
Werd jij slachtoffer  
bij een misdrijf  
en ben je jonger dan 18 jaar?
Misschien wil je de dader: 
• iets vragen
• iets zeggen
• een brief schrijven
• ...

Werd jij  
slachtoffer  
bij een misdrijf  
en ben je  
jonger  
dan 18 jaar?

Op zoek naar een bemiddelaar in 
jouw buurt?
De contactgegevens van onze bemiddelingsdiensten 
lees je op de volgende pagina. Je vindt er alle gegevens om 
ons te bellen, mailen of om langs te komen.

Je mag ook naar ons algemeen infonummer bellen: 
016 22 63 88
Onze medewerkers helpen je graag verder!
Je bent altijd welkom!

Je mag altijd iemand  
meenemen  
naar de gesprekken  
om je te steunen. 
Bijvoorbeeld je mama of papa,  
je vriend of vriendin,  
een leerkracht, … 

“

”

www.moderator.be

Algemene info
Moderator - Forum  voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw
Diestsesteenweg 49 - 3010 Kessel-Lo
T 016 22 63 88
info@moderator.be - BE0464 883 980

Waar kan je terecht voor een bemiddeling?
Antwerpen

Bemiddelingsdienst Antwerpen - Mechelen 
A. Coolsstraat 2 - 2020 Antwerpen - T 03 236 90 55
Bemiddelingsdienst.Antwerpen@moderator.be
Bemiddelingsdienst.Mechelen@moderator.be
Bemiddelingsdienst Turnhout
Stationstraat 60 - 2300 Turnhout - T 014 42 99 68
Bemiddelingsdienst.Turnhout@moderator.be

Limburg

Bemiddelingsdienst Limburg
Rozenstraat 28 - 3500 Hasselt - T 011 43 49 20
Kielenstraat 24 bus 2 - 3700 Tongeren - T 012 70 08 00

Bemiddelingsdienst.Limburg@moderator.be

OOst-VLAAnderen

Bemiddelingsdienst Dendermonde
Onze Lieve Vrouw Kerkplein 30 - 9200 Dendermonde - T 052 21 83 78 
Bemiddelingsdienst.Dendermonde@moderator.be
Bemiddelingsdienst Gent - Oudenaarde
Eedverbondkaai 285 - 9000 Gent - T 09 220 88 40
Bemiddelingsdienst.Gent@moderator.be
Bemiddelingsdienst.Oudenaarde@moderator.be

VLAAms-brAbAnt + brusseL

Bemiddelingsdienst Leuven - Brussel - Halle-Vilvoorde 
Waversebaan 66 - 3001 Leuven - T 016 17 08 00 (L) | 02 522 69 75 (BHV)
Bemiddelingsdienst.Leuven@moderator.be
Bemiddelingsdienst.Brussel@moderator.be
Bemiddelingsdienst.Halle-Vilvoorde@moderator.be

west-VLAAnderen

Bemiddelingsdienst Ieper - Veurne - Kortrijk - Brugge
Wandelweg 11a - 8500 Kortrijk - T 051 31 64 40 (IEVEKO) | 050 49 09 92 (BR)
Bemiddelingsdienst.Ieveko@moderator.be 
Bemiddelingsdienst.Brugge@moderator.be



Wat?
Jij bent slachtoffer geworden… 
Misschien wil je hierover praten.
Het kan zijn dat je iets wil zeggen tegen de dader 
of dat je vragen hebt. Dit noemen wij ‘bemiddelen’.

Bemiddelen geeft je de kans om zelf te vertellen wat je 
denkt en voelt. Misschien ben je boos of verdrietig of … 

Misschien heb je een aantal vragen die je aan de dader 
wil stellen en kan het deugd doen om er een antwoord 
op te krijgen. Je kiest zelf waarover je praat en waarover 
je liever zwijgt.

Misschien wil je vertellen wat de dader kan doen om zijn 
fout een beetje goed te maken. Misschien wil je hem 
zeggen dat je hem nooit meer wil zien. Misschien heb jij 
een idee over een goede straf. Misschien …

Deze vorm van bemiddeling wordt geregeld door de 
wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen 
inzake bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van 
Strafvordering.

Persoonsgegevens worden bijgehouden conform  
de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot  
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

Meer info: www.moderator.be

Hoe?
Je kan zelf kiezen op welke manier je met de dader wil praten:

1 zonder de dader zelf te zien: 
Je vertelt dan je verhaal aan de bemiddelaar. Daarna vertelt 
de bemiddelaar jouw verhaal aan de dader. De dader kan 
reageren op jouw verhaal. De reactie en het verhaal van de 
dader zal de bemiddelaar daarna aan jou vertellen. 

2 door de dader zelf alles te zeggen:
Nadat jij en de dader elk eerst alleen met de bemiddelaar 
hebben gesproken, kunnen jullie samen met de bemiddelaar 
aan tafel gaan zitten. 
Je kan dan vertellen wat je zelf wil. De dader kan hier dan 
meteen op reageren. De bemiddelaar zorgt ervoor dat het 
gesprek veilig en rustig verloopt. 

3 soms kan het te moeilijk zijn om te praten. 
Je kan er dan voor kiezen om een brief te schrijven of een 
tekening te maken of een video op te nemen.

Misschien wil je de dader iets vragen, 
zeggen of een brief schrijven…“ ”

Wist je ook dat?
• De bemiddelaar heeft beroepsgeheim en zal 

dus niets van jouw verhaal vertellen aan andere 
mensen als jij dat niet wil. 

• Omdat je nog geen 18 jaar bent, kan je niet  
alleen beslissen om te starten met een 
bemiddeling. Je ouders of je voogd moeten 
ermee akkoord gaan. 

• Als je de bemiddeling niet meer ziet zitten kan  
je op elk moment beslissen om te stoppen met 
de bemiddeling. 

• Je mag altijd iemand meenemen naar de 
gesprekken om je te steunen. Bijvoorbeeld je 
mama of papa, je vriend of vriendin,  
een leerkracht, …  

• Het gesprek met de bemiddelaar kan doorgaan 
bij je thuis of op ons kantoor. 

• De bemiddeling is gratis. 

Meer weten? 
Wil je graag meer weten over 
bemiddeling, of wil je verkennen 
of een bemiddeling iets voor 
jou kan zijn?  Surf dan naar 
www.moderator.be of scan 
onderstaande QR-code.  


