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Aandacht voor het slachtoffer?

-30 jaar geleden 1e experimenten bemiddeling Oikoten

-lichte feiten/voorwaardelijk sepot

-sindsdien enorme uitbreiding (doelgroep, feiten, fasen, …)

-insteek is steeds: alle betrokken partijen, bemiddelaar = 
neutraal!

-Jeugdwet 2006: boost

-maar ….



Wettelijke basis

• Parketniveau: Art. 45quater. § 1. Jeugdwet: 

De procureur des Konings informeert de partijen (…) schriftelijk dat zij kunnen 
deelnemen aan een bemiddeling en in dit kader de mogelijkheid hebben zich 
te wenden tot een bemiddelingsdienst.

De procureur des Konings kan dergelijk voorstel doen ingeval de volgende 
voorwaarden vervuld zijn :
1° er bestaan ernstige aanwijzingen van schuld;
2° de betrokkene verklaart het als misdrijf omschreven feit niet te ontkennen;
3° een slachtoffer is geïdentificeerd.

De beslissing van de procureur des Konings om een dossier al dan niet te 
oriënteren naar een bemiddelingsprocedure moet schriftelijk zijn en 
gemotiveerd worden, behalve indien hij de zaak wenst te seponeren.

Indien de betrokken personen binnen acht dagen (…) geen stappen 
ondernomen hebben bij de bemiddelingsdienst, neemt deze contact op met 
hen.

Een bemiddeling kan enkel plaatsvinden indien de personen die eraan 
deelnemen er uitdrukkelijk en zonder voorbehoud mee instemmen en dit blijven 
doen zolang de bemiddeling loopt.



Wettelijke basis

• Jeugdrechtbankniveau: Art. 37bis, §3 Jeugdwet: 

De rechter of rechtbank kan een herstelrechtelijk aanbod doen van 
bemiddeling en herstelgericht groepsoverleg wanneer de volgende 
voorwaarden zijn vervuld :
1° er bestaan ernstige aanwijzingen van schuld;
2° de persoon die ervan wordt verdacht een als misdrijf omschreven feit te 

hebben gepleegd, verklaart zijn betrokkenheid bij het als misdrijf omschreven 
feit niet te ontkennen;
3° een slachtoffer is geïdentificeerd.

Een herstelrechtelijk aanbod kan enkel worden toegepast indien de personen 
die eraan deelnemen er uitdrukkelijk en zonder voorbehoud mee instemmen en 
dit blijven doen zolang de bemiddeling of het herstelgericht groepsoverleg 
duurt.

§ 2. De bemiddeling heeft tot doel de partijen (…) de mogelijkheid te bieden 
om samen en met hulp van een onpartijdige bemiddelaar, onder meer aan de 
relationele en materiële gevolgen van een als misdrijf omschreven feit 
tegemoet te komen.

De rechter of de rechtbank stelt aan de personen (…) schriftelijk voor om deel 
te nemen aan een bemiddeling.



Wettelijke basis

• Jeugdrechtbankniveau: Art. 37bis, §3 Jeugdwet: 

§ 3. Het herstelgericht groepsoverleg strekt ertoe aan de persoon die ervan 

wordt verdacht een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, aan het 

slachtoffer, aan hun sociale omgeving, alsook aan alle dienstige personen, de 

mogelijkheid te bieden om in groep en met de hulp van een onpartijdige 

bemiddelaar, in overleg uitgewerkte oplossingen te overwegen over de wijze 

waarop het conflict kan worden opgelost dat voortvloeit uit het als misdrijf 

omschreven feit, onder meer rekening houdend met de relationele en materiële 

gevolgen van het als misdrijf omschreven feit.

De rechter of de rechtbank stelt een herstelgericht groepsoverleg voor aan de 

persoon die voor hem wordt gebracht en ervan wordt verdacht een als misdrijf 

omschreven feit te hebben gepleegd, aan de personen die ten aanzien van 

hem het ouderlijk gezag uitoefenen en aan de personen die hem in rechte of in 

feite onder hun bewaring hebben.

Het of de slachtoffers worden schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Hoe gebeurt aanbod aan partijen?

Meerderheid: 

Brief vanuit parket (en in sommige arro’s ook JRB) naar partijen met 
aanbod bemiddeling.

Indien partijen niet spontaan reageren, huisbezoek aankondigen met 
brief (soms telefonisch)

Andere werkwijzen:

-dienst verstuurt zelf brieven met vraag naar contactname

-In brief van parket doorverwijsformulier dat partijen opsturen indien 
ze bemiddeling wensen. Mag ook mail/tel. Indien geen reactie, dienst 
neemt zelf contact op.



Vb brief verstuurd vanuit parket naar slo



Vb brief verstuurd vanuit parket naar slo bij zedenfeiten 



Met welke partij eerst een gesprek?

Meerderheid: 

Huisbezoek slachtoffer,

maar ≠ redenen om hiervan af te wijken, bijv.

-1 verdachte met 5 slachtoffers, eerst bereidheid verdachte peilen

-slachtoffer vraagt om eerst langs verdachte te gaan

-moeilijk bereikbaar slachtoffer

-verdachte neemt als eerste contact op

Andere werkwijzen:

-Geen standaardwerkwijze: bemiddelaar oordeelt per dossier

-Gesprekken in principe enkel op kantoor



Lineair aanbod op parketniveau?

Zeer ≠ per arrondissement waarbij je de praktijk op continuüm kunt plaatsen van:

-lineair aanbod op parketniveau indien geen vordering jeugdrechter (vwn = vervuld)

-indien vordering jeugdrechter, nog heel wat dossiers die aanbod krijgen (van 
bemiddeling of hergo) door JR

Tot

-beperkt aantal dossiers op parketniveau die aanbod van bemiddeling krijgen, ook zonder 
vordering jeugdrechter

-indien vordering jeugdrechter, JR doet zelf nooit voorstel (tenzij uitzonderlijk hergo)

In sommige arro’s geen rode draad in type dossiers die wel/geen aanbod krijgen, in 
andere wel: indien schade al geregeld is, geen aanbod, of bepaalde dossiers 
(zedenfeiten) krijgt men niet. Aanvoelen vooral lichtere feiten in vgl met andere arro’s.

Vaststelling: regelmatig overleg met verwijzers blijft noodzakelijk, en dan merk je weer 
(even) toename van dossiers + (grote) verschillen tussen magistraten.



Pleidooi voor een recht op aanbod

Jammer geen argumentatie in art 12, enkel:

• “elk herstelrechtelijk proces moet geïnitieerd worden vanuit een belang voor 

de noden van het slachtoffer.” Wij vertrekken steeds vanuit beide partijen en 

wensen zorgvuldig het evenwicht te bewaken. 

• Bovendien beperkt de richtlijn zich tot een recht van slachtoffers op een 

goede kwaliteit van dienstverlening aan hen, en niet het recht op een 

aanbod van herstel. Dit is bijzonder jammer.



Waarom recht op aanbod?

• Herstelrecht : 

– vertrekt van geloof in de oplossingscapaciteiten van de 

rechtstreeks betrokkenen.

– delict = conflict tussen de betrokken partijen

– Verdachte/dader en slo worden als eerst betrokkenen maximaal 

aangesproken om te zoeken naar vorm van herstel/compensatie

– trefwoorden = dialoog, respect, authenticiteit, vertrouwelijkheid  

• Uit praktijk blijkt: alleen al het aanbod kan herstellend werken.

• Vrijwilligheid = cruciaal, gedurende ganse proces.

• % opgestarte bemiddelingen: tss 60 en 27%



Nieuw decreet jeugdrecht.

Uit de besluitteksten van de werkgroepen, deel 1, algemene beginselen, blz 6:

• “Diverse actoren wijzen op het belang van het aanbod van herstelbemiddeling, ook op 
parketniveau. (…) Verder mag de uitkomst van een herstelbemiddeling geen invloed 
hebben op het al dan niet vorderen voor de jeugdrechtbank. (…) 

• Omwille van het belang van dergelijk aanbod, wordt vanuit de jeugdrechters en het 
parket gesuggereerd om te voorzien in de verplichting om dit in beginsel steeds aan 
te bieden – ook als het parket de jeugdrechter al heeft gevorderd - tenzij bij limitatief 
bepaalde gevallen. 

• Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan moord. Andere actoren gaan uitdrukkelijk niet 
akkoord (…). Er zouden goede ervaringen zijn op dat vlak. Ook de jeugdrechters zijn van 
mening dat het aanbod moet mogelijk zijn wanneer het gaat om een ernstig feit (…). Er is 
sprake van een ‘recht op dergelijk aanbod’.

• Diverse actoren wijzen op het belang om de mogelijkheden en het gebruik verder te 
maximaliseren in de verschillende fases van de rechtspleging. Momenteel wordt in 
onvoldoende mate gegarandeerd dat ook jongeren die geplaatst werden in een gesloten 
setting, toegang hebben tot dergelijk aanbod. “

→innovatief project met De Grubbe



Art. 12: ‘goede kwaliteit van dienstverlening’

• Kwaliteit van dienstverlening lijkt er in Vlaanderen wel te zijn. Uiteraard 
houdt het feit van erkenning/subisidiëring door overheid geen 
kwaliteitsgarantie in. Er bestaat geen  controle op het bemiddelingswerk. 

• Dus zorgen we voor soort van ‘interne controle’, hoe?

– Diverse bemiddelingen met twee.

– Heel vaak teambesprekingen van dossiers en voor- en na besprekingen 
op de dienst.

– Interne rollenspelen/supervisie/intervisie

– Overleg met moderator

– In elk dossier wordt zorgvuldig omgegaan met vragen als: maximaal 
voorkomen van secundaire victimisering, betrekken van juiste 
steunfiguren, goed evenwicht tss partijen, op welke wijze breng je 
boodschappen over, tempo, …

– Wij bezorgen altijd klachtenformulier.

– Aanwezigheid van advocaat.

– Nog?



‘Vermaatschappelijking’ van herstelrecht

• Draagvlak ↑ 

• O.a. vrijwilligerswerking

-Samenleving (nog meer) concreet en zichtbaar binnenbrengen bij 

conflict

-Antwoord op delict zoveel mogelijk terug onder burgers 

brengen

-Kans op deelname ↑

-Vertrouwen in samenleving herstellen bij partijen

-Verder verspreiden van ideeëngoed (‘ambassadeurs’)



Suggesties:

slo nog centralere plaats geven? O.a.

• Beter binnen AWW dan BJB?

• Registratie ook sterk dadergericht = jammer

• Perceptie van justitie blijft sterk dadergericht, slo maximaal in rekening 

blijven nemen bij beslissingen blijft moeilijk

• Zowel bij (delen van) advocatuur/magistratuur

• Uitvoering van overeenkomsten betekent soms/vaak veel aandacht 

voor verdachte (bijv. VFF), waardoor gevoel van evenwicht met slo

onder druk komt

• Verder verruimen van draagvlak noodzakelijk

• Pleidooi voor lineair aanbod.

• Wat als slo wel wenst te bemiddelen en verdachte niet? En/of 

‘gemeenschap’ rondom slo? (‘hersteltraject’)


