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ARTIKEL 12

RECHT OP WAARBORGEN IN HET KADER VAN

HERSTELRECHTVOORZIENINGEN

Waar gaat het artikel over?

• Waarborgen

• Noden en belangen

• Vrijwaren van basisprincipes

• Maar cruciaal: het voorkomen van verder 

slachtofferschap!



WET 22 JUNI 2005

 Wet tot invoering van bepalingen inzake de 

bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek 

van Strafvordering en in het Wetboek van 

Strafvordering. (B.S.27.07.2005)

 Art. 2 “Aan de personen die een direct belang hebben 

in het kader van een gerechtelijke procedure wordt de 

mogelijkheid geboden om beroep te doen op 

bemiddeling”



WET 22 JUNI 2005

 Art. 553 §1: “Elkeen die een direct belang heeft  kan 

in elke fase van de strafprocedure en tijdens de 

strafuitvoering verzoeken om bemiddeling”

Aanklacht

Onderzoek

Opsporing

R.K.

Zitting

Strafuitvoering Strafeinde

Politie Parket Rechter SURB

V.I.

O.R.



WET 22 JUNI 2005

 Art. 553§2. “Het openbaar ministerie, de 
onderzoeksgerechten en de rechter zien erop toe dat 
de personen betrokken in een gerechtelijke procedure 
worden geïnformeerd”

 Art.553§3. “De partijen kunnen tijdens de 
bemiddeling worden bijgestaan door een advocaat.”

 Art.555§1. “De documenten die worden opgemaakt en 
de mededelingen die worden gedaan in het kader van 
de tussenkomst  van de bemiddelaar zijn 
vertrouwelijk, met uitzondering van datgene 
waarmee de partijen instemmen om het ter kennis te 
brengen aan de gerechtelijke instanties. Indien toch 
medegedeeld worden ze uit de debatten geweerd.”



ARTIKEL 12

SECUNDAIRE & HERHAALDE VICTIMISATIE

De lidstaten nemen maatregelen ter bescherming om 

het slachtoffer te vrijwaren van secundaire en 

herhaalde victimisatie, van intimidatie en van 

vergelding die bij de verstrekking van alle 

herstelrechtvoorzieningen in acht moeten worden 

genomen. 



ARTIKEL 12
TOEGANG TOT VEILIGE EN COMPETENTE HERSTELRECHTORGANISATIES

Wat zijn veilige en competente organisaties?

- Erkende diensten

- Veilige locatie

- Geen eenmansdiensten/praktijken

- Veilige/neutrale omkadering

- Veiligheid (procedure integriteit)

- Klachtenprocedure

- Deontologische adviescommissie

- Competente professionals (vorming, opleiding)

- Transparantie naar buiten (partners, partijen)



DEONTOLOGISCHE CODE BEMIDDELAAR

VEILIGHEID

 Art. 3 De bemiddelaar wordt door de partijen 

gemandateerd. … Hij streeft naar een respectvolle 

houding bij beide partijen en een openheid voor elkaars 

waarheid, beleving en belangen. De bemiddelaar biedt 

een veilig en comfortabel kader voor dit 

communicatieproces. Hij bewaakt de 

gelijkwaardigheid tussen de partijen (en hun 

eventuele steunfiguren). De bemiddelaar doet niet aan 

waarheidsvinding. 

 Praktijk:

 Prebemiddeling: agenda van ontmoeting, grondregels

 Positie van het slachtoffer wordt niet in vraag gesteld



DEONTOLOGISCHE CODE

INTEGRITEIT

 Art. 19 Indien de bemiddelaar meent dat de integriteit 

van de partijen of derden in het gedrang komt, kan hij 

terugvallen op de procedure integriteit:

 In communicatie brengen

 Indien niet mogelijk: in communicatie binnen organisatie, 

evt vatting deontologische adviescommissie

 Ontbreekt die tijd voor overleg: bemiddelaar doet wat 

nodig is volgens hem

 Achteraf: steeds debriefing





ARTIKEL 12 – HET BELANG VAN HET SLACHTOFFER IS

BEPALEND

Toegang tot veilige en competente 

herstelrechtorganisaties, onder ten minste de volgende 

voorwaarden: 

a) van de herstelrechtvoorzieningen wordt alleen gebruik 

gemaakt in het belang van het slachtoffer, na afweging 

van de veiligheidsaspecten, en met diens vrijwillige en met 

kennis van zaken gegeven toestemming die te allen tijde mag 

worden ingetrokken



DEONTOLOGISCHE CODE BEMIDDELAAR
FINALITEIT VAN “BEMIDDELING” ALS HERSTELRECHTVOORZIENING?

 Art. 2 Slachtoffer-dader 
bemiddeling/herstelbemiddeling is een vorm van 
dienstverlening, waarbij een neutrale derde op 
een methodisch onderbouwde wijze, een 
communicatieproces tussen partijen betrokken in 
een gerechtelijke procedure naar aanleiding van 
een (als) misdrijf (omschreven feit), poogt op te 
starten en/of te stimuleren, om hen zelf in staat 
te stellen te werken aan pacificatie en herstel. 

Dit is niet noodzakelijk aansluitend bij de belangen 
van het slachtoffer!



DEONTOLOGISCHE CODE BEMIDDELAAR

FINALITEIT VAN “HERGO” ALS HERSTELRECHTVOORZIENING?

Art. 2 bis Een HERGO is een overleg, op vraag van de 

jeugdrechter, waarbij de minderjarige dader, zijn 

burgerlijk verantwoordelijken en de benadeelde, elk 

met hun achterban (advocaat, consulent en/of andere 

steunfiguren) in communicatie gaan. Tijdens dit overleg 

ligt de nadruk op: 

1. het herstel ten aanzien van het slachtoffer; 

2. het herstel ten aanzien van de samenleving; 

3. het voorkomen van de feiten in de toekomst. 

Dit is voornamelijk gericht op het 

slachtofferbelang!



PRAKTIJK VAN DE BEMIDDELAAR

 In principe wordt slachtoffer eerst gehoord

 De keuze ligt bij het slachtoffer

 Welke stappen zijn er nodig om de belangen na te 

komen/te “meten”:

 Dossierinzage

 Toetsing OM

 Psychopathologie D: contact geneesheer

 Toetsing SOP

 Verkennen steunfiguur

 Belang van prebemiddeling voor een juiste 

inschatting



DEONTOLOGISCHE CODE

DE GRONDHOUDING VAN DE BEMIDDELAAR IN RELATIE TOT HET BELANG

VAN HET SLACHTOFFER

Respect

 Art. 6 De bemiddelaar benadert de partijen vanuit een 

respectvolle houding. 

 Hij verdeelt zijn aandacht evenwaardig over hen. Hij 

stelt zich objectief, maar kritisch op tegenover de 

verwachtingen van de partijen en waakt erover dat alle 

belangen aan bod kunnen komen. 

Emancipatie

 Art. 8 De bemiddelaar werkt vanuit een emancipatorische 

visie. Hij erkent de mogelijkheden van elke persoon en 

tracht deze te maximaliseren. De bemiddelaar streeft de 

maximale keuzevrijheid van de betrokkenen na. 



Transparantie

Art. 9 De bemiddelaar moet volledig transparant zijn 

over de opzet van de bemiddeling, de mogelijkheden en 

beperkingen ervan en zijn opdracht daarbinnen. Hij is 

eerlijk over zijn kennis en kunde inzake deelaspecten 

die zich in de loop van een bemiddeling kunnen 

aandienen. Bij eventuele vergissingen of verkeerde 

inschattingen, bespreekt hij dit met de betrokken partij. 

DEONTOLOGISCHE CODE

DE GRONDHOUDING VAN DE BEMIDDELAAR IN RELATIE TOT HET BELANG

VAN HET SLACHTOFFER



DEONTOLOGISCHE CODE

Oneigenlijk gebruik 

Art. 31 Bij het vermoeden van oneigenlijk gebruik van 

de bemiddeling en/of machtsmisbruik ten aanzien van 

partijen en, of de bemiddelaar, problematiseert de 

bemiddelaar dit indien mogelijk ten aanzien van de 

partij(en). Hij bespreekt dit ook binnen de eigen 

organisatie. 

Praktijk: stalking, IFG, feiten tav minderjarigen



ARTIKEL 12 – INFORMED CONSENT

Toegang tot veilige en competente 

herstelrechtorganisaties, onder ten minste de volgende 

voorwaarden: 

b) alvorens toe te stemmen in deelname aan het 

herstelrechtproces, krijgt het slachtoffer volledige en 

objectieve informatie over dat proces en de mogelijke 

resultaten ervan, alsook informatie over de procedures 

volgens welke erop zal worden toegezien dat een eventuele 

overeenkomst wordt uitgevoerd



DEONTOLOGISCHE CODE

Vrijwilligheid 

 Art. 13 De bemiddelaar respecteert het recht van de 

partijen om uit vrije wil deel te nemen aan de 

bemiddeling, uit vrije wil keuzes te maken met 

betrekking tot de inhoud, het verloop en de 

beëindiging van het bemiddelingsproces en uit vrije 

wil de inhoud te bepalen van de 

bemiddelingsovereenkomst. 

 Als een partij niet ingaat op het aanbod van 

bemiddeling, meldt de bemiddelaar aan de tegenpartij 

die op het aanbod wilde ingaan, dat de bemiddeling 

tussen hen niet kan worden opgestart. 



INFORMATIEBRIEF

PARKET

Ik schrijf u naar aanleiding van het hierboven vermeld strafdossier. De wet 
voorziet dat de Procureur des Konings u moet informeren over de 
mogelijkheid tot herstelbemiddeling met de andere bij het misdrijf betrokken 
personen. 

De bemiddeling vervangt de gerechtelijke procedure niet maar kan hierop een 
zinvolle aanvulling zijn. Bemiddeling geeft u de mogelijkheid om, met de 
hulp van een neutrale bemiddelaar, met de andere personen informatie uit te 
wisselen over de feiten, de achtergronden, de betekenis en de gevolgen van het 
misdrijf. Ook de vergoeding van de geleden schade kan deel uitmaken van het 
bemiddelingsproces. 

De bemiddelaar zal luisteren naar uw verhaal en bekijkt samen met u of u 
vragen, mededelingen of verwachtingen heeft naar de andere personen. 

De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. De bemiddeling is gratis. U 
bent vrij om op dit aanbod in te gaan en u kan op elk ogenblik de 
bemiddeling stopzetten. Uiteraard kunt u over dit alles uw advocaat of 
andere personen om raad vragen. 

Indien u interesse heeft in de mogelijkheden van bemiddeling of als u meer 
informatie wenst, kan u contact opnemen met de bemiddelingsdienst op 
onderstaand adres. U kan er ook telefonisch terecht op alle werkdagen tussen 
9 en 12 uur of via e-mail. Een bemiddelaar zal u graag verder helpen. 



ARTIKEL 12 – ERKENNING VAN DADERSCHAP

Toegang tot veilige en competente 

herstelrechtorganisaties, onder ten minste de volgende 

voorwaarden: 

c) de dader heeft de feiten die aan de zaak ten grondslag 

liggen, erkend



DEONTOLOGISCHE CODE

POSITIES DADER EN SLACHTOFFER

 De bemiddelaar doet een beroep op de gerechtelijke 

instanties om de positie van dader en slachtoffer 

binnen een aanvraag te verduidelijken. De 

bemiddelaar toetst daarbij ook elke aanvraag op de 

wettelijke bepalingen inzake de slachtoffer-dader 

bemiddeling, alsook op de algemene criteria voor een 

slachtoffer-dader bemiddeling/herstelbemiddeling: 

rechtstreekse of onrechtstreekse betrokkenheid 

van de dader bij de feiten, een minimale bereidheid 

om hiervoor verantwoordelijkheid op te nemen

én de aanwezigheid van een aanspreekbaar 

slachtoffer. 



ARTIKEL 12 - OVEREENKOMST

Toegang tot veilige en competente 

herstelrechtorganisaties, onder ten minste de volgende 

voorwaarden: 

d) de overeenkomst komt vrijwillig tot stand en mag later in 

een strafprocedure in aanmerking worden genomen



DEONTOLOGISCHE CODE

BEMIDDELINGSOVEREENKOMSTEN

 Art. 33 De bemiddelaar streeft ernaar dat een 

overeenkomst evenwichtig en redelijk wordt 

opgesteld. Bij het vermoeden van onevenwicht of 

onredelijkheid bespreekt hij dit met partijen. Hij 

motiveert hen om hierover juridisch advies in te 

winnen. Indien het vermoeden blijft, bespreekt de 

bemiddelaar dit binnen de eigen organisatie. Dit geldt 

in het bijzonder wanneer de bemiddelaar het 

vermoeden heeft dat de overeenkomst één van de 

partijen of derden, die niet aanwezig zijn bij de 

bemiddeling, schade kan toebrengen. 



ARTIKEL 12 – VERTROUWELIJKHEID VAN HET PROCES

Toegang tot veilige en competente 

herstelrechtorganisaties, onder ten minste de volgende 

voorwaarden: 

e) hetgeen wordt besproken in een herstelrechtproces dat niet in 

het openbaar plaatsvindt, is vertrouwelijk en wordt naderhand 

niet bekendgemaakt, tenzij de partijen daarin toestemmen of 

bekendmaking volgens het nationale recht vereist is wegens een 

dwingende reden van algemeen belang. 



DEONTOLOGISCHE CODE

VERTROUWELIJKHEID

 Art. 10 De inhoud van het bemiddelingsproces is 

vertrouwelijk met dien verstande dat de bemiddelaar 

tussen de partijen onderling informatie kan overbrengen, 

voor zover hij daarvoor de toestemming krijgt van de 

partijen. 

 Art. 11 De bemiddelaar stelt de justitiële instantie op de 

hoogte van het einde van zijn tussenkomst volgens de 

geldende regelgeving. 

 Art. 12 De bemiddelaar meerderjarigen zal de reden voor 

het niet plaatsvinden van de bemiddeling of het voortijdig 

stopzetten van de bemiddeling, gelegen bij één van de 

betrokkenen aan geen enkele derde doorgeven tenzij via 

een door beide partijen ondertekend document. 

 Voor de bemiddelaars minderjarigen gelden de wettelijke 

bepalingen ter zake.



ARTIKEL 12 – DOORVERWIJZING NAAR

HERSTELRECHTVOORZIENINGEN

2. De lidstaten vergemakkelijken de doorverwijzing van 

zaken, waar passend, naar herstelrechtorganisaties, 

onder meer door het opstellen van procedures of 

richtsnoeren waarin de voorwaarden voor een dergelijke 

doorverwijzing zijn vastgelegd. 



OMZENDBRIEVEN ROND INFORMATIESTROOM

COL 5/2009: politiediensten

COL 1/2011: verval strafvordering door 

betaling

COL 5/2014: parketten



OMZENDBRIEF COL 05/2009
 Attesten van klachtneerlegging door de politiediensten 

overhandigd dienen informatie te bevatten over de 
mogelijkheid om in alle stadia van de rechtspleging 
een beroep te doen op de bemiddeling. 

 Bij de omzendbrief COL 5/2009 zijn als bijlage 
eenvormige attesten van klachtneerlegging gevoegd 
waarvan een van de rubrieken gewijd is aan het 
omschrijven en nader toelichten van de 
herstelbemiddeling. Bovendien staan de 
contactgegevens van de bemiddelingsdienst vermeld in 
het attest van klachtneerlegging. 

OMZENDBRIEF COL 1/2011

 verval van strafvordering tegen betaling van een 

geldsom: verdachte informeren over bemiddeling



OMZENDBRIEF COL 05/2014

Operationaliseren van de 

informatieverplichting door: Politiediensten, 

Parketten, Griffie, Justitieassistenten

De kennisgeving bij opstart tussenkomst en 

beëindiging tussenkomst

Scharnierprocedure tussen Bemiddeling in 

Strafzaken en Herstelbemiddeling 



“Healing is a matter of time, 

but sometimes it is also a 

matter of opportunity”

(Hippocrates)

Belgie is zeer vooruitstrevend op vlak van een

veralgemeend aanbod in bemiddeling voor daders en

slachtoffers, en is hierin gesterkt door een ervaring van 

bijna 20 jaar praktijk waarin de veerkracht van 

slachtoffers onomstotelijk één van de overtuigende

elementen is.


