
H et ideale bemiddelingsdossier? 

 Inleidend 

Doorverwijzers stellen regelmatig de vraag aan de bemiddelingsdiensten: “zeg ons welke dossiers we moeten doorsturen? Welke zijn de 

dossiers waar, op basis van jullie ervaring, de kans het grootst is dat dit een succes wordt?”. Het standaardantwoord hierop is dat elk dossier 

anders is, het zijn steeds de mensen zelf die moeten kunnen beslissen om deel te nemen en bepalen wat een succes is, etc. 

Maar de vraag stelt zich: kunnen we op basis van onze ervaring als bemiddelingsdienst toch geen aanzet tot antwoord formuleren op deze 

vraag? 

Definiëring 

Om de vraag te kunnen beantwoorden, moet er uiteraard eerst duidelijkheid zijn over wat verstaan wordt onder “het ideale bemiddelings-

dossier”. Spreken we over het resultaat (en zo ja: welk resultaat: bereiken van herstel? Hulp bij verwerking voor het slachtoffer? Recidive-

verminderend?), over het verloop, over…? Een blik op de visie van Moderator leert ons alleszins het volgende: 

Moderator forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw wil hiermee bijdragen 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 ver-

wachtingen ten aanzien van de maatschappelijke reactie op het misdrijf waarbij ze werden betrokken. De weg die betrokke-

nen tijdens bemiddeling afleggen is minstens even belangrijk als het beoogde resultaat. 

Het gaat hierbij dus enerzijds om communicatie tussen partijen en tussen partijen en justitie. Anderzijds beoogt de bemiddeling ook een 

zekere vorm van herstel te bekomen, die weliswaar wordt ingevuld door de partijen zelf.  

Methodologie 

Om een antwoord te geven op de vraag wat nu het ideale bemiddelingsdossier zou zijn, kijken we naast de herstelrechtelijke literatuur voor-

al ook naar de “objectieve” ervaring van Moderator vzw, nl. naar het registratiesysteem. Aangezien we geen statistische analyses uitvoeren, 

kunnen we op basis van deze gegevens wel maximaal spreken over een aantal wederkerende tendensen en hieruit een aantal stellingen 

distilleren. We spreken dus in wat volgt niet over statistisch significante verschillen (hoewel die er mogelijks wel zijn). 

We gebruiken cijfers uit de periode 01/01/2006—31/12/2013 (15317 aanmeldingen, 8955 bemiddelingen). 

Resultaten: 

Opstart communicatie tussen partijen 

Als we nagaan welke aanmeldingen vooral leiden tot de opstart van communicatie tussen partijen, kunnen we nagaan of er een onderscheid 

is naargelang de fase van het gerechtelijk onderzoek. De verhouding van totaal aangemelde strafrechtelijke dossiers en strafrechtelijke dos-

siers waar er minstens één bemiddeling wordt opgestart is gemiddeld genomen 26,97%. Wat opvalt is dat de fase van eerste aanleg 

(71,95%), hof van beroep (39,22%) en fase strafuitvoering (43,42%) duidelijk hoger scoren. Een mogelijke verklaring voor eerste aanleg en 

hof van beroep is enerzijds de lage absolute aantallen (samen 133 aanmeldingen) die mogelijks een vertekend beeld kunnen geven. Ander-

zijds is het mogelijk dat er in deze gerechtelijke fase ook een druk (vanuit de rechtbank en/of advocatuur) is op de partijen om in te gaan op 

het bemiddelingsaanbod. De hogere verhouding in de fase strafuitvoering ligt mogelijks aan het feit dat deze vragen bijna altijd starten van 

één partij die reeds interesse vertoont in de bemiddeling. 

Als we echter de verhouding bekijken tussen potentiële en effectieve bemiddelingsdossiers (gemiddeld 30,24%) maken naargelang het type 

feiten, zien we ook verschillen. De verhouding ligt opvallend hoger voor zedenfeiten (38,80%) en verkeersongevallen (35,95%); en opvallend 

lager voor familiale dossiers (22,43%). 

Bereiken van herstel 

Van alle effectieve bemiddelingen die worden afgesloten, worden er 59,76% volledig 

doorlopen. Als we opnieuw de opsplitsing maken naar het gerechtelijk niveau, stellen we 

vast dat vooral dossiers op niveau van eerste aanleg sterk onder het gemiddelde scoren 

(35,65%). Wellicht is de druk op de timing door een uitgestelde zitting geen evidentie 

voor het volledig doorlopen van een bemiddeling. Een andere verklaring kan ook zijn dat, 

eens de bemiddeling wordt opgestart en het voor partijen duidelijker wordt dat de be-

middeling een vrijwillig gegeven is—en de (gepercipieerde) druk vanuit de rechtbank 

Een analyse van de cijfers van Moderator 
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 vermindert— ze sneller afhaken. De fase strafuitvoering scoort het hoogst, nl. 69,10%. Is de 

motivatie van partijen, die ervoor kiezen om jaren na de feiten nog te bemiddelen, hoger? 

Ligt het aan het type misdrijven, die meestal—minstens vanuit juridisch oogpunt—vaak 

zwaarder zijn in deze fase? De verhouding bij de overige gerechtelijke niveaus schommelt 

eerder rond het gemiddelde. 

Interessant is ook om hier de opsplitsing te maken naar het type feiten.  Opnieuw stellen we 

vast dat zedenfeiten (63,90%) en vooral verkeersdossiers (71,43%) bovengemiddeld scoren 

m.b.t. het percentage bemiddelingen dat volledig doorlopen wordt; familiale dossiers op 

hun beurt scoren duidelijk lager (25,86%).  

 

Communicatie met elkaar en naar justitie 

Als we het bereiken van een overeenkomst (algemeen: 29,37% van de afgeronde bemiddelingen) nader bekijken, komen we tot de opval-

lendste, maar tegelijk ook misschien logische, vaststellingen als we de opsplitsing maken naar type feiten. We merken dat in eigendomsde-

licten er duidelijk meer overeenkomsten worden opgemaakt (36,79%), terwijl vooral in familiale (5,08%) en verkeersdossiers (9,04%) dit 

percentage ver beneden het gemiddelde ligt. Waar dit bij familiale dossiers wellicht deels te verklaren is door het feit dat er weinig dossiers 

volledig doorlopen worden; ligt de verklaring voor verkeersdossiers wellicht elders: in deze dossiers wordt er nauwelijks over het financiële 

gesproken (i.t.t. eigendomsdossiers, waar een financiële schaderegeling wellicht vaker tot een overeenkomst leidt) en lijken partijen niet de 

behoefte te hebben om de (eerder emotionele/morele) inhoud van de bemiddeling niet terug te koppelen via een schriftelijke overeen-

komst. 

 

Een omgekeerde tendens is te zien als we kijken naar het aangaan van een gezamenlijk ge-

sprek in de bemiddeling (gemiddeld 19,89%). Eigendomsdelicten scoren hier het laagste 

(13,45%), terwijl zeden- (24,76%) en vooral verkeersdossiers (32,08%) bovengemiddeld sco-

ren. De relatief hogere score van familiale dossiers is te verklaren door de aangepaste bemid-

delingsmethodiek die recent standaard wordt toegepast in deze dossiers: partijen worden 

onmiddellijk samengebracht voor een gezamenlijk gesprek als voorwaarde voor de opstart 

van de bemiddeling. 

Conclusies 

Uit bovenstaande bevindingen kunnen een aantal tendensen uitgelicht worden. Zo scoren zeden– en verkeersdossiers systematisch boven-

gemiddeld in zowel de opstart van communicatie tussen partijen, in het volledig doorlopen van een bemiddeling (bereiken van herstel?) en 

in de bereidheid van partijen om elkaar te ontmoeten tijdens een gezamenlijk gesprek. Nochtans zijn dit (vooral zedendossiers) net degene 

waar er soms een zekere weerstand is om het aanbod van bemiddeling te doen, gezien de “delicaatheid” van de feiten. We vermoeden dat 

een verklaring hiervoor niet zozeer te zoeken is bij de (juridische) ernst van de feiten (zie bv. Daly (2004), die geen verband vond tussen de 

ernst van een misdrijf en de “goedheid” (geslaagd zijn) van een herstelrechtelijke interventie). Mogelijks staan partijen bij dit type feiten wel 

met andere verwachtingen t.a.v. bemiddeling.  

Bij familiale dossiers zien we het omgekeerde: weinig dossiers worden opgestart en weinig dossiers worden volledig doorlopen. Eigendoms– 

en persoonsdossiers situeren zich meestal rond het gemiddelde, behalve in overeenkomst (eigendomsdossiers leiden tot beduidend meer 

overeenkomsten) en gezamenlijke gesprekken (eigendomsdossiers tellen beduidend minder gezamenlijke gesprekken). 

 

Als we kijken naar de opsplitsing in gerechtelijke fase, zien we dat het zittingsniveau potentieel vertoont (zie het percentueel hoge aantal 

opgestarte bemiddelingen). In de praktijk zijn de absolute aantallen echter heel beperkt. Wordt er van de mogelijkheid om bemiddeling aan 

te bieden op dit niveau te weinig gebruik gemaakt? 

Een andere bemerking is dat de opstart van bemiddeling in geen enkele fase ver onder het gemiddelde zit. Gecombineerd met de vaststellin-

gen van bv. Shapland (2011) en Aertsen et al. (1994, 1996), kunnen we veronderstellen dat er geen moment is dat idealer is dan het andere 

om het aanbod van bemiddeling te doen. Of, anders gesteld, de periode waarin bemiddeling als welkom wordt ervaren, is heel ruim. 

Resultaten (vervolg): 


