
H erstelrecht: mythe of realiteit? 

 Inleidend: 

Slachtoffers en daders zelf gezamenlijk aan het woord laten om het misdrijf en de gevolgen 
ervan te bespreken, roept onmiddellijk een aantal bedenkingen en weerstanden op. 
In onderstaande willen we een aantal van deze bedenkingen vergelijken met bevindingen uit 
onderzoek, om na te gaan of ze al dan niet berust zijn op enige waarheid. 

Definiëring 

Volgende bedenkingen zullen we bespreken: 

 Herstelrecht is enkel geschikt voor lichte misdrijven. 

 Het slachtoffer mag enkel maar gecontacteerd worden indien de dader reeds bereid is 
om deel te nemen. 

 Herstelrechtelijke praktijken houden een te groot risico op revictimisatie in. 

 Het aanbod van herstelrecht komt te vroeg/te laat. 

 Partijen haken af indien een rechtstreeks contact vereist is. 

Methodologie 
We focussen ons hier op herstelrecht als aanvulling op het gerechtelijk systeem, niet als alternatief. 

Resultaten 

Herstelrecht is enkel geschikt voor lichte misdrijven 
De meeste herstelrechtelijke praktijken (en bijgevolg onderzoek) zijn gericht op minderjarige daders van veelal “lichtere” misdrijven. Toch 
zijn er ook een aantal onderzoeken gebeurd naar herstelrecht bij zwaardere misdrijven (zie bv. Shapland et al., 2011; Aertsen, Van Garsse & 
Peter, 1994; Aertsen & Van Garsse, 1996). De resultaten van deze onderzoeken liggen in dezelfde lijn als onderzoek naar “lichtere misdrij-
ven: er is sprake van een hoge tevredenheid bij zowel dader als slachtoffer, er zijn indicaties voor lagere recidive, etc. 
Ook Daly (2004) stelde vast dat het type misdrijf niet samenhangt met het feit of  er een goede herstelrechtelijke interventie (in concreto: 
conferentiegesprek; goed werd ingevuld als een positief verlopen gesprek—in de ogen van de onderzoeker— gecombineerd met het feit of 
er al dan niet “herstel” was bereikt als resultaat) volgde of niet. Wel stelde ze dat de (relatieve) impact van herstelrecht op de verwerking 
van slachtoffers groter was, indien slachtoffers zelf aangaven dat ze weinig negatieve effecten ondervonden (dit lijkt ook logisch: indien de 
enige verwachting van een slachtoffer is om vergoed te worden voor de schade, kan herstelrecht hier volledig aan tegemoet komen. Indien 
er echter sprake is van een problematische verwerking, zal de herstelrechtelijke interventie (alleen) dit nooit volledig kunnen oplossen). 
Verder dient ook opgemerkt te worden dat het onderscheid tussen “zware” en “lichte” misdrijven niet eenvoudig te maken is. Slachtoffer-
schap wordt immers individueel ingevuld en er is geen sprake van een directe relatie tussen de (juridische) ernst van het misdrijf, of de eco-
nomische schade veroorzaakt door het misdrijf, en de impact op de getroffen persoon (Vynckier, 2012). 
Tot slot: de praktijk heeft ook reeds aangewezen dat herstelrecht na zware misdrijven wel degelijk mogelijk is (Buntinx, 2013). 
 
Het slachtoffer mag enkel maar gecontacteerd worden indien de dader reeds bereid is om deel te nemen. 
Herstelrechtelijke praktijken verschillen soms sterk van visie of eerst de dader, dan wel het slachtoffer dient gecontacteerd te worden. Er lijkt 
hierover geen consensus te zijn en voor beide praktijken zijn er pro’s en contra’s te vinden, bv.: 

 De dader dient eerst gecontacteerd te worden, om ontgoocheling bij het slachtoffer te vermijden indien de dader toch niet wenst 
mee te werken. 

 Het slachtoffer dient eerst gecontacteerd te worden, om de perceptie te vermijden dat de herstelrechtelijke praktijk “in opdracht van 
de dader” werkt. 

 
Beide opties lijken bijgevolg valabel. Bovendien blijkt dat wie in de praktijk effectief als eerste gecontacteerd wordt, ongeacht de visie, ook 
vaak afhankelijk is van praktische elementen (agenda’s, wijze van aanmelding van het dossier, etc.). 
 
Herstelrechtelijke praktijken houden een te groot risico op revictimisatie in. 
Uit de meeste onderzoeken blijkt dat slachtoffers tevreden zijn over hun deelname aan de herstel-
rechtelijke praktijk. Verder blijkt herstelrecht een potentieel helende impact te kunnen hebben op 
slachtoffers (Van Camp & Wemmers, 2013); herstelrecht alleen is echter niet voldoende (Daly, 2004). 
Bovendien stelt Crawford (2011) dat herstelrechtelijke praktijken een groter potentieel hebben dan 
de klassieke gerechtelijke procedure om de schade bij slachtoffers te reduceren. Bij de grote meer-
derheid is deze impact positief van aard, maar er is effectief een (klein) risico dat deze impact ook 
negatief is. Anders gesteld: de klassieke gerechtelijke procedure is een veilig alternatief, zonder noe-
menswaardige impact (noch positief, noch negatief); de herstelrechtelijke procedure biedt een grote 
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 kans op een positieve impact, met een klein risico dat dit negatief kan uitdraaien. Daly (2004) stelt dit echter nog scherper: zij duidt erop dat 
voor slachtoffers een herstelrechtelijke procedure (die werkt met bekennende daders, slachtoffers actief betrekt, tijd en ruimte schenkt voor 
verhaal slachtoffer, etc.) te verkiezen is boven de klassieke gerechtelijke procedure (polariserend proces, vaak geen bevredigende uitkomst, 
lang wachten, etc.), aangezien deze minder kans op revictimisatie inhoudt. Ook Doerner et al. (1976) stellen dat een klassieke procedure 
bepaalde problemen van slachtoffers (bv. tijdverlies) eerder vergroot dan verkleint. Herstelrecht aan de andere kant wordt juist door daders 
en slachtoffers geapprecieerd omwille van o.a. de afstemming op hun persoonlijke noden en timing (Van Camp & Wemmers, 2013). 
Tot slot: herstelrecht blijkt ook tegemoet te komen aan een aantal noden van slachtoffers. Dient de vraag bijgevolg ook niet omgekeerd ge-
steld te worden: in welke mate is het (re)victimiserend om slachtoffers het aanbod van een herstelrechtelijke praktijk te ontzeggen (al ge-
beurt dit met de beste bedoelingen)? 
 
Het aanbod van herstelrecht komt te vroeg/te laat. 
In een grootschalig onderzoek in Groot-Brittannië (Shapland et al., 2011) werden drie verschillende organisaties die herstelrechtelijke praktij-
ken aanboden (bemiddeling en/of conferentiegesprekken) onderzocht. Het aanbod van de herstelrechtelijke praktijk gebeurde in verschillen-
de fases van het juridische dossier: tijdens het onderzoek, na de veroordeling tot vlak voor het strafeinde. Zowel daders als slachtoffers wer-
den in dit onderzoek bevraagd wat ze vonden van het tijdstip van het aanbod. Ca. 75% van alle respondenten stelden dat het tijdstip ideaal 
was; 17% van de daders en 22% van de slachtoffers vond dat het aanbod eigenlijk te laat kwam. Slechts 1% van de daders en 3% van de 
slachtoffers vond dat het aanbod te vroeg kwam.  
Ook uit het actie-onderzoek m.b.t. bemiddeling voor meerderjarige daders (zie o.a. Aertsen, Van Garsse & Peter, 1994; Aertsen & Van Garsse, 
1996) kwam naar voren dat het merendeel van de partijen tevreden was met de timing van herstelbemiddeling (tijdens het actieonderzoek 
gebeurde dit meestal een paar maanden na de feiten). Een aantal slachtoffers gaf zelfs aan dat het aanbod vroeger mocht gebeurd zijn. 
 
Bijgevolg lijkt het veilig te stellen dat er een ruime periode is, van vrij recent na de feiten tot enkele jaren nadien, dat het aanbod van herstel-
recht als welkom wordt ervaren. 
 
Partijen haken af indien een rechtstreeks contact vereist is. 
In het onderzoek van Shapland et al. (2011), waarin zowel conferentiegesprekken als bemiddeling (indirect en direct) werden onderzocht, 
bleek dat het percentage opgestarte conferentiegesprekken (die sowieso een ontmoeting tussen dader en slachtoffer inhouden), nl. 31%, 
hoger lag dan het percentage opgestarte bemiddelingen (waarbij partijen een keuze hadden tussen pendelcommunicatie of een gezamenlijk 
gesprek), met name 20%. De onderzoekers concludeerden dat, indien de partijen de keuze kregen tussen indirecte of directe gesprekken, het 
grote merendeel de indirecte bemiddeling verkoos. Echter, indien deze keuze niet werd gegeven, participeerden toch een vergelijkbaar aan-
tal slachtoffers en daders aan de herstelrechtelijke praktijk; er was m.a.w. geen sprake van een hogere uitval. 
In een onderzoek in België naar het Vereffeningsfonds (bemiddeling minderjarigen) kwam een soortgelijke conclusie naar voren. Er werd 
vastgesteld dat de verhouding indirect versus direct ca. evenwaardig verdeeld was. Echter, indien aan daders en slachtoffers gevraagd werd 
of ze nog steeds hadden deelgenomen indien een directe ontmoeting een verplicht onderdeel van de bemiddeling was, antwoordde het 
overgrote merendeel hier positief op (zie Vanfraechem et al., 2011). 

Conclusies 

In bovenstaande hebben we een aantal weerstanden, vooroordelen of “mythes” omtrent herstelrecht bekeken.  Belangrijk hierbij is één van 
de sterktes van herstelrechtelijke praktijken, nl. de flexibiliteit, in het achterhoofd te houden. Hoewel de meeste “mythes” kunnen weerlegd 
worden, kunnen deze in bepaalde situaties toch waarheid bevatten. Het is aan de bemiddelaar of facilitator om dan, samen met de partijen, 
te kijken hoe hier best mee kan worden omgegaan. 
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