
H erstelrecht en criminaliteitspreventie 

 Inleidend: 

De effectiviteit van herstelrecht kan niet gereduceerd worden tot het effect op recidive, gezien 
de meerwaarde van herstelrecht op andere vlakken. Tegelijk kan herstelrecht het ook niet ma-
ken om niet bezig te zijn met recidive, wil het meer dan een marginale rol spelen in het huidige 
strafrechtelijk systeem (Andrews & Bonta, 2006 in Presser et al., 2007,  p.164). 
Een eerste vraag die zich hierbij stelt is of recidive-verlaging wel een legitiem doel is of kan zijn 
van herstelrecht. Dit lijkt enkel maar mogelijk in de mate dat dit doel compatibel is met de ei-
genheid van herstelrecht, die ook andere doelen kent (bv. aandacht voor noden van het slacht-
offer). Bovendien miskent de loutere focus op recidive de persoon van de dader en andere no-
den van het slachtoffer. 

Definiëring 

Criminaliteitspreventie kan vanuit verschillende perspectieven bekeken worden: (1) het daderperspectief (verhinderen van recidive); (2) het 
slachtofferperspectief (reductie van de schade na victimisering, reductie van verdere victimisering en reductie van daderschap van slacht-
offer) en (3) de generale preventie: de intentie op maatschappelijk niveau om crimineel gedrag te stellen reduceren. 
Hoewel herstelrecht potentieel kent om ook op laatste 2 gebieden criminaliteitspreventie in de hand te werken, is er hier slechts heel weinig 
methodologisch onderzoek rond gebeurd. Daarom focussen we ons hier op het eerste perspectief. 
In dit perspectief kan recidive opnieuw op verschillende manieren worden ingevuld: (1) opnieuw veroordeeld worden, (2) aantal nieuwe 
veroordelingen en (3) ernst van de gepleegde misdrijven waarvoor men veroordeeld is. 

Methodologie 

Het meten van criminaliteitspreventie door herstelrecht is geen evidentie. Zo  is er vaak onduidelijkheid over het concept “herstelrecht” en 
zijn de praktijken die als herstelrechtelijk geëvalueerd worden heel divers, wat moeilijkheden oplevert voor meta-studies (Gielen & Vanfrae-
chem, 2011). Deze meta-studies zijn echter wel belangrijk, gezien de vaak (relatief) kleine onderzoekspopulatie van afzonderlijke onder-
zoeken. 
Daarnaast is het vaak niet zo evident om causaliteit tussen herstelrecht en recidive aan te duiden. 
Tot slot, specifiek aan herstelrecht is de vrijwillige deelname aan het gebeuren. Hierdoor is er mogelijk sprake van een “self-selection bias”: 
degene die vrijwillig deelnemen aan herstelrecht, zijn mogelijks ook daders die reeds de intentie hadden om geen misdrijven meer te plegen. 

Resultaten 

Vanuit theoretisch standpunt is er  wel degelijk een potentieel om vanuit het herstelrecht recidive te doen afnemen:  

 Reïntegrative shaming (RST): RST is een ‘crime control theory’, ontwikkeld door Braithwaite, gericht op preventie van recidive. Het 
uitgangspunt is dat ‘door shaming’ gekoppeld aan respect door de context en inbreng van de schade van het slachtoffer, de dader 
opnieuw een geweten krijgt en daardoor minder snel opnieuw feiten zal plegen. 

 Een aantal factoren bij daders, die gelinkt zijn aan een lagere recidive, worden in de hand gewerkt door RST: tonen van berouw, ont-
breken van ‘stigmatic shaming’, actief betrokken zijn in beslissingen, akkoord zijn met resultaat, ontmoeting en excuses aan slacht-
offer, etc. Tegelijk is dit ook de zwakte van RST: de flexibiliteit van herstelrecht (i.t.t. een “scripted intervention”) zorgt er immers 
voor dat er niet gegarandeerd kan worden dat deze elementen aan bod komen. 

 De link tussen herstelrecht en ‘social’ en ‘human capital’: Door deelname aan een herstelrechtelijke interventie ontstaan er mogelijk-
heden om een sociaal netwerk te creëren/verstevigen. Bovendien kan herstelgericht werk, als uitkomst van de interventie, ook de 
band met de gemeenschap versterken (versterking social capital) en is het mogelijk dat individuen op een andere (positievere) ma-
nier naar zichzelf kijken (versterking human capital). 
Zowel  de aanwezigheid van social als human capital zijn gelinkt aan een lagere recidive-kans. De moeilijkheid is om steunfiguren/
gemeenschap te laten deelnemen aan de herstelrechtelijke interventies; en indien ze aanwezig zijn, is er geen garantie dat ze dan de 
capaciteiten hebben om social capital te bewerkstelligen. 

 
Naast de theoretische link tussen herstelrecht en recidive zijn er reeds heel veel onderzoeken, date-
rend van eind de jaren ‘70 tot nu, gevoerd naar het al dan niet bestaan van deze link in de praktijk. 
Het merendeel van deze onderzoeken (voor een niet-limitatief overzicht, zie bv. Shapland et al., 
2011, pp. 16-35; Vanfraechem, Aertsen & Willemsens, 2010) concludereert dat herstelrecht een 
(licht) positieve impact heeft op het verminderen van recidive.  

 In Oostenrijk bleek uit een onderzoek (met controlegroep over een periode van 10 jaar) dat 
de algemene recidive na bemiddeling op 14% lag, in vergelijking met 33% bij daders die de 
klassieke gerechtelijke weg hadden afgelegd. Indien er enkel gekeken werd naar daders die al 

Would the question ever be reversed? 

What is the likelihood of abondoning 

a program that reduced offender 

recidivism simply because it did not 

prove helpful for victims? 

(Presser et al., 2007) 
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 een geschiedenis hadden van voorgaande feiten, was er nog steeds een verschil merkbaar: 30% recidive na bemiddeling t.o.v. 47% na 
de klassieke gerechtelijke procedure. Een bedenking bij dit onderzoek was wel dat er hier mogelijks sprake was van de zogenaamde 
“selection-bias” (zie hoger). 

 In België heeft Vanfraechem in haar onderzoek naar HERGO ook de recidivecijfers onderzocht. Ze stelde vast dat 22% van de minder-
jarige daders die had deelgenomen aan een HERGO recidiveerden (in vergelijking met 58% van de jongeren die ervoor kozen om niet 
deel te nemen).  

 Bergseth et al. (2007) vonden bv. dat ca. 30% daders die hadden deelgenomen aan een herstelrechtelijke interventie  in een periode 
van 3 jaar opnieuw in contact kwam met gerechtelijke instanties; in vergelijking met 45% daders die verwezen waren naar het klas-
sieke gerechtelijke systeem. Ook op het gebied van aantal nieuwe contacten en ernst van de nieuw gepleegde feiten scoorde de 
groep daders die deelnam aan herstelrechtelijke interventies significant lager. 

 In Finland werd omstreeks 1999 een grootschalig onderzoek gevoerd naar recidive: een groep van 1000 daders die hadden deelgeno-
men aan bemiddeling werden vergeleken met een groep van 17000 die niet hadden bemiddeld. De bevinding was dat de recidive-
cijfers van de eerste groep iets lager waren dan deze van de tweede groep; het verschil werd bovendien groter naarmate de daders 
jonger waren.  

 In het onderzoek van Shapland et al. (2011) bestond de onderzoekspopulatie uit een groep volwassen daders die voor de herstelrech-
telijke interventie vaak reeds meerdere misdrijven hadden gepleegd. Dit is een verschil met andere onderzoeken, die zich veelal fo-
cussen  op minderjarige daders.  Deze groep werd vergeleken met een controlegroep, waarbij zelfs de selection-bias (ten dele) werd 
teniet gedaan. Er werd een significante daling gevonden m.b.t. het aantal nieuwe feiten die de daders in de experimentele groep 
pleegden over een periode van 2 jaar na de herstelrechtelijke interventie. Er werden bovendien geen aanwijzingen vastgesteld dat 
herstelrechtelijke praktijken beter of slechter zou werken bij bepaalde groepen van daders of feiten. 

 
In geen enkel evaluatief onderzoek werden aanwijzingen gevonden dat een herstelrechtelijke interventie de recidive zou verhogen. 
Bovendien zijn er aanwijzingen dat  herstelrecht in dit opzicht effectiever is bij ‘low-risk’-daders en indien er een directe ontmoeting plaats-
vindt. Verwijzend naar de theorie van social en human capital lijkt conferencing bovendien effectiever te zijn dan directe bemiddeling, die op 
zijn beurt effectiever is dan indirecte bemiddeling. 
Toch is er ook enige terughoudendheid om de reductie in recidive louter aan de herstelrechtelijke interventie te verbinden. Zo stellen Robin-
son & Shapland dat herstelrecht eerder helpt om de motivatie bij daders, die reeds hebben voorgenomen geen feiten meer te plegen, te 
maximaliseren. Herstelrecht zou m.a.w. niet de oorzaak van recidive-reductie zijn, maar wel de katalysator van het succes ervan. Dit wordt 
ook ondersteund door het onderzoek van Pelikan & Hoemisch, die stelden dat de meest voorkomende uitkomst van bemiddeling was dat 
ingezette verandering versterkt werd (2000, in Pelikan, 2010). 

Conclusies 

Recidive blijkt wel degelijk een legitiem doel van herstelrecht te zijn, maar kan nooit het hoofddoel van herstelrecht worden. Dit blijkt een 
precaire balans te zijn: te veel aandacht hiervoor kan herstelrecht in zijn kern schaden, te weinig aandacht kan herstelrecht van het straf-
rechtelijk systeem vervreemden. 

Uit onderzoek blijkt bovendien dat herstelrecht minstens even effectief is als het klassieke strafrechtelijke systeem m.b.t. recidive; en er zijn 
voldoende sterke aanwijzingen dat in bepaalde situaties (bv. directe ontmoetingen, “low-risk offenders”, daders die reeds het voornemen 
hebben genomen om hun leven te beteren, etc.) herstelrecht zelfs betere resultaten kan voorleggen op het gebied van recidive-verlaging. 

Tot slot geeft de social capital theorie ook aan dat een project als het ‘Herstelfonds’ (werken in de gemeenschap) ook mogelijks recidive-
verlagend kan werken. 
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