
W erkingsprincipes herstelrecht 

 Inleidend 

Herstelrechtelijke praktijken worden gestuurd door een aantal werkingsprincipes; nl. de vrijwilligheid van het aan-
bod, de vertrouwelijkheid en de neutraliteit van de bemiddelaar of facilitator. Deze werkingsprincipes worden 
opgesomd in de meeste definities van herstelrecht(elijke praktijken) en zijn overgenomen in zowel internationale 
als nationale regelgeving. 
Wat houden deze werkingsprincipes echter concreet in? Zijn ze ook effectief in de praktijk om te zetten? En zijn ze 
echt noodzakelijk om herstelrecht(elijke praktijken) op een goede manier te laten verlopen? 

Definiëring 

Vrijwilligheid 

Vrijwilligheid kent drie dimensies in herstelrechtelijke praktijken: (1) partijen nemen slechts deel indien zij daarin vrijwillig mee instemmen. 
(2) Deze instemming impliceert bovendien dat ze voldoende geïnformeerd zijn om de juiste keuze te kunnen maken. (3) De vrijwilligheid blijft 
bovendien gelden voor het ganse proces, tot en met het opstellen van een eventuele overeenkomst (Lauwaert, 2009). 

Vertrouwelijkheid 

De vertrouwelijkheid van herstelrechtelijke processen betekent dat elk gesprek in de bemiddeling vertrouwelijk is en niet mag gebruikt wor-
den buiten de bemiddeling (bv. in een strafrechtelijke procedure). Een mogelijke uitzondering hierop is wel de onderlinge overeenkomst 
tussen beide partijen, die er samen voor kunnen kiezen om bepaalde elementen vrij te geven. 

Neutraliteit 

Neutraliteit in bemiddeling heeft een aantal betekenissen. (1) Het houdt in dat de bemiddelaar de inhoud of uitkomst van de bemiddeling 
niet beïnvloedt. (2) Bovendien is de bemiddelaar zelf geen partij en kiest hij/zij ook geen partij; er is m.a.w. geen sprake van een bevooroor-
deling van de ene t.o.v. de andere. (3) Het is ook belangrijk dat de bemiddelaar niet beïnvloed wordt door één van de partijen, noch door het 
bestaan van een persoonlijke relatie, noch door een financiële compensatie. Tot slot, (4) op een ruimer niveau bekeken is het ook belangrijk 
dat er een onafhankelijkheid is van de bemiddelaar t.o.v. de overheid (Astor, 2007; Lauwaert, 2009). 

Methodologie 
We willen hier nagaan welk belang deze drie werkingsprincipes hebben en of deze in de praktijk ook haalbaar zijn. In de literatuur is dit reeds 
onderzocht, zowel op basis van praktijkonderzoek (bv. observatie bemiddelingen—zie bv. Mulcahy, 2001) als vanuit een eerder theoretisch 
denkkader—zie bv. Astor, 2007). 

Resultaten 

Vrijwilligheid 

 Waarom? 
Vrijwilligheid binnen herstelrechtelijke processen is noodzakelijk, omdat deze anders geen kans hebben op slagen (R(99)19 Raad van 
Europa). Dit wordt bevestigd door het onderzoek van Shapland (2011), waaruit bleek dat daders die zich verplicht voelden om deel te 
nemen aan een herstelrechtelijk proces minder geneigd waren om authentiek aanwezig te zijn; of zelfs helemaal niet opdaagden. 
 

 Praktijk 
Vrijwilligheid is een gradueel begrip (Lauwaert, 2009). Concreet betekent dit dat tussen de vrijwillige keuze of een keuze die volledig 
onder dwang is gemaakt, een grote grijze zone ligt, waarbinnen partijen (ook in de keuze om wel of niet in te gaan op het aanbod van 
bemiddeling) zich bevinden. Lauwaert stelt zo dat er sprake kan zijn van een (gepercipieerde) druk vanuit (1) de strafrechtelijke con-
text, (2) de bemiddelaar en/of verwijzer, (3) vanuit de relatie tussen dader en slachtoffer of druk vanuit de naaste omgeving. Ook in 
het onderzoek naar PMC (Ehret et al., s.d.) kwam naar voren dat partijen soms voor de bemiddeling of PMC kozen omdat ze het ge-
voel kregen dat het moest (vanuit de rechter) of omdat het beter was voor de andere partij (zeker indien dit een familielid was). 
Het blijvend informeren van beide partijen over de vrijwilligheid gedurende het ganse herstelrechtelijke traject is dus belangrijk; 
maar hierbij dient steeds rekening gehouden te worden dat er, zelfs bij voldoende informatie, toch sprake kan zijn van een keuze die 
niet volledig vrijwillig gemaakt is.  

 
Vertrouwelijkheid 

 Waarom? 
De vertrouwelijkheid wordt als essentieel aanzien voor het creëren van een veilig klimaat waarin partijen met elkaar in gesprek kun-
nen gaan. Dit laat niet enkel toe dat partijen zich kwetsbaarder durven op te stellen; bovendien is dit belangrijk om het vrijwillige 
karakter van herstelrecht te waarborgen. 
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  Praktijk 
De vertrouwelijkheid binnen herstelrecht is geen absoluut gegeven.  In de Belgische situatie wordt de vertrouwelijkheid wel gemaxi-
maliseerd door de wet van 22 juni 2005 . Immers, door de bemiddelaar expliciet een beroepsgeheim toe te kennen en het niet moge-
lijk te maken dat hij wordt opgeroepen als getuige (art. 553 §3 Sv.), kan de vertrouwelijkheid gegarandeerd worden (buiten de uit-
zonderingssituatie op beroepsgeheim, nl. een persoon in nood) vanuit het standpunt van de bemiddelaar.  
De vertrouwelijkheid is ook gegarandeerd naar het gerechtelijk dossier toe, in die zin dat de rechter geen rekening mag houden met 
informatie uit de bemiddeling, tenzij deze door beide partijen wordt meegedeeld. Echter, het is niet mogelijk om te garanderen dat 
één van beide partijen toch informatie meedeelt aan de rechter (die hierdoor mogelijks (on)bewust beïnvloed wordt) of aan anderen 
(bv. pers). Met dit gegeven dient rekening gehouden te worden en partijen dienen hiervan op de hoogte te zijn. 

 
Neutraliteit 

 Waarom? 
Aangezien een bemiddeling en de uitkomst ervan niet gebonden zijn aan wettelijke principes (zoals de strafvordering wel is), wordt 
de legitimiteit van (de uitkomst van) bemiddeling gehaald uit de neutraliteit van de bemiddelaar en de beslissingen die genomen 
worden met wederzijdse instemming van beide partijen. 
 

 Praktijk 
In de praktijk lijkt het concept van neutraliteit niet zo eenvoudig. Niet enkel stellen sommigen dat neutraliteit onmogelijk te bereiken 
is, neutraliteit of onpartijdigheid kan zelfs aanzien worden als een “claim” op een zekere macht en autoriteit. Bovendien is een zuive-
re neutrale positie ook in conflict met machtsonevenwicht in de bemiddeling: ofwel grijpt de bemiddelaar in (en is dus niet meer 
neutraal), ofwel grijpt hij/zij niet in waardoor een rechtvaardig proces en uitkomst van de bemiddeling wellicht niet meer mogelijk is 
(en bemiddeling de huidige machtsverhouding—tussen partijen, tussen groepen in de samenleving—bevestigt). 
Om die reden wordt er soms gekozen om een onderscheid te maken tussen “neutraliteit” en “onpartijdigheid” of “meerzijdige partij-
digheid”. Echter, dit gaat voorbij aan het feit dat ook deze begrippen individueel ingevuld worden door de bemiddelaar; vanuit zijn 
eigen perspectief, levenservaring, etc. Richtlijnen hoe met dit eigen perspectief in de bemiddeling dient omgegaan te worden, ont-
breken. Ook andere oplossingen voor neutraliteit in de bemiddeling (neutraliteit als 
een streven, legitimiteit zoeken in “fairness” en vertrouwen) kennen hun gebreken 
(zie Astor, 2007). Er is echter een principe nodig dat een richtlijn biedt om de input 
van de bemiddelaar te sturen en die ook de onafhankelijkheid van de bemiddelaar 
bevestigt. 
Een mogelijk alternatief voor neutraliteit zou een “ethic of partiality” kunnen zijn 
(Mulcahy, 2001). Astor (2007) heeft dit vrij uitgebreid uitgewerkt (zie ook Lauwaert, 
2009), waarbij het inzicht van bemiddelaars in hun eigen perspectief en het effect 
hiervan op de bemiddeling een centrale rol innemen. Astor (2007) en Mulcahy 
(2001) ijveren er dan ook voor om in de vorming van bemiddelaars veel meer aan-
dacht te schenken aan de impact van het eigen perspectief (en de normaliteit van 
het eigen perspectief) i.p.v. enkel te verwijzen naar een neutrale houding die in de 
praktijk weinig handvaten biedt. 

Conclusies 

De werkingsprincipes van herstelrechtelijke processen zijn niet willekeurig gekozen: ze geven legitimiteit en vergroten de kans op een posi-
tief verloop. Deze werkingsprincipes worden bovendien niet louter verdedigd door organisaties, maar ze worden erkend in regelgeving. 

Toch zijn deze werkingsprincipes ook niet absoluut; elk principe kent een aantal grenzen in de praktijk. Mogelijk ligt de grootste beperking in 
het principe “neutraliteit”, dat ontleend werd aan het klassieke gerechtelijk systeem (de rechter die vonnist dient neutraal te zijn). In de 
praktijk dient er misschien eerder sprake te zijn van een “verantwoorde partijdigheid”, waarbij het perspectief van de bemiddelaar een in-
strument dient te zijn, en niet iets dat als “abnormaal” of foutief beschouwd wordt. 
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Resultaten (vervolg): 

Een bijkomende kritiek op “neutraliteit” is dat 
het een term is uit het klassieke gerechtelijke 
systeem, waartegen herstelrecht zich juist 
afzet. Astor (2007, p. 237) stelt daarom dat het 
niet eenvoudig is om neutraliteit los te laten; 
echter: 
However, it is important not to be too pessimis-
tic. Mediation may not have the power to flout, 
change or redefine the social and legal order, 
but it may retain some of the advantages of 
youth, rebellion and creativity. 


