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Noden van slachtoffers van criminaliteit

• Erkenning, respectvolle behandeling, waardigheid
• Veiligheid
• Informatie
• Praktische en emotionele/psychische ondersteuning
• Participatie, hun zeg kunnen doen
•Materiële of financiële compensatie van schade
• Vergelding, bestraffing, wraak

Een dynamisch proces (in de tijd, in relatie met anderen)



Motivaties deelname aan bemiddeling

Slachtoffers 
• vragen kunnen stellen, antwoorden krijgen
• een boodschap meegeven 
• confronteren dader met gevolgen  
• hoop op excuses
• financieel herstel regelen 
• herhaling voorkomen voor de toekomst
• afspraken maken

De nood tot communicatie kan in elke fase van de 
strafrechtspleging opduiken; sterk individueel bepaald



Daders
• antwoorden geven
• spijt tonen
• tonen dat nog altijd ‘bezig’ met de feiten
• de motieven of de context van de feiten uitleggen
• (financieel) herstel bieden 
•hoop op een meer gunstige rechterlijke uitspraak



Wettelijk kader- wet van 22 juni 2005

Herstelbemiddeling is een vorm van dienstverlening waarbij een 
erkende neutrale derde (de bemiddelaar) op een methodisch 
onderbouwde wijze poogt een vrijwillig en vertrouwelijk 
communicatieproces op te starten tussen daders en hun slachtoffers. 
De bemiddelaar ondersteunt de partijen bij het zoeken naar een voor 
hen zo goed mogelijke manier om met de gevolgen en/of de schade, 
die de feiten met zich meebrachten, om te gaan. Ze heeft tot doel de 
communicatie te vergemakkelijken en partijen te helpen om zelf tot 
een akkoord te komen inzake voorwaarden die tot pacificatie of herstel 
kunnen leiden.



• een aanbod aan alle direct betrokkenen bij een
misdrijf

•meerderjarige daders

• recht om een bemiddeling te vragen; rechtstreekse
toegang tot bemiddelingsdienst

• voor alle types van feiten



• voor of na vonnis, dus ook tijdens strafuitvoering

•parallel aan de strafprocedure

• een overeenkomst kan teruggekoppeld worden naar
de gerechtelijke instanties als beide partijen akkoord

• rechter kan er rekening mee houden



Werkingsprincipes
De neutraliteit  - of de meerzijdige partijdigheid

Vrijwilligheid

Vertrouwelijkheid

Neutraliteit  of meerzijdige partijdigheid

Transparantie



Enkele cijfers
Ongeveer 10% van de bemiddelingen bij Moderator betreffen situaties
van intra-familiaal geweld.

Opgenomen aanvragen Effectieve bemiddelingen

2016 492 160

2017 249 135

2018 214 108



Juridische kwalificaties die in deze dossiers aan bod kwamen:
• bedreiging
• slagen en verwondingen
• onopzettelijke slagen en verwondingen
• (poging tot) doodslag
• (poging tot) moord
•wederzijdse slagen en verwondingen
• belaging en stalking

De feiten vonden plaats in verschillende types familiale relaties:
tussen partners, tussen ex-partners, tussen broer en zus, tussen
kind en (stief)ouder, tussen andere familieleden.



Overzicht werkingskader

• De wet van 2005
• Deontologische code
• Procedure integriteit
• Specifieke methodiek tandembemiddeling
• Supervisie
• Intervisie
•Werkgroep IFG
• Ad hoc training bemiddelaars
• Een aantal bemiddelaars therapeutisch geschoold



www.moderator.be 

Facebook: Moderatorforumvoorherstelrechtenbemiddeling
Twitter: @moderatorvzw
Instagram: moderatorvzw

info@moderator.be
tel: +32 16 22 63 88

contact





Herstelrecht: niet schuld en straf staan 
centraal, maar wel de inbreuk op personen 
en relaties en het mogelijk herstel hiervan



De term “herstelbemiddeling” is niet zo geslaagd en 
misschien zelfs misleidend. Want een delict 
‘herstellen’, de sporen uitwissen, dat kun je niet. Je 
kan nooit meer terug keren naar de situatie van voor 
het misdrijf. Wij zouden ‘het streven naar herstel’ 
eerder definiëren als de kans om zich te her-stellen, 
om zich her-positioneren t.a.v. de feiten en t.a.v. hun 
gevolgen om ze zo een zinvolle plaats te kunnen 
geven in de eigen levensgeschiedenis. 



Slachtoffer-daderbemiddeling is in België 
geen alternatief voor de rechtsgang, het 
vervangt de gerechtelijke procedure niet. 

(dit in tegenstelling tot Bemiddeling in 
Strafzaken).



Bemiddeling is in principe mogelijk voor elk 
soort misdrijf bvb diefstal, opzettelijke 

gewelddaden, zedenfeiten, moord, 
verkeer... En is mogelijk in elke fase van de 

strafrechtelijke procedure



Misvatting: slachtoffer-dader bemiddeling is niet (per 
definitie) gericht 

op vergeving of verzoening


