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DEEL 1: TEN GELEIDE 

 

DADER-SLACHTOFFER BEMIDDELING. EEN VOORUITBLIK POST BRUSSEL 

1.  Terreurschok 

Op 22 maart ontploft de wereld in het gezicht van Brussel.  Een terreurcel wint haar veldslag.  Spijkerbommen 

exporteren onwezenlijke oorlogstaferelen.  Brussel sluit zich af als een belegerde stad.  Huiver, paniek en 

verbijstering alom.  Dagen nadien blijft de spanning hangen.  Is het netwerk opgerold? Wat is het volgende 

doelwit?  

En tegelijk is er het niet te peilen verdriet.  Honderden families zijn getekend voor het leven: de nabestaanden, 

de gewonden, de vrijwillige en professionele helpers van het eerste uur.  Zij torsen de aanslagen als open 

wonden.  Hoe moeten zij verder met 22 maart? Er is het onherroepelijke verlies.  Er zijn de gehavende lichamen.  

Zo veel vragende verbijstering op het netvlies gebrand.  Waarom wij? Waarom hier? Wie doet nu zoiets? Zijn het 

gewoon enkele zieke geesten? Of is het een strijdtoneel van botsende beschavingen? 

Maar ook in het weefsel van de wereld gapen nu diepe kraters.  Honderden vragen slingeren zich als rookpluimen 

de hoogte in.  Hoe moet het nu verder met onze veiligheid? Had het staatsapparaat dit onheil kunnen 

voorkomen? En wat doen we met de Brusselse wijken waar de radicalisering pijnlijk heeft toegeslagen? En hoe 

kunnen we het vuur van terreur bestrijden? 

Ondertussen is het stof van de paniekschok, na drie weken, een klein beetje gaan liggen.  Maar de dubbele 

aanslag blijft verder zinderen.  Ze blijft vraagtekens produceren in de politiek, de publieke opinie, in het dagelijkse 

stadsleven, en in ontzettend veel professionele praktijken die de gevolgen van de aanslag moeten verwerken: de 

politiediensten, de recherche, de artsen en verpleegsters, de hulpverleningsdiensten, de justitiehuizen, de 

parketmagistraten, rechters, advocaten, maar ook de jeugdwerkers en opbouwwerkers in de Brusselse wijken.   

2.  Vraagtekens voor bemiddeling 

Ook de praktijk van dader-slachtoffer bemiddeling in Vlaanderen en Brussel is door vraagtekens getroffen, en 

wel op een bijzondere manier.  Professionele bemiddelaars en hun supporters (academici, hulpverleners, 

tevreden partijen) geloven hard in democratie.  De dialoog als antwoord op criminaliteit: het kan.  Dader en 

slachtoffer spreekruimte geven: het is wenselijk.  Magistraten die het gesprek tussen daders en slachtoffers 

aanmoedigen: het zou moeten.  Elke dag bouwen professionele bemiddelaars en hun moedervereniging 

Suggnomè hard en met hardnekkigheid aan dit democratisch experiment (dat kan je weer eens lezen in dit 

jaarverslag).  Die betrokkenheid toont zich in de gesprekken met daders en slachtoffers, in de communicatie met 

hun gerechtelijke verwijzers.  Die hardnekkigheid komt tot uiting  in de conversaties met omringende 

professionals op het kruispunt van justitie en welzijn.  Die inspanning toont zich ook in de studiedagen, 

denkdagen, workshops, vormingen, projectonderzoek die bemiddelaars en hun moedervereniging organiseren.  

Spreekrecht voor daders en slachtoffers, ruimte voor dialoog, emanciperende justitie, straffen als laatste 

remedie: het is een recept met nobele ingrediënten.  Maar waarom zou dit recept nog houdbaar zijn in het licht 

van terreur? Hoe geloofwaardig is dan nog het aanbod van dader-slachtoffer bemiddeling en het ideaal van een 

participatieve justitie? Hoe krijg je dit verhaal verteld nu het justitieel apparaat terreurbestrijding als prioritair 

agendapunt in haar gezicht geslingerd krijgt?  

3.  Kansen voor nieuwe woorden 

Bevraging en vertwijfeling kunnen verlammend werken, zeker als ze je diepste overtuigingen raken.  Toch kan 

het vraagteken het één en ander in beweging zetten, omdat het je dagelijkse, vaak routinematige praktijk (van 

plannen, organiseren, mailen, registreren, vergaderen) terugleidt naar wat er werkelijk toe doet.  Een echte 

bevraging van dader-slachtoffer bemiddeling (vanuit de kraters van terreur)  doet professionele bemiddelaars 

en hun organisaties pijnlijk stilvallen.  Maar in die pijn opent zich ook een kans om doorleefd te zoeken hoe het 
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verhaal van herstelrecht en bemiddeling opnieuw te vertellen, voorbij de clichés, de holle frasen, de vastgeroeste 

denkkaders.   

De zinloze terreur, de kwetsbaarheid, de onmacht, het lijden, de onrust van een gehavend staatsapparaat, ze 

onderbreken onvermijdelijk de voortgang van dader-slachtoffer bemiddeling.  Ze creëren een 'tussen', tussen de 

bemiddelingspraktijk van gisteren en die van morgen.  En in dat 'tussen' is er ook weer plek om nieuwe woorden 

te vinden voor de hardnekkigste overtuigingen en idealen van herstelrecht en bemiddeling.  Hoe leiden terreur 

en zinloos geweld ons nu naar wat er echt toe doet in een gesprek met een slachtoffer van een carjacking, of 

met de veroorzaker van een verkeersongeval? Wat kunnen bemiddelaars echt betekenen in het verhaal van een 

gekwetste en zenuwachtige justitie? Wat zegt de onrust tussen bevolkingsgroepen ons over de zin van 

bemiddeling? 

4.  Modereren tussen micro-en macro-verhaal 

De dubbele aanslag roept een web van existentiële vragen op.  Hoe gaan wij als samenleving om met ongrijpbaar 

en onbegrijpelijk onrecht? Hoe gaan we verder met een samenleving die een meerderheid van minderheden 

telt? Hoe gaan we om met migratie en integratie? Hoe gaan wij, blanke, westerlingen om met onze eigen, 

angstige onderbuik? Hoe verwerken wij, Europeanen, de naschokken van ons eigen, niet zo frisse koloniaal 

verleden? En hebben we nog een groot verhaal, een coherente visie klaar waaruit we concrete antwoorden 

kunnen puren?  

De unieke positie (en het nog verder te exploreren potentieel) van slachtoffer-dader bemiddelaars is dat ze kleine 

verhalen over menselijke kracht en kwetsbaarheid met een breder maatschappelijk verhaal kunnen verbinden.   

De bemiddelingspraktijk is een levend archief.  De honderden dossiers die hier in dit jaarverslag becijferd staan, 

verbergen zoveel authentieke levensverhalen.  Sommige van die verhalen hebben zich misschien diep in het hart 

van de bemiddelaar genesteld.  Hij/zij is dan archivaris van vertwijfeling, hoop, tragiek, kwetsbaarheid en 

levenskracht. 

Tegelijk dragen de bemiddelaars een macro- verhaal in zich: herstelrecht.  Dat verhaal is een diamant met vele 

facetten.  Het vertrekt vanuit de verbijstering voor onrecht (Waarom?) en zoekt een weg naar een humane 

respons.  Het is een breed en genuanceerd verhaal over de veerkracht van dialoog en authentieke 

verhaalvertelling, over tragiek en kwetsbaarheid, over burgerparticipatie en een betrokken justitie, over 

rechtsstaat en democratie, over de kracht van het middenveld en informele netwerken, over inclusie en een 

menswaardig bestaan voor éénieder, en niet in het minst over conflicttransformatie, peace-building, 

verontschuldiging en vergeving.   

De overheid subsidieert dader-slachtoffer bemiddelaars om een kwaliteitsvolle bemiddeling aan te bieden voor 

zij die er nood aan hebben, (in principe) in alle fasen van de strafrechtsbedeling.  Dat is, zeer zeker, het 

praktijkveld van bemiddelaars.  Doorheen de pijnlijke lens van zinloos geweld puurt zich nu een minstens even 

belangrijke kerntaak: als getuigen van doorleefde verhalen en als dragers van het brede herstelrecht kunnen zij 

het grote verhaal vanuit de kleine verhalen vertellen.  En daar hebben we als gekwetste stad en gekwetste 

samenleving met z'n allen zo'n behoefte aan.  Please, geef ons een doorleefd verhaal over het vergeven van het 

onvergeeflijke! Alsjeblief, vertel ons over die moed van daders en slachtoffers om toch alsnog verbinding te 

maken! Getuig, bemiddelaar, opdat onze samenleving kan helen.  En, please overheid, geef haar organisatie 

bijkomende middelen om deze cruciale communicatieve rol op te nemen.   

5.  Modereren in verbijstering 

Met de terreurschok hebben we bitter van verbijstering geproefd.  De eerste beelden die onze smartphones, 

tablets en tv-schermen binnenstroomden waren onwezenlijk.  Wie zelf geraakt is geworden op Zaventem, of in 

Maalbeek, wie doorheen de nacht van de horror moest strompelen kan de surreële taferelen nauwelijks 

navertellen.  Ook wie getuige was van de gehavende lichamen die uit Metro Maalbeek strompelden, draagt 

ontredderende beelden als scherfwonden mee.  Sinds de wereldbranden uit de vorige eeuw is dit voor ons een 

onbekende wereld.  Oorlogstaferelen in het hart van Europa.   
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Wie reeds op het Brusselse beursplein is geweest, wie er voor het steeds groter wordende huldetapijt heeft 

gestaan, wie er de trieste smaak van stilte heeft geproefd, weet nu voorgoed dat mensen een onuitroeibare 

behoefte hebben om samen vorm te geven aan de verbijstering, om het ongehoorde, het ongeziene toch ritueel 

een plaats te geven.   

Het is nog onvoldoende bestudeerd en bekend hoezeer ook bemiddelaars ceremoniemeesters zijn in de 

verbijstering, en de verwerking ervan.  Dader-slachtoffer bemiddeling is in belangrijke mate een rituele praktijk 

die de verbijstering van slachtoffers een plaats wil geven, en die tegelijk daders ondersteunt om met die 

gevoelens om te gaan.  Bemiddeling: het is een seculier ritueel, net zoals de herdenkingsrituelen aan het 

Beursplein.  In de verwerking van terreur kunnen we veel van bemiddelaars en hun ervaring leren.  Ook daarin 

ligt hun maatschappelijke betekenis.  De bemiddelaar als moderator in verbijstering. 

6.  Modereren in vergelding 

Wanneer onrecht een samenleving treft, wanneer de daders en de terreurcellen het licht zien, slaat verbijstering 

snel om in een collectieve boosheid.  Verontwaardiging en een moeilijk te stuiten drang naar vergelding vullen 

de publieke ruimte.  Groepen verenigen zich en geven samen vorm aan vergelding.  Hooligans vertrappelen een 

huldetapijt.  Heethoofden staan aan de poorten van een Brusselse migrantenbuurt.  En de rechtsstaat wordt 

beproefd in één van haar kerntaken: het vergeldende geweld aan de samenleving onttrekken, de daders voor 

justitie brengen, met waterkanons en geruiterde politie een collectieve afrekening vermijden.   

Modereren in vergelding: het is een wezenlijk taak voor de rechtsstaat.  Slachtoffer-dader bemiddelaars spelen 

ook hier een sleutelrol.  Precies door slachtoffers en daders een gespreksruimte te geven, helpen ze vergelding 

om te buigen.  Voor leed en onrecht en boosheid is er plaats, maar op een manier die hoorbaar is.  Bemiddeling 

kanaliseert vergelding niet naar een strafoplegging (dat is de rol van de strafrechter), maar wel naar het 

modereren van een respectvol gesprek (dat is de rol van de bemiddelaar). 

7.  Modereren naar een waardig bestaan  

We horen het niet graag, maar toch is het zo.  De zogenaamde Brusselse broeihaarden (Molenbeek, Vorst, Laken) 

zijn gekend als dense, diverse, kansarme  wijken rond de kanaalzone.  In die wijken kan de werkloosheidsgraad 

van jongeren en jongvolwassenen oplopen tot 40 procent.  Radicalisering is een complex en moeilijk te verklaren 

fenomeen, maar de jarenlange verwaarlozing van deze buurten,  de uitzichtloosheid van de leefcondities, de 

sluipende discriminatie, en de daarmee gepaard gaande frustraties zijn ongetwijfeld ingrediënten van deze 

explosieve cocktail.   

Een doelmatige aanpak van radicalisering doe je niet alleen met camera's, politie, inlichtingendiensten en 

informanten.  Dat doe je door het fenomeen bij de wortel aan te pakken.  Dat doe je door met hulpverlening, 

opbouwwerkers, trajectbegeleiders naar werk, degelijke huisvestingsinitiatieven, sociaal ondernemerschap 

prioritair in de Brusselse buurten rond de kanaalzone te investeren.  De achterliggende finaliteit: kwetsbare 

groepen empoweren en toeleiden naar grondrechten en een menswaardig bestaan.   

Die link tussen opbouwwerk en toeleiding naar grondrechten is een interessante bril om de roots van dader-

slachtoffer bemiddeling en de rol van de bemiddelaar heruit te vinden.  Op het snijvlak van welzijn, justitie en 

samenlevingsopbouw heeft de bemiddelingspraktijk hier een belangrijke modererende rol te spelen.  Want 

herstelrecht draait ook rond herstel van gemeenschappen, rond herstel van het sociale weefsel in steden en 

gemeenten.   

8.  Een knoop in het netwerk 

Dader-slachtoffer bemiddelaars hebben reeds jaren ervaring om met verschillende institutionele actoren de 

dialoog aan te gaan.  De stuurgroepen waren en zijn daarbij hun oefen- en experimenteerplek.  Toegegeven, dat 

structurele werk is niet altijd dankbaar.  Organisaties en instituties veranderen traag en die 

veranderingsprocessen zijn vaak afhankelijk van individuele contactpersonen.  Dat maakt structureel werken tot 

kwetsbaar werk.  Maar toch verdient het alle respect en aanmoediging.   Want als er één lichtzijde aan de 

dramatische terreuraanslagen moge zijn, dan is het dit: in een geglobaliseerde wereld zijn samenlevingen 
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complexe netwerken geworden, met draden van Bagdad tot in Brussel en Rotterdam.  Kennis  over de organisatie 

van terreur is niet alleen kostbaar om het fenomeen te bestrijden.  Als we goed kijken houdt die kennis ons een 

spiegel voor, bijvoorbeeld, hoe een netwerksamenleving functioneert en organiseert.   Niet alleen destructie, 

maar ook verhoopte sociale verandering (hier zit het lichtpunt) ontwikkelt zich vandaag in (tijdelijke) knopen.  

Daar komen draden samen.  Daar bundelt kennis zich om actie aan te sturen. 

Slachtoffer-daderbemiddeling en haar organisatie Suggnomè beschikken hier over (mogelijks nog onderbenut) 

potentieel.  Ze hebben know-how ontwikkeld om de draden van justitie, welzijn en middenveld organisaties te 

verknopen.  In die knoop is de bemiddelaar moderator. 

9.  Naamsverandering 

Suggnomè, de organisatie die dader-slachtoffer bemiddeling in Vlaanderen coördineert en die haar Forumrol 

voor herstelrecht en bemiddeling opneemt, heeft het laatste jaar een traject van naamsverandering bewandeld 

en een communicatie rond profilering uitgezet (onder meer met nieuwe website).  Daarin is veel tijd, talent en 

energie gekropen.  De nieuwe naam is meer dan een naam: ze weerspiegelt een collectieve zelfbevraging die 

zich nu door het ongelukkige lot van de terreuraanslagen herneemt.  Als bemiddelaars modereren in verhalen, 

modereren in contexten van verbijstering en vergelding, modereren tussen justitie, welzijn en civil society, wel 

dan ligt de naamsverandering  voor de hand: van Suggnomè naar Moderator. 

 

Erik Claes 

Voorzitter ad interim 

 

 

 

Na deze sterke ‘ten geleide’ vindt u volgende grote delen terug in dit jaarverslag:  

In Deel 2 wordt het globale plaatje voor Vlaanderen getekend. In dit deel worden de jaarcijfers voor Vlaanderen 

voorgesteld met aandacht voor een aantal tendenzen, maar zonder in te zoomen op de lokale werkingen.   

In Deel 3 worden vervolgens de provinciale diensten nader bekeken. Naast de lokale cijfers worden hier ook de 

structurele bemiddelingsactiviteiten toegelicht, en zal blijken dat er naast het uniforme aanbod voor bemiddeling 

dat bestaat in Vlaanderen, er toch lokale eigenheden zijn.  

In Deel 4 reflecteren medewerkers en externen over de bemiddelingspraktijk en vindt u getuigenissen over het 

herstelfonds terug.. 

In Deel 5 worden enkele zinvolle bijlagen gebundeld.  In de eerste plaats zijn dat de gedetailleerde tabellen van 

de jaarcijfers.  Maar daarnaast worden ook de leden van de verschillende stuurgroepen vernoemd.  De lokale 

stuurgroepen voor herstelbemiddeling hebben in de beginjaren mede voor de structurele verankering van de 

arrondissementele bemiddelingsdiensten gezorgd.  Anno 2015 krijgen vele van deze stuurgroepen een andere 

rol en invulling toebedeeld. Hierover leest u meer in Deel 3.  

 

Met dank aan de Vlaamse Overheid en Hefboom. 

  



 

 

 9 

DEEL 2 : BEMIDDELINGSACTIVITEITEN IN VLAANDEREN IN 2015 

 

 

In dit deel van het jaarverslag willen wij u als lezer een overzicht van de bemiddelingspraktijk in Vlaanderen geven 

wat 2015 betreft.  In dit globaal verhaal willen wij iets vertellen over de aanmeldingen, de aanvragen, de interesse 

voor bemiddeling, en iets over de effectieve bemiddelingen.  Wij hebben hierbij ondermeer aandacht 

geschonken aan volgende vragen: in hoeveel strafdossiers zijn er nu eigenlijk burgers geïnformeerd? Om hoeveel 

mensen gaat het dan? En hoeveel daders en slachtoffers reageren er? Hoeveel hebben er ook werkelijk met 

elkaar bemiddeld? En wat is nu de relatie tussen slachtoffers en daders in een bemiddeling? Hoeveel 

ontmoetingen vonden er plaats? Hoeveel overeenkomsten heeft Suggnomè opgesteld? En in welk soort dossiers 

wordt er vooral bemiddeld? In dit globaal overzicht worden de cijfers ook ondersteund met relevante grafieken 

die de leesbaarheid verhogen.   

 

BURGERS BETROKKEN BIJ EEN MISDRIJF KR IJGEN INFORMA TIE OVER SLACHTOFFER-DADERBEMIDDELING …  

Krachtens de wet van 22 juni 2005 heeft eenieder, betrokken bij een misdrijf, de mogelijkheid om een beroep te 

doen op bemiddeling.  Diezelfde wet erkent Suggnomè Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw als enige 

dienst in Vlaanderen1 om deze dialoog op te nemen.   

Geïnspireerd door het Herstelrecht ijvert Suggnomè vzw ervoor dat zoveel mogelijk burgers informatie krijgen 

over deze kans tot uitwisseling met de andere betrokken partij (en).  Slachtoffers, daders, partijen in een 

verkeersongeval en alle personen uit hun directe omgeving hebben het recht deze informatie te krijgen om 

vervolgens eigenstandig te kunnen beslissen of bemiddeling iets voor hen kan  betekenen.  Zij hebben  het recht 

te weten dat slachtoffer-daderbemiddeling kosteloos is en parallel loopt met de gerechtelijke procedure; dat de 

vertrouwelijkheid en de vrijwillige deelname aan een bemiddelingsproces én de professionele steun van een 

neutrale bemiddelaar centraal staan én dat elke partij zich kan laten bijstaan door een raadsman.   

In de praktijk van Suggnomè vzw zijn er veel actoren en organisaties die informeren over slachtoffer-

daderbemiddeling.  De gerechtelijke actoren en meer bepaald de parketten leveren hiertoe een aanzienlijke 

bijdrage.  Het is onmogelijk een exact cijfer te plakken op het aantal geïnformeerde burgers of op het aantal 

strafdossiers waarin één of meer partijen werden geïnformeerd. 

Uit de eigen cijfersgegevens van 2015 kan Suggnomè vzw wel vertellen: 

 Dat er in 3463 strafdossiers en in 21 buitengerechtelijke  dossiers informatie werd gegeven over 

slachtoffer-daderbemiddeling; 

 Dat er op die manier 9476 burgers, waaronder 5465 slachtoffers en 4011 daders, werden geïnformeerd 

(zie figuur 1). 

 

                                                                 

1 In Walllonië is Médiante asbl erkend en in Brussel zijn beide diensten actief 
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FIGUUR 1  AANTAL GEÏNFORMEERDE BURGERS 

 Dat deze informatie 1764 persoonsmisdrijven betreft (51%), 926 eigendomsdelicten (27%), 369 

verkeerszaken (11%), 283 zedendossiers (8%), 89 familiezaken (2,5%), 13 racismedossiers (0,5%) en 3 

milieudossiers (zie figuur 2)2.   

 

FIGUUR 2  SOORTEN MISDRIJVEN WAARIN BURGERS WERDEN GEÏNFORMEERD

 

 Dat de informatieverstrekking vooral plaats vond op niveau van het opsporingsonderzoek (in 2734 

strafdossiers, 79%) en in mindere mate op niveau van het gerechtelijk onderzoek (432 strafdossiers, 

12.5%), en in de fase van strafuitvoering (276 strafdossiers, 8%).  En tenslotte in zeer beperkte mate 

                                                                 

2 Een registratiefout brengt ons hier op 3447 dossiers.   
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(samen 0,5%) op het niveau van eerste aanleg (13 strafdossiers ) en het Hof van Beroep (8 strafdossiers) 

(zie Figuur 3)3. 

 

FIGUUR 3  FASE VAN HET STRAFDOSSIER OP MOMENT VAN AANMELDING 

 

… EN NEMEN CONTACT OP MET DE BEMIDDELINGSDIENST  

 

Eens daders, slachtoffers of hun directe omgeving informatie over bemiddeling hebben, kunnen zij met één van 

de bemiddelingsdiensten, verspreid over heel  Vlaanderen en Brussel, contact opnemen.   

In de eerste, hoofdzakelijk telefonische contacten, met de bemidelingsdiensten stellen zij vragen over 

bemiddeling en/of geven zij te kennen al/dan niet in bemiddeling geïnteresseerd te zijn.   

Zo zijn de bemiddelingsdiensten tevens eerste aanspeekpunten voor deze burgers die, vaak voor de eerste keer 

in hun leven, geconfronteerd worden met Justitie : bv.  ‘Ik ben blijkbaar betrokken in een strafrechtelijk dossier 

maar ik weet niet waarover het gaat…’, ‘Kan ik mijn dossier inlezen?’, ‘Kan ik als slachtoffer naar de zitting gaan?’, 

‘Hoe kan mijn schade vergoed worden?’, ‘Ik lig ervan wakker, wie kan mij helpen?’, ‘Heb ik een advocaat nodig?’…  

 

De cijfers van 2015 vertellen ons: 

 Dat er in 2202 strafdossiers (= 63% van de 3484 strafdossiers) minstens één betrokken partij contact 

opnam met onze diensten.   

                                                                 

3  21 van de 3484 strafdossiers betroffen buitengerechtelijke aanmeldingen. Deze zijn hier niet meegeteld en worden verder niet meer 

besproken. 
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 In totaal reageerden 3581 burgers, waaronder 1898 slachtoffers (= 35% van de geïnformeerde 

slachtoffers) en 1683 (= 42% van de geïnformeerde daders) . 

 2007 van de 2202 strafdossiers4 werden opgenomen in bemiddeling.   

 Het grootste deel van deze 2007 opgenomen strafdossiers bevond zich op niveau van het 

opsporingsonderzoek (1526 dossiers).  Verder waren er 246 dossiers gerechtelijk onderzoek, 219 

dossiers in de strafuitvoeringsfase en een minderheid van dossiers bevond zich op het niveau van de 

Rechtbank Eerste Aanleg (11) en het Hof van Beroep (5). 

 

 

FIGUUR 4  AANTAL STRAFDOSSIERS (TOTAAL= 2007) PER FASE 

Vanaf het moment dat 1 partij te kennen geeft een uitwisseling met de andere partij te wensen, stellen de 

bemiddelingsdiensten alles in het werk om alle andere partijen uit het strafdossier  te betrekken.  Daartoe sturen 

zij een herinneringsbrief of worden -waar mogelijk- deze partijen  opgebeld op om hen alsnog  tot de bemiddeling 

uit te nodigen.   

Soms levert dit nog meer geïnteresseerden op.  Maar, ook heel wat mensen reageren niet op deze extra 

uitnodiging.  Gezien de vrijwilligheid van de bemiddeling eindigt de pro-actieve inzet tot het betrekken van zoveel 

mogelijk partijen hier.   

De bemiddelingsdiensten contacteren vervolgens de eerder geïnteresseerde(n) opnieuw en zorgen ervoor dat 

deze mensen weten dat er omwille van ‘geen match met de andere partij’ de bemiddeling niet kan opgestart 

worden.  Indien nodig kunnen zij nog meer info op maat krijgen met bijvoorbeeld betrekking tot de burgerlijke 

partijstelling of kunnen zij  toe geleid worden naar de advocatuur of naar gepaste hulpverlening.   

                                                                 

4 Van deze 2.202 bleken er 13 dossiers waarin één partij ons contacteerde’ buiten strafrechtelijk’ te zijn en 182 werden niet opgenomen bv. 

omdat het dossier interfereerde met het gerechtelijke onderzoek, omdat een partij niet meer bereikbaar was, .. 
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In de 2007 opgenomen strafdossiers wilden 1616 slachtoffers en 1503 daders meer uitleg over bemiddeling.  Op 

deze manier kwamen we tot 1148 slachtoffer-daderrelaties waarin beide partijen meer uitleg over het aanbod 

wensten. 

 

EEN DEEL VAN DEZE BURGERS KIEST ERVOOR DEEL TE  NEMEN AAN SLA CHTOFFER-DADERBEMIDDELING 

Het is niet omdat in éénzelfde dossier dader én slachtoffer meer willen weten over bemiddeling dat zij ook 

werkelijk een uitwisseling met elkaar willen.   

Redenen die zij, na uitleg over bemiddeling, aangeven om niet te bemiddelen zijn bv. dat zij daar geen oplossing 

in zien, omdat ze geen verwachtingen hebben of omwille van persoonlijke redenen.  Bij daders ligt de uitval soms 

ook bij de volledige ontkenning van de feiten.  Af en toe zijn partijen bij opstart van de bemiddeling niet meer 

bereikbaar. 

Van de  1148 slachtoffer-daderrelaties waarin beide partijen meer uitleg over bemiddeling wilden5, leidden er 

901  (78%) tot een effectief lopende bemiddeling en liep er zo in 2015 in 570 van de aangemelde strafdossiers 

minstens één bemiddeling6 (zie Figuur 5). 

 

FIGUUR 5  AANTAL BEMIDDELINGSDOSSIERS MET EFFECTIEVE INFO-UITWISSELING TUSSEN DE 

PARTIJEN 

 

In deze 901 lopende bemiddelingsdossiers waren er  1441 burgers betrokken, 795 slachtoffers en 646 daders. 

                                                                 

5 De subsidiëring van Suggnomè vzw verloopt o.b.v. de definitie die de FOD Justitie aan een bemiddelingsdossier gaf nl. ‘er is een 

bemiddelingsdossier vanaf het moment dat er twee partijen     in eenzelfde strafdossier meer uitleg willen over bemiddeling’. 

6 In één strafdossier kunnen meerdere partijen betrokken zijn. Soms wil slechts één van de daders of één van de slachtoffers bemiddelen. 
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Over een groot deel van deze in 2015 lopende bemiddelingsdossiers kunnen we nog geen verdere gegevens 

verstrekken omdat wij de analyse pas bij de afsluiting van een bemiddelingsdossier maken.  Zo sloten wij 2015 

af met nog 260 lopende dossiers die mee overgedragen worden naar 2016. 

 

 

FIGUUR 6  AANTAL BETROKKEN BURGERS (DADERS EN SLACHTOFFERS) 

 

 

FIGUUR 7  AANTAL STRAFDOSSIERS 
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AFGESLOTEN BEMIDDELINGEN IN 20157 

 

Suggnomè vzw sluit 2015 af met 936 afgesloten bemiddelingsdossiers waarin werkelijk een uitwisseling tussen 

de partijen plaats vond.  1477 burgers, 799 slachtoffers en 678 daders, hebben aan een bemiddeling 

deelgenomen.  Over de 936 afgesloten bemiddelingen kunnen wij het volgende vertellen: 

 

Fase van dossier op moment van bemiddeling  

Het ging om 663 dossiers op het niveau van opsporing (71%), 130 op niveau van gerechtelijk onderzoek (14%), 6 

op niveau eerste aanleg (0,5%), 137 in de fase van strafuitvoering (14,5%)(zie Figuur 8); 

FIGUUR 8  FASE WAARIN DE EFFECTIEVE BEMIDDELINGEN ZATEN OP MOMENT VAN AFSLUITEN 

 

 

 

 

                                                                 

7  De subsidiëring van Suggnomè vzw verloopt o.b.v. de definitie die de FOD Justitie aan een bemiddelingsdossier gaf nl. ‘er is een 

bemiddelingsdossier vanaf het moment dat er twee partijen in eenzelfde strafdossier meer uitleg over bemiddeling willen’. In 2015 sloten 

alle bemiddelingsdiensten in Vlaanderen en Brussel samen  1219 bemiddelingsdossiers volgens deze subsidieomschrijving af (dus 1219 

slachtoffer-daderrelaties waarin beide partijen meer uitleg over het aanbod wensten)(zie  in bijlage 1: Tabel 1: synthesetabel). 933 van 

deze dossiers werden ook opgestart in 2015. Verder waren er nog 271 dossiers die geopend werden in 2014, 8 in 2013 en 6 in 2012. Dit 

betekent dat de meeste bemiddelingen in hetzelfde jaar opgestart en afgesloten worden en dat slechts enkele dossiers over meerdere 

jaren lopen. Bij deze afgesloten bemiddelingen waren er  1911 burgers betrokken, waarbij 1045 slachtoffers en 866 daders. 
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Aard van de feiten 

Naar aard van de feiten in de effectieve bemiddelingen ging het 300 eigendomsfeiten (32%), 354 

persoonsdelicten (38%), 113 zedendossiers (12%), en 159 verkeersdossiers (17%).  Een heel kleine minderheid 

ging het (samen 1%) over 6 racismedossiers en 4 familiezaken.8  

 

FIGUUR 9  AARD VAN HET MISDRIJF IN DE AFGESLOTEN EFFECTIEVE BEMIDDELINGSDOSSIERS 

Relatie tussen partijen 

Het valt op dat in 45 % van de effectieve bemiddelingen de partijen elkaar op één of andere manier kenden (zie 

figuur 10).  Wij stellen vast dat: 

 er  van de 936 afgesloten effectieve bemiddelingsdossiers, ongeveer de helft onbekenden waren voor 

elkaar (in 436 dossiers) 9;  

 er in 165 relaties (19%) sprake was van één of andere  familiale band (ex)partners, ouders-kind, broer-

zus, of een ruimere familieband.   

 Daarnaast waren er 74 vrienden- (18 dossiers) en kennissenrelaties (56 dossiers), en 20 werkrelaties, 

waarbij 3 collega-relaties en 17 ex-werknemers.   

                                                                 

8 Kleine registratiefout, afwijking van 1 dossier. 

9 In 77 dossiers (8%) was de relatie niet gekend. Dit betekent waarschijnlijk een interpretatiefout bij het registreren. In principe kan een 

bemiddelaar steeds de relatie die al of niet bestaat tussen partijen in een effectieve bemiddeling omschrijven. ‘onbekenden=partijen die 

elkaar echt niet kenden’ versus ‘niet gekend= de bemiddelaar weet niet welke de relatie tussen de partijen is’.  
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 Verder waren er nog veel relaties uit de ruime omgeving van de partijen (164 dossiers): buren, vrienden, 

kennissen, school-leerlingen,huurder-verhuurder, of ergens  ‘vaag van ziens’. 

 

FIGUUR 10  RELATIE TUSSEN PARTIJEN IN DE EFFECTIEVE AFGESLOTEN BEMIDDELINGSDOSSIERS 

 

Directe en indirecte bemiddelingen 

In 228 van deze afgesloten dossiers was er sprake van een directe bemiddeling (=23% van de afgesloten 

bemiddelingsdossiers).  In totaal waren er 255 ontmoetingen.  Dit betekent dat in een aantal van deze directe 

bemiddelingsdossiers meer dan één ontmoeting plaats vond. 

 Deze ontmoetingen vonden vooral plaats vóór vonnis: 192 in de opsporingsfase en 24 tijdens de fase 

van het gerechtelijk onderzoek.  3 ontmoetingen deden zich voor op niveau van de zitting en 36 tijdens 

de strafuitvoering (zie figuur 11).   
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FIGUUR 11  AANTAL DIRECTE EN INDIRECTE AFGESLOTEN, EFFECTIEVE BEMIDDELINGSDOSSIERS (PER 

FASE) 

 Als wij kijken naar het soort delict (zie figuur 12), dan zien we dat slachtoffers en daders elkaar 

voornamelijk ontmoetten in persoonsdossiers (83 ontmoetingen).  Dit gebeurde hoofdzakelijk bij 

dossier met slagen en verwondingen (59).  In verkeerszaken waren er 74 ontmoetingen.  Dit gebeurde 

vooral in dodelijke ongevallen (47), in mindere mate in ongevallen met verzwarende omstandigheden 

(8).  Er waren 42 ontmoetingen in eigendomsdelicten.  De 27 ontmoetingen in zedendossiers deden zich 

vooral voor bij feiten op minderjarigen (14 verkrachtingen en 4 aanrandingen).  Tenslote waren er ook 

ontmoetingen in één racismedossier alsook in één familiaal dossier. 

 De meeste ontmoetingen deden zich, in verhouding tot het totaal aantal afgesloten dossiers per feit, 

voor in verkeerszaken (46,5%)  en in zedenzaken (24%).  Tegenover 23% in persoonsdossiers en 14% in 

eigendomdossiers. 

 

FIGUUR 12  AANTAL ONTMOETINGEN PER SOORT DELICT
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Bemiddelingsovereenkomsten 

227 bemiddelingsdossiers werden afgesloten met een overeenkomst tussen de betrokken partijen.  Dit betekent 

ongeveer 24% van de totaal afgesloten dossiers (936).  Deze overeenkomsten werden stelselmatig aan het 

gerechtelijk dossier toegevoegd. 

 Overeenkomsten werden hoofdzakelijk vóór vonnis opgemaakt (zie figuur 13): 

o 663 afgeronde bemiddelingen op opsporingsniveau leidden tot 179 overeenkomsten (27%) 

o 130 afgeronde bemiddelingen op gerechtelijk onderzoeksniveau leidden tot 26 overeenkomsten 

(20%); 

o 6 afgeronde bemiddelingen met 1 overeenkomst op niveau eerste aanleg (17%); 

o 137 afgeronde bemiddelingen strafuitvoering met 21 overeenkomsten (15%). 

 

FIGUUR 13  AANTAL OVEREENKOMSTEN PER FASE IN DE AFGESLOTEN BEMIDDELINGSDOSSIERS 

 De meeste overeenkomsten werden opgemaakt in persoonsdossiers (105) gevolgd door 85 

overeenkomsten in eigendomdossiers.  Er waren 17 overeenkomsten in zedendossiers, 16 in 

verkeersdossiers en 2 in racismedossiers. 

 In verhouding tot het totaal aantal afgesloten dossiers per feit, komen de meeste overeenkomsten voor 

in persoonsdossiers (30%) en eigendomsdossiers (28%). 
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FIGUUR 14  AANTAL OVEREENKOMSTEN PER SOORT DELICT 

 

 

We kunnen besluiten dat 2015 een jaar was zonder grote uitschieters, maar toch een tendens naar meer 

informeren.  Er worden op jaarbasis toch meer dan 9000 burgers geïnformeerd over het bestaan van 

herstelbemiddeling als mogelijke optie voor de rechtzoekende burger om actief te participeren aan Justitie, en 

om rond de gevolgen van een strafrechtelijk feit in gesprek te gaan met de tegenpartij.  Deze plicht om burgers 

over bemiddeling te informeren rust bij de gerechtelijke actoren, en deze krijgt stilaan vorm op meerdere 

parketten in Vlaanderen.  Het automatisch aanbod rond bemiddeling vond op meerdere parketten zijn ingang 

gedurende het afgelopen jaar.  Deze informatieverstrekking over bemiddeling geschiedt echter niet alleen door 

de parketten, maar evenzeer door onderzoeksgerechten, rechters, politiediensten, forensische hulpverleners, 

justitieassistenten, advocaten,…  Hierover leest u uiteraard meer in het volgende deel van het jaarverslag, waar 

de bemiddelingsactiviteiten per provinciale dienst van naderbij worden toegelicht, en waarbij lokale tendensen 

en structurele verschillen aan bod komen.   
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DEEL 3: BEMIDDELINGSACTIVITEITEN IN DE PROVINCIALE DIENSTEN IN 2015 

 

 

 

INLEIDING 

 

Met veel plezier presenteren we u ons jaarverslag.  Hieronder kan u lezen hoe het ons verging in 2015.  Voor ons  

stond 2015 vooral in het teken van de versterking van ons provinciaal team in Antwerpen en het verder zoeken 

naar afstemming in de 3 afdelingen.   

Op personeelsvlak hadden we een aantal interne verschuivingen.  Daarnaast mochten we ook 2 nieuwe collega’s 

verwelkomen.    

Intussen kunnen we stellen dat eind 2015 het geautomatiseerd aanbod van bemiddeling – zoals het al jaren loopt 

in de afdeling Antwerpen – ook geïmplementeerd werd in de afdelingen Mechelen en Turnhout.  De cijfers 

bevestigen dat het parket zijn informatietaak plichtsbewust opneemt.  We waarderen enorm de bijdrage van de 

systeembeheerders  en de mensen  van de  notitiediensten van het parket om dit mogelijk te maken. 

U zal opmerken dat in 2015 het structurele werk wat op de achtergrond is geraakt ten voordele van het 

individuele bemiddelingswerk, de implementatie van de wet en het inwerken van nieuwe collega’s.  We willen 

dan ook meteen benadrukken dat we nog evenveel belang hechten aan het versterken van het maatschappelijk 

draagvlak voor herstelrecht.  We zien het als onze verantwoordelijkheid om de dialoog blijvend aan te gaan met 

de partners in en rond justitie.  We worden erg uitgedaagd om het goede evenwicht te vinden. 

 

EEN BLIK OP  DE CIJFERS 

 

In dit eerste deel presenteren we ons jaarresultaat wat de individuele bemiddelingen betreft.   We vertellen u 

hoeveel aanmeldingen we verwerkten, hoeveel daders en slachtoffers reageerden op de brief met info over het 

aanbod, na welk soort misdrijven we een bemiddeling opstartten, hoe veel ontmoetingen en overeenkomsten 

we realiseerden,… De naakte cijfers kleden we aan met achtergrondinformatie en wat trends.  Waar relevant, 

maken we ook de opsplitsing naar de 3 verschillende afdelingen van het arrondissement Antwerpen.   

 

Aanmeldingen 

 

1. In hoeveel strafdossiers werden er burgers geïnformeerd? 
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In 2015 ontving de provincie Antwerpen in 1113 gerechtelijke dossiers een aanmelding tot bemiddeling.  Dit is 

een lichte daling ten aanzien van 2014 toen we afklokten op 1161.  We zien in de afdeling Antwerpen een sterke 

daling met 25%.  Deze daling wordt echter gecompenseerd door de afdelingen Mechelen (+ 20%) en Turnhout 

(+ 13%).   

Antwerpen blijft met voorsprong de grootste leverancier van het aantal aanmeldingen.  Echter, omwille van de 

continue wachtlijst werd in april 2015 geopteerd om de codes 11 en 14 (diefstal en huisdiefstal) uit het 

geautomatiseerde aanbod te weren, waardoor de instroom werd ingedijkt.  Mechelen kende in 2015 dan weer 

een serieuze stijging in de aanmeldingen met 20%.  Hiermee werd de dalende trend van de voorbije jaren 

doorbroken.  De sensibilisering van het parket heeft duidelijk vruchten afgeworpen.  Hopelijk blijft deze kentering 

zich doorzetten in 2016.  Ook in Turnhout was er een significante stijging van 13%.  In de laatste 5 jaar merken 

we een schommeling in het aantal aanmeldingen waar we ook niet onmiddellijk een eenduidige verklaring voor 

kunnen geven.  In 2015 kwamen we uit op het gemiddelde (275 aanmeldingen) van de laatste 5 jaren en daar 

kunnen we zeker tevreden mee zijn.   

Het valt te verwachten dat het aantal aanmeldingen in 2016 weer zal toenemen aangezien zowel in Mechelen 

als in Turnhout gestart wordt met de geautomatiseerde informatie aan partijen naar het voorbeeld van 

Antwerpen.  In Mechelen en Turnhout heeft men gekozen om betrokkenen te informeren in alle misdrijven 

waarbij duidelijk aanwijsbare slachtoffers betrokken zijn.  In Antwerpen werd van meet af aan gekozen voor een 

selectie van misdrijven om de instroom werkbaar te houden.  Het heeft geen zin om een hoeveelheid mensen te 

informeren om hen nadien op een wachtlijst te zetten omdat we niet de capaciteit hebben om hen effectief een 

bemiddeling aan te bieden.  Dit was van meet af aan een gedeelde zorg van het parket en de bemiddelingsdienst.  

De  bereidheid van de Procureur des Konings  om deze keuzes  in samenspraak met de  bemiddelaars te maken 

draagt bij tot een kwaliteitsvol aanbod.   

Als we de vergelijking maken met Vlaanderen zien we dat 32% van alle aanmeldingen zich in de provincie 

Antwerpen situeren.   

2. Hoeveel burgers werden  geïnformeerd over bemiddeling? 

In totaal werden er in de provincie Antwerpen 1841 slachtoffers en 1274 daders op de hoogte gebracht over de 

mogelijkheid tot bemiddeling in hun dossier.  Zij ontvingen die informatie via een infobrief vanuit het parket of 

via een brief vanuit de bemiddelingsdienst.   

3. In welk soort misdrijven werden deze burgers geïnformeerd? 

Voor de provincie Antwerpen: 

Persoon: 533 (48% van de aanmeldingen) 

Eigendom: 287 (26% van de aanmeldingen) 

Verkeer: 142 (13% van de aanmeldingen) 

Zeden:  137 (12% van de aanmeldingen) 

Provinciaal zijn deze cijfers gelijklopend met  2014. 

In de categorie ‘familie’ waren er 5 aanmeldingen, in ‘racisme’ 3 en voor ‘milieu’ geen enkele.  Procentueel zijn 

deze verwaarloosbaar, inhoudelijk en  methodisch vragen ze wel meer aandacht.  Meer hierover onder het 

hoofdstuk effectieve bemiddelingen. 

Als we kijken naar Vlaanderen, dan zien we dat de cijfers vergelijkbaar zijn, behalve voor de zedenfeiten, daar 

ligt het cijfer in de provincie Antwerpen hoger.  Dit is mede dankzij het geautomatiseerde aanbod in afdeling 

Antwerpen (vóór vonnis) maar ook in de fase strafuitvoering worden zedenfeiten regelmatig aangemeld.  In 

Antwerpen werden geen brieven meer verstuurd in diefstallen en huisdiefstal wat vanzelfsprekend effect heeft 
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op het aantal aanmeldingen in eigendomsdelicten.  De verkeersdossiers werden het voorbije jaar opvallend 

minder aangemeld in Turnhout.   

We stellen vast dat er tussen de verschillende afdelingen van de provincie grote verschillen zijn in het beleid wat 

betreft het soort dossiers  dat verwezen wordt naar bemiddeling.  We hopen dat het invoeren van het 

geautomatiseerd aanbod in de 3 afdelingen zal leiden tot meer gelijkvormigheid.  Verkeerszaken zijn momenteel 

nog niet opgenomen in het geautomatiseerd aanbod.  Voor 2016 nemen we dit mee als aandachtspunt om met 

het parket in dialoog te gaan.  De geplande overschakeling van het REA naar het MACH systeem bij de parketten, 

biedt hier mogelijkheden toe.    

4. In welke fase bevindt het strafdossier zich? 

70% van de aanmeldingen in de provincie Antwerpen situeren zich in het kader van het opsporingsonderzoek, 

23% in het kader van het gerechtelijke onderzoek en 7% in de fase van de strafuitvoering.  Vooral het aantal 

aanmeldingen in gerechtelijk onderzoek is hoger dan gemiddeld in Vlaanderen (12%).  Dit danken we aan de 

goede samenwerking tussen de afdeling Antwerpen  met Justitieel Welzijnswerk en het geautomatiseerde 

aanbod dat ook wordt toegepast na afsluiting van een gerechtelijk onderzoek.   

5. Wie zijn de aanmelders?  

Het gros van de aanmeldingen (84%) komt van onze justitiële partners (parket, politieparket, 

onderzoeksrechters, politie en psd).  12% van de verwijzingen komt via onze para-justitiële partners (advocatuur, 

slachtoffer- en daderhulpverleners, HB minderjarigen en Médiante) en in 4% van de aanmeldingen komen 

slachtoffers en daders rechtstreeks bij ons terecht. 

We zoomen hier toch even dieper in op de verschillende afdelingen:  

De afdeling Antwerpen krijgt 83% van de strafdossiers verwezen door de justitiële aanmelders en  12% via de 

para-justitiële verwijzers.  3% van de slachtoffers en 2% van de daders vonden rechtstreeks hun weg naar 

bemiddeling.  Bij de para-justitiële verwijzers spant Justitieel Welzijnswerk opnieuw de kroon met 23 

aanmeldingen.  Vanuit de PSD ontvingen we 4 verwijzingen.  Er zijn een heleboel organisaties van waaruit we 

nauwelijks verwijzingen ontvingen: justitieassistenten (1 dossier Slachtofferonthaal, 2 dossiers dader 

justitieassistenten), slachtofferhulp (2 dossiers), politie (1 dossier), levensbeschouwelijke dienstverlening in 

gevangenis (geen dossiers), advocaten (1 dossier).   

Voor Mechelen noteren we 93% van de aanmeldingen op het conto van de justitiële samenwerkingspartners en 

4% van de para-justitiële verwijzers.  1% van de slachtoffers en 2% van de daders meldden zich rechtstreeks aan  

bij de bemiddelingsdienst.  De PSD verwees 6 dossiers, de advocatuur 2 dossiers, de politie 1 dossier.  Wat echter 

opvalt: geen verwijzingen van dader- (JWW) of slachtofferhulp, noch van de justitieassistenten langs dader- of 

slachtofferkant, noch van levensbeschouwelijke dienstverleners.   

Voor Turnhout zien we een verhouding van 75% via de justitiële partners  en 19% via de para-justitiële instanties 

.  3% van de slachtoffers en 3% van de daders kwam rechtstreeks bij de bemiddelingsdienst terecht.  Ook in 

Turnhout is Justitieel Welzijnswerk de grootste doorverwijzer met 35 aanmeldingen.  Ook PSD (10 dossiers) vindt 

de weg naar de bemiddelingsdienst, Slachtofferhulp (4 dossiers) en politie (4 dossiers) in mindere mate.  Grote 

afwezigen zijn hier de levensbeschouwelijke consulenten en het politieparket. 

Deze cijfers geven mee richting aan onze sensibiliseringsacties in 2016. 
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Aanvragen 

 

1. In hoeveel strafdossiers reageerde er minstens 1 partij? 

De provincie Antwerpen ontving  655 aanvragen voor bemiddeling in 2015.  Dat betekent dat in 59% van de 

aangemelde strafdossiers minstens één partij contact opnam met de bemiddelingsdienst ( 56% in 2014).   

Van de 655 aanvragen werden er 601 opgenomen.  54 aanvragen werden dus niet opgenomen.  De grootste 

uitval zien we in de afdeling Antwerpen waar 45 aanvragen niet werden opgenomen, wat vergelijkbaar is met 

vorig jaar.  De twee meest voorkomende redenen zijn: ‘andere partij niet bereikbaar’ (16 keer) en ‘interferentie 

met het gerechtelijk onderzoek’ (16 keer).  Dat partijen niet meer bereikbaar zijn heeft te maken met 

contactgegevens die niet (meer) juist zijn, vooral in het geautomatiseerd aanbod.  Bij aanvragen tijdens de 

voorlopige hechtenis gebeurt het regelmatig dat  de verdachte niet meer bereikbaar is na zijn vrijlating.  

Interferentie met het gerechtelijk onderzoek heeft te maken met de onderzoeksrechter die van mening is dat 

bemiddeling met het onderzoek zou interfereren op het moment van de aanvraag.   

In Mechelen en in Turnhout is de uitval veel kleiner met respectievelijk 5 en 4 niet opgenomen aanvragen.   

2. Hoeveel burgers reageerden op de infobrief?  

575 slachtoffers en 490 daders/verdachten namen contact op met een bemiddelingsdienst uit de provincie 

Antwerpen, waarvan 480 slachtoffers (83%) en 448 daders (91%) geïnteresseerd waren in meer uitleg over 

bemiddeling.  Vermits de meeste partijen onze dienst telefonisch contacteren, investeren we in  een 

laagdrempelig en kwaliteitsvol  telefonisch onthaal.   

Echter, één partij die interesse heeft in een bemiddeling volstaat niet om een dossier effectief op te starten.  

Daarvoor hebben we per strafdossier minstens 1 slachtoffer en 1 verdachte/dader nodig die interesse hebben in 

bemiddeling.  Dat neemt niet weg dat mensen tijdens dit telefonisch contact naar aanleiding van een brief van 

het parket allerlei vragen stellen over hun mogelijkheden, hetzij via bemiddeling, hetzij via de klassieke 

gerechtelijke procedure.  We sluiten niet uit dat voor de toekomst een nauwere samenwerking met de  

eerstelijns juridische bijstand noodzakelijk wordt om mensen correct te informeren. 

In 2015 waren er 339 slachtoffer-dader relaties waarbij beide partijen interesse hadden in info over bemiddeling.   

3. Hoeveel strafdossiers werden na aanvraag opgenomen in de bemiddeling? 

Voor de provincie Antwerpen werden er 601 strafdossiers opgenomen in het kader van de bemiddeling 

(vergelijkbaar met 2014).  Dat is ongeveer 30% van de opgenomen aanvragen voor Vlaanderen.   

4. In welke fase bevond het strafdossier zich? 

Van de 601 aanvragen bevonden zich 407 (68%) in de fase van het opsporingsonderzoek, 126 (21%) in de fase 

van het gerechtelijk onderzoek en 68 (11%) in de fase van de strafuitvoering.  Als we de vergelijking maken met 

Vlaanderen dan zien we dat we in Antwerpen verhoudingsgewijs meer aanvragen hebben in gerechtelijk 

onderzoeken.  De verklaring ligt bij de actieve verwijzing van voorlopig gehechte verdachten door Justitieel 

Welzijnswerk Antwerpen en in het feit dat het geautomatiseerde aanbod ook wordt toegepast in afgesloten 

gerechtelijke onderzoeken.   

Procentueel gezien hebben we in onze provincie evenveel dossiers in de fase strafuitvoering in vergelijking met 

Vlaanderen.  Deze aanvragen komen vooral uit de afdeling Turnhout waar zich 5 gevangenissen bevinden met 

een grote populatie en dus veel potentieel .   

Binnen de afdeling Mechelen zien we dat het gros van de aanvragen zich bevindt in het kader van het 

opsporingsonderzoek (87%).   
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Effectieve bemiddelingsdossiers 

 

1. In hoeveel strafdossiers was er uiteindelijk minstens één lopende bemiddeling? 

Voor de provincie Antwerpen gaat het over 179 strafdossiers (ten opzichte van 570 over heel Vlaanderen)  met 

volgende verdeling: afdeling Antwerpen 68 strafdossiers, Mechelen 39 strafdossiers en Turnhout  72 

strafdossiers.  We kunnen de vergelijking met vorig jaar niet maken aangezien we toen deze cijfers niet hebben 

opgevraagd.   

In 179 strafdossiers hebben we 270 effectieve slachtoffer-dader interacties begeleid.  1 gerechtelijk dossier met 

heel veel partijen kan tot erg veel bemiddelingsdossiers leiden en daardoor een vertekend beeld geven.   

2. Hoeveel effectief lopende dossiers waren er in 2015? 

In de provincie Antwerpen klokten we af op 270 effectieve bemiddelingen (30% van de effectieve bemiddelingen 

over heel Vlaanderen).  De daling die we vaststelden voor het aantal aanmeldingen trekt zich ook door naar het 

aantal effectieve bemiddelingen in de afdeling  Antwerpen (-31%).  Daarnaast kent ook de afdeling Mechelen 

een daling van het aantal effectieve bemiddelingen met 14%, terwijl er wel een duidelijke stijging was in de 

aanmeldingen.  We hebben hier niet echt een verklaring voor, maar hopen hier in de toekomst toch zicht op te 

krijgen om hier nog beter op te kunnen inspelen en burgers gemotiveerd te krijgen om hun conflict zelf in handen 

te nemen. 

In 339 slachtoffer-daderrelaties gaven de partijen aan minstens geïnteresseerd te zijn in informatie over 

bemiddeling, maar 69 partijen kozen ervoor om toch niet op het aanbod in te gaan.  In 80% van de relaties werd 

er dus effectief een bemiddeling opgestart en vond er een uitwisseling plaats tussen de partijen.  Deze cijfers zijn 

vergelijkbaar met de globale cijfers voor Vlaanderen.  Als we het opsplitsen voor de 3 afdelingen dan komt het 

in Antwerpen in 75% tot een effectieve bemiddeling , voor Mechelen is dit 73% en voor Turnhout 89%. 

De meest voorkomende reden is dat ze na uitleg over bemiddeling geen bemiddeling wensen op te starten (16 

slachtoffers en 5 daders).  Slachtoffers geven ook aan geen verwachtingen te hebben (14 slachtoffers, geen 

daders).  6 slachtoffers en 7 daders zijn bij opstart niet meer bereikbaar.  8 slachtoffers en 5 daders hebben bij 

opstart geen interesse meer.  Dit laatste cijfer is vermoedelijk gelinkt aan de wachtlijst in Antwerpen en Mechelen 

maar kan ook te maken hebben met het onthaal dat anders gestructureerd is voor Mechelen en Antwerpen of 

met de andere manier van selecteren in Turnhout.  Het benieuwt ons te weten of dit in de toekomst zo zal blijven 

als het automatisch aanbod ook in Mechelen en Turnhout op kruissnelheid is.   

3. Hoeveel burgers waren betrokken bij een in 2015 effectief lopende bemiddeling?  

In totaal waren er in de provincie Antwerpen 242 slachtoffers en 203 daders betrokken in de effectief opgestarte 

bemiddelingen  

Op het einde van 2015 waren er nog 70 lopende bemiddelingsdossiers  die werden overgedragen naar 2016 en 

waar we pas in het volgend jaarverslag de nodige conclusies aan kunnen verbinden. 

 

Afgesloten bemiddelingsdossiers  

 

1. Hoeveel effectieve bemiddelingsdossiers werden er in 2015 afgesloten? 

In de provincie Antwerpen werden er 290 effectieve bemiddelingsdossiers afgesloten (31% van alle afgesloten 

bemiddelingen over heel Vlaanderen).  In Antwerpen waren er 114 afgesloten bemiddelingsdossiers, in 
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Mechelen 77 en in Turnhout 99.  In vergelijking met 2014 is dat een daling met 36% voor de afdeling Antwerpen, 

een stijging met 6% voor  Mechelen en een daling van 17% voor Turnhout.   

2. Hoeveel burgers waren er betrokken in de afgesloten effectieve bemiddelingsdossiers? 

Voor Vlaanderen waren dit in totaal 1477 burgers, waarvan 799 slachtoffers en 678 daders.  In de provincie 

Antwerpen waren er 470 burgers, waarvan 250 slachtoffers en 220 daders betrokken bij de bemiddeling.   

3. In welke fase van de strafrechtsbedeling bevonden zich de afgesloten effectieve bemiddelingsdossiers? 

Voor de provincie Antwerpen bevonden 70% van de afgesloten bemiddelingsdossiers  zich in de fase van het 

opsporingsonderzoek, 18% in de fase van het gerechtelijk onderzoek en 12% in de fase van de strafuitvoering.   

In de afdelingen Mechelen en Antwerpen wordt er meestal voor vonnis bemiddeld (bijna 95%) waar in de 

afdeling Turnhout in 20% van de afgesloten dossiers burgers ervoor kiezen om na een veroordeling met elkaar 

in communicatie te gaan.  Ook in die fase liggen er zeker nog verwachtingen en noden bij partijen. 

4. In welk soort feiten werd er effectief bemiddeld in de afgesloten bemiddelingsdossiers? 

In totaal werden 290 effectieve bemiddelingsdossiers afgesloten waarvan 85 in het kader van een 

eigendomsdelict (28%), 125 bij persoonsgebonden delicten (43%), 47  in verkeersdelicten (16%) en 33 bij 

zedenfeiten (11%).  Als we de vergelijking maken naar Vlaanderen toe dan zien we een gelijklopende trend , 

alleen en een iets hoger percentage voor onze provincie in de persoonsgebonden delicten  (43% tegenover 35%)  

 

5. Wat was de aard van de relatie tussen de bij de afgesloten bemiddelingen betrokken partijen? 

Provincie Antwerpen volgt hierin de vaststelling op Vlaams niveau: we hebben bemiddeld in ongeveer evenveel 

dossiers waarin de partijen mekaar kenden als waarin ze onbekenden waren voor mekaar.   

6. Hoeveel afgesloten effectieve bemiddelingsdossiers kenden een ontmoeting? 

In 88 dossiers in de provincie Antwerpen was er sprake van een directe bemiddeling.  Dat betekent dat in 30% 

van de afgesloten bemiddelingen partijen ervoor kiezen om samen rond de tafel te gaan zitten (32% in 2014).  

Dit cijfer is in onze provincie iets hoger dan het gemiddelde voor Vlaanderen (24%).   

In totaal vonden er in 2015 102 ontmoetingen plaats.  Dat betekent dat in meerdere dossiers meer dan één 

gezamenlijk gesprek nodig  was tussen de partijen. 

De ontmoetingen gingen vooral door in de fase van het opsporingsonderzoek, nl.  80% (61% in 2014)  .  8% van 

de ontmoetingen vonden plaats in het kader van het gerechtelijk onderzoek (33% in 2014) en 12% in de fase van 

de strafuitvoering (6% in 2014).  Vooral het lage cijfer in de gerechtelijke dossiers valt op.  Hier hebben we niet 

echt een goede verklaring voor.   

In onze provincie vonden de ontmoetingen vooral plaats bij de persoonsgebonden delicten, nl.  voor 41%, 

gevolgd door de verkeersdelicten 27% en dan de eigendomsdelicten met 23% .  De zedendelicten sluiten de rij 

met 9% .  Deze cijfers zijn vergelijkbaar met 2014 op een daling van ontmoetingen in persoonsdelicten en een 

stijging bij verkeer na.   

Als we de cijfers opsplitsen voor de 3 afdelingen dan vallen er wel een aantal zaken op.  Voor Antwerpen vonden 

de ontmoetingen vooral plaats bij persoonsgebonden delicten, nl.  57%.  Een behoorlijk lager aantal bij de 

eigendomsdelicten, nl.  11% (een verklaring kan liggen in het feit dat de feiten van diefstal en huisdiefstal  uit het 

geautomatiseerde aanbod gehaald werden), nogmaals 11% bij zedendelicten en 21% bij verkeersdelicten.  Voor 

Mechelen valt op dat 42% van de ontmoetingen doorgingen in de verkeersdossiers (op zich niet verwonderlijk 

gezien het grote aantal aanmeldingen), 31% bij eigendomsdelicten en 27% bij persoonsdelicten.  Hier valt op de 

er geen enkele ontmoeting was in zedendossiers, maar deze werden ook niet zoveel aangemeld.  In Turnhout 
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zijn er niet zo’n opvallende cijfers te noteren.  30% van de ontmoetingen vonden plaats in de eigendomsdelicten, 

33% bij de persoonsdelicten, 22% in verkeersdelicten en 15% in zedendossiers.   

In onze regio zijn we grote voorstander van de methodiek ‘tandembemiddeling’  wanneer de partijen elkaar 

kennen en nog met elkaar te maken hebben in de toekomst.  We denken hier aan (ex-)partners en buren.  We 

werken telkens met 2 bemiddelaars.  Deze methodiek geeft mensen de kans om na een kort voorbereidend 

individueel gesprek (1 partij met 1 bemiddelaar) meteen  verder te gaan met een gezamenlijk gesprek.  

Uitzonderlijk besluiten de bemiddelaars dat de voorwaarden niet vervuld zijn om een  veilig kader te bieden voor 

een constructief gesprek.  Meestal kunnen we verder in 1 ruimte en volgen we een duidelijk omschreven 

procedure.  Het eerste half uurtje apart leggen wij (op basis van een 4-tal vragen) de klemtoon op wat er gebeurd 

is, hoe ze hun eigen aandeel/verantwoordelijkheid omschrijven, wat er nodig is om dit te herstellen, om geweld 

in de toekomst te vermijden, wat ze verwachten van de ander en van justitie.   

De bemiddelaar structureert het gesprek in die mate dat deze richtvragen in een afgebakende tijd aan bod 

komen.  Dit  zorgt ervoor dat je niet meegezogen wordt in heel de relatie- en conflict  geschiedenis en de focus 

kan houden op wat relevant is voor hun communicatie nu en  tav justitie.  Het is eigen aan de procedure dat het 

verhaal van elke partij meermaals verteld wordt door de bemiddelaars, eerst aan elkaar, vervolgens aan de partij.  

Deze herhaling geeft mensen meer gevoel van erkenning voor ieders eigen situatie en beleving.  Bovendien wordt 

het door de bemiddelaar verteld met minder emotionele lading, en worden verwijten vertaald  naar behoeften.  

Wie zich gehoord en erkend voelt, kan meer ruimte maken om te luisteren.  Dit maakt dat de boodschappen 

beter kunnen gehoord worden, wat het gesprek tussen de mensen zelf nadien bevordert.  Zo’n ontmoeting duurt 

gemiddeld 2 à 3 uren.  Dat is erg lang en vraagt veel van de mensen, en ook van de bemiddelaars.   

In het begin vreesden we dat partijen zouden afhaken omwille van zo langdurig en veel herhaling.  Het bleek 

nadien een projectie van onze eigen weerstand tegen deze nieuwe methodiek.  De vaste procedure voelde ook 

als een keurslijf en staat haaks op wat wij gewoon zijn, nl.  het ritme van partijen volgen en ons afstemmen op 

hen.  De positieve reacties van de mensen die eraan meewerkten, zijn echter zo duidelijk en veelvuldig  dat ze 

ons aanmoedigen om hiermee door te gaan.  Sterker nog, tijdens intervisies met collega’s uit andere regio’s zijn 

we grote pleitbezorgers geworden van deze methodiek. 

De kritiek luidt soms dat dit heel erg in de buurt van relatietherapie komt.  Ons oordeel is dat het net heel erg 

aansluit bij onze visie van herstelrecht om mensen communicatie ruimte te geven in de driehoek tussen 

slachtoffer en dader en justitie.  Koppels gaan vaak heel gretig in op dit bemiddelingsaanbod net omwille van  de 

mogelijkheid om ‘iets aan justitie te laten weten’, om een actieve rol op te nemen in de procedure van justitie.  

De bemiddeling  biedt hen daar een instrument voor, nl.de overeenkomst.  Een overeenkomst komt maar tot 

stand als mensen het gesprek aangaan over het gebeurde.  De tandem methodiek is o.i.  een efficiënte manier 

om hen op gelijkwaardige wijze voor te bereiden om actief te participeren aan de klassieke gerechtelijke 

procedure. 

7. In hoeveel afgesloten bemiddelingsdossiers was er een overeenkomst? 

Een overeenkomst beschouwen wij als het instrument bij uitstek voor  partijen om gezamenlijk iets te 

communiceren aan de rechter.  Het maken van een  overeenkomst maakt dat mensen goed voorbereid naar de 

zitting gaan.  Ze hebben namelijk goed nagedacht over wat ze verwachten en willen zeggen.  In 2015 beslisten 

partijen in 88 dossiers (30%) om te communiceren met de actoren van Justitie over hun verwachtingen en 

afspraken (103 in 2014).  In Mechelen was er een status quo, maar zowel Antwerpen als Turnhout kenden een 

daling met respectievelijk 20% en 30%.  De voorbije jaren zien we schommelingen in het aantal overeenkomsten 

die we niet meteen kunnen verklaren.  Voor Antwerpen is dat in 37% van de afgesloten bemiddelingen, voor 

Mechelen 25% en voor Turnhout 27%.   

Het leeuwendeel van de overeenkomsten werd opgemaakt in de fase voor vonnis (90%).  69 overeenkomsten in 

het opsporingsonderzoek op 203 effectieve bemiddelingen (dat is in 34%), 8 overeenkomsten in het gerechtelijk 

onderzoek op 43 effectieve bemiddelingen (19%) en 9 overeenkomsten in de fase van de strafuitvoering op 34 
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effectieve bemiddelingen (26%).  Het valt op dat de gerechtelijke onderzoeken relatief gezien tot het minst aantal 

overeenkomsten leiden.   

25% van de overeenkomsten werden opgemaakt bij eigendomsdelicten, 56% bij persoonsdelicten, 8% in 

zedenzaken en 10% bij verkeersdelicten voor de provincie Antwerpen.   

Als we kijken naar de drie afdelingen dan zien we in Antwerpen 7% van de opgemaakte overeenkomsten bij de 

eigendomsdelicten, een erg hoog percentage van76% van de overeenkomsten bij de persoonsdelicten, 12% bij 

de zedendelicten en 5% bij de verkeersdelicten.  Voor Mechelen 32% bij de eigendomsdelicten, 32% bij de 

persoonsgebonden delicten, 0% bij de zedenfeiten en 26% bij de verkeersdelicten.  Voor Turnhout valt het hoge 

percentage van 48% in de eigendomsdelicten op tegenover 41% bij persoonsgebonden delicten, 4% bij 

zedenfeiten en 7% verkeersdelicten.  Het valt op dat bij zedenfeiten partijen er opmerkelijk minder voor kiezen 

om te communiceren met Justitie wat het proces van de bemiddeling uiteraard niet minder waardevol maakt.    

In 2015 bemiddelden we effectief met 20 minderjarige slachtoffers (11 in 2014).  25 minderjarige benadeelden 

toonden interesse in het aanbod.   

 

STRUCTURELE  ACTIVITEITEN EN VERDERE IMPLEMENTA TIE VAN DE WET VA N 22  JUNI 2005 

 

In een tweede deel lichten we onze structurele activiteiten verder toe.  We vertellen u op welke fora we actief 

waren, hoe we ons streven naar een meer communicatieve en participatieve justitie op het terrein vormgeven 

en hoe we een sterker maatschappelijk draagvlak voor ons verhaal trachten uit te bouwen.   

 

Stuurgroepen en extern overleg 

 

Als vanouds organiseren wij in de afdeling Antwerpen op regelmatige basis een stuurgroep in  het kader van 

Herstelrecht.  Voorbije jaar is deze 2 maal samengekomen (in maart en in juni) in plaats van 3 keer.   In het najaar 

zijn we gestart met  de voorbereiding van een eerste provinciaal overleg waarover hierna meer uitleg.   

We stellen vast dat in de afdeling  Antwerpen het structurele overleg  slechts marginaal aan bod kwam.  Dit heeft 

alles te maken met de beperkte mankracht én de keuze om te investeren in de “training on the job”  van  nieuwe 

collega’s gecombineerd met de intentie om de wachttijd voor mensen die willen bemiddelen zo kort mogelijk te 

houden.  Nieuwe collega’s worden in eerste instantie ingezet in het individuele bemiddelingswerk.  Ook voor de 

afdeling Turnhout stellen we deze tendens vast voor 2015.  Omwille van een beperktere bemiddelingscapaciteit 

in 2015 kwam de focus vooral te liggen op het individuele dossierwerk en werd het structureel bemiddelen wat 

naar de achtergrond verdreven.   

Dit betekent dus niet dat we er minder belang aan hechten.  We vinden het bijzonder jammer dat we niet hebben 

kunnen verder bouwen op het groeiend draagvlak om met de verschillende organisaties die met betrokkenen 

van zedenfeiten werken te verkennen of de principes van Herstelrecht meer geïntegreerd konden worden.    

Voor de toekomst streven we naar een meer evenwichtige verdeling tussen bemiddelingswerk en inzet om de 

herstelgedachte en –visie te verspreiden bij de (para-) justitiële partners en zo het lokale beleid te beïnvloeden.  

Het zal een nauwe samenwerking vragen met het parket om de doorstroming van informatie aan partijen af te 

stemmen op onze capaciteit.  We beseffen dat dit een heikele opdracht is want we hebben lang gepleit om zoveel 

mogelijk betrokken partijen te informeren.  Zolang de overheid niet reageert op onze signalen met de nodige 



 

 

 29 

middelen zijn we gedwongen om keuzes te maken.  Het heeft immers geen zin om mensen bemiddeling aan te 

bieden als ze vervolgens maanden moeten wachten om te kunnen bemiddelen.  In die wachttijd gebeurt het dat 

het op zitting komt en verliezen mensen  hun kans toch nog om hun stem aan de rechter kenbaar te maken met 

een overeenkomst.  Het wringt echter omdat het zo haaks staat op onze principes. 

In Mechelen komt de stuurgroep niet meer samen maar investeren we in bestaand overleg georganiseerd door 

andere organisaties, om daar onze agenda over herstel en participatieve justitie verder vorm te geven.  We 

stellen vast dat deze aanpak loont.  We zijn op verschillende fora actief aanwezig en daardoor ook gekend als 

dienst binnen de Mechelse context. 

In Turnhout is de lokale stuurgroep in 2015 slechts één maal samengekomen, nl.  in april.  De stuurgroep die in 

het najaar zou doorgaan werd afgelast omwille van de verkenning en installatie van een provinciale stuurgroep 

(zie verder).  Wanneer er meer duidelijkheid komt over de invulling van deze provinciale stuurgroep, kan bekeken 

worden of het zinvol is om de lokale stuurgroep, in zijn huidige samenstelling, nog verder bijeen te laten komen.   

In 2015 hebben we vooral de focus gelegd op het invoeren van het automatisch aanbod bemiddeling in Mechelen 

en Turnhout.  We gingen hiervoor regelmatig in overleg met de  verbindingsmagistraten, de notitiediensten en 

de systeembeheerders.  We zijn trots om te kunnen melden dat begin 2016 de eerste  infobrieven zijn vertrokken 

vanuit de notitiediensten van het parket.    

De staatshervorming verandert het landschap van Justitie en Welzijn.  Dat brengt onzekerheid mee, maar 

tegelijkertijd ook nieuwe uitdagingen.  Het BAM² overleg (structureel overleg met bemiddelaars in Mechelen)  

kwam hierdoor bijvoorbeeld in 2015 maar één keer samen en werd nadien opgeschort.   

Daarnaast boden de dialoogtafels die georganiseerd werden in het kader van het stadsfestival  “Op Recht 

Mechelen” een forum om eens op een andere manier terug met elkaar in dialoog te gaan.   

De reorganisatie van het gerechtelijk landschap nodigt ons uit om op zoek  te gaan naar alternatieven voor onze 

lokale stuurgroepen.   Dit is een zoektocht naar een efficiënt overkoepelend overleg dat tegelijk voldoende 

voeling houdt met de diverse lokale realiteiten.  Want iedereen weet dat Antwerpen, Mechelen en Turnhout met 

andere problemen en realiteiten geconfronteerd worden.   

We willen het volgende jaar met onze huidige partnerorganisaties  binnen de provincie verkennen welk 

overlegplatform (lees: welke deelnemers, doel, agenda..) tegemoet kan komen aan de huidige 

missie/engagement van de stuurgroepen.  En dat is: via volgehouden overleg van samenspraak en tegenspraak  

bijdragen tot een ruimer draagvlak voor het concept van bemiddeling en voor de principes van een meer 

participatieve en communicatieve justitie.  De voorbereiding naar een provinciale stuurgroep startten in het 

najaar van 2015.   

Op het niveau van de strafuitvoering blijven we vaststellen dat  - wat  de lokale werkgroepen Herstel in de 

gevangenissen betreft – het initiatief hier ook vaak bij ons blijft liggen.  Dat is jammer, want het is altijd ons 

streven geweest om ook hier een ruimer draagvlak te creëren.   

 

Sensibilisering : infomomenten aan derden 

 

Ook op vlak van sensibilisering zaten we in 2015 niet stil.  Zowel in Mechelen, Antwerpen als Turnhout kregen 

we kansen om aan allerlei groepen en organisaties informatie te geven over herstel in de brede zin of over 

bemiddeling.  Voor ons zijn dit belangrijke activiteiten om mee het maatschappelijk draagvlak voor herstelrecht 

te vergroten.  We geven hier een beknopt overzicht. 
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Antwerpen 

 Dialoogavond voor gedetineerden, ingeleid door Suggnomè en de drie geestelijk verzorgers over de 

woorden herstel, verzoening, vergeving . 

 Overleg met CO3 over samenwerking  

 Wereld-dag tegen de doodstraf 

 Info over de methodiek tandembemiddeling en over onze werkwijze in het algemeen aan 

burenbemiddelaars 

 Begeleiding van intervisie van een forensisch team in Dendermonde 

 Workshop over bemiddeling op studiedag ‘Diversiteit’ voor brede doelgroep 

Mechelen 

 Overleg met CGG De Pont en Justitieel Welzijnswerk in het kader van de samenwerking binnen de 

gevangenis van Mechelen 

 Sensibilisering politierechters en nieuwe substituten verkeer: over het belang van herstelrecht bij 

verkeersongevallen 

 Sensibilisering justitie-assistenten Mechelen  

 Sensibilisering slachtoffer-bejegenaars politie Mechelen – Willebroek 

Turnhout 

 Verkennend overleg met substituut politieparket om het aanbod van bemiddeling in verkeersdossiers 

opnieuw op de agenda te zetten.  Vooralsnog geen toename van de instroom van dergelijke dossiers in 

2015 en blijvend aandachtspunt voor 2016. 

 Infosessies aan de verschillende sub-teams van het Justitiehuis aangezien de justitieassistenten een 

belangrijke partner blijven om hun cliënten, in het beste geval actief, de nodige info te bezorgen over 

bemiddeling. 

 We organiseerden, in samenspraak met de directie en organisatie-ondersteuners, infosessies voor 

gedetineerden in de gevangenissen van Wortel en Tilburg. 

 Eind vorig jaar gingen we ook in op de vraag van de Thomas More Hogeschool in Geel om een vorming 

te voorzien voor de derdejaarsstudenten maatschappelijk advisering. 

 

Inspiratiemomenten  

 

Als laatste luik van ons jaarverslag laten we u nog even mee nagenieten van enkele bijzondere momenten.  Het 

zijn evenementen, initiatieven of samenwerkingsverbanden die ons in 2015 opnieuw geïnspireerd hebben en 

ons voorzien van de nodige energie om ook in 2016 weer ons beste beentje voor te zetten.   

Op 3 december 2015 gaven wij een  workshop op de studiedag over Super Divers Samenleven.  Jabu Mahinini uit 

Zuid-Afrika leidde de dag in met een lezing over Deep democracy: “every voice has the right to be heard”.  Het 

was een pleidooi om ook moeilijke, negatieve stemmen een plaats te geven.  In het huidige klimaat van 

radicalisering en angst vraagt dit moed.  Dit is anders dan wat wij kennen als democratie waarin de meerderheid 

de macht heeft.  De vraag is wat dit doet met de  minderheid? Dient dit het hele systeem? 

Deep democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar 

maakt.  Met de methodiek/filosofie van Deep Democracy  wil men alle stemmen beluisteren vanuit de 

overtuiging dat elk individu van een systeem een deel van de wijsheid in zich draagt dat dit systeem nodig heeft.  

Dit houdt in dat ook NEE-stemmen of boze of uitsluitende stemmen evenwaardige ruimte krijgen, ook al lijkt dat 



 

 

 31 

in eerste instantie niet constructief.  Ze maken deel uit van de oplossing.  Anders gaan deze stemmen 

ondergronds en escaleert het mogelijks  in gewelddadige conflicten.  Dus het komt er op neer om het gesprek 

aan te gaan met de personen die deze stemmen vertolken om samen te zoeken naar oplossingen. 

Dit is een notendop verteld want het lijkt me onmogelijk om  over te brengen wat het  effect was van zijn verhaal.  

Dat ging veel dieper dan wat ik hier kan weergeven.  Alleen al hoe hij iedereen verwelkomde was intrigerend en 

liet niemand onberoerd.  He walks his talk, zoveel is duidelijk.   

Deze methode en filosofie zet aan tot nadenken hoe dit te vertalen naar onze bemiddelingsdossiers waarin 

racisme en discriminatie het onderwerp zijn.  Tevens biedt het stof voor de dialoog die wij aangaan met onze 

structurele partners. 

In het najaar startte in Mechelen ook het rechtswetenschappelijk luik van het stadsfestival “Oprecht Mechelen” 

- In het kader daarvan werden dialoogtafels georganiseerd rond 3 thema’s: Justitie en Diversiteit, Justitie en 

Welzijn en Justitie en Management.  De verschillende dialoogtafels brachten mensen samen uit heel diverse 

sectoren binnen en buiten Justitie: hulpverleners, advocatuur, beleidsmakers, rechters en parketmagistraten, 

maar evengoed bedrijfsleiders, …  Dit leverde boeiende gesprekken op over de richting waarin Justitie verder 

dient te evolueren.   

 

BESLUIT 

 

2015 was voor ons een overgangsjaar op vele vlakken: zowel binnen onze bemiddelingspraktijk, als binnen ons 

provinciaal team als binnen het veranderende landschap van welzijn en justitie.  Voor 2016 werken we verder 

aan een versteviging van onze positie.  We hopen op kruissnelheid te geraken wat betreft een uniform en 

automatisch aanbod in dagvaardenswaardige dossiers en we gaan binnen het nieuwe arrondissement 

Antwerpen verder de dialoog aan met partners binnen en buiten justitie over het belang van een 

communicatieve en participatieve Justitie.   
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INLEIDING 

 

Sinds 2008 was het verhaal van de Bemiddelingsdienst Limburg een verhaal met twee gezichten.  Enerzijds een 

good practice in Tongeren, gekenmerkt door een vruchtbare en goede samenwerking met het parket van 

Tongeren sinds 2001.  En anderzijds was er de moeilijke opstart en dito samenwerking in Hasselt met het 

toenmalige parket van Hasselt, met uitzondering van een periode van goede samenwerking met het 

onderzoeksgerecht te Hasselt.  Er werd vanuit de eengemaakte Bemiddelingsdienst Limburg daarom meer dan 

halsreikend uitgekeken naar de eenmaking van de twee parketten.   

De verwachtingen om een definitieve doorstart te kunnen maken in 2015 waren hooggespannen, mede door het 

feit dat de eenmaking van het Arrondissement Limburg al een jaar een feit was.  Van bij aanvang onderstreepte 

de Procureur des Konings hierbij het belang van een rechtsgelijk en automatisch aanbod wat bemiddeling betreft.  

Onze dienst werd hierin erkend als een sleutelpartner.  Ook onze partners in de stuurgroep herstelbemiddeling 

waren inmiddels ingelicht dat veranderingen op til waren.   

Als we terugblikken op 2015, mag duidelijk zijn dat deze doorstart op vlak van het automatisch aanbod op het 

niveau van het parket niet zo’n vaart nam ondanks de inspanningen vanuit de Bemiddelingsdienst en het Parket 

Limburg.  Bovendien hebben deze inspanningen ook wel wat gevolgen gehad wat betreft het structureel werk 

op vele andere domeinen waar de Bemiddelingsdienst Limburg actief is. 

 

EEN BLIK OP  DE CIJFERS 

 

Informatieverstrekking en aanmeldingen 

 

In de praktijk zijn er veel actoren en organisaties die informeren over slachtoffer-daderbemiddeling.  De 

gerechtelijke actoren en meer bepaald de parketten leveren hiertoe een aanzienlijke bijdrage.  Uit de 

cijfersgegevens voor Limburg blijkt dat er: 

 in 563 strafdossiers en in 1 buitengerechtelijk  dossier informatie werd gegeven over slachtoffer-

daderbemiddeling; 

 in totaal 1431 burgers, waaronder 778 slachtoffers en 653 daders, werden geïnformeerd; 

 in 353 persoonsmisdrijven, 114 eigendomsdelicten, 18 verkeerszaken, 51 zedendossiers, 21 

familiezaken, 3 racismedossiers werden burgers geïnformeerd.   
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 voornamelijk informatieverstrekking plaats vond op niveau voor vonnis 10 (537 strafdossiers), en in 

mindere mate op niveau van de fase van strafuitvoering (25)11. 

 

Reactiegraad 

In de meeste gevallen reageren de mensen telefonisch of sturen zij een standaard antwoordstrook naar de 

bemiddelingsdienst voor meer informatie over het aanbod van bemiddeling.  Slachtoffer-daderbemiddeling is 

voor de meeste mensen toch nog onbekend.  In de eerste, hoofdzakelijk telefonische contacten, met de 

bemiddelaar stellen zij vragen over bemiddeling en/of geven zij te kennen al/dan niet in bemiddeling 

geïnteresseerd te zijn.  De bemiddelingsdienst – zo ervaren wij – is vaak ook het eerste aanspeekpunt voor de 

burgers wat betreft Justitie .  Mensen zitten vaak met heel veel vragen die niet noodzakelijk verband houden 

met het bemiddelingsaanbod.  De bemiddelaar vervult daarom vaak een onthaalfunctie. 

Rond de respons van burgers op het informeren over bemiddelingen vertellen de cijfers in 2015 ons dat er:  

 in 345 van de 563 strafdossiers (61%) minstens één betrokken partij contact opnam met onze diensten; 

 in totaal 270 slachtoffers (35% responsgraad) en 288 daders (44% responsgraad) reageerden; 

 van de in totaal 328 opgenomen strafdossiers bevonden 315 dossiers zich op niveau van voor vonnis 

(96%).  Verder waren er 13 dossiers in de strafuitvoeringsfase (4%). 

In de 328 opgenomen strafdossiers voor 2015 wilden 239 slachtoffers en 237 daders meer uitleg over 

bemiddeling.  Op deze manier kwamen we tot 155 slachtoffer-daderrelaties waarin beide partijen meer 

uitleg over het aanbod wensten. 

 

Deelname aan bemiddeling 

 

Ook al hebben we in éénzelfde dossier een dader én slachtoffer die meer willen weten over bemiddeling, dit 

betekent niet altijd dat zij ook werkelijk een uitwisseling met elkaar wensen.  Redenen die zij, na uitleg over 

bemiddeling, aangeven om niet te bemiddelen zijn bv.  dat zij daar geen oplossing in zien, omdat ze geen 

verwachtingen hebben of omwille van persoonlijke redenen.  Bij daders ligt de uitval soms ook bij de volledige 

ontkenning van de feiten.  Af en toe zijn partijen bij opstart van de bemiddeling niet meer bereikbaar.  Van de  

155 slachtoffer-daderrelaties waarin beide partijen meer uitleg over bemiddeling wilden12, leidden er 127  (82%) 

tot een effectief lopende bemiddeling, en liep er zo in 2015 in 83 van de aangemelde strafdossiers minstens één 

bemiddeling13. 

In deze 117 lopende bemiddelingsdossiers waren er 210 burgers betrokken, 117 slachtoffers en 93 daders.  Over 

een groot deel van deze bemiddelingsdossiers kunnen we nog geen verdere conclusies trekken omdat de 

                                                                 

10 In de cijfers voor Vlaanderen maakte Suggnomè binnen de categorie van dossiers voor vonnis nog verder onderscheid in dossiers (1) in 

de fase van de opsporing, (2) eerste aanleg, en (3) onderzoeksdossiers. Sinds het invoeren van het lineair informatiesysteem in Limburg, 

echter, is dit onderscheid niet meer te maken in het registratiesysteem. Daarom worden deze categoriën allemaal samen gebundeld in één 

categorie “voor vonnis”. 

11  1 “strafdossier” betrof een buitengerechtelijke aanmelding. Deze worden hier niet meegeteld en worden verder niet meer besproken. 

12 De subsidiëring van Suggnomè vzw verloopt o.b.v. de definitie die de FOD Justitie aan een bemiddelingsdossier gaf nl. ‘er is een 

bemiddelingsdossier vanaf het moment dat er twee partijen     in eenzelfde strafdossier meer uitleg willen over bemiddeling’. 

13 In één strafdossier kunnen meerdere partijen betrokken zijn. Soms wil slechts één van de daders of één van de slachtoffers bemiddelen. 
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evaluatie pas bij de afsluiting gemaakt wordt.  In 2015 werden 147 bemiddelingen afgesloten (waarover verder 

meer analyse), en op het einde van het jaar telden we nog 32 lopende dossiers die verderliepen in 2016. 

Inhoud van de bemiddelingen14 

Bemiddelingsdienst Limburg sluit 2015 af met 114 afgesloten bemiddelingsdossiers waarin werkelijk een 

uitwisseling tussen de partijen plaats vond.  186 burgers, 103 slachtoffers en 83 daders, hebben aan een 

bemiddeling deelgenomen.  Over de 114 afgesloten bemiddelingen kunnen wij het volgende vertellen dat het: 

 ging om 105 dossiers op het niveau van voor vonnis, en 8 in de fase van strafuitvoering; 

 met betrekking tot de aard van de feiten om 31 eigendomsfeiten (27%) ging, 37 persoonsdelicten 

(32.5%), 20 zedendossiers (17.5%), 2 racismedossiers (1%), 4 familiezaken (3%), en 20 verkeersdossiers 

(17,5%).   

Face-to-face ontmoetingen 

In 31 van 138 afgesloten dossiers was er sprake van een directe bemiddeling (22.5%).  In totaal waren er 36 

ontmoetingen.  Dit betekent dat in een aantal van deze directe bemiddelingsdossiers meer dan één ontmoeting 

plaats vond. 

 Deze ontmoetingen vonden vooral plaats vóór vonnis, met name in 32 gevallen.  4 Ontmoetingen 

vonden plaats tijdens de strafuitvoering.   

 Er waren 11 ontmoetingen tussen slachtoffers en daders in persoonsdelicten, en dit hoofdzakelijk in 

dossiers van slagen en verwondingen.  In verkeersdossiers (dodelijke verkeersongevallen of ongevallen 

met zwaar gewonden waren er 8 ontmoetingen tussen verschillende partijen.  Er waren opmerkelijk 

geen ontmoetingen in eigendomsdelicten.  In zedendossiers kwam het 11 keer tot een ontmoeting 

tussen partijen, en dit vooral bij feiten op minderjarige slachtoffers.  Tenslote was er ook 1 ontmoeting 

in een racismedossier, en tevens 1 in een familiaal dossier, en 4 dossiers van verkeersagressie. 

Overeenkomsten 

21 bemiddelingsdossiers werden afgesloten met een overeenkomst tussen de betrokken partijen.  Deze 

overeenkomsten werden stelselmatig aan het gerechtelijk dossier toegevoegd. 

 Overeenkomsten werden hoofdzakelijk vóór vonnis opgemaakt: 

o 106 afgeronde bemiddelingen voor vonnis leidden tot 19 overeenkomsten (18%); 

o 8 afgeronde bemiddelingen tijdens strafuitvoering met 2 overeenkomsten (25%); 

 Er werden 2 overeenkomsten opgemaakt in persoonsdossiers (10%), 11 overeenkomsten in 

eigendomdossiers (52%).  Er waren 5 overeenkomsten in zedendossiers (24%), 1 in verkeersdossiers 

(5%) en 2 in racismedossiers (9%). 

 

 

 

                                                                 

14  De subsidiëring van Suggnomè vzw verloopt o.b.v. de definitie die de FOD Justitie aan een bemiddelingsdossier gaf nl. ‘er is een 

bemiddelingsdossier vanaf het moment dat er twee partijen in eenzelfde strafdossier meer uitleg over bemiddeling willen’. 
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STRUCTURELE ACTIVITEITEN EN VERDERE IMPLEMENTA TIE  VAN DE WET VA N 22  JUNI 2005 

 

Stuurgroep Herstelbemiddeling  

 

Aanvankelijk werden er 3 bijeenkomsten voor de stuurgroep herstelbemiddeling gepland in 2015.  In deze 

stuurgroep, voorgezeten door de Bemiddelingsdienst Limburg, zijn nog steeds de volgende partners 

vertegenwoordigd: Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg (BAAL), Balie van de Advocaten Hasselt & 

Tongeren, CAW Limburg, Gevangenis Hasselt, Onderzoeksgerecht Limburg, Parket van de Procureur des Konings 

Limburg, Justitiehuizen Hasselt en Tongeren en vzw Suggnomè.  De afspraken , overlegmomenten, alsook de 

ontwikkelingen met betrekking tot het automatisch informatiesysteem werden nauwgezet opgevolgd en 

besproken op de vergaderingen van de stuurgroep.  Een derde bijeenkomst in het najaar van 2015 werd 

uiteindelijk geannuleerd door de vele verontschuldigingen.  Deze bijeenkomst was voornamelijk bedoeld om te 

partners in lichten over de stand van zaken met betrekking tot het installeren van het automatisch 

informatiesysteem. 

 

Parket 

 

In de afstemming en de gelijkstelling van het bemiddelingsaanbod tussen de afdelingen Hasselt en Tongeren, 

zagen wij als bemiddelingsdienst aanvankelijk kansen op een snelle doorstart door het implementeren van de 

good practice uit Tongeren in de hele provincie15.  Al snel was duidelijk dat de praktijk in Tongeren niet zou 

veralgemeend worden voor Limburg omdat deze praktijk op bepaalde vlakken niet helemaal in lijn zou liggen 

met de COL.  Het toetsen van strafdossiers op toelatingscriteria16 door de bemiddelaar als systematische stap in 

het selecteren van dossiers voor een aanbod in bemiddeling is waarschijnlijk hetgeen dat het meest in strijd is 

met de wet en de COL. 

In het overleg met het parket was duidelijk dat de Procureur des Konings opteerde voor een automatisch systeem 

met een breed en vroeg informeren van partijen in de gerechtelijke procedure.  Dit betekende dat een 

automatisch informeren van burgers zou gebeuren in een vroeg stadium waarbij het verdere verloop van het 

strafdossier nog niet gekend was.  In ieder geval zou dit betekenen dat er ook actief zou geïnformeerd worden 

in sepotdossiers.  Hierin ziet de Procureur des Konings een kans voor een dader om een verantwoordelijkheid op 

te nemen naar zijn slachtoffer, en bemiddeling kan op zijn beurt ook tegemoet komen aan de verwachtingen van 

een slachtoffer.  De bemiddelingsdienst is tegelijk blijven pleiten om ook dagvaardingsdossiers op te nemen in 

                                                                 

15 Sinds de opstart (2001) van de praktijk van herstelbemiddeling in Tongeren hebben we een lange weg afgelegd met parket, stuurgroep en 

ook andere partners. Telkens werd dit proces gekenmerkt door constructief overleg en een vooruitstrevende kijk en visie op herstelrecht. 

Het resultaat hiervan is onder meer ook dat het Parket Tongeren op zeer ruime wijze de Wet op Bemiddeling (22 juni 2005) en de daarop 

volgende omzendbrief (05/2014) toepast, en in de verschillende fases van de strafrechtelijke procedure een aanbod doet naar en informeert 

over herstelbemiddeling. Ook al komt dit tegemoet aan de wettelijke verplichting (art.553§2Sv.) voor het openbaar ministerie om erop toe 

te zien dat de partijen in een gerechtelijke procedure worden geïnformeerd over de mogelijkheid een bemiddeling te vragen, toch zien we 

dat deze interpretatie in Tongeren sinds enkele jaren maximaal wordt toegepast, waar dit in andere arrondissementen vaak nog minimaal 

of gematigd toegepast wordt.  

16 De voornaamste criteria zijn: geen ontkennende dader, de aanwezigheid van een slachtoffer, en geen mislukte bemiddeling in strafzaken 

(vorm van bemiddeling uitgevoerd door justitiehuizen, en waarbij de uitkomst aanleiding kan geven tot verval van strafvordering en 

geregeld door Art. 216 ter van het Wetboek van Strafvordering). 
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het automatisch aanbod.  In de geest van de Wet op Bemiddeling (2005) is het aanbod van herstelbemiddeling 

bedoeld om vooral ook de slachtoffers in ernstige feiten – waarvoor bemiddeling in strafzaken bijvoorbeeld niet 

kan worden aangeboden – een mogelijkheid te bieden om te bemiddelen met hun dader17.   

Het uiteindelijk installeren van het automatisch aanbod vanuit het parket (ook wel het “lineair informeren” 

genoemd) vond uiteindelijk plaats in oktober 2015.  De timing en implementatie ervan verliep trager dan wij als 

bemiddelingsdienst hadden verwacht.  In de eerste 9 maanden van 2015 werd er met instemming van het Parket 

Limburg in Tongeren op dezelfde werkwijze gewerkt zoals voorheen18.  In Hasselt werd in deze periode gestart 

met opportuniteitsdoorverwijzingen vanuit het parket, waarbij zowel dagvaardingsdossiers als dossiers die 

aanleiding kunnen geven tot seponering werden weerhouden op selectieve basis.  Hierbij kwamen de meeste 

doorverwijzingen voornamelijk van de sectie Gezin en sectie LOKA. 

Op 15 oktober vertrokken de eerste informatiebrieven vanuit het Parket Limburg in het nieuwe lineaire 

informatiesysteem19.  Parket Limburg besliste echter in een eerste fase om “voorzichtig” te starten, en daarom 

vertrok het automatisch aanbod voor bemiddeling slechts in drie soorten van feiten.  De willekeurige keuze viel 

hierbij op slagen en verwondingen, zedenfeiten en oplichting.  Wat betreft de stand van het dossier, werd er 

geïnformeerd in de fase van het “vooronderzoek,” de “rechtstreekse dagvaarding door magistraat,” en in de 

“verwijzing door de raadkamer”20.  Wekelijks werd er vanuit de afdelingen Hasselt en Tongeren van het Parket 

Limburg aan de bemiddelaars gecommuniceerd in welke strafdossiers infobrieven werden vertrokken naar de 

betrokken partijen.  De start van dit vernieuwde systeem van lineaire informeren betekende dan ook meteen 

het definitief einde van de good practice in Tongeren.   

In de laatste 3 maanden van 2015 volgde er logischerwijze een sterke stijging in het aantal strafdossiers waarin 

burgers werden geïnformeerd, en dat vertaalt zich dan ook in de jaarcijfers21.  Twee maanden na de start van het 

lineair informeren drong zich al een eerste evaluatie op.  De parameters dienen uitgezuiverd en aangepast.  De 

uitstroom en reacties van partijen beogen niet het oorspronkelijke opzet.  Aan het einde van 2015 kunnen we 

vaststellen dat het lang verhoopte lineair informatiesysteem er gekomen is, maar nog niet op punt staat.  Een 

                                                                 

17 Reeds in de jaren ’90 werd uitvoerig onderzoek naar gedaan naar de meerwaarde van herstelbemiddeling in ernstige misdrijven. Voor 

een uitgebreide beschrijving hiervoor, zie: Aertsen, I., en Van Garsse, L. (1996), “Tussen dader en slachtoffer: bemiddeling in de praktijk. 

Onderzoeksrapport herstelbemiddeling periode 1/11/1994-31/12/1995,” Leuven, KULeuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid, 137. 

18 Concreet betekende dit enerzijds het gekende lineair informeren vanuit het Parket in dagvaardingsdossiers en de verkeersdossiers met 

dodelijke slachtoffers en zwaargewonden, en anderzijds opportuniteitsdoorverwijzingen in strafdossiers waarin seponering wordt 

overwogen. Momenteel zijn er in de aanmeldingen vanuit het parket drie vormen van bemiddeling te onderscheiden in Limburg: 

(1) Herstelbemiddeling: aanbod van bemiddeling in dossiers waar kort na de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank partijen 

geïnformeerd werden over bemiddeling via een standaardbrief. In de good practice te Tongeren werd dit vooraf gegaan door een 

toets van de bemiddelaar op bekennende en gekende dader en aanwezigheid van een slachtoffer. Deze dossiers vielen onder het 

lineair informeren sinds september 2006;  

(2) Bemiddeling in verkeersongevallen: Daarnaast waren er de dossiers met het label Verkeersbemiddeling (VBM). Sinds december 2008 

voorzag het parket in een lineair informeren in dossiers van dodelijke verkeersongevallen. Sinds 2013 was er een uitbreiding naar 

dossiers met zwaar gekwetsten. Op het tijdstip van informeren over bemiddeling was er nog geen beslissing genomen over de 

rechtsvervolging;  

(3) Parketbemiddeling: Verder voorzag het parket de mogelijkheid tot bemiddeling in dossiers met label Parketbemiddeling (PBM) inzake 

ging het over dossiers met misdrijven van lichtere aard, die aanleiding geven tot seponering of tot het opleggen van een minnelijke 

schikking. De dossiers vallen onder opportuniteitsdoorverwijzing. Het werd opgestart als een project in juni 2012. 

19 Hierbij werd gebruik gemaakt van een standaardbrief voor Vlaanderen die als bijlage in de COL werd opgemaakt. Het lineair informeren 

was tegelijk een ICT-toepassing die ontwikkeld werd en ter beschikking gesteld werd voor alle parketten in Vlaanderen.  

20 De praktijk van binnenkomende reacties via telefoon leerde ons als bemiddelaar dat de fase van het “vooronderzoek” vaak betekende 

dat een strafdossier in een heel pril stadium zat, waarbij vaak partijen nog niet gehoord werden door de politiediensten.  

21 Hoewel de cijfers niet worden weergegeven per maand maar wel op jaarbasis, kunnen we stellen dat na handmatige telling er in het 

nieuwe lineaire systeem tussen 15/10 en 31/12 maar liefst 1208 burgers werden aangeschreven, terwijl het totaal aantal geïnformeerde 

burgers voor 2015 op 1431 eindigde.  
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verderzetting van het constructief overleg tussen parket en bemiddelingsdienst zal in 2016 het systeem verder 

op punt moeten stellen.  Hierbij is het zonder meer de bedoeling om binnen een werkbaar model voor de 

bemiddelingsdienst tot een win–win verhaal te komen voor zowel de rechtzoekende burger die het recht heeft 

om geïnformeerd te worden over bemiddeling, als voor het openbaar ministerie die streeft naar een veilige en 

leefbare samenleving.   

 

Gevangenis en herstelgerichte detentie  

 

Tweemaal per jaar neemt de bemiddelingsdienst deel aan de werkgroep herstelgerichte detentie, die normaal 

gezien in elke Vlaamse gevangenis zou moeten functioneren.  Deze bijeenkomsten vonden plaats op 9/3 en 22/9 

werden voorgezeten door de lokale beleidsmedewerker van de Vlaamse Gemeenschap.  Andere partners die nog 

steeds vertegenwoordigd werden zijn de gevangenisdirectie, de geestelijke verzorgers, de trajectbegeleiding van 

justitieel welzijnswerk, de psychosociale dienst van de gevangenis, en de verbindingsambtenaar van de 

Gouverneur.  Vaste thema’s die op de agenda komen zijn: de structurele werking van bemiddeling in de fase van 

de strafuitvoering, het herstelfonds, infosessies herstelrecht aan gevangenen, en andere herstelgerichte 

activiteiten. 

 

Bemiddeling bij verkeersongevallen  

 

Op initiatief van de dienst Slachtofferhulp van CAW Limburg vond er in het najaar van 2015 een overlegmoment 

plaats tussen Slachtofferonthaal aan het Parket (SOP), Slachtofferhulp (SOH), en de Bemiddelingsdienst Limburg.  

De reden van samenkomst is de afschaffing van de trajectbegeleiding aan verkeersslachtoffers en hun naasten 

sinds midden 2014.  Sindsdien gold er een overgangsfase waarbij medewerkers van algemeen onthaal bij het 

CAW geïntroduceerd werden in verkeersdossiers.  Sinds 2015 worden alle aanmeldingen door hen onthaald.  Het 

is belangrijk dat SOP en de bemiddelingsdienst hiervan op de hoogte werden gesteld.   

 

Forensisch Team CAW 

 

Sinds 2014 is de bemiddelingsdienst gehuisvest binnen het CAW en meer bepaald op dezelfde verdieping met de 

diensten van het forensisch welzijnswerk.  Onder initiatief van de teambegeleider van gerechtelijk opgelegde 

hulpverlening (GOH) zijn er in 2015 alvast enkele informele contactmomenten geweest tussen de verschillende 

projecten van het GOH, het CGG, en de bemiddelingsdienst.   

 

Dialoogtafels 

 

Op initiatief van de Procureur des Konings vond er in het najaar van 2015 een dialoog plaats tussen de justitiële 

en para-justitiële partners in Limburg.  Binnen de visie van het Parket van Limburg om een veilige en leefbare 

samenleving na te streven wil de Procureur des Konings met dit initiatief het gesprek aangaan met alle partners 
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in het werkveld om samen deze visie uit te dragen, en om te zetten in concrete werkmodellen en 

samenwerkingsverbanden.  De verwachting is dat de voorlopige resultaten van deze dialoogtafels aanleiding 

zullen zijn voor verdere stappen in de samenwerking tussen parket en zijn partners.  De bemiddelingsdienst 

Limburg was actief betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding van de dialoogtafels.   
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INLEIDING 

 

Een van de meest pakkende quotes in 2015 kwam allicht uit de mond van ene mevrouw Nadine Collier.  De 

moeder van Nadine Collier, mevrouw Ethel Lance, was een van de negen mensen die het leven lieten na een 

schietpartij in een Afro-Amerikaanse kerk in Charleston, South-Carolina.   

Nadine richtte zich op de zitting tot verdachte Dylan Roof en zei : “I forgive you”. 

Hoe moeilijk moet het zijn om dergelijke woorden uit te spreken? Welk proces is deze vrouw doorgegaan om tot 

vergeving te komen? Welke moed heeft dit gevraagd? Welke bijdrage hebben deze woorden gehad aan haar 

herstel, dat van de dader? Wat betekent dit voor het maatschappelijk herstel? Kan zoiets wel gevraagd of 

verwacht worden van een slachtoffer?... 

Hoedanook , ‘het voorrecht van spreken’ of mensen de communicatieve ruimte geven om hun noden en 

verwachtingen uit te spreken naar aanleiding van wat ze hebben meegemaakt, valt niet te onderschatten… 

Graag presenteren we u het tweede jaarverslag van de bemiddelingsdienst Oost-Vlaanderen : een overzicht van 

het structureel bemiddelingswerk en de Oost-Vlaamse cijfers van de bemiddelingspraktijk. 

Een enquête onder de doorverwijzers in de regio Gent onderlijnde opnieuw de grote mate van onbekendheid 

van het bemiddelingswerk, zelfs bij onze doorverwijzers en dat ondanks tien jaar verwettelijking van de 

slachtoffer-daderbemiddeling.  Het wetsartikel dat stelt dat de gerechtelijke instanties erop dienen toe te zien 

dat burgers geïnformeerd worden over de mogelijkheid van bemiddeling, wordt met de COL5/14 eindelijk 

gerealiseerd.  Elke burger betrokken in een strafdossier per brief informeren over bemiddeling, is een 

sensibiliseringscampagne die kan tellen! 

Via deze weg willen wij uitdrukkelijk de verbindingsmagistraten mevrouw Herlinde Vansteenkiste, de heer Tom 

Van den Hende en mevrouw Hilde Van Driessche bedanken voor de fijne samenwerking en grote ondersteuning 

die wij, bemiddelaars, mochten ontvangen. 

In de regio Gent is procureur Vansteenkiste ondermeer ontelbare keren tussengekomen bij haar collega’s 

magistraten en onderzoeksrechters om de Gentse bemiddelingsaanvragen te toetsen.  Procureur Van den Hende 

was dan weer jarenlang voorzitter van de stuurgroep Dendermonde en motor van het project herstelbemiddeling 

in verkeersdossiers.  Mevrouw Van Driessche trad in Oudenaarde in de voetsporen van procureur Geert 

Merchiers, die er herstelbemiddeling op de kaart zette.  Mede dankzij hen kreeg de herstelbemiddeling vaste 

grond en de nodige geloofwaardigheid binnen de gerechtelijke diensten.  Zij hebben het pad geëffend voor de 

implementatie van de COL5/2014.  Hiervoor onze oprechte dank! 

Procureur Ann Bourgeois wordt nu voor de drie regio’s ons nieuwe aanspreekpunt. 

Dank ook aan alle andere doorverwijzers en steunverleners. 

In 2015 verwelkomen we twee nieuwe collega’s.  Dorien Van Den Broeck ging halftijds van start in de regio 

Dendermonde.  Bemiddelaar Evelyn Goeman maakte voor één jaar de overstap naar het project De Verrekijker 

en werd vervangen door Jinmei Deriemaecker, die eerder een verdienstelijke stage liep op de bemiddelingsdienst 

regio Oudenaarde. 
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EEN BLIK OP  DE CIJFERS 

 

Burgers betrokken bij een misdrijf krijgen informatie over slachtoffer-daderbemiddeling… 

 

In 2015 werden in 496 aangemelde dossiers burgers geïnformeerd over bemiddeling, waarvan 15 

buitengerechtelijke.  (Regio Dendermonde : 293, regio Oudenaarde : 113, regio Gent : 90) 

In verhouding met de andere arrondissementen ligt het aantal buitengerechtelijke aanvragen eerder hoog.  Deze 

aanvragen situeren zich in de eerste plaats in de regio Dendermonde, meer specifiek bij de aanvragen vanuit de 

gevangenis van Beveren.  Het systeem ‘prison cloud’ waarbij een gedetineerde electronisch een afspraak met 

een bemiddelaar kan vastleggen, maakte dat de bemiddelaars enkele keren met oneigenlijke 

bemiddelingsvragen te maken kregen.  Deze vragen werden zo mogelijk doorverwezen naar andere diensten 

(justitieel welzijnswerk).  Bij andere buitengerechtelijke aanvragen wordt in de regio Gent zo mogelijk 

doorverwezen naar het Welzijns- en Relatieteam van het CAW. 

Wat betreft het aantal aanmelding betekent dit voor de regio Dendermonde een stijging in vergelijking met 2014.  

Voor de regio’s Gent en Oudenaarde is dit een daling.   

In 481 strafdossiers werden burgers geïnformeerd over slachtoffer-daderbemiddeling. 

In deze strafdossiers gaat het concreet over 1516 burgers, 968 slachtoffers en 568 daders.  Het zijn in eerste 

instantie de gerechtelijke diensten die de burgers bereiken met deze informatie.  De lineaire 

informatieverstrekking vanuit de parketdiensten in alle dossiers op het moment van de eindbeslissing die per 1 

januari 2016 wordt ingevoerd, zal dit cijfer nog spectaculair doen aanzwengelen. 

Het soort misdrijven waarin deze burgers werden geïnformeerd : 114 eigendomsdelicten, 200 persoonsdelicten, 

107 verkeersdossiers, 37 zedenfeiten, 13 familiezaken en 2 racismedossiers.  Het gewicht verkeersdossiers 

situeert zich in de regio Dendermonde.  Deze regio heeft een lange traditie in het werken in verkeersdossiers.  

De goede samenwerking met het politieparket laat de bemiddelaars toe om regelmatig dossiers te selecteren.  

Een goede samenwerking met CAW Slachtofferhulp levert ook veel verwijzingen op. 

De informatieverstrekking vond vooral plaats op het niveau van het opsporingsonderzoek ic in 305 strafdossiers.  

Verder : in 69 dossiers op het niveau van het gerechtelijk onderzoek, in 5 dossiers eerste aanleg, in 6 dossiers 

niveau hof van beroep en in 96 dossiers in de fase van de strafuitvoering.  1/3 van alle aanmeldingen van dossiers 

in de  fase van de strafuitvoering gebeurt in Oost-Vlaanderen.  De opening van de gevangenis in Beveren het jaar 

voordien, is hier uiteraard de belangrijkste verklaring voor.  Er wordt hier tweewekelijks een zitdag in beurtrol 

gehouden.  Ook in de gevangenis van Oudenaarde worden definitief veroordeelden ondergebracht.  Ook hier 

loopt het systeem van zitdagen. 

 

…en nemen contact op met de bemiddelingsdienst 

 

In 388 strafbundels werd de bemiddelingsdienst minstens door één partij gecontacteerd.  Dit staat voor 78% (ic 

388/496) van het totaal aan strafdossiers waarin burgers werden geïnformeerd over bemiddeling (N= 388/496).  

Dit ligt ruim boven het Vlaamse gemiddelte. 

Het gaat hier over 644 burgers, die actief contact opnamen met de bemiddelingsdienst Oost-Vlaanderen.  Dat is 

42,4% van alle geïnformeerde burgers binnen de Oost-Vlaamse dossiers.  Het gaat hier over 352 slachtoffers of 
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36,3% van alle geïnformeerde slachtoffers en 292 daders of 51,4 % van alle geïnformeerde daders.  Het cijfer aan 

daderzijde ligt hoger en dat vormt geen uitzondering op voorgaande jaren.  De infosessies en zitdagen die worden 

gehouden in de gevangenissen brengen navenant meer actieve contactnames of aanvragen vanuit daderzijde 

met zich mee.   

299 van de 388 strafdossiers werden na aanvraag opgenomen.189 dossiers bevonden zich in de opsporingsfase, 

41 in de fase van het gerechtelijk onderzoek, 4 op niveau het eerste aanleg, 3 op het niveau Hof van Beroep en 

62 in de fase van de strafuitvoering. 

89 dossiers werden niet opgenomen.  Redenen hiervoor zijn interferentie met het onderzoek, de aanvrager 

houdt zijn aanvraag nog in beraad, een partij is niet meer bereikbaar,… 

557 burgers van de 644 die met ons contact namen, wilden ook meer uitleg over het bemiddelingsaanbod.  Voor 

Oost-Vlaanderen komen we op die manier op 281 slachtoffer-daderrelaties, waarin beide partijen meer uitleg 

over het aanbod wensten.  138 in de regio Dendermonde, 86 in de regio Oudenaarde en 57 in de regio Gent.   

Het aantal matchen was zeker in de eerste helft van het jaar een belangrijke zorg, in het bijzonder voor de regio 

Oudenaarde.  Wanneer de cijfers werden vergeleken met 2014, liep het aantal matchen toch wel onrustwekkend 

naar beneden.  Er werd uitgezocht wat hier zoal aan de basis van kon liggen.  Personeelwissels of reorganisaties 

bij doorverwijzers zijn uiteraard factoren van externe aard.  Ook werd in eigen boezem gekeken  Enkele 

maatregelen werden genomen.  Zo zouden de bemiddelaars opnieuw meer zelf actief de premiddeling voor hun 

rekening nemen.  De ervaring waarmee zij de burgers die voor het eerst contact opnemen met de dienst, kunnen 

te woord staan, leidt toch tot meer actieve interesse bij de partijen.  Verder verhoogt ook het vertrouwen bij de 

burger wanneer zij gedurende het hele proces met dezelfde bemiddelaar in contact kunnen staan.  De opdracht 

van de onthaalmedewerker verschoof bijgevolg meer naar administratieve ondersteuning (registratie, versturen 

van herinneringsbrieven). 

 

Een deel van deze burgers kiest ervoor deel te nemen aan slachtoffer -daderbemiddeling.  

 

Zich positief uitlaten over het bestaan van bemiddeling, betekent nog niet dat een partij in het dossier, waarbij 

hij is betrokken ook daadwerkelijk de nood of wens heeft om een communicatieproces op te starten met één of 

meerdere andere partijen uit zijn dossier.  Sommige partijen zijn de mening toegedaan dat in hun dossier 

bemiddeling geen oplossing meer kan zijn of hebben gewoon schrik om enige vorm van contact te hebben met 

hun tegenpartij.   

 Van de 281 slachtoffer-daderrelaties waarin beide partijen zich actief informeren over wat bemiddeling kan 

betekenen voor hem of haar, leidden er 225 (= 80%) tot effectief lopende bemiddelingen.  In 2014 was er 

effectieve communicatieuitwisseling in 205 slachtoffer-daderrelaties. 

In 103 strafdossiers liep minstens één effectieve bemiddeling. 

Het totaal aan effectieve bemiddelingsprocessen bedraagt 225. 

In de 225 effectieve bemiddelingen zijn er 311 burgers betrokken : 185 slachtoffers en 126 daders. 

Een groot deel van deze bemiddelingen zijn nog niet afgerond einde 2015.  Verslag hierover komt in 2016.  Het 

gaat over 77 bemiddelingsdossiers uit 2015 die mee overgedragen worden naar 2016.  Bovendien zijn nog 17 

bemiddelingsdossiers actief die dateren van vóór 2015. 
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Meer info over de bemiddelingen die in 2015 werden afgesloten .   

 

De bemiddelingsdienst Oost-Vlaanderen beëindigt 2015 met 221 afgesloten bemiddelingsdossiers waarin 

effectief communicatie plaatsvond tussen partijen.   

Hierbij waren 328 burgers betrokken, ic 179 slachtoffers en 139 daders. 

Het ging over 136 dossiers op niveau van de opsporing, 38 gerechtelijke onderzoeken, 4 dossiers op niveau eerste 

aanleg en 43 dossiers in de fase van de uitvoering van de straf. 

Naar de aard van de feiten in de effectieve bemiddelingen werd een gelijk aantal bemiddelingen in eigendoms- 

en persoonsdelicten afgesloten, ic.  67, 24 zedendossiers, 1 racismedossier en 24 verkeersdossiers. 

In 55 % van de effectieve dossiers is er geen enkele link tussen de partijen.  Afgezien van 13 dossiers (6%) waar 

de relatie tussen de partijen niet gekend is, blijken 21% een zekere familiale band te hebben (partner of ex-

partners, broer/zus, ouder/kind of andere familie), bijna 3% bestaat uit vrienden/kennissenrelaties of van ziens, 

verder zijn er ook 3 burger-politie situaties (1,5 %), 9  werkgever-werknemer- of ex-werknemers (4,5 %), 2 buren 

(1%), 1 cliënt-hulpverlener (0,5%) en 1 klant-uitbater (0,5 %) en 11 andere (5 %). 

 

In 44 van deze afgesloten dossiers was er sprake van een directe bemiddeling, dit is net geen 20% van de 

afgesloten dossiers.  36 directe bemiddelingen op het niveau van de opsporingsfase, 2 op het niveau van het 

gerechtelijk onderzoek, 3 op het niveau van de zitting en 3 tijdens de strafuitvoering.  Dit cijfer ligt beduidend 

hoger dan in 2014 waar we voor de ganse provincie slechts 16 effectieve dossiers hebben afgesloten waar een 

directe bemiddeling plaatsvond. 

Er waren effectief 39 ontmoetingen of gezamenlijke gesprekken.  Deze 39 ontmoetingen vonden in hoofdzaak 

plaats voor vonnis: 31 in de opsporingsfase, 1 tijdens de fase van het gerechtelijk onderzoek, 3 op het niveau van 

de zitting en 4 tijdens de strafuitvoering.   

De meeste ontmoetingen gebeurden in verkeersdossiers (N = 28, waarvan 22 in dodelijke verkeersongevallen).  

Regio Dendermonde is hier veruit koploper.  12 ontmoetingen vonden plaats in persoonsdelicten (waarvan 7 in 

dossiers slagen en verwondingen), 3 in vermogensdelicten en er vond 1 ontmoeting plaats in een zedendelict.   

In verhouding tot het totaal aantal afgesloten dossiers waren de ontmoetingen per feit als volgt verdeeld : 

verkeersdossiers : 64%, dossiers persoonsdelicten : 27% , dossiers vermogensdelicten :  7% en dossiers 

zedenfeiten : 21%. 

In 2015 werden 29 bemiddelingsdossiers afgesloten met een overeenkomst tussen de partijen.  In 2014 was dit 

in 36 bemiddelingsdossiers.   

136 afgeronde bemiddelingen op opsporingsniveau leidden tot 16 overeenkomsten. 

38 afgeronde bemiddelingen op het niveau van het gerechtelijk onderzoek leidden tot 7 overeenkomsten. 

In de 4 afgeronde bemiddelingen op het niveau eerste aanleg werd 1 overeenkomst opgesteld. 

43 afgeronde bemiddelingen in de strafuitvoering leidden tot 5 overeenkomsten. 

De overeenkomsten werden opgemaakt in 12 persoonsdossiers, 12 vermogensdossiers en 5 verkeersdossiers. 

In verhouding tot het totaal aantal afgesloten dossiers per feit, zijn de overeenkomst procentueel als volgt 

verdeeld : 41,5 % in persoonsdossiers, 41,5 % in vermogensdossiers en 17% in verkeersdossiers. 
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STRUCTURELE ACTIVITE ITEN EN VERDERE IMPLEMENTA TIE VAN DE WET VA N 22  JUNI 2005   

 

Uitvoering van het provinciaal actieplan Oost -Vlaanderen - Werking team Oost-Vlaanderen  

 

In 2014 werd de basis gelegd voor een provinciale samenwerking tussen de diensten van Gent, Oudenaarde en 

Dendermonde vanuit de wens tegemoet te komen aan een meer evenwichtige dossierlast/-verdeling en de 

tekorten in de personeelsbezetting.  Tegelijk werd hiermee de provinciale trend gevolgd, die werd ingezet door 

het Centrum Algemeen Welzijnswerk, de federale politiediensten en de gerechtelijke instanties in onze provincie.   

Vooral de samensmelting van de drie regio’s tot een gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen was in 2015 

voor het team stimulans en tegelijk uitdaging om de drie regionale praktijkwerkingen als zijdepapier opeen te 

stapelen en een blauwdruk te maken van good practices.  Dit als voorbereiding voor de gesprekken met het Oost-

Vlaamse parket, dat zelf volop de implementatie van de COL5/2014 aan het uittekenen was.   

Op structureel vlak werd de toon reeds eind 2014 gezet met de organisatie van een eerste provinciale 

stuurgroep.  Niemand trok de verderzetting hiervan in twijfel… 

 

Provinciale stuurgroep 

 

In het najaar van 2015 lanceerden wij opnieuw een oproep voor een samenkomst met de provinciale stuurgroep 

herstelrecht en bemiddeling.  Veel lokale samenwerkingsactoren gaven hieraan gevolg wat maakte dat we op 8 

december 2015 met een 30-tal afgevaardigden konden samenkomen in het Provinciehuis te Gent.  De 

deelnemers waren net zoals in 2014 vertegenwoordigers van het parket van de procureur des Konings Oost-

Vlaanderen, de balies Gent, Oudenaarde en Dendermonde, de Lokale en Federale politiediensten, de Oost-

Vlaamse Justitiehuizen, de Oost-Vlaamse gevangenissen, het CAW Oost Vlaanderen, de HCA dienst, de provincie 

Oost-Vlaanderen en Suggnomè vzw. 

In tegenstelling met 2014, waar de focus voornamelijk lag op de ontmoeting, streefden we in 2015 naar een 

verdieping van deze provinciale werking.  Zo werden voor het eerst een aantal agendapunten uit de lokale 

stuurgroepwerkingen Gent, Oudenaarde en Dendermonde naar voren geschoven voor verdere bespreking en 

opvolging.  Op de agenda van de vergadering troffen we volgende punten: ‘stand van zaken herstructurering van 

het parket van de procureur des Konings Oost- Vlaanderen’, gebracht door de afdelingsprocureur van de  regio 

Oudenaarde, de heer Geert Merchiers, ‘herstelgericht werken en de burgerlijke partij: pijnpunten vanuit de 

praktijk’, gebracht door mevrouw Tinneke Voets, medewerker van justitieel welzijnswerk Dendermonde en 

Beveren en mevrouw Liesbet Geeurinckx, medewerker van slachtofferhulp regio Waas – Dender.  Tenslotte ‘het 

bezoek van minderjarige slachtoffers aan ouder-pleger in de gevangenis, de nood aan herstel versus de nood aan 

bescherming’, gebracht door mevrouw Barbara Claus, psychologe psychosociale dienst Strafinrichting 

Oudenaarde. 

Rond alle agendapunten werd eerst een korte inleiding geschetst om vervolgens over te gaan tot discussie en dit 

om uiteindelijk te landen bij een aantal punten ter opvolging.  Zo werd voor het eerste agendapunt ‘Stand van 

zaken herstructurering van het Oost-Vlaamse parket’ eerst stilgestaan bij de algemene stand van zaken, om 

nadien toe te spitsen op de gevolgen van deze herstructurering voor het luik herstelbemiddeling.   

Wat de reacties betreft, worden volgende zaken nog even onder de aandacht gebracht: 

Welke implicaties zal het lineaire aanbod hebben voor de Oost-Vlaamse dienst herstelbemiddeling?  
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Hierop diende men het antwoord verschuldigd te blijven.  De praktijk zal het uitwijzen.  Of de toestroom van 

dossiers kan worden afgehandeld door de huidige capaciteit aan mankracht is de vraag. 

Wat met de bemiddelingen op vraag van partijen en/of van derden, vb.  onderzoeksrechter, politie, …?  

Bij vragen door de onderzoeksrechters doorverwezen, werd afgesproken dat de bemiddelingsdienst rechtstreeks 

het aanbod kan doen.  Alle andere vragen, van derden en/of partijen, moeten ter toetsing worden voorgelegd 

aan de titularis van het dossier.  Bij positief advies kan de bemiddelingsdienst rechtstreeks de partijen 

aanschrijven. 

Wanneer gaan de nieuwe afspraken in voege?  

Afspraak werd gemaakt dat deze begin januari 2016 van kracht zouden gaan.   

Wat het tweede agendapunt betreft werden ervaringen gedeeld rond het thema burgerlijke partij vanuit de 

praktijken van daderhulp-en slachtofferhulpverlening.  Nadien werd als conclusie naar voren gebracht dat het 

goed zou zijn om de complexiteit van de problematiek in kaart te brengen en werk te maken van administratieve 

vereenvoudiging.  Pijnpunten, leemtes en good practices zouden langs beide kanten moeten worden opgelijst.  

Nadien kan bekeken worden waar en wanneer meer kan worden samengewerkt tussen de hulp- en 

dienstverlening en hoe diensten elkaar kunnen versterken.  Hiertoe werd afgesproken dat er een werkgroep zal 

worden geïnstalleerd vanuit de provinciale stuurgroep vergadering.  Suggnomè vzw zal hierin initiatief nemen.  

Een aantal deelnemers engageerden zich voor de participatie aan deze werkgroep. 

Het derde agendapunt was een casusbespreking waaruit geconcludeerd werd dat het tijd was voor actie.  

Algemeen aangenomen standpunt is immers dat er normaliter geen sprake van een verontrustende situatie is 

als de dader in de gevangenis verblijft.  De leden van de vergadering stelden uit de bespreking echter vast dat er 

wel degelijk sprake kan zijn van verontrusting.  Hoe dit binnen de Oost-Vlaamse gevangenissen moet worden 

aangepakt, dient voorwerp te zijn van interne bespreking.  Dhr.  Claus, gevangenis directie Dendermonde 

engageerde zich om deze problematiek te agenderen op de volgende ressortvergadering van de Oost-Vlaamse 

gevangenissen. 

Tenslotte werd afgesproken dat we in 2016 de verhouding tussen de lokale stuurgroepen en de provinciale 

stuurgroep willen uitklaren.  Hiertoe zal in 2016 een aanzet worden gegeven in samenspraak met de lokale 

stuurgroepen om dit opnieuw te gaan verfijnen op een volgende provinciale vergadering in september 2016.   

 

Lineair aanbod parket Oost-Vlaanderen 

 

In het jaarverslag van 2014 hadden we reeds een stuk gewijd aan de uitvoering van de omzendbrief nr 5/2014 

van het college van procureurs-generaal bij de hoven van beroep, dd.  29.04.2014 

De voorbereidingen tot uitvoering van deze langverwachte COL kenden hun start in 2014.  In 2015 werd er verder 

gewerkt aan de concrete uitvoering. 

De voorstellen van de werkgroep herstel van het parket werden overgenomen in de uiteindelijke dienstnota die 

begin 2016 in de praktijk zal toegepast worden.  Op de gezamenlijke stuurgroep herstelrecht en bemiddeling van 

8 december 2015 gaf afdelingsprocureur van Oudenaarde, dhr.  Merchiers, toelichting over deze nota. 

 Er werd één referentiemagistraat voor het parket Oost-Vlaanderen aangesteld, mevr.  Ann Bourgeois.  

We kijken alvast uit naar een constructieve samenwerking! 

 Een aanbod herstelbemiddeling in opsporingsonderzoeken naar verdachte(n) en slachtoffer(s), nl.  op 

moment van de “eindbeslissing”, meer bepaald in geval van: opportuniteitssepot, aanbod minnelijke 
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schikking, dagvaarding en verwijzing raadkamer en dat voor de volgende codes 11, 14, 17, 18, 20, 37, 

43, 45, 47 en 53. 

 Op suggestie van de werkgroep wordt het systeem gerechtelijk onderzoek zoals het reeds werkte in 

Dendermonde en Oudenaarde sinds dit jaar ook toegepast in Gent (zie verder).  Op deze manier kan nu 

elke regio langsgaan bij de onderzoeksrechters om te bevragen of er een aanbod bemiddeling kan 

gedaan worden in lopende gerechtelijke onderzoeken. 

 Wat betreft de dossiers politieparket zal er een automatische selectie gebeuren door de administratie 

politieparket bij dodelijke verkeersongevallen, één maand na het ongeval.  Een automatische selectie 

van de verkeersongevallen met zwaargewonden is technisch gezien niet mogelijk aangezien deze geen 

aparte code inhouden.  Een verkeersongeval met zwaargewonden heeft dezelfde code als alle andere 

verkeersongevallen met lichtgewonden of enkel materiële schade.  Daarom zal lokaal verder verkend 

worden hoe er toch nog een aanbod kan gebeuren naar de betrokkenen bij een verkeersongeval met 

zwaargewonden. 

 Bij aanvragen van derden behoudt men de afspraak een toetsing te maken bij de titularis van het dossier 

en zal de bemiddelingsdienst de aanbodsbrieven versturen naar partijen. 

 De bemiddelaars lichten het OM in dat de bemiddeling werd aangevat en eveneens wanneer die werd 

beëindigd. 

Deze dienstnota zal in januari 2016 in werking treden.  Dit zal een grote verandering betekenen voor de concrete 

werking van de Oost-Vlaamse bemiddelingsdienst.  Hoe dit er zal uitzien zal u zeker en vast uitgebreid kunnen 

lezen in ons jaarverslag van 2016! 

 

Onderzoeksrechters (regio Gent)  

 

Met de implementatie van de COL5/2014 en het streven naar op een gelijkaardige manier werken in de drie 

Oost-Vlaamse Afdelingen hebben we opnieuw de stap gezet naar de Gentse onderzoeksrechters.  Waar in de 

regio Gent voorheen aanvragen in gerechtelijke onderzoeken aan de verbindingsmagistraat van het Parket 

werden voorgelegd, die op haar beurt de toets maakte bij de onderzoeksrechters, hebben we nu afspraken 

gemaakt om dit rechtstreeks te kunnen doen.  Meer nog: de onderzoeksrechters kunnen ook zelf dossiers aan 

de bemiddelingsdienst doorverwijzen waar zij dit opportuun achten of waar zij vaststellen dat een dossier 

voldoet aan de criteria voor bemiddeling (gekende en bekennende dader en een rechtstreeks slachtoffer).   

In december zijn we voor de eerste keer langsgegaan bij de kabinetten om na te gaan of er dossiers voor 

bemiddeling waren.  Bedoeling is dat we dit 2-maandelijks doen.  Van zodra er een aanbod gebeurt, brengen we 

de onderzoeksrechters hiervan op de hoogte.  In volgend jaarverslag kunnen we berichten wat deze nieuwe 

praktijk opgeleverd heeft. 

Aan het begin van 2015 vond ook nog een overleg plaats op de sectievergadering van de Gentse rechters.  

Doorverwijzingen op zittingsniveau blijven echter uit.  We vermoeden dat dit te maken heeft met de 

parketselectie. 

 

Enquête naar aanleiding van het 10-jarige bestaan van de wet van 22 juni 2005 ter invoering van de slachtoffer-

dader bemiddeling 

 

Nele Martens, stagiaire in opleiding tot master in de criminologie, kreeg van haar Gentse stagemeesters de 

opdracht van alle doorverwijzers een enquête af te nemen, waarbij werd gepolst naar de bekendheid van 

herstelbemiddeling en de kennis van de wet van 22 juni 2005.  Op de enquête kwamen maar liefst 77 reacties. 
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Op basis van de resultaten van deze enquête werden door Nele volgende suggesties geformuleerd : 

 Sommige doorverwijzers komen met veel diensten in contact, die ook informatie verspreiden.  Om te 

voorkomen dat Suggnomè één van de vele diensten wordt en de info terecht komt in de stapel van 

folders, moet Suggnomè herhaaldelijk informatie over haar werking verspreiden.  Zo zal de informatie 

over Suggnomè sneller gebruikt worden.  Ook moet Suggnomè zich op regelmatige tijdstippen opnieuw 

(persoonlijk) kenbaar maken. 

 De advocaten geven aan dat er via de Balie informatie over Suggnomè verspreid moet worden. 

 Op regelmatige basis lezingen geven. 

 Ook zou er meer aandacht moeten komen over Suggnomè tijdens de basisopleiding. 

 De informatieverstrekking die Suggnomè brengt, moet meer behelzen dan de werking van de dienst.  

Ook de resultaten of gevolgen die men kan bekomen, het traject dat wordt afgelegd en de 

mogelijkheden die er zijn, moeten meegedeeld worden.  Ook moet benadrukt worden welke rol de 

doorverwijzers hierin kunnen spelen.  Er is veel wantrouwen ten opzichte van de dienst omdat de 

doorverwijzers geen (correct?) beeld hebben van de bemiddelingsmethodiek. 

 Naar de doorverwijzers moet duidelijk uitgelegd worden wat het verschil is tussen ‘Bemiddeling in 

Strafzaken’ en ‘Herstelbemiddeling’. 

 Doordat er een gebrek aan feedback is, daalt het vertrouwen.  Suggnomè zou doorverwijzers op de 

hoogte kunnen houden van de status van een bemiddelingsdossier.  Dit moet echter zowel 

resultaatsgericht als tussendoor aanwezig zijn.  Zo kan het vertrouwen stijgen.  Hier moet echter het 

beroepsgeheim in acht gehouden worden van de bemiddelaars.  Er moet ook nagegaan worden of dit 

economisch haalbaar is want dit zorgt voor een extra tijdsinvestering. 

 Verschillende doorverwijzers realiseren zich niet dat ze een doorverwijsfunctie hebben.  Deze functie 

moet duidelijker omkaderd en meegegeven worden.  Een folder alleen werkt niet. 

 Het is noodzakelijk om laagdrempeliger werken, ook ten opzichte van de doorverwijzers. 

 Suggnomè moet meer media aandacht krijgen en bekendheid verwerven. 

 Door te weinig personeel is er minder mogelijk, waardoor minder mensen Suggnomè kennen en er 

weinig doorverwijzingen worden gerealiseerd.   

 Er zou een wettelijk kader moeten gecreëerd worden voor de stuurgroep. 

 

Het herstelfonds in de Oost-Vlaamse gevangenissen.  

 

Herstelfonds gevangenis Beveren 

In 2015 werd er in de gevangenis van Beveren gestart met drie testdossiers voor het Herstelfonds.   

Gedetineerden worden immers door allerlei diensten aangesproken om hun verantwoordelijkheid op te nemen 

ten aanzien van hun slachtoffers.  Door hun vaak beperkte inkomen ontbreekt het veroordeelden om 

daadwerkelijk iets voor hun slachtoffer(s) te doen.  Een financiële vergoeding, voor vele slachtoffers een blijk van 

erkenning en respect, blijft daardoor vaak uit.  En dat is iets wat het Herstelfonds mogelijk wil maken.  Het 

Herstelfonds betaalt een deel van de schadevergoeding uit aan de burgerlijke partij, in ruil voor een aantal uren 

vrijwilligerswerk die de veroordeelde gedetineerde uitvoert bij een organisatie met maatschappelijk belang.  Er 

kan werk buiten de gevangenismuren uitgevoerd worden en heel uitzonderlijk ook binnen de muren.  Dit 

betekent dat een gedetineerde in aanmerking moet komen om uitgangsvergunningen te krijgen.  Bovendien 

moet ook het slachtoffer akkoord gaan met deze symbolische inzet van de gedetineerde.  Gaan beiden akkoord, 

dan wordt een aanvraag bij het Comité Herstelfonds ingediend en kan bij een goedkeuring een werkplaats 

gezocht worden. 
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Afgelopen jaar werden samenwerkingen opgestart met twee werkgevers uit regio Beveren.  Uiteindelijk kon één 

gedetineerde buiten de muren vrijwilligerswerk uitvoeren en een andere binnen de gevangenismuren.  Een 

derde testdossier zal in 2016 verder uitgewerkt worden.  De samenwerking met de werkplaatsen, PSD, 

gevangenisdirectie, JWB, beleidscoördinator en Suggnomè, vzw zal ook komend jaar verder geëvalueerd en 

uitgewerkt worden.  Zo kan het Herstelfonds in Beveren verder ingang vinden in de lokale werking en de vraag 

van vele gedetineerden hopelijk tegemoet komen! 

Herstelfonds gevangenis Dendermonde 

In Dendermonde werd er in 2015 één dossier doorlopen voor het herstelfonds.  Elk jaar worden er twee 

infosessies over het herstelfonds gepland voor gedetineerden.  Dit jaar konden ze beiden niet doorgaan omwille 

van te weinig inschrijvingen.  Op de werkgroep herstel werd dit gesignaleerd waardoor er nu beslist werd de 

doelgroep voor deze infosessies uit te breiden.  Vanaf 2016 zullen we niet alleen de gedetineerden uitnodigen 

die reeds veroordeeld zijn tot het betalen van een burgerlijke partij, maar ook diegenen die in voorhechtenis 

zitten voor zware feiten waarvan de kans groot wordt ingeschat dat zij veroordeeld zullen worden tot het betalen 

van een burgerlijke partij.  Die mensen zullen allicht niet meer in Dendermonde zitten als ze voor het herstelfonds 

kunnen werken, maar op die manier kunnen we het herstelfonds misschien toch meer doen leven binnen de 

gevangenis.  Het blijft een gegeven dat slechts een klein percentage van de populatie van gedetineerden in 

Dendermonde in aanmerking komen voor het herstelfonds.  Het overgrote deel zit in voorhechtenis en diegene 

die reeds veroordeeld zijn, worden vaak vrij snel getransfereerd naar een andere gevangenis.  De wil en het 

engagement van de partners in de gevangenis is er zeker, maar de samenstelling van de populatie ligt aan de 

basis van het geringe succes van het herstelfonds in Dendermonde. 

Herstelfonds gevangenis Gent 

Onder impuls van mevrouw Lobke Velghe, gevangenisdirectie Gent, werd het stappenplan voor het herstelfonds 

gefinaliseerd en werd een ontmoetingsdag voorzien voor alle potentiële werkplaatsen op 10 februari.  De lijst 

werd opgesteld met steun van de coördinator alternatieve maatregelen van het Gentse Justitiehuis.  De 

deelnemers kregen een toelichting over de opzet en werking van het project en werden daarna rondgeleid in de 

gevangenis.   

Er waren heel wat organisaties en diensten aanwezig.  Blijkbaar is de nood aan vrijwilligers overal vrij groot.   

Op de lokale werkgroep van 16 maart bleek dat uiteindelijk zeven werkplaatsen zich kandidaat hebben gesteld.  

Daarnaast kan ook een beroep worden gedaan op enkele provinciale werkplaatsen.  Naast de gekende 

werkplaatsen ikv werkstraffen en het vereffeningsfonds (minderjarigen), zijn er ook enkele nieuwe werkplaatsen 

bereid gevonden. 

Dit betekende dat het herstelfonds aan de Gentse gevangenis officieel kon van start gaan.  Folders en affiches 

werden verspreid op de verschillende diensten.  De gedetineerden kregen meer uitleg van de bemiddelaars op 

de infosessies (26 mei en 1 december).  De gevangenis ziet erop toe dat de medewerkers geïnformeerd worden.   

Op de bijeenkomst van de lokale werkgroep (24 november) bleek pas een eerste geïnteresseerde gedetineerde 

zich aan te dienen.  Kort daarop volgen nog drie aanvragen.  (Noot : Inmiddels werd de aanvraag goedgekeurd 

door het Comité Herstelfonds en is de gedetineerde gestart met het vrijwilligerswerk.)  De gevangenis van Gent 

is een arresthuis : dat het aantal aanvragen beperkt zou blijven, was wel verwacht.  De suggestie komt echter om 

bij het Comité ervoor te pleiten het aanbod ook open te stellen voor geïnterneerden. 

Bij een uitwisseling met de trajectbegeleiders op 1 december werd de thematiek ook nog eens aangekaart. 
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Blijvende inspanningen voor het herstelfonds gevangenis Oudenaarde…  

We kennen reeds een aantal jaren een gedragen praktijk rond het herstelfonds in de strafinrichting te 

Oudenaarde.  Ondanks de goede samenwerking tussen alle actoren stootten we dit jaar op de grenzen van het 

praktisch haalbare.  Zo is er van meet af aan gekozen om het herstelfonds te Oudenaarde niet enkel te 

implementeren buiten de muren, maar ook binnen de muren van de strafinrichting.  Hier botsen we samen met 

de leden van de werkgroep herstelfonds op een aantal knelpunten: 

 Afwezigheid van continue aanlevering van werk. 

We kenden in het verleden een mooie samenwerking met Bosplus, Natuurpunt, De Kringloopwinkel 

Ronse,… Het werk dat deze tewerkstellingsplaatsen konden aanleveren was echter afhankelijk van de 

vraag en het aanbod op de markt.  Wat maakt dat er in bepaalde periodes soms veel werk kon worden 

aangeboden aan de gedetineerde vrijwilligers en in andere periodes juist helemaal niets.  Dit zorgt voor 

wrevel bij de contracterende partijen want de tewerkstellingsplaatsen verwachten dat, als zij werk 

aanleveren, het binnen afzienbare tijd kan worden opgenomen.  Wat niet altijd haalbaar is gelet op het 

beperkte aantal vrijwilligers die voor het herstelfonds binnen de inrichting aan de slag kunnen.  

Bovendien worden gedetineerde vrijwilligers bij ontstentenis aan werk met een leemte geconfronteerd, 

wat maakt dat zij soms maanden met hun vingers zitten te draaien omdat er geen vrijwilligerswerk voor 

handen is.  Dit is frustrerend voor alle partijen. 

 De context van het gevangeniswezen maakt dat niet alle werk kan worden binnengebracht.   

Concreet grijpen we terug naar een casus waarin een tewerkstellingsplaats kasten wilde aanleveren 

waaronder wielen dienden gemonteerd te worden.  Voor de uitvoering van het werk diende een laspost 

ter beschikking te worden gesteld van de vrijwilliger.  Gelet op de veiligheid binnen de inrichting kon dit 

niet worden toegestaan vanuit de directie.  In een ander geval wilde een tewerkstellingsplaats voedsel 

laten verpakken in cadeauverpakking.  Omwille van stockage conform de voedselveiligheid, bleek dit 

niet mogelijk. 

 Toezicht op het uit te voeren werk binnen de muren.   

Indien werk binnen de muren moet worden uitgevoerd, kan dit niet op cel, aangezien daar het 

noodzakelijke toezicht en de opvolging ontbreekt.  Werk binnen de muren kan worden uitgevoerd in de 

reguliere werkplaatsen waar een beambte ook een extra opdracht krijgt in het kader van de opvolging 

en controle van het vrijwilligerswerk.  Bij ziekte, verlof of gebrek aan personeel kan vanuit de inrichting 

hierin niet worden voorzien.    

Bovenstaande knelpunten geven aan dat werken binnen de muren voor het herstelfonds geen evidentie is.  

Daarom werd met de werkgroep herstelfonds Oudenaarde, bestaande uit de directie, de beleidsmedewerker, 

JWW, herstelbemiddelaars, justitiehuis, PSD gevangenis en de provincie Oost-Vlaanderen besloten om het werk 

binnen tijdelijk on hold te zetten.  Onze ambitie is om alle knelpunten op te lijsten en te kijken waar er voor 2016 

kansen en leemtes liggen voor het herstelfonds binnen de muren.  We willen vanuit onze vaststellingen opnieuw 

in dialoog gaan met alle partners en nadenken over een betere en haalbare samenwerking voor eenieder.  We 

willen dit alles doen vanuit het perspectief van de gedetineerde die verantwoordelijkheid wil opnemen voor zijn 

feiten en een positief gebaar wil stellen ten aanzien van zijn slachtoffer.   

Sociaal netwerk gevangenis Beveren 

Naast concrete bemiddelingsdossiers werd het afgelopen jaar extra aandacht besteed aan de directe sociale 

omgeving van gedetineerden en aan de opstart van het Herstelfonds.   

De directe sociale omgeving werd als lokaal project uit de grond gestampt vanuit de confrontatie met de 

doelgroep langgestraften in de gevangenis.  Verschillende organisaties en medewerkers van hulp- en 

dienstverlening in PI Beveren, stellen vast hoe langgestraften extra kwetsbaar zijn om het contact met de 

buitenwereld en hun eigen gezin, familie, vrienden, … te verliezen.  De langdurige detentie maakt het voor 

henzelf en hun directe omgeving niet eenvoudig om voortdurend te investeren in duurzame relaties.  In het 
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actieplan van de gevangenis werden er concrete acties opgenomen door de dienst JWB en de 

bemiddelingsdienst.  De bemiddelingsdienst engageerde zich om de gedetineerden in slachtoffer-

daderbemiddeling rond het sociaal netwerk te bevragen én om het sociaal netwerk actief te bevragen om aan te 

sluiten op deze bemiddeling.  We stelden voorop om tegen eind 2015 bij één directe bemiddeling en bij één 

indirecte bemiddeling een betrokkenheid van het sociaal netwerk te verkrijgen.   

Voor een slachtoffer – daderbemiddeling kan het hebben van een steunfiguur veelbetekenend zijn.  Een partner, 

ouder, kind die de gedetineerde steunt in het contact zoeken met het slachtoffer kan zowel tijdens als na de 

bemiddeling essentieel zijn voor de gedetineerde.  Niet alleen bij een professional terecht kunnen met je verhaal, 

twijfels, emotie naar aanleiding van contacten met de bemiddelaar en het slachtoffer, maar ook gehoord worden 

door een naaste, kan steunend werken.  Ook geloven we erin dat de effecten van een bemiddeling zwaarder 

zullen doorwegen als ook de context van zowel dader als slachtoffer kunnen zien én ervaren wat herstel kan 

betekenen voor hun naaste.   

Uit een eerste analyse van ons project blijkt dat we slechts twee gedetineerden hebben kunnen overtuigen om 

hun netwerk fysiek te betrekken in de bemiddeling, dus er effectief komen bijzitten bij gesprekken.  In enkele 

gevallen betrekken de gedetineerden hun context wel vanop de zijlijn.  Men zal hen via telefoon of tijdens een 

bezoek wel vertellen over de stappen die er gezet worden in een bemiddeling, maar de drempel om familie of 

andere mensen uit het netwerk de gesprekken te laten meevolgen, blijft groot.  Velen geven aan hun naasten 

hiermee niet te willen lastigvallen, of willen de tijd die ze hebben met bv.  hun vrouw besteden aan andere zaken 

dan het hebben over de bemiddeling en hun slachtoffer.  In een enkel geval wil de context niet investeren, 

niettegenstaande de vraag van de gedetineerde om hen bij te staan.  Vaak merken we ook dat de gedetineerden 

geen sociale context hebben in België.  Samengevat kunnen we stellen dat het ons gelukt is om in minstens één 

indirecte bemiddeling het sociaal netwerk te betrekken.  Jammer genoeg zijn we er niet in geslaagd dit ook te 

doen bij een ontmoeting tussen dader en slachtoffer.  Daar wordt wel vaak een steunfiguur betrokken zoals een 

trajectbegeleider, maar de drempel voor een dader om iemand uit zijn sociaal netwerk te betrekken, blijkt groot 

te zijn.  Een slachtoffer daarentegen laat zich vaak wel bijstaan door iemand uit zijn omgeving. 

We engageren ons ook om dit project niet te laten ophouden na een jaar.  We willen blijven werk maken van het 

betrekken van sociaal netwerk omdat we in de heilzame werking ervan geloven.  Ook in onze andere dossiers 

buiten de gevangenis van Beveren blijft dit een aandachtspunt. 

 

Regionale activiteiten ter ondersteuning van de reguliere werking en de verbreding van het 

maatschappelijk draagvlak  

 

Intervisie Herstel gevangenis Dendermonde 

In de loop van 2013 werd er vanuit de lokale werkgroep herstel de vraag gesteld hoe men herstel het beste 

binnenbrengt in het gesprek met gedetineerden.  Hierrond werd in mei 2014 een namiddag georganiseerd, onder 

begeleiding van Kris Decraemer (Interactie-Academie).  Bijkomend werd ook de nood geuit naar een 

interdisciplinaire intervisiegroep.  Samen gingen we aan de slag om dit uit te werken.   

In 2015 gingen er twee intervisiemomenten door in de gevangenis van Dendermonde.  Deelnemers kwamen 

vanuit verschillende hoeken: de psychosociale dienst van de gevangenis, directie en bewakingspersoneel van de 

gevangenis, Justitieel Welzijnswerk, Slachtofferhulp en Suggnomè.  Deze bijeenkomsten werden in goede banen 

geleid door een moderator, Nancy Van Eynde.  Hier werd er bewust gekozen om een bemiddelaar van een ander 

arrondissement te laten fungeren als begeleider.  Zo konden de bemiddelaars van Dendermonde zelf deelnemen. 



 

 

 50 

Vanuit het gevangenispersoneel groeide de vraag om casussen rond herstel te kunnen bespreken.  Ook zij komen 

hier regelmatig mee in aanraking.  Zo stellen gedetineerden regelmatig vragen rond hun slachtoffer, burgerlijke 

partij,… Het personeel wil dit uiteraard op een zo goed mogelijke manier aanpakken en willen op de vragen die 

ze krijgen kunnen antwoorden vanuit een onderbouwde visie, die gestoeld is op kennis en ervaringen.  Deze 

intervisiemomenten waren het uitgelezen moment voor het gevangenispersoneel om vragen te kunnen stellen.  

Zo kon er in een veilige omgeving vrijuit gesproken worden over hoe men dossiers kon aanpakken, rekening 

houdende met de herstelgerichte visie. 

In 2016 zullen deze herstelgerichte intervisiemomenten verder georganiseerd worden.   

Verder blijft het ook als bemiddelaars onze taak om hulpverleners en actoren die omgaan met daders en 

slachtoffers te blijven sensibiliseren rond herstel.  Deze intervisie tussen professionelen die zowel werken met 

daders als slachtoffers, die zowel werken voor justitie als voor welzijn, met verschillende finaliteiten, draagt hier 

op een creatieve manier toe bij.   

Café Prison in Oudenaarde 

Na het succes in 2014 werd Café Prison dit jaar hernomen, in samenwerking met Vormingplus, De Rode Antraciet 

en de strafinrichting van Oudenaarde.  In plaats van drie dagen konden burgers deelnemen aan vier dagen: een 

stadswandeling over omgaan met criminaliteit vroeger en nu, een avond verzorgd door advocaat Walter 

Vansteenbrugge over evoluties in het strafrecht, een ontmoeting tussen gedetineerden en burgers in de 

strafinrichting en een avond rond het thema “slachtoffer”.  Aan deze laatste avond werkte Suggnomè mee.  Het 

Justitiehuis was decor voor een boeiende avond.  De coördinator van het Justitiehuis gaf een uiteenzetting over 

alle deelwerkingen van het Justitiehuis met extra aandacht voor de werking van Slachtofferonthaal.  Dit werd 

gevolgd door een beklijvende getuigenis van Ingrid, een slachtoffer van een gewelddadige overval.  Dit riep veel 

vragen op bij de deelnemers.  Het laatste deel van de avond was voorzien voor een interactieve uitwisseling over 

slachtoffer-daderbemiddeling.  Ondanks een loos brandalarm hadden de deelnemers er een leerrijke avond aan 

overgehouden, zo bleek uit de evaluatie achteraf.   

Forensisch Psychiatrisch Centrum 

Het nieuwe Forensisch Psychiatrisch Centrum heeft dit jaar geïnterneerden opgenomen vanuit de verschillende 

Vlaamse Gevangenissen.  In het FPC wordt een geïnterneerde multidisciplinair op maat behandeld met het oog 

op uiteindelijke reïntegratie.   

Tijdens de dag van de Hulp en Dienstverlening van de gevangenis van Gent, namen we deel aan een rondleiding 

in het FPC.  We namen een kijkje in de afdeling waar geïnterneerden in het voortraject van hun eigenlijke 

reïntegratie zitten.  De patiënten leven er in een leefgroep en leren er zelfstandig zijn.  Een heel andere setting 

dan een gevangenis waar opsluiting en veiligheid het eerste doel is.  Hier is zorg en behandeling prioritair.   

Waar de bemiddelingsdienst traditioneel relatief veel aanvragen van geïnterneerden krijgt vanuit de gevangenis 

van Gent, was het even wachten op de eerste aanvragen vanuit het FPC.  Toch komen die er in het najaar.  Tijdens 

de verkennende gesprekken mogen we rekenen op ondersteuning van psychologen en de sociale dienst.  Het is 

duidelijk dat er een goede omkadering is.  Tijdens een bemiddelingsproces is dat geen overbodige luxe.  Een 

bemiddelingsproces kan immers als een zware onderneming worden ervaren, niet in het minst voor mensen die 

te kampen hebben met een psychiatrische stoornis.  Een steunende omgeving is daarbij van belang.  Ook voor 

de bemiddelaar is het niet altijd evident om een communicatie te begeleiden bij mensen die vanuit hun 

ziektebeeld niet op een gewone manier communiceren.  De ondersteunende context kan ook hier een steentje 

bijdragen door te helpen hertalen en kaderen.   
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Careerdating met criminologen  

Op vrijdag 6 maart 2015 organiseerde Crimilumni en het Stageprogramma Criminologische Wetenschappen hun 

2 de editie van "career dating met criminologen" in Congrescentrum Het Pand in Gent.  Gedurende twee uur 

werd hierbij om de zes minuten een gesprek aangegaan met een drietal criminologiestudenten over de 

criminoloog met als job : slachtoffer-daderbemiddelaar.  Een fijne, zij het voor de stem uitdagende, wijze om een 

massa jonge mensen aan de start van hun carrière te laten kennis maken met de praktijk van het herstelrecht.   

 

BESLUIT  

 

Voor 2016 wordt volop de kaart getrokken van het praktijkwerk.  Het wordt zoeken naar een goed evenwicht om 

de toestroom aan dossiers, ten gevolge van de invoering van het lineair informeren van de burger door het parket 

op het moment van de eindbeslissing, kwaliteitsvol te hanteren.  Op het moment dat we dit jaarverslag schrijven, 

blijken de jaarcijfers van 2015 reeds in het niets te verdwijnen.  Dat elke burger betrokken bij een strafrechtelijk 

dossier op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid van bemiddeling is reeds een jarenlang streven.  De 

realisatie ervan vraagt een goede samenwerking met de parketdiensten en een andere organisatie binnen de 

Oost-Vlaamse bemiddelingsdienst.  De onthaalfunctie zal geoptimaliseerd moeten worden, een 

permanentiesysteem moet worden ingevoerd en ook methodisch zullen de nodige aanpassingen moeten 

gebeuren.  Aandachtspunt hierbij is om niet in te boeten op de kwaliteit ten voordele van de kwantiteit.  Een 

flink karwei voor 2016, maar om de woorden van een Duitse bondskanselier te gebruiken  : “Wir schaffen das!”  

 

Daarnaast moet worden gewerkt aan de verdere uittekening van de provinciale stuurgroep versus de lokale 

stuurgroepen.  De aanzet is gegeven, mede met de steun van de nieuwe referentiemagistraat mevrouw Ann 

Bourgeois, maar zeker ook onder impuls van de medewerkers van de provincie, de heer Steven Van de Woestyne 

en mevrouw Ann Kesteloot.  Dank aan iedereen! 

Een derde peiler waar Oost-Vlaanderen zich verder voor inzet, is het herstelfonds in de gevangenissen van 

Beveren, Gent, Dendermonde en Oudenaarde.  Gent en Dendermonde kenden een voorzichtige opstart.  

Oudenaarde zoekt intens naar nieuwe werkplaatsen, binnen en buiten de gevangenismuren.  Beveren zoekt naar 

een oplossing voor het (vrijwilligers)verzekeringsprobleem van de gedetineerden en werkt ook aan uitbreiding 

van het aanbod aan werkplaatsen, vooraleer definitief het licht op groen te zetten.  De wachtlijst van 

geïnteresseerde gedetineerden groeit ondertussen aan… 
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INLEIDING 

 

2015 was een jaar in beweging.  Binnen Suggnomè heeft er heel wat ‘gebougeerd’ en dat merkt u ook in dit 

jaarverslag.  Voor het eerst hebben we ervoor gekozen om een provinciaal beeld van onze werking te schetsen.  

Suggnomè maakte in 2014 de keuze om zich meer op provinciaal niveau te organiseren.  Dit om enerzijds de 

draagkracht van het personeel te versterken door grotere teams te vormen, en anderzijds om ook op structureel 

vlak de werking te verstevigen.   

De evolutie van arrondissementele naar provinciale bemiddelingsdiensten is nog volop in beweging.  Het is een 

uitdaging om de lokale verschillen samen te brengen en daar provinciale keuzes in te maken, maar tegelijkertijd 

is het ook erg boeiend om de arrondissementele grenzen te overstijgen en te leren van elkaars werkwijze, 

ervaring en visie. 

Voor ons, als provinciaal team Vlaams-Brabant en Brussel, is het zeker ook nog een zoektocht.  De 

arrondissementen Leuven, Brussel en Halle-Vilvoorde hebben elk hun eigen specifieke kenmerken, die dikwijls 

ver uit elkaar liggen.  Denk maar aan Leuven als bakermat van de herstelbemiddeling eind jaren ‘90 tegenover 

een nieuw arrondissement als Halle-Vilvoorde dat nog maar sinds 2013 bestaat.  Of het sterke, solide 

partnernetwerk in Leuven tegenover de complexe, grootstedelijke en tweetalige context in Brussel.  Deze 

verschillen maken dat we telkens opnieuw uitgedaagd worden om uit onze comfortzone te treden en met een 

nieuwe bril naar onze ‘provincie’ te kijken.   

Maar we kijken er alvast naar uit om dat de volgende jaren te blijven doen en elkaar te blijven verrijken en 

versterken.  We wensen u dan ook veel leesplezier toe bij het lezen van het jaarverslag van de provincie Vlaams-

Brabant en Brussel. 

 

EEN BLIK OP  DE CIJFERS 

 

Burgers betrokken bij een misdrijf krijgen informatie over slachtoffer-daderbemiddeling… 

 

Krachtens de wet van 22 juni 2005 heeft eenieder, betrokken bij een misdrijf, de mogelijkheid om een beroep te 

doen op bemiddeling.  Diezelfde wet erkent Suggnomè Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw als enige 

dienst in Vlaanderen22 om deze dialoog op te nemen.   

Geïnspireerd door het Herstelrecht ijvert Suggnomè vzw ervoor dat zoveel  mogelijk burgers informatie krijgen 

over deze kans tot uitwisseling met de andere betrokken partij (en).  Slachtoffers, daders, partijen in een 

verkeersongeval en alle personen uit hun directe omgeving hebben het recht deze informatie te krijgen om 

                                                                 

22 In Wallonië is Médiante asbl erkend en in Brussel zijn beide diensten actief. 
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vervolgens eigenstandig te kunnen beslissen of bemiddeling iets voor hen kan  betekenen.  Zij hebben  het recht 

te weten dat slachtoffer-daderbemiddeling kosteloos is en parallel loopt met de gerechtelijke procedure; dat de 

vertrouwelijkheid en de vrijwillige deelname aan een bemiddelingsproces én de professionele steun van een 

neutrale bemiddelaar centraal staan én dat elke partij zich kan laten bijstaan door een raadsman.   

In de praktijk van Suggnomè vzw zijn er veel actoren en organisaties die informeren over slachtoffer-

daderbemiddeling.  De gerechtelijke actoren en meer bepaald de parketten leveren hiertoe een aanzienlijke 

bijdrage.  Het is onmogelijk een exact cijfer te plakken op het aantal geïnformeerde burgers of op het aantal 

strafdossiers waarin één of meer partijen werden geïnformeerd. 

Uit de eigen cijfersgegevens van 2015 kan de bemiddelingsdienst Vlaams-Brabant en Brussel vertellen dat: 

 er in 740 strafdossiers informatie werd gegeven over slachtoffer-daderbemiddeling.   

 er op die manier 2091 burgers, waaronder 1181 slachtoffers en 910 daders, werden geïnformeerd. 

 deze informatie 357 persoonsmisdrijven betreft, 252 eigendomsdelicten, 79 verkeerszaken, 38 

zedendossiers, 7 familiezaken, 3 racismedossiers en 1 milieudossier.   

 de informatieverstrekking vooral plaats vond op niveau van het opsporingsonderzoek (599 

strafdossiers) en in mindere mate op niveau van het gerechtelijk onderzoek (86), eerste aanleg (3), Hof 

van Beroep (0), en in de fase van strafuitvoering (52).   

 

… en nemen contact op met de bemiddelingsdienst  

 

Eens daders, slachtoffers of hun directe omgeving informatie over bemiddeling hebben, kunnen zij met één van 

de bemiddelingsdiensten, verspreid over heel  Vlaanderen en Brussel, contact opnemen.   

In de eerste, hoofdzakelijk telefonische contacten, met de bemidelingsdiensten stellen zij vragen over 

bemiddeling en/of geven zij te kennen al/dan niet in bemiddeling geïnteresseerd te zijn.   

Zo zijn de bemiddelingsdiensten tevens eerste aanspeekpunten voor deze burgers die, vaak voor de eerste keer 

in hun leven, geconfronteerd worden met Justitie : bv.  ‘Ik ben blijkbaar betrokken in een strafrechtelijk dossier 

maar ik weet niet waarover het gaat…’, ‘Kan ik mijn dossier inlezen?’, ‘Kan ik als slachtoffer naar de zitting gaan?’, 

‘Hoe kan mijn schade vergoed worden?’, ‘Ik lig ervan wakker, wie kan mij helpen?’, ‘Heb ik een advocaat nodig?’…  

De cijfers van 2015 vertellen ons voor de provincie Vlaams-Brabant en Brussel: 

 Dat er in 490 strafdossiers (= 66% van de 740 strafdossiers) minstens één betrokken partij contact 

opnam met onze diensten.   

 In totaal reageerden 786 burgers, waaronder 430 slachtoffers (= 36% van de geïnformeerde 

slachtoffers) en 356 (= 39% van de geïnformeerde daders) . 

 470 van de 490 strafdossiers werden opgenomen in bemiddeling.   

 Het grootste deel van deze 470 opgenomen strafdossiers bevond zich op niveau van het 

opsporingsonderzoek (365 dossiers).  Verder waren er 56 dossiers gerechtelijk onderzoek, 47 dossiers 

in de strafuitvoeringsfase en een minderheid van dossiers bevond zich op het niveau van de Rechtbank 

Eerste Aanleg 21) en het Hof van Beroep (0). 

Vanaf het moment dat 1 partij te kennen geeft een uitwisseling met de andere partij te wensen, stellen de 

bemiddelingsdiensten alles in het werk om alle andere partijen uit het strafdossier  te betrekken.  Daartoe sturen 

zij een herinneringsbrief of worden -waar mogelijk- deze partijen  opgebeld op om hen alsnog  tot de bemiddeling 

uit te nodigen.   
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Soms levert dit nog meer geïnteresseerden op.  Maar, ook heel wat mensen reageren niet op deze extra 

uitnodiging.  Gezien de vrijwilligheid van de bemiddeling eindigt de proactieve inzet tot het betrekken van zoveel 

mogelijk partijen hier.   

De diensten her-contacteren vervolgens de eerder geïnteresseerde(n) en zorgen ervoor dat deze mensen weten 

dat er omwille van ‘geen match met de andere partij’ de bemiddeling niet kan opgestart worden.  Indien nodig 

kunnen zij nog meer info op maat krijgen met bv.  betrekking tot de burgerlijke partijstelling of kunnen zij  toe 

geleid worden naar de advocatuur of naar gepaste hulpverlening.   

In de 470 opgenomen strafdossiers wilden 391 slachtoffers en 327 daders meer uitleg over bemiddeling.  Op 

deze manier kwamen we tot 220 slachtoffer-daderrelaties waarin beide partijen meer uitleg over het aanbod 

wensten. 

 

Een deel van deze burgers kiest ervoor deel te nemen aan slachtoffer-daderbemiddeling 

 

Het is niet omdat in éénzelfde dossier dader én slachtoffer meer willen weten over bemiddeling dat zij ook 

werkelijk een uitwisseling met elkaar willen.   

Redenen die zij, na uitleg over bemiddeling, aangeven om niet te bemiddelen zijn bv.  dat zij daar geen oplossing 

in zien, omdat ze geen verwachtingen hebben of omwille van persoonlijke redenen.  Bij daders ligt de uitval soms 

ook bij de volledige ontkenning van de feiten.  Af en toe zijn partijen bij opstart van de bemiddeling niet meer 

bereikbaar. 

Van de  220 slachtoffer-daderrelaties waarin beide partijen meer uitleg over bemiddeling wilden23, leidden er 

163  (= 74%) tot een effectief lopende bemiddeling en liep er zo in 2015 in 113 van de aangemelde strafdossiers 

minstens één bemiddeling24.   

In deze 163 lopende bemiddelingsdossiers waren er  267 burgers betrokken, 143 slachtoffers en 124 daders. 

Over een groot deel van deze in 2015 lopende bemiddelingsdossiers kunnen we nog geen verdere gegevens 

verstrekken omdat wij de analyse pas bij de afsluiting van een bemiddelingsdossier maken.  Zo sloten wij 2015 

af met nog 25 lopende dossiers die mee overgedragen worden naar 2016. 

 

Meer info over de bemiddelingen die in 2015 werden afgesloten  

 

De bemiddelingsdienst Vlaams-Brabant en Brussel sluit 2015 af met 190 afgesloten bemiddelingsdossiers waarin 

werkelijk een uitwisseling tussen de partijen plaats vond.  289 burgers, 157 slachtoffers en 132 daders, hebben 

aan een bemiddeling deelgenomen. 

Over de 190 afgesloten bemiddelingen kunnen wij het volgende vertellen:  

                                                                 

23 De subsidiëring van Suggnomè vzw verloopt o.b.v. de definitie die de FOD Justitie aan een bemiddelingsdossier gaf nl. ‘er is een 

bemiddelingsdossier vanaf het moment dat er twee partijen in eenzelfde strafdossier meer uitleg willen over bemiddeling’. 

24 In één strafdossier kunnen meerdere partijen betrokken zijn. Soms wil slechts één van de daders of één van de slachtoffers bemiddelen. 
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 Het ging om 123 dossiers op het niveau van opsporing, 30 op niveau van gerechtelijk onderzoek, 0 op niveau 

eerste aanleg, 37 in de fase van strafuitvoering 

 Naar aard van de feiten in de effectieve bemiddelingen ging het om 87 eigendomsfeiten, 69 

persoonsdelicten, 23 zedendossiers en 11 verkeersdossiers.   

 Het valt op dat in 45 % van de effectieve bemiddelingen de partijen elkaar op één of andere manier kenden.   

In 40 van deze afgesloten dossiers was er sprake van een directe bemiddeling (=23% van de afgesloten 

bemiddelingsdossiers).  In totaal waren er 50 ontmoetingen.  Dit betekent dat in een aantal van deze directe 

bemiddelingsdossiers meer dan één ontmoeting plaats vond. 

 Deze ontmoetingen vonden vooral plaats vóór vonnis: 28 in de opsporingsfase en 9 tijdens de fase van het 

gerechtelijk onderzoek.  13 ontmoetingen deden zich voor tijdens de strafuitvoering.   

 Slachtoffers en daders ontmoetten elkaar voornamelijk in eigendomsdossiers (15 ontmoetingen 

hoofdzakelijk bij diefstal (8)).  In persoonsdosiers waren er 14 ontmoetingen, vooral bij opzettelijke slagen 

en verwondingen (11).  Er waren 8 ontmoetingen in zedendossiers, vooral bij feiten op minderjarign (4).  

Tenslotte waren er ook ontmoetingen in verkeerszaken, met name in dodelijkre ongevallen (3).   

 De meeste ontmoetingen deden zich, in verhouding tot het totaal aantal afgesloten dossiers per feit, voor 

in zedenzaken (35%) en in verkeerszaken (27%).  Tegenover 20% in persoonsdossiers en 17% in 

eigendomdossiers.   

67 bemiddelingsdossiers werden afgesloten met een overeenkomst tussen de betrokken partijen.  Deze 

overeenkomsten werden stelselmatig aan het gerechtelijk dossier toegevoegd. 

 Overeenkomsten werden hoofdzakelijk vóór vonnis opgemaakt: 

o 123 afgeronde bemiddelingen op opsporingsniveau leidden tot 53 overeenkomsten (43%) 

o 30 afgeronde bemiddelingen op gerechtelijk onderzoeksniveau leidden tot 9 overeenkomsten 

(30%) 

o 37 afgeronde bemiddelingen strafuitvoering met 5 overeenkomsten (14%) 

 De meeste overeenkomsten werden opgemaakt in eigendomsdossiers (36) gevolgd door 24 

overeenkomsten in persoonsdossiers.  Er waren 6 overeenkomsten in zedendossiers en 1 in 

verkeersdossiers. 

 In verhouding tot het totaal aantal afgesloten dossiers per feit, komen de meeste overeenkomsten voor in 

eigendomsdossiers (41%) en persoonsdossiers (35%).   

 

STRUCTURELE ACTIVITE ITEN EN VERDERE IMPLEMENTA TIE VAN DE WET VA N 22  JUNI 2005  - LEUVEN 

 

Justitiehuis Leuven sensibiliseren 

 

We hebben in 2015 werkt gemaakt van het actiepunt “Justitiehuis Leuven sensibiliseren aangaande 

herstelbemiddeling”.  De voorbije jaren is er vanuit het justitiehuis Leuven zelden naar onze dienst 

doorverwezen.  Wijzelf nemen af en toe in een dossier contact met de justitieassistenten van de dienst 

slachtofferonthaal.  Dit voornamelijk in verkeers- en zedendossiers. 

We zijn onszelf met drie collega’s in september 2015 gaan voorstellen aan het team van het justitiehuis Leuven 

waarbij justitieassistenten uit de verschillende subteams aanwezig waren.  Hierbij hebben we op een interactieve 

wijze onze manier van werken voorgesteld en besproken.  We hebben toegelicht hoe er kan doorverwezen 

worden en hoe we kunnen samenwerken in dossiers.  Tevens hebben we uitgeklaard welke rol, naar aanleiding 
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van de col5/2014 (informatieverplichting inzake bemiddeling), de justitieassistenten hebben naar hun cliënten 

omtrent het informeren over herstelbemiddeling.   

Na een moment van sensibilisering is het altijd even afwachten of er dan effectief wordt doorverwezen.  En 

inderdaad, een paar weken nadien hebben de eerste justitieassistenten een dossier doorverwijzen.  Hierbij 

hielden we hen, in samenspraak met de cliënten, goed op de hoogte van de stappen die we ondernamen in de 

bemiddeling.  Op deze manier kunnen de justitieassistenten concreet ervaren wat een doorverwijzing kan 

betekenen voor hun cliënten.  Het is nu een beetje afwachten of de doorverwijzingen blijven komen of na een 

tijdje terug verwateren.  Bij sommige doorverwijzers is er sprake van een constante doorverwijzing.  Bijvoorbeeld 

van de trajectbegeleiders van de Leuvense gevangenissen.  Nu, deze collega’s lopen we ook letterlijk in de 

gevangenis meer tegen het lijf.  Daarentegen komen we eigenlijk nooit of zelden in het justitiehuis.   

 

Stand van zaken van het automatisch systeem van parketdoorverwijzingen  

 

Het automatisch systeem loopt goed en is weerom een grote en stabiele doorverwijzer.  Er zijn in 2015, 346 

parketaanmeldingen geweest tegenover 285 in 2014.  Dit automatisch systeem heeft ons in 2015, 62 effectieve 

bemiddelingsdossiers opgeleverd.  Dit is 18% van de 346 parketaanmeldingen.  In 2015 was dit 13%.   

We gaan ervan uit dat deze stijging van 5% te danken is aan de verfijning van het systeem.  Hiertoe hebben we 

onze samenwerkingsnota blijven opvolgen.  Daar waar we vorig jaar gemeld hebben dat het automatisch systeem 

in realiteit niet zo automatisch functioneerde en veel overleg vroeg, verliep de samenwerking tussen onze 

onthaalmedewerkster Vera Poppe en de administratieve parketmedewerker Geert Vannoppen in 2015 zeer vlot.  

Geert heeft voor ons nog enkele fouten in het systeem kunnen oplossen.   

Voor 2016 is het een beetje in spanning afwachten wat het nieuwe Mach-systeem zal betekenen voor het parket 

van Leuven in het algemeen en voor ons automatisch systeem in het bijzonder.  Het huidige Rea-systeem wordt 

normaal gezien in 2016 vervangen door het nieuwe en efficiëntere Mach-systeem.  Het automatisch systeem 

van parketdoorverwijzingen naar bemiddeling is ook voorzien in het nieuwe Mach-systeem.   

 

Doorverwijzing vanuit het politieparket een versnelling hoger 

 

Vanuit de bemiddelingsdienst was er al eventjes vraag naar.  We wilden vroeger in de tijd én ook meer partijen 

informeren over bemiddeling in verkeersdossiers.  Anno 2014 werd er enkel in dossiers die gedagvaard werden 

partijen geïnformeerd over de mogelijkheid tot bemiddeling en dit maar op het moment dat de dagvaarding 

eraan kwam, maar in de praktijk was dit maanden tot soms meer dan een jaar vooraleer slachtoffers en 

veroorzakers de informatiebrief vanuit het parket ontvingen.  En af en toe waren dit vijgen na Pasen.  Vanuit 

onze ervaring leerden we vooral dat er zeker vraag is naar bemiddeling in zware verkeersongevallen, maar liefst 

zo snel mogelijk na het ongeval. 

Begin februari vond er een overleg plaats met de procureurs  bevoegd voor verkeer.  We bleken al vlug op 

dezelfde golflengte te zitten en een aantal nieuwe afspraken kwamen uit de bus.  Deze manier van werken startte 

meteen op. 

Bij verkeersongevallen met levensgevaar kan een aanbod tot herstelbemiddeling onmiddellijk vertrekken bij 

binnenkomst van het proces-verbaal en aanmaak van het dossier.  Het aanvankelijk proces-verbaal aangaande 

het ongeval bevat alle nodige gegevens van de partijen en komt  2 dagen na de feiten toe op het politieparket.  
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De brief vertrekt naar alle betrokken partijen binnen de week na de feiten.  De brief wordt zodanig opgesteld dat 

ingeval van zeer zwaargewonden die niet aanspreekbaar zijn, de naastbestaanden worden aangesproken. 

Bij dodelijke verkeersongevallen kan dit aanbod niet onmiddellijk vertrekken bij aanmaak van het dossier.  De 

nabestaanden zijn op dat moment nog niet gekend.   

Dit kan worden opgelost door bij binnenkomst van het proces-verbaal en aanmaak van het dossier onmiddellijk 

een kantschrift te versturen naar de politie voor info over de erfgenamen.  Momenteel wordt deze info pas 

gevraagd bij de beslissing tot dagvaarding. 

Wanneer het parket deze info ontvangt van de politie, kan er dan een aanbod vertrekken naar alle partijen, 

inclusief de nabestaanden.   

Dit betekent dat de brieven na 1 à 2 maanden na de feiten vertrekken.  Indien er toch eerder, vooraleer de 

brieven bij het parket vertrekken, een vraag tot bemiddeling zou toekomen bij Suggnomè via andere wegen, kan 

de vraag gesteld worden aan de titularis van het dossier of bemiddeling mag worden opgestart. 

Als er een aanbod gebeurt, vertrekt de brief naar alle betrokken partijen, dit zijn alle (al dan niet aansprakelijke) 

bestuurders, alle inzittenden, alle zwakke weggebruikers, en alle nabestaanden.  Het aanbod gebeurt naar alle 

betrokken partijen, ongeacht of deze niet, licht of zwaar gewond zijn. 

En dit leverde voor 2015 meteen resultaat vooral op het vlak van aanmeldingen.  Er waren voor 2015 al 30 

aanmeldingen.  Dit mondde uit in 10 bemiddelingsdossiers (waar beide partijen geïnteresseerd waren in 

informatie over bemiddeling) en uiteindelijke 6 effectieve bemiddelingsprocessen.  Vergeleken met de  6 

aanmeldingen van 2014 is dit een aanzienlijke stijging.   

Belangrijk is vooral dat we merken dat mensen contact opnemen met onze dienst en juister geïnformeerd 

worden over de mogelijkheden nu maar ook later in het gerechtelijk verloop.  Mensen zitten met veel vragen, 

zijn op zoek naar informatie en soms is het de omgekeerde wereld en willen slachtoffers de andere partij 

geruststellen.  Het bevestigt alleen maar ons idee dat mensen beter kort na de feiten worden geïnformeerd over 

de mogelijkheid tot bemiddeling. 

 

De Stuurgroep een versnelling lager of juist niet?  

 

Er vonden in 2015 3 stuurgroepen plaats.  In maart bespraken we de cijfers van de respectievelijke 

bemiddelingsdiensten; in juni kwam het thema familierechtbank aan bod en in september was er de voorstelling 

van de stageopdracht: analyse van de doorverwijzing naar Suggnomè en de afronding project herstelgericht 

werken in scholen.   

De Stuurgroep in Leuven heeft met haar rijke geschiedenis altijd al een  goed  imago gehad, mede dankzij de 

enthousiaste en gedreven voorzitters, de goede opkomst en boeiende besprekingen.  Maar anno 2015 was er 

minder animo.  We hadden minder opkomst, er werden weinig thema’s aangeraakt, er was minder discussie 

m.a.w.  dus dringend tijd om de Stuurgroep te evolueren.  Werkte het concept nog wel in deze tijden van drukte? 

Er werd een vragenlijst aan de partners bezorgd omtrent het protocol en hun deelname aan de stuurgroep.   

Uit die enquête bleek dat men de Stuurgroep wilde laten bestaan maar ook dat een accentverschuiving nodig is: 

van bemiddeling naar meer herstelrecht.  Partners missen ook de link naar het beleid.  Het belang van de 

stuurgroep zit volgens de meeste partners in de uitwisseling van informatie, de reflectie en het overleg met 

partners waar je anders minder of niet mee rond de tafel zit.   
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Besluit was dat deelname aan de stuurgroep de doelstelling onderschrijft dat herstelrecht iets is dat verder 

geïmplementeerd mag en zelfs moet worden, en dat herstelrecht verder geïntegreerd moet worden in de 

respectievelijke organisaties.  Een nieuw voorstel rond de organisatie van de stuurgroep werd voorgesteld en dit 

is begin 2016 het resultaat. 

We gaan naar drie vergaderingen per jaar, waarvan één keer cijfers en beleid, daarnaast twee vergaderingen 

met telkens een inhoudelijk thema voorbereid en ingeleid door partnerorganisatie op hun locatie.  Zo leren we 

onze partners weer wat beter kennen, wordt de verantwoordelijkheid voor inhoudelijke thema’s gespreid 

waardoor niet langer alles op de schouders van de bemiddelaars van de bemiddelingsdienst Leuven komt te 

liggen.  De bedoeling is vooral dat mensen terug ‘goesting’ krijgen om naar de stuurgroep te komen. 

 

STRUCTURELE ACTIVITE ITEN EN VERDERE IMPLEMENTA TIE  VAN DE WET VA N 22  JUNI 2005 - BRUSSEL EN HALLE-

VILVOORDE  

 

Automatisch aanbod in Brussel 

 

Samen met Médiante, onze Franstalige zusterorganisatie, zijn we in gesprek gegaan met het parket van Brussel 

om het automatisch aanbod terug op te starten.  Voor de splitsing van de parketten Brussel en Halle-Vilvoorde 

werden betrokken partijen bij een strafbaar feit automatisch geïnformeerd over het aanbod van 

herstelbemiddeling.  Na de splitsing werd dit automatisch systeem opgeheven en moesten beide parketten 

bekijken op welke manier dit terug geïmplementeerd kon worden.  Op het parket van Brussel werd dit in 

november 2015 terug opgestart.  In Halle-Vilvoorde zijn we nog steeds in gesprek om te bekijken wat de 

mogelijkheden zijn.   

 

Welzijnsteam slachtofferbejegenaars 

 

Afgelopen jaar heeft onze dienst een samenwerkingsakkoord uitgetekend met de slachtofferbejegenaars van de 

politiezones in Brussel en Halle-Vilvoorde.  We hebben een aantal keer samengezeten om te bekijken op welke 

manier er best doorverwezen kan worden naar onze dienst wanneer slachtoffers vragen of verwachtingen 

hebben naar de andere betrokken partij.  Het was boeiend om onze ervaringen naast elkaar te leggen en zinvol 

om uit te klaren wat we van elkaar kunnen verwachten.   

 

Politieparketten 

 

Er zijn drie politieparketten waar we mee samenwerken: het politieparket van Brussel, van Halle en van 

Vilvoorde.  Met elk hebben we in 2015 een concrete manier van samenwerken afgesproken.  Gezien een 

automatisch aanbod hier niet mogelijk is, versturen de administratieve medewerkers informatiebrieven over het 

bemiddelingsaanbod naar betrokken partijen in dodelijke verkeersongevallen en ongevallen met 

zwaargekwetsten, en dit vlak na de feiten.  We weten dat sommigen onder hen nood hebben aan communicatie 
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met de andere betrokkenen direct na het ongeval: Hoe is het met de andere? Wat is er precies gebeurd? Mag ik 

een kaartje sturen naar de nabestaanden? Zou ik naar de begrafenis mogen gaan? Sommige vragen kunnen 

slachtofferbejegenaars met de andere betrokkenen bespreken.  Soms hebben ze echter geen contact met de 

andere partijen en vragen ze aan ons om hen aan te schrijven.  Wat de cijfers betreft zijn er voor politieparket 

van Brussel 28 aanmeldingen geweest in 2015 en voor Halle-Vilvoorde 6 aanmeldingen.   

 

Zedenfeiten 

 

Eind 2015 zijn we het gesprek aangegaan met de magistraat van Halle-Vilvoorde die verantwoordelijk is voor 

zedenfeiten.  Ze kent onze dienst goed, gezien er in het verleden een nauwe samenwerking was.  Sinds de 

splitsing van het parket was het echter zoeken naar een nieuwe start.  Maar we hebben terug afspraken kunnen 

maken, die een vlottere doorverwijzing van dossiers moeten garanderen in 2016. 

 

Gevangenissen 

 

Zoals elk jaar zetten we ons actief in voor de herstelweken in de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst.  Tijdens 

deze weken wordt er stilgestaan bij herstel na een misdrijf, t.o.v.  het slachtoffer, t.o.v.  de maatschappij en t.o.v.  

de dader zelf.  Dit jaar hebben we samen met de dienst slachtofferhulp van het CAW een filmdebat georganiseerd 

in de gevangenis van Vorst.  De film “Frozen River” leende zich uitstekend voor dit thema en maakte een erg 

interessant debat mogelijk.  Het was zowel voor ons als voor de gedetineerden een geslaagde dag.  Helaas kon 

de herstelweek in de gevangenis van Sint-Gillis dit jaar niet doorgaan, wegens structurele problemen binnen de 

gevangenis.  Alle groepsactiviteiten van de diensten van de Vlaamse Gemeenschap werden kort voor de zomer 

afgeschaft, voor de rest van het jaar.  Onze dienst engageert zich echter met plezier opnieuw voor de 

herstelweken in 2016. 
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INLEIDING  

 

Het jaar 2015 werd vooraf als een overgangsjaar aangekondigd: de overheveling van Suggnomè van de FOD 

Justitie naar de Vlaamse Gemeenschap mocht dan in theorie al gebeurd zijn, in de praktijk zou het nog even 

afwachten zijn wat de gevolgen hiervan waren.  Maar in afwachting van (mogelijke) veranderingen bleek er, ook 

voor de provincie West-Vlaanderen, toch al één en ander te bewegen. 

De bemiddelingsdienst West-Vlaanderen mocht in 2015 een nieuwe collega verwelkomen 

 (Ine Verboven)  en moest even later ook afscheid nemen van een collega.  Lut Dauw, bemiddelaar voor de 

afdeling Kortrijk (en later Ieper-Veurne-Kortrijk) sinds 2007, wisselde onze dienst immers in tegen die van de 

bemiddelingsdienst Antwerpen.  Op deze manier bestaat onze dienst momenteel uit 4 bemiddelaars (3,1 FTE), 

verdeeld over de afdeling Brugge (1,3FTE) en de afdelingen Ieper-Veurne-Kortrijk (1,8FTE). 

 

EEN BLIK OP  DE CIJFERS 

 

Burgers betrokken bij een misdrijf krijgen informatie over slachtoffer -daderbemiddeling … 

 

Krachtens de wet van 22 juni 2005 heeft eenieder, betrokken bij een misdrijf, de mogelijkheid om een beroep te 

doen op bemiddeling.  Diezelfde wet erkent Suggnomè Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw als enige 

dienst in Vlaanderen25 om deze dialoog op te nemen.   

Geïnspireerd door het Herstelrecht ijvert Suggnomè vzw ervoor dat zoveel  mogelijk burgers informatie krijgen 

over deze kans tot uitwisseling met de andere betrokken partij(en).  Slachtoffers, daders, partijen in een 

verkeersongeval en alle personen uit hun directe omgeving hebben het recht deze informatie te krijgen om 

vervolgens eigenstandig te kunnen beslissen of bemiddeling iets voor hen kan  betekenen.  Zij hebben  het recht 

te weten dat slachtoffer-daderbemiddeling kosteloos is en parallel loopt met de gerechtelijke procedure; dat de 

vertrouwelijkheid en de vrijwillige deelname aan een bemiddelingsproces én de professionele steun van een 

neutrale bemiddelaar centraal staan én dat elke partij zich kan laten bijstaan door een raadsman.   

In de praktijk van Suggnomè vzw zijn er veel actoren en organisaties die informeren over slachtoffer-

daderbemiddeling.  De gerechtelijke actoren en meer bepaald de parketten leveren hiertoe een aanzienlijke 

bijdrage.  Het is onmogelijk een exact cijfer te plakken op het aantal geïnformeerde burgers of op het aantal 

strafdossiers waarin één of meer partijen werden geïnformeerd. 

Uit de eigen cijfersgegevens van 2015 voor West-Vlaanderen kan Suggnomè vzw wel vertellen: 

                                                                 

25 In Walllonië is Médiante asbl erkend en in Brussel zijn beide diensten actief 



 

 

 61 

 Dat er in 572 strafdossiers informatie werd gegeven over slachtoffer-daderbemiddeling.   

Het overgrote deel (434) hiervan kwam vanuit het parket van Kortrijk.  Vanuit Ieper (37) en Veurne (12) is er 

nauwelijks toeleiding. 

 Dat er op die manier 1323 burgers, waaronder 697 slachtoffers en 626 daders, werden geïnformeerd. 

 Dat deze informatie 321 persoonsmisdrijven betreft, 159 eigendomsdelicten, 43 familiezaken, 23 

verkeerszaken, 20 zedendossiers, 2  racismedossiers en 2 milieudossiers.   

 Dat de informatieverstrekking vooral plaats vond op niveau van het opsporingsonderzoek (527 

strafdossiers) en in mindere mate op niveau van het gerechtelijk onderzoek (10), eerste aanleg (2), Hof 

van Beroep (1), en in de fase van strafuitvoering (32).  Het is een spijtige vaststelling dat er nauwelijks 

nog toeleiding is van dossiers in de fase van het gerechtelijk onderzoek, terwijl hierin  in het verleden 

toch heel mooie resultaten konden neergezet worden.  Vooral in de afdeling Brugge is er instroom 

vanuit de fase van de strafuitvoering.  De aanwezigheid van de gevangenissen van Brugge en Ruiselede 

is hier niet vreemd aan.  In de gevangenis van Ieper was er omwille van werkzaamheden een mindere 

bezetting, hetgeen ook zijn effect had op de toeleiding. 

 

… en nemen contact op met de bemiddelingsdienst  

 

Eens daders, slachtoffers of hun directe omgeving informatie over bemiddeling hebben, kunnen zij met één van 

de bemiddelingsdiensten, verspreid over heel  Vlaanderen en Brussel, contact opnemen.   

In de eerste, hoofdzakelijk telefonische  contacten, met de bemiddelingsdiensten stellen zij vragen over 

bemiddeling en/of geven zij te kennen al dan niet in bemiddeling geïnteresseerd te zijn.   

Zo zijn de bemiddelingsdiensten tevens eerste aanspreekpunten voor deze burgers die, vaak voor de eerste keer 

in hun leven, geconfronteerd worden met Justitie : bv.  ‘Ik ben blijkbaar betrokken in een strafrechtelijk dossier 

maar ik weet niet waarover het gaat…’, ‘Kan ik mijn dossier inlezen?’, ‘Kan ik als slachtoffer naar de zitting gaan?’, 

‘Hoe kan mijn schade vergoed worden?’, ‘Ik lig ervan wakker, wie kan mij helpen?’, ‘Heb ik een advocaat nodig?’…  

De cijfers van 2015 vertellen ons: 

 Dat er in 324 strafdossiers (= 57% van de 572 strafdossiers) minstens één betrokken partij contact 

opnam met onze diensten.   

 In totaal reageerden 528 burgers, waaronder 271 slachtoffers (= 39% van de geïnformeerde 

slachtoffers) en 257 (= 41% van de geïnformeerde daders) . 

 309 van de 324 strafdossiers26  werden opgenomen in bemiddeling.   

 Het grootste deel van deze 309 opgenomen strafdossiers bevond zich op niveau van het 

opsporingsonderzoek (267 dossiers).  Verder waren er 7 dossiers  in gerechtelijk onderzoek, 32 dossiers 

in de strafuitvoeringsfase en een minderheid van dossiers bevond zich op het niveau van de Rechtbank 

van  Eerste  Aanleg (2) en het Hof van Beroep (1).  

Vanaf het moment dat 1 partij te kennen geeft een uitwisseling met de andere partij te wensen, stellen de 

bemiddelingsdiensten alles in het werk om alle andere partijen uit het strafdossier  te betrekken.  Daartoe sturen 

                                                                 

26 Van deze  324 werden er 15 niet opgenomen bv. omdat het dossier interfereerde met het gerechtelijke onderzoek, omdat een partij niet 

meer bereikbaar was, .. 
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zij een herinneringsbrief of worden - waar mogelijk - deze partijen  opgebeld op om hen alsnog  tot de 

bemiddeling uit te nodigen.   

Soms levert dit nog meer geïnteresseerden op.  Maar, ook heel wat mensen reageren niet op deze extra 

uitnodiging.  Gezien de vrijwilligheid van de bemiddeling eindigt de proactieve inzet tot het betrekken van zoveel 

mogelijk partijen hier.   

De diensten her-contacteren vervolgens de eerder geïnteresseerde(n) en zorgen ervoor dat deze mensen weten 

dat er omwille van ‘geen match met de andere partij’ de bemiddeling niet kan opgestart worden.  Indien nodig 

kunnen zij nog meer info op maat krijgen met bv.  betrekking tot de burgerlijke partijstelling of kunnen zij 

toegeleid worden naar de advocatuur of naar gepaste hulpverlening.   

In de 309 opgenomen strafdossiers wilden 220 slachtoffers en 220 daders meer uitleg over bemiddeling.  Op 

deze manier kwamen we tot 153  slachtoffer-daderrelaties waarin beide partijen meer uitleg over het aanbod 

wensten. 

 

Een deel van deze burgers kiest ervoor deel te nemen aan slachtoffer -daderbemiddeling 

 

Het is niet omdat in éénzelfde dossier dader én slachtoffer meer willen weten over bemiddeling dat zij ook 

werkelijk een uitwisseling met elkaar willen.   

Redenen die zij -  na uitleg over bemiddeling - aangeven om niet te bemiddelen zijn bv.  dat zij daar geen oplossing 

in zien, omdat ze geen verwachtingen hebben of omwille van persoonlijke  redenen.  Bij daders ligt de uitval 

soms ook bij de volledige ontkenning van de feiten.  Af en toe zijn partijen bij opstart van de bemiddeling niet 

meer bereikbaar. 

Van de  153  slachtoffer-daderrelaties waarin beide partijen meer uitleg over bemiddeling wilden27, leidden er 

116  (= 76%) tot een effectief lopende bemiddeling en liep er zo in 2015 in 92 van de aangemelde strafdossiers 

minstens één bemiddeling28. 

In deze 116 lopende bemiddelingsdossiers waren er  218 burgers betrokken, 108 slachtoffers en 110 daders. 

Over een groot deel van deze in 2015 lopende bemiddelingsdossiers kunnen we nog geen verdere gegevens 

verstrekken omdat wij de analyse pas bij de afsluiting van een bemiddelingsdossier maken.  Zo sloten wij 2015 

af met nog 26 lopende dossiers die mee overgedragen worden naar 2016. 

 

Meer info over de bemiddelingen die in 2015 werden afgesloten  

 

Suggnomè vzw sluit 2015 af met 121 afgesloten bemiddelingsdossiers waarin werkelijk een uitwisseling tussen 

de partijen plaats vond.  224 burgers, 110 slachtoffers en 104 daders, hebben aan een bemiddeling 

deelgenomen. 

                                                                 

27 De subsidiëring van Suggnomè vzw verloopt o.b.v. de definitie die de FOD Justitie aan een bemiddelingsdossier gaf nl. ‘er is een 

bemiddelingsdossier vanaf het moment dat er twee partijen in eenzelfde strafdossier meer uitleg willen over bemiddeling’. 

28 In één strafdossier kunnen meerdere partijen betrokken zijn. Soms wil slechts één van de daders of één van de slachtoffers bemiddelen. 
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Over de 121 afgesloten bemiddelingen kunnen wij het volgende vertellen: 

 Het ging om 100 dossiers op het niveau van opsporing, 4 op niveau van gerechtelijk onderzoek, 2 op niveau 

eerste aanle g en 15 in de fase van strafuitvoering. 

 Naar aard van de feiten in de effectieve bemiddelingen ging het om 30 eigendomsfeiten, 56 

persoonsdelicten, 13 zedendossiers, 3 racismedossiers en 19 verkeersdossiers.   

 Het valt op dat in 53 % van de effectieve bemiddelingen de partijen elkaar op één of andere manier kenden.   

Wij stellen vast dat: 

o er  van de 121 afgesloten effectieve bemiddelingsdossiers,  buiten de 11 (9%) waarvan de relatie ons 

niet gekend is29, 38% (46)  onbekenden waren voor elkaar.   

o er in 24 relaties (20%) sprake was van één of andere  familiale band: (ex)partners, ouders-kind, broer-

zus, of een ruimere familieband.   

o Daarnaast waren er 5 vrienden- en 9 kennissenrelaties, 3 collegarelaties en 3 ex-werknemersrelaties.   

o Verder waren er nog veel relaties uit de ruime omgeving van de partijen: buren, vrienden, kennissen, 

school-leerlingen,huurder-verhuurder, of ergens  ‘vaag van ziens’. 

In 25 van deze afgesloten dossiers was er sprake van een directe bemiddeling (=21% van de afgesloten 

bemiddelingsdossiers).  In totaal waren er 28 ontmoetingen.  Dit betekent dat in een aantal van deze directe 

bemiddelingsdossiers meer dan één ontmoeting plaats vond. 

 Deze ontmoetingen vonden vooral plaats vóór vonnis: 23 in de opsporingsfase en 2 tijdens de fase van het 

gerechtelijk onderzoek.  Er waren geen ontmoetingen op niveau van de zitting.  Tijdens de strafuitvoering 

waren er 3 ontmoetingen..   

 Slachtoffers en daders ontmoetten elkaar voornamelijk in persoonsdossiers (10 ontmoetingen hoofdzakelijk 

bij slagen en verwondingen).  In verkeerszaken waren  er 5 ontmoetingen, en in  eigendomsdelicten waren 

er 4 ontmoetingen.  In zedendossiers waren er 9 ontmoetingen in 6 dossiers. 

 De meeste ontmoetingen deden zich, in verhouding tot het totaal aantal afgesloten dossiers per feit, voor 

in zedenzaken (46 %)  en in verkeerszaken (26%).  Tegenover 18% in persoonsdossiers en 13% in 

eigendomdossiers. 

22 bemiddelingsdossiers werden afgesloten met een overeenkomst tussen de betrokken partijen.  Deze 

overeenkomsten werden stelselmatig aan het gerechtelijk dossier toegevoegd. 

 Overeenkomsten werden hoofdzakelijk vóór vonnis opgemaakt: 

o 100 afgeronde bemiddelingen op opsporingsniveau leidden tot 21 overeenkomsten (21/100=21%) 

o 15 afgeronde bemiddelingen in de fase  van de strafuitvoering leidden tot 1 overeenkomst. 

 De meeste overeenkomsten werden opgemaakt in eigendomsdossiers (13) gevolgd door 9 overeenkomsten 

in persoonsdossiers. 

 In verhouding tot het totaal aantal afgesloten dossiers per feit, komen de meeste overeenkomsten voor in 

eigendomsdossiers (43%) en persoonsdossiers (16%). 

 

 

                                                                 

29 Registratiefout: in principe kent een bemiddelaar de relatie die al dan niet bestaat tussen partijen in een effectieve bemiddeling. 

Wellicht gaat het om een interpretatiefout  bij het registreren nl.  ‘onbekenden = partijen die elkaar echt niet kenden’ versus ‘niet gekend = 

de bemiddelaar weet niet welke de relatie tussen de partijen is’.  
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STRUCTURELE ACTIVITE ITEN EN VERDERE IMPLEMENTA TIE VAN DE WET VA N 22  JUNI 2005 

 

Dienstnota parket 

 

In mei 2014 werd er vanuit het Parket-Generaal een omzendbrief (COL 5/2014) geschreven over de 

informatieplicht van de parketten inzake bemiddeling.  Vanuit de bemiddelingsdienst West-Vlaanderen werd dit 

gegeven aangegrepen om in overleg te gaan met het parket West-Vlaanderen om te kunnen komen tot een 

uniforme werkwijze voor de vier verschillende afdelingen. 

Na een eerste overleg hieromtrent met procureur Cool (zie jaarverslag 2014) werd beslist dat er een dienstnota 

omtrent het informeren over bemiddeling voor het parket West-Vlaanderen zou geconcretiseerd worden.  Na 

een periode van informatie-uitwisseling tussen de bemiddelingsdienst en het parket en een laatste overleg op 

16 september 2015 tussen de vier verbindingsmagistraten van de afdelingen en de bemiddelingsdienst, 

finaliseerde het parket een dienstnota die ingang vond op 1 december 2015.  Deze dienstnota bouwt verder op 

de COL 5/2014 en stelt in grote lijnen het volgende: 

 Telkens een brief wordt verstuurd vanuit het parket aan een geregistreerde benadeelde, wordt in bijlage 

een standaardbrief “bemiddeling” toegevoegd (inclusief bij sepot omwille van opportuniteitsredenen). 

 In dossiers met misdrijfcode 11, 14, 37 en 43 (diefstal, zedenfeiten en opzettelijke slagen en 

verwondingen) waar gedagvaard wordt, krijgen alle slachtoffers en verdachten een aparte brief over 

bemiddeling. 

 Elke magistraat kan in een dossier beslissen om de informatie over bemiddeling te geven (via  een 

aparte brief) aan de betrokken partijen (opportuniteitsselectie). 

Aangezien de dienstnota pas van kracht werd in december 2015, is het nu nog te vroeg om de impact van deze 

nieuwe werkwijze in te schatten.  Wordt dus vervolgd in 2016! 

 

Lokale stuurgroepen 

 

In Kortrijk kwam de stuurgroep in 2015 driemaal bijeen.  De thema’s die hier o.a.  besproken werden, waren de 

jaarcijfers van 2014, de stand van zaken van de dienstnota van het parket West-Vlaanderen m.b.t.  de 

bemiddeling en de COL 5/2014, het gebruik van “digital storytelling” en mogelijke verdere samenwerking met 

politieparket en onderzoeksrechters. 

De ervaring is dat deze stuurgroep vaak nog interessante discussies met zich meebrengt, maar dat het 

deelnemersaantal wel daalt.  Vanuit het justitiehuis, parket, HCA-dienst Cohesie en het CAW is er meestal iemand 

vertegenwoordigd, de balie bv.  is in 2015 niet aanwezig geweest op de stuurgroep. 

In Ieper en Veurne werd in elke afdeling tweemaal een stuurgroep georganiseerd, samen met de HCA-dienst 

DIVAM, die gelijktijdig hun samenwerkingsverband organiseren (aangezien de meeste deelnemers uitgenodigd 

worden voor beide vergaderingen).  De thema’s in Ieper en Veurne waren gelijklopend: een voorstelling van 

verschillende bemiddelingsmethodieken, digital storytelling en een analyse van de cijfers omtrent de vraag wat 

een “ideaal bemiddelingsdossier” zou kunnen zijn (deze analyse staat ook op de website van Suggnomè). 
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In Brugge was er in 2015 geen samenkomst van de stuurgroep meer, nadat dit overlegplatform het jaar voordien 

een stille dood gestorven was.  Het is de bedoeling om in 2016 toch op zoek te gaan naar één of ander initiatief 

om de partners opnieuw samen te brengen.   

 

Deelname aan vorming en overleg georganiseerd door Suggnomè  

 

In 2015 waren er 9 bijeenkomsten van het provinciaal team.  Naast de bespreking van de voorliggende vragen 

vanuit de organisatie is er ruim gelegenheid tot intervisie in verband met de bemiddelingspraktijk.  Vanuit de 

organisatie wordt daarnaast  ook de mogelijkheid geboden supervisie te krijgen, of nieuwe collega’s te coachen. 

Verder waren we aanwezig op de algemene vergadering, de denkdagen en  de terugkomdagen van Suggnomè, 

alsook op de trefdag. 

Bijscholing konden we genieten via de inspiratiedag ‘motiverend werken’ en de  methodiektrainingen 

‘oplossingsgericht werken’, ‘motiverend werken’ en ‘het betrekken van de maatschappij’. 

 

Deelname aan extern overleg 

 

Werkgroep IFG Ieper 

Vorig jaar ging de werkgroep Intrafamiliaal Geweld 1 keer door.  De werkgroep is samengesteld uit de 

zorgcoördinator van het Jan Ypermanziekenhuis, de politiezone Ieper, Justitiehuis Ieper, parket Ieper, de sociale 

dienst van de jeugdrechtbank, CAW (forensisch team) en Suggnomè.   

Forensisch team CAW Centraal-West-Vlaanderen (afdeling Ieper-Veurne) 

We namen vorig jaar een vijftal keer deel aan het forensich team.  In dit team is het zeer interessant dat er 

regelmatig casussen op een grondige manier worden besproken, dit vaak rond een centraal thema.  Daarnaast 

worden ook lokale evoluties en korte vormingsmomenten voorgesteld.  Thema’s die dit jaar aan bod kwamen 

waren: grensoverschrijdend gedrag en agressie, mediawijsheid, dubbele rol slachtoffer/dader, integrale 

jeugdhulp, elektronisch toezicht.  We namen ook deel aan de teamdag in Beernem.  In de voormiddag brachten 

we een bezoek aan Fides in het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus. 

Welzijnsteam Kortrijk 

Het Welzijnsteam Kortrijk kwam samen in het voorjaar en in het najaar.  Deze vergaderingen blijven een nuttig 

netwerkmoment.  Heel wat samenwerkingspartners ontmoeten elkaar hier: verschillende politiezones, 

Justitiehuis, CAW, AZ Groeninge, CGG, VK en Suggnomè.  De verschillende diensten brengen afwisselend een 

nieuw thema en er worden regelmatig casussen gebracht.  In 2015 ging het onder meer uitgebreid over kinderen 

& rouwverwerking, werking 1712 (meldpunt voor geweld, misbruik en kindermishandeling), verhoor van 

hulpverleners, informatiedeling welzijn & justitie, … 

Welzijnsteam Ieper-Veurne 

De welzijnsteams van Ieper en Veurne kenden lange tijd geen samenkomsten meer.  In 2015 werd besloten om 

de teams nieuw leven in te blazen.  Waar voordien een welzijnsteam samenkwam in Ieper en in Veurne 
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afzonderlijk, werd er nu voor gekozen om een gezamenlijk welzijnsteam te organiseren in Ieper.  Voor de meeste 

mensen uit Veurne bleek Ieper helaas een brug te ver.  Aanwezig op dit welzijnsteam waren: politie, AZ Jan 

Yperman, justitiehuis, CAW en Suggnomè.  In de vergadering werd dieper ingegaan op de samenwerking tussen 

slachtofferbejegening van zowel lokale als federale en wegpolitie, slachtofferonthaal en slachtofferhulp.  De 

verschillende taken werden duidelijker afgebakend en concrete werkafspraken kregen vorm.  Tweede 

belangrijke item op de agenda was de bespreking van de checklist voor de optimale opvang van slachtoffers van 

seksueel geweld.  In 2016 komt het nieuw gevormde team opnieuw samen.  Bedoeling is om na de volgende 

vergadering te evalueren of een samenwerking tussen Ieper en Veurne meerwaarde oplevert.   

Lokaal overleg verkeer 

In 2015 namen we twee keer deel aan het lokaal overleg verkeer (in Koksijde en Ieper).  Deelnemers aan dit 

overleg, specifiek rond verkeer, zijn: CAW, SEL, verschillende politiezones alsook federale politie, AZ Jan 

Ieperman en AZ Sint-Augustinus, verschillende ziekenfondsen, justitiehuis en Suggnomè.  Naast overleg tussen 

de verschillende diensten onderling en casusbespreking komen er ook meer inhoudelijke thema’s aan bod.  Zo 

kwam de organisatie Rondpunt haar werking uitgebreid aan ons voorstellen. 

Lokale stuurgroep herstelfonds in het PLC Ruiselede  

Eén keer per jaar wordt de werking van het project herstelfonds in het PLC geëvalueerd .  Het teloor gaan van 

het herstelfonds in de schoot van de Provincie West-Vlaanderen werd ervaren als een spijtige ontwikkeling.  

Gelukkig kan er voor de doelgroep teruggevallen worden op de werking van het fonds in de schoot van vzw 

Suggnomè.   

Coördinatieteam PCB 

In het beleidsteam van het PCB  wordt het actieplan opgemaakt en in het coördinatieteam wordt dit 

geconcretiseerd.  Het coördinatieteam is samengesteld uit een  directielid, een penitentiair beambte, Justitieel 

Welzijnswerk, de Psychosociale Dienst, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, de VOS-dienst (onderwijs) en 

Suggnomè.  In het voorbije jaar werd de focus gelegd op zicht krijgen op welke gedetineerden deelnemen aan 

welke activiteiten.  Daartoe werden gedurende een afgebakende periode allerlei data verzameld door de leden 

van het Coördinatieteam en daarna geanalyseerd (samenstelling populatie, gebruik van hulp- en dienstverlening, 

aantal activiteiten per persoon en profiel) en in kaart gebracht.  Dit onderzoek bracht een aantal opvallende 

vaststellingen aan het licht.  In het PCB verblijven veel ouderen en veel Nederlandstalige Belgen.  Een aantal 

mensen isoleren zich op cel.  De activiteitsgraad ligt het hoogst voor gedetineerden die reeds 2 tot 3 jaar in de 

gevangenis verblijven.  Sport is heel toegankelijk.  Tenslotte blijkt dat gedetineerden die werken over het 

algemeen actievere deelnemers zijn aan andere activiteiten.  Om nog meer zicht te krijgen op wie deelneemt 

aan welke activiteiten zullen er focusgroepen georganiseerd worden.  Alle leden van het coördinatieteam zullen 

hier een rol in opnemen. 

Werkgroep herstel PCB 

De werkgroep herstel is samengesteld uit de directie, de Pychosociale Dienst, Justitieel Welzijnswerk, de 

aalmoezenier en Suggnomè. 

Dit jaar werd in het kader van het project ‘Zinloos Geweld’ het Vlinderslag –spel aangekocht.  Daarnaast werd 

het boek “100 positieve gedachten, spreuken en complimenten”  beschikbaar gemaakt voor gedetineerden die 

verblijven op secties met een eigen bibliotheek.  De workshop ‘de invloed van voeding op gedrag’ kon op veel 

belangstelling rekenen.  De workshop ‘stoppen met klagen en roddelen’ georganiseerd op de vrouwenafdeling 

werd positief onthaald.  Naast deze initiatieven is er veel tijd gegaan naar het actualiseren van het draaiboek 

herstelfonds.  De provincie West-Vlaanderen zal jammer genoeg geen rol meer spelen in het Herstelfonds.  De 

aanvragen kunnen opnieuw naar het comité van Leuven gericht worden. 
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HCA-overleg Cohesie & DIVAM& BAAB 

In Brugge delen de bemiddelaars voor minderjarigen en meerderjarigen eenzelfde locatie en zijn er dagelijks 

informele contacten, met mogelijkheid tot doorverwijzingen in gemende dossiers.  Toch werd er ervaren dat de 

voeling met elkaars werkterrein wat verloren ging, waardoor besloten werd opnieuw minstens één 

gestructureerd overlegmoment per jaar te voorzien. 

In Ieper en Veurne wordt het samenwerkingsverband van de HCA-dienst DIVAM samen met de stuurgroep 

georganiseerd.  In Kortrijk is Suggnomè een vaste deelnemer van het samenwerkingsverband van de HCA-dienst 

Cohesie (in 2015 werd dit laatste tweemaal georganiseerd). 

Overleg MPI Tordale 

Naar aanleiding van enkele concrete casussen werd overleg gepleegd met een aantal beleidsverantwoordelijken 

in het MPI Tordale. 

Regionaal Overleg Sociale Diensten Izegem (ROSI) 

Het Regionaal Overleg Sociale Diensten Izegem is een overlegmoment waar alle hulpverleners uit het sociale 

werkveld van Izegem op uitgenodigd worden.  Vanuit Suggnomè nemen we enkel deel aan dit overleg indien de 

agenda aanleunt bij onze werking.  In 2015 sloten we aan bij één overleg.  Twee samenwerkingspartners kwamen 

hun werking concreet toelichten: de sociale dienst van de politiezone RIHO en de dienst Slachtofferhulp van het 

CAW.   

Erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van his torisch misbruik 

In het Vlaams Parlement werd in april 2014 een resolutie goedgekeurd betreffende “de erkenning van 

slachtoffers van historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen en het omgaan 

met geweld in het algemeen”. 

Voor wat de tegemoetkoming aan individuele noden van slachtoffers betreft werden volgende gecoördineerde 

acties voorbereid: 

 Oprichting van de Erkennings- en Bemiddelingscommissie om aanvragen te behandelen van slachtoffers 

van feiten van misbruik en geweld die zich in de periode 1930-1990 afspeelden in jeugd- en 

onderwijsinstellingen in Vlaanderen 

 Het faciliteren van lotgenotencontacten 

 Het verwijzen en begeleiden van slachtoffers naar het bestaand passend aanbod van hulp- en 

dienstverlening. 

Twee bemiddelaars zijn vanuit Suggnomè afgevaardigd  om deel uit te maken van de commissie en dit omwille 

van de expertise in slachtoffer – daderbemiddeling.   

Via contact met 1712 komen individuele aanvragen van slachtoffers bij de commissie terecht.  Alle contacten 

worden gecoördineerd door een beleidsmedewerker van het departement welzijn en volksgezondheid.  De 

gesprekken met de aanvragers worden telkens door twee commissieleden, - meestal een man en een vrouw - 

voorbereid en gevoerd.  Indien de aanvrager het wenst, kan het gesprek leiden tot een bemiddelingsverzoek.  

Het kan daarbij gaan om bemiddeling met de persoon die het geweld had gepleegd of de directie van de instantie 

waar het geweld had plaatsgevonden. 

De commissie staat nu voor de opdracht om met de opgedane ervaringen beleidsaanbevelingen te formuleren. 
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Sensibilisering 

 

Overleg met de procureur en verbindingsmagistraten/ met coördinator justitiehuis Kortrijk   

 

Provinciaal initiatief: infosessie “nieuwkomers”  

In iedere afdeling werd een infosessie georganiseerd voor de nieuwkomers in het werkveld.  Deze infosessies 

gingen telkens door in het Justitiehuis en bereikten justitieassistenten, hulpverleners uit de CAW’s en 

gevangenissen, en een aantal politiemensen.  In totaal bereikten we 35 geïnteresseerden.  We kregen intussen 

een aantal doorverwijzingen binnen van enkele van de aanwezigen.  Het is fijn om op korte termijn resultaat te 

zien van deze infosessies. 

Info aan gedetineerden in het PLC Ruiselede  

Ook in 2015 is door het PLC Ruiselede ruim de tijd gemaakt om gedetineerden te informeren over slachtoffer- 

daderbemiddeling en het herstelfonds.  In het kader van het B-Leave project werd voor twee groepen telkens 

twee uren voorzien voor de bemiddelaar. 

Daarnaast voorziet het PLC Ruiselede ook nog de mogelijkheid voor de bemiddelaar om op een moment dat de 

gedetineerden allemaal aanwezig zijn kort uitleg te geven over de werking.  Het PLC vindt het belangrijk dat alle 

gedetineerden op de hoogte zijn van het bestaan van bemiddeling en herstelfonds. 

Infosessie balie Veurne 

Samen met de HCA-dienst DIVAM organiseerden we op 20 augustus 2015 een infosessie omtrent herstelrecht 

en bemiddeling voor de balie van Veurne.  Een 20-tal advocaten waren hierop aanwezig. 

Info aan de stuurgroep van “Tralies uit de weg”  

"Tralies uit de weg" is een project dat een brug wil vormen tussen de gemeenschap buiten en binnen de muren 

van de gevangenissen in de hoop ertoe bij te dragen de kloof tussen beiden wat te dichten.  In die ontmoeting 

kunnen mensen elkaar bemoedigen.  Dit doen zij door met elkaar in gesprek te gaan rond zingeving en de 

kwaliteit van het leven en dit vanuit een christelijke inspiratie.  Zo willen zij - op basis van gelijkwaardigheid - 

elkaar beluisteren in wie zij ten diepste zijn. 

De uitwisseling met de stuurgroep van “Tralies in de weg” was ook voor de bemiddelaars een boeiende ervaring.  

Op deze bijeenkomst zal in 2016 een vervolg komen.  Dan zal een informatie avond voor de 50-tal vrijwilligers 

van ‘Tralies uit de weg’ georganiseerd worden. 

Info aan gerechtelijk stagiairs Kortrijk 

Twee gerechtelijke stagiairs van het parket van Kortrijk volgden een week lang stage in het Justitiehuis.  Tijdens 

deze week werd een tweetal uur voorzien voor de bemiddelingsdienst om onze werking voor te stellen.   

Info aan studenten /stagiair slachtofferhulp 

In 2015 werd vanuit de bemiddelingsdienst West-Vlaanderen ingegaan op een aantal vragen van studenten voor 

interviews (bv.  rond de mogelijkheden van herstelrecht bij seksueel overschrijdend gedrag op het werk).  Ook 
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aan een stagiair van de dienst slachtofferhulp (CAW Zuid-West-Vlaanderen) werd informatie gegeven over onze 

werking. 

Overleg met bezoekruimte CAW Kortrijk  

Naar aanleiding van een concrete vraag in een dossier hadden we een overleg met de bezoekruimte van het CAW 

in Kortrijk.  Bedoeling was om elkaars werking wat beter te leren kennen.  Het werd voor ons vooral duidelijk 

wanneer en op welke manier gericht kan doorverwezen worden naar de bezoekruimte.  Ook de bezoekruimte 

weet nu op welke manier wij te werk gaan en hoe ze naar ons kunnen doorverwijzen.   

Deelname aan interne werkgroepen Suggnomè 

Vanuit de bemiddelingsdienst provincie West-Vlaanderen werd meegewerkt aan: 

Werkgroep buitengerechtelijke dossiers  

De bemiddelingsdiensten blijven aanvragen tot bemiddeling in buitengerechtelijke dossiers krijgen.  Het wettelijk 

kader voorziet niet dat deze dossiers kunnen opgenomen worden.  Om tegemoet te komen aan een 

maatschappelijke nood en met de overheveling naar Vlaamse gemeenschap, waardoor een interne oefening tot 

verbreding en verdieping nodig is, heeft Suggnomè beslist tot het oprichten van deze werkgroep.  Alle mogelijke 

knelpunten, kansen, randvoorwaarden enz.  zullen grondig besproken worden.  Parallel met deze werkgroep 

neemt Suggnomè deel aan de stuurgroep ‘Buitengerechtelijke dialoog’ in Brussel.  Dit is een initiatief van 

I.T.E.R.(ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag), CAW, Vertrouwenscentrum, bemiddeling minderjarigen, parket Brussel en Suggnomè.  Een 

stafmedewerker van Suggnomè maakt de verbinding tussen de interne en externe  werkgroep. 

Het IBO 

Inhoudelijk beleidsoverleg van de organisatie, waarin elke provinciale bemiddelingsdienst is vertegenwoordigd 

door één bemiddelaar en ook de stafmedewerkers aan deelnemen.   

Werkgroep methodiek 

De werkgroep heeft als opdracht blijvende aandacht te hebben voor verschillende methodieken.  Naast de 

methodiek van bemiddeling zijn een aantal collega’s bedreven in andere methodieken zoals tandembemiddeling, 

Peace Making Circles, familiale bemiddeling, gebruik van videoboodschappen, beeldend werken, bemiddelen 

met vertegenwoordigers van bepaalde maatschappelijke context of overheid, werken met gevoelskaarten, 

ontmoeting tussen getuige en slachtoffer/dader, ontmoeting tussen slachtoffer en dader uit verschillende 

dossiers, burenbemiddeling.  Bedoeling is om van collega’s andere methodieken te leren en eventueel zelf toe 

te passen.  Daarenboven is uit de werkgroep het idee gekomen om van de verschillende draaiboeken, de 

beleidslijnen, de deontologische code, richtlijnen… een overzichtelijk document te maken aangepast aan de 

huidige praktijk. 

Werkgroep registratie 

Werkgroep die het registratiesysteem van Suggnomè opvolgt en verder ontwikkelt.  Deze werkgroep telt 2 

vertegenwoordigers van de bemiddelingsdienst provincie West-Vlaanderen. 
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Andere activiteiten 

 

Vorming peacemaking circles (PMC) 

Er werden dit jaar 3 vormingsmomenten voorzien rond PMC die vanuit de bemiddelingsdienst West-Vlaanderen 

(soms samen met collega’s van andere diensten) werden vormgegeven. 

Methodiektraining 

Op 26 februari werd er voor medewerkers van Suggnomè vzw en de verschillende HCA-diensten door 

BemiddeLINK een methodiektraining georganiseerd, waarbij PMC ook aan bod kwamen.  Alle deelnemers kregen 

een korte theoretische uitleg vooraleer de PMC aan de lijve te ondervinden. 

Vorming PMC aan sociale hogeschool Heverlee 

In het jaarlijks aanbod van de sociale hogeschool Heverlee is PMC opgenomen als een opleidingsdag; die wordt 

verzorgd door 2 bemiddelaars van Suggnomè vzw.  Op 6 maart 2015 ging deze dag door voor een twintigtal 

geïnteresseerden (advocaten, familiaal bemiddelaars, etc.). 

Vorming PMC aan Indigo 

Eén van de deelnemers van de vorming aan de sociale Hogeschool was geïnteresseerd om de PMC verder toe te 

lichten aan zijn collega’s van Indigo (een multidisciplinaire groepspraktijk en vormingscentrum).  Deze vorming 

(een halve dag) ging door op 18 juni 2015. 

Aanwezigheid op: 

 Trefdag internering 

 Dag van het Slachtoffer 

 Doctoraatsverdediging Leo Van Garsse 

 Introductiecursus “samen werken in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden” 

 Vorming rond transparantie 

 Vorming motiverend werken 

 Teamdag voor de bemiddelingsdienst West-Vlaanderen 

 Ronde tafelgesprekken Op recht Mechelen  

 

BESLUIT 

 

In het voorbije jaar hebben we gewerkt aan het concept provinciale bemiddelingsdienst, die meer is dan de 

loutere samenvoeging van de afdelingen Brugge, Ieper, Veurne en Kortrijk.  Een aantal structurele activiteiten 

werden samen opgenomen, en ook in concrete dossiers werd samengewerkt.  Maar er is nog marge.  We denken 

misschien nog altijd wat teveel in termen van de afdelingen Brugge en Ieveko.  Verandering heeft blijkbaar tijd 

nodig, die we onszelf ook wel gunnen. 

De bemiddelingsdienst provincie West-Vlaanderen is hoopvol gestemd.  Tien jaar na de inwerkingtreding van de 

wet op de bemiddeling zijn er richtlijnen van het Parket-Generaal betreffende de informatieverstrekking rond 

bemiddeling en is er een provinciale dienstnota om deze materie concreet te regelen. 
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Sedert 1 december 2015 worden partijen betrokken in strafdossiers door het parket geïnformeerd over de 

mogelijkheden van slachtoffer-daderbemiddeling, en dit op een aantal sleutelmomenten in de procedure  én in 

een aantal specifieke kwalificaties.  De werking hiervan zal binnen enkele maanden ten gronde geëvalueerd 

worden.   

De informatieverstrekking over bemiddeling geschiedt echter niet alleen door het parket en de rechtbank, maar 

evenzeer door politiediensten, hulpverleners werkend met daders en slachtoffers, justitieassistenten, 

advocaten,…  Het verheugt ons vast te stellen dat we vanwege deze actoren geregeld doorverwijzingen krijgen 

en als dusdanig bij een aantal van deze verwijzers goed gekend zijn.  Maar ook op dit vlak is er groei mogelijk, 

want we stellen vast dat doorverwijzingen heel erg persoonsgebonden zijn.  De op til zijnde naamsverandering 

van Suggnomè biedt in die zin een mooie gelegenheid om de samenwerking met onze partners nieuw leven in 

te blazen.   
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DEEL 4: REFLECTIES  

 

 

Britt Dehertogh & Catherine Vander Zande (AP Hogeschool opleiding Sociaal werk) 

In 2012 klopten we bij Suggnomè vzw Antwerpen aan, met de vraag of ze wilden meewerken aan een onderzoek 

gebaseerd op principes van common learning.  ‘Common wat?’, moeten ze gedacht hebben.  Met 

herstelbemiddeling heeft common learning immers niets te maken.  Een common learning model voor 

onderzoek (CL-model) geeft aan hoe onderzoekers en praktijkorganisaties samen een studie kunnen aanpakken.  

Het is met andere woorden een manier van onderzoek doen, waarbij nauwe coöperatie centraal staat, ongeacht 

het inhoudelijke thema.  Onderzoekers en praktijkmedewerkers overleggen, discussieren, beslissen en leren 

onderling en voeren in bepaalde fasen samen onderzoekstaken uit.  Internationale literatuur over het belang van 

collaboratief praktijkgericht onderzoek stijgt de laatste jaren maar blijft redelijk vaag.  Hoe loopt zo’n manier van 

samenwerken? Is er altijd een meerwaarde bij een CL-model? Wat zijn mogelijke condities en beperkingen? De 

beste manier om er achter te komen, is het uittesten in de realiteit.  We vonden een gedroomde partner in 

Suggnomè vzw Antwerpen.  Dit artikel is een verslag van de samenwerking tussen AP en Suggnomè vzw 

Antwerpen.   

 

Waarom is er nood aan een samenwerkingsmodel voor praktijkonderzoek?  

 

In elke vorm van (praktijk)onderzoek is samenwerking aanwezig.  De mate waarin onderzoek en praktijk met 

elkaar interageren en coöpereren variëert echter sterk.  Meer klassieke onderzoeksmodellen gaan uit van een 

scheiding in expertises en rollen.  Onderzoekers weten alles over onderzoek doen, praktijkwerkers kennen hun 

werking door en door.  Dit resulteert in een onderzoeksproces waarbij onderzoekers de praktijk bevragen, maar 

amper of niet laten meedenken over en/of meewerken aan verschillende onderzoeksfases.  Door de scheiding 

in rollen en werelden spreekt men wel eens over een spanning of een kloof.  Zo zouden praktijkwerkers 

onderzoek weinig bruikbaar en inzetbaar vinden en weinig openstaan voor onderzoeksinzichten als kennisbasis.  

Onderzoekers hebben op hun beurt eigen doelen, een eigen jargon en staan nog steeds te ver af van de 

werkelijke praktijk.  Ondanks de vrij stereotiepe beeldvorming, is er duidelijk nood aan toenadering en het 

afstemmen van wederzijdse verwachtingen.  De idee groeit dat een gedeelde verantwoordelijkheid in het 

creëren van kennis voor een betere praktijk zorgt (Fouché 2015).  Er is een evolutie nodig van een 

onderzoeksmodel waarbij onderzoeksexperten resultaten verspreiden en verwachten dat de praktijk dit zelf 

integreert, naar een model van actieve en reële samenwerking in de opbouw van het onderzoek.   

 

De keuze voor het thema 

 

We zijn in verkennende gesprekken op zoek gegaan naar een onderzoeksthema, dat met de beschikbare 

middelen uitgevoerd kon worden (het onderzoek is gefinancierd door het PWO-fonds van AP).  We konden een 
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thema plukken uit een interne nota met onderzoeksnoden die Suggnomè al ter beschikking had.  Er werd 

geopteerd voor een inhoudelijk thema zonder complex theoretisch kader of gecompliceerde 

bevragingsmethodes, om de opvolging van het CL-model niet te verzwaren.  In samenspraak kwamen we tot 

volgende keuze: op welke manier wordt de huidige communicatiestrategie over herstelbemiddeling ervaren 

door de gecontacteerde plegers/verdachten en slachtoffers.  Via diepte-interviews werden 24 slachtoffers en 

verdachten/daders bevraagd over hun kennis en perceptie over herstelbemiddeling en over de communicatie 

(briefwisseling en telefonisch).  De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in Dehertogh & Vander Zande 

(2014). 

 

Principes van een common learning model voor praktijkgericht onderzoek  

 

Om de manier van samenwerken vorm te geven, zijn we beland bij de idee van common learning, letterlijk 

vertaald ‘gezamenlijk leren’.  Common learning (CL) is een begrip afkomstig uit de onderwijs- en 

managementsfeer en is gericht op wederzijds leren als vorm van groepsleren.  Men spreekt ook wel eens over 

‘co-creatie’ of ‘co-productie’ van kennis in een ‘learning community’.  De centrale gedachte van CL is 

kruisbestuiving, reciprociteit (wederkerigheid) en een gelijke machtsbalans tussen de partners.  We vertalen dit 

in een aantal basisprincipes en geven telkens een voorbeeld hoe dit in de samenwerking tussen AP en Suggnomè 

vzw werd ingevuld. 

Onderhandelingen/gesprekken vertrekken vanuit een wederzijds respect voor elkaars expertise.  Beide partners 

nemen een lerende houding aan.  Machtsargumenten vanuit eigen expertise worden geweerd.  Een 

verantwoording van keuzes gebeurt expliciet door achtergrondinformatie te delen. 

Een van de onderzoekers had geen kennis over herstelbemiddeling en gaf dit aan van in het begin.  Belangrijke 

informatie werd snel gedeeld en tijdens het onderzoeksproces waakte Suggnomè vzw Antwerpen over het 

correcte gebruik van terminologie over herstelbemiddeling.  Anderzijds werd de eigenheid van kwalitatief 

onderzoek uitvoerig uitgelegd door de onderzoekers, zodat de medewerkers van Suggnomè de verantwoording 

van onderzoekskeuzes mee konden volgen en opbouwen.  Medewerkers van Suggnomè vzw Antwerpen namen 

een zeer bevragende houding aan door telkens een waarom-reflex te hebben bij karakteristieken van onderzoek.  

Zo stelden ze openlijk de vragen hoe kan worden omgegaan met representativiteit in kwalitatief onderzoek, 

waarom gegevens uit interviews geanonimiseerd moeten worden en hoe de analyse van de gegevens verloopt.  

Door in verschillende tussenfasen standpunten telkens grondig te beargumenteren, werd meer 

achtergrondkennis gedeeld dan in een klassiek onderzoek.  Beide partijen werden door de vragende-lerende 

houding van de andere gedwongen om argumentaties te delen en machtsargumenten vanuit eigen expertise 

achterwege te laten.   

 

Er is meermaals face-to-face overleg op verschillende momenten van het onderzoeksproces waarbij inhoudelijke 

vorderingen worden overlopen en kritische gedachten gedeeld worden.  Het overleg heeft een eerder informeel 

karakter (in tegenstelling tot stuurgroepen of klankbordgroepen die vaak formeel verlopen). 

Het onderzoek werd opgevolgd aan de hand van een logboek bij de onderzoekers.  Het logboek geeft aan dat er 

in totaal 10 keer face-to-face is overlegd tussen onderzoekers en medewerkers van Suggnomè.  Op 24 momenten 

is er contact geweest per telefoon of mail (vaak meerdere mails per moment).  Deze frequentie ligt hoger dan 

doorgaans in andere onderzoeksprocessen mogelijk of gewenst is.  Volgende stappen in het onderzoek werden 

telkens samen voorbereid (de leidraad werd bijvoorbeeld meermaals van feedback en herwerking voorzien).   

Er is betrokkenheid van de praktijkorganisatie in meerdere fasen van het onderzoeksproces, zodat de 

praktijkorganisatie het volledige onderzoeksproces tussentijds opvolgt en/of (mee) uitvoert. 



 

 

 74 

 

Suggnomè vzw Antwerpen was betrokken in de fase van themakeuze, onderzoeksopzet bepalen, theoretische 

invalshoek bepalen, meetinstrument ontwikkelen, resultaatbespreking en conclusie bepalen.  De fase van 

dataverzameling en -analyse werd alleen door de onderzoekers opgenomen.  Het praktische verloop maakte een 

golfbeweging in betrokkenheid van Suggnomè, van heel intensief naar veel minder intensief en terug stijgend.  

Hilde Van Lommel, die het onderzoek het nauwst opvolgde vanuit Suggnomè gaf later aan dat ze graag betrokken 

was geweest bij de kwalitatieve analyse, omdat ze vermoedde dat haar andere zaken zouden kunnen opvallen.  

Onderzoekers stelden zich de vraag of dit de deontologie van dataverzameling en –verwerking niet te sterk in 

het gedrang zou brengen en vonden dit in eerste instantie een brug te ver.  De praktijkorganisatie krijgt immers 

de uitgetypte interviews te zien, waardoor anonimiteit onder druk kan staan (ook al zijn de interviews 

geanonimiseerd).  Op dit vlak bleven nog vragen onbeantwoord in de onderzoekscase.  Het zou boeiend zijn om 

in een andere case vooral voor de deontologische kwesties bij dataverzameling en -verwerking oog te hebben 

en af te tasten in hoeverre een praktijkorganisatie mee kan analyseren (bijvoorbeeld op stukjes van interviews).  

Doordat Hilde Van Lommel meerdere keren de resultaten doornam en feedback gaf/vragen stelde, verhoogde 

alvast het ‘mede-eigenaarschap’ van de onderzoeksresultaten.  De onderzoekers bleven verantwoordelijk voor 

de definitieve onderzoeksoutput.  Ook dat had misschien een andere wending kunnen nemen via een 

gezamenlijke publicatie.  Alweer stof voor een nieuwe case. 

 

Werkt common learning om bruikbare onderzoeksresultaten te genereren?  

 

Het is natuurlijk onmogelijk om na te gaan of een klassiek opgezet onderzoek dezelfde resultaten zou hebben 

opgeleverd.  Ervaring van beide partners leert echter dat de manier van samenwerken zeer positieve effecten 

heeft.  Suggnomè kan met meerdere onderzoeksresultaten meteen aan de slag voor het communicatiebeleid, 

de opleiding van AP verzamelde boeiende informatie voor een lesmodule bemiddeling.  Tijdens het onderzoek 

werd al gewaakt over de toepasbaarheid van resultaten en werden extra anlyses gedaan op de data op vraag van 

Suggnomè om de bruikbaarheid te verhogen.  Een belangrijke vaststelling voor toekomstig onderzoek is dat een 

CL-model veel meer tijd vergt dan een klassiek onderzoeksmodel.  We schatten dat het ongeveer anderhalf keer 

de tijd van een klassiek model vraagt.  Er dient gewaakt te worden over de druk die een CL-model legt op beide 

partners.  Het ‘inleven en inlezen’ in elkaars wereld vraagt immers tijd en focus en kan de lat (misschien) (te) 

hoog leggen voor de medewerkers.   

De case was leerrijk en wordt vervolgd.  We ontwikkelen momenteel een model voor een samenwerkingscharter 

op basis van CL-principes, waarin partners voorkennis en verwachtingen kunnen aangeven.  Daarnaast werken 

we aan reflectie-instrumenten voor onderzoekers en praktijk om vooraf af te toetsen of een CL-model gewenst 

is.  We bedanken Suggnomè vzw Antwerpen om mee te stappen in het experiment! 

 

Meer lezen 

 

 Dehertogh B., Vander Zande C.  (2014).  Perceptieonderzoek communicatietraject herstelbemiddeling 
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De kern van common learning is kruisbestuiving, reciprociteit en een gelijke machtsbalans tussen praktijk- 

en onderzoekspartners. 

Een vaststelling voor toekomstig onderzoek is dat een CL-model veel meer tijd vraagt dan een klassiek 

onderzoeksmodel. 

Door in verschillende tussenfasen standpunten grondig te beargumenteren, werd meer achtergrondkennis 

gedeeld dan in een klassiek onderzoek. 
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In de gevangenis van Dendermonde werd drie maal een intervisie rond herstel georganiseerd.  Deze intervisies 

werden geleid door Nancy Van Eynde (Suggnomè).  De samenstelling van de groep was erg gevarieerd.  Vanuit 

volgende diensten was enthousiaste vertegenwoordiging aanwezig: Justitieel Welzijnswerk Dendermonde, CAW 

Slachtofferhulp, Suggnomè, penitentiair bewakingskader en de psychosociale dienst gevangenis Dendermonde.  

In onze dagelijkse werking hebben we niet met al deze diensten evenveel contact.  We waren positief verrast dat 

een vertrouwelijke, open sfeer zo snel geïnstalleerd was en de basis vormde voor een constructieve dialoog.   

Bij aanvang van de intervisie werd steeds de nodige aandacht besteed aan het maken van duidelijke afspraken, 

voornamelijk rond vertrouwelijkheid.  Het verloop van de intervisies werd uiteengezet.   

Vervolgens kregen de deelnemers de kans om een casus rond herstel in te brengen.  Het werd ons snel duidelijk 

dat ‘herstel’ een heel ruim begrip is, met vele facetten.  Tijdens de drie maal dat de intervisie doorging, werden 

diverse casussen besproken, telkens met een andere insteek en met andere obstakels.  Via het OASE-model 

werden de vraag en mogelijke oplossingen geëxploreerd: 

 

 

 

 

 

De gespreksleidster lette erop dat iedereen elke ronde aan het woord kwam.  Door alle deelnemers werd de 

noodzaak bevestigd om de intervisies te laten doorgaan onder begeleiding van een extern persoon, die op uiterst 

vlotte manier ervoor zorgde dat het OASE-model gevolgd werd.   

Tijdens de Opstart-ronde kregen de deelnemers de mogelijkheid om oplossingsgerichte vragen te stellen en/of 

vragen om de huidige situatie beter te begrijpen. 

Vervolgens vertelden alle deelnemers in de Affirmatie-ronde wat hen in positieve zin opgevallen was bij de 

aanbrenger en diens casus.  Deze ronde sprak vooral tot onze verbeelding!  We kwamen tot de vaststelling dat 

we veel te weinig positieve feedback geven aan elkaar.  Een spijtige zaak, gezien dit een instant boost aan energie 

en satisfactie geeft, zowel voor de gever als voor de ontvanger van deze feedback. 

In de volgende ronde kon iedereen Suggesties aanbrengen.  Ten slotte gaf de aanbrenger van de casus in de 

Evaluatie-ronde aan welke suggesties meegenomen konden worden in de praktijk. 

Het OASE-model was ons voordien onbekend.  We hielden er een erg positieve indruk aan over en trachtten het 

model te implementeren bij de bespreking van dossiers op onze vergaderingen.  Dit gevoel werd ook na de 

volgende intervisiesessies bevestigd.   

Wanneer we op de intervisies terugblikken, valt ons op dat we tijdens de periodes die op deze sessies volgden 

met hernieuwde aandacht en frisse blik alert waren voor herstelgerelateerde thema’s.  We merken echter ook 

op dat een blijvende alertheid noodzakelijk is.  Bijgevolg zijn we vanuit onze dienst zeker en vast vragende partij 

om de intervisies op regelmatige basis te organiseren.   

Wij kijken alvast uit naar de volgende intervisie in het voorjaar van 2016! 

Isabelle Delcol - Karolien Joos - Sarah Baete  

O: Opstart 

A: Affirmatie 

S: Suggesties 

E: Evaluatie 
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Getuigenis trajectbegeleider Gevangenis Wortel 

 

Ik ben trajectbegeleider in de gevangenis van Wortel.  Sinds enkele jaren hebben mannen die in Wortel 

verblijven ook de kans om vrijwilligerswerk te doen in het kader van het herstelfonds.   

Als trajectbegeleider ben ik het eerste aanspreekpunt.  Als iemand geïnteresseerd is in het herstelfonds (al dan 

niet in combinatie met herstelbemiddeling), is dat het begin van een heel traject.  Niet alleen geven wij meer 

toelichting, we nemen ook echt de tijd om deze vraag verder te verkennen alvorens we een aanmelding doen 

bij Suggnomè.  Als de man uiteindelijk een goedkeuring krijgt van het Comité Herstelfonds, gaan we op zoek 

naar een gepast vrijwilligerswerk op basis van wat de man in kwestie graag doet, goed kan of waar hij in wil 

bijleren.  We leggen het eerste contact met de organisatie en gaan ook mee op kennismakingsgesprek.  Ook na 

de start, blijven we het verloop van het vrijwilligerswerk verder opvolgen.  En als het afgerond is, is het een 

thema dat nog regelmatig terugkomt in onze gesprekken.   

Zelf heb ik nog maar een paar trajecten herstelfonds begeleid, maar elk traject is mij wel op de één of andere 

manier bijgebleven.   

Werken voor het herstelfonds biedt deze mannen heel wat kansen.   

Ten eerste krijgen ze zo de kans om iets terug te kunnen doen, voor hun slachtoffer, maar in bredere zin ook 

wel voor de samenleving.  Voor die mannen betekent dit meer dan je zelf in eerste instantie zou denken.  Ze 

zien dit vaak als een kans om echt iets goed te maken, niet alleen met woorden, maar met daden.  Ze willen 

iets bewijzen voor hun slachtoffer, voor hun familie, voor justitie, maar ook voor zichzelf. 

Ik merk ook dat het herstelfonds kan helpen om mannen beter voor te bereiden op het leven na de gevangenis.  

Niet alleen gaan ze een aantal keren op uitgangsvergunning en begeven ze zich dus terug buiten de 

gevangenismuren, maar ook en vooral het contact met de sociale organisatie is een echte meerwaarde.   

Veel mannen zijn trouwens verrast dat er organisaties zijn die openstaan om samen te werken met 

gedetineerden.  Het leert hen dat, ondanks alle deuren die letterlijk en figuurlijk gesloten worden als je 

veroordeeld wordt, er toch nog altijd mensen zijn die wel durven geloven in hun kunnen.  Het doet hun deugd 

om als mens behandeld te worden en niet enkel als 'gedetineerde'. 

Ik heb sommige mannen ook echt op een andere manier leren kennen.  Teruggetrokken types die openbloeien 

naarmate het werk vorderde of mannen die in de gevangenis niets volhouden, maar dit werk buiten de muren 

wel tot een goed einde brengen...  Het brengt talenten naar boven die je anders (te) weinig te zien krijgt.  Deze 

ervaring zorgt er ook voor dat de mannen hun gevoel van eigenwaarde kunnen opkrikken.  Het feit dat ze zich 

nuttig kunnen maken en hierin bevestiging krijgen, is goed voor hun zelfbeeld. 

Voor sommige mannen betekent het zelfs hun eerste echte en/of positieve werkervaring, wat hen dus ook op 

vlak van reclassering of werk een boost kan geven.   

 

Wel jammer dat dit initiatief zo onbekend is buiten de gevangenis.  Als ik erover vertel tegen mensen van 

buitenaf, krijg ik nochtans veel positieve reacties. 
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Getuigenis tewerkstellende organisatie  Herstelfonds 

 

Vrijwilligerswerk in het kader van herstelfonds in Widar. 

Widar is een sociaal-therapeutische woon- en werkgemeenschap waar mensen met en zonder beperking met 

elkaar wonen en werken.De bewoners én medewerkers van Dorpsgemeenschap Widar hebben een arbeidzaam 

leven.  Door het werk verdiepen wij ons inzicht in de wereld.  We ontwikkelen zelfrespect en een gevoel van 

eigenwaarde omdat we ons nuttig kunnen maken voor een ander.  Want dat is volgens ons toch ‘werken’: iets 

maken of realiseren wat iemand anders nodig heeft.   

De gedetineerde die bij ons tewerkgesteld wordt, neemt deel aan dit arbeidsproces.  Afhankelijk van wat er te 

doen is, werkt hij met de bewoners en medewerkers mee : hout hakselen, boompjes planten, bemesten, mest 

opruimen, koken, wieden, composteren,…….Soms zijn er klussen die bewoners niet kunnen of waar de 

medewerkers geen tijd voor kunnen vrij maken en die we dan laten uitvoeren door de vrijwilliger : lassen, hekken 

schilderen, machines maken, vensters schilderen,….steeds wordt er gekeken naar wat de gedetineerde kan en 

welke klussen er gedaan moeten worden.  De mensen die hier kwamen werken hebben ons echt wel werk uit 

handen genomen.  Wij zijn hen daar allen heel dankbaar voor!  

Belangrijk in het hele proces is de ontmoeting met andere mensen, mensen met een mentale beperking.  Onze 

bewoners hebben geen vooroordeel, zij ontmoeten iedereen met open armen.  Ook zijn zij blij met extra handen 

die het werk verlichten.  Onze bewoners en ook onze medewerkers zijn vaak nieuwsgierig.  De medewerkers 

tasten af, de bewoners gaan ervoor : van waar kom je? wat heb je gedaan? hoelang moet je nog? wat ga je erna 

doen?.  Ook als de gedetineerde zegt er niet over te willen  spreken, is er niets aan de hand : even goede vrienden!  

Krijgen jullie alleen maar water en brood? Mogen je kettingen af als je naar hier komt? Blijkbaar leefde hier een 

bewoner met het idee dat gevangenen nog kettingen aan hun benen hadden met een ijzeren bol eraan.  Zo zie 

je maar .....we wonen maar een halve kilometer van het gevang van Wortel, het is en blijft toch een mysterie wat 

en wie zich daar achter die draden muur bevindt.  En dan plots, als er hier iemand vrijwilligerswerk komt doen, 

blijken daar ook maar gewoon mensen te wonen! Wij geloven dat in iedere mens ook het goede aanwezig is.  En 

het goede dat wordt hier in al zijn glorie zichtbaar!  

Wij willen in de toekomst gedetineerden blijven tewerk  stellen  enerzijds omdat er hier altijd ‘werk’ is, anderzijds 

omdat het ongelooflijk dankbaar is om het goede in een mens met of zonder beperking  te zien oplichten!   

Erna 

 

Getuigenissen van gedetineerden die voor het Herstelfonds gewerkt hebben 

 

Getuigenis 1 

Geachte, 

Door deze brief wil ik mijn ervaring met het Herstelfonds met jullie delen. 

Ik heb 10 dagen vrijwilligerswerk uitgevoerd in het kader van het herstelfonds.  Het was voor mij enorm leerrijk.  

Ik ben zeer positief.  Ik ben het herstelfonds enorm dankbaar voor deze kans, en het vertrouwen dat mij is 

gegeven.  Ik heb aan mijn slachtoffer kunnen tonen dat ik enorm veel spijt heb.  Ik heb het niet alleen via het 

vrijwilligerswerk kunnen doen, maar ook persoonlijk.  Ik heb kunnen proeven van het dagelijkse leven in de 
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samenleving.  Ook ben ik klaargestoomd om terug in de samenleving te stappen, en dit allemaal dankzij het 

herstelfonds. 

Het was niet enkel voor mij belangrijk, maar ook voor mijn slachtoffer.  Zo heeft hij een deel van de 

schadevergoeding gekregen, en heb ik laten zien dat het mij spijt. 

Tot slot wil ik jullie nogmaals bedanken voor de kans en het vertrouwen.  Hopelijk zullen jullie in de toekomst 

jullie projecten kunnen uitbreiden en nog meer gedetineerden bereiken. 

Met vriendelijke groet, 

X 

 

Getuigenis 2 

Mijn naam is X en ik verblijf momenteel in de gevangenis van Wortel. 

In de periode september-oktober 2015 heb ik 200u.  vrijwilligerswerk gedaan in het kader van het herstelfonds 

bij vzw Widar in Wortel. 

Ik kan niets dan goeds vertellen over deze ervaring. 

Dit vrijwilligerswerk heeft mij een aantal kansen geboden: 

Ten eerste: het feit dat ik heb kunnen bijdragen tot de begrafeniskosten van het slachtoffer, heeft mij geholpen 

om het geheel een beetje te kunnen plaatsen.  Hoewel ik nog in de gevangenis verblijf en ik het daardoor 

financieel heel moeilijk heb, heb ik op deze manier toch al een deel van mijn schuld aan de burgerlijke partij 

kunnen vereffenen. 

Ten tweede: het werken bij vzw Widar was een onvergetelijke ervaring voor mij.  Samenwerken met mensen 

met een verstandelijke beperking heeft mij geconfronteerd met de realiteit.  Die mensen zijn heel eerlijk, ook in 

hun vragen waren ze heel rechtuit: ze vroegen op de man af wat ik heb gedaan en daar moest ik dan ook een 

antwoord op kunnen geven. 

Ik ben daar met heel veel plezier gaan werken, ben met veel warmte ontvangen en ondersteund. 

Ten derde: voor mijn re-integratie in de samenleving is dit een meerwaarde geweest: ik ben 25 keer buiten 

geweest en dat heeft mij al een beetje voorbereid op de samenleving, de wereld en de realiteit van buiten. 

Ik wil de gevangenis van Wortel bedanken voor de mogelijkheden die zij mij hebben geboden onder andere het 

soepel omgaan met de uitgaansvergunningen. 

Het is mij opgevallen dat Suggnomè zeer gericht werkt, er wordt over nagedacht en ook de uitvoering is correct 

verlopen, waarvoor mijn dank. 

 

Opgemaakt te Wortel op 5 november 2015 

X 
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We staan allemaal ooit voor de uitdaging om een job te zoeken die bij ons past.  Waarom wij allen razend 

enthousiast solliciteerden voor een job als herstelbemiddelaar bij vzw Suggnomè? Zonder twijfel omwille van de 

dynamische organisatie die Suggnomè is, met een visie en missie die ons nauw aan het hart ligt.  Inspanningen 

verrichten om samen met een andere bril naar criminaliteit te kijken en om op een andere wijze met conflicten 

om te gaan, daar engageren wij ons maar al te graag voor.   

Wij traden met verschillende nieuwe bemiddelaars de voorbije maanden tot de organisatie toe, sommigen enkel 

met een diploma op zak, anderen met reeds enige jaren ervaring in de sociale sector.  Het gevoel welkom te zijn 

overheerste bij ons eerste contact met de organisatie.  De warme ontvangst en de collegiale sfeer stelden ons 

vanaf dag één op ons gemak.  En toch, een nieuwe organisatie, een nieuwe job, het is altijd wat een sprong in 

het onbekende.  Wij kregen al snel heel wat verantwoordelijkheid, wat gepaard ging met onzekerheid en 

voornamelijk heel veel vragen.  Gelukkig konden wij rekenen op een team van collega’s die boordevol 

enthousiasme klaarstonden, en nog steeds klaarstaan, om ons wegwijs te maken binnen de organisatie en om 

ons kennis te laten maken met de praktijk.   

Gezien de grote drukte de laatste maanden op de diensten, waren wij genoodzaakt ons snel in te werken.  Maar 

participerend in een organisatie waar zelfsturing centraal staat, geloven wij dan ook dat men al doende het 

snelste leert.  Wij konden al snel kennismaken met de kern van het bemiddelingswerk.  Wij woonden samen met 

collega’s gesprekken met cliënten bij, zowel op huisbezoek als in de gevangenis en mochten getuige zijn van een 

aantal betekenisvolle ontmoetingen.  Naast het dossierwerk kregen wij ook de kans om samenwerkingspartners 

te ontmoeten en samen met hen in overleg te gaan.  Ook fijn hoe wij als team en als startende bemiddelaars op 

beleidsniveau betrokken worden.   

Wij moesten op korte termijn vertrouwd geraken met het voeren van gesprekken.  Gelet op de context waarin 

wij werken, ervoeren wij reeds snel de moeilijkheden in het benaderen van mensen, het omgaan met complexe 

situaties en in het formuleren van niet altijd even evidente boodschappen naar partijen toe.  Wij werden al snel 

geconfronteerd met de hevige emoties van kwaadheid, ontgoocheling en verdriet die partijen ervaren.  Ook de 

nabije omgeving van de partijen treedt vaak beschermend op, wat de bemiddelaar voor een extra uitdaging stelt.  

Als startende bemiddelaar is het belangrijk reeds sterk in je schoenen te staan en je eigen grenzen te bewaken, 

aangezien je wel vaker heel wat over je heen krijgt.  Bovendien beseften wij dat het niet altijd even evident is om 

de balans te vinden tussen vertrouwelijkheid, transparantie en neutraliteit.  Wij moesten leren omgaan met de 

deontologische dilemma’s waar wij voortdurend mee geconfronteerd worden en waar meestal geen pasklaar 

antwoord voor te vinden is.  Wij worden daarom aangemoedigd om ons eigen handelen continu in vraag te 

stellen en om kritisch na te denken bij elke stap die wij in het bemiddelingsproces ondernemen.  Gelukkig kunnen 

wij ons allemaal beroepen op een team van ervaren collega’s die ons in onze dagdagelijkse taken ondersteunen 

en altijd klaarstaan om advies te geven en onze vragen tot vervelends toe te beantwoorden.   

Wij kunnen enkel maar besluiten dat onze job als bemiddelaar enorm gevarieerd is en ons dagelijks boeiende 

uitdagingen biedt op diverse domeinen.  Wij appreciëren enorm dat wij vanuit Suggnomè de ruimte krijgen om 

onze eigen weg te zoeken en om onze eigen stijl te ontwikkelen.  Het geeft ons ongelooflijk veel voldoening om 

mensen, die verondersteld worden lijnrecht tegenover elkaar te staan, met elkaar in contact te brengen, om hen 

te kunnen ondersteunen in hun dialoog met elkaar en om het conflict terug voor een deel aan hen terug te geven.  

Wij hopen dan ook dat het proces voor hen en voor hun verdere toekomst van betekenis kan zijn, op welke wijze 

dan ook.  Ook voor ons, bemiddelaars, zijn de verhalen van zowel slachtoffer als dader en hun verschillende 

wijzen van omgaan met conflicten inspirerend.  Zij verrijken ons niet alleen als bemiddelaar, maar ook als mens. 

Vzw Suggnomè, u biedt kansen, niet enkel aan mensen die betrokken zijn bij een misdrijf of verkeersongeval, 

maar ook aan jonge gemotiveerde werkzoekenden.  Wij zijn bijzonder dankbaar.   

Jinmei Deriemaeker -  Dorien Van den Broeck -  Natalie Van Paesschen -  Ines Hofkens -  Cleo Custers -  Sophie 

Biemans -  Eve Schippers
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DEEL 5 : BIJLAGEN 

 

TA BEL 1:  OVERZICHT 
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Aanmeldingen 573 89 89 293 90 187 225 37 434 464 266 113 338 274 12 3484 

Aanvragen 326 69 51 227 75 134 140 36 208 305 165 86 205 164 11 2202 

Opgenomen 281 64 41 169 58 132 128 33 202 297 160 72 200 160 10 2007 

   Opsporingsonderzoek 178 33 30 109 39 111 109 27 199 224 139 41 189 90 8 1526 

   Gerechtelijk onderzoek 91 5 5 21 7 10 9 2 - 41 10 13 7 25 - 246 

   Eerste aanleg 2 1 1 - 1 1 1 1 - - - 3 - - - 11 

   Hof van Beroep 1 - - 1 1 - - 1 - - - 1 - - - 5 

   Strafuitvoering - FOD 6 10 3 15 3 3 4 2 2 7 7 5 3 23 2 95 

   Strafuitvoering - VG 3 15 2 23 7 7 5 - 1 25 4 9 1 22 - 124 

                 

Totaal aantal geïnformeerde slachtoffers in de aanmeldingen 993 130 121 510 217 274 332 43 508 786 405 241 446 443 16 5465 

Totaal aantal geïnformeerde slachtoffers in de aanvragen 591 100 51 369 150 198 182 39 245 528 268 198 269 228 14 3430 

Aantal slachtoffers die contact opnamen met de bemiddelingsdienst 301 72 31 169 71 122 101 33 156 277 131 112 169 143 10 1898 

Aantal slachtoffers die interesse hadden in het bemiddelingsaanbod 243 61 26 136 61 113 90 28 121 252 110 89 149 127 10 1616 
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Totaal aantal geïnformeerde daders in de aanmeldingen 663 92 105 321 95 218 282 40 482 587 298 132 371 313 12 4011 

Totaal aantal geïnformeerde daders in de opgenomen aanvragen 331 67 47 203 65 144 167 37 232 369 185 97 227 176 10 2357 

Aantal daders die contact opnamen met de bemiddelingsdienst 219 59 39 162 54 101 118 23 168 216 122 76 170 149 7 1683 

Aantal daders die interesse hadden in het bemiddelingsaanbod 192 57 38 149 54 95 103 21 135 194 111 68 134 145 7 1503 

                 

Potentiële bemiddelingsdossiers* 601 99 60 438 160 207 192 42 281 649 304 331 279 262 15 3920 

Bemiddelingsdossiers (definitie Justitie, 2 partijen hebben interesse) 145 54 26 138 57 58 64 16 75 136 75 86 91 119 8 1148 

Effectieve bemiddelingsdossiers (info-uitwisseling tussen partijen) 109 43 21 105 48 32 42 12 53 110 55 72 85 106 8 901 

                 

Aantal afgesloten bemiddelingsdossiers 166 62 36 152 47 66 57 17 76 153 100 87 81 114 5 1219 

Face-to-face-bemiddeling (minstens 1 gezamenlijk gesprek) 35 12 4 28 8 11 17 2 6 25 26 8 14 27 5 228 

Aantal afgesloten bemiddelingsdossiers 
met overeenkomst 

42 3 7 18 6 14 3 3 16 46 19 5 18 27 - 227 

                 

Aantal bemiddelingsdossiers hangende op 31/12/2015 36 9 9 33 24 5 21 2 12 11 9 37 27 31 3 269 

* In de opgenomen aanvragen. 
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TA BEL 2 : OVERZICHT AANMELDERS   
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Aanmeldingen 573 89 89 293 90 187 225 37 434 464 266 113 338 274 12 348
4 

   Advocaat 10 - - - 8 2 4 3 - 3 5 2 3 2 - 42 

   Bemiddelaar 
minderjarige 

1 8 2 - 2 2 - 1 4 - 1 - - 5 - 26 

   Context (bv.  familie 
SO of DA) 

3 3 - 1 2 - - - 1 1 - 1 - 2 2 16 

   Dader 12 9 12 59 12 10 13 8 3 27 5 2 1 8 2 183 

   Daderhulpverlener 51 17 3 50 7 3 4 2 2 9 2 2 - 37 1 190 

   Justitieassistent DA 1 2 - - 4 2 1 - 2 2 - - 4 3 - 21 

   Justitieassistent SO - 4 - 2 - - - - - - - 2 1 2 - 11 

   Levensbeschouwelijk 
consulent 

- - - - 2 - - - - - - - - - - 2 

   Médiante 2 2 12 4 2 10 1 1 2 2 3 2 - 1 1 45 

   NIET VAN 
TOEPASSING 

1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

   Onderzoeksrechter 1 - - 7 1 - - 1 - 23 - 11 - 15 - 59 

   Parket 412 26 28 53 40 138 191 2 409 346 169 62 315 180 1 237
2 

   Politie 2 - - 7 1 3 3 - - 1 2 2 - 1 - 22 

   Politieparket 53 6 28 92 - 6 - - 5 30 68 - 12 - - 300 

   Psd 5 5 - 1 - - 4 - - 7 9 15 2 10 - 58 

   Rechter 1 1 - - - - - - - - - 5 - - - 7 

   Slachtoffer 15 5 3 9 5 10 1 19 3 8 2 2 - 7 1 90 

   Slachtofferhulpverle
ner 

3 1 1 8 4 1 3 - 3 5 - 5 - 1 4 39 
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TA BEL 3 : AARD VAN DE FEITEN IN DE  AANMELDINGEN  
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Aantal 
aanmeldingen 

569 89 89 286 87 187 224 37 434 464 265 108 338 274 12 346
3 

Aantal 
aanvragen 

322 69 51 225 72 134 139 36 208 305 165 83 205 164 11 218
9 

Aantal 
opgenomen 
aanvragen 

281 64 41 169 58 132 128 33 202 297 160 72 200 160 10 200
7 

eigendom Am 106 32 23 51 28 71 29 9 115 158 86 35 85 95 3 926 

Av 71 20 19 47 23 56 23 9 66 111 56 23 63 52 3 642 

OA
v 

60 18 14 27 18 55 19 8 64 110 54 23 63 52 2 587 

familie Am 2 1 - 5 1 - 7 4 38 7 - 7 14 3 - 89 

Av 2 1 - 5 1 - 4 4 12 5 - 7 11 2 - 54 

OA
v 

2 1 - 2 - - 4 4 12 5 - 5 11 2 - 48 

milieu & 
stedenbo

uw 

Am - - - - - 1 - - 2 - - - - - - 3 

Av - - - - - 1 - - 1 - - - - - - 2 

OA
v 

- - - - - 1 - - 1 - - - - - - 2 

persoon Am 291 29 27 104 44 95 153 23 262 235 94 52 200 148 7 176
4 

Av 161 25 21 79 36 64 84 22 116 142 59 42 107 87 6 105
1 

OA
v 

142 23 17 56 29 63 80 20 114 138 58 35 104 84 6 969 

racisme Am 2 1 - 2 - 3 - - 1 - - - 3 1 - 13 

Av 1 1 - 2 - 1 - - - - - - 3 - - 8 

OA
v 

1 1 - 2 - 1 - - - - - - 3 - - 8 

verkeer Am 58 10 31 102 4 13 5 - 11 35 80 1 13 4 2 369 

Av 21 8 8 73 4 8 5 - 8 23 45 - 8 2 2 215 

OA
v 

20 7 8 71 4 8 5 - 7 23 43 - 8 2 2 208 

zeden Am 109 14 5 16 10 4 30 1 5 29 5 11 21 23 - 283 

Av 65 14 2 15 8 4 23 1 5 24 5 10 13 21 - 210 

OA
v 

56 14 2 11 7 4 20 1 4 21 5 9 11 20 - 185 

Am = aanmeldingen (alles wat aangemeld wordt op de bemiddelingsdienst)  
Av = aanvragen (alle aanmeldingen waarin minstens één betrokken partij contact opneemt met de bemiddelingsdienst)  
OAv = opgenomen aanvragen (aanvraag die voldoet aan alle criteria en bijgevolg wordt opgenomen door de bemiddelingsdienst) 
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TA BEL 4: AANTA L, STA TUUT EN GESLACHT VA N DE SLACHTOFFERS IN DE A ANVRAGEN  
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Aantal 
slachtoffers in de 
opgenomen 
aanvragen (P) 

591 100 51 369 150 198 182 39 245 528 268 198 269 228 14 343
0 

Aantal 
slachtoffers in de 
bemiddelingsdoss
iers (B) 

132 54 19 100 54 54 58 15 65 122 69 77 85 103 8 101
5 

Aantal 
slachtoffers in de 
effectieve 
bemiddelingsdoss
iers (E) 

97 43 15 74 45 29 38 11 46 99 51 66 79 94 8 795 

Man P 269 42 21 157 86 97 91 24 131 289 148 90 168 118 7 173
8 

B 61 23 8 34 27 28 25 10 32 54 41 34 43 51 4 475 

E 47 18 8 23 22 18 14 7 24 43 30 30 41 46 4 375 

Vrouw P 294 50 25 180 51 78 87 15 100 205 96 58 93 89 6 142
7 

B 68 28 9 55 22 25 31 5 26 64 22 26 40 42 4 467 

E 48 23 5 41 18 11 23 4 17 53 17 21 37 38 4 360 

Rechtspersoon P 23 8 4 29 13 22 4 - 14 32 24 29 8 21 1 232 

B 3 3 2 11 5 1 2 - 7 4 6 15 2 10 - 71 

E 2 2 2 10 5 - 1 - 5 3 4 13 1 10 - 58 

Onbekend P 5 - 1 3 - 1 - - - 2 - 21 - - - 33 

B - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 

E - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 

P = het aantal slachtoffers in de potentiële bemiddelingsdossiers binnen de strafbundels  
B = het aantal slachtoffers in de bemiddelingsdossiers (dwz beide partijen hebben interesse in het aanbod)  
E = het aantal slachtoffers in de effectieve bemiddelingsdossiers (dwz de bemiddeling loopt tussen een slachtoffer en een dader) 
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TA BEL 5 : AANTA L, STA TUUT EN  GESLACHT VA N DE DADERS IN DE AANVRAGEN  
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Aantal daders in 
de opgenomen 
aanvragen (P) 

331 67 47 203 65 144 167 37 232 369 185 97 227 176 10 235
7 

Aantal daders in 
de 
bemiddelingsdoss
iers (B) 

103 40 23 78 36 50 44 14 67 97 56 45 72 90 5 820 

Aantal daders in 
de effectieve 
bemiddelingsdoss
iers (E) 

80 35 18 61 29 30 27 11 49 76 41 36 66 82 5 646 

Man P 305 54 41 166 55 125 141 28 163 334 150 81 182 153 10 198
8 

B 92 31 22 60 29 41 34 12 47 90 44 36 61 82 5 686 

E 71 27 18 48 22 25 21 11 34 72 32 29 55 75 5 545 

Vrouw P 25 13 5 35 10 17 24 9 68 32 35 13 44 23 - 353 

B 11 9 1 17 7 9 10 2 20 7 12 8 11 8 - 132 

E 9 8 0 12 7 5 6 0 15 4 9 6 11 7 0 99 

Rechtspersoon P - - - 2 - 1 1 - 1 - - - 1 - - 6 

B - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 

E 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Onbekend P 1 - 1 - - 1 1 - - 3 - 3 - - - 10 

B - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

P = het aantal daders in de potentiële bemiddelingsdossiers binnen de strafbundels 
B = het aantal daders in de bemiddelingsdossiers (dwz beide partijen hebben interesse in het aanbod) 
E = het aantal daders in de effectieve bemiddelingsdossiers (dwz de bemiddeling loopt tussen een slachtoffer en een dader) 
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TA BEL 6: AARD VA N DE  RELA TIE IN DE BEMIDDELINGSDOSSIERS  

 A
n

tw
erp

en
 

B
ru

gge 

B
ru

ssel 

D
en

d
erm

o
n

d
e 

G
en

t 

H
alle-V

ilvo
o

rd
e

 

H
asselt 

Iep
er 

K
o

rtrijk 

Leu
ven

 

M
ech

elen
 

O
u

d
en

aard
e

 

To
n

geren
 

Tu
rn

h
o

u
t 

V
eu

rn
e 

To
taal 

Aantal relaties 
slachtoffer-dader in 
de opgenomen 
aanvragen (P) 

601 99 60 438 160 207 192 42 281 649 304 331 279 262 15 392
0 

Aantal 
bemiddelingsdossier
s (B) 

145 54 26 138 57 58 64 16 75 136 75 86 91 119 8 114
8 

Aantal effectieve 
bemiddelingsdossier
s (E) 

109 43 21 105 48 32 42 12 53 110 55 72 85 106 8 901 

buren P 15 5 - 11 4 11 11 1 25 7 - 3 19 10 - 122 

B 10 1 - 7 2 3 9 - 5 1 - - 6 3 - 47 

E 10 1 - 2 2 2 1 - 3 1 - - 5 3 - 30 

eigenaar-
huurder 

P 2 - 1 1 2 2 - - 1 - - 1 3 1 - 14 

B 1 - 1 1 - 2 - - 1 - - 1 2 - - 9 

E 1 - 1 1 - 2 - - 1 - - - 2 - - 8 

ex-partner P 12 10 6 11 1 9 10 6 19 22 13 12 27 12 3 173 

B 6 6 2 1 - 5 5 2 3 13 6 8 13 4 2 76 

E 5 6 1 1 - 3 3 1 2 11 5 7 13 4 2 64 

partner P 15 2 - 7 1 5 4 1 2 7 1 4 7 2 - 58 

B 8 2 - 3 - 3 3 1 1 6 1 3 4 2 - 37 

E 6 2 - 2 - 2 2 - 1 5 1 2 4 2 - 29 

klant-uitbater P 1 5 1 10 7 11 3 1 12 15 5 5 6 11 - 93 

B 1 3 - 2 1 3 2 - 5 1 3 1 4 4 - 30 

E 1 2 - 1 1 2 2 - 4 1 3 - 4 4 - 25 

niet gekend P 382 4 12 92 8 56 81 9 85 281 192 91 70 6 6 137
5 

B 32 2 - 8 1 - 9 - 12 18 31 6 4 2 1 126 

E 14 2 - 7 - - 4 - 8 14 19 3 3 2 1 77 

school-leerling P - 1 1 1 4 2 4 - 1 - - - - - - 14 

B - 1 1 1 2 2 2 - - - - - - - - 9 

E - 1 - 1 - 2 2 - - - - - - - - 6 

vaag/van ziens P 4 - 1 3 6 3 4 1 11 32 3 4 1 3 - 76 

B 2 - 1 3 1 2 1 1 4 3 2 3 1 3 - 27 

E 2 - 1 2 1 1 - 1 3 1 2 3 1 3 - 21 

vrienden P 1 2 - 1 2 4 4 - 6 4 1 3 1 2 - 31 

B - 2 - 1 2 2 4 - 4 1 1 2 - 1 - 20 

E - 2 - - 2 - 4 - 3 1 1 2 - 1 - 16 



 

 

 88 

werkgever/werk
nemer 

P 2 - - 1 - - 1 - 4 4 1 1 3 3 1 21 

B 1 - - 1 - - - - 2 2 1 1 1 - - 9 

E 1 - - 1 - - - - 1 2 - 1 1 - - 7 

onbekenden P 120 26 35 234 79 50 40 15 64 177 48 167 91 140 5 129
1 

B 58 17 18 95 28 22 20 8 27 49 19 44 34 65 5 509 

E 46 16 15 78 22 13 19 7 19 36 16 40 32 56 5 420 

andere P 1 4 - 3 1 3 - - - 9 3 7 2 - - 33 

B - - - - - - - - - 2 2 6 1 - - 11 

E - - - - - - - - - 2 2 6 1 - - 11 

familie P 3 - - 9 2 7 5 2 14 14 3 2 17 13 - 91 

B - - - - 1 - 1 1 3 8 2 2 6 7 - 31 

E - - - - 1 - 1 - 2 8 1 1 5 7 - 26 

kind/ouder P 17 14 - 11 12 9 8 3 6 27 2 8 5 18 - 140 

B 8 9 - 3 6 4 - 1 - 17 1 5 3 12 - 69 

E 8 4 - 2 6 3 - 1 - 16 - 4 3 10 - 57 

broer/zus P 2 - - 2 2 4 5 1 5 1 - 2 1 3 - 28 

B - - - 2 - - 3 - 1 1 - 1 - 1 - 9 

E - - - - - - 2 - 1 1 - 1 - 1 - 6 

collega's P - - - - - 2 - 1 2 3 - - 1 - - 9 

B - - - - - 1 - 1 1 2 - - - - - 5 

E - - - - - - - 1 1 1 - - - - - 3 

ex-werknemer P 2 11 - 2 5 8 - - - 2 2 1 - - - 33 

B 2 4 - - 3 - - - - - 1 - - - - 10 

E 2 3 - - 3 - - - - - 1 - - - - 9 

cliënt/hulpverlen
er 

P 3 - 1 3 4 - - - 3 1 1 1 - 2 - 19 

B 3 - 1 2 1 - - - 1 - 1 - - 1 - 10 

E 3 - 1 2 1 - - - 1 - 1 - - 1 - 10 

kennissen P 17 15 2 34 5 10 12 1 21 36 4 6 19 29 - 211 

B 13 7 2 8 1 9 5 1 5 12 2 2 11 13 - 91 

E 10 4 2 5 1 2 2 1 3 10 2 1 11 11 - 65 

burger-politie P 2 - - 2 15 11 - - - 7 25 13 6 7 - 88 

B - - - - 8 - - - - - 2 1 1 1 - 13 

E - - - - 8 - - - - - 1 1 - 1 - 11 

P = de potentiële bemiddelingsdossiers binnen de strafbundels  
B = de bemiddelingsdossiers (dwz beide partijen hebben interesse in het aanbod)  
E = de effectieve bemiddelingsdossiers (dwz de bemiddeling loopt tussen een slachtoffer en een dader) 
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TA BEL 7: AANTA L DIRECTE EN INDIRECTE BEMIDDELINGSDOSSIERS 
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Aantal afgesloten bemiddelingsdossiers 165 62 36 152 47 66 57 17 76 153 100 87 81 114 5 1218 

  Geopend voor 2014 - - - - 1 - 3 - - - 4 2 - 4 - 14 

  Geopend in het jaar 2014 54 11 12 35 11 13 7 3 11 27 30 33 9 15 - 271 

  Geopend in het jaar 2015 111 51 24 117 35 53 47 14 65 126 66 52 72 95 5 933 

Waarvan: Aantal indirecte bemiddelingsdossiers 79 38 20 89 29 29 21 12 46 101 51 59 62 72 - 708 

   Opsporingsonderzoek 54 22 16 51 14 18 15 12 46 64 37 35 60 42 - 486 

   Gerechtelijk onderzoek 20 2 1 16 8 3 1 - - 19 10 12 1 16 - 109 

   Eerste aanleg - 2 - - 1 - - - - - - - - - - 3 

   Strafuitvoering 6 12 3 22 6 8 5 - - 18 4 12 1 14 - 111 

Waarvan: Aantal directe bemiddelingsdossiers 
(minstens één gezamenlijk gesprek) 

35 12 4 28 8 11 17 2 6 25 26 8 14 27 5 228 

   Opsporingsonderzoek 30 9 - 26 6 8 14 - 6 17 24 4 12 17 5 178 

   Gerechtelijk onderzoek 2 - 4 - 1 3 1 2 - - 2 1 2 3 - 21 

   Eerste aanleg - - - - - - - - - - - 3 - - - 3 

   Strafuitvoering 3 3 - 2 1 - 2 - - 8 - - - 7 - 26 

Totaal aantal gezamenlijke gesprekken in de directe bemiddelingsdossiers 43 16 4 25 8 15 13 2 5 31 29 6 23 30 5 255 

   Opsporingsonderzoek 37 13 - 22 6 10 8 - 5 18 27 3 20 18 5 192 

   Gerechtelijk onderzoek 3 - 4 - 1 5 1 2 - - 2 - 3 3 - 24 

   Eerste aanleg - - - - - - - - - - - 3 - - - 3 

   Strafuitvoering 3 3 - 3 1 - 4 - - 13 - - - 9 - 36 
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TA BEL 8: AARD VA N DE FEITEN  IN DE EFFECTIEVE BEMIDDELINGSDOSSIERS A FGESLOTEN NAARGELANG REDEN VAN 

AFSLUITEN 
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eigendom    diefstal met geweld - 34 14 5 - - - 4 57 

   afpersing - 8 5 3 1 - - 1 18 

   gewone diefstal 1 47 9 3 - - - 1 61 

   diefstal dmv braak - 38 14 6 - - 4 2 64 

   misbruik van vertrouwen - 1 5 4 1 - - - 11 

   poging diefstal - 2 2 - - - - - 4 

   huis- & loondiefstal - 12 - 2 - - - - 14 

   brandstichting - 2 - 1 - - - 1 4 

   beschadigingen & vernieling - 25 3 2 - - - 6 36 

   bedrog & oplichting - 9 6 1 - - - 6 22 

   valsheid in geschrifte - 4 1 - - - - - 5 

   woonstschennis - 1 - 1 - - - 1 3 

persoon    opzettelijke slagen & verwondingen - 137 36 25 12 1 4 11 226 

   belaging & stalking - 12 3 3 - - - - 18 

   poging doodslag - 4 1 3 - - - 2 10 

   moord - 14 1 6 - - - 13 34 

   onopzettelijke slagen & verwondingen - 6 - 1 - - - - 7 

   schuldig verzuim - 4 - - - - - - 4 

   bedreiging - 7 4 2 - 2 - 3 18 

   wederzijdse slagen en verwondingen - 9 2 2 - - - - 13 

   gijzeling - 1 - - - - - - 1 

   poging moord - 3 1 1 - - - 1 6 

   doodslag - 6 - 2 - - - 1 9 

   roofmoord - 1 - - - - - 1 2 

   smaad & weerspannigheid - - - 2 1 - - 1 4 

zeden    aanranding eerbaarheid minderjarige - 15 - 2 - - - - 17 

   verkrachting minderjarige - 38 3 1 - 1 - 4 47 

   incest - 4 - - 1 - - - 5 

   aanranding eerbaarheid - 9 4 1 - - - 3 17 

   zedenschennis - 5 - - - - - - 5 

   verkrachting - 5 - 4 - - - 1 11 

   ontucht & seksuele uitbuiting - 4 - - - - - - 4 
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   exhibitionisme - 4 1 - - - - - 5 

   pedofilie - 1 - - - - - - 1 

racisme    racisme & xenofobie - 3 - 2 - - - - 5 

familie    familieverlating - 1 1 - - - - - 2 

   niet-naleven bezoekrecht - 2 - - - - - - 2 

verkeer    verkeersongeval met gewonden - 33 4 7 - - - 3 47 

   verkeersongeval met dodelijke afloop 3 71 1 4 - - - 3 82 

   verkeersongeval met gewonden en 
verzwarende omstandigheden 

- 2 2 1 - - - - 5 

   verkeersongeval met dodelijke afloop 
met verzwarende omstandigheden 

- 10 - - - - - - 10 

   verkeersagressie - 2 - 1 - - - - 3 

   kwaadwillige belemmering van het 
verkeer 

- 4 - - - - - - 4 

Totaal 4 600 123 98 16 4 8 69 923 
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De voorzitters 

Dhr. B. Sanders, Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge (Brugge) 

Mevr. A. Raes, Dienst Strafrechtelijke Beleid (Brussel) 

Mevr. I. Croene,  substituut Procureur des Konings (Brussel) 

Dhr. T. Van den Hende, substituut Procureur des Konings (Dendermonde) 

Mevr. A. De Becker, advocaat (Gent) 

Dhr. M. Dewulf, coördinator Justitiehuis Ieper en Veurne (Ieper en Veurne)  

Dhr. I. Aertsen, Katholieke Universiteit Leuven (Leuven) 

Dhr. S. Van de Woestijne, provincie Oost Vlaanderen (Oudenaarde) 

Mevr. E. Van Dyck, substituut procureur des Konings (Turnhout) 

Dhr. J. Debrabandere, coördinator Justitiehuis (Kortrijk) 

Dhr. P. De Brouwer, Nationale school voor officieren (Oudenaarde) 

Voor het parket - De verbindingsmagistraten 

Mevr. S Adé, substituut procureur des Konings (Antwerpen) 

Dhr.  L. Vandaele, substituut procureur des Konings (Brugge) 

Dhr. T. Van den Hende, substituut procureur des Konings (Dendermonde) 

Mevr. H. Vansteenkiste, eerste substituut procureur des Konings (Gent) 

Dhr. J. Sabbe, procureurs des Konings (Gent) 

Mevr. A. Bourgeois, substituut procureur des Konings parket Oost-Vlaanderen 

Dhr. P. Bauduin, substituut procureur des Konings (Kortrijk) 

Dhr. K. Everaerts, substituut procureur des Konings (Leuven) 

Mevr. N. Poelmans, substituut  procureur des Konings (Mechelen) 

Dhr. P. Strauven, substituut procureur des Konings (Hasselt) 

Mevr. E. Van Dyck, substituut procureur des Konings (Turnhout) 

Mevr. L. Meheus, substituut procureur des Konings (Mechelen) 

Mevr. S. Herreman, substituut procureur des Konings (Ieper) 

Voor de Rechtbank van Eerste Aanleg 

Dhr. K. Thys, onderzoeksrechter (Antwerpen) 

Dhr. K. Vulsteke, onderzoeksrechter (Ieper) 

Geen vertegenwoordiging (Kortrijk) 

Dhr. Y. Vanmaele, onderzoeksrechter (Veurne) 

Dhr. A. Van Mol, rechter R.E.A. (Gent) 

Mevr. I. Mallems, voorzitter R.E.A. (Gent) 

Mevr. K. Helsen, onderzoeksrechter (Turnhout) 

Mevr. A-M. De Deken, voorzitter R.E.A. (Oudenaarde) 
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Mevr. V. Van Den Heede, onderzoeksrechter ( Oudenaarde) 

Mevr. A-M. Dhondt, onderzoeksrechter ( Oudenaarde) 

Dhr. D. Jordens, onderzoeksrechter R.E.A. (Hasselt) 

Voor de Jeugdrechtbank 

Dhr. T. Verhoeven, jeugdcriminoloog (Brugge) 

Mevr. F. Raes, jeugdrechter (Leuven) 

Mevr. H. Depaepe, jeugdrechter (Leuven) 

Voor de balie 

Dhr. L. Augustyns, advocaat (Antwerpen) 

Dhr. N Heinen (Antwerpen) 

Mevr. K. Van Bellingen, advocaat (Brussel) 

Mevr. C. D'Hooghe, advocate (Brugge) 

Mevr. A. De Becker, advocaat (Gent)  

Dhr. G. Decock, advocaat (Gent) 

Dhr. P. Dhaeninck, advocaat (Hasselt) 

Dhr J. Swennen, advocaat (Hasselt) 

Mevr. A. Meyfroot, advocaat (Kortrijk) 

Mevr. Pascale Lauwereys, advocaat (Leuven); ev. vervanging Mevr. V. Vanduffel, advocaat (Leuven) 

Dhr. J. Millen, advocaat (Tongeren) 

Dhr. F. Mols, advocaat (Turnhout) 

Mevr. F. Gevaert, advocaat (Veurne) 

Mw. M. Collier, advocaat (Dendermonde) 

Mevr. R. Fock, advocaat (Oudenaarde) 

Dhr. L. Vanryckeghem, stafhouder (Ieper) 

Voor het Justitiehuis 

Mevr. L. Fransen (Antwerpen) 

Dhr. T. Goosen, directeur (Turnhout) 

Mevr. A. Vandewalle, directeur (Brugge) 

Mevr. V. Van Hal, directrice Nederlandstalig Justitiehuis Brussel (Brussel) 

Mevr. I. Naessens, directrice Justitiehuis (Dendermonde) 

Mevr. A. Boers, manager kernprocessen (Gent) 

Mevr. D. Plessers, coördinator AGM (Hasselt) 

Dhr. M. Dewulf, coördinator Justitiehuis (Veurne en Ieper) 

Mevr. C. Demaegt, coördinator Justitiehuis (Veurne en Ieper) 

Dhr. J. Debrabandere, coördinator AGM (Kortrijk) 

Mevr. C. Dewulf, directrice Justitiehuis (Kortrijk) 

Mevr. V. Van Hal, directrice Justitiehuis (Leuven) 

Mevr. M. Mertens, coördinator Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (Leuven) 
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Mevr. E. Fieuws, directeur (Mechelen) 

Mevr. P. Van Audenhove, directeur (Oudenaarde) 

Mevr. G. Persoons, coördinator (Oudenaarde) 

Dhr. P. Verhaeghe, directeur (Tongeren) 

Mevr. K. Keulers, coördinator AGM (Tongeren) 

Mevr. K. Vermaelen, directeur Justitiehuis (Hasselt) 

Voor de Dienst Bemiddeling in Strafzaken 

Mevr. B. Reyniers, en mevr E. Vanderzeypen, justitieassistenten (Mechelen) 

Mevr. K. Ardyns, BIS (Turnhout) 

Mevr.Veerle Decuyper, justitieassistente (Leuven) 

Mevr. K. Focke, BIS (Gent) 

Voor de Dienst Slachtofferonthaal bij het Parket 

Mevr. C. Naegels,  justitieassistente (Mechelen) 

Mevr. C. Dedecker, justitieassistente (Kortrijk) 

Mevr. A. Loonis, justitieassistente (Ieper) 

Voor de Sociale dienst bij de Jeugdrechtbank  

Mevr. Erika Bytebier, teamverantwoordelijke  (Brugge) 

Voor de Politie 

Mevr. I. Laurijssens, Federale  Politie (Antwerpen) 

Mevr. S. Debruyne, Lokale Politie (Antwerpen) 

Dhr. T. Carly,  Dienst Jeugd en Gezin, lokale politie (Brugge) 

Mevr. S. Ringoot, maatschappelijk assistent federale politie (Dendermonde) 

Dhr. M. Laforce, federale politie (Dendermonde) 

Mevr. L. De Clercq, politie Dendermonde (Dendermonde) 

Mevr. Huylebroeck en mevr. Dhondt, politie Sint-Niklaas (Dendermonde) 

Dhr. Koen Van De Kerkhof, commissaris lokale politie (Leuven) 

Dhr. K. Six, commissaris lokale politie (Oudenaarde) 

Mevr. L. Devos, lokale politie ( Oudenaarde) 

Mevr. C. Hemeryck politiezone Ieper (Ieper) 

Mevr. C. Thabert, politiezone Westkust (Veurne) 

Mevr. I. Muylaert, politiezone Polder (Veurne) 

Mevr. S. Verbeerst, politiezone Polder (Veurne) 

Mevr. Isabelle Degraeve, politiezone Vlas (Kortrijk) 

Mevr. E. Vandendriessche, Dienst Maatschappelijke Zorg politie (Gent) 
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Mevr. S. Vanvaerenbergh, wijkdienst politie (Gent) 

Voor het Algemeen Welzijnswerk 

Mevr. S. Van De Velde en A. Verbraecken CAW (Antwerpen) 

Mevr. S. Hannon, teamcoördinator Justitieel Welzijnswerk Trajectbegeleiding, C.A.W. Regio Brugge (Brugge) 

Mevr.  A. Van Rechem, coördinator slachtofferhulp, C.A.W. Regio Brugge (Brugge) 

Dhr. A. Rogiers, directeur forensische cluster, CAW Brussel (Brussel) 

Mevr. A. Bertens, adjunct-directeur, CAW Halle-Vilvoorde (Brussel) 

Mevr. L. Geeurickx, teambegeleider slachtofferhulp CAW Oost-Vlaanderen regio Waas Dender (Dendermonde) 

Dhr. L. Vernaeve, team daderhulp, CAW Gent-Eeklo (Gent) 

Dhr. D. Bamelis, team daderhulp, CAW Gent-Eeklo (Gent) 

Mevr. K. Van Cauteren, slachtofferhulp, CAW Gent-Eeklo (Gent) 

Dhr. L. Dhaenekindt, coördinator forensische unit CAW Stimulans (Kortrijk) 

Mevr. K. Willems, assistent-directeur CAW (Leuven) 

Mevr. L. Van Damme, organisatieondersteuner C.A.W. Zuid- Oost- Vlaanderen (Oudenaarde) 

Dhr. K. Vanderhoydonck, clustercoördinator, justitieel welzijnswerk en slachtofferhulp, CAW Limburg (Hasselt en 

Tongeren) 

Mevr. K. Smeets, teambegeleider GOH en Onthaalpunt IFG CAW Limburg 

Dhr. W. Duerloo, coördinator AGM, teamverantwoordelijke gerechtelijk opgelegde hulpverlening C.A.W. De 

Kempen (Turnhout) 

Mevr. K. Feys, slachtofferhulp (Ieper)  

Mevr. P. Barbez, slachtofferhulp (Veurne) 

Dhr. M. Baele, directeur, C.A.W. Zuid-Oost-Vlaanderen 

Voor de gevangenis 

Mevr. T. Van Loock, attaché (Antwerpen) 

Mevr. M. De Jong, beleidsmedewerker strategisch plan Vlaamse Gemeenschap in PCB (Brugge) 

Mevr. L. Velghe, directie gevangenis Dendermonde (Dendermonde) 

Mevr. V. Van Der Elst, directie gevangenis Beveren (Dendermonde) 

Mevr. M. Boudin, directie gevangenis (Gent) 

Mevr. C. Criel, directie gevangenis (Gent) 

Mevr. I. Ongenaert, beleidsmedewerker strategisch plan Vlaamse Gemeenschap (Ieper) 

Mevr. Vantomme Sofie – Directie gevangenis Ieper - Attaché managementondersteuning 

Mevr. S. Lismont, attaché Hulpgevangenis (Leuven) 

Mevr. I. Goderis, attaché Leuven Centraal (Leuven) 

Mevr. K. De Win, beleidsmedewerker strategisch plan Vlaamse Gemeenschap Leuven Centraal (Leuven) 

Mevr. T. Tailleur, beleidsmedewerker strategisch plan Vlaamse Gemeenschap Leuven Hulp (Leuven) 

Mevr. A. Van Eyken, attaché (Mechelen) 

Mevr. S. Vanisterbecq, PSD, strafinrichting Oudenaarde- (Oudenaarde) 

Mevr. B. Claus, PSD, strafinrichting Oudenaarde ( Oudenaarde) 

Mevr. E. De Raedt,  directeur, strafinrichting Oudenaarde (Oudenaarde) 

Mevr. E. De Roeck, beleidsmedewerker Vlaamse Gemeenschap 

Dhr. L. Swaegers, attaché (Turnhout) 
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Mevr. M. Milbou, attaché (Merksplas) 

Dhr. G. Vanherck, beleidsmedewerker strategisch plan Vlaamse Gemeenschap (Hasselt) 

Mevr. K. Dewin, beleidsmedewerker strategisch plan Vlaamse Gemeenschap Leuven Centraal (Leuven) 

Mevr. M. Duytschaever, beleidsmedewerker strategisch plan Vlaamse Gemeenschap Hulpgevangenis (Leuven) 

Dhr. J. Van Luchene, beleidsmedewerker strategisch plan Vlaamse Gemeenschap PLC (Ruiselede) 

Mevr. T. Vanhumbeeck, attaché PSD Gesloten Federaal Centrum Tongeren (Tongeren) 

Mevr. Chris Wouters, beleidsmedewerker strategisch plan Vlaamse Gemeenschap PSC (Hoogstraten) 

Dhr. Steven Van Campfort, beleidsmedewerker strategisch plan Vlaamse Gemeenschap (Wortel) 

Mevr. K. Huygens, attaché gevangenis (Wortel) 

Voor de Universiteit Gent 

Mevr. L. Bradt, vakgroep Sociale Agogiek (Gent) 

Voor de K.U.Leuven 

Dhr. I. Aertsen, Katholieke Universiteit Leuven (Leuven); ev. vervanging Mevr. Inge Vanfraechem, medewerker 

Katholieke Universiteit Leuven (Leuven) 

Dhr. L. Walgrave, Katholieke Universiteit Leuven (Leuven) 

Voor de Artesis Hogeschool Antwerpen 

Mevr. C. Vander Zande, Departement Bedrijfskunde, Lerarenopleiding en Sociaal Werk (Antwerpen) 

Voor de Hogere Universiteit Brussel (HUB)  

Dhr. E. Claes, docent Hogeschool Brussel 

Voor de vzw Suggnomè (werkgever slachtoffer-daderbemiddeling meerderjarigen – alle stuurgroepen) 

Mevr. M. Regelbrugge, coördinator herstelbemiddeling meerderjarigen 

Mevr. A. Marchal, coördinator herstelbemiddeling meerderjarigen (waarnemend lid Leuven) 

Voor de werkgevers van de herstelbemiddelaars minderjarigen  

Mevr.A. Van Hecke, directeur HCA Elegast (Antwerpen) 

Dhr. B. Sanders, directeur Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge (Brugge) 

Dhr. T. Herbots, directeur Alba (Leuven) 

Mevr. I. Jaspers, coördinator BAAL (Hasselt en Tongeren) 

Mevr. L. Peeters, directeur algemene zaken Stad Leuven (Leuven) 
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Dhr. L. Janssens, directeur vzw Jongenstehuis Ivo Cornelis (Mechelen) 

Mevr. Griet Leynen, teambegeleider CAFT (Turnhout) 

Mevr. A. Moens, directie HCA Oost-Vlaanderen 

Voor de bemiddelingsdiensten 

Mevr. N. Van Eynde, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Antwerpen) 

Mevr. H. Vanlommel, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Antwerpen) 

Mevr. I. Marit, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Antwerpen) 

Mevr. I. Hofkens, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Antwerpen) 

Mevr. C. Custers, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Antwerpen) 

Mevr. A. Van Hecke, directeur HCA, Elegast - minderjarigen (Antwerpen) 

Mevr. N. Van Paesschen, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Mechelen) 

Mevr. R. Jacobs, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Brugge) 

Mevr. A. Gaethofs, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Brugge) 

Mevr. S. Maelbrancke, herstelbemiddelaar minderjarigen (B.A.A.B.) (Brugge) 

Mevr. A. Segers, herstelbemiddelaar minderjarigen (B.A.A.B.) (Brugge) 

Mevr. D. Bouckaert, herstelbemiddelaar minderjarigen (BAAB) (Brugge) 

Mevr. S. Biemans, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Brussel) 

Mevr. H. Deboeck, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Brussel) 

Mevr. E. Schippers, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Brussel) 

Mevr. J. De Clercq, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Dendermonde) 

Mevr. L. De Clercq, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Dendermonde) 

Mevr. D. Van den Broeck, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Dendermonde) 

Mevr. M. Stassyns, herstelbemiddelaar minderjarigen (Gent) 

Dhr. D. Dhondt, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Ieper, Veurne, Kortrijk) 

Mevr. L. Dauw, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Ieper, Veurne, Kortrijk) 

Mevr. I. Verboven, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Ieper, Veurne, Kortrijk) 

Mevr. B. Pouseele, coördinator HCA-dienst DIVAM (Ieper en Veurne) 

Mevr. S. Geerts, herstelbemiddelaar minderjarigen (Kortrijk) 

Mevr. K. Verschooten, coördinator HCA-dienst BIC (Mechelen) 

Dhr. B. Van Droogenbroeck, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Leuven) 

Mevr. P. Sampers, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Leuven) 

Mevr. K. Buntinx, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Leuven) 

Mevr. N. Van Paesschen, herstelbemiddelaar minderjarigen (Leuven) 

Mevr. N. Devarrewaere, herstelbemiddelaar minderjarigen (Leuven) 

Mevr. M. Beck, herstelbemiddelaar minderjarigen (Leuven) 

Mevr. D. Abicht, herstelbemiddelaar minderjarigen (Leuven) 

Mevr. L. Eggen, herstelbemiddelaar minderjarigen (Leuven) 

Dhr. K. Mullens, herstelbemiddelaar minderjarigen (Leuven) 

Dhr. K. Nys, herstelbemiddelaar minderjarigen (Leuven) 

Dhr. D. De Ryck, herstelbemiddelaar minderjarigen (Leuven) 

Mevr. B. Van Dael, herstelbemiddelaar minderjarigen (Leuven) 

Mevr. S. Vangrunderbeeck, politieel schadebemiddelaar (Leuven) 

Mevr. H. Van Osmael, G.A.S.-bemiddelaar (Leuven) 

Mevr. S. Klaps, coördinator bemiddelingsburo – minderjarigen ALBA (Leuven) 
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Mevr. Myra Hoeven burenbemiddelaar (Leuven) 

Mevr. D. Bataillie, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Gent) 

Mevr. L. Soetewey, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Gent) 

Mevr. E. Goeman, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Oudenaarde) 

Mevr. J. Deriemaeker, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Gent) 

Mevr. A. Moens, coördinator HCA Oost-Vlaanderen (Dendermonde) 

Mevr. M. Cuppens, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Tongeren) 

Dhr. K. Vanspauwen, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Hasselt) 

Dhr. D. Roussard, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Hasselt) 

Mevr. G. Leynen, herstelbemiddelaar minderjarigen (Turnhout) 

Dhr. F. Van Gorp, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Turnhout) 

Dhr. D. Dufraing, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Turnhout) 

Mevr. I. Marit, slachtoffer-dader bemiddelaar meerderjarigen (Turnhout) 

Mevr. I. Dautzenberg, herstelbemiddelaar minderjarigen BAAL (Hasselt en Tongeren) 

Diversen 

Mevr. N. Depreeuw, forensisch team CGG Vagga (Antwerpen) 

Dhr. W. van Herle, coördinator preventieteam  stad  (Mechelen) 

Mevr. I. Van Eetveld, regioverantwoordelijke provincie Antwerpen (Antwerpen) 

Mevr. I. Huyghe, GAS bemiddelaar (Dendermonde) 

Dhr. S. Van De Woestyne, directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking  

Mevr. E. Cool, Provincie West-Vlaanderen, afd. Groeikansen (Brugge) 
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