremonie kan een 
aanzet vormen tot het bekend maken van de voorwaar-
den van de cirkel en kan aan het einde de cirkel ‘luchtig’ 
afronden.  
 
Net als binnen de herstelrechtelijke bemiddeling neemt 
ook aan de PMC een bemiddelaar deel. De bemiddelaar 
in de PMC is echter geen bemiddelaar ‘pur sang’, maar 
een facilitator van de cirkel. De facilitator bereidt in apar-
te gesprekken met alle deelnemers de cirkel voor en 
zorgt ook nadien voor opvolging van alle participerende 
partijen.  
Tijdens het cirkelgesprek is de facilitator aanwezig als 
deelnemer, niet als gespreksleider of bemiddelaar. Ieder-
een krijgt de kans een persoonlijke verhaalvertelling te 
doen in de cirkel, dus ook de facilitator. Het is niet de 
bedoeling om controlerend of leidend op te treden, de 
controle en het vertrouwen ligt in de PMC zelf 
(deelnemers zullen elkaar aanspreken wanneer een voor-
opgestelde regel overtreden wordt).  
Een bijkomende belangrijke taak van de facilitator is de 
plaatsverdeling binnen de cirkel bepalen. Daarbij zal er 
steeds voor geopteerd worden om een ‘buffer’ tussen 
slachtoffer(kant) en dader(kant) te plaatsen (bijv. via de 
facilitator of gemeenschap). 
De steunfiguren van zowel de slachtoffer- als daderkant 
maken deel uit van de gemeenschap en nemen dus niet 
alleen vanuit hun betrokkenheid op een partij deel aan 
de cirkel. Verder kan de gemeenschap vertegenwoordigd 
worden door vaste vrijwilligers of door bij de feiten be-
trokken personen (bijv. naar aanleiding van een verkeers-
ongeval neemt een buurtbewoner uit de straat waar het 
ongeval gebeurde deel aan het gesprek).  
 
De kern 
Een conflict tussen dader en slachtoffer, een misdrijf dat 
ons ook als gemeenschap raakt. Is het mogelijk om de 
gemeenschap (ons als gemeenschap) te betrekken bij het 
omgaan met een misdrijf? Op de Trefdag van Suggnomè 
vzw werd op deze vraag volmondig “Ja” geantwoord. 
Meer zelfs, een concrete methodiek om binnen het 
(bemiddelings)werkveld met de gemeenschap als betrok-
ken partij actief aan de slag te gaan, werd aangereikt.  
Een “Peacemaking Circle” wil het woord geven aan de 
oorspronkelijk bij een misdrijf betrokken partijen – dader 
en slachtoffer – maar kijkt ook ruimer en betrekt ook 
andere belanghebbenden. Want, door de toevoeging van 
verschillen van elke deelnemer, ontstaan in de kern van 
de cirkel verbindingen. 
 
 
  

 

 

 

2b. Peacemaking Circles, workshop gegeven door Davy 
D’Hondt en Ivo Aertsen 
 
 
De interesse in het hoe en waarom van een Peacemaking 
Circle (PMC) was groot. Bovendien kwamen de deelne-
mers uit diverse sectoren. Boeiend om ieders kritische 
blik op deze methodiek te aanhoren.  Opvallend was dat 
vooral veel vragen kwamen uit de daderhulpverlening. 
Het was een boeiende workshop en de interactieve aan-
pak maakte alles aantrekkelijk. 
Het is belangrijk om te weten dat een PMC georganiseerd 
kan worden zowel binnen als buiten het strafrechtelijk 
kader. In deze workshop ging de aandacht uit naar circles 
in het gerechtelijk kader.  
 
De dragende kracht achter deze methodiek is de filosofie 
van het Herstelrecht. Een PMC brengt slachtoffer, dader, 
hun familie, wethandhavers en betrokken leden van de 
gemeenschap bijeen. Het uitgangspunt is ieders gelijk-
waardige positie om zo te werken aan herstel . Een PMC 
geeft een grote rol aan de gemeenschap omdat ook de 
ruimere omgeving geraakt is bij het plegen van een mis-
drijf. Zo komt noodzakelijkerwijs ook het concept collec-
tieve verantwoordelijkheid naar boven. Ook de gemeen-
schap draagt een verantwoordelijkheid om op zoek te 
gaan het herstel van de geschonden relaties, de geleden 
schade, het gebroken vertrouwen. Om na te gaan of de 
methodiek van PMC succesvol gehanteerd kan worden in 
Europa werd een grootschalig onderzoek opgericht. Bel-
gië, Duitsland en Hongarije werken hiervoor samen. Het 
onderzoek startte in november 2011 en loopt af in augus-
tus 2013. Het doel is om een handboek te verwezenlijken 
met de best practice omtrent PMC. 

 
De organisatie van een PMC is gebaseerd op het wereld-
beeld dat de indianen hanteren, het ‘inner framework’, 
gebaseerd op de vier seizoenen. 
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Ook een PMC bestaat uit vier fasen, zijnde  de verkennings-
fase, de voorbereiding, het cirkelgesprek zelf en de opvol-
ging. In de verkenningsfase gaat de facilitator na of de da-
der de feiten erkent en of er bereidheid tot deelname is. 
Tijdens de voorbereiding verwerft de facilitator zicht op het 
conflict en legt hij aan de potentiële deelnemers uit wat een 
PMC is. Zowel dader als slachtoffer moeten voldoende on-
dersteund zijn om deel te nemen. In deze fase gaat de facili-
tator ook na wie kan deelnemen vanuit de gemeenschap. 
Het cirkelgesprek kan geïllustreerd worden naar analogie 
met bovenstaand ‘inner framework’:  
 
 

 

 
 
 
Misschien is het ook interessant om kort een aantal bevin-
dingen over de rol van de facilitator neer te schrijven. Een 
facilitator bereidt de cirkel voor. Er zijn duidelijke, maar 
vooral belangrijke verschillen met de rol van een bemidde-
laar. Een facilitator modereert niet! De talking piece doet 
zijn werk. Een facilitator mag spreken vanuit zijn eigen bele-
vingswereld en ervaringen en bijgevolg ook zijn mening 
weergeven. Een mooie, maar vooral moeilijke uitdaging 
voor de bemiddelaar die de rol van een facilitator opneemt 
in een PMC, denk ik dan. In de cirkel zitten twee facilitato-
ren. Zij zetten zich recht tegenover elkaar. Ook zij hebben 
slechts spreekrecht indien ze de talking piece vast hebben.  
Tijdens de workshop kregen we de kans om het belang en 
de kracht van een talking piece (TP) te begrijpen. Het ver-
plicht je als het ware om te luisteren naar diegene die de TP 
vast heeft.  Maar het geeft tegelijkertijd aan hen die zich 
eerder ‘wegcijferen’ in de groep de mogelijkheid om te 
spreken. Je kan, maar hoeft niet te spreken. Niet spreken en 
de TP onmiddellijk doorgeven zegt eigenlijk ook iets. Met 
andere woorden de kracht van een TP heeft ook te maken 
met het visualiseren van emoties en non- verbaal gedrag. 
Een TP voorkomt ook herhaling en kanaliseert emoties.  
Langs de andere kant duurt het soms lang eer je kan spre-
ken en dat is ook niet altijd ideaal. De TP wordt voorname-
lijk gebruikt in de derde fase van het cirkelgesprek, namelijk 
als de ruimte wordt geboden om over het conflict te spre-
ken. In de andere fasen verloopt het gesprek zonder TP. 
Hoewel de facilitator ervoor zorgt dat het gesprek goed 

verloopt, draagt elke deelnemer van de cirkel mee de ver-
antwoordelijk voor het respectvol verloop. 
 
Het cirkelgesprek begint en eindigt met een ceremoniële 
aangelegenheid. De ‘beginceremonie’ (bv de facilitator die 
aan elke deelnemer een hand geeft) wijst op het begin van 
het gesprek. De ‘eindceremonie’ staat symbool voor het 
einde van het vaak zware en serieuze onderwerp. Er is weer 
ruimte om iets luchtigs te vertellen. Deze ‘eindceremonie’ 
kan van alles inhouden. Vaak geven de deelnemers aan el-
kaar een waarde door (‘wat wens je aan de andere?’). 
 
Ivo Aertsen en Davy D’Hondt slaagden er alvast in om me te 
overtuigen van de waarde en de kracht van een PMC, maar 
er blijven toch ook heel wat vragen hangen. Het is duidelijk 
dat het hier om een mooi en waardevol scenario gaat. Maar 
hoe krijgt deze theorie vorm in de praktijk? Is het sterk ge-
structureerde verloop en vooral de TP aangewezen bij elk 
type misdrijf? Past het ceremoniële aspect van een PMC bij 
onze westerse mentaliteit?, Wie zijn dan juist de deelne-
mers uit de gemeenschap en waaraan ontlenen zij dat man-
daat?,… 
Ik kijk alvast uit naar de resultaten van het Europese onder-
zoek. Bovendien lijkt het me ook niet zo maar evident om 
een PMC te organiseren. Een goede kennis van het ganse 
concept lijkt mij een primaire voorwaarde. Ik raak er ook 
meer en meer van overtuigd dat de succesfactor mede be-
paald wordt door een goede en grondige voorbereiding van 
alle deelnemers.  De nodige tijd kunnen nemen is dus een 
cruciale voorwaarde. 
 
 
 
 
 
3. Een herstelgerichte benadering in de jeugdzorg. 

Jeugdzorg: What’s in a name?!¹ 

 

De jeugdzorg zoals we die in Vlaanderen kennen, wordt als 
volgt georganiseerd. 

Je hebt enerzijds de vrijwillige en anderzijds de gedwongen 
hulpverlening. Deze hulpverlening richt zich tot kinderen en 
jongeren van 0 tot 18 jaar en hun gezinnen. De toegangs-
poort wordt verzorgd door de jeugdrechtbank of via het 
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ).  

 

In de voorzieningen verblijven jongeren die om één of an-
dere reden tijdelijk niet in de normale gezins- en thuissitua-
tie kunnen verblijven. 

Veelal leven deze jongeren in leefgroepen met enkele bege-
leiders. Men gaat, al dan niet intern, naar school en spen-
deert de rest van de tijd in leefgroepverband. Daarnaast zijn 
er de begeleiders (opvoeders) die instaan voor de dagelijkse 
begeleiding. 

¹  De workshop werd gegeven door Bie Vanseveren en Riet Ysebaert (vzw Alba).  
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Minisamenleving 

Een leefgroep kan in feite gezien worden als een minisa-
menleving. Er is een groep van mensen die samenleeft en 
die zich dus op dergelijke manier moet organiseren waar-
door het voor iedereen leefbaar is/blijft.  Zo zijn er bepaalde 
regels waar men zich aan moet houden en wanneer dit om 
de één of andere reden niet gebeurt, staan daar bepaalde 
sancties tegenover. Dergelijke zaken bieden duidelijkheid 
en maken het voortbestaan van de leefgroep mogelijk. 

Binnen een voorziening, leefgroep of ruimer gesteld de 
Jeugdzorg komt men dus soms in situaties terecht waarbij 
de orde, de rust wordt verstoord. Om de orde of rust echter 
terug te brengen, kan men (afhankelijk van het probleem) 
acties ondernemen.     

Wanneer er binnen een conflict sprake is van enerzijds een 
slachtoffer en anderzijds een dader kan men binnen de 
maatschappij een beroep doen op een bemiddelingsdienst. 

Maar wat binnen een voorziening? 

 

ALBA 

De fusie-organisatie Alba biedt dergelijk medium aan bin-
nen het gerechtelijk arrondissement Brussel en Leuven. 
Deze dienst is actief sedert april ’96. Waar men dit oor-
spronkelijk deed buiten de muren van voorzieningen is men 
in 2011 gestart met een project om dit in samenwerking 
met Tool aan te bieden binnen voorzieningen. 

Het project dat men heeft opgestart bestaat uit 3 luiken: 

 Intervisiegroep voor begeleiders: hoe op constructie-
ve wijze omgaan met conflicten? 

 Het aanbieden van vorming aan begeleidingsteams 
omtrent het thema bemiddeling.  

 Ondersteuning van een externe bemiddelaar bij con-
crete conflicten.  

 

Hulpvraag 

Laat ons even inzoomen op dit laatste punt. Binnen voorzie-
ningen ontstaan soms problemen tussen de jongeren on-
derling en tussen de jongere(n) en de begeleider(s). We 
denken dan bijvoorbeeld aan stelen, het stellen van agres-
sief gedrag, slagen en verwondingen,… 

Gezien de jongeren en de begeleiders dagelijks met elkaar 
in contact komen, lijkt het logisch dat men deze relaties wil 
behouden/behoeden van enige schade en dit door het con-
flict zo snel mogelijk op te lossen. Een mogelijke oplossing 
bestaat erin om de personen in kwestie samen te zetten. 
Gezien de relatie jongere, begeleider hier het onderwerp 
van het gesprek is, is het misschien meer aangewezen om 
beroep te doen op een externe dienst. Alba biedt daarom 
zijn diensten, via dit project, aan binnen voorzieningen. 

 

Tijdens deze gesprekken kan de bemiddelaar gebruik ma-
ken van volgende methodieken: 

 Tandembemiddeling. 

 Creatieve technieken: werken via poppetjes,… . 

 De gewone slachtoffer- dader methodiek. 

 … 
 

Daarnaast zijn er enkele voorwaarden: 

 De jongere die deelneemt aan de bemiddeling moet 
minstens 12 jaar zijn. 

 Er moet sprake zijn van ernstig verstoord gedrag of 
strafbare feiten. 

 Erkennen van betrokkenheid. 

 Aanwijsbaar en aanwezig slachtoffer. 

 Iedereen moet op de hoogte zijn van het aanbod. 
 

Binnen de bemiddeling gaat de bemiddelaar samen met de 
partijen op zoek naar hoe herstel bewerkstelligd kan wor-
den.  Het voordeel om met een externe dienst te werken 
bestaat erin dat men als voorziening (begeleider) het con-
flict uit handen kan geven. Men kan als het ware zonder 
taak of rolverwarring voor zichzelf of de jongere(n) deelne-
men aan de bemiddeling want het is iemand anders (= ex-
tern bemiddelaar)  die het proces begeleidt. 

Dit schept ruimte, dit biedt mogelijkheden om tot werkelijk 
herstel te komen. Wat de definitie hier is van herstel is te 
bepalen door alle betrokkenen (de jongere(n), begeleider
(s)). 

 

Deze methodiek toepassen binnen een voorziening biedt 
mogelijkheden maar brengt ook vragen met zich mee. 

Wat met de info die men als begeleider te weten komt bin-
nen een bemiddeling? Kan men deze gebruiken binnen de 
teamvergaderingen? Kan deze dienst doen bij de opmaak 
van een handelingsplan?... Het bieden van antwoorden op 
deze vragen is niet evident. Daarom is het aangewezen om 
dergelijke zaken duidelijk af te spreken alvorens men de 
bemiddeling opstart.  

 

Bemiddelaar als expert? 

Daarnaast kan men zich ook de vraag stellen of voorzienin-
gen in de toekomst in dergelijke gevallen standaard een 
beroep zullen/kunnen doen op een bemiddelingsdienst of 
dat men zich de methodiek als bemiddelaar eigen moet/kan 
maken. 

 
 
4. Herstelgericht werken in scholen¹ 
 
‘Herstelgericht werken in scholen’ vond ikzelf een ruim on-

¹  De workshop werd gegeven door Heidi Defever (vzw Arktos) en Liesbeth Eggen (Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven, Alba 

vzw)  
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derwerp. Binnen de workshop werd 
het thema geconcretiseerd tot 
‘Herstelgericht Groepsoverleg binnen 
scholen’ (HERGO). Als bemiddelaar 
en hergomoderator binnen BAL klonk 
dit me niet vreemd in de oren. Niet 
veel later borrelden toch enkele vra-
gen op:  ‘Over welk soort herstel gaat 
het hier?’, ‘Gaat het hier om daders 
en slachtoffers of zijn deze posities 
niet zo eenduidig af te lijnen?’, ‘Wie 
kan er allemaal mee doen aan zo een 
groepsoverleg?’, ‘Welke rol en ver-
antwoordelijkheid draagt de school 
hierin?’,… 
 
 

Al snel werd duidelijk dat het hier om 
een vorm van herstelgericht werken 
gaat die buiten de gerechtelijke con-
text ligt. Elke vorm van conflict bin-
nen scholen, hetzij onder leerlingen, 
hetzij tussen leerlingen en personeel, 
kan in principe in aanmerking komen 
voor een Hergo op school. Het doel 
hierbij is om samen met de conflict-
partijen op zoek te gaan naar een 
vorm van herstel zodat een uitsluiting 
van de school vermeden kan worden. 
Heidi en Liesbeth vertelden eerst kort 
iets over het verloop en de voorwaar-
den van een Hergo. Daarna schotel-
den ze ons een interessante casus 
voor. 
 
Een Hergo op school kent steeds een 
gestructureerd verloop. Eerst vinden 
de voorbereidende gesprekken plaats 
met alle rechtstreeks betrokken par-
tijen. Dit zijn de partijen die betrok-
ken zijn bij het conflict. In de eerste 
plaats denken we hierbij aan de leer-
ling die verantwoordelijk is voor de 
geleden schade, het slachtoffer, de 
ouders, de school (leerkracht of di-
rectie), maar ook anderen die zich op 
een of andere manier betrokken of 
geraakt voelen door het conflict, kun-
nen deelnemen aan het groepsge-
sprek (bv medeleerlingen). Indien er 
te veel deelnemers zijn, werken de 
moderatoren met een binnen-  en 

een buitencirkel.  De aanwezigen in 
de buitencirkel kunnen niet actief 
deelnemen aan het kringgesprek. Het 
groepsoverleg wordt steeds begeleid 
door een moderator. Hij of zij waakt 
hierbij over de veiligheid, vrijwillig-
heid en evenwichtigheid van de 
groep. 
Het doel van dit kringgesprek is het 
uitwisselen van gedachten en gevoe-
lens over datgene wat gebeurd is.  
Verontschuldigingen kunnen worden 
aangeboden, vragen kunnen gesteld 
worden. Hierdoor vermindert de ne-
gatieve betrokkenheid en kan er 
ruimte gecreëerd worden voor een 
herstelplan. In dit herstelplan maken 
de betrokkenen afspraken over hoe 
de schade zo goed als mogelijk her-
steld kan worden. Op het einde van 
het kringgesprek wordt steeds in een 
informele afronding voorzien.  
 
Deze methodiek van herstelgericht 
werken vindt pas plaats als het inci-
dent duidelijk kan worden omschre-
ven en er ook behoefte is aan herstel. 
Het is steeds vrijwillig en de dader 
wordt verondersteld zijn verantwoor-
delijkheid op te nemen. Het gegeven 
dat moderatoren, ondanks een ge-
structureerd verloop van het gesprek, 
heel breed gaan in ‘wie de mogelijke 
betrokkenen zijn’, lijkt me heel posi-
tief. Het is bovendien belangrijk voor 
de methodiek dat er geen onderhan-
delingen gebeuren vooraf. Alles 
wordt pas besproken tijdens het 
overleg.  
 
De casus ging over vier meisjes die 
via facebook een medeleerling uit de 
klas pestten. Ze postten zeer kwet-

sende boodschappen op facebook. 
Het slachtoffer durfde geen stappen 
ondernemen uit angst om nog meer 
gepest te worden. Het was uiteinde-
lijk nog een andere medeleerling die 
reageerde tegen de pesters. Zo kwam 
alles aan het licht en kwam de vraag 
naar boven of een Hergo hier geen 
zinvolle aanpak kon zijn.    
Heidi en Liesbeth vroegen ons vervol-
gens hoe de school in deze casus her-
stellend te werk kan gaan, met ande-
re woorden is een Hergo hier zinvol? 
Bij de vraag wie er allemaal in de 
kring hoort te zitten, viel het op hoe-
veel mensen geraakt kunnen zijn 
door dit incident. Nadat de rollen 
verdeeld waren, werden we uitgeno-
digd om de Hergo te spelen. Dit was 
een boeiende ervaring. Ikzelf was 
klastitularis en ontdekte dat ik me 
het cyberpesten aantrok. Het gebeur-
de immers in mijn klas en ik was er 
niet van op de hoogte. Hoe kan het 
nu verder in mijn klas op een rustige 
manier? De pesters ervoeren het 
kringgesprek als heel confronterend, 
maar waren wel in staat om enkele 
positieve boodschappen te formule-
ren. Bij de ouders kwamen emoties 
als schaamte naar boven, maar tege-
lijk wilden ze er ook zijn voor hun 
kind (dat niet alleen een pester is). 
Het slachtoffer in dit rollenspel was 
eerder stil, maar voelde zich wel ge-
steund in de kring. 
Verder viel het me op dat een HERGO 
staat of valt met de positie die de 
directie inneemt: willen zij daadwer-
kelijk meewerken en respecteren ze 
de vrijwilligheid of neemt een direc-
teur deel met een verborgen agenda 
over wat ‘het  herstel’ zou moeten 
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zijn? Best wel een uitdaging voor de 
moderator!   
 
Verder rees de vraag of alle scholen 
in Vlaanderen het aanbod kennen en 
of ze er gebruik van maken. Er is voor 
deze moderatoren een belangrijke 
taak rond sensibiliseren weggelegd. 
En uiteindelijk voor herstelbemidde-
laars minderjarigen misschien ook… 
We komen toch regelmatig conflicten 
tegen die geëscaleerd zijn op school 
en uiteindelijk toch in het gerechtelijk 
circuit belanden. 
 
Mijn algemene gevoel na de work-
shop was bevredigend. Het was goed 
gebracht. Deze mensen doen zinvol 
werk, een mooi initiatief om samen in 
een school of klas constructief naar 
de toekomst te kijken en mee te ge-
ven dat praten best wel kan werken! 
Langs de andere kant staat of valt 
deze methodiek ook door de mate 
van gedragenheid door de scholen 
zelf en de houding van de directie! 
 
 
 
 
 
5. Community thinking in and restor-
ative justice practice. (Erik Claes)  

Op de trefdag luisterde ik geboeid 
naar de voorstelling van Erik Claes.  
Hij bracht het onderzoek van hem en 
Lieve Bradt over de rol van de ge-
meenschap binnen het herstelrecht. 
Claes zette twee onderzoeksvragen 
uiteen en besprak die ook met een 
casus. 

 

 Hoe wordt de gemeenschap 
geconceptualiseerd binnen de 
literatuur rond herstelrecht? 

Claes begon zijn uiteenzetting met 
het gegeven dat er geen duidelijk e 
definitie te vinden is van wat een 
‘gemeenschap’ is. Bekijken we de 

gemeenschap op basis van locatie 
(hierin van lokaal tot internationaal) 
of kijken we naar de betekenisvolle 
context van de persoon. (Wie is bete-
kenisvol in teken van het conflict?) Is 
de community een zaak van privé 
personen of is het een zaak van de 
publieke gemeenschap? En is de ge-
meenschap een vaststaande unit of 
net een dynamisch gegeven? Het 
gemeenschapsconcept waarvoor 
gekozen wordt, is afhankelijk van het 
doel dat men wil bereiken met de 
herstelrechtelijke praktijk. De micro-
gemeenschap zal men eerder gebrui-
ken om het proces van herstel te be-
nadrukken en de capaciteiten binnen 
de nabije context aan te spreken. De 
macro-gemeenschap zal men betrek-
ken als de nadruk ligt op het resultaat 
van de herstelrechtelijke praktijk. De 
gemeenschap is dan de vertegen-
woordiger van de openbare orde. 

Los van de verschillen in hoe de ge-
meenschap gedefinieerd wordt, is er 
binnen de literatuur wel eensgezind-
heid over de positieve invloed die de 
gemeenschap kan hebben op het 
herstelrecht.  Maar, vraagt Claes: “Is 
het niet te vroeg om hier rond as-
sumpties te maken als er een aantal 
essentiële vragen rond de gemeen-
schap nog niet beantwoord zijn in de 
literatuur?”  Zo bijvoorbeeld de vraag 
wat de karakteristieken zijn van een 
gemeenschap waardoor ze verschil-
len van andere sociale relaties? Wie 
de gemeenschap het best kan verte-
genwoordigen? En waarom het be-
langrijk is dat de gemeenschap be-
trokken wordt in een herstelrechtelij-
ke afhandeling? 

 

 

 Er is een evolutie van pure 
slachtoffer-dader bemiddeling 
naar bemiddeling meer in 
functie van gemeenschapsop-
bouw. Hoe kunnen we deze 
evolutie situeren? 

De gemeenschap wordt in de litera-
tuur gezien als iets dat buiten het 
herstelrecht ligt en dus binnen ge-
bracht moet worden. De vraag wordt 
dan: Hoe kunnen we de gemeen-
schap binnen brengen? Claes en 
Bradt geven aan dat de gemeenschap 
wordt verbeeld in concrete sociale 
interacties en praktijken. De gemeen-
schap is dus geen gegeven, maar een 

sociale constructie. Een betere vraag 
is dus: Welke gemeenschappen wor-
den geconstrueerd via dader-
slachtoffer bemiddeling?  

De nadruk op gemeenschap is dus 
geen neutraal gegeven. Het houdt 
een waardeoordeel in. Waarden als 
verbondenheid en hechtheid worden 
hierdoor naar de voorgrond gescho-
ven. Men wijst op het belang om ver-
schillende perspectieven uit te wisse-
len en men bevestigt een norm van 
verantwoordelijk en coöperatief  bur-
gerschap. Verder houdt een nadruk 
op de gemeenschap ook in dat men 
belang hecht aan de betrokkenheid 
van de burgerlijke samenleving op 
sociale praktijken.  

 

 Casus rond het werken met 
vrijwilligers in de bemidde-
lingsdienst voor minderjari-
gen, BAL Leuven. 

Dit is een vrijwilligersproject opge-
start in 2005. Hoe geeft  BAL vorm 
aan het concept  ‘gemeenschap’?  

De vrijwilligers worden gepor-
tretteerd als ‘trust-builders’. Ze ver-
sterken het vertrouwen in de ge-
meenschap en tonen door hun vrij-
willigersfunctie een beeld van coöpe-
ratief burgerschap. De bemiddeling 
wordt beschouwd als een vorm van 
gezamenlijk leren. Dit project zou het 
bewustzijn van de verbondenheid 
tussen burgers verhogen. Het project 
gaat uit van een veelheid aan per-
spectieven en het belang van de uit-
wisseling daarvan tussen de bemid-
delende partijen onderling en tussen 
deze partijen met het formele per-
spectief van het rechtssysteem. BAL 
ziet dit project als deel van de burger-
lijke samenleving. Het wordt geposi-
tioneerd als een onafhankelijk initia-
tief los van het justitiële systeem. Ze 
willen met dit project ook het draag-
vlak voor herstelrechtelijke afhande-
lingen in de samenleving verhogen.  

 

 

 

 

6. Tandembemiddeling 

Inleiding 

De trefdag, met al zijn workshops, 
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een mens moet dan kiezen... Als eerste workshop koos ik de 
workshop over Tandembemiddeling¹. Ik had die term al 
eens horen waaien in de wandelgangen, en ik wist dat het 
een methodiek was die bemiddelaars kunnen gebruiken. Na 
een jaar experimenteren met de methodiek van peace ma-
king circles, boeide het me wel om deze methodiek te leren 

kennen. Vanuit de 
idee om veel in mijn 
bemiddelaarsrug-
zakje te stoppen, en 
er uit te halen wat 
het meest geschikt 
is in een individueel 
dossier. Vandaar 
dus mijn keuze voor 
deze workshop. 

Twee collega’s van Suggnomè gaven de workshop. Zij heb-
ben de methodiek zelf leren kennen via een vorming 
‘creatief bemiddelen’ en hebben hem in twee dossiers toe-
gepast, twee keer in een dossier van partnergeweld. Het is 
een methodiek die overgewaaid komt uit Oostenrijk en die 
vooral gebruikt wordt in dossiers van partnergeweld. 

Wat is er nu zo bijzonder aan tandembemiddeling?  

 Het is een vorm van gezamenlijk gesprek, waarbij 
een specifiek scenario gevolgd wordt 

 Er wordt vooraf geen pendelbemiddeling gedaan 

 De bemiddeling beperkt zich in principe dus tot dat 
ene, uitgebreide, gesprek met beide partijen. 

 Er zijn sowieso twee bemiddelaars aanwezig. 

 

Het scenario gaat als volgt: 

Beginopstelling stoelen:        

              Bem. DA   Bem. SO 

 

 

              SO      DA 

   

0. Ontvangst 
 

Beide bemiddelaars ontvangen de partijen samen en 
stellen zich voor. Ze kondigen aan dat de eerste fase een 
individueel gesprek is. Elke bemiddelaar gaat met zijn 
partij naar een aparte spreekruimte. 

 

1. Individueel: Verhaalvertelling: max. 45 min. 

 
Dit is een standaard eerste gesprek, met de focus vooral 
op de verhaalvertelling, met aandacht voor het eigen 
aandeel, de schade en het herstel, de relatie nu en in de 
toekomst. 

De bemiddelaar noteert het verhaal van zijn partij en 
checkt zijn weergave op papier bij zijn partij.  

Deze individuele verhaalvertelling is vrij kort, een half 
uur tot maximum 45 minuten. Dat betekent dat mensen 
dus snel to the point moeten komen. Wat een voordeel 
kan zijn, er wordt niet uitgeweid en toch geluisterd. 

Pauze : 5 à 10 min. : drank + koek + WC 

 
2. FASE 2: Samen: Verhalenspiegel 

 

Opstelling:    

Bemiddelaar DA Bemiddelaar SO 

     
   

       

        

                     SO    DA 

Een bemiddelaar doet de inleiding: ‘Wij gaan nu als bemid-
delaars tegen mekaar jullie verhaal vertellen. We willen 
jullie vragen om tijdens deze fase niet tussen te komen. In 
een latere fase kunnen jullie zeker nog reageren.’ Daarna 
draaien bemiddelaars hun stoelen naar mekaar. 

De bemiddelaar  van het slachtoffer vertelt het verhaal van 
het slachtoffer aan de bemiddelaar van de dader. De be-
middelaar van de dader vertelt het verhaal van de dader 
aan de bemiddelaar van het slachtoffer. 

 

4. FASE 3: Samen: Spiegelcorrectie 
 

Opstelling:    

Bemiddelaar DA     Bemiddelaar SO 

      
  

       

     SO     DA 

 

Ook hier doet een bemiddelaar een inleiding en zegt hij wat 
er gaat gebeuren: ‘Wij gaan nu bij jullie toetsen of we jullie 
verhaal goed begrepen hebben. We willen jullie daarbij uit-
drukkelijk vragen om enkel je eigen verhaal aan te vullen of 
te verbeteren en nog niet te reageren op het andere ver-
haal. Dat komt hierna nog aan bod.’  

De bemiddelaar van de dader vertelt het verhaal van het 
slachtoffer aan het slachtoffer. Hier kan interactie gebeu-
ren, het slachtoffer mag aanvullen. Dan vertelt de bemidde-
laar van het slachtoffer het verhaal van de dader aan de 
dader. 

¹  De workshop werd gegeven door Hilde Vanlommel en Ingrid Marit (vzw Suggnomè). 
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De bemiddelaar die niet aan het praten is, observeert de 
non-verbale communicatie van de partijen (dat is mogelijks 
bruikbaar tijdens het gezamenlijk gesprek). 

Dan volgt een mededeling van de bemiddelaar: ‘Wij lassen 
nu een korte pauze in van 10 min. Hierna krijgen jullie het 
woord t.a.v. mekaar. Als je graag even noteert wat je nog 
tegen de ander wil zeggen, kan je dat doen tijdens de pauze 
(pen en papier aanbieden).’ 

 
5. PAUZE 

  

Partijen kunnen tijdens deze pauze opnieuw in het lo-
kaal zitten waarin ze het individueel gesprek hadden. De 
eerste bemiddelaar gaat dan even langs.  Tijdens de 
pauze kunnen de bemiddelaars nog info uitwisselen 
indien nodig. (Indien niet nodig liever niet, lijkt ons niet 
gunstig voor het vertrouwen). 

 

6. FASE 4: Samen: Gezamenlijk gesprek 
 

 
Opstelling:    

Bemiddelaar DA Bemiddelaar SO 

    
  
  

  
  
     

             SO                                                                        DA 

 

Alweer wordt de nieuwe fase ingeleid door een bemidde-
laar: ‘Nu zijn jullie aan het woord.’  

Dan volgt een klassiek gezamenlijk gesprek, waarbij de be-
middelaars niet tussenkomen indien dat niet nodig is. 

Elke bemiddelaar kan tijdens deze fase een reflectiepauze 
inroepen. Bijvoorbeeld als partijen elkaar niet laten uitspre-
ken, kunnen de bemiddelaars een halt toeroepen en aan 
elkaar zeggen wat ze zien gebeuren. Deze bespreking dient 
wal beperkt te worden tot fenomenologische waarnemin-
gen, geen interpretaties, geen hypotheses, geen oordelen, 
enz..   

 

7. Afsluiting 
 

Ieder kan een afsluitend woordje doen. De bemiddelaars 
vatten samen en benoemen het gemeenschappelijke. Er 
wordt gekeken wat de afspraken naar de toekomst toe zijn, 
of er een schriftelijke overeenkomst moet volgen, … Enkele 
dagen later volgt er een telefoontje ter evaluatie. 

 

 Vervolg workshop 

Na de uitleg van de bemiddelaars, mooi geïllustreerd aan de 
hand van een concreet dossier waar ze de tandembemidde-
ling hebben toegepast, mogen de deelnemers van de work-
shop deze methodiek oefenen aan de hand van een rollen-
spel. Het boeiende daaraan is dat je heel goed kan zien hoe 
de stoelen opgesteld zijn, hoe de fases verlopen, … 

De algemene conclusie lijkt dat dit een zeer boeiende me-
thodiek is! En dat dit voor een bepaald soort dossiers best 
wel een meerwaarde kan beiden. We denken dan vooral 
aan dossiers met langdurige conflicten waar men niet meer 
luistert naar elkaar (partnergeweld, burenruzies, familieru-
zies, …).  En dan is het nu aan de bemiddelaars om de stap 
te wagen en het eens te proberen!  
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 Wet van 15 mei 2012 be-
treffende het tijdelijk huisver-
bod in geval van huiselijk ge-
weld (BS 01/10/2012) 

  

 Wet van 15 juni 2012 tot be-
straffing van de overtreding 
van het tijdelijk huisverbod en 
tot wijziging van artikelen 594 
en 627 van het Gerechtelijk 
Wetboek (BS 01/10/2012) 

  

 Wet van 23 februari 2012 tot 
wijziging van artikel 458bis 
teneinde het uit te breiden 
voor misdrijven van huiselijk 
geweld (BS 26/03/2012) 

  

 Wet van 14 december 2012 
tot wijziging van de wet van 17 
mei 2006 betreffende de ex-
terne rechtspositie van de 
veroordeelden tot een vrij-
heidsstraf en de aan het 
slachtoffer toegekende rech-
ten in het raam van de straf-
uitvoeringsmodaliteiten met 
het oog op de verbetering van 
de aanpak van seksueel mis-
bruik en feiten van pedofilie 
binnen een gezagsrelatie (nog 
niet gepubliceerd in BS) 

  

 Wet van 14 december 2012 
tot verbetering van de aanpak 
van seksueel misbruik en fei-
ten van pedofilie binnen een 
gezagrelatie (nog niet gepubli-

ceerd in BS) 

  

 Artikelen 29, 30 en 31 van de 
wet van 31 december 2012 
houdende diverse bepalingen 
inzake justitie (1) (BS 31-12-
2012); uitstel inwerkingtreding 
wet van 17 mei 2006 be-
treffende de externe rechtspo-
sitie van de veroordeelden tot 
een vrijheidsstraf en de aan 
het slachtoffer toegekende 
rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten 
(voor wat betreft de straffen 
van drie jaar of minder + uit-
stel wet van 21 april 2007 be-
treffende de internering van 
personen met een geestes-
stoornis) 

  

 Wet van 27 december 2012 
houdende diverse bepalingen 
inzake Justitie (I) (BS 
31/01/2013), in het bijzonder: 

  

    Titel II. - Hechtenis onder 
elektronisch toezicht 

    Titel VI - Machtiging tot in-
zage van het strafdossier of 
tot het verkrijgen van een af-
schrift ervan 

    Titel VIII - Wijziging van de 
wet van 29 juni 1964 be-
treffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie 

 
  

 Wet van 27 december tot wij-
ziging van de wet van 17 mei 
2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroor-
deelden tot een vrijheidsstraf 
en de aan het slachtoffer toe-
gekende rechten in het kader 
van de strafuitvoeringsmodali-
teiten en van de wet van 5 
augustus 1992 op het politie-
ambt (BS 31/01/2013)  

  

  

Omzendbrieven: 

  

 Omzendbrief 16/2012 het 
College van Procureurs-
generaal bij de hoven van be-
roep van 12 november 2012 
betreffende de Gemeenschap-
pelijke omzendbrief van de 
minister van Justitie, van de 
minister van Binnenlandse 
zaken en van het College van 
procureurs-generaal be-
treffende het slachtofferont-
haal op parketten en recht-
banken 

  

 Omzendbrief 17/2012 het 
College van Procureurs-
generaal bij de hoven van be-
roep van 12 november 2012 
betreffende de Gemeenschap-
pelijke omzendbrief van de 
minister van Justitie, van de 
minister van Binnenlandse 
zaken en van het College van 
procureurs-generaal inzake 

Recente wetgeving 

 
Vanaf deze nieuwsbrief proberen we u ook regelmatig een over-
zicht te geven van recente wetgeving, die van ver of kortbij impli-
caties kan hebben voor het herstelrecht.   
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het respectvol omgaan met de 
overledene, de mededeling van 
zijn overlijden, het waardig af-
scheid nemen en de schoonmaak 
van de plaats van de feiten, in 
geval van tussenkomst door de 
gerechtelijke overheden.  

  

 Omzendbrief 18/2012 het College 
van Procureurs-generaal bij de 
hoven van beroep van 20 decem-
ber 2012 betreffende de Gemeen-
schappelijke omzendbrief van de 
minister van Justitie, van de mi-
nister van Binnenlandse zaken en 
van het College van procureurs-
generaal betreffende het tijdelijk 
huisverbod ingeval van huiselijk 
geweld.  

  

 Omzendbrief nr.  COL 5/2009 van 
het College van Procureurs-
generaal bij de hoven van beroep 
- herziene versie van 20 december 
2012 , betreffende Richtlijnen 
m.b.t. 1° de attesten van klacht-
neerlegging; 2° de registratie van 
de verklaringen van benadeelde 
persoon  
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Brieven uit 
Nederland 

 

 

 

 

 

 

Als je de lens 
verandert, 
veranderen 
de dingen 
waar je naar 
kijkt 
Gert-Jan Slump 
 

 

De Stichting Restorative Justice Nederland heeft onlangs 
haar derde jaarverslag uitgebracht. Zie voor het jaarver-
slag de link  http://is.gd/NLrYSU. In drie jaar is veel be-
reikt in Nederland en is de praktijk van, de ideeënvor-
ming rond en de bedding voor herstelrecht en herstelge-
richt werken flink vergroot. Een inventarisatie die door 
RJN werd geschreven voor het Nederlandse Ministerie 
van Justitie leverde een voorzichtige schatting op van het 
aantal zaken in Nederland dat op een herstelgerichte 
wijze wordt afgedaan van rond de 35.000 tot 40.000 za-
ken. Het gaat om inzet van herstelrecht en herstelgericht 
werken in de preventieve sfeer, tijdens het strafproces en 
erna inclusief de fase van nazorg na detentie. Met deze 
brede oriëntatie op de herstelgerichte praktijk (ook wel 
het herstelgerichte continuüm genoemd) ontstaat een 
inspirerende doorkijk op de praktijk in Nederland. Tot 
voor kort dachten we een van de slechtste jongetjes van 
de Europese klas te zijn als het gaat om de toepassing van 
herstelrecht. Onterecht dus. In Nederland is veel te halen 
en is veel ontwikkeld en verankerd. In Nederland is ook 
nog veel te doen! 

 

Als we kijken naar het aantal conflicten tussen buren 
waarvan een van beide partijen zich voor tussenkomst 
van de politie door vrijwilligers meldt bij burenbemidde-
ling dan gaat het jaarlijks om 10.000 zaken. Zo  gebeurt er 
via peer mediation en vreedzame schoolprogramma’s 
ook heel veel op basisscholen en scholen voor voortgezet 
onderwijs in Nederland.  

Halt Nederland doet jaarlijks ongeveer 17.000 zaken van 
minderjarigen op een herstelgerichte wijze af. Slachtoffer 
in Beeld heeft een bereik van 1200 zaken per jaar. Media-
tion in strafzaken is een vorm van herstelgerichte afdoe-
ning die een opmerkelijke comeback maakt in Nederland 
in 2013. Na een succesvolle pilot in Amsterdam wordt in 
2013 op zes pilotlocaties verder gewerkt aan het invoe-
ren van mediation in het strafrecht. Een voorlopig be-
leidskader herstelbemiddeling, opgesteld door het Minis-
terie van Veiligheid en Justitie, onder verantwoordelijk-
heid van staatssecretaris Teeven, wordt aan het eind van 
de pilotperiode vastgesteld. 

De Eigen Kracht Centrale tenslotte werkt al sinds begin 
van deze eeuw met family group conferences onder meer 
in de Jeugdzorg. Dat zijn er tot nu toe 7.000 geweest. Per 
jaar vinden er zo’n 2.000 conferenties plaats.  
Sinds 2012 wordt geprobeerd het conferentiemodel 
(herstelconferenties) weer nadrukkelijk in te voeren in 
verschillende fasen binnen het strafrecht. 

 

Ook in de fase van detentie en nazorg wordt via cursus-
sen en de inzet van herstelconsulenten in enkele peniten-
tiaire inrichting gewerkt aan een herstelgericht toekomst-
perspectief. Via een tweejarig Europees project 
‘Restorative Justice in Europe – safeguarding victims & 
empowering professionals’ wordt  aan die ontwikkeling 
een stevige bijdrage geleverd. Uiteindelijk doel is dat 
geen detentie eindigt zonder het herstelperspectief na-
drukkelijk aan de orde is geweest. Daarbij gaat het om 

http://is.gd/NLrYSU
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zelfherstel, herstel richting de ach-
terblijvers en herstel richting slacht-
offers en samenleving. 

 
Gaat het dan alleen om daders? 
Nee, herstelrecht beoogt zowel 
voor slachtoffer, dader als voor de 
samenleving te zoeken naar wegen 
van en voor herstel. Daarom zijn we 
erg blij dat Slachtofferhulp Neder-
land de laatste dag van het slacht-
offer op 22 februari 2013 het thema 
‘Herstel – recht van het slachtoffer’ 
heeft meegegeven.  

Ook recente beleidsontwikkelingen 
zoals de Wet versterking positie 
slachtoffers in het strafproces hel-
pen enorm om het herstelrecht en 

herstelgericht werken zowel in vrij-
willige als in gedwongen context 
(onder meer de uitoefening van het 
spreekrecht voor slachtoffers en de 
voeging als benadeelde partij) bre-
der voor het voetlicht te brengen. 
Daar waar twee partijen en hun 
omgeving in beeld zijn doemen im-
mers mogelijkheden op voor vor-
men van herstel en herstelrecht/
herstelgericht werken. 

 

Zijn we op de goede weg? 

Ja. Er is veel gebeurd en er moet 

nog veel gebeuren. Slachtoffer-
dadergesprekken, mediation en 
herstelconferenties horen nog niet 
tot het standaard aanbod van straf-
rechtsbeoefenaren in de verschil-
lende fasen van het strafrecht. De 
invoering van een wetsartikel 51h 
Sv. in 2012 helpt daar bij. In dat 
wetsartikel, vallend onder de titel 
schadevergoeding, staat dat het OM 
bevordert dat de politie in een zo 
vroeg mogelijk stadium slachtoffer 
en verdachte mededeling doet van 
de mogelijkheden tot bemiddeling.  
Indien een bemiddeling tussen 
slachtoffer en verdachte tot een 
overeenkomst heeft geleid, houdt 
de rechter bij het opleggen van een 
straf of maatregel, daarmee reke-

ning.  
Ten derde bevordert het 
OM bemiddeling tussen 
slachtoffer en een veroor-
deelde, nadat het OM de 
wens  van het slachtoffer 
heeft nagegaan. 

 

Gaat een wetsartikel alleen 
de bestaande strafrechts-
praktijk veranderen? Wij 
denken het niet, zo leren 
wij ook van België. De prak-
tijk zal moeten worden 
verbreed. 
Via inspiratiebijeenkom-
sten, spreekbeurten, refe-
raten, een ontwikkelde 
Masterclass Herstelrecht 
en bijdragen op conferen-
ties en vooral directe dialo-
gen en gesprekken met 
slachtoffers, daders, leden 
van de gemeenschap èn 
strafrechtsbeoefenaren 

lijken we wel een verandering op 
het spoor te zijn. Het gaat langzaam 
maar vele professionals in alle hoe-
ken van het strafrechtelijk bedrijf 
begrijpen het appèl dat vanuit her-
stelrecht en herstelgericht werken 
wordt gedaan op strafrechtelijke 
innovatie èn professionalisering. 
Ook politiek blijkt er steeds vaker 
gehoor te zijn voor deze innovatie.  

 

Er zal veel noeste (betaalde en on-
betaalde) arbeid nodig zijn de ko-
mende jaren. Door de organisatie 
van de Stichting Restorative Justice 

Nederland verder te ontwikkelen, 
aan te sluiten op andere ontwikke-
lingen en bewegingen (zoals die van 
de Stichting Mens en Strafrecht) en 
te blijven bouwen aan een breed 
nationaal netwerk van organisaties 
en mensen die de uitdaging rond 
herstelrecht en herstelgericht wer-
ken samen willen aangaan gaat het 
lukken. 

 

Gert Jan Slump (sociaal onderne-
mer, criminoloog en mede oprichter 
van Stichting Restorative Justice 
Nederland) schreef dit stuk op per-
soonlijke titel. 
 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
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The Stig fileert de realiteit... 
 

“In Bruges” 
 
Haar begroetingsknuffel duurde  weer een seconde langer dan goed was voor  lichaam en geest.  

Ik ontmoette Ellia in Tongeren.  Ze was toen een Leuvense stagiaire criminologie. Ze  ging ’s middags jog-
gen op de sportpleinen rechtover het detentiehuis.  Geboren uit Italiaanse ouders, anderhalve meter 
groot, zwart sluik haar, ‘Jodie Foster’-ogen, en met geaccentueerde  borsten, was ze een diabolische  ver-
schijning.  Ze kruidde haar bestaan  met een scherpe analytische geest en een portie cynische humor. Ze 
hoort, onder waakzaam oog van mijn gelaarsde kat, tot mijn intieme  vriendenkring. Ze  woont  dichtbij 
me  in Ronse, de meest schizofrene gemeente van Vlaanderen.  Een paar maal per jaar spreken we af. 
Onlangs waren  we afgesproken in Brugge.  Ze wou me per se de Jeruzalemkerk laten zien.  

Ze arriveerde aan de stationsparking met haar gloednieuwe Mercedes A.  Ze schoof haar arm in de mijne 
en via het Minnewater wandelden we de markt voorbij, op weg naar de kerk. “ In ‘In Bruges’ gebruiken ze 
deze kerk  als de Heilige Bloedkapel. In de echte kapel mochten er geen opnames gebeuren.”  De symbo-
liek in de  kapel verbond haar duistere geest met de   ‘Da Vinci Code’.  

Op de middag leidde ze me naar een klein restaurant in de Academiestraat. Het eethuisje hoorde  niet tot 
de toeristenval.  Het was fijn om samen met Ellia in het hoekje de quiche en wok te delen.  

Plots kwam ze scherp uit de hoek. “Ze zijn gevaarlijk.  Ze zijn staatsgevaarlijk! Die hersteladepten  hebben 
geen schijn van kans.  Hun haakse denken is  gevaarlijk voor het nu heersende  denken. De samenleving 
vervalt steeds meer in het klassieke denken vol repressie. Slachtoffers worden weer betutteld, wat Brugse 
politici ook beweren, om kiezers te lokken,.  Daders worden  weer in kerkers geketend, erger , ze worden 
in vergeetputten gegooid! Over geïnterneerden gaan we maar helemaal zwijgen. Rechtbanken en par-
ketten vechten hun bevoegdheidsoorlogen uit.  Om maar te zwijgen van hun persoonlijke vendetta’s.  
Wetten, rechten en plichten worden plots op het hoofd van de persoon toegepast. Overal zie je willekeur 
opduiken.”  

Eventjes vloog  er een koud stukje quiche over haar schouder de gordijnen in. Ze hapte naar adem. 

“Zelfs in de onderbetaalde gerechtspsychiatrie heerst er  willekeur. Gerechtspsychiaters stellen zelf vra-
gen bij de kwaliteit van de verslagen en begrippen.  Jij weet beter dan wie ook dat forensisch psychiaters 
niet worden opgeleid.  Dit is toch niet ernstig meer!  Willekeur troef . Men praat over het ontstaan van 
parallelle circuits ten opzichte van justitie.  Niemand praat  nog over herstelgerichte initiatieven.  De moe-
dige enkeling die  nog alternatief wil  of kan denken  moet straffe voorstellen in de pers gooien, om dan 
vanuit machtsontplooiing  teruggefloten te worden.  Het wordt tijd dat de proletariërs van het forensisch 
denken, het denken over  criminaliteit, strafrecht en strafuitvoering zich gaan verzamelen en hun stem 
laten horen! ” 

De pracht van Brugge herstelt haar humeur.  Ze neemt me mee naar Historium. Het liefdesverhaal blinkt 
uit   in te veel gemiste kansen.  De toegang tot het balkon, met zicht op de markt, maakt veel goed.  Op 
het balkon gaat ze op haar tippen staan, kust me op de wang.  Ze fluistert ‘het’ citaat: “It’s like a fucking 
fairytale.”   

De Witte  
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        Bemidde 
                                WERKGROEP VORMING VOOR BEMIDDELING IN DELICTSITUATIES  

European Forum for Restorative Justice 
SUMMERSCHOOL EFRJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8th International Conference of the EFRJ 

8th International Conference of the European Forum for Restorative Justice between 11-14 June 2014, Save the date! 

Vormingsprogramma 2013 
Datum  Onderwerp  Plaats  Kostprijs  

Vrijdag 24 mei 2013 Vorming inzake culturele diversiteit  

(Fanny Mattheeussen / CIMIC) 

Alba Brussel 50 euro 

Vrijdag 13 september 
2013 

Vorming inzake bemiddelen in seksuele delicten  

(Elke Frans) 

l.t.b.  l.t.b.  

Donderdag 10 oktober 
2013 

Methodiektraining / Rollenspelendag rond werken in     
seksuele delicten 

l.t.b.  10 euro 

28 en 29 november 2013 Tweedaagse training: creatief bemiddelen l.t.b.  l.t.b.  

Maandag 16 december 
2013 

Vorming inzake verbindende communicatie  
(Erwin Thielemans)  

l.t.b.  l.t.b.  

Interested in working with intercultural conflict situations? 

 

Then maybe the summer school of the EFRJ is something for you. Further 

your understanding of the impact of cultural diversity in conflict situations 

and learn how to build and maintain trust in situations where  individuals 

and communities are in conflict. Vienna, 29 July to 2 August. Financial as-

sistance available - apply for a waiver till 15 May. Registration deadline is 

31 May! 

www.euforumrj.org  

 

 

http://mail.statik.be/t/r-l-oididit-jdlljrkhkk-o/
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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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Editoriaal  2 

De contouren van slachtoffer-dader bemiddeling 

Dominique BATAILLIE 

3 

Bemiddelen in buitengerechtelijke dossiers, valt dit binnen of buiten onze win-

kel? 

Kristel BUNTINX 

7 

Bemiddeling als methodiek of bemiddeling als expert?   

Een benadering vanuit de hulpverleningspraktijk aan slachtoffers en daders 

Tinneke VOETS en Liesbeth GEEURINCKX 

11 

“Secundaire victimisering mag geen drijfveer zijn om geen herstelbemiddeling 

aan te bieden” 

Meggy STASSYNS interviewt Sven Vandermeiren 

14 

“Bemiddeling is geen panachee voor alle kwalen” 

Meggy STASSYNS interviewt Agnes Verbruggen 

18 

“Voorzieningen worstelen vaak met justitiële aanpak interne conflicten” 

Meggy STASSYNS interviewt Peter Callens 

22 

Over cultuur gesproken - OFFLINE 

Lien Soetewey ging in gesprek met regisseur Peter Monsaert 

26 

Verslagboek trefdag ‘Recente ontwikkelingen in Restorative Justice in België’ 28 

Recente wetgeving 37 

Brieven uit Nederland 

Gert Jan SLUMP 
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The Stig fileert de realiteit….  
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20 mei 2013 

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 

Nu ook op Facebook: 

www.facebook.com/

Suggnomebemiddelingenher-

stelrecht 

 

 

 

 

 

 

Met de steun van:  

FOD Justitie 

Vlaamse Gemeenschap  

 

             INHOUD 

 

     


