
B emiddeling en de impact op het gerech-

telijk dossier 

 Inleidend 

Herstelrechtelijke praktijken worden in veel landen gebruikt als diversiemaatregel (zie Vanfraechem et al., 2011).  

De impact van een succesvolle bemiddeling of conferentiegesprek op de reactie van justitie op het misdrijf is hier 

bijgevolg groot. 

Als we focussen op de Belgische situatie, zien we dat bemiddeling, zoals o.a. aangeboden door Moderator vzw, 
aanzien wordt als aanvulling op het gerechtelijk systeem. Toch zien we ook hier een streven naar beïnvloeding van 
de strafrechtelijke reactie. Maar in hoeverre kan dit streven ook teruggevonden worden in de realiteit? 

Definiëring 

Onder beïnvloeding van de strafrechtelijke reactie verstaan we hier de impact van de bemiddeling op het individu-

ele vonnis (in welke mate houdt de rechter rekening met de inhoud van de bemiddelingsovereenkomst, of m.a.w. met de wensen van partij-

en). Bovendien kan de vraag gesteld worden of er ook een ruimere impact is: verandert de kijk van magistraten op de afhandeling van een 

conflict door confrontatie met de herstelrechtelijke methode? 

Methodologie 
Onderzoek omtrent dit thema is vooral gevoerd op basis van analyse van vonnissen in zaken waar een bemiddelingsovereenkomst werd af-

gesloten. Daarnaast is er ook sprake van interviews met magistraten met als doel om zowel de algemene houding t.o.v. bemiddeling (en de 

link met justitie) te achterhalen als meer informatie te verkrijgen over zaken die ze behandeld hebben waarin een bemiddelingsovereen-

komst was afgesloten. 

Resultaten 

Herstelbemiddeling voor meerderjarige daders werd van bij de opstart duidelijk gepositioneerd als een aanvulling op de klassieke gerechtelij-

ke procedure. Toch werd er duidelijk gesteld dat de bemiddeling ook als doel had om door te wegen op de strafrechtelijke afhandeling: 

“Mediation aims to influence the sentencing process by the promotion and introduction of restorative thinking and actions” (Aertsen & Pe-

ters, 1998, p.108). Het moge duidelijk zijn dat dit verder gaat dan de beïnvloeding van de strafrechtelijke uitspraak op het niveau van het 

individuele dossier, maar eerder gaat over een algemene wijziging van kijken naar strafrechtsbedeling. 

De wijze waarop dit in de praktijk gebeurt is dat via het werk in individuele dossiers een verbinding gemaakt wordt met het strafrechtelijk 

systeem. Zoals de wet van 22 juni 2005 stelt, kan dit echter enkel maar indien beide partijen samen iets wensen mee te delen aan de gerech-

telijke instanties. Maar wat houdt deze verbinding nu concreet in? 

 

Lauwaert (2009) analyseerde 21 vonnissen in dossiers waar een bemiddelingsovereenkomst was bereikt in het gerechtelijk arrondissement 

Dendermonde. Hierbij vond ze slechts twee expliciete verwijzingen naar bemiddeling en/of het resultaat van de bemiddeling. Dit lage aantal 

lag in de lijn van voorafgaand (beperkter) onderzoek (bv. Maes: 10 expliciete verwijzingen op 36 vonnissen; Lambrechts: 2 expliciete verwij-

zingen op 20 vonnissen). Een bemerking hierbij is wel dat alle geanalyseerde vonnissen dateren uit de periode van voor de inwerkingtreding 

van de wet van 22 juni 2005. Echter, uit onderzoek gevoerd na de inwerkingtreding van de wet blijkt dat het aantal expliciete verwijzingen 

nauwelijks stijgt: Lochs (2009) telde 44 expliciete verwijzingen in 159 vonnissen bij zaken waar een bemiddelingsovereenkomst was bereikt. 

Indien bij de analyses ook de impliciete verwijzingen worden meegeteld (bv. “rekening houdend met alle elementen in het dossier”, verwij-

zing naar spijt of schaderegeling), ligt het aantal verwijzingen weliswaar iets hoger, maar bereikt nog steeds geen 50%. 

Uit de manier waarop verwezen wordt naar de bemiddelingsovereenkomst, blijkt dat deze vaak wordt vernoemd als één van de elementen 

die in het voordeel van de verdachte speelt. Het is echter moeilijk om vast te stellen of dit al dan niet een invloed uitoefent op het effectieve 

vonnis zelf; en hoe groot die invloed dan wel precies is. De analyse van Lochs lijkt erop te wijzen dat er toch enige invloed kan zijn: in de helft 

van de vonnissen met een expliciete verwijzing naar bemiddeling, wordt er letterlijk gesteld rekening te houden met de bemiddeling. De 

wijze waarop dit gebeurt is dan afhankelijk van de feiten en de persoon van de dader (2009, p. 58). 

Het lijkt dan ook dat de verbinding tussen bemiddeling en het strafrechtelijk systeem op het niveau 

van individuele dossiers op de rechtbank eerder beperkt is: er wordt weinig verwezen naar de bemid-

deling in de vonnissen en indien er verwezen wordt, wordt er in de helft van de gevallen op één of 

andere manier rekening gehouden met de overeenkomst (afhankelijk van de feiten en de persoon 

van de dader). 

Over de mate van verbinding op het niveau van het opsporings– of gerechtelijk onderzoek (bv. de 



B emiddeling en de impact op het gerech-

telijk dossier 

 impact van de bemiddelingsovereenkomst op de beslissing om al dan niet te dagvaarden), is er geen onderzoek bekend.. 

 

Is het mogelijk om met deze beperkte verbinding bij individuele dossiers toch een impact te hebben op het ruimere strafrechtelijk systeem? 

Als we dit puur kwantitatief bekijken, valt dit te betwijfelen. Lauwaert (2009) stelt bv. dat de werklast van een parketmagistraat in Dender-

monde jaarlijks 3000 dossiers bedraagt. Slechts in 1 à 4 van deze dossiers wordt een bemiddelingsovereenkomst bereikt. Als we kijken naar 

het aantal overeenkomsten dat Moderator vzw de afgelopen jaren opstelde, merken we hierin een constante over de afgelopen jaren (tussen 

2008 en 2013 waren er gemiddeld 277 bemiddelingsovereenkomsten; min. 228 en max. 346). Het aantal dossiers waarin een overeenkomst 

wordt bereikt over heel Vlaanderen ligt m.a.w. lager dan het aantal dossiers dat door 1 magistraat in 1 gerechtelijk arrondissement wordt 

behandeld. 

Bovendien blijkt uit interviews dat magistraten uit overeenkomsten enkel die elementen oppikken die passen binnen hun eigen juridische 

denkkader. Op die manier werd de overeenkomst (of herstel) gereduceerd tot een (financiële) schadevergoeding en kijken magistraten voor-

al uit naar beslissingsfaciliterende informatie (Lauwaert, 2009, p.211). De overeenkomst wordt m.a.w. ingepast in het strafrechtelijk discours; 

de elementen die hier niet in passen werden niet in rekening gebracht. Zo gaven magistraten bv. aan dat ze geen rekening konden houden 

met de wensen van het slachtoffer inzake de straftoemeting. 

Bijgevolg lijkt het op het eerste zicht dat via de bemiddelingsovereenkomst het strafrechtelijk systeem in zijn geheel niet kan veranderd wor-

den. Niet enkel zijn er kwantitatief te weinig overeenkomsten om een dergelijk impact te hebben, bovendien benadert de magistraat de be-

middeling vanuit zijn eigen systeem (Lauwaert, 2009, p. 213). Het is dus niet het strafrechtelijk systeem dat meer herstelrechtelijk wordt, 

maar integendeel de herstelrechtelijke overeenkomst  diewordt gereduceerd tot zijn strafrechtelijk belang. 

 

Hier schuilt bovendien een gevaar voor de perceptie van bemiddeling. Gezien deze reductie van de bemiddeling, stellen sommige magistra-

ten zich zelfs de vraag over de meerwaarde van bemiddeling: de politie kan immers ook nagaan of er een bereidheid is tot schadevergoeding 

en of de relatie tussen dader en slachtoffer genormaliseerd is (Lauwaert, 2009). Bijgevolg is de bemiddeling niet noodzakelijk voor hen om 

deze informatie in te winnen en dus ook niet noodzakelijk om hun werk naar behoren uit te oefenen. Shapland (2011) maakt hierover de 

bedenking dat het justitieel apparaat an sich slechts traag verandert; bovendien heeft enige verandering het meeste kans van slagen indien 

dit van hogerhand wordt opgelegd (zodat er consequenties tegenover staan indien de verandering niet gebeurt) en als dit in het voordeel van 

justitie zelf is. 

Conclusies 

Uit onderzoek blijkt dat de bemiddeling via de overeenkomst er momenteel niet in slaagt om fundamenteel de strafrechtelijke reactie te 

beïnvloeden. Niet enkel is het kwantitatieve aantal bemiddelingsovereenkomsten hiervoor te beperkt, maar de overeenkomsten die er zijn 

worden ook nog eens gereduceerd door de magistraat naar hetgeen past binnen het bestaande strafrechtelijke discours. In individuele dos-

siers zijn er weliswaar soms uitzonderingen vast te stellen. 

 

De vraag stelt zich of, indien dit streven behouden blijft, de overeenkomst hier de beste weg toe is. Kwantitatief lijkt dit immers een enorme 

stijging te vragen vooraleer magistraten hier op regelmatige basis mee geconfronteerd worden, terwijl er de laatste jaren eerder sprake is 

van een nivellering in het aantal bereikte overeenkomsten. Is er niet meer potentieel voor het bereiken van deze invloed via enerzijds het 

meer duiden op de meerwaarde van bemiddeling voor justitie (bv. grote tevredenheid over bemiddeling die ook een invloed heeft op tevre-

denheid/vertrouwen burger in justitie) en anderzijds op het maatschappelijk draagvlak voor een herstelrechtelijke afhandeling van criminali-

teit, waardoor justitie wel verplicht wordt om deze stroming te volgen? In deze zin lijkt een structureel overleg met relevante actoren (bv. 

stuurgroep) en blijvende sensibilisering, zowel van relevante derden als de bredere maatschappij, van groot belang. 
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