
H erstelrecht: waar voor uw geld? 

 Inleidend 
Herstelrecht en bemiddeling worden vooral geëvalueerd vanuit het perspectief van dader en slachtoffer: wat halen zij uit hun deelname aan 
een herstelrechtelijke praktijk? Wordt er wel tegemoetgekomen aan hun noden? 
Er kan echter ook een evaluatie gemaakt worden vanuit het perspectief van de samenleving. In die zin wordt er in vrij veel onderzoek verwe-
zen naar het mogelijke effect van herstelrecht op de recidive van daders. Daarnaast kunnen we ook kijken naar het financiële aspect: is het 
economisch gezien te verantwoorden om vanuit de overheid te investeren in een herstelrechtelijke praktijk? 

Definiëring 

Een herstelrechtelijke praktijk is “value for money” als de kost voor het behandelen van een conflict lager is dan de winst die gemaakt wordt 

door de tussenkomst van de herstelrechtelijke praktijk. 

 

Attrition process 

Herstelrechtelijke praktijken zijn steeds vrijwillig en werken binnen een bepaald kader. Bijgevolg is er sprake van een proces van aanmelding 

tot effectief dossier, waar bij iedere stap mogelijks een aantal dossiers “afvallen”: de aanmelding voldoet niet aan het werkingskader, slacht-

offer of dader wensen niet in te gaan op het aanbod, etc. 

Methodologie 

Onderzoek naar de financiële kosten verbonden aan een herstelrechtelijke praktijk beperken zich veelal tot de kostprijs; en vermelden dus 

niet de mogelijke winst of besparing op toekomstige kosten. Indien er toch rekening wordt gehouden met eventuele winsten of toekomstige 

kosten die uitgespaard worden, wordt hierbij gefocust op de winst die gemaakt wordt doordat de recidive bij daders eventueel lager is. Mo-

gelijke financiële winst  op basis van een moreel of emotioneel herstel dat bewerkstelligd of versneld wordt door de herstelrechtelijke prak-

tijk, komt nauwelijks aan bod in de literatuur. 

Een bijkomende beperking is de moeilijkheid om de exacte kosten per herstelrechtelijk dossier te meten. Er is immers geen geaccepteerde 

standaardpraktijk van herstelrecht; bovendien is dit ook afhankelijk van welk niveau  van het herstelrechtelijk dossier (bv. aanmelding of 

opgestart dossier) je neemt als vertrekpunt. Hoe verder het vertrekpunt zich bevindt in het “attrition process”, hoe hoger de kosten per indi-

vidueel dossier. Echter, deze kosten bevatten dan ook het werk in de dossiers die reeds zijn afgevallen. 

Resultaten: 

Het onderzoek dat hiernaar gebeurd is, is zoals reeds gesteld, vrij beperkt. Cijfers omtrent de totale kost van een bemiddelingspraktijk zijn 

niet altijd voorhanden; daarenboven is het niet louter zaak om de kost van een herstelrechtelijke tussenkomst te vergelijken met de tussen-

komst van het klassieke gerechtelijke systeem (waarvan de kostprijs ook niet altijd zo duidelijk is). 

Zo dient in eerste instantie rekening gehouden te worden met de plaats van de herstelrechtelijke praktijk in het juridisch systeem: wordt dit 

aanzien als een aanvulling of als een diversie-maatregel? In het eerste geval zal de herstelrechtelijke praktijk altijd een initiële meer-kost met 

zich meedragen, aangezien er meer gebeurt met daders en slachtoffers dan louter de klassieke gerechtelijke procedure. De vraag die zich 

dan stelt, is of deze meer-kost op lange termijn in economisch opzicht “opbrengt”. 

Deze opbrengst op lange termijn is een moeilijke oefening om te maken; gezien je hier rekening dient te houden met mogelijke kosten die in 

de toekomst zouden gemaakt zijn indien de herstelrechtelijke tussenkomst niet was gebeurt. En hiermee komen we dan bv. terug op het 

effect van herstelrecht op recidive. Nieuwe feiten die gepleegd worden brengen immers zowel kosten met zich mee voor het juridisch sys-

teem als voor potentiële nieuwe slachtoffers. Nieuwe feiten vermijden betekent m.a.w. een kostenverlaging. 

 

Een aantal onderzoeken hebben de financiële kosten van een herstelrechtelijke praktijk (zijdelings) belicht (zie Vanfraechem et al., 2010): 

 Uit evaluatie-onderzoek in Finland (uitgevoerd in de jaren ‘90) bleek dat de inzet van middelen in slachtoffer-daderbemiddeling effi-

ciënter was dan de inzet van middelen in de klassieke gerechtelijke procedure. Er werd hierbij een inschatting gemaakt van een kost 

van ca. €250 per bemiddeling in vergelijking met een kost van ca. €1000 voor een gerechtelijk dossier dat door een rechter behan-

deld wordt. De winst werd volgens onderzoekers gehaald uit het vermijden van een rechtszaak (bemiddeling werd dus gebruikt als 

diversie-maatregel) en het verminderen van toekomstig crimineel gedrag (Iivari, 2010). Een bedenking bij dit onderzoek is wel dat dit 



H erstelrecht: waar voor uw geld? 

 gebaseerd was op de gegevens van een heel beperkt aantal bemiddelingszaken. 

 Een soortgelijke conclusie werd gemaakt in Noorwegen door de auteur Alexandersen, die stelde dat de kosten voor de maatschappij 

laag waren voor herstelrecht, indien dit vergeleken werd met het klassieke juridische systeem. 

 In Nederland werd op basis van een evaluatief onderzoek de kost van een “restorative mediation” geschat op €840 (Homburg et al., 

2002 in Blad & Lauwaert, 2010). De kostprijs van een procedure volgens de klassieke juridische weg werd hier niet tegenover gezet. 

 

Shapland et al. (2008) hebben wellicht het meest uitgebreide onderzoek gevoerd rond de kosten van herstelrechtelijke praktijken (dit was 

dan ook één van hun opdrachten vanwege de British Home Office). Drie verschillende herstelrechtelijke praktijken werden onderzocht, allen 

waren een toevoeging aan de klassieke gerechtelijke procedure (en dus geen diversie-maatregel). Er werd rekening gehouden met o.a. loon 

van bemiddelaars, verplaatsingskosten, huur gebouwen, training, etc. Op deze manier kwam men tot de prijs per aanmelding (tussen £248 

en £1458) of per afgeronde herstelrechtelijke interventie (tussen £3261 en £5457). 

De onderzoekers stelden dat, indien er sprake zou zijn van een lagere recidive na een herstelrechtelijke interventie, er ook een financiële 

winst werd gemaakt door de besparing van kosten voor zowel het justitieel systeem als eventuele toekomstige slachtoffers. Om dit te bere-

kenen, werd een vergelijking gemaakt tussen de kosten 2 jaar voor en 2 jaar na de herstelrechtelijke interventie; en dit zowel voor de groep 

die had deelgenomen aan herstelrecht als de controlegroep (die deelname ontzegd was).  Enkel voor conferentiegesprekken werd een statis-

tisch significant resultaat gevonden: bij de experimentele groep was er een besparing van £19771 per dader tegenover een verhoging van de 

kosten van €11699 per dader uit de controlegroep (m.a.w. conferentiegesprek-

ken brachten gemiddeld een totale besparing van £31470 per dader). 

 

Voor bemiddeling waren er geen statistisch significante verschillen op te merken 

tussen de experimentele groep en controlegroepen, maar er waren wel aanwij-

zingen dat de kosten per dader hier stegen na deelname aan bemiddeling. 

Conclusies 

Onderzoek naar de financiële kosten-baten van herstelrecht duidt aan dat, hoewel herstelrechtelijke praktijken initieel steeds een meerkost 

zullen zijn (tenzij ze als diversiemaatregel worden gebruikt), ze toch ook vanuit een economisch standpunt interessant kunnen zijn. Dit is 

zeker het geval voor conferentiegesprekken, waar Shapland et al. (2008) zelfs vaststelden dat deze effectief “value for money” waren: de 

besparing was (vele malen) groter dan de investering. 

Voor bemiddeling zijn de onderzoeksresultaten tot nu toe echter minder duidelijk. De financiële meer-kost lijkt hier niet opgevangen te kun-

nen worden door een besparing door lagere recidive-cijfers. Onderzoek naar andere mogelijke effecten (bv. financiële besparing door een 

vlugger emotioneel herstel van het slachtoffer) ontbreekt echter. 
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