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Waar ligt de grens tussen
herstelbemideling en
familiale bemiddeling?
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De laatste jaren werden verschillende vormen van bemiddeling verwettelijkt. Even een overzicht: in
1994 de“Bemiddeling in stafzaken “, in 1999 de “collectieve schuldenregeling”, in 2001 de“
Proceduregebonden bemiddeling in familiezaken”, in 2004 was er de herziening van de
Gemeentewet van 1999 waarbij ondermeer een aanbod van bemiddeling werd aangekondigd in het
kader van de gemeentelijke reactie op overlastfenomenen. In 2005 was er echte boom, met in
februari de wet betreffende de bemiddeling in familie- en handelszaken, in juni de wet op de
herstelbemiddeling en in december de wettelijke introductie van de ‘schuldbemiddelaar’. Tot slot,
was er in 2006 de nieuwe wet op de Jeugdbescherming met hierin een forse nadruk op de
herstelbemiddeling als een prioritaire optie. Bemiddeling leek wel het nieuwe wondermiddel om
interpersoonlijke conflicten aan te pakken. Wanneer we een aantal van deze wetten naast elkaar
leggen, merken we dat er een grote congruentie is wat betreft de aard en de aangevoelde relevantie
van bemiddeling. Toch stellen we in de praktijk vast dat er een grote versnippering plaatsvindt van
de manier waarop die verschillende bemiddelingspraktijken op het terrein vorm krijgen. Ook is er in
een aantal gevallen sprake van overlapping tussen de domeinen die deze verschillende wetten
regelen.
In deze nieuwsbrief staan we uitgebreid stil bij de link tussen slachtoffer-daderbemiddeling en
familiale bemiddeling.
In een eerste artikel gaat Leo Van Garsse dieper in op de manier waarop de bemiddeling aan
burgerlijke en strafrechtelijke kant vorm kreeg.
Hij focust hierbij op de risico’s van
professionalisering en de nood aan samenwerking en overleg tussen de verschillende
bemiddelingssectoren.
In een tweede artikel beschrijft Evelyn Goeman een casus van
herstelbemiddeling die zich zowel op strafrechtelijk als burgerrechtelijk niveau afspeelt. Waar
ontmoeten de werelden van herstelbemiddeling en familiale bemiddeling elkaar? Is er nood aan
afstemming? Hoe ver kan je als bemiddelaar gaan? Blijft ieder op zijn eigen terrein of moet er
ruimte zijn om als bemiddelaar met cliënten een traject aan te gaan dat verder gaat dan het
strafrechtelijk kader? In een derde bijdrage maakt Franky De Meyer duidelijk wat noodzakelijke
voorwaarden zijn om te kunnen spreken van ‘bemiddeling’. Hij gaat dieper in op wat familiale
bemiddeling en herstelbemiddeling verbindt met en onderscheidt van elkaar. In een vierde bijdrage
tot slot doet Youssef Sbaiti het verhaal van Sarah en haar mama uit de doeken. Een verhaal in de
familiale sfeer, maar ook hier worden de grenzen van de slachtoffer-dader bemiddeling verkend.
Zoals u gemerkt heeft, organiseren wij sinds dit jaar geen samenspraken samen met het verschijnen
van een Nieuwsbrief. De formule was een beetje op, we zagen veelal dezelfde gezichten opduiken
en de verplaatsing naar Brussel voor slechts enkele uurtjes bleek voor velen een te grote stap
geworden. Daarom gingen we op zoek naar een nieuwe manier om op een laagdrempelige wijze
met bemiddelaars, hun verschillende samenwerkingspartners op het terrein en andere in
‘bemiddeling en herstelrecht’ geïnteresseerde mensen in debat te gaan. We kozen voor de formule
van de trefdag. Op 19 november organiseren we de eerste trefdag. Achteraan deze nieuwsbrief
kan u uitgebreid lezen hoe, wat en waar deze trefdag doorgaat. Maar ik zou graag in dit
redactioneel al een warme oproep willen doen aan iedereen om een ‘efforke’ te doen en samen
met ons verder na te denken over de toekomstperspectieven van bemiddeling in België. Zeker ook
de mensen van de familiale bemiddeling willen we in het bijzonder uitnodigen.
Daarnaast heeft u het misschien al eens links of rechts horen vliegen: Suggnomè werkt momenteel
samen met een regisseur, een muzikant en twee acteurs aan een theatervoorstelling, “Van de mens
niets dan slechts?”. Op de volgende pagina kan u hier al wat meer over lezen. Vanuit de
vaststelling dat onze bemiddelingspraktijk zeer afhankelijk blijft van de goodwill en het
enthousiasme van een aantal personen, beseffen we dat we ons verhaal breder moeten richten, dat
we als het ware werk moeten maken van een maatschappelijk draagvlak voor bemiddeling en
herstelrecht. Vanuit die optiek doen we nu een eerste poging via dit theaterproject. Op 2 februari
is de Première voorzien in De Borre in Bierbeek. Het is echter de bedoeling dat het stuk in het
najaar van 2011 een toer zal maken langs verschillende culturele centra, scholen en gevangenissen
in Vlaanderen. Hopelijk ook ergens bij u in de buurt. Ga dan zeker eens kijken!
Veel leesplezier en hopelijk komen we jullie binnenkort allemaal ergens tegen op trefdag, vorming
of theater...
An Marchal en Pieter Verbeeck
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Bemiddelen aan de burgerlijke of aan de
strafrechtelijke kant van het recht:
Een kwestie van concept of van traditie?
Leo VAN GARSSE ¹

Wie wat grasduint op de website van de Fod-Justitie, loopt
een behoorlijke kans op de term “bemiddeling” te stoten.
Maar als je vervolgens verwacht een uitleg te treffen over
herstelrecht, straf- en herstelbemiddeling, dan weet je even
niet wat je ziet. Een muisklik verder brengt je bij een
kleurrijke pagina die bemiddeling aanprijst als een
alternatief voor de rechtbank. Van dader of slachtoffer blijkt
er trouwens geen sprake: Het gaat er over burgers en
ondernemingen betrokken bij burenruzies, zakenconflicten
en echtscheidingen, die worden aangesproken “klant” te
worden van een erkend bemiddelaar. We hebben hier te
maken met de fameuze bemiddeling voor handels- en
burgerlijke zaken, geregeld bij wet van 21 februari 2005.
Achteraf bekeken lijkt de Belgische wetgever de voorbije
jaren van bemiddeling niet genoeg hebben kunnen krijgen.
Na de introductie van de “Bemiddeling in stafzaken “in
1994² bleef het even rustig, alsof het hierbij zou blijven. In
1999 kwam er dan, als voorbode van méér, de “collectieve
schuldenregeling³” als insolventieprocedure voor natuurlijke
personen. In 2001 volgde de “wet op de
Proceduregebonden bemiddeling in familiezaken”>. In 2003
startte in Antwerpen het experiment van de
mediatierechters, dat na een negatief advies van de Hoge
Raad voor Justitie niet zou worden doorgezet?. In 2004 was
er de herziening van de Gemeentewet van 1999 waarbij
ondermeer een aanbod van bemiddeling werd
aangekondigd in het kader van de gemeentelijke reactie op
overlastfenomenen.@ Het jaar 2005 was er ware
hoogconjunctuur, met in februari de wet betreffende de
bemiddeling in familie- en handelszakenA, in juni de wet op
de herstelbemiddelingB en in december de wettelijke
introductie van de ‘schuldbemiddelaar’. En nog is het
verhaal niet rond, want in 2006 krijgen we dan de nieuwe
wetten op de JeugdbeschermingC met hierin een forse
nadruk op de bemiddeling als een prioritaire optie. Dit
wettelijke enthousiasme voor de bemiddeling staat niet los
van de internationale context met herhaaldelijke
initiatieven van zowel de Raad van Europa;: als de Europese
Unie¹¹ ter bevordering van de toepassing van modaliteiten
van bemiddeling.
In al deze regelgeving blijkt er, een aantal nuances niet te na
gesproken, een zekere eenstemmigheid te bestaan met
betrekking tot de achterliggende motieven. De overheid
ziet in bemiddeling een informeel instrument ter ontlasting

van de klassieke, formele procedures en ter bevordering
van een snellere en voor de burger meer inzichtelijke,
toegankelijke, beschikbare, herkenbare, betaalbare en
flexibele afhandeling van hun problemen en conflicten.¹²
Verder wil de wetgever via het bemiddelingsaanbod een
aanzet geven tot een wijziging van de cultuur waarbij de
rechtzoekende burger leert voor zichzelf op te komen, een
nieuw model van sociale relaties dat in wording is,
democratischer is en gestoeld op participatie en sociaal
verkeer.¹³ Analoog hiermee wordt aan de zijde van de
herstelbemiddeling de doelstelling “herstel’ aangevuld met
het veel ruimere “pacificatie” waarbij alle betrokkenen (in
de ruimste zin) worden aangesproken op hun bijdrage aan
de kwaliteit van het onderlinge samenlevingsklimaat.;>
Zelf herinneren we ons onze verbazing in 2005 toen de
bespreking in de Kamer tussen de verschillende politieke
fracties van het wetsontwerp inzake herstelbemiddeling,
m.n. over het belang van deze methode in de “Commissie
Justitie”, nauwelijks discussie opleverde.
Men kan zich afvragen of onder de term “bemiddeling” een
telkens ook vergelijkbare aanpak schuilgaat. Deze vraag rijst
des te meer gezien het feit dat slechts in een minderheid
van de genoemde regelgeving het woord “bemiddeling” ook
afdoende wordt gedefinieerd. Ondanks aandringen van de
Hoge Raad voor de Justitie zwijgt ondermeer de wet van 21
febr. 2005 hierover in alle talen.;? Dit komt erop neer dat de
wet er tautologisch op neerkomt dat bemiddeling datgene
is wat de (erkende) bemiddelaar doet. Het reeds geciteerde
wetsvoorstel Fournaux, dat aan deze wet ten grondslag ligt,
baseert zich in de Memorie van toelichting dan weer op
buitenlandse studies om bemiddeling te omschrijven als een
proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen,
dat wordt geleid door een onafhankelijke derde die de
communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te
brengen zelf tot een oplossing te komen.¹⁶ Het is
ongetwijfeld déze formulering waarop de wetgever zich
enkele maanden later inspireerde bij de redactie van art. 2
in de wet op de herstelbemiddeling. Ze ligt ook geheel in de
lijn van de definities van bemiddeling in de verschillende
aanbevelingen van de Raad van Europa. En dat we qua
methodisch opzet over hetzelfde praten mag ook blijken uit
de koppeling in beide wetten van het bemiddelingsaanbod
aan de principes van vrijwilligheid;A, neutraliteit;B en
vertrouwelijkheid. Aangaande dit laatste principe werd de
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formulering van het wetsartikel achteraf trouwens
overgenomen bij zowel de wet op herstelbemiddeling, en
die van 2006 op de bemiddeling in het kader van het
nieuwe jeugdrecht.
Deze beleidsmatige eenstemmigheid inzake de aard en de
aangevoelde relevantie van bemiddeling contrasteert met
de verbrokkelde manier waarop de bemiddelingspraktijk
intussen op het terrein vorm krijgt. In 2006 maakte Kurt
Creyf zich al zorgen over de diversiteit tussen de
toepassingen van bemiddeling op het domein van het
strafrechtelijke. Hij wees verder op de overlappingen tussen
de wetten inzake strafbemiddeling, herstelbemiddeling en
bemiddeling in het jeugdrecht. Hij stelde zich vragen bij de
verantwoordbaarheid,
de
werkbaarheid
en
de
geloofwaardigheid van dit alles ten aanzien van de
rechtszoekende burger.;C Soortgelijke bekommernissen
waren ook al te horen tijdens de parlementaire debatten
voorafgaand aan de wet van 22 juni 2005 en in het advies
van de Raad Van State op het wetsontwerp inzake het
nieuwe jeugdrecht.<: Er dient toegegeven dat de structuur
van de bemiddelingspraktijk aan de strafrechtelijke zijde (in
brede zin) eerder dan door inhoudelijke verschillen
geconditioneerd lijkt door hardnekkige, institutionele ratio’s
(en belangen!) op elk van de onderscheiden
toepassingsgebieden. Denkend aan de rechtswaarborgen
van de betrokken burgers is dat geen fraai gezicht en allicht
een deel van de verklaring voor de aangehouden stilte
tussen
burgerlijke
en
strafrechtelijke
bemiddelingspraktijken
en
de
hierop
betrokken
beleidsactoren. Al kunnen we ons afvragen of een
bemiddelingswet zonder klare definitie van het eigen
voorwerp, waar de bemiddelaars als het ware de contouren
en kwaliteitscriteria van het eigen optreden bepalen en
controleren, de burger dan zoveel méér houvast en
waarborg biedt. De eerlijkheid gebiedt trouwens te
herinneren aan de terreinstrijd tussen verschillende
beroepsgroepen²¹ van kandidaat-bemiddelaars rond vooral
de familiale bemiddeling, een strijd die met de wet van
2005 iets bereikte tussen wapenstilstand en vrede in. Zo
heeft de wetgever door af te zien van een scherpe definitie
van bemiddeling, voor deze verschillende groepen en de
bijhorende bemiddelingsstijlen, strategisch ruimte gelaten.
Zodoende kon een herhaling van het failliet van de eerste
wet op familiale bemiddeling worden vermeden.²²

De inhoudelijke eenstemmigheid van de beleidsmakers
maakt de bemiddelingspraktijk dus verre van immuun voor
institutionele verkaveling en professionele recuperatie. En
hierbij doet weinig ter zaken of het voorwerp van de
bemiddeling nu als een burgerlijk conflict dan als een
strafrechtelijk feit te kwalificeren valt.
Men kan zich overigens afvragen of de lijn tussen beide
domeinen wel ondubbelzinnig te trekken valt. De auteurs
van het ‘wetsvoorstel Fournaux’ van 2003 hadden met hun
document alleszins een radicale uitbreiding van het
bemiddelingsaanbod ten aanzien van de rechtzoekenden
voor ogen, ongeacht de aard van hun onderlinge conflict.
Het door hen voorgestelde artikel 1724 bepaalt: Elk geschil
komt voor bemiddeling in aanmerking²³, een stelling die in
de Memorie van Toelichting ietwat wordt genuanceerd. In
de uiteindelijke wettekst wordt het toepassingsgebied in dit
artikel beperkt tot elk geschil dat vatbaar is om te worden
geregeld via een dading.²⁴
Geheel terecht merken
Allemeersch, Gayse en Schollen op dat hiermee een zekere
dubbelzinnigheid blijft bestaan. Immers, of een akkoord
tussen partijen effectief in strijd is met de openbare orde is
iets dat in vele gevallen slechts na de bemiddeling, bij
homologatie van de overeenkomst, door de rechter kan
worden beoordeeld.<? Vele herstelbemiddelaars zullen zich
in deze stelling herkennen. Het is immers een hardnekkig
misverstand dat de bemiddeling in de strafrechtelijke
context een bemiddeling over de straf betreft. In wezen
gaat het om een onderling bespreken van de (burgerlijke)
gevolgen van het misdrijf en de mogelijkheden om deze
weer goed te maken.<@ In deze lijn echter doorgedacht,
komt het formele onderscheid tussen de bemiddeling in de
strafrechtelijke context en deze in burgerlijke zaken echter
goeddeels te vervallen.
In de aanloop tot de verwettelijking van de
herstelbemiddeling kregen we op 10 maart 2004 de
gelegenheid dit probleem voor te leggen aan de advies- en
onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie<A.
Het (informele) antwoord luidde toen dat de stellers van het
wetsvoorstel hun idee klaarblijkelijk niet in deze
grensoverschrijdende richting hadden bedoeld. Dergelijke
brede interpretatie ervan leek wel verdedigbaar maar zou
op het publieke forum onvermijdelijk voor verdere
vertraging in de besluitvorming zorgen. Daarom werd ze
niet aangehouden.
Het jaar daarop koos het beleid voor twee onderscheiden,

Erik CLAES
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grondig overlappende wettelijke kaders, dit op basis van
eerder institutionele dan conceptuele verschillen in doel en
aanbod.
Nog een jaar verder verviel men in hetzelfde euvel door in
het nieuwe Jeugdrecht de Bijzondere Jeugdbijstand als een
even weinig te verdedigen afzonderlijke “sector” van
bemiddeling af te bakenen. Dit leidde tot kritische vragen
van zowel de Raad van State als het Grondwettelijk Hof.<B
Deze nieuwe sector van bemiddelaars kreeg achteraf
structureel vorm in een pooling met educatieve sancties
binnen de nieuwe “Diensten voor Herstelgerichte en
Constructieve Afhandelingen”.
We zullen niet betwisten dat het juridisch “statuut” van het
conflict en van de partijen van invloed is op de marge
waarin door bemiddelaar en partijen kan worden gewerkt
en op het onderlinge relatieve machts(on)evenwicht. Zoals
met zoveel andere constitutieve elementen van de situatie
waarin de bemiddelende partijen zich bevinden, dient
hiermee tijdens het bemiddelingsverloop voortdurend
rekening gehouden.<C De bemiddelaar zal zichzelf en zijn
cliënten met name moeten afvragen of aan de
werkingsprincipes van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en
neutraliteit nog voldoende kan worden tegemoet gekomen.
Zeggen echter dat het juridisch statuut van het conflict ook
een radicaal andere bemiddelings-techniek, - grondhouding
of –deskundigheid vooronderstelt, of – jawel – een geheel
ander wettelijk kader, getuigt hetzij van een verborgen
agenda, hetzij van een gebrek aan inzicht van waar de
bemiddelingsratio in wezen om te doen is.
We pleiten volstrekt niet tegen een grondige en liefst
permanente vorming van de bemiddelaars als een zekere
kwaliteitsgarantie naar de rechtzoekende burger toe.
Evenmin valt uit te sluiten dat bemiddelaars zich vervolgens
in één of ander deeldomein gaan specialiseren. Wanneer
dergelijke specialisatie in bepaalde contexten evenwel een
exclusieve voorwaarde wordt voor de toelaatbaarheid van
een
bemiddeling
of
ontvankelijkheid
van
het
bemiddelingsresultaat schiet de bemiddeling in haar reactie
tegen over-institutionalisering en formalisering van de
samenleving, zijn doel ver voorbij.
Het bemiddelingsaanbod mag dan wel neutraal zijn, het is
volstrekt niet waardenvrij.³⁰ Anders dan Franky De Meyer
zouden we deze stelling echter niet enkel funderen in
communicatietheorie of interpersoonlijke ethiek. In de
woorden van de auteurs van het al vaak aangehaalde
wetsvoorstel inzake bemiddeling van 2003 gaat het bij de
bemiddeling immers niet enkel om het onmiddellijk belang
van de betrokken partijen, maar tevens een leerproces ter
bevordering onder de burgers van een cultuur van
participatie en democratie.³¹
Voor dit paradoxale risico op verdeskundiging in naam van
de deskundigheid van de burger en op herformalisering in
naam van het spontane, werd in 1977 al nadrukkelijk
gewaarschuwd door Nils Christie in zijn beroemde “Conflicts
as property”.³²
In dezelfde lijn signaleerde men bij het in voege treden van
de wet van 21 februari 2005 het risico van de regulering van
deze materie, die het voor zijn meerwaarde bij uitstek van
de flexibiliteit moet hebben.³³ Een soortgelijke
bekommernis was rond dezelfde tijd ook in de Memorie van
Toelichting van het ontwerp inzake de bemiddeling in de

strafrechtelijke context te lezen. Op basis hiervan werd
verantwoord dat de wet doelbewust niet ingaat op de
inhoud van het bemiddelingsproces: deze behoort aan de
partijen toe. ³>

Naast deze verkruimeling springt bij alles wat met
bemiddeling te maken heeft nog een ander
gemeenschappelijk probleem in het oog. Het
betreft meer in het bijzonder de discrepantie
tussen de verregaande ambities van de
beleidsmakers en de moeilijkheid om één en ander
ingang te doen vinden in de praktijk.

Inmiddels schrijven we 2010. Aan de zijde van de
“burgerlijke bemiddeling” is de nog bij wet gearticuleerde
buiten-gerechtelijke bemiddeling geheel verdwenen in de
schaduw van de veel méér gereguleerde proceduregebonden
tegenhanger.
De
federale
bemiddelingscommissie regelt de erkenning van de
bemiddelaars en van de opleidingen. De bemiddelaars,
overwegend advocaten en notarissen, organiseren zich in
eigen provinciale overleg-fora, rond eigen opleidingscentra
die zich onderling formeel in een concurrentiepositie
bevinden en elk eigen inhoudelijke “modellen” voorstaan.³⁵
Binnen de verschillende “sectoren” van slachtoffer-dader
bemiddeling is er toenemende druk zich op de eigen sector
terug te plooien, elk met eigen selectie-en kwaliteitscriteria
en eigen accenten in de opleiding en opvolging van de
bemiddelingspraktijk. Het zijn de bemiddelaars zelf die
hiertegen nog het meeste weerstand bieden.
Met
het
oog
op
de
achterliggende
ontwikkelingsgeschiedenis en op de sociaal-politieke
dimensie van dit niet-waardenvrije bemiddelingsaanbod is
deze dreigende verkruimeling en vermethodologisering
zorgwekkend. Nu de wettelijke kaders bijna volle vijf jaar in
voege zijn kan men zich niet langer verschuilen achter de
nood aan veiligheid en bevestiging binnen de eigen kring,
eigen aan een opstartperiode.
Naast deze verkruimeling springt bij alles wat met
bemiddeling te maken heeft nog een ander
gemeenschappelijk probleem in het oog. Het betreft meer
in het bijzonder de discrepantie tussen de verregaande
ambities van de beleidsmakers en de moeilijkheid om één
en ander ingang te doen vinden in de praktijk. Inderdaad,
op alle fronten moet men toegeven dat het aantal
bemiddelingen relatief ondermaats blijft. In dat verband is
het recente boek van De Bauw en Gayse, als “wegwijs voor
de rechter” een hoogst herkenbare poging tot het vergroten
van het draagvlak voor bemiddeling bij ondermeer de
magistratuur.³⁶ Des te spijtiger is het dan dat in dat boek,
met uitzondering van het inleidend woordje van raadsheer
Verougstaete, geen enkele verwijzing is terug te vinden naar
de bemiddelingsmogelijkheden in de strafrechtelijke sfeer.
Maar ach, waar vonden we de voorbije jaren vanuit de
herstelbemiddeling of de bemiddeling in strafzaken
aanzetten tot uitwisseling met door de federale
bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars?
Wordt er nu niet gepraat, dan riskeren de verschillende
soorten bemiddelaars kortelings bij hun collega’s uit de
andere sectoren slechts het gebrek aan verwijzingen als
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gemeenschappelijk kenmerk te herkennen en krijgen we
diverse groepen professionals, elkaar bevechtend om het
cliënteel. Voor dergelijke karikatuur van een op
participatieve rechtspraak en samenlevingsopbouw gericht
aanbod kan niemand warm lopen.
Minister van Justitie De Clerck kondigt initiatieven aan om
de verbrokkeling van het bemiddelingsaanbod te
bestrijden³⁷ en blijkt inmiddels plannen te smeden tot de
oprichting, in de context van de “familierechtbanken”, van
coördinerende regionale aanspreekpunten voor de diverse
vormen van bemiddeling.³⁸ Deze idee is ook terug te vinden
in de ministeriële oriëntatienota van november 2009 waarin
het concept van de familierechtbank wordt toegelicht en de
hierin voorziene “bemiddelingsafdeling”, belast met het
aanstellen van bemiddelaars en ten behoeve van de
rechtzoekende burgers voorzien van een centraal
bemiddelingsloket.³⁹
Loopt het beleid de bemiddelingspraktijk in visie voorop?
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Voetnoten:
¹ Leo Van Garsse, Vakgroep sociale agogiek U-Gent, Vrijwillig Wet.
medewerker LINC.
² Art 216 ter S.V.
³ Art 1675/2 tot 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek.
> Wet van 19 febr. 2001.
⁵ Dufraing, D. (2003) Suggnomè , Nieuwsbrief jg 4,1.
⁶ Wet van 25 maart 2004, met betrekking tot de “gemeentelijke administratieve sancties”.
⁷ Wet van 21 febr. 2005 tot wijzing van het Gerechtelijk Wetboek in
verband met Bemiddeling. We zullen in het vervolg van deze bijdrage
sprake over de “wet op de burgerlijke bemiddeling”.
⁸ Wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen inzake de
bemiddeling in de Voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering. In de verdere tekst
zullen we voor de leesbaarheid spreken over de “Wet op de
herstelbemiddeling”.
⁹Wetten van 15 mei en 13 juni 2006. Verder: “Het nieuwe jeugdrecht”.
;: R(98)1 betreffende de familiale bemiddeling, R(99)19 betreffende de
bemiddeling in strafzaken, R(2001)10 betreffende de bemiddeling in
civiele zaken, R(2003)1639 betreffende de familiale bemiddeling en de
gelijkheid der seksen. De Bauw, S. en Gayse, B. (2009). Bemiddeling en
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Grensgebied
Gelijkenissen en verschillen tussen de
Herstelbemiddeling en Bemiddeling in
Familiezaken
Evelyn GOEMAN ¹

Beste lezer,
Als herstelbemiddelaar besloot ik het voorbije academiejaar
mijn kennis verder uit te breiden en volgde ik de opleiding
Bemiddeling in Familiezaken aan de universiteit Gent. Wat
mij vooral motiveerde was het feit dat Bemiddeling in
strafrechtelijke zaken en de Bemiddeling in familiezaken
zich als twee afzonderlijke domeinen hebben ontwikkeld en
dit zonder veel samenwerking of overleg. De praktijk wijst
vandaag uit dat beide bemiddelingssferen veel raakvlakken
hebben, niettegenstaande zij beide anders georganiseerd
zijn. Omdat ik als bemiddelaar dagelijks in deze praktijk sta,
vertrek ik vanuit mijn praktijkervaring om deze raakvlakken
te duiden. In mijn zoektocht zal ik aan de hand van een
praktijkverhaal een aantal vragen uitdiepen. Hierbij wil ik
vermelden dat het hier niet over een stereotype casus
handelt aangezien deze zich situeert in zowel een
burgerrechtelijke als in een strafrechtelijke procedure. Dit in
tegenstelling tot de klassieke herstelbemiddeling die zich
enkel in het strafrechtelijke domein bevindt. Mijn
bedenkingen zullen verder in deze nieuwsbrief getoetst
worden aan de visies van andere bemiddelaars en zullen de
lezer uitnodigen om te komen tot een beeld van beide
bemiddelingssferen. Mogelijk kan dit artikel een aanzet zijn
tot het verkennen van samenwerkingsafspraken tussen
beide vormen van bemiddeling.

Karen en 225 euro voor Kevin) en zegt voor recht dat in
afwachting van het vonnis van de rechter ten gronde de
beide kinderen hun hoofdverblijf bij hun moeder en hun
secundaire verblijfplaats bij vader hebben, behoudens
andersluidend akkoord tussen An en Dirk. Als gevolg van
deze beslissing trekt Dirk bij zijn ouders in en besluit hij in
begeleiding te gaan voor zijn drugprobleem. Hij is ervan
overtuigd dat als de gemoederen wat bedaard zijn en hij zijn
gebruik onder controle heeft, An wel tot zinnen zal komen.
Volgens hem valt hun relatie nog te redden. Het is voor Dirk
dan ook een hele verrassing als An uiteindelijk toch besluit
om de echtscheidingsprocedure aanhangig te maken.
Dirk besluit om niet bij de pakken te blijven neerzitten. Hij
wil alles doen om het oude gezinsleven te herstellen. Om An
en de kinderen te tonen dat hij veranderd is, zoekt hij een
eigen onderkomen. Ook wil hij de band met zijn kinderen
niet verliezen.
Van zodra hij een huis gehuurd heeft, besluit hij om een
procedure aanhangig te maken bij de kortgeding rechter
waarbij hij uitbreiding vraagt van het secundair verblijf van
de kinderen. Hij vordert meer bepaald een gelijkmatig
gedeeld verblijf (week-weekregeling) en verwijst daartoe
naar de wet van 18.07.2006 tot het bevoorrechten van een
gelijkmatig verdeeld verblijf van kinderen van gescheiden
ouders.

De Feiten²
An en Dirk zijn 17 jaar getrouwd en hebben samen twee
kinderen: de veertienjarige Kevin en de zestienjarige Karen.
Sinds twee jaar kampt Dirk met een drugprobleem en wordt
het gezinsleven bepaald door zijn gebruik waarbij hij steeds
zeer agressief is. An krijgt regelmatig slaag. Tot overmaat
van ramp raakt Dirk zijn baan kwijt, wat maakt dat ook het
laatste beetje orde en structuur uit zijn leven verdwijnt.
De laatste maanden is de situatie voor An ondraaglijk
geworden. Ze is ten einde raad en wil scheiden. Met de
steun van haar advocaat zet zij een procedure voorlopige en
dringende maatregelen in gang bij de vrederechter. Deze
laatste bepaalt dat An samen met de kinderen in het
huurhuis kan blijven wonen, kent An een maandelijkse
onderhoudsbijdrage toe voor de kinderen (250 euro voor

Niettegenstaande het feit dat de echtscheidingsprocedure
loopt, wil hij er zich niet bij neerleggen dat zijn relatie met
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An tot het verleden behoort. Zoals reeds gezegd probeert hij
het contact met An te herstellen. Hij gaat dan ook te pas en
te onpas aan Ans deur staan, stuurt haar dagelijks berichten
om te laten weten dat hij van haar houdt, bestookt haar met
brieven en vraagt de kinderen de oren van het hoofd rond
het gaan en staan van hun moeder. Het gaat zelfs zo ver dat
hij op bepaalde momenten An achtervolgt. Een aantal van
die confrontaties loopt uit op geweld. An dient dan ook
meerdere strafklachten in voor opzettelijke slagen en
verwondingen en belaging.
Tijdens de inleidende zitting bij de kortgeding rechter stelt
deze vast dat An met ernstige angstgevoelens kampt ten
aanzien van Dirk. Dit wordt door haar toegeschreven aan
Dirks agressie. Dirk erkent van zijn kant voor de kortgeding
rechter dat het een aantal maal tot partnergeweld gekomen
is. Dit wordt eveneens gestaafd door de op de zitting
voorgelegde processen-verbaal.
Na het aanhoren der standpunten van beide partijen wordt
geoordeeld dat er tussen partijen aanhoudende en ernstige
problemen heersen. Daarnaast wordt vastgesteld dat Dirk de
huwelijksbreuk emotioneel nog niet heeft verwerkt. Voor de
rechter behoort het bevelen van een maatschappelijk
onderzoek, gelet op haar lange duurtijd³ en de beperkte
mogelijkheid van het aantal tussenkomsten van de
justitieassistent in casu, niet tot de mogelijkheden om de
actuele ernstige conflictsfeer tussen partijen zo snel als
mogelijk te beëindigen. Daarom informeert de kortgeding
rechter de partijen over de mogelijkheid om beroep te doen
op de dienst herstelbemiddeling, zoals bedoeld in de wet van
22 juni 2005⁴, aangeboden door vzw Suggnomè met als
grond de meerdere strafklachten die An indiende. Deze
bemiddeling moet hen de kans bieden om de aanhoudende
problemen, met name het geweld en de belaging, het hoofd
te bieden en biedt hen de mogelijkheid om hun conflict
terug in eigen handen te nemen.? Bovendien wordt op deze
manier het emancipatorisch vermogen van beiden om te
zoeken naar een gedragen antwoord op hun conflict erkend.
Partijen overwegen het voorstel en besluiten tijdens de
debatten gezamenlijk om een aanvraag tot bemiddeling in te
dienen bij vzw Suggnomè. De zaak wordt bijgevolg uitgesteld
voor een periode van zes maanden om deze
herstelbemiddeling een kans te geven.
Verder wordt bepaald dat, nu Dirk het nodige gedaan heeft
om een voldoende ruime woning te betrekken en werk
maakt van zijn drugprobleem, het secundair verblijf kan
worden uitgebreid. Zo zullen Kevin en Karen om de veertien
dagen in de pare weken van zaterdagmorgen 9u00 tot de
daaropvolgende zondagavond 18u00 bij hun vader verblijven
evenals de helft van alle schoolvakanties.
Verloop van de bemiddeling
Onmiddellijk na de zitting neemt An contact op met onze
dienst. Zij wenst een afspraak te maken voor een intake
gesprek. Ik fixeer een afspraak en twee dagen later komt An
langs. Bedoeling van dit gesprek is om de werking van onze
dienst toe te lichten en dieper in te gaan op de
verwachtingen van An naar de bemiddeling toe. Daarnaast
moet ik An vandaag duidelijk maken dat ik de bemiddeling
(nog) niet kan opstarten. Gelet op het feit dat de
herstelbemiddeling zich situeert binnen een strafrechtelijk

kader dien ik conform de lokale samenwerkingsafspraken@
de procureur des Konings te informeren van de voorliggende
vraag tot bemiddeling om na te gaan of de bemiddeling niet
interfereert met het lopende opsporingsonderzoek en of
voldaan is aan de criteria voor herstelbemiddeling in deze.A
Dit kan een twee- tot drietal weken in beslag nemen. Indien
er geen sprake is van interferentie kan het dossier worden
opgestart. Hierna neem ik contact op met Dirk. Ook met hem
leg ik een afspraak vast om de bemiddelingsprocedure toe te
lichten.

Na veertien dagen krijg ik van de procureur te horen dat in
dit dossier aan de slag kan worden gegaan. An is vooral
opgelucht met dit nieuws. Negatief advies zou immers
betekend hebben dat ik als bemiddelaar het dossier niet kan
opstarten, met andere woorden terug naar af. Ook Dirk is
tevreden dat er eindelijk iets gebeurt. Ik kies er expliciet voor
om met elke partij nog één afzonderlijk gesprek te voeren en
om nadien met hen beiden rond de tafel te zitten. Deze
methodiek
verschilt
van
deze
in
andere
herstelbemiddelingen, waar partijen er voor kiezen om soms
blijvend indirect te bemiddelen.B
Uit het eerste gesprek met An onthoud ik volgende
aandachtspunten:
An wil dat het geweld stopt. Bij de laatste
confrontatie, het halen van de kinderen, heeft Dirk haar
hardhandig tegen de deur geduwd. Ze liep hierbij
kneuzingen op. Juridisch gezien valt dit onder slagen en
verwondingen, maar Dirk beweert dat hij haar nooit
geslagen heeft, enkel geduwd. Zo zijn er duizend en één
(kleine) voorvalletjes: wat getrek en geduw, roepen naar
haar en de kinderen,…
Verder wil An aan Dirk duidelijk maken dat haar
beslissing rond de scheiding vast staat. Dirk heeft genoeg
kansen gekregen en heeft ze allen verbrod. Ergens ziet ze
hem nog wel graag maar ze wil niet meer verder leven
met hem. Het is haar hoop dat ze nog verder overeen
kunnen komen voor de kinderen en erin slagen om hierin
afspraken te maken.
An wil niet langer lastig gevallen worden door Dirk.
Het is al moeilijk genoeg om haar leven terug op de rails
te krijgen. Steeds die brieven en sms’jes. Ook het feit dat
hij haar volgt is een stap te ver: boodschappen doen, een
bezoekje aan haar moeder, een avondje uit, steeds moet
ze op haar hoede zijn.
Het te pas en te onpas langskomen aan haar woonst
moet evenzeer stoppen. Midden in de nacht aan de
voordeur bellen of door de brievenbus roepen dat hij haar
terug wil, zorgt voor de nodige stress en onrust en dit
voor haar en de kinderen.
An vreest voor het strafproces. Naast de burgerlijke
procedure werd naar aanleiding van de klachten van An
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ook een opsporingsonderzoek ingesteld. Het feit dat ook
hier waarschijnlijk een rechtszaak van zal komen maakt
het voor An allemaal nog moeilijker. Gaat Dirk dan
helemaal door het lint gaan en wat zullen de gevolgen
zijn voor haar en de kinderen?

In tegenstelling tot An had Dirk maar één agendapunt voor
de bemiddelaar:
“Waarom heeft An mij verlaten? Ik wil haar
terug en wil ons leven hervatten”.
Na deze twee afzonderlijke intakegesprekken organiseer ik
een eerste gezamenlijke ontmoeting. Tijdens dit gesprek
pas ik zoals steeds het eclectische bemiddelingsmodel toe.C

Fase A: Mandaat tot bemiddelen
Tijdens het eerste gezamenlijke gesprek staat de keuze voor
bemiddelen centraal. Het wettelijk kader en de
bemiddelingsprincipes;: worden nogmaals door mij als
bemiddelaar uiteengezet. Het is mijn bedoeling om van
beide partijen nogmaals het mandaat tot bemiddelen te
krijgen. Dit lijkt misschien evident maar de praktijk wijst het
tegendeel uit. Vooral Dirk is zeer emotioneel tijdens deze
eerste ontmoeting met An. Hij kan zijn tranen niet
bedwingen en wil vooral An terugwinnen. Uit zijn relaas
blijkt dat hij niet kiest voor bemiddeling maar voor therapie,
het is zijn hoop dat de bemiddeling hen terug samen brengt.
Voor An is dit net het tegenovergestelde, zij wil zo vlug als
kan over naar haar agenda om te komen tot concrete
afspraken. Temporiseren is de boodschap. Door beiden de
kans te geven hun verhaal te vertellen, hun verwachtingen
en hoop naast elkaar te zetten, probeer ik te komen tot een
gezamenlijke beslissing over de oplossingsweg. Even
evident zou zijn om de bemiddeling te laten voor wat ze is
en het strafproces en het burgerlijk proces verder af te
wachten. Vragen die ik hierbij stel zijn de volgende:
Heeft An zeker beslist om te scheiden? En indien ja, is deze
beslissing definitief en onherroepelijk? Is An zich bewust
van het feit dat er een positieverschil is tussen haar en Dirk
met andere woorden dat zij de eerste beslisser is en dat
deze beslissing nog niet is geaccepteerd door Dirk?
Wat kan An doen om Dirk duidelijk te maken dat deze
beslissing onherroepelijk is?
Uiteindelijk zegt Dirk dat hij voor een voldongen feit wordt

geplaatst. Je kan immers niemand verplichten om getrouwd
te blijven. Als ik hem vervolgens vraag of hij verder kiest om
te vechten (met alle gevolgen van dien) of om te regelen,
kiest Dirk om de dingen te regelen.¹¹ Pas hier gaat de
bemiddeling van start! In een volgend gesprek zullen we
stilstaan bij de agenda van de partijen.
Fase B: Verhaalvertelling en agenda
De volgende gesprekken tussen An en Dirk verlopen een pak
minder emotioneel. Nu de beslissing tot scheiden gevallen
en aanvaard is, schept dit een basis voor verdere
communicatie. Tijdens de gesprekken krijgen zowel An als
Dirk de ruimte om hun verhaal te vertellen. Zo vertelt An
over de onmacht die zij de voorbije jaren gevoeld heeft,
over haar beslissing om weg te gaan, over de angst die
kwam opduiken toen Dirk gewelddadig werd en over de
frustratie rond het voortdurend controleren van haar

dagdagelijkse bezigheden. Ze drukt ook de hoop uit om nu
te kunnen komen tot goede afspraken voor de kinderen.
Uiteindelijk blijven ze moeder en vader van Kevin en Karen.
Dirk op zijn beurt vertelt over de stappen die hij gezet heeft
om zijn gebruik onder controle te krijgen, over de onmacht
die hij voelde toen hij van de vrederechter het huis moest
verlaten, de periode dat hij bij zijn ouders woonde, …
Mijn rol in deze bestaat er in om de partijen te vragen
vanuit hun perspectief het conflict te vertellen, om bij
beiden luisterbereidheid te creëren en om vervolgens hun
gemeenschappelijkheid in doelen te identificeren. Zo komt
zowel bij An als bij Dirk naar boven dat ze vooral rust willen
voor zichzelf en voor de kinderen. Het aanhoudende conflict
vergt zijn tol voor iedereen. Zo verloor Dirk zijn werk en
doet Kevin het niet goed meer op school, de kans is groot
dat hij een jaar zal moeten overdoen. Ook bij An en Karen
weegt de stress van de voorbij 16 maanden door.

Fase C: Verdere exploratie en onderhandelen
Nu An en Dirk hebben kunnen stilstaan bij het verleden is
het mijn taak als bemiddelaar om hen te ondersteunen in
het bewegen van het verleden over het heden naar de
toekomst toe. Hierbij moet ik bij elk van de achterliggende
standpunten op zoek naar de onderliggende funderingen.
Zo hebben ze beiden nood aan rust: voor An
betekent dit de nodige rust om haar leven opnieuw op te
bouwen als alleenstaande vrouw en moeder. Voor Dirk
betekent dit de nodige rust om te kunnen rouwen over
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en verwerken van het verlies van zijn vrouw en gezin.
Verder hebben ze beiden ook nood aan
communicatieregels tussen hen beiden. Afspraken rond
de kinderen zullen steeds in overleg moeten gemaakt
worden. Hoe organiseren ze dit het best ? Gesprekken
aan de deur die dan uitmonden in onenigheid en twist
zijn duidelijk niet de beste optie. Hoe kunnen ze de
kinderen hierin betrekken? Communicatie staat voor An
in functie van de kinderen, het moet tot haalbare
afspraken komen voor iedereen. Voor Dirk stond
communicatie tot voor kort in functie van het
terugwinnen van An. Nu hij de beslissing van An
geaccepteerd heeft en gekozen heeft om te regelen in
plaats van te vechten, komt er bij hem een ander
fundament boven drijven. Hij wil door middel van een
goede communicatie met zijn ex de band met zijn
kinderen bewaren. Hij wil vooral leuke dingen met hen
doen om het verleden een stukje te kunnen vergeten, zo
wil hij bijvoorbeeld eens met hen beiden op vakantie
deze zomer.
Rechtvaardigheid is ook een gemeenschappelijkheid
die op de agenda staat. Zo wil Dirk evenveel tijd met zijn
kinderen kunnen doorbrengen als An. Ondertussen heeft
hij een huis gehuurd waar beide kinderen een eigen
kamer kunnen betrekken en dit op acht kilometer van de
oude gezinswoning. An wil begrip opbrengen voor Dirk
zijn standpunt maar vindt dat ook de kinderen hierin
moeten gehoord worden. Tenslotte zijn het jongvolwassenen die hierin ook iets te zeggen hebben. Zij
vindt een beslissing over de verblijfsregeling rechtvaardig
als ook de kinderen hun stem hierin gehad hebben.

en een slachtoffer, geen verdachte en ook geen
benadeelde, vandaar dat er ook geen grond is om op te
werken.
Waaruit kan mijn taak dan wel bestaan? Blind kan je als
bemiddelaar hiervoor niet zijn, mensen hebben
ondertussen al een hele weg met je afgelegd en hebben je
het vertrouwen geschonken. Ook rond dit burgerlijke
gedeelte moet een standpunt worden ingenomen.
Persoonlijk zie ik hier een rol weggelegd als
trajectbemiddelaar. Een persoon die even op weg gaat met
twee mensen om hen al doende te laten proeven van het
concept bemiddeling en hen zo laat ervaren wat dit voor
hen kan betekenen. Nu An en Dirk ervaren hebben wat
bemiddeling precies inhoudt, zullen ze makkelijker een
keuze kunnen maken over de verder te volgen
oplossingsweg.¹² Willen ze nog steeds de strijd aangaan met
elkaar voor een burgerlijke rechtbank, besluiten ze om hun
advocaten te laten onderhandelen in hun naam of willen ze
zelf aan het stuur zitten van hun zaak en kiezen ze ervoor
om in deze verder te bemiddelen met een (zelfstandig)
familiaal bemiddelaar? Hen hier doorheen helpen en hen
hierover positie laten innemen is een taak die ik kan ter
harte nemen.

Persoonlijk zie ik hier een rol weggelegd als
trajectbemiddelaar. Een persoon die even op weg
gaat met twee mensen om hen al doende te laten
proeven van het concept bemiddeling en hen zo
laat ervaren wat dit voor hen kan betekenen.

Fase D: Overeenkomst
Bovendien willen ze beiden twisten over geld
vermijden. Zo willen ze tot goede financiële afspraken
komen. Een gemeenschappelijke kindrekening lijkt wel
een optie te zijn maar wie zal die rekening dan beheren?
Daarnaast willen ze ook bekijken hoe ze de
spaartegoeden gaan verdelen.
Tijdens deze bemiddelingsfase komt zowel het
strafrechtelijke als het burgerrechtelijke luik aan bod. Het
aanhoudende geweld, de belaging en de afspraken over
communicatieregels tussen hen beiden zijn agendapunten
waar ik als herstelbemiddelaar iets mee kan en waarover ik
afspraken op papier kan zetten. De verblijfsregeling van de
kinderen, afspraken over alimentatie en de verdeling van de
spaargelden zijn punten die klassiek in het raam van de
familiale bemiddeling passen. Aan mij de taak om hierin wat
klaarheid te scheppen. Dit betekent dat ik dit burgerlijke
luik moet los laten. Het zou niet kaderen in het concept van
de herstelbemiddeling om in deze verdere afspraken te
maken, of juist wel? En indien dit laatste het geval is, vanuit
welke visie zou het zich laten verantwoorden dat de
herstelbemiddelaar ook dit burgerlijke luik verder opneemt?
Voor alle duidelijkheid, ikzelf zie hier voor een
herstelbemiddelaar geen taak liggen. Onder de noemer
slachtoffer-dader bemiddeling lijkt het me onmogelijk deze
andere afspraken te maken want waar positioneren partijen
zich dan? In dit burgerlijke luik is geen sprake van een dader

Bewegen van fase C naar fase D betekent voor mij partijen
voorstellen laten doen om de geschilpunten op te lossen.
Als bemiddelaar help ik bij het in kaart brengen van alle
ideeën om er zeker van te zijn dat alle aspecten van het
conflict
worden
behandeld.
Van
zodra
de
oplossingsmogelijkheden gekozen zijn en deze zijn
geconcretiseerd, dient een overeenkomst te worden
geschreven. Een overeenkomst die op vraag van partijen
gevoegd wordt aan het strafrechtelijk dossier. Eens het
dossier voor de correctionele rechtbank wordt behandeld,
kan de strafrechter zich verhouden ten aanzien van het
standpunt van de partijen. Onderzoek leert ons dat een
dergelijke overeenkomst ten gunste kan spelen van de
verdachte en gevolg kan hebben voor de strafmaat.¹³ Welke
is de waarde van een dergelijk document voor een
burgerlijke rechtbank? Als herstelbemiddelaar voeg ik geen
elementen toe aan een burgerlijk dossier, dit betekent niet
dat partijen dit niet zelf kunnen doen of kunnen vermelden
op de zitting wat het resultaat was van de doorlopen
herstelbemiddeling.
Belangrijkste afspraak is dat An en Dirk ervoor kiezen om
hun conflict verder te regelen via bemiddeling. Via de
website van de Federale Overheidsdienst Justitie vonden ze
een familiaal bemiddelaar in hun buurt op wie zij beiden
beroep wensten te doen. Zij geven deze afspraak gestalte in
de bemiddelingsovereenkomst. Verder willen zij nog een
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aantal zaken laten weten aan de strafrechter. Zo wordt
verder in de bemiddelingsovereenkomst ruimte voorzien
om het standpunt van An en dat van Dirk te verwoorden
aangaande het gebeuren, maakt Dirk zijn excuses over aan
An voor het geweld en de belaging de voorbije maanden en
vermelden ze dat rust momenteel voor hen beiden
belangrijk is. Voor An omdat zij nu pas van start kan met
een nieuw leven en voor Dirk om de hele geschiedenis te
verwerken en om verder te werken aan zijn
drugprobleem.;> Verder wil Dirk naar de toekomst toe
zoveel mogelijk vermijden om in de buurt van de oude
gezinswoning te komen. Zo wordt hij niet steeds
geconfronteerd met oude herinneringen die voor hem
verbonden zijn aan de woning. Daarom spreken ze af dat
voortaan An zich zal engageren om de kinderen naar Dirk te
voeren. Communicatie over de kinderen wordt vanaf heden
geregeld via mail en niet meer via gesprekken aan de deur
of via sms. Beiden zijn ook bereid om driemaandelijks een
oudervergadering te installeren.;? In afwachting van verdere
afspraken hierover en over een definitieve verblijfsregeling
spreken ze een vakantieregeling af op maat van de
kinderen, waarbij de kinderen steeds zullen gehaald en
gevoerd worden door An. Bovendien wil An vermelden dat
Dirk voor haar niet gestraft dient te worden. Voor haar is
het belangrijkste dat het geweld en de belaging gestopt is.

De raakvlakken en
bemiddelingssferen

verschillen

tussen

de

twee

Conceptueel
Na het uitschrijven van deze casus voel ik mij enigszins
verward. Heb ik in deze juist gehandeld en wat is dan de
definitie van juist? Reflecterend over de hoger beschreven
situatie bedenk ik dat mijn opdracht als herstelbemiddelaar
zich situeert rond het op gang brengen van de
communicatie over de (burgerlijke) gevolgen van het
misdrijf. Als ik dit principe toepas op de geschiedenis van An
en Dirk laten deze (burgerlijke) gevolgen zich benoemen als
stress, angst en onrust bij alle gezinsleden, schrik voor de
toekomst, schrik voor herhaling van het geweld en voor de
belaging maar ook het feit dat An beslist om een eind te
maken aan haar huwelijk en alle verdere regelingen die
hieruit volgen.;@ Moet ik dan niet de volledige weg met mijn
partijen bewandelen en alle thema’s zowel de
strafrechtelijke als de burgerlijke bespreken? Met andere
woorden, waar ligt de grens van mijn mandaat, dat ik nog
steeds van mijn partijen krijg en niet van de kortgeding
rechter of de procureur en waarbij de inhoud van het
bemiddelingsproces de partijen toebehoort?;A Voor partijen
zou het vermoedelijk gemakkelijker zijn om het
bemiddelingsproces volledig te doorlopen via de reeds
ingeslagen weg. Tenslotte worden zij door mijn afbakening;B
naar de volgende professional gestuurd om daar met hem
of haar opnieuw van start te gaan. Zij zullen terug hun
verhaal moeten doen en terug vertrouwen moeten winnen
in deze persoon. Moet ik niet durven loslaten en afstappen
van mijn hokjesdenken dat zijn oorsprong vindt in onze
gerechtelijke structuren en in de verkaveling van het
bemiddelingsveld. Als mens zeg ik ja, laten we het volledige
proces doorlopen, het is absurd om te denken dat oorzaak

en gevolg van elkaar kunnen worden losgekoppeld. Mijn
overtuiging hierin wordt nog aangesterkt door het feit dat
het over een diep menselijk gebeuren gaat dat zijn invloed
heeft op de levens van verschillende personen meer
bepaald op An en Dirk als ouder van Kevin en Karen en als
ex-partner van elkaar en op Kevin en Karen als kinderen van
hun ouders. Zo doorgedacht kom ik tot de vaststelling dat
de begrenzing tussen het burgerlijke en strafrechtelijke luik
niet eenduidig kan worden getrokken. Wat houdt mij als
bemiddelaar tegen om het proces tot het eind te
begeleiden? En zijn de grenzen die ik mezelf opleg wel allen
zo relevant of gegrond? Wegen deze op tegen de vraag of
het mandaat van de partijen?
Wordt de grens tussen beide bemiddelingsvormen bepaald
door hun wettelijke basis?;C <: Lees ik beide wetten er op na
dan vind ik er grote gelijkenissen in terug:
de term bemiddeling bestrijkt mijns inziens dezelfde
lading;
de burgerlijke wet voorziet de mogelijkheid om een
gerechtelijke bemiddeling evenals een vrijwillige
bemiddeling te laten starten. Ter vergelijking
voorziet de strafwetgeving de mogelijkheid om
bemiddeling op te starten op vraag van partijen²¹ of
op vraag van de staande of zetelende
magistratuur²²;
wat de principes of methodische opzet van de
bemiddeling betreft zijn deze volledig gelijklopend:
de vertrouwelijkheid, de neutraliteit en de
vrijwilligheid;
ook de mogelijkheid om documenten in de vorm
van een bemiddelingsakkoord te laten voegen aan
het gerechtelijk dossier wordt door beide
regelgevingen voorzien. Met dat verschil dat in het
strafrechtelijke luik de rechter rekening kan houden
met het bemiddelingsresultaat en in het
burgerrechtelijke luik de rechter rekening moet
houden met het voorliggende akkoord indien dit
niet strijdig is met de openbare orde en goede
zeden;
daarnaast roept de burgerlijke wet een federale
bemiddelingscommissie in het leven die moet
waken over de ontwikkeling en de kwaliteit van de
bemiddelingsprocedure terwijl de strafwet een
deontologische commissie in het leven roept met als
taak om een deontologische code op te stellen, te
actualiseren en zich te buigen over deontologische
problemen. Deze laatste is vijf jaar na het in voege
treden van de wet op de herstelbemiddeling helaas
nog steeds niet in werking.
Moet de grens dan worden gezocht in de classificatie
binnen ons rechtssysteem waarbij traditioneel het
nationaalrecht wordt ingedeeld in publiekrecht en
privaatrecht.²³ Bevindt het grote verschilpunt zich in het feit
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dat het strafrecht van openbare orde is. Net door het afstaan
van het conflict aan de strafrechter wordt het algemeen
belang centraal gesteld en wordt het individueel belang
ondergeschikt gemaakt aan het algemeen belang. Dit
betekent dat individuele verhoudingen ondergeschikt worden
gemaakt aan de verhouding burger - overheid waarbij aldus
een verticale rechtsverhouding in het leven wordt geroepen
(overheid - onderdaan). Aangezien ik er geen extreme visie
op het herstelrecht op na houd en aldus geen pleitbezorger
ben van de afschaffing van het strafrecht<> maar eerder een
gematigde visie op het herstelrecht<? aanhang waar herstel
en sanctie samengaan, kan ik als bemiddelaar dit algemeen
rechtsprincipe niet loslaten en ben ik verplicht om op te
treden binnen de grenzen die het strafrechtelijke kader mij
oplegt. Tenslotte is dit kader het raamwerk van de
herstelbemiddeling waarin ook duidelijk plaats is voor de
positionering van de partijen en dit als benadeelde of als
dader.<@ In concreto betekent dit dat ik in bovenvermelde
casus bemiddel rond het misdrijf en dat ik, wat het
burgerlijke luik betreft, de rol van trajectbemiddelaar op mij
neem.

Methodisch
Rest mij nog om een kanttekening te maken bij de
belangrijkste werkingsprincipes van de bemiddeling met
name de vrijwilligheid, de neutraliteit en de
vertrouwelijkheid. Zoals Lode Walgrave terecht opmerkt is er
sprake van een pragmatische grens wat betreft het principe
van de vrijwilligheid in het kader van de strafrechtelijke
bemiddeling.<A Hoe vrij ben je om als dader al dan niet mee te
stappen in een herstelbemiddeling voor vonnis, rekening
houdend met het aan de gang zijnde juridische
besluitvormingsproces? Uiteraard, in principe loopt de
bemiddeling parallel met de strafrechtelijke procedure en
staat deze er los van, maar zegt de wet van 22 juni 2005<B
niet net dat de rechter rekening kan houden met het
voorliggende bemiddelingsresultaat? Praktijkonderzoek wijst
uit dat in het voorliggende strafdossier een positief resultaat
bij het bepalen van de strafmaat door de vonnisrechter als
element ten gunste geldt<C. Hoe ver reikt dan de
keuzevrijheid aan daderkant?

positieverschil tussen de partijen. Men spreekt in het jargon
van de eerste en de tweede beslisser. Kijken we even terug
naar de casus van An en Dirk, dan hoor je Dirk zeggen dat hij
eigenlijk geen keuze heeft. An heeft beslist, hij kan enkel
volgen … Ook dit gegeven moet bespreekbaar worden
gemaakt. Pas nadat hierover een standpunt is bepaald kan
men eventueel van start gaan met een bemiddeling.
Organisatorisch
Bij deze praktijkbeschrijving wil ik uiteindelijk nog opmerken
dat beide bemiddelingssferen zich anders laten organiseren.
De bemiddeling op het niveau van de familie is nog volop in
ontwikkeling. Zo zijn in deze laatste sector voornamelijk
advocaten, notarissen en derde-groep-bemiddelaars actief
die zich allen situeren in de privésfeer en zich organiseren
binnenin hun eigen fora en vormingscentra. Het aantal
burgerlijke bemiddelingen dat door sociale diensten wordt
opgenomen is uitermate beperkt, wat maakt dat mensen
die het financieel moeilijk hebben de weg naar de
burgerlijke bemiddeling niet vinden. Een hiaat waarvoor de
werkgroep³² bemiddeling in familiezaken in het gerechtelijk
arrondissement Oudenaarde een oplossing probeert te
vinden. Herstelbemiddeling kan door zijn subsidieregeling
gratis aan de burger worden aangeboden. Wat zorgt voor
een grotere rechtsgelijkheid naar eenieder die hiervan
gebruik wenst te maken.
Evenals de burgerlijke bemiddeling beschikt de
herstelbemiddeling
over
zijn
eigen
forum
en
vormingswerkgroep.
Deze
verkaveling
van
het
bemiddelingslandschap maakt het voor de rechtszoekende
burger uitermate moeilijk om door de bomen het bos nog te
zien. De koppen bij elkaar steken en zoeken naar
mogelijkheden tot samenwerking lijkt mij dan ook het
overwegen waard!

Ook de familiale bemiddeling worstelt met deze
pragmatische grens. Kijken we even naar de gerechtelijke
bemiddeling die wordt voorgesteld door een burgerlijke
rechter.³⁰ In principe heeft het weigeren van een dergelijke
bemiddeling
geen
invloed
op
het
juridische
besluitvormingsproces. Partijen ervaren dit evenwel niet als
vrijblijvend. Ik kreeg meermaals in mijn praktijk te horen dat
partijen besloten hadden om op het voorstel in te gaan uit
vrees voor de negatieve perceptie door vonnisrechter bij
weigering. Franky De Meyer spreekt in zijn handboek³¹ van de
spreekwoordelijke stok achter de deur, het duwtje in de rug
dat sommige partijen net nodig hebben om een bemiddeling
aan te vatten. Als bemiddelaar dien je je hiervan bewust te
zijn en moet je alert genoeg zijn om ook dit gegeven
bespreekbaar te maken met je partijen.
Ook bij vrijwillige burgerlijke bemiddeling wordt de
vrijwilligheid begrensd en kan men dit benoemen als een
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Voetnoten:
¹ Evelyn Goeman, Herstelbemiddelaar en medewerker van vzw Suggnomè
² Dit artikel is gebaseerd op praktijkervaring, enige gelijkenis met een
werkelijke situatie berust louter op toeval. Alle eigennamen zijn fictief.
³ Uit te voeren in twee gerechtelijke arrondissementen.
> Wet 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen betreffende de
bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
strafvordering en in het Wetboek van strafvordering, B.S.,27 juli 2005.
⁵ Ter zitting werd vermeld door de kortgeding rechter dat het de
bedoeling is dat de herstelbemiddelaar de strafbare feiten, met name het
geweld en de belaging, bespreekbaar maakt tussen de partijen, met hen
bekijkt welke gevolgen dit voor hen beiden heeft en met Dirk en An op
zoek gaat naar mogelijkheden om hierin enig herstel te brengen. Meer
bepaald wordt verwacht dat door het opstarten van een
herstelbemiddeling het geweld en de belaging een halt wordt
toegeroepen. In hoeverre het voor partijen op het moment van de zitting
duidelijk is dat deze vorm van bemiddeling enkel handelt over het
strafrechtelijke luik en niet over het burgerlijke is voor mij onduidelijk.
Wel dien ik te vermelden dat ik hieraan de nodig aandacht besteed heb
tijdens de intake gesprekken.
⁶ Het parket van de Procureur des Konings te Oudenaarde, de Orde der
advocaten, het Justitiehuis, het Centrum Algemeen Welzijnswerk, de
Politionele Diensten en Suggnomè Forum voor herstelrecht en
bemiddeling zijn in de ruime zin betrokken bij de strafrechtsbedeling door
hun rol in het onderzoeksen vervolgingsbeleid, of bij de
maatschappelijke bijstand aan daders of slachtoffers en hun omgeving. Zij
willen in het gerechtelijk arrondissement een meer op herstelgerichte
strafrechtsbedeling tot stand brengen. Daartoe werd een protocol
afgesloten dat gestalte geeft aan hun samenwerking in deze en nemen zij
initiatieven om de daders en de slachtoffers, die betrokken zijn bij een
misdrijf, tot pacificatie en herstel in de brede zin te brengen. Dit
samenwerkingsverband draagt de naam Arrondissementele Stuurgroep
Herstelrecht en Bemiddeling. Deze stuurgroep komt vier maal per jaar
samen.
⁷ Dagvaardingswaardige zaak, bekennende dader en duidelijk aanwijsbaar
slachtoffer.
⁸ Pendelcommunicatie, waarbij de bemiddelaar heen en weer pendelt
tussen partijen A en B en op die manier vragen en boodschappen
overbrengt. Als procesbegeleider bied ik de partijen hier deze
mogelijkheid niet omdat partijen in deze regelmatig contact hebben met
elkaar en omdat er sprake is van een familiale band (als vader en moeder
van…).

;> Belangrijk in deze is te vermelden dat de zaken in dit dossier nog niet in
die mate waren geëscaleerd dat gesprek niet meer mogelijk was, zo was
er nog geen sprake van langdurige belaging en ging tijdig in begeleiding
voor zijn drugprobleem.
;? Dit luik zal verder worden opgenomen in de familiale bemiddeling.
;@ Alimentatieregeling voor de kinderen, verblijfsregeling voor de
kinderen, vereffening verdeling,…
;A Memorie van Toelichting bij de wet op de herstelbemiddeling, Kamer,
Doc.51 1562/001, p11.
;B Ik ontkoppelde deels het burgerlijke luik uit het bemiddelingsproces en
nam in deze enkel de rol op van trajectbemiddelaar.
;C Wet van 22 juni 2005 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 juli 2005.
<: Wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in
verband met Bemiddeling.
²¹ Indien zij kunnen duiden op een direct belang.
²² In zoverre zij dit in concrete dossiers opportuun achten
²³ G.Martyn m.m.v. R. Opsommer, Publiekrecht: Geschiedenis van de
politiek en van het publiekrecht, uitg. Die Keure (2005), p14-23.
<> J.R.Blad Abolitionisme als strafrechtstheorie: theoretische
beschouwingen over het abolitionisme van L.H.C. Hulsman, uitg. Gouda
Quint, Deventer (1996).
<? Zie visietekst van Suggnomè vzw op http://www.suggnome.be .
<@ In de figuur van verdachte, beklaagde, veroordeelde, burgerlijke partij
of eenieder die kan duiden op een direct belang.
<A L. Walgrave, Met het oog op herstel. Bakens voor een constructief
jeugdsanctierecht, uitg. Universitaire Pers Leuven (2000).
<B Wet van 22 juni 2005 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 juli 2005.
<C Jaarverslag Suggnomè vzw 2009, p 49.

⁹ Als bemiddelaar werd ik getraind in het toepassen van het eclectisch
bemiddelingsmodel waar volgende componenten in spelen:

=: Zoals bepaald door de Wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek in verband met Bemiddeling.

bemiddeling als probleemoplossende, veranderingsgerichte en
helende weg;

³¹ F. De Meyer m.m.w B. Gayse, Bemiddeling in familiezaken, Burgerlijke
zaken, Handels en Sociale zaken. Roularta (2008), p 211-246.

bemiddeling als subject- ,context-, conflict- en relatie–
georiënteerde weg;
bemiddeling als cirkelvoorstelling waarbij men aandacht heeft
voor het algemeen welzijn met de volgende componenten:
rationele, emotionele, fysieke en spirituele component;
bemiddeling als ‘proces van beweging’ over standpunten naar
funderingen tot gemeenschappelijkheid in overeenkomst.

³² Deze werkgroep bestaat uit leden van het justitiehuis, van het
regionaal welzijnsoverleg, van het CAW Vlaamse Ardennen, van de
Lokale Politie Oudenaarde, van vzw Suggnomè, van het parket van de
procureur des Konings te Oudenaarde, de kortgeding rechter en de
jeugdrechter.

;: Vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en neutraliteit.
¹¹ Relevant om te vermelden is dat ik als bemiddelaar ook de nodige zorg
besteed aan Dirk. Uiteindelijk gaat het proces van verlies en rouw voor
hem pas hier van start. Samen met hem ga ik op zoek naar een aantal
steunfiguren in zijn omgeving.
¹² Thema’s die nog moeten worden uitgeklaard zijn onder andere
vereffening verdeling, alimentatieregeling voor de kinderen,
verblijfsregeling, …
¹³ Jaarverslag Suggnomè vzw 2009, p 49.
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Bemiddeling: het verhaal van het bos en
de bomen
Franky DE MEYER¹

Ik heb met aandacht en interesse het artikel van mevrouw Goeman gelezen. Reflecteren over de gelijkenissen en de
verschillen tussen de verschillende domeinen waarin bemiddeld wordt, kan ons aanzetten om de specificiteit van elke context
beter te begrijpen. Vooraleer in te gaan op de specifieke gelijkenissen en verschillen tussen herstelbemiddeling en
bemiddeling in familiezaken lijkt het mij relevant om een aantal overkoepelende gedachten te formuleren die verband houden
met bemiddeling in het algemeen.

Bemiddeling geen lang leven beschoren?
Momenteel is er maatschappelijk een tendens om praten
met mensen in een context van meningsverschillen
bemiddeling te noemen. Een schoolvoorbeeld hiervan zijn
de “bemiddelaars” die door de koning worden aangesteld
om te bemiddelen over mogelijke regelingen ivm de
regeringsvorming. Bemiddeling is een dienstverlening, een
woord, een term die momenteel te pas en te onpas wordt
gebruikt telkens als iemand gaat praten met mensen die
iets te regelen hebben. Bemiddelen wordt vaak verward
met onderhandelen, verzoenen, aanzetten tot redelijkheid,
……. Onderhandelen, verzoenen, arbitrage, een rechter die
beslist. Dit zijn allemaal activiteiten die evenwaardig zijn.
Het lijkt mij echter belangrijk dat de eigenheid van elke
dienstverlening duidelijk blijft. Dit in eerste instantie om er
voor te zorgen dat de potentiële gebruikers van de
dienstverlening weten waar ze aan toe zijn. Met andere
woorden de mensen moeten weten wat ze wel en niet
kunnen verwachten van de professioneel waar ze beroep op
doen. Evenzeer is het belangrijk dat die professioneel ook
konsekwent handelt volgens de eigenheid van de
dienstverlening.
Als trainer-bemiddelaar merk ik telkens opnieuw het belang
van een duidelijk onderscheid tussen verschillende soorten
dienstverleningen. Als het onderscheid duidelijk is, kan de
potentiële gebruiker van een dienstverlening ook een
duidelijke keuze maken. Als we vinden dat het belangrijk is
dat mensen zelf hun eigen traject kunnen kiezen, als we het
belangrijk vinden dat mensen hun verantwoordelijkheid
nemen voor hun eigen weg, moeten we als professioneel
ook iets doen om het maken van die keuze mogelijk te
maken. Eén van de achillespezen van bemiddeling is
immers
dat
mensen
zelf
kiezen,
dat
ze
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen keuze. Indien
we willen dat mensen die verantwoordelijkheid nemen,
moeten we ze ook duidelijk kunnen aangeven wat de
eigenheid van de dienstverlening is. Dit zonder uitspraken
te doen over wat nu goed, beter of best is.

Mijn vrees is dat indien alles bemiddeling genoemd wordt,
de eigenheid ook verloren gaat en op die manier de
meerwaarde die bemiddeling zeker kan bieden ook snel
verloren kan gaan. Om deze tendens te counteren heeft
men in Nederland nu reeds het onderscheid ingevoerd
tussen bemiddeling en mediation. Mediation is dan wat wij
hier in België bedoelen met bemiddeling. Bemiddeling is
dan een mengvorm waarbij de professioneel onderhandelt,
bemiddelt, verzoent. Met andere woorden het is een
verzamelnaam voor “efficiënt onderhandelen”.
Vooral
het
fundamenteel
onderscheid
tussen
onderhandelen en bemiddelen is van cruciaal belang. Een
onderhandelaar doet inhoudelijke uitspraken over wat
mogelijks goede regelingen of oplossingen kunnen zijn. Een
bemiddelaar doet dit niet. Een onderhandelaar geeft advies,
een bemiddelaar geeft informatie. Een onderhandelaar is
dus logischer wijze ook een inhoudsdeskundige ivm de
materie waarover onderhandeld wordt. De kwaliteit van
een onderhandelaar wordt mee bepaald door de mate van
inhoudelijke expertise. Ook vanuit het perspectief van de
cliënten speelt dit. Een onderhandelaar kan een soort gezag
krijgen tav de cliënten vanuit zijn inhoudelijke
deskundigheid. Denken we hierbij terug aan de “koninklijke
bemiddelaars” die vanuit een soort gezagspositie werken en
gebaseerd op onder andere hun kennis zelf voorstellen
zullen formuleren. Een bemiddelaar daarentegen geeft geen
advies, doet geen uitspraken over goed, beter of best en
concludeert niet zelf over wat goede oplossingen kunnen
zijn. Een bemiddelaar geeft mensen informatie waarmee ze
dan zelf aan de slag kunnen gaan. Een bemiddelaar maakt
een context waarin mensen gestimuleerd worden om zelf te
reflecteren en zelf oplossingen te bedenken.
Ik wil nogmaals benadrukken dat ik hiermee geen uitspraak
doe over wat de betere of de minder goede activiteit is. Het
belangrijkste blijft om het onderscheid goed te bewaken
zodanig dat cliënten ook bewust kunnen kiezen ofwel om
zelf te willen zoeken naar oplossingen ofwel om vooral
oplossingen te verwachten die aangereikt worden door de
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professionele derde.
Mensen hebben recht en nood aan een duidelijke
dienstverlening met een professional die datgene doet wat
eigen is aan de activiteit.
Bemiddelen is bemiddelen
Momenteel ben ik ongeveer 25 jaar actief aan het werk als
bemiddelaar. Ik heb het geluk gehad om in de loop van die
25 jaar te kunnen tussenkomen in de meest diverse
contexten en met de meest diverse inhouden aan de slag te
kunnen
gaan
o.a.
scheidingsbemiddeling,
ouderschapsbemiddeling,
erfenisbemiddeling,
burenbemiddeling, buurtbemiddeling, bemiddeling in
handelszaken,
bemiddeling tussen werkgever en
werknemer, bemiddeling nav conflicten in organisaties, …..
Telkens opnieuw heb ik gemerkt dat ondanks de
verschillende inhouden je telkens opnieuw dezelfde
mechanismen ontmoet. De dynamieken zijn los van de
inhoud waar het over gaat vaak dezelfde. De inhoud van de
meningsverschillen zijn niet bepalend voor wat een
bemiddelaar vooral dient te doen.
Een bemiddelaar hoeft niet zozeer een inhoudelijk
deskundige te zijn maar wel een procesdeskundige. Dit
heeft te maken met de basisprincipes die gehanteerd
worden om te kunnen spreken over bemiddeling. In het
bemiddelingsmodel ‘contrapunt’ dat ik toepas en ook
training in geef worden die basisprincipes als volgt
verwoord:
ieders zin voor verantwoordelijkheid
wordt maximaal gestimuleerd
ieders autonomie wordt maximaal
ondersteund
efficiënte communicatie wordt maximaal
bevorderd
een sfeer van empathie en wederzijds
begrip wordt bevorderd
ieders “realiteit” wordt even goed
verstaan
Het doel van de bemiddelaar is een context creëren waarin
mensen zelf kunnen onderhandelen en zelf kunnen
beslissen.
Een bemiddelaar is dus een deskundige in het opzetten van
een context en hoeft geen deskundige te zijn in verband
met de inhoud van het conflict.
Of het nu gaat om bemiddeling in familiezaken, in
burgerlijke en handelszaken, in sociale zaken of
herstelbemiddeling, de basisprincipes blijven dezelfde.
Dit heeft natuurlijk wel invloed op de manier waarop je
omgaat met informatie. Indien je als bemiddelaar
inhoudelijk geen deskundige bent, moeten de cliënten dit
weten. Ze moeten zelf kunnen beslissen of zij het belangrijk
vinden dat de bemiddelaar zelf de inhoudelijke informatie
kan geven. Indien dit niet het geval is, dient de bemiddelaar
samen met de cliënten eerst en vooral te zoeken naar wie
de inhoudelijke informatie zal geven. Informatie over de
mogelijke oplossingen,
informatie over voorspelde
rechtspraak ivm de meningsverschillen, informatie over de
moetens en de mogens. Als bemiddelaar beheer je de

informatie, maar dat kan even goed door te zoeken naar wie de
informatie zal verstrekken.
Gelijkenissen en verschillen tussen bemiddeling in
familiezaken en herstelbemiddeling.
Als we willen spreken over gelijkenissen en verschillen tussen
bemiddeling in familiezaken en herstelbemiddeling dan is het
noodzakelijk om goed af te lijnen waar het over gaat. Ik volg
hierin de onderverdeling die mevrouw Goeman in haar artikel
heeft gevolgd.
1. Conceptueel
Zowel
voor
herstelbemiddeling als voor
bemiddeling
in
familiezaken, burgerlijke en
handelszaken en sociale
zaken is er een duidelijk
wettelijk kader gemaakt.
De wet op de bemiddeling
(familiezaken, burgerlijke
en handelszaken en sociale
zaken) van februari 2005,
heeft een wettelijk kader
gemaakt
waarin
het
onderscheid
wordt
gemaakt
tussen
gerechtelijke
en
niet
gerechtelijke bemiddeling
(of vrijwillige bemiddeling).
Er
zijn
een
aantal
basisprincipes opgenomen
onder
andere
de
vertrouwelijkheid,
de
vrijwilligheid
en
de
neutraliteit
van
de
bemiddelaar. Op dat vlak
lijkt het wettelijk kader
zowel
wat
herstelbemiddeling
als
bemiddeling
in
familiezaken betreft nauw
aan te sluiten bij mekaar.
Om
gelijkenissen
en
verschillen
tussen
herstelbemiddeling
en
bemiddeling
in
familiezaken concreter te
bekijken, lijkt het mij vooral
relevant
om
herstelbemiddeling
te
vergelijken
met
gerechtelijke bemiddeling.
Als
bemiddelaar
in
familiezaken
merk
ik
telkens
opnieuw
het
fundamentele
verschil
tussen gerechtelijke en niet
gerechtelijke bemiddeling.
Bij vrijwillige bemiddeling

Erik CLAES
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worden twee basisprincipes, namelijk vrijwilligheid en
vertrouwelijkheid makkelijk gerealiseerd. Bij vrijwillige
bemiddeling kiezen twee mensen hun eigen traject zonder
dat een officiële instantie zich hier mee gemoeid heeft. Het
is met andere woorden een eigen keuze. Mensen nemen
hun verantwoordelijkheid voor hun eigen keuze en doen dit
vaak ook heel bewust. Zelf willen beslissen en mogelijke
oplossingen in eigen hand houden is voor die mensen vaak
de drijfveer om zelf te beslissen om rond de tafel te gaan
zitten. Wat een rechter eventueel zou beslissen als mensen
niet zelf tot een akkoord komen, is ook hier niet totaal
afwezig. Terwijl mensen aan het onderhandelen zijn, speelt
de wet en voorspelde rechtspraak een rol. Mensen worden
ook geïnformeerd over voorspelde rechtspraak. Het is vaak
de onzekerheid over wat het zou worden indien men niet
zelf beslist die er voor zorgt dat mensen het belangrijk
vinden om het in eigen hand te houden.
Daarnaast spreekt de wet op de bemiddeling ook over
gerechtelijke bemiddeling. Dit houdt in dat een rechter in
elke stand van elke zaak betrokkenen kan adviseren om
beroep te doen op een bemiddelaar vooraleer zelf een
beslissing te nemen. De betrokkenen hebben de “keuze”
om hier al of niet op in te gaan.

eerste instantie een gerechtelijke procedure is gestart.
Bij herstelbemiddeling speelt het maatschappelijk perspectief
“het is belangrijk spijt te betonen en bereid te zijn om vanuit
die spijt iets goed te willen maken”. Indien je bereid bent om
zelf iets te doen om een situatie letterlijk te herstellen dan
bestaat de kans dat dit een goede indruk maakt op de rechter.
De term vrijwilligheid is dus zowel bij herstelbemiddeling als bij
bemiddeling in familiezaken een zeer relatief begrip. Met
andere woorden; het is niet omdat mensen zeggen dat ze er
voor kiezen om via bemiddeling tot een soort regeling te komen
dat dit ook kiezen betekent in de echte zin van het woord.
De juridische strategie in samenspraak met de advocaat van
een of meerdere betrokkenen speelt hierin vaak een rol. Bereid
zijn tot bemiddeling en dit ook effectief doen, vertrekt vaak
initieel vanuit de betrachting om een goede indruk te maken op
de rechter. Dit betekent niet dat bemiddeling dan minder zinvol
is, het betekent echter wel dat we er ons als bemiddelaars
bewust dienen van te zijn dat de term vrijwilligheid in beide
contexten heel relatief is. Zowel een herstelbemiddelaar als
een bemiddelaar in familiezaken dient te beseffen dat het niet
is omdat de wet zegt dat het vrijwillig is, dit daarom ook zo
beleefd worden door de betrokkenen.

a. Vrijwilligheid
Maatschappelijke perspectieven
Ondanks het feit dat het duidelijk omschreven staat in de
wet dat mensen zelf kiezen of ze bereid zijn om via
bemiddeling tot een oplossing te komen, is dit vaak niet zo
vrijwillig. Ondanks dat het duidelijk in de wet omschreven
staat dat niet kiezen voor bemiddeling geen negatieve
invloed mag hebben op het verdere verloop van de
procedure is dit niet zo éénduidig. Maatschappelijk is er
een tendens dat je beter rond de tafel gaat zitten en tot een
onderlinge oplossing komt dan aan de rechter te vragen om
een beslissing te nemen.
We moeten een onderscheid maken tussen het puur
objectief, strikt juridische aspect en de beleving van de
mensen en de rechter onder meer op basis van deze
maatschappelijke perspectieven. Vele mensen die zich
aanmelden in het kader van een gerechtelijke bemiddeling
vrezen dat niet kiezen voor bemiddeling een slechte indruk
zal maken op de rechter. Met andere woorden ze vrezen
dat niet kiezen voor bemiddeling in hun nadeel zal spelen
ivm wat de rechter uiteindelijk zal uitspreken. Iedereen wil
toch een goede indruk maken op de rechter door
bereidwilligheid te tonen. Bij bemiddeling in familiezaken
gaat dit vaak over tonen aan de rechter dat men in het
belang van de kinderen wil handelen. Maatschappelijk
perspectief is hier vaak dat goede ouders bereid zijn om
constructief te handelen. Dat goede ouders bereid zijn om
samen te werken in het belang van de kinderen.
Bij het begin van een gerechtelijke bemiddeling in
familiezaken is de startsituatie vaak dat mensen op de
zitting wel aan de rechter gezegd hebben dat ze akkoord
zijn, omdat ze gevoelig zijn voor dit maatschappelijk
perspectief. De realiteit is echter vaak dat geen van beiden
het ziet zitten om met de ander rond de tafel te gaan zitten.
Eigenlijk is men ervan overtuigd dat er met de ander niet te
praten valt, want dat is nu net de reden van waaruit men in

Het is niet omdat ik bemiddeling een betere weg
vind dat ik mensen help door hen aan te zetten om
die weg te volgen.

Concreet houdt dit onder andere in dat een bemiddelaar nooit
de figuur kan zijn die mensen probeert te motiveren om via
bemiddeling tot een regeling te komen. Integendeel een
bemiddelaar dient goed te bewaken dat het niet is omdat
mensen voor de rechter gezegd hebben dat ze bereid zijn tot
bemiddeling, dit ook een echte keuze inhoudt. Een bemiddelaar
dient vooral te beseffen dat bij een eerste gesprek hij mensen
ook duidelijk dient te maken dat het niet kiezen voor
bemiddeling een optie is. Het is niet omdat mensen voor een
eerste gesprek bij u als bemiddelaar zitten dat zij “gekozen”
hebben voor bemiddeling. Het niet promoten van bemiddeling
als betere oplossing is, denk ik, van cruciaal belang. Als we er in
geloven dat het vooral van belang is dat mensen zelf beslissen
en dus ook zelf hun traject kiezen, dienen we dit ook in de
praktijk om te zetten.
Het komt er op neer dat een bemiddelaar het maatschappelijk
perspectief van “het is beter om in overleg tot iets te komen”
verschuift naar “het is mogelijk om zelf te beslissen”.
Uit het voorgaande zou de indruk kunnen ontstaan dat ik
bemiddeling geen betere weg vind. Ik ben er van overtuigd dat
bemiddeling vaak leidt tot andere oplossingen. Creatieve
oplossingen die ook kans hebben om beter stand te houden op
termijn. Het is niet omdat ik bemiddeling een betere weg vind
dat ik mensen help door hen aan te zetten om die weg te
volgen. Ik ga er van uit dat we mensen vooral helpen door hen
te helpen een bewuste keuze te maken ivm het
oplossingstraject dat ze kiezen. We helpen mensen niet door
hen proberen te overtuigen om voor een bepaalde
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oplossingsweg te kiezen omdat we die zelf beter vinden.

komen.

Bemiddelbaar of niet?
Wanneer is het wel zinvol en wanneer is het niet zinvol om
door te verwijzen naar bemiddeling. Vanuit het model
‘contrapunt’ denken we dat het niet zo zinvol is om met
deze vraag bezig te zijn. Eén van de pijlers van het model
‘contrapunt’ is de systeem- en communicatietheorie die
zegt dat elk gedrag contextgebonden is. Dit betekent
concreet dat in de context van de rechtbank mensen zich op
een bepaalde manier gedragen omdat ze hun idee hebben
over hoe ze zich daar horen te gedragen. Hoe iemand zich
gedraagt in de rechtbank kan totaal verschillend zijn van
hoe iemand zich gedraagt in de context van een
bemiddeling. Met andere woorden iemand die zich zeer
meegaand gedraagt in de context van de rechtbank
gedraagt zich daarom nog niet meegaand in de context van
een bemiddeling en omgekeerd. Wat de professional doet,
is immers totaal verschillend van context tot context. Wat
de invloed zal zijn van de bemiddelingscontext op hoe
iemand zich opstelt, is dus vrij onvoorspelbaar.
Zowel voor herstelbemiddeling als voor bemiddeling in
familiezaken lijkt het mij vooral aangewezen dat mensen de
kans krijgen om van context te veranderen zonder dat op
voorhand in de juridische context of rechtbank wordt
bepaald wie wel en niet in aanmerking komt. Dus zonder
dat op voorhand een soort diagnose gesteld wordt om te
bepalen wie wel en niet in aanmerking komt voor
bemiddeling.
Het is aan de bemiddelaar om een context te maken die het
voor de mensen mogelijk maakt om in overleg tot
regelingen te komen. Of het nu gaat om wenselijk gedrag
voor de rechter of het gaat om een echte bereidheid om in
overleg tot regelingen te komen, dit zal sowieso duidelijk
worden in de context van de bemiddeling.

Methodisch

b. Vertrouwelijkheid
Zowel bij herstelbemiddeling als bij gerechtelijke
bemiddeling in familiezaken is de vertrouwelijkheid, naast
de vrijwilligheid, een achillespees om het voor mensen
mogelijk te maken zich te kunnen uiten. Een bemiddelaar
probeert te zoeken naar wat mensen echt bezig houdt, wat
hen echt drijft. We dienen toch wel een onderscheid te
maken tussen wat je zegt en argumenteert in het kader van
een gerechtelijke procedure en datgene wat je zegt als je
spreekt over je bekommernissen. Het is enkel als mensen in
alle vrijheid, zonder vrees voor wat de invloed zal zijn op
datgene wat de rechter beslist, kunnen spreken dat het ook
mogelijk wordt om tot andersoortige oplossingen te komen.
De vertrouwelijkheid is een conditio sine qua non om tot
regelingen of voorstellen te kunnen komen die anders zijn
dan datgene wat een rechter zou uitspreken. Om tot
dergelijke oplossingen te komen is het noodzakelijk dat de
bemiddelaar samen met de betrokkenen kan zoeken naar
de onderliggende belangen.
Zowel bij herstelbemiddeling als bij gerechtelijke
bemiddeling in familiezaken is het van cruciaal belang dat
enkel het resultaat in termen van voorstellen tot oplossing,
of de akkoorden tussen de betrokkenen naar buiten mogen
komen. Indien de bemiddelaar inhoudelijk verslag zou
moeten brengen over het verloop van de bemiddeling zou
het veel minder mogelijk worden om tot oplossingen te

Verschillende vertrekposities en de rol van
evenwichtsbeheerder.
In het bemiddelingsmodel ‘contrapunt’ wordt de taak van de
bemiddelaar gekoppeld aan 4 rollen die hij te vervullen heeft.
Een bemiddelaar beheert de onderhandelingen van de ander
(gekoppeld aan het principe dat mensen zelf beslissen). Een
bemiddelaar beheert de informatie (gekoppeld aan het principe
van informed decision making). Een bemiddelaar beheert het
proces (hanteert een onderhandelingsmethode, een
psychologisch model en een procedure). En tenslotte een
bemiddelaar beheert de (on)evenwichten.
Het is vooral deze laatste rol die bij herstelbemiddeling en
gerechtelijke bemiddeling in familiezaken mijn inziens speciale
aandacht verdient gezien het verschil in context.
Bij herstelbemiddeling heb je een duidelijke vertrekposite.
Betrokkene één is dader en betrokkene twee is slachtoffer. De
dader zal worden gestraft en het slachtoffer zal een stuk

genoegdoening krijgen. Genoegdoening omwille van het feit
dat de dader op zich gestraft wordt en/ of genoegdoening door
samen via bemiddeling een weg te gaan .
Bij gerechtelijke bemiddeling in familiezaken zijn de
vertrekposities veel onduidelijker. Je hebt één betrokkene die
een gerechtelijke procedure gestart is (de eiser) en een
betrokkene die mee verwikkeld zit in de procedure (de
verweerder). In deze context heb je geen dader en geen
slachtoffer. Vaak merk je wel dat degene die bijvoorbeeld als
eerste beslist heeft om de scheiding in te zetten door de andere
(de tweede beslisser) gezien wordt als iemand die minder
spreekrecht heeft. Ik had het al eventjes over de invloed van
maatschappelijke perspectieven. Wel ook hier merk je dat het
maatschappelijk nog steeds zo is dat degene die als eerste
beslist om de scheiding te initiëren door de ander gezien wordt
als de meer schuldige, degene die er voor gezorgd heeft dat er
een probleem is ontstaan. Gekoppeld hieraan handelt de
tweede beslisser vaak vanuit idee het recht meer aan zijn/haar
kant te hebben. Soms ook nog jaren na de scheiding blijft dit
doorspelen. Deze posities werden echter juridisch gezien niet
ondersteund gezien de schuld zo goed als volledig weg is uit de
echtscheidingswetgeving. Het gaat hier dus over wat men vaak
“een vermeende machtspositie” noemt.
Bij herstelbemiddeling vertrek je sowieso vanuit twee duidelijk
verschillende posities die ook juridisch ondersteund zijn. Dit
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geeft enerzijds een voordeel omdat de positie niet in vraag
moet gesteld worden. Ze is duidelijk en kan niet
bediscussieerd worden. Bij bemiddeling in familiezaken zijn
de vertrekposities vaak impliciet. Ze zijn zogezegd
gelijkwaardig, maar impliciet worden ze vaak niet zo
beleefd.
Anderzijds geeft het verschil in positie tussen dader en
slachtoffer ook kansen op machtsonevenwichten.
Vanuit het perspectief van de cliënten: het lijkt mij niet
denkbeeldig dat het slachtoffer zichzelf beleeft als “meer
gerechtigd om”, omwille net van de positie van slachtoffer.
Het lijkt mij ook niet denkbeeldig dat het slachtoffer naar
de dader kijkt als “minder gemachtigd om” omwille van
zijn/haar dader zijn. Hoe dit beleefd wordt vanuit het
perspectief van de dader kan velerlei zijn. Deze
onderliggende belevingen geven kans op onevenwichten.
Het zal dus aan de bemiddelaar zijn om deze mogelijke
onevenwichten ook expliciet te krijgen in de loop van de
onderhandeling en deze te hanteren.

zowel voor herstelbemiddeling als voor bemiddeling in
familiezaken. Dat deze gerespecteerd en gevolgd worden,
zijn een noodzakelijke voorwaarde om resultaten via
bemiddeling te kunnen bekomen.
De verschillen tussen beide domeinen liggen vooral op
inhoudsniveau. Dynamieken tussen een dader en een
slachtoffer zijn anders dan de dynamieken tussen
(bijvoorbeeld bij scheidingsbemiddeling) een eerste en een
tweede beslisser.
Een bemiddelaar in familiezaken zal vooral thuis moeten
zijn in de psychologische aspecten van gezinnen, van ouderkind relaties, effecten van scheiding, van leven in nieuw
samengestelde gezinnen, ……
Een herstelbemiddelaar zal vooral zicht moeten hebben op
de psychologische aspecten van dader en slachtoffer
verhoudingen.

Vanuit het perspectief van de bemiddelaar: door de
specifieke context zal een herstelbemiddelaar vaardig
moeten zijn om er in te slagen voor alle betrokkenen even
goed te werken. Het is immers niet evident om ook voor
een “dader” even goed te werken. In situaties waarbij er
zeer ernstige feiten geweest zijn, kan dit voor de
bemiddelaar zelf een niet zo evidente opdracht zijn. Onze
eigen waarden en normen over goed en kwaad, worden
immers vaak uitgedaagd bij het horen van ernstige feiten.
Dan ook even goed blijven werken voor alle betrokkenen,
ook voor de dader is niet voor de hand liggend. Een
herstelbemiddelaar zal dus over extra vaardigheden moeten
beschikken om eigen weerstanden en antipathieën te
kunnen hanteren en er op die manier in te slagen om voor
iedere betrokkene evenwaardig te werken.
Omgaan met machtsonevenwichten is essentieel om tot
een akkoord te komen dat op termijn ook goed kan werken.
Samenvattend
Wat herstelbemiddeling en gerechtelijke bemiddeling in
familiezaken overkoepelend aan gelijkenissen hebben is het
feit dat het over bemiddeling gaat. Zoals beschreven is het
niet zo relevant wat de inhoud is waarover er onderhandeld
dient te worden. Het belangrijkste is dat de fundamentele
bemiddelingsprincipes gerespecteerd worden zodanig dat
we binnen het domein bemiddeling blijven. In de opleiding
bemiddeling die we aanbieden merken we telkens opnieuw
dat dezelfde basisprincipes toepasbaar zijn over de
verschillende inhoudelijke domeinen heen.
Het onderscheid tussen onderhandelen en bemiddelen,
tussen zelf naar oplossingen zoeken of uit handen geven
aan een derde, zuiver houden draagt bij tot een diversiteit
aan dienstverleningen. Dat betekent dat mensen keuze
hebben tussen verschillende trajecten om tot oplossingen
te komen. Het feit dat er verschillende oplossingtrajecten
bestaan, is alleen maar een meerwaarde.
Voetnoten:

Het wettelijk kader van herstelbemiddeling en van
bemiddeling in familiezaken vertrekt vanuit een aantal
basisprincipes die heel gelijklopend zijn. Vrijwilligheid en
vertrouwelijkheid zijn basisprincipes die belangrijk zijn

¹ Franky De Meyer is medewerker van VCOK. Www.vcok.be

NIEUWSBRIEF - N°2/10

20

Een kijk op de praktijk
Youssef SBAITI¹

Bij de dienst ADAM, Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen, kregen we van het parket mandaat om een bemiddeling aan te
bieden aan een minderjarig meisje en haar moeder. Het betrof een dossier van slagen en verwondingen. Ook al genoten alle
bemiddelaars bij ADAM een methodische bemiddelaarsopleiding en werd in strafrechtelijke context al heel wat expertise
opgebouwd, toch beschouwden we dit eerder als een uitzonderlijk dossier. We besloten om in dit dossier met een bemiddelaar
en een co- bemiddelaar te werken.
In deze case bespreken we het verloop van de bemiddeling tussen de tiener en haar moeder en reflecteren we over onze aanpak.
Vervolgens schetsen we enkele verschillen tussen de klassieke herstelbemiddeling en de familiale bemiddeling.

Sarah, een meisje van 15, werd als baby bij haar tante in
Nederland achtergelaten. Moeder had het in die periode
moeilijk om als alleenstaande werkende moeder het hoofd
boven water te houden. Toen Sarah 10 werd, heeft haar
moeder haar terug in huis genomen. Na enkele goede
maanden werd de verstandhouding al snel slechter. Moeder
besliste om Sarah bij de overgang naar de middelbare school
op internaat te sturen. Sarah ging tweewekelijks op weekend
naar huis. Recent begon moeder een nieuwe relatie. Sinds de
aanwezigheid van deze man in het gezin had Sarah het steeds
moeilijker om het gezag van haar moeder en diens nieuwe
vriend te aanvaarden. Ze rebelleerde fel. De ruzies tussen
Sarah en haar moeder namen steeds grotere proporties aan.
Moeder belde meermaals de politie op om tussenbeiden te
komen.
Verkennend gesprek
We kozen er voor om Sarah en haar moeder apart uit te
nodigen op onze dienst. In het eerste gesprek legden we aan
beiden uit hoe het dossier op onze dienst terecht kwam.
Vervolgens vroegen we hen om vanuit hun eigen waarheid en
beleving te schetsen welke problemen zij hadden ervaren in
de relatie tussen moeder en dochter. Het misdrijf werd
daarbij nog maar kort aangeraakt.
Moeder gaf te kennen dat ze het vooral moeilijk had met de
hevige ruzies van Sarah. Ze konden niet met elkaar praten.
Sarah werd snel agressief. Dit leidde geregeld tot
gewelddadige escalaties. Sarah verdween ook geregeld: ze
ging naar buiten zonder iets te zeggen. Moeder vond ook dat
Sarah erg weinig respect toonde voor haar nieuwe vriend.
Ten slotte wou moeder ook graag zien dat Sarah haar wat
meer in het huishouden zou helpen.
Moeder: “…Mijn dochter luistert nooit naar mij. Ze gaat vaak
naar buiten zonder mijn toestemming. Alles wat ze nodig
heeft, koop ik voor haar. Wanneer ik haar dan vraag om mij
te helpen in het huishouden, roept ze tegen mij. Ik kan dan
ook niets zeggen tegen haar zonder dat ze roept of met
spullen gooit. … Als mijn vriend op bezoek is, wordt Sarah
vijandig. Ik begrijp haar niet. … ”

Een van de belangrijkste punten die Sarah aanbracht, was
haar verblijf in het internaat en de verblijfsregeling tijdens
het weekend en de vakantie.
Sarah: “…Ik vind het echt niet leuk dat ik tijdens de vakantie
nog naar internaat moet gaan. Mijn moeder wil niet dat ik
naar huis kom. Ik zit helemaal niet graag op internaat. Ik
voel me in de steek gelaten door mijn moeder. Ik denk dat
het allemaal komt, omdat haar vriend mij niet kan hebben.
Ik pik het niet als hij zegt wat ik moet doen…”
Daarbij gaf Sarah ook toe dat ze problemen had om het
gezag van haar moeder te aanvaarden. Bovendien kon ze
niet om met de nieuwe relatie van haar moeder. Ten slotte
werd de zakgeldregeling ook opgenomen in de inventaris
van probleempunten.
Sarah: “…Ik maak veel ruzie met mijn moeder over mijn
zakgeld. Ik moet altijd geld vragen, maar ik wil liever elke
week een vast bedrag. Zo kan ik bepalen wat ik uitgeef. Mijn
m o e d e r
begrijpt niet
dat ik het er
moeilijk mee
heb. Ze zegt
dat ik altijd
geld krijg als
ik
er
om
vraag.…”
Tijdens het verkennende gesprek gaven Sarah en haar
moeder wel aan dat ze de bemiddeling een kans wilden
geven. Beide partijen wensten op een aanvaardbare manier
verder samen te leven. De bemiddelaars spraken af om
wekelijks een bijeenkomst te organiseren.
De bemiddeling
Tijdens de eerste sessie werd met Sarah en haar moeder
overlopen welke problemen er bij beiden leefden. De
bemiddelaars slaagden er in om tot een aantal
gemeenschappelijke thema’s te komen, zoals de huidige
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verstandhouding en de nieuwe relatie van moeder. Daarnaast
lijstten de bemiddelaars ook een aantal thema’s op die
enerzijds voor Sarah en anderzijds voor moeder moeilijk lagen.
Toch kon tot een punt worden gekomen waarbij beiden begrip
konden tonen voor elkaars frustraties. Deze erkenning was
nodig om al de te behandelen thema’s in kaart te brengen. De
bemiddelaars kozen er voor om alle thema’s op een flip- over te
zetten. Deze visualisatie zou van pas komen om het overzicht te
behouden. Bij afronding van de eerste sessie bevestigden Sarah
en haar moeder hun bereidheid om aan elk thema te willen
werken. Na een anderhalf uur werd de eerste sessie afgerond.
De volgende keer dat Sarah en haar moeder naar de
bemiddelingsdienst kwamen, besloten ze om in te gaan op het
probleem van afspraken maken.
Moeder: “… Vorig week had ik weer ruzie met Sarah. Toen ik
thuis kwam na een lange dag werken, was Sarah naar buiten
gegaan zonder mijn toestemming. Ik heb haar gebeld, maar
haar gsm stond uit. Ik heb Sarah hierover aangesproken, wat
leidde tot een ruzie.”
Sarah:”… Ik had met mijn vriendin afgesproken om naar de
cinema te gaan. Mijn batterij was leeg. Eens ik thuis aankwam,
hebben we hierover ruzie gemaakt.”
Samen dachten ze na over mogelijke oplossingen. De
bemiddelaars benadrukten in deze fase dat alle ideeën op tafel
gelegd konden worden, hoe gek ze ook klonken. Daarbij lieten
de bemiddelaars geen ruimte voor discussie of onderhandeling.
Sarah en haar moeder kwamen uiteindelijk overeen dat Sarah
voortaan een briefje op de tafel moet leggen en laten weten
waar ze heen gaat. Bovendien zorgt Sarah ervoor dat ze steeds
bereikbaar blijft op haar GSM.
Tijdens de vierde sessie besloten Sarah en moeder om het over
de vakantieregeling te hebben, een punt dat door Sarah naar
voren werd geschoven. Sarah kwam dit keer zelfs voorbereid
naar de sessie.
Sarah: ”… Ik weet dat mijn moeder het niet graag heeft dat ik
tijdens de vakantie thuis zit zonder een bezigheid. Ik heb
hierover nagedacht en heb enkele ideeën. Ik ben van plan om
actief op zoek te gaan naar studentenwerk of stage te doen bij
een kapsalon. Ik wil mij ook inschrijven in een dansschool.
Misschien ook enkele dagen logeren bij een vriendin. …”.
De moeder ging ermee akkoord dat Sarah tijdens de
vakantieperiodes naar huis mag komen, op voorwaarde dat ze
studentenwerk zal doen.
De overeenkomst
Na zes sessies achten Sarah en haar moeder hun
verstandhouding als voldoende verbeterd. Ze besloten om de
bemiddeling voorlopig stop te zetten. De bemiddelaars zetten
alle afspraken op papier. Hierbij zorgden ze ervoor dat elk
engagement van Sarah en haar moeder gedetailleerd
beschreven werd. Moeder en dochter ervaren de bemiddeling
als positief. Vooral Sarah gaf aan dat ze het verhelderend vond
en dat ze haar moeder nu beter begrijpt. Ook moeder geeft aan
dat door de gemaakte afspraken ze een sterk vertrouwen heeft
in haar relatie met Sarah.

Raakvlakken en verschilpunten tussen familiale
bemiddeling en herstelbemiddeling
Deze ervaring leerde ons dat de methodologische aanpak
tussen de klassieke herstelbemiddeling en familiale
bemiddeling geen wezenlijke verschillen kent. Doch stellen
we vast dat het kader waarbinnen herstelbemiddelaars
minderjarigen werken enkele moeilijkheden en beperkingen
creëert voor bemiddelingen die zich in familiale context
situeren.
Ten eerste stelden we vast dat we de partijen in dit dossier
niet als dader en slachtoffer in sensu stricto konden
benaderen. Enerzijds was de moeder slachtoffer van intrafamiliaal geweld, anderzijds was zij nog steeds burgerlijk
verantwoordelijk voor haar minderjarige dochter die het
strafbare feit pleegde. Bovendien kozen we er voor om het
misdrijf zelf en het herstel van de schade van dit misdrijf
volledig los te laten. De slagen en verwondingen waarvoor
Sarah werd aangemeld, vormden immers maar een klein
onderdeel van de moeilijke relatie met haar moeder. Om via
bemiddeling enige verandering te brengen in deze
problematische verhouding, was het nodig om op zoek te
gaan naar de wortels van alle problemen tussen moeder en
dochter.
Uiteindelijk kwamen Sarah en haar moeder samen tot een
aantal wederzijdse engagementen. Dit brengt ons tot een
volgend belangrijk knelpunt. In welke mate zijn de
verbintenissen van moeders kant afdwingbaar? Wat
gebeurt er als zij haar intenties niet nakomt? In de klassieke
dader- slachtofferbemiddeling houden de overeenkomsten
voornamelijk verbintenissen van de verdachte in. Bovendien
is de bemiddelaar er binnen zijn opdracht toe gehouden om
aan de verwijzende instantie verslag uit te brengen over de
uitvoering van de overeenkomst. In die zin werd er voor
gekozen om met concrete verbintenissen te werken die
door de bemiddelaars konden opgevolgd worden binnen
een aanvaardbare termijn. Doch kunnen we ons de vraag
stellen of het niet meer opportuun was om met
verbintenissen op langere termijn te werken. Voor beide
partijen zou dit een houvast kunnen bieden voor het in
stand houden van een goede verstandhouding. Maar het is
echter waarschijnlijk dat een verhouding tussen
familieleden onderhevig is aan veranderingen. Een
eventuele wijziging of herziening van afspraken kan in de
toekomst nodig zijn. Binnen onze opdracht als bemiddelaar
is het moeilijk om dit verder op te volgen, voornamelijk na
de meerderjarigheid. Het lijkt ons aangewezen dat in dat
geval de overeenkomst na de meerderjarigheid eventueel
ook wordt gehomologeerd voor een burgerlijke rechtbank.
Het initiatief daartoe zal dan echter van de partijen zelf
moeten komen. Zij zullen daarvoor beroep moeten doen op
een familiale bemiddelaar.

Voetnoten:
¹ Youssef Sbaiti is herstelbemiddelaar bij de Antwerpse Dienst
Alternatieve Maatregelen van CAW Metropool vzw.
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Steun
Suggnomè en
doe er zelf je
voordeel
mee...
Vzw Suggnomè - Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling is immers ook voor de
volgende jaren door de overheid erkend als organisatie die FISCALE ATTESTEN
mag afleveren aan alle personen of organisaties die op jaarbasis 30 euro als gift
aan de organisatie schenken.
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U twijfelt nog...
Concreet betekent dit dat al wie, over een kalenderjaar gespreid, minimaal 30 euro
stort op ons rekeningnummer een fiscaal attest ontvangt dat kan gebuikt worden
om belastingvermindering te krijgen.

Even alles op een rijtje:
1. Wat is een fiscaal attest?
Een fiscaal attest is een kwijtschrift voor giften van minstens 30 Euro die de schenker van zijn totale
belastbare netto-inkomen kan aftrekken.
2. Wat is het minimumbedrag waarvoor ik een fiscaal attest kan ontvangen?
Als u, over het hele jaar, minstens 30 euro gegeven heeft aan dezelfde erkende instelling heeft u recht op een
fiscaal attest.
3. Wat is het voordeel van een fiscaal attest?
Met een fiscaal attest kunt u het bedrag van uw gift aftrekken van uw totale belastbare netto-inkomen.
4. Wat moet ik doen met ontvangen fiscale attesten?
De originele fiscale attesten die u ontvangt moet u bij uw belastingsaangifte voegen. U kunt zelf een kopie
ervan bijhouden maar de belastingdienst aanvaardt bij de aangifte enkel originelen.
5. Wanneer ontvang ik mijn attest?
Het attest wordt altijd in het jaar NA de gift opgestuurd, in de periode juist voor dat u uw belastingafgifte in
de brievenbus krijgt. Dan wordt er namelijk gevraagd naar uw uitgaven in het bewuste jaar.
6. Wie krijgt er een fiscaal attest?
Het fiscaal attest wordt door de erkende instelling opgestuurd naar het postadres van degene die de gift
gedaan heeft.

Twijfel dus niet en steun Suggnomè!
Stort (minimaal) 30 euro op 736-0001066-63
met vermelding van je naam en “gift: fiscaal attest”.
Wanneer je maandelijks slechts 2,5 euro stort (via een doorlopende
opdracht bijvoorbeeld) ontvang je reeds een fiscaal attest.
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Nieuws uit de sector en uit Europa
1. BAL zoekt vrijwillige bemiddelaars
BAL- herstelbemiddeling minderjarigen- maakt deel
uit van vzw Alba (www.alba.be)
Wil jij graag aan de
slag met minderjarige
daders en slachtoffers
van een delict?
Ben jij geboeid door de methodiek van bemiddeling?
Wil jij als neutrale bemiddelaar mensen bijstaan om met
elkaar te communiceren?
Wens jij daders en slachtoffers te steunen om zelf een
oplossing te zoeken?
Is het haalbaar om je hier 8 uur per week voor vrij te maken
en dit gedurende 2 jaar?
Woon je daarenboven in het arrondissement Leuven?
….Dan is een vrijwilligersengagement als bemiddelaar
misschien iets voor jou!
Elke vrijwillige bemiddelaar krijgt een opleiding (in
groep en individueel) en een permanente
ondersteuning. BAL zorgt voor een GSM,
kilometervergoeding en een verzekering.
Heb je interesse, stuur dan een brief met je motivatie en
een
korte
voorstelling
van
jezelf
naar
kris.mullens@leuven.be
of
Bemiddelingsdienst
Arrondissement Leuven (BAL), tav Kris Mullens,
Waversebaan
66,
3001
Heverlee.
Op basis van je brief word je uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek.
Voor meer info kan je ook terecht bij Kris Mullens, BAL
(016/21.19.81) of kris.mullens@leuven.be

restorative justice policies and practices across Europe. We
need more signatories to our petition and we have extended
the deadline until 15 October 2010 to facilitate this.
A big THANKS to those of you who have already put your
name on our petition and in order to get more signatories
we suggest the following steps:
1. Send an invitation to prominent national or local people in
y ou r
community
to
sign
the
p e t i t i on
2. Give your service users in Europe a voice by inviting them
t
o
s
i
g
n
3. Please invite your family, friends and work colleagues to
sign the petition
If every member got at least 3 additional signatories then
over 1000 people would have signed our petition - but I am
confident that each member can do better than that! The
more signatories the better.
Remember that ultimately this petition is about increasing
access to the benefits of restorative justice for a greater
number of victims and offenders across Europe. The
advantage in signing the petition is that you are giving
leverage to the Forum in its discussions with the European
Commission and the European Parliament - this will also
prove a support to you in your own work at local level and
national levels.
Please let us know at the Secretariat (info@euforumrj.org) if
you have any questions about signing the petition or if you
need more information.
Thanks for your help.
Niall Kearney,
Chair of the Board

3. CEP-congres Malaga 28-29 mei 2010
Een ander kijken naar bemiddeling en herstelrecht

Restorative Justice in Europe needs your help!

Enkele maanden geleden werd ik uitgenodigd om, samen
met een Oostenrijks bemiddelaar, een work-shop over
bemiddeling en herstelrecht te verzorgen in het Spaanse
Malaga. Plaats van afspraak was het congres van “La
Conférence Européenne de la Probation” (CEP). Deze
organisatie is een beetje vergelijkbaar met het European
Forum for Restorative Justice, maar dan voor probatie.

You will already be aware of the online petition (http://
www.petitiononline.com/EFRJ/) to solicit the European
Commission and the European Parliament to give greater
attention to the development and implementation of

Het was een eerder klein congres, met een zo’n 150
aanwezigen uit zowat alle landen van Europa. Naast enkele
magistraten ging het vooral om probatiewerkers,
beleidsmensen en academici. De betekenisvolle titel van het
congres was: “Probation works “, waarmee te vrezen viel
dat men vooral op zoek was naar een loutere uitwisseling
van werkzame formules of naar bewijzen van de
werkzaamheid van het bestaande. Maar gelukkig waren er
vanwege de sprekers en het publiek ook heel wat (zelf)
kritische geluiden te horen, in het bijzonder inzake de
dreigende
eenzijdigheid
in
de
nadruk
op
“efficiëntie” (“What works…”) .

2. Europees Forum voor Restorative Justice
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Het valt alleszins op hoe ver herstelrecht en bemiddeling in
vele landen van de probatie-praktijk blijkt af te staan. Dat
geldt ondermeer voor landen als het Verenigd Koninkrijk en
Spanje, waar de probatie zich onder de druk van het beleid
de voorbije jaren een sterk punitieve en controlerende rol is
gaan aanmeten. Ondermeer hierom hebben de Engelse
probatiewerkers zich formeel gedistancieerd van de noemer
“social work”. “Sociaal werk” wordt immers beschouwd als
te “soft”en heeft momenteel te leiden onder een
dramatische neergang van de financiële ondersteuning.
Deze punitieve tendens, niet los te zien van de economische
crisis, was onder de meeste aanwezigen aanleiding tot een
zekere onrust, maar klonk niettemin toch door in de
debatten, hetgeen me algauw duidelijk maakte dat ons
thema hier niet op eenstemmig applaus zou worden
onthaald. Het werd me nog warmer onder de voeten tijdens
de work-shop rond intra-familiaal geweld, een delict ten
aanzien waarvan in meerdere landen zeer repressief wordt
opgetreden. Elk contact tussen de betrokkenen, ongeacht
de aard, de context of de ernst van de feiten, wordt dan
d’office verboden, ten voordele van een harde aanpak van
de dader, een stelling die door de Spaanse spreekster
trouwens met vuur werd verdedigd.
In onze workshop overliepen we in vogelvlucht de
toepassingsmogelijheden van bemiddeling, met illustraties
uit de praktijk. We legden de nadruk op de
werkingsprincipes en stelden van hieruit een aantal
randvoorwaarden bij de toepassingsmogelijkheden van
bemiddeling op het niveau van de probatiepraktijk. Tot onze
verrassing wekte ons verhaal heel wat interesse, misschien
het meest bij de vertegenwoordigers uit de Angelsaksische
landen en uit Oost-Europa. Inderdaad, in een land als
Tsjechië
wordt
er
al
jaren
een
succesvolle
bemiddelingspraktijk opgezet vanuit de probatie. En
natuurlijk hebben onze Oostenrijkse collega’s van Neustart
terzake al een hele traditie.
Gaandeweg werd duidelijk dat de meeste probatiewerkers,
ondanks de formele beleidslijnen, voor zichzelf vooral de
nadruk blijven leggen op de ondersteuning van de cliënt bij
de reklassering. Er groeit hierbij ook aandacht voor het
slachtofferperspectief, al wordt het tegemoetkomen
hieraan doorgaans los van de probatie gezien.
De laatste dag van het congres betrof het herkenbare
thema van “het creëren van een breder draagvlak” voor de
probatie bij zowel de magistratuur als de publieke opinie.
De bekende Engelse wetenschapper Shadd Maruna, lichtte
zijn onderzoek toe. Hij doorprikte de mythe dat het publiek
eerder punitief zou zijn ingesteld. Punitieve ingesteldheid is
blijkens zijn studie overigens niet gelieerd aan eigen
slachtoffer-ervaring. Het is vooral de brede “ontologische
onzekerheid”(dreigende werkloosheid of ziekte, financiële
zorgen, enz. ) die mensen repressief maakt. De manier om
hier tegenin te gaan is niet enkel het aanbieden van
informatie over de meerwaarde van een alternatieve
aanpak. Mensen zijn bovenal gevoelig voor informatie die
de affectieve snaar van de toehoorder bespeelt, zoals
verhalen die de dader een menselijk gezicht geven en
empathie kunnen wekken . Tevens zijn ze vatbaar voor
methoden die aansluiten bij hun eigen (vaak irrationele)
intuïties. Zo blijken werkstraffen goed te “verkopen”,

minder vanwege het feitelijk “effect” ervan, dan door hun
interne logica: “potje breek potje betaal” . Maar ook de
herstelrechtelijke aanpak doet het volgens Maruna bij het
publiek erg goed. Hier speelt de logica van het weer goed
maken en het verontschuldigen bij het slachtoffer als je iets
fout hebt gedaan.
Maruna besloot met de stelling dat we misschien eerder
een affectieve dan een effectieve justitie nodig hebben. .
Een hoopvolle boodschap uit onverdachte hoek.
Het congres besloot met een oproep om de probatie niet
(verder) te laten instrumentaliseren tot een louter controleinstrument. In dezelfde lijn kregen de aanwezigen als
aandenken een potje “typ-ex” met hierop de woorden:
“Everbody deserves a second chance”.
Méér had ik niet nodig om tijdens de terugvlucht aan het
dromen te gaan over een activeren van de samenwerking
met de justitie-assistenten rond het implementeren van
herstelrechtelijk programma’s met probanten.
Leo Van Garsse
U-Gent, Vakgroep Sociale Agogiek.
Vrijwillig medewerker Linc.

4. Speech Hans Claus, uitgesproken bij de
opstart van het herstelfonds te Oudenaarde
Het herstelfonds
Soms zijn de kwaadheid en de wrok nog te prominent
aanwezig en biedt de verwijdering uit de samenleving als
enige oplossing een beetje soelaas.
Soms zijn het lijden en de wraakgevoelens nog te levendig
en lenigt enkel de straf de hoogste nood.
Maar die erg herkenbare en dus begrijpelijke gevoelens bij
daders en slachtoffers van misdrijven zijn net als wij mensen
evolutief, ze zwakken af, laaien op, slijten. Soms gaan ze
ondergronds. Soms vragen ze om antwoorden, doen ze
beroep op de verstandelijke lagen van ons bewustzijn.
Mensen, maar ook samenlevingen, kunnen energie putten
uit de verwerking van het verleden en uit de
herpositionering van gevoelens die eerst wild en
ongecontroleerd uit de vulkaan van het misdrijf zijn
losgekomen.
Een beetje op dezelfde manier als de wijze waarop het
misdrijf zelf uit een vulkaan van spanningen en tekorten
was omhooggestuwd.
Al van heel lang zoeken mensen naar instrumenten voor de
verwerking en de herpositionering van gevoelens die zich in
die intermenselijke sfeer voordoen, zeker wanneer ze
blijven duren en schadelijk worden. Het instituut van de
gevangenis is er het meest uit de kluiten gewassen
voorbeeld van.
Maar het experimenteren met die gevangenis in de voorbije
twee eeuwen heeft ons inzichten gebracht. Onder meer
het inzicht dat verwijdering uit de samenleving nooit het
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enige antwoord kan zijn. De gevangenisstraf als dusdanig
biedt slechts tijdelijk een oplossing voor dat woud van
gevoelens dat verder woekert.
Als we met die gevoelens verder niets doen dan alleen
inkapselen en onderdrukken, dan maken we nieuwe
problemen die op de duur op een erfzonde gaan lijken. We
kennen het fenomeen wel : hele generaties van vader op
zoon die in de gevangenis belanden, hele generaties van
vader op zoon die slachtoffer zijn van verslaving of
armoede.

De filosofie van het herstel tempert sinds een goede vijftien
jaar deze angst en verleent die overheid een nieuw elan
door zich te ontpoppen als facilitator van mogelijk herstel of
op zijn minst van normalisering van de relaties tussen
concrete daders en concrete slachtoffers.
Het herstel is een professionele methode geworden waarin
zelf ook veel principes worden gehanteerd en gehandhaafd
en dat dus de principes van de rechtstaat niet in de weg
hoeft te staan, maar in tegendeel waarden kan belichamen
die de bestaansreden van die principes zijn.

De figuur van het herstel wil een aanvulling zijn op het
De herstelbemiddelaar kan u ondertussen verhalen
klassieke strafrecht en meteen ook een stuk recht trekken
aanreiken van soms moeizaam maar erg zinvol verlopen
van wat als een scheefgroei binnen dat strafrecht werd
herstel in relaties tussen daders en slachtoffers. Iets wat
ervaren. Het allerklassiekste strafrecht is louter gericht op
twintig jaar geleden nog voor onmogelijk werd gehouden.
de bestraffing van de dader. Het slachtoffer werd dan ook
burgerlijke partij genoemd, dat wil zeggen dat het buiten
Maar mensen vinden het soms nodig om tot de daad over
het gebeuren van de schuld en de straf werd geplaatst, een
te gaan. Ook daders vinden het soms maar flauw om alleen
gebeuren dat enkel de staat en de dader aanbelangde.
te zeggen dat ze iets goed willen maken, ze willen dat ook
Door de uitvinding van de gevangenis moest de staat niet
aantonen door iets terug te doen. Een beetje macho
enkel de dader straffen, de staat moest er eigenlijk ook voor
misschien, maar wat wil je als opgesloten daders voor 95
zorgen. Voor de staat kwam de dader in zicht. De
procent mannen blijken te zijn ?
gevangenis heeft lange tijd als een laboratorium
gewerkt voor het in beeld brengen van de problemen
Het zou dus jammer zijn om
die ten oorzaak lagen aan de criminaliteit. Of men die
ook die energie te laten
nu vond in een voorbestemdheid, in een biologische bemiddeling
liggen. Liever wenden we de
hoek of in een sociale hoek, ergens heeft men erg
professionele kunde die in het
eenzijdig langs daderzijde gezocht, omdat de dader de
herstelrecht is opgebouwd
enige justitiabele was die men leerde kennen.
aan om met respect voor de
Ook op die manier heeft de gevangenis en onze
principes van vrijwilligheid,
slachtoffer
afhankelijkheid van dat instituut ons blind gemaakt
privacy en noem maar op,
voor genuanceerdere en juistere oplossingsmodellen.
toch te werken aan wat
dader
Criminaliteit is immers een intermenselijk probleem.
mensen aanvoelen te zijn :
Dader en slachtoffer durven al eens wisselen van kant justitie geld
een deugddoend herstel,
en namen voor het misdrijf tot stand kwam ook rollen
aangetoond door geleverde
communicatie comité prestaties en voelbaar in de
en posities in, zowel in de samenleving en heel dikwijls
ten aanzien van elkaar.
portemonnee.

herstelfonds
vrijwilligers
werk

gevangenis

schade

fonds
aanvraag

Oplossingen kunnen dan ook niet louter eenzijdig
blijven. Als herstel van het leed dat door het misdrijf
is berokkend als oplossing wordt vooropgesteld, dan
kan het niet anders of we moeten ook het slachtoffer
betrekken in heel het strafrechtsgebeuren, tot bij de
strafuitvoering toe.

trajectbegeleider

herstel
partij

burgerlijke

vergoeding

bemiddelaar

Het herstelfonds is geboren.
Leve het herstelfonds.
Het was al geboren elders,
maar het wordt vandaag
wedergeboren aan de oevers
van de Schelde.

Soms gebeurt het dat de eerder opgelaaide gevoelens de
tand des tijds niet trotseren en dat een soort redelijkheid
geleidelijk aan de bovenhand haalt. Als een methode om
het leven terug zin te geven en omdat kwaadheid op de
duur erg slopend kan zijn.

In de gevangenis van Oudenaarde, waar we sinds jaar en
dag werken aan de reïntegratie van daders voor wie elke
reïntegratie al lang was opgegeven, is het opnemen van het
herstelfonds in onze aanbodkorf aan mogelijkheden niet
meer dat een logische stap.

Als justitie, als de samenleving de energie die daarvan
uitgaat niet aanwendt, dan mist ze niet alleen een kans om
tot oplossingen te komen, maar dan werpt ze soms
dammen en dijken op waardoor de justitiabelen elkaar niet
kunnen of niet mogen vinden. Zo’n eng etatistische of
bureaucratische structuren hebben bestaan en bestaan
deels nog. Ze zijn het product van het gescheiden houden
van heel wat dingen, wat op zijn beurt voortvloeit uit de
angst dat principes die heilig worden geacht het zouden
begeven.

Hans Claus
Directeur penitentiaire instelling Oudenaarde
21 juni 2010
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5. IPOS
Interdisciplinair Project voor
Optimalisatie van Scheidingstrajecten

de

Wat en hoe?
Het Ipos project beoogt scheidingstrajecten te
optimaliseren met als doel de levenskwaliteit van gezinnen
tijdens en na een scheiding te verhogen.
In de afgelopen twee jaar werden drie IPOS studies
uitgevoerd. Ten eerste werden alle volwassenen (8896) die
zich tussen maart 2008 en maart 2009 in de rechtbanken
van Antwerpen, Gent, Mechelen en Kortrijk hebben gemeld
voor een scheidingszaak uitgenodigd om aan het onderzoek
deel te nemen. Uiteindelijk hebben 1865 onder hen de
volledige vragenlijst ingevuld. Ten tweede werden 175
kinderen (11-17 jaar) van scheidende ouders bevraagd.
Tenslotte
werd
een
representatieve
bevraging
georganiseerd bij 646 scheidingsdeskundigen (magistraten,
notarissen, advocaten, bemiddelaars, justitieassistenten en
hulpverleners).
Goede regelingen voor een goed leven
Hoe meer volledig, duidelijk, op maat gemaakt en fair de
regelingen zijn die volwassenen in scheiding maken, hoe
beter hun kwaliteit van leven. Volledigheid refereert naar
de mate waarin alles geregeld is, inclusief het verblijf van de
kinderen, ouderschapsplan, steun, onderhoudsgeld,
schuldbeheer, belastingsimplicaties, ... Duidelijkheid is de
mate waarin alle details van de afspraken duidelijk zijn,
bijvoorbeeld het exacte uur waarop de kinderen van de ene
ouder naar de andere gaan, wie de kinderen ophaalt, ... Op
maat refereert naar de mate waarin de afspraken en
regelingen afgestemd zijn op het gezin in kwestie en men
niet automatisch terugvalt op standaardregelingen.
Verblijfsco-ouderschap is goed voor ouders die het willen
en kunnen; voor kinderen doet echter niet de
verblijfsregeling, maar de kwaliteit van de gezinsrelaties er
toe
Kinderen kunnen het beste omgaan met de scheiding als ze
begrijpen waarom hun ouders uit elkaar gaan en als ze het
gevoel hebben ertoe te doen bij de regelingen en afspraken
die ouders maken.
Dit is een extra argument om in professionele
tussenkomsten oog te hebben voor de ouder - kind relatie
door bijvoorbeeld de ouders aan te moedigen om met hun
kinderen te praten.
Scheidingstrajecten die conflict kanaliseren ondersteunen
de levenskwaliteit: dat is goed nieuws voor bemiddeling

rapporteren echter minder ouderconflict dan andere
kinderen van scheidende ouders. Bemiddeling is een
scheidingstraject dat constructief onderhandelen stimuleert
en conflicten kanaliseert zodat kinderen er minder mee te
maken krijgen.
Professioneel tussenkomen in een scheiding maakt het
verschil voor de levenskwaliteit van volwassenen en
kinderen
De levenskwaliteit van zowel volwassenen als kinderen is
gebaat bij een professionele tussenkomst die door
volwassenen ervaren wordt als planmatig, informatief,
duidelijk en aansluitend bij wat cliënten belangrijk vinden.
Uit de bevraging van de scheidingsdeskundigen distilleren
we drie professionele stijlen: (1) breed, interactie- en
cliëntgericht werken, met nadruk op empathie,
luistervaardigheden en aandacht voor wat de cliënt
belangrijk vindt; (2) probleem- en adviesgericht werken met
vooral aandacht voor goede kennis van juridische inhouden,
regelingen en procedures, met als achterliggende opvatting
dat aan informatie geven overdreven belang wordt gehecht,
gezien de hoge emotionaliteit van een scheiding; en (3)
informatie- en procesgericht werken waarbij geen advies
wordt gegeven, maar de beslissing en het onderhandelen
aan de goed geïnformeerde cliënt wordt overgelaten.
Gemiddeld rapporteren scheidingsdeskundigen vooral
breed, interactie- en cliëntgericht te werken, dat als stijl ten
goede komt aan de kwaliteit van leven van volwassenen en
kinderen in scheiding.
Echter, informatie geven en
planmatig werken is het andere deel van de professionele
stijl die gunstige effecten heeft op de levenskwaliteit van
volwassenen en kinderen in scheiding en dit vinden we
eerder beperkt terug. Scheidingsdeskundigen met een meer
psychologische scholing scoren relatief hoger op informatie
en procesgericht werken dan hun collega’s met een
jur id isc he
op le id i ng.
J uri d isc h
ge school de
scheidingsdeskundigen prefereren een stijl die meer
probleem- en adviesgericht is.
Voor sommige scheidingsgerelateerde zaken volstaat het
niet langer om enkel juridisch of enkel psychologisch te
werk te gaan of eenzijdig disciplinair te informeren.
Uit de bevraging van de scheidingsdeskundigen bleek echter
dat
een
interdisciplinaire
samenwerking
tussen
scheidingsdeskundigen niet vaak voorkomt. In het
stimuleren van interprofessionele samenwerking ligt ons
inziens dan ook een unieke kans om nog beter in te spelen
op de interesses van scheidende gezinnen, hen goed te
informeren in een planmatig en duidelijk proces.
Volledige tekst: www.scheidingsonderzoek.be

Eén op vijf scheidende volwassenen gaat in bemiddeling,
maar slechts een derde onder hen regelt ook alles in
bemiddeling. Volwassenen die in bemiddeling gaan zijn niet
meer tevreden met hun regelingen, noch met hun
levenskwaliteit dan volwassenen die niet in bemiddeling
gaan. Kinderen van ouders die in bemiddeling gaan,
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6. Conferentie Europees
Restorative Justice
BILBAO 17—19 juni 2010

Forum

voor

Een verslag
Ik was in Bilbao. Voor een congres van het Europees Forum
voor Restorative Justice. En ik heb het er goed gehad. Ik
neem u graag mee voor enkele blaadjes lectuur over onze
belevenissen aldaar.
Dag 1 - Arrival
Ik herinner me nog de twijfel bij het inschrijven voor het
congres. Vier dagen Spanje, de twee kleine ‘kinders’ voor
het eerst achterlaten voor zo lang, al het praktisch geregel,
de voorbereiding voor een workshop, en dan nog in het
Engels, al het gedoe, is dat het wel waard? De twijfel
duurde niet lang: Spanje, eind juni, een interessant congres
en bovendien eens weg van thuis en genieten op terrasjes,
ach ja, waarom niet, sterker nog, tuurlijk moest ik dat doen!
Naast het congres ook gewoon genieten van een reisje naar
de zon, en eindelijk nog eens weg zonder ‘kinders’: gaan,
Alice, gaan!
Ironie, oh ironie! Want wat bleek… we stapten van het
vliegtuig… en de regen viel er met bakken uit de lucht.
Regen, regen, regen, en bovendien nog eens ijskoud ook.
Een pak kouder dan in België, eind juni in Spanje. Daar
stond ik dan met mijn rokjes en zonder regenjas of warme
trui. De Belgische delegatie van bemiddelaars meerder- en
minderjarigen maakten gelukkig de muffe busrit naar het
hotel zeer draaglijk, de sfeer zat goed en wij hadden er
goesting in! Wij Belgen, wij zijn wel wat gewoon qua
weersomstandigheden, we laten ons niet zomaar doen
(maar oh, alsjeblieft, laat het toch keren en liefst zo snel
mogelijk!!).
Na het inchecken in een zeer ok hotel, trotseerden we de
regen en gingen enkelen van ons naar het Guggenheim
museum. (anderen bleven ginder, wereldbekervoetbal
kijken, Spanje tegen… een ander, weet ik veel, wie blijft er
nu in godsnaam naar voetbal kijken wanneer hij in het
buitenland zit?!) (sorry jongens, elk zijn ding en voetbal is
duidelijk niet het mijne). Kletsnat toegekomen (letterlijk na
twee minuten wandelen was er al geen centimeter van ons
nog droog, het was echt alsof iemand water met een
emmer in ons gezicht smeet), maar lekker droog binnen,
genoten we van dit wereldbefaamd museum. Nu is
hedendaagse kunst mijn ding niet (mijn schoonbroer, een
berucht hedendaags kunstenaar, vermoordt me weer met
zijn blik als hij dit zou lezen maar soit, ik probeer en blijf
proberen maar totnogtoe is het niet gelukt…), toch heb ik
echt oprecht genoten van het museum. En niet alleen door
haar chauffage. Wel, en zelfs vooral, door het gebouw op
zich. Een architecturaal staaltje kunst, verdwalen en kijken
waard, wat mij betreft zelfs meer dan de collectie die er zich
in bevindt, sowieso een aanrader voor wie in de buurt is.
Na het opdrogen, sprongen we alweer de regen in, deze
keer op zoek naar de speelgoedwinkel alwaar collega’s
congresgenoten eerder die dag paraplu’s hadden gevonden.
En daar liepen we dan richting hotel: een kikker, een
lieveheersbeestje, twee felgroene bolletjesparaplus en een
gele verkeerslichtponcho. De souvenirs voor de kinderen
waren al gevonden.

We voegden ons bij de voetbalfanaten, die ondertussen ook
uitgebreid hadden geluncht in een superrestaurant, veel
lekker eten en drinken voor weinig geld. Het verschil tussen
middag- en avondkok bleek echter gigantisch, lang geleden
dat ik nog zo slecht gegeten had, bah! Maar de sfeer zat
goed. Toen we terugkeerden naar het hotel wierpen we nog
een blik naar de rivier, waar het water steeds hoger stond
en de stroming steeds harder. De man achter de balie
verduidelijkte wat er aan de hand was, overstromingen in
de streek en bang afwachten of de rivier vannacht uit haar
oevers zou treden. Lap, wie weet gaat het congres gewoon
niet door omdat het congresgebouw onbereikbaar is!
Dag 2 – eerste congresdag
De angst bleek ongegrond, want de ochtend erna was het…
droog! Nog geen zon, maar de wolken waren wit. Na een
lekker ontbijt, repten we ons richting congresgebouw,
alwaar we de introductie van de minister van Justitie in het
Spaans konden volgen. Waarbij ik plots besefte… dat ik mijn
memorystick met de powerpointpresentatie voor mijn
workshop in het hotel vergeten was!! Aargh, nog een klein
uur te gaan, en ik moest mijn lokaal nog zoeken en alles
kopiëren, kieken dat ik ben! Gelukkig had ik een redder in
nood aan mijn zij, collega Els repte zich naar het hotel en
bracht me mooi op tijd al mijn materiaal. Bij deze, Els,
nogmaals dank. De introductie van Howard Zehr over de
geschiedenis van Restorative justice is door de stress van
het moment even aan mij voorbijgegaan, maar ik maak dat
zeker goed door later een workshop van hem bij te wonen
en grondiger te beschrijven.
De workshop die ik gaf werd voorafgegaan door Schotten
die het hadden over preventie van geweld in scholen, en
door Serviërs die anti-discriminatie-technieken toelichtten.
Mijn eigen workshop behandelde de stelling dat slachtofferdader bemiddeling niet enkel voor de hoger opgeleide,
verbaal sterke en intelligente middenklasser is. Ook verbaal
of mentaal zwakkeren kunnen deelnemen aan een
bemiddeling, als je in je achterhoofd houdt dat bemiddeling
niet enkel het cliché is van twee partijen die samen rond de
tafel zitten, alles uitpraten en hun emoties uiten, om dan
tot vergeving te komen. Neen, bemiddeling kan ook iets
anders zijn. Indirecte bemiddeling, minder met de focus op
het verbaal uiten van emoties, maar eenvoudigweg de taal
en symboliek van de partijen zelf gebruiken, op die manier
is het mogelijk om met iedereen te bemiddelen.
Tijdsgebrek maakte dat mijn verschillende discussiepunten
niet uitgebreid bediscussieerd konden worden, maar enkele
items kwamen wel aan bod. Een opmerkelijk thema, dat
blijkbaar in de wereld van restorative justice leeft, zo zal
later dat congres blijken, is dat er verschillende vormen van
restorative justice zijn, en dat het belangrijk is te kijken in
welke situatie welke vorm het meest geschikt is. Een stelling
die ik alleen maar kan beamen, met enkele buitenlandse
collega’s naast mij. Een stelling die ik ook hanteerde destijds
in Manchester, waar ik nogal gruwelde van de arrogantie
van sommigen die het licht hadden gezien en beter dan een
ander wisten wat het beste was. Een arrogantie die ik later
dit congres ook zou merken in een workshop over ‘circles’,
maar daarover zo dadelijk meer. Het deed in elk geval
deugd te horen dat ook anderen meenden dat we breder
moeten kijken dan het cliché beeld van bemiddeling of
cirkels, en dat we moeten kijken wat voor wie het meest
geschikt is.
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Een ander opmerkelijk iets was het enthousiasme voor de
casus die ik aanhaalde. Het ging over zedenfeiten, een
meisje dat misbruikt was door haar vader. Voor ons bijna
dagelijkse kost, in elk geval geen uitzonderlijke bemiddeling.
In die zin vreesde ik, dat ik inhoudelijk niet zo veel bij te
dragen had, gewoon een beetje uitweiden over een casus
en er een stelling opplakken. Maar wat een onderschatting
van onszelf was dat! Het publiek was zeer geboeid door de
verhalen van onze praktijk. De vragen die gesteld werden
konden vlotjes beantwoord worden dankzij de
praktijkervaring die ik inmiddels heb opgedaan de laatste
jaren, en daarbij besefte ik plots meer dan ooit dat wij
verdorie met Suggnomè een hele weg hebben afgelegd en
dat wij er mogen zijn! We staan wel degelijk ergens, door
onze praktijk, door de samenwerking met justitie en welzijn,
door onze wet, door de vele dossiers waar we in gewerkt
hebben en door de verscheidenheid aan dossiers waarin we
gezwoegd hebben. Daar waar ik in de dagelijkse praktijk
vaak vloek hoe marginaal en weinig omvangrijk we zijn,
moest ik ginder op dat congres plots toegeven dat het niet
niets is wat we al bereikt hebben! Tuurlijk, meer
doorverwijzingen zouden welkom zijn, en een echte
inburgering in het systeem hebben we nog niet, maar we
mogen onszelf echt niet onderschatten! Het zijn geen
‘prutsdossiers’ waarin we werken, en we betekenen wel
degelijk iets voor de mensen en voor een andere manier
van rechtsgang.
Na die eerste workshops volgde een eerste pauze. Alwaar al
netwerkend alweer bleek hoezeer Suggnomè en haar
praktijk geapprecieerd werden, wat uiteraard deugd deed
om te horen. De valkuil van het cynisme in ons eigen land,
en van de nadruk op het feit dat we maar een marginaal
fenomeen zijn en in sommige arrondissementen weinig
doorverwijzingen krijgen, kreeg hier een boost in de richting
van oprechte erkenning en appreciatie. En ja, dat mag ook
wel eens!
Een volgende workshop ging over culturele aspecten binnen

restorative
justice. Ik dacht
spontaan
aan
bemiddeling met
allochtonen en de
b o e i e n d e
vorming die ik er
ooit over gehad
had.
En
inderdaad,
het
ging die richting
uit. De Noorse
onderzoekster
gaf een aantal
voorbeelden van
andere culturen
en hun andere
kij k
o p
bemiddeling. De
Russen die een
strafnotie hebben
in bemiddeling en
een
oplossing
verwachten van
de bemiddelaar,
de Aziaten die
veel schaamte voelen bij conflict en niet geneigd zijn er met
vreemden over te spreken, de Arabieren die neigen te
ontkennen, de Somaliërs die bemiddeling gewoon zijn, …
Allemaal voorbeelden, misschien zelfs wat stereotiep, maar
vooral om ons erop te wijzen dat schuld, justitie, schaamte
en bemiddeling sociale constructen zijn met verschillende
betekenissen. En daar moeten we ons bewust van zijn. Het
gaat bovendien niet alleen daarover, maar ook over de
taalbarrières, de verschillende communicatiestijlen, het
emotioneel begrijpen, … De bemiddelaar moet zich van al
die zaken bewust zijn. De vraag die zich dan stelt is of het
aan hem is om die verschillen te benoemen, of dat de
partijen zelf moeten bepalen of die verschillen een issue zijn
of niet. En de kritische vraag uit het publiek wil ik u toch ook
niet onthouden: het bewust zijn van verschillen is inderdaad
belangrijk, maar bestaat zo niet het gevaar dat je net die
verschillen bestendigt?
Een tweede workshop met dit thema ging over ‘Iran and the
West’. Een mooie, bombastische powerpoint presentatie en
een goed babbelende Amerikaanse heeft de oefening
gemaakt wat het zou opleveren indien politici uit Iran en de
VS hun conflict zouden trachten op te lossen a.d.h.v.
restorative justice circles. Wat zou het geven als ze samen
zouden zitten en praten, met een neutrale persoon
ertussen, vertrekkend vanuit een basisvertrouwen
enzovoort. Boeiende oefening, maar behoorlijk naïef in mijn
– bescheiden- ogen… Er ging toen even een discussie op
over het verschil tussen ‘gewone bemiddeling’ zoals wij dat
kennen en toepassen en de cirkels zoals zij dat toepassen.
Enige arrogantie was hier te bespeuren, in de zin van
‘probeer het, je zal het wel merken dat het beter is’, zonder
grondig een idee te hebben wat wij doen in welk soort
dossiers… Soit, het zij zo, vanuit een goede motivatie en
overtuigd van het licht dat ze gezien hebben, lijken
sommigen gewoon enthousiast en willen ze het woord
verspreiden, maar daarbij moet inderdaad opgepast
worden dat men voldoende blijft kijken in eigen boezem én
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dat eerst grondig geluisterd moet worden naar wat een
ander doet, alvorens te besluiten dat het eigene beter is.
(En uiteraard, dat geldt ook voor ons).
In de netwerkpauze die daarop volgde, werden mijn collega
en ik daarover aangesproken door een interessante Brit. De
man die ook in mijn workshop aan bod kwam. Hij wees er
nog eens op hoe belangrijk het is te kijken naar welk model
in welke omstandigheid het beste is. We kwamen lachend
tot de conclusie dat al het huggen en knuffelen ‘not very
British’ is en ook voor de nuchtere Belgen net iets te ver
gaat.
En boeiend genoeg was ook dat het thema van de volgende
plenaire sessie. Blijkbaar leeft het inderdaad in het wereldje
van restorative justice: welk model is het beste, wat werkt
bij wie het beste, wat zijn de verschillen en wat de
gelijkenissen, wat zijn de voor- en wat de nadelen, …
Boeiend, zolang het met open geest wordt bekeken en niet
als concurrentiestrijd. Wat gelukkig ook de stelling van de
spreker was.
Tot daar het congres voor de eerste dag. Boeiend maar
vermoeiend. Van gezellig tussendoor terrasjes doen en op ’t
gemak relaxen, was geen sprake, het was verdorie hard
werken! Maar het werken mocht uiteraard beloond
worden, deze keer door een gezellige – en droge- wandeling
naar het oude stadscentrum en door lekker eten en
drinken. Tapas, veel, gevarieerd en lekker, in goed
gezelschap van een bende enthousiaste Belgen, lekkere
wijn, Spanje in juni, de sfeer zat goed en we voelden ons
goed.
We maakten het uiteraard niet àl te laat, verantwoordelijk
als we zijn, want de dag erna stond nog een congresdag op
het programma.
Dag 3 – tweede congresdag
De eerste plenaire sessie was een rollenspel over
partnergeweld. Op zich een mooie manier om een
methodiek aan te tonen. Het opmerkelijke hier was dat men
systematisch met twee bemiddelaars werkt en dat men in
een gezamenlijk gesprek eerst de bemiddelaars aan elkaar
hoort vertellen wat de cliënten in een gesprek apart tegen
hen hebben verteld. Zo hoort niet alleen de andere partij
die versie, maar hoort de cliënt zichzelf ook. Dan wordt
door de bemiddelaars gevraagd of het klopt wat ze net
zeiden. En dan pas is het de beurt aan de partijen zelf om
met elkaar te praten. Interessant, misschien wel eens de
moeite om uit te proberen. Hoewel het natuurlijk helemaal
anders is als onze methodiek van –na een grondige
voorbereiding- loslaten, achteroverzitten en de partijen
laten praten.
De eerste workshop die ik volgde, was er een van de
wereldbefaamde Howard Zehr. Dé man, de auteur van
changing lenses, een van de boegbeelden van het hele
restorative justice verhaal. Zijn workshop ging over
slachtoffers en over de valkuil van slachtoffers te gaan
gebruiken voor de rehabilitatie of het straffen van daders.
Hij waarschuwt voor dit mogelijk misbruik en benadrukt de
aandacht die slachtoffers verdienen. Hij had het over
slachtofferschap en wat rechtvaardigheid voor een
slachtoffer betekent. Hij gooide ook enkele vragen in de
groep, die dan in kleine groepjes bediscussieerd kunnen
worden, en die op zich de moeite zijn om eens bij stil te
staan: willen wij slachtoffers helpen of willen we eerder via
hen de dader of het systeem helpen? Komen de noden van
slachtoffers voldoende aan bod in ons aanbod? Krijgen

slachtoffers de
informatie en
de middelen
om hun eigen
noden
te
bepalen
en
hun
eigen
keuze
te
h e l p e n
maken? Vele
vragen,
vele
zaken
te
bespreken,
boeiende kerel
die
Howard
Zehr en zeker
de moeite om
nog van te
lezen.
Na de lunch
volgde ik nog een workshop over partnergeweld in Finland,
waar de vrouwenbewegingen blijkbaar fel gekant zijn tegen
bemiddeling bij zulke feiten, wegens machtsmisbruik ed.
Nadien volgde ook een tevredenheidonderzoek bij
bemiddeling in sepotdossiers bij minderjarigen in Kroatië.
Voor de laatste plenaire sessie van de dag werd de eerste
‘restorative justice award’ van het Forum uitgereikt. De
gelukkige was Ivo Aersten, alom en terecht geprezen om
zijn prestaties, gedrevenheid, werkijver en persoon, en
gelauwerd voor zijn bijdrage tot de ontwikkeling van
restorative justice in Europa.
Dan volgde de laatste plenaire sessie, waar verschillende
prominenten vanuit de juridische wereld vanuit hun kijk
hun zeg over restorative justice konden doen. Ook Rob
Periëns, the crazy judge from Belgium - zoals de man
zichzelf relativeerde - kon er zijn ding kwijt en had het over
hoe het basisprincipe van legaliteit zelf het idee van
restorative justice vervat.
De vermoeidheid bij ons begon toe te slaan. Wat niet
zozeer iets zegt over de inhoud van de sessies natuurlijk,
wel over ons en onze dag. De Russen waar ik oorspronkelijk
naartoe wilde gaan, liet ik aan me voorbijgaan en we
trokken richting hotel. Het vat was af en diende gevuld te
worden. Wat achteraf de verkeerde beslissing bleek te zijn,
want blijkbaar kon geen enkele workshop de hilariteit van
deze laatste evenaren. De Russen met hun nieuw model, de
tolk, de powerpoint presentatie waarvoor de pc absoluut
moest werken en die dan amper drie woorden bevatte, en
zeker ook de fotograaf die het uitgebreide publiek (drie
collega’s van de minderjarigen) langs alle kanten
bestookten met cameraflitsen… Hilariteit alom blijkbaar, in
elk geval een goed verhaal voor achteraf op café.
De Belgische delegatie splitste zich inmiddels. Een deel ging
mee naar het Conference diner, een ander deel ging richting
centrum. Na het eten trok een deel richting bed en een
ander deel richting feest na het diner. En man, was dat de
moeite! Ik bespaar u de details, laat die maar behouden
voor de insiders, maar laat mij u toch meegeven hoezeer
het mij opvalt dat die bende restoratievelingen een ras
apart zijn! Het was me al opgevallen binnen Suggnomè en
bij
de
collega’s
van
de
minderjarigen
op
bemiddelaarsweekends. Maar nu blijkt het dus een
internationaal fenomeen te zijn. Gedreven, gemotiveerde
mensen, zeer ernstig en secuur bezig met hun job, hun job
NIEUWSBRIEF - N°2/10

31

als een belangrijk deel van hun leven en zelfs hun persoon
ziend, en dan… als er gefeest kan worden… dan ontploft de
bom! Dan is het dansen van de eerste tot de laatste song,
onnozel doen tot in het debiele en ontlading tot in Tokio.
Tot en met de surrealistische taferelen van met Spiderman
op de foto staan. Het is nogal een bende, die
restoratievelingen, niet te beschrijven.
Dag 4 – derde congresdag en vertrek
Dit feestje had echter tot gevolg dat ik de laatste
ochtendsessies van het congres heb moeten missen, en dat
wij rechtstreeks naar het vliegveld vertrokken. Maar ik ben
er zeker van dat u de powerpoint presentaties van het hele
congres uitgebreid kan nalezen op de website.
Verontschuldigt u mij dus aub het gebrek aan verslaggeving
van deze ochtend.
Tot daar mijn verslag van deze vier dagen. Laat mij vooral
de boodschap meegeven dat we zulke internationale
uitwisselingen moeten blijven koesteren. Voor de inhoud,
voor het verrijkende van het leren van anderen. Maar zeker
ook om er zelf iets te gaan zeggen, want we hebben iets te
zeggen! En we mogen daar fier op zijn ook. En natuurlijk
moeten we zulke momenten ook koesteren om af en toe
eens te verdrinken in die bende restoratievelingen, een
must voor ieder in de sector. Ze zijn allen even gek als wij.
Alice Delvigne - bemiddelaar arrondissement Oudenaarde vzw Suggnomè.

Wil je graag ook vanuit jouw job in het veld van
herstelrecht en
herstelbemiddeling iets meedelen
of ter discussie stellen, dan kan dat in onze rubriek
’Nieuws uit de sector’. (max. 1 p)
Interesse? Stuur een mailtje naar:
Pieter.verbeeck@suggnome.be
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Agenda
1.

Suggnomè vzw verleent samen met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk haar medewerking aan een verdiepingsprogramma

dat wordt georganiseerd door de Hogeschool-Universiteit Brussel, Opleiding Sociaal Werk, rond het thema 'Herstelgericht Welzijnswerk'.
Dit programma beoogt enerzijds inzichten omtrent een herstelgerichte werking van het welzijnswerk en de raakvlakken ervan met
herstelrecht verder te verfijnen, en anderzijds enkele herstelgerichte methodieken in het forensisch welzijnswerk over te dragen.
Wat? Vier workshops, afzonderlijk of samen te volgen
Voor wie? Welzijnswerkers en bemiddelaars werkzaam op het snijvlak van welzijn en justitie.
Wanneer?
WS 1: 25 november 2010 (9.30u - 12.30u): Herstelgericht welzijnswerk en herstelrecht - max. 40 deelnemers
WS 2: 1 februari 2011 (9.30u - 12.30u): Herstelgericht werken tijdens detentie rond de afhandeling van de burgerlijke partij
WS 3: 7 april 2011 (9.30u - 16.30u): De plaats van de daderdimensie in het werken met slachtoffers - max. 30 deelnemers
WS 4: 28 april 2011 (9.30u - 16.30u): De plaats van de slachtofferdimensie in het werken met daders - max. 15 deelnemers
Kostprijs:
Afzonderlijk:

WS 1 & 2: 30 euro en WS 3 & 4: 60 euro

Voor de vier workshops samen:

150 euro

Waar? Hogeschool - Universiteit Brussel, Campus Stormstraat
Meer info en inschrijvingen: www.hubrussel.be/gpv of 02/221.12.19 of gpv@hubrussel.be

2. Symposium Slachtoffer in Beeld
Slachtoffer-dadergesprekken: de impact in beeld
Wanneer?: Dinsdag 12 oktober 2010
In de afgelopen periode deed Slachtoffer in Beeld onderzoek naar de effecten van slachtoffer-dadergesprekken op de deelnemende
partijen. De uitkomsten zijn zeer interessant te noemen met het oog op heroriëntatie en verwerking van een misdrijf.
Op dinsdag 12 oktober vindt het symposium Slachtoffer-dadergesprekken: de impact in beeld plaats. Slachtoffer in Beeld treedt dan voor
het eerst naar buiten met de resultaten van het onderzoek en de achtergronden daarvan.
Onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. Ido Weijers, laten interessante sprekers als dr. Sven Zebel, dr. Antony Pemberton, Leo van
Garsse en dr. Hugo Prein van zich horen. Ook deelnemers kunnen vragen stellen en/of het woord voeren tijdens de discussies met de
sprekers en het panel.
Dit symposium is bedoeld voor wetenschappers, directie en beleidsmakers van organisaties die dagelijks aan het werk zijn met
slachtoffers en/of daders en vindt plaats in de Gertrudiskapel, locatie In de Driehoek te Utrecht.
Wilt u meer informatie over dit symposium of wilt u zich aanmelden? Kijkt u dan op de site www.slachtofferinbeeld.nl.

3. BemiddeLINK nodigt u uit voor de vormingsdag : PSYCHOPATHOLOGIE (enkel voor bemiddelaars)
Donderdag 21 oktober 2010, Leuven
ADHD, autisme, pedofilie, post-traumatisch stress-syndroom, paranoia,… zijn maar enkele voorbeelden van persoonlijkheidsstoornissen,
die ook wij bij ons cliënteel kunnen aantreffen. In welke mate is dit van invloed bij ons bemiddelingswerk? Wat dienen wij hierover te
weten? Zijn er methodische aandachtspunten indien je bemiddelt met partijen met een psychiatrische aandoening?...
Geen modewoorden in ons werkveld dus, maar veelvuldige praktijk en zeker belangrijk om hieraan een themadag te wijden!
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Programma :
Voormiddag : Mevrouw Lieve Dams, forensisch psychiater en psycho-therapeute (directeur Centrum Berkenwinning) brengt ons uitleg rond
de verschillende ziektebeelden die ze tegenkomt in haar praktijk als gerechtelijk psychiater.
Namiddag : Hoe deze kennis toe te passen in onze bemiddelingspraktijk?, o.l.v. mevrouw Nancy Vaneynde (bemiddelaar Antwerpen) en
Dirk Dufraing (bemiddelaar Turnhout), medewerkers van de werkgroep psychopathologie en geïnterneerden van Suggnomè.
Zij presenteren ons o.m. volgende inhoud : uitgangspunten en juridische kaders voor werken met daders én slachtoffers met psychische
stoornissen, informatie verzamelen over de psychische toestand van een partij : need or nice to know, en hoe maak je de keuze?, de
relatieve invloed/betekenis van informatie over het psychiatrisch/psychologisch (on)welzijn van partijen, methodische aandachtspunten,
theorie van de Comfortzone, …
Plaats en tijdstip : de marktzaal van café De Curve, gelegen aan het de Becker-Remyplein 27 in Kessel-Lo , op vijf minuten van het
Leuvens station, van 9u30 u tot 16u30.
Kostprijs : 20 euro p/p, dmv overschrijving op rekeningnummer : 001-3339130-78 van VZW Suggnomè, met duidelijke vermelding :
“BemiddeLINK : psychopathologie + je naam”.
Er staat geen beperking op de inschrijvingen!
Hoe inschrijven ? Stuur een mailtje met je naam en de dienst waar je werkt voor 15 oktober 2010 naar:
kris.somers@suggnome.be voor de bemiddelaars minder- en meerderjarigen
stephanie.vanneder@just.fgov.be voor de justitieassistenten BIS
De inschrijving is definitief na ontvangst van de inschrijvingsgelden op bovenstaand rekeningnummer.
Graag tot dan!
BemiddeLINK (of tot nog toe gekend als ‘de werkgroep Vorming’ *)
“BemiddeLINK bestaat uit bemiddelaars en medewerkers uit de verschillende bemiddelingsprojecten in strafrechtelijke context: bemiddeling met
minderjarigen, bemiddeling met meerderjarigen en bemiddeling in strafzaken.”

4. Symposium: Tien jaar Tijdschrift voor Herstelrecht: Herstelrecht, democratie en actief burgerschap
In samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen,Universiteit Utrecht en de vakgroep strafrecht,
Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Wanneer?: Vrijdag 3 december 2010, Universiteit Utrecht – Raadzaal – Achter Sint Pieter 200 – 3512 HT Utrecht
Onze samenleving is in de ban van een steeds repressiever wordend strafrecht, maar is niet juist een herstelrechtelijke benadering van
onze criminaliteitsverschijnselen meer dan ooit noodzakelijk om uit deze escalerende negatieve dynamiek te ontsnappen?
Als het waar is dat onze criminaliteit samenhangt met individualisering en met afnemend normbesef, biedt het herstelrecht met zijn
vormen van bemiddeling en herstelgericht groepsoverleg dan niet een uitstekende methode om de anonimiteit en de angst voor de
ander weg te nemen en gezamenlijke normen vast te stellen of opnieuw te bevestigen? Zoals in een onderzoek naar bemiddeling in
jeugdstrafzaken werd gesteld (Verwey-Jonker Instituut, 2006:27):
‘Herstelrecht sluit beter aan bij deze huidige pluriforme normatieve cultuur, omdat het de mogelijkheid biedt tot een gemeenschappelijke
normvinding en de validering daarvan. Omdat normatieve begrenzingen niet altijd en voor iedereen evident zijn, is de normatieve
aanspraak van het slachtoffer wellicht succesvoller dan de normatieve uitspraak van de strafrechter.´
De burgerlijke verantwoordelijkheid wordt door recente kabinetten steeds opnieuw beklemtoond, maar deze lijkt niet te worden
gestimuleerd, maar eerder te worden ontkend door een steeds grotere greep van de strafjustitie op de samenleving in het kader van
veiligheidsbeleid. Moeten we burgers niet veel meer in staat stellen actief betrokken te zijn bij de correctie van crimineel wangedrag en
bij de ondersteuning van de verwerking van de schadelijke ervaring door het slachtoffer enerzijds, en de schuld van de dader anderzijds?
Kan een samenleving van tegen elkaar opgezette en voor elkaar angstige burgers, die telkens van de staat een repressief antwoord
verlangen, een democratie vormen en in stand houden? Is het toelaten en laten groeien van herstelgerichte procedures in strafzaken niet
een noodzakelijk teken van vertrouwen in de burgers, dat hen in staat zal stellen met meer zelfvertrouwen conflicten te beheersen en
constructief te maken?
Over deze en soortgelijke vragen hoopt de redactie met u van gedachten te wisselen.
Het Nederlands-Vlaamse Tijdschrift voor Herstelrecht wijdt een themanummer aan dit symposium. Alle deelnemers krijgen dit nummer.
Het tijdschrift richt zich op de bestudering van nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van ‘restorative justice’. De
redactie stimuleert reflectie op vormen van conflictbeslechting waarbij de betrokkenen verantwoordelijkheid nemen, benadeelden erkend
worden en veroorzakers van schade deze zoveel mogelijk, met steun van naasten en maatschappelijke instellingen, herstellen of
compenseren.
Inlichtingen:
Voor vragen over dit symposium kunt u zich wenden tot het secretariaat van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen,
030 2537137 / 7299 of via email: wpi-congres@uu.nl
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TREFDAG voor bemiddelaars, hun samenwerkingspartners en alle geïnteresseerden

ontmoeten I samen reflecteren I
ervaringen uitwisselen I leren
wanneer
Vrijdag 19 november 2010, aanvang 9.30u - einde 16.30u.
structuur van de dag
In de voormiddag voorzien we 3 voordrachten, waarbij telkens vanuit 'vogelperspectief' een blik op bemiddeling
geworpen wordt. In de namiddag voorzien we 4 workshops. Deze workshops zijn eerder praktijkgericht, en inhoudelijk
gebaseerd op thema’s die aan bod kwamen in de vorige nieuwsbrieven van Suggnomè.
thema’s voormiddag
Hoe kijken verschillende actoren, vijf jaar na de verwettelijking van verschillende bemiddelingsvormen, naar
bemiddeling als ‘alternatief voor, aanvulling op’ de klassieke gerechtelijke procedures? Wat is de stand van zaken en
welke zijn de toekomstperspectieven? De gastsprekers krijgen een half uur de tijd. Er wordt ook ruimte voorzien voor
debat met het publiek.
Een andere kijk op Justitie: een blik vanuit de advocatuur W i e ? de heer Paul QUIRYNEN (advocaat
- Balie Antwerpen)
Bemiddeling in familiezaken in Vlaanderen: Stand van zaken W i e ? mevrouw Barbara GAYSE
(attaché – Federale Bemiddelingscommissie)
Overschouwingen vanuit Justitie/Parket W i e ? de heer Guido VERMEIREN (substituut-Procureurgeneraal - Hof van Beroep Antwerpen) en Karel VERLEIJE (parketcriminoloog Jeugd en Gezin
Antwerpen)
thema’s namiddag
In de namiddag voorzien we 4 interactieve workshops, telkens voor ongeveer 15-20 deelnemers, waarvan iedere
deelnemer twee workshops kan volgen (maw. elke workshop wordt twee keer gegeven).
Familiale Bemiddeling W i e ? Monique VAN EYCKEN - zelfstandig familiaal bemiddelaar,
kindercoach, docent aan het postgraduaat familiale bemiddeling van de KUL en voorzitter
van de bemiddelingvzw
“Onbekend is onbemind” W i e ? Bruna PALI - KULeuven / Europees Forum voor
Restorative Justice en Pieter VERBEECK - Suggnomè vzw
Herstel of bemiddeling? W i e ? Lieve BRADT - UGent
Kan je werken met de context rond slachtoffer en dader binnen bemiddeling? W i e ? Mia
CLAES - interactie-academie, docent KHLeuven, voormalig herstelbemiddelaar
minderjarigen
waar
De trefdag gaat door in het Graaf De Ferrarisgebouw van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel (nabij station Brussel
Noord). adres: Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel.
inschrijven
Er is plaats voor een 80 à 100 tal deelnemers.
Inschrijven kan door een mail te sturen naar
Kris.somers@suggnome.be. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld. In dit inschrijvingsgeld
zijn drankjes tijdens de pauze en een broodje tijdens de lunchpauze inbegrepen.
Inschrijven kan tot 8 november 2010.
Gelieve bij uw inschrijving een rangorde aan te geven van 1 tot 4 mbt welke workshops u in de namiddag wenst te
volgen. Bij de verdeling van de groepen voor de namiddag zullen we hier zoveel als mogelijk rekening mee houden.
kostprijs
15 euro p/p, dmv overschrijving op rekeningnummer : 001-3339130-78 van VZW Suggnomè, met duidelijke
vermelding : “Trefdag + je naam”.
Meer info: www.suggnome.be
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Met de steun van:
FOD Justitie
Vlaamse Gemeenschap

Redactioneel

2

An Marchal en Pieter Verbeeck

Bemiddelen aan de burgerlijke of aan de strafrechtelijke kant van het
recht: Een kwestie van concept of van traditie?

4

Leo Van Garsse

Grensgebied
Gelijkenissen en verschillen tussen de Herstelbemiddeling en
Bemiddeling in Familiezaken

9

Evelyn Goeman

Bemiddeling: het verhaal van het bos en de bomen

16

Franky De Meyer
1 oktober 2010
V.U.: Marianne Regelbrugge
Maria Theresiastraat 114
3000 LEUVEN

Een kijk op de praktijk

21

Youssef Sbaiti

Nieuws uit de sector en uit Europa

Tel: 016/ 22 63 88

25

Bal zoekt vrijwillige bemiddelaars
Europees Forum voor Restorative Justice: petitie
Verslag CEP congres Malaga (L. Van Garsse)
Het herstelfonds (H. Claus)
Het IPOS-project
Verslag EFRJ conferentie Bilbao (A. Delvigne)

Fax: 016/ 22 74 82
Bank: 736-0001066-63
E-mail: info@suggnome.be
Website: www.suggnome.be
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