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 Uitgangspunt = Europese richtlijn, art. 12

 Plaats van SO en HR in jeugdwet

 Plaats van SO en HR in dagelijkse 
beslissingspraktijk van Belgische 
jeugdrechters

 Kansen / uitdagingen 



 Waarborgen in het kader van HR 
voorzieningen
◦ Principe van vrijwilligheid

◦ Goed geïnformeerd

◦ Vertrouwelijkheid

◦ In het belang van het SO

◦ Dader erkent (betrokkenheid bij) de feiten

◦ De overeenkomst mag later in de strafprocedure in 
aanmerking worden genomen

 Doorverwijzing van zaken vergemakkelijken
 + erkenning & respectvolle behandeling, ondersteuning, 

bescherming en recht op toegang tot de rechter



 Slachtoffer
◦ Lange tijd passieve partij 

◦ 2006: verandering

 Expliciet aandacht voor SO

 Schade en gevolgen voor SO één van de 
beslissingscriteria

 Behoud in leefmilieu mits voorwaarden die gelieerd 
zijn aan SO

 Belangen van SO bij tijdelijk verlaten van gesloten 
instellingen

 Versoepeling van de procedure inzake burgerlijke 
belangen



>< kanttekeningen
◦ Geen afschrift van het vonnis

◦ In Omz. 28/9/2006 geen apart hoofdstuk gewijd 
aan SO

◦ OM nog steeds monopolie van saisinerecht (>< 
recht op toegang tot de rechter)   

“SO verre van een hoofdrol” (De Smet, 2007)



 Herstelrecht
◦ Sinds 2006: wettelijke basis voor herstelrecht + 

uitgebreide procedurele regeling
◦ Herstel en responsabilisering zijn sleutelnoties in de wet
◦ Herstelrecht krijgt prioritaire plaats (zie ook titel van 

wet)
 Parketniveau
 Jeugdrechtbankniveau (bemiddeling of hergo)

◦ Principes van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en 
neutraliteit in de wet opgenomen

◦ Bij uitvoering akkoord, dient magistraat hier rekening 
mee te houden

◦ Bij deelname aan bemiddeling, mogelijkheid tot 
burgerlijke procedure, indien niet volledig tegemoet is 
gekomen aan materiele gevolgen van delict



>< kanttekeningen
◦ Behoud beschermingsmodel als basis van de wet 

(onduidelijk + gevaar van instrumentalisering van HR en 
SO?)
“Met een dergelijke maatregel wordt immers niet alleen 

beoogd de schade die het slachtoffer heeft geleden te 
vergoeden op een wijze die door de partijen zelf is 
overeengekomen, maar tevens en vooral de jongere in 
staat te stellen zich bewust te worden van de gevolgen van 
zijn handelingen en zich aldus in de toekomst meer 
verantwoordelijk te gedragen. In deze zin is de maatregel 
voornamelijk gericht op hulp en bijstand” (Mvt, 2004, p. 
9). 



 Algemeen: aandacht voor SO, maar nog 
onvoldoende (bv. recht op toegang tot rechter)

 Art. 12 

Doorverwijzing +

Overeenkomst in rekening 
nemen

+

Vrijwilligheid +

Vertrouwelijkheid +

Belang van SO +/-

Dader erkent feiten -

Geïnformeerd ?



 Opzet onderzoek
◦ Doel: hoe passen jeugdrechters hybride wet toe? 

◦ Opzet

 4 gerechtelijke arr, 10 jeugdrechters, 80 zaken

 Dossieranalyse, observatie, interviews, analyse van 
beschikkingen/vonnissen

 Resultaten
◦ Beschermingsmodel het sterkst aanwezig

◦ Ook elementen uit sanctiemodel

◦ Ook beveiligingsmodel

◦ Weinig herstel



◦ Zelden herstelrechtelijk aanbod 
 Centrale focus 

 op jongere 
 snelle reactie op feiten, “kort op de bal” (>< herstelrechtelijk 

proces)
 Gevaar?

 Niet aan gedacht (reële SO komt pas aan het einde van de rit 
in beeld) (“la victime, elle passe souvent au second plan”) 

 Als aandacht voor SO, dan om jongere te wijzen op gevolgen 
van zijn daden om hem tot meer (schuld)inzicht te brengen

 Beperkte capaciteiten van jongeren of beperkt schuldinzicht

 Iets dat op parketniveau gebeurt (JR: “Ja, hier was het in 
zekere zin gemakkelijk voor mij, in die zin dat er bij de 
herstelbemiddeling een overeenkomst is gekomen, dus moet ik 
mij eigenlijk ten aanzien van het slachtoffer nog weinig 
aantrekken, dat aspect is opgelost eigenlijk”)



◦ Indien wel herstelrechtelijk aanbod

 Vaak door = JR’s die vertrouwd zijn met 
herstelrechtelijk gedachtengoed 

 Op vraag van advocaat 

 Vrijwilligheid?

 “Opgelegd” als voorwaarde bij een behoud in het 
leefmilieu 

 Indien “voorgesteld of aangeboden”: beperkte informatie 
inzake vrijwilligheid, vertrouwelijkheid,… 



 Algemeen: het SO een wat vergeten partij

 Art. 12 

Dader erkent de feiten + 

In belang van SO +/_

Geïnformeerd (dader) +/-

Vrijwilligheid (dader) +/-

Doorverwijzing -

Overeenkomst mag later in de 
strafprocedure gebruikt 
worden

-

Vertrouwelijkheid ?



 Sinds 2006
◦ Positieve evolutie, meer aandacht voor SO 
◦ HR verankerd of ingebed in wet en systeem + 

waarborgen 
◦ Systematische toepassing (parket / Vlaamse kant) 

(cijfers?) 

 Spanningen - uitdagingen
◦ Verbeteringen op vlak van rechten van SO
◦ Meer (evenwichtige) aandacht voor belangen van SO en 

herstel op JRB (te eenzijdige focus op jonge dader, SO 
nog te veel op de achtergrond), afstappen van 
beschermingsdenken (cfr. decreet)

◦ Bewaken van principes   
◦ Betere afstemming herstel – juridische procedure (korter 

op bal spelen?)


