
24

Herstelbemiddeling 
Een maatschappelijk 
gedragen aanbod bij 

strafrechtelijke conflicten.

De vraag naar communicatie tussen slachtoffers en daders.

Naar aanleiding van een zitting voor de politierechtbank over een dodelijk verkeers-
ongeval was in Het Nieuwsblad van 18 januari jl. te lezen : ‘De moeder van het slacht-
offer richtte zich tot de dader : “Hoe kon je zo laf zijn? Spijt komt altijd te laat”,… “Na-
dien leken de ouders opgelucht. ‘Het voelt goed dat ik de dader iets kon zeggen, want 
de woede en de haat waren naar boven gekomen.’”… 
Deze woorden getuigen van het belang voor partijen om zich te kunnen uitdrukken 
tav de andere betrokkene in het dossier. Deze slachtoffers krijgen hun kind niet meer 
terug. Hun leed is onherstelbaar. Maar ze kregen de ruimte om in interactie te gaan 
met de dader, de man met hun leed te confronteren en hem op zijn verantwoordelijk-
heid te wijzen.

municatienood lijkt groter naarmate de 
partijen meer geraakt zijn in hun fysieke 
en morele integriteit. In het bijzonder 
gaat het over alle vormen van geweld op 
personen, of feiten die wantrouwen in-
stalleren en gevoelens van angst of on-
veiligheid ressorteren. Partijen willen 
elkaar spreken over het waarom. Ze wil-
len het met elkaar hebben over de ma-
teriële, maar vooral ook de immateriële 
gevolgen. Ze willen weten in hoeverre 
de ander nog een rol zal spelen in zijn 
verdere bestaan. Partijen zijn op zoek 
naar informatie : wat heeft de dader be-
zield? Hoe is het zover kunnen komen? 
Hoe denkt de dader in de toekomst der-
gelijk gedrag te vermijden? Maar ook : 
hoe mag ik het slachtoffer benaderen? 
Kan ik zeggen dat ik er spijt van heb? 
Hoe kan ik dit herstellen?...

De wet op de slachtoffer-daderbe-
middeling : 5 jaar in uitvoering.

Waar de pionierende herstelbemidde-
laars zich 10 jaar geleden nog eng focus-
ten op een bemiddelingsaanbod in te 
dagen strafdossiers, heeft de wetgever 
in 2005 een veel ruimere toepassings-
mogelijkheid aangereikt. De wetge-

ver erkent daarmee ook de aanwezig-
heid van een groeiend maatschappelijk 
draagvlak voor bemiddeling als vorm 
van conflicthantering. ‘Elkeen die een 
direct belang heeft bij een gerechtelij-
ke procedure (en dit is ruimer dan de 
onmiddellijk betrokken slachtoffers en 
daders) kan in elke fase van het rechts-
geding en tijdens de strafuitvoering een 
beroep doen op een erkende bemid-
delingsdienst’. Zolang er sprake is van 
een gerechtelijk kader en onder voorbe-
houd van art. 216 ter van het Wetboek 
van Strafvordering of de Bemiddeling in 
Strafzaken, kan een beroep worden ge-
daan op een herstelbemiddelaar.

In het Staatsblad van 1 februari 2006 
werden de drie Koninklijke Besluiten 
gepubliceerd die de Wet van 22 juni 
2005 tot invoering van bepalingen inza-
ke de bemiddeling in de Voorafgaande 
Titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring en in het Wetboek van Strafvorde-
ring, ten uitvoer brengen. 

In twee besluiten worden respectieve-
lijk de erkenningscriteria en de sub-
sidiëring voor diensten die de bemid-
deling aanbieden, vastgelegd. VZW 
Suggnomè, Forum voor herstelrecht en 
bemiddeling, met zetel te Leuven, werd 
– naast de Franstalige zusterorganisatie 
Médiante - formeel erkend als bemid-
delingsdienst voor meerderjarige da-
ders en hun slachtoffers (MB, 10 maart 
2006). De uit het Grieks afgeleide be-
naming ‘Suggnomè’ dekt in één woord 
het hele bemiddelingsgebeuren : ‘het 
samen begrijpen van eenzelfde realiteit’. 
Suggnomè organiseert in elk gerech-
telijk arrondissement (Vlaanderen en 
Brussel) de bemiddelingsmogelijkheid 
conform de wet, met middelen van de 
FOD Justitie, maar ook deels met finan-
ciële ondersteuning vanuit de Vlaamse 
Gemeenschap.

Een derde koninklijk besluit regelt de 
samenstelling en de werking van een 
deontologische commissie. Deze op 
te richten commissie dient ondersteu-
nend, informerend en adviserend op te 

Het bieden van een communicatieve 
ruimte vormt het opzet van een initia-
tief als herstelbemiddeling. Herstelbe-
middeling laat slachtoffers en daders 
met elkaar praten over een gerechtelijke 
kwestie die hen tegen wil en dank ver-
bindt. Een neutrale bemiddelaar helpt 
hier de partijen om hun ‘conflict’ op-
nieuw in eigen handen te nemen. De 
feiten worden bespreekbaar gesteld. 
Ze krijgen de nodige ondersteuning bij 
het verwoorden van boodschappen, 
noden en verwachtingen naar elkaar 
en ze worden aangesproken op hun 
eigen oplossingscapaciteit. De bemid-
delaar brengt de informatie over van 
de ene partij naar de andere partij. Hij 
kan ook een rechtstreekse ontmoeting 
tussen de partijen begeleiden. Via deze 
methodiek kunnen partijen evolueren 
tot meer orde en rust, zowel in hun in-
terpersoonlijke relatie, als in de ruime 
relatie met de samenleving. Anderzijds 
kan via de communicatieuitwisseling 
ook gewerkt worden aan het herstel van 
de geleden schade.

De vraag naar het opzetten van een 
dergelijk communicatieproces blijkt 
legitiem in tal van materies. De com-
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treden voor de bemiddelaars bij deonto-
logische kwesties. Ze moet ook een code 
opstellen, opdat de bemiddelingsdien-
sten dezelfde deontologische principes 
hanteren. Personen die van de diensten 
van een bemiddelingsdienst gebruik 
hebben gemaakt, zouden zich ook tot 
de commissie kunnen richten wanneer 
zij menen dat er zich bij de behandeling 
van hun dossiers een probleem van de-
ontologische aard heeft gesteld.

Het in acht houden van deontologische 
principes, vormt voor de Suggnomè-
bemiddelaars de basis van hun geloof-
waardigheid bij de uitoefening van hun 
opdracht. Lang voor er sprake was van 
enig wetgevend initiatief rond slachtof-
fer-daderbemiddeling, stelde de dienst 
al een eigen deontologische code op. De 
werkingsprincipes van een bemiddelaar 
(vertrouwelijkheid, neutraliteit en vrij-
willigheid) zijn erin vastgelegd, alsook 
de wijze waarop derden (gerechtelijke 
instanties, hulpverlening en advoca-
tuur) kunnen worden betrokken bij het 
bemiddelingsproces. Deze deontologi-
sche code wordt overigens ook gehan-
teerd door de herstelbemiddelaars die 
werken met minderjarige daders bin-
nen de context van de Jeugdbescher-
ming. Suggnomè zag bovendien het 
belang in van een onafhankelijke de-
ontologische commissie als ondersteu-
ning van de bemiddelingspraktijk. De 
deontologische code en de commissie 
staan mee garant voor een kwaliteitsvol 
bemiddelingsaanbod. De overheid zelf 
blijft na vijf jaar nog steeds in gebreke 
wat betreft de uitvoering van het derde 
Koninklijk Besluit. 

Het werkkader van een herstelbe-
middelaar

De sleutelbegrippen voor een bemidde-
ling zijn, volgens de Memorie van Toe-
lichting bij de wet van 22 juni 2005 : vrij-
willigheid, vertrouwelijkheid, het actief 
deelnemen, neutrale ondersteuning en 
communicatie.
Herstelbemiddelaars werken niet in op-
dracht van de gerechtelijke instanties, 

maar krijgen het mandaat van de partij-
en zelf. Gerechtelijke instanties kunnen 
wel het aanbod doen in dossiers waar zij 
dit opportuun achten. Partijen zijn ech-
ter vrij om hier gebruik van te maken. 
In de praktijk worden toch vraagtekens 
geplaatst bij die vrije keuze. Het bemid-
delingsaanbod wordt wel eens initieel 
als verplichtend ervaren door de betrok-
kenen. Dit strookt echter niet met het 
opzet van herstelbemiddeling. De erva-
ring leert dat de bemiddeling slechts tot 
een bevredigend resultaat kan leiden, 
wanneer de partijen er in alle vrijheid 
kunnen aan deelnemen. 

Slachtoffers en daders kunnen uiteraard 
over het bemiddelingsaanbod in hun 
dossier advies inwinnen bij hun advo-
caat. De advocaat kan zijn cliënt welis-
waar niet vertegenwoordigen in het be-
middelingsproces. Het behoort immers 
tot de essentie van herstelbemiddeling, 
dat er een directe of indirecte communi-
catie tussen de partijen plaatsvindt. De 
advocaat kan zijn cliënt doorheen het 
bemiddelingsproces wel zinvol bijstaan, 
steunen en adviseren. Dat geldt in het 
bijzonder wanneer de bemiddeling ook 
de financiële gevolgen van het gebeuren 
behelst. De bemiddelaars dringen er bij 
de partijen ook op aan de afspraken die 
ze in een overeenkomst willen vastleg-
gen, voor te leggen aan hun advocaat, 
temeer het document ook aan het straf-
dossier kan worden toegevoegd. De 
aanwezigheid van de ad-
vocaat op de bemidde-
lingsgesprekken zelf, is 
eerder uitzondering dan 
regel.

Advocaat en oud-voorzit-
ter van VZW Suggnomè, 
Jan Bergé, omschreef de 
rol van de advocaat als 
‘het bewaken van de be-
langen van de cliënt, het 
verzekeren van de herstelrechtelijke 
kwaliteitsbewaking en de zorg voor een 
zuivere communicatie en sfeer van pa-
cificatie’(2005).

Een tweede factor die bijdraagt tot een 
kwaliteitsvolle bemiddeling is de sfeer 
van vertrouwelijkheid waarbinnen het 
gebeuren kan plaatsvinden.
De vertrouwelijkheid zit in meerdere 
bepalingen van de wet vervat. De her-
stelbemiddelaars zijn gebonden aan het 
beroepsgeheim. Ze brengen enkel infor-
matie over naar de andere partij waar-
voor de toestemming is verkregen. Niets 
uit de bemiddeling kan worden meege-
deeld of vrijgegeven, behalve hetgeen 
partijen gezamenlijk overeenkomen 
mee te delen in een bemiddelingsover-
eenkomst. Eenzijdige informatie wordt 
uit de debatten geweerd. De bemidde-
laars maken met andere woorden geen 
eenzijdige verslagen op en mogen niets 
over de inhoud van het bemiddelings-
proces vrijgeven. Er kan ook geen in-
formatie uit het bemiddeling gebruikt 
worden in andere procedures. Bemid-
delaars kunnen ook niet opgeroepen 
worden als getuigen. Om deontologi-
sche redenen zullen bemiddelaars ove-
rigens nooit contact opnemen met de 
advocaat van de dader of het slachtoffer 
zonder toestemming van de cliënt.

De bemiddelaars van de erkende be-
middelingsdiensten zijn neutraal. Ze 
moeten erop toezien dat het bemidde-
lingsaanbod wordt begrepen door de 
cliënten, en het bemiddelingsproces 
evenwichtig en respectvol verloopt.

De sleutelbegrippen voor 
een bemiddeling zijn, 
volgens de Memorie van 
Toelichting bij de wet van 
22 juni 2005 : vrijwillig-
heid, vertrouwelijkheid, 
het actief deelnemen, 
neutrale ondersteuning en 
communicatie.
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Het verloop van een bemiddelingsproces in een (fictieve) voorbeeldcasus. 
 
Marleen nam op verwijzing van de dienst Slachtofferhulp contact op met de be-
middelingsdienst van Gent. Een aantal maanden geleden had haar partner Jan in 
dronken toestand haar meerdere slagen toegediend na een zoveelste ruzie. Marleen 
was in het ziekenhuis beland met ernstige verwondingen. Jan werd in voorlopige 
hechtenis genomen. De nood om uitleg te krijgen over het waarom van het gebeu-
ren was bij haar zeer groot. Marleen wilde ook ondersteuning om Jan mee te delen 
dat ze nu definitief een streep onder de relatie wilde zetten. Ze had er haar advo-
caat op aangesproken. Die had haar gewaarschuwd voor eventuele manipulatie 
door de tegenpartij en haar voorzichtigheid aangemaand. Hij had echter ook aan-
gevoeld bij zijn cliënte dat in functie van de verwerking van de feiten, zij toch zekere 
stappen diende te ondernemen.

De bemiddelaar had met Marleen een verkennend gesprek. Waarom wilde Mar-
leen een beroep doen op de bemiddelingsdienst? Wat kon ze van verwachten? En, 
hoe gaat een bemiddelaar te werk?

Gezien in dit dossier nog geen definitieve gerechtelijke uitspraak werd gedaan, 
legde de bemiddelingsdienst de aanvraag voor aan de gerechtelijke instanties. In 
overleg met de bevoegde onderzoeksrechter bepaalde de verbindingsmagistraat, 
dat zodra het onderzoek het toeliet, de bemiddelingsdienst het fiat zou krijgen om 
te starten.

Een kleine twee maanden later, was het zover. Jan werd aangeschreven in de ge-
vangenis. Na bespreking met zijn raadsman ging hij akkoord een bemiddeling op 
te starten. De regeling rond de schade wilden Marleen en Jan liever overlaten aan 
hun advocaten. Ze wilden het wel hebben over de aanleiding voor het gebeuren 
en de persoonlijke gevolgen, hoe beiden nu omgaan met de situatie en hoe ze de 
toekomst zien. Na enkele aparte gesprekken besloten de partijen om tijdens een 
gezamenlijke ontmoeting tot meer concrete afspraken te komen. De gevangenis 
voorzag een geschikte ruimte om dit gesprek in alle sereniteit te laten plaatsvinden. 
Jan kreeg voor het gesprek ondersteuning vanuit de daderhulpverlening. Marleen 
bracht een familielid mee als steunfiguur. Met het oog op de nakende zitting beslis-
ten de partijen enkel in een overeenkomst gezamenlijk mee te delen aan de gerech-
telijke instanties, dat er een bemiddeling had plaatsgevonden, maar dat zij ver-
der inhoudelijk niets daarover wensten mee te delen. De bemiddelingstekst werd, 
vooraleer te ondertekenen, voorgelegd aan de advocaten van beide betrokkenen. 
Marleen en Jan besloten om enige tijd na de uitspraak een tweede ontmoeting te 
laten doorgaan om, in het licht van de rechterlijke beslissing omtrent de burgerlijke 
belangen, verdere afspraken te maken. Op het moment van het tweede gezamen-
lijk gesprek was Jan voorwaardelijk vrij en had hij zijn werk opnieuw hervat. De 
lokatie voor het gesprek was de bemiddelingsdienst. Het was de keuze van de par-
tijen om dit keer geen steunfiguren naar het gesprek mee te brengen. Het gesprek 
was intens. De bemiddelaar diende vaak tussen te komen om ervoor te zorgen dat 
de partijen hun verhaal konden doen, maar ook werden gehoord door de andere. 
Jan had aanvankelijk gehoopt op een relatieherstel, maar begreep het gebrek aan 
vertrouwen en schrik voor herhaling die bij Marleen leefde. Op papier werd een 
afbetalingsplan uitgewerkt rond de financiële schade. Verder werd ook beschreven 
dat ze elkaar zouden met rust laten. Om de afstand tussen hen beiden nog meer te 
formaliseren, liet Marleen de schadevergoeding betalen via de derdenrekening van 
haar advocaat.  

Informatie over de Suggnomè-
Bemiddelingsdienst van Gent

De bemiddelingsdienst werkt onafhan-
kelijk van de gerechtelijke instanties. De 
dienst van Gent is dan ook gevestigd in 
een privé-kantoorruimte aan de Eed-
verbondkaai 285, eerste verdieping. Er 
zijn twee bemiddelaars actief (1 voltijds 
en 1 halftijds). 
In 2010 werden 87 dossiers aangemeld 
voor bemiddeling vanuit verschillende 
hoeken. Uiteraard resulteren niet alle 
aanvragen in bemiddelingsdossiers : 
soms valt de aanvraag buiten het wette-
lijk kader, soms zijn er bezwaren tot op-
starten (die de dienst zelf dient te moti-
veren), soms wil slechts een van beide 
partijen ingaan op het aanbod, soms 
beslissen partijen toch niet over te gaan 
tot een effectieve communicatieuitwis-
seling. Bovendien wensen niet alle par-
tijen iets gezamenlijk op papier te zet-
ten over de bemiddeling (Zie daarover 
ook het artikel : “De (meer)waarde van 
herstelbemiddeling, juli 2008” op de 
website van de balie). Meer informatie 
over de cijfers en het bemiddelingsver-
loop in dossiers is terug te vinden in de 
jaarverslagen van VZW Suggnomè op  
www.suggnome.be. 

Neem vrijblijvend contact op met de 
Bemiddelingsdienst van Gent op tel. 
09/220.88.40.

Dominique Bataillie en Lien Soetewey, 
bemiddelaars.


