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1. HET CENTRUM: DOELSTELLINGEN EN ERVARINGEN 

 

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (verder: het Centrum) streeft 

ernaar om alternatieve maatregelen
1
 te ontwikkelen in de strijd tegen discriminatie en 

haatmisdrijven. Daarmee wil het een proactief antidiscriminatiebeleid voeren door de actoren 

specifieke instrumenten aan te reiken die aangepast zijn aan de discriminerende aard van de 

daad. 

In de dagelijkse praktijk zoekt het Centrum eerst en vooral naar buitengerechtelijke oplossingen 

voor de meldingen en dossiers die worden voorgelegd. Men kan zelfs stellen dat de oprichting en 

het bestaan van het Centrum op zich een alternatief vormen voor de gerechtelijke procedure. Zo 

kan een slachtoffer van discriminatie ervoor kiezen zich rechtstreeks te wenden tot het gerecht 

om een schadevergoeding te eisen of een beroep op het Centrum te doen. Via bemiddeling en 

onderhandeling kan het Centrum ook een schadevergoeding bekomen. In die zin geldt dat het 

Centrum in rechte kan optreden, maar dit enkel doet in een beperkt aantal gevallen. Zelfs 

wanneer er een proces wordt aangespannen, streeft het Centrum ernaar alternatieve 

maatregelen te hanteren. Dit is het onderwerp van dit onderzoek. 

Met dergelijke oplossingen wil het Centrum een alternatieve piste aanreiken als antwoord op de 

maatschappelijke uitdagingen en mogelijke spanningen die het ‘samenleven’ met zich meebrengt 

wanneer het gaat om de erkenning van de andere met respect voor diversiteit. Dit zijn aspecten 

die in de klassieke procedures vaak verwaarloosd worden.  

Vanuit dit standpunt wil het Centrum een centrale plaats toekennen aan het slachtoffer door de 

schade te herstellen en het slachtoffer zijn gevoel van eigenwaarde terug te geven. Bij deze 

aanpak krijgt ook de ‘dader’ een actieve rol. In plaats van hem over te laten aan zijn "ontkenning 

van de menselijkheid van de andere, het voorwerp van zijn haatgevoelens, zijn verachting of zelfs 

zijn onwetendheid of vooroordelen", wenst het Centrum hem verantwoordelijkheidszin bij te 

brengen door hem "een niet-stigmatiserende kans te bieden om zich te verantwoorden, de 

omvang van zijn daden te vatten en het anders-zijn van de andere te erkennen"
2
.  

Het Centrum heeft zijn ervaring met alternatieve maatregelen hoofdzakelijk te danken aan de 

behandeling van individuele meldingen. Het is immers bevoegd om "binnen de perken van zijn 

opdrachten (…) klachten
3
 te ontvangen, te behandelen en elke bemiddelingsopdracht uit te voeren 

                                                                 

1
 De term ‘alternatieve maatregelen’ wordt in eerste instantie gebruikt in haar algemene betekenis. De KU 

Leuven en het LINC zullen de definitie verder uitwerken in zijn verslag dat in het tweede deel van deze 

publicatie wordt voorgesteld.  
2
 Racisme et médiation, l’action restauratrice d’ACOR SOS Racisme, A.C. Salberg, vijfde internationale 

conferentie van het wereldforum rond bemiddeling, 2005, p.4 
3 Het Centrum verkiest de term ‘melding’ boven ‘klacht’ om verwarring te vermijden met de klachten in het 

kader van strafdossiers (klacht bij de politie, bij het parket, …)  
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die het nuttig acht, onverminderd de bevoegdheden van de federale ombudsmannen"
4
. In 2011 

ontving het Centrum 4162 meldingen en opende het 1277 dossiers
5
. 

Het Centrum stelt onder andere vast dat:  

- werkstraffen regelmatig opgelegd worden in geval van haatmisdrijven
6
,  

- jongeren vaak betrokken zijn bij haatmisdrijven, 

- alternatieve straffen die in dit domein worden toegepast geen enkel verband tonen met 

de discriminerende aard van het misdrijf. 

Alternatieve maatregelen zijn nog steeds van secundair belang bij de afhandeling van 

gerechtelijke dossiers rond haatmisdrijven en discriminatie.
7
 Verschillende oorzaken kunnen deze 

’afkeer’ voor alternatieve maatregelen verklaren:  

- de afwezigheid van een gerechtelijk beleid voor dit soort dossiers: het Centrum werd 

slechts zelden benaderd door magistraten en justitieassistenten die het wensten te 

betrekken als expert in dossiers van strafbemiddeling. Het is meestal het Centrum dat het 

initiatief neemt om alternatieve maatregelen (strafbemiddeling, herstelbemiddeling) voor 

te stellen voor zijn eigen dossiers.  

- de afwezigheid van instrumenten aangepast aan het specifieke karakter van 

haatmisdrijven of discriminatiemisdrijven; zo bestaan er geen specifieke 

vormingsmaatregelen voor de daders van zulke misdrijven. 

- de terughoudendheid van de betrokken partijen die zowel bij het slachtoffer als bij de 

dader wordt vastgesteld.  

Om het debat te openen, heeft het Centrum al enkele initiatieven aangereikt; rapporten over de 

onderhandelde oplossing, samenwerkingsverbanden met verenigingen zoals Suggnomè en 

Médiante en de sensibilisering van magistraten
8
.  

In het verlengde van deze initiatieven heeft het Centrum het gebruik van zulke maatregelen als 

oplossingsmethoden voor conflicten opgenomen in zijn Strategisch Driejarenplan onder de 

                                                                 

4
 Art. 3, 4bis van de wet van 15 februari 1993, B.S. 30.05.07, de oprichtingswet van het Centrum voor 

gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. 
5 Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit 2011, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, 

pp.62-95, www.diversiteit.be/rubriek ‘publicaties’ 
6
Haatmisdrijven, Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit 2008, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding, p.30, www.diversiteit.be/rubriek ‘publicaties’ 
7
 De strafbemiddeling en de minnelijke) schikking bedragen respectievelijk 0.69% en 2.08% van de dossiers 

behandeld door de Belgische parketten in 2011 inzake racisme, xenofobie en discriminatie (zie statistieken 

2011 van het College van Procureurs-Generaal).  

8
 Bijvoorbeeld: verslag betreffende de niet-gerechtelijke klachtenbehandeling in gevallen van racisme, 

Jaarverslag 2003, p. 119 e.v. (www.diversiteit.be/rubriek ‘publicaties’); bijdrage Nieuwsbrief Suggnomè, 

Jaargang 7 nr. 3 “racisme en bemiddeling” (www.suggnome.be) (15.08.06); organisatie van een vergadering 

door het Centrum i.s.m. de VZW Suggnomè (2006); inhoudelijke staf 2007 van het Centrum: Rol van dader-

slachtofferbemiddeling in dossiers met ‘Médiante’ (Franstalige VZW) en Suggnomè; deelname van het 

Centrum aan de vergadering georganiseerd door Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven (BAL) en 

Herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) te Leuven over bemiddeling in misdrijven die ingegeven 

zijn door racisme (08.10.07); sensibiliseren van referentiemagistraten over alternatieve maatregelen: 

tweetalige sessie georganiseerd door de Hoge Raad voor Justitie i.s.m. met het Centrum, Suggnomè en 

Médiante (23.04.07) en workshops georganiseerd door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding van 

23.01.12 i.s.m. het Centrum.  
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volgende bewoording: "Het Centrum zoekt naar de meest geschikte oplossing en die hoeft niet 

noodzakelijk juridisch of proceduregebonden te zijn. De knowhow op het vlak van onderhandelen 

en verzoenen wordt uitgebreid en indien nodig wordt samengewerkt met bemiddelingsexperts”
9
. 

Daarom gaat het Centrum meerdere initiatieven opstarten om zijn werkmethoden te verfijnen.  

Bijgevolg wenst het Centrum de alternatieve maatregelen te integreren in een coherente aanpak die ook de 

politieke, gerechtelijke en maatschappelijke actoren erbij betrekt. Het Centrum heeft de KU Leuven, 

meer bepaald het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), dan ook verzocht om dit rapport op 

te stellen in het kader van zijn bevoegdheid om aanbevelingen te doen aan die actoren
10

. Het 

doel van het rapport van LINC was het opstellen van een verkennende studie rond alternatieve 

maatregelen met het oog op: 

- het bepalen van de geschiktheid ervan voor dossiers die verband houden met 

discriminatie: moeilijkheden en veelbelovende praktijken, 

- het komen tot aanbevelingen voor toekomstige handelingen.  

Dit rapport werd opgesteld in drie fasen:  

- het onderzoek: LINC heeft een voorbereidend rapport klaargemaakt, waarin de rol van de 

alternatieve maatregelen in gerechtelijke ’discriminatiedossiers’ wordt geanalyseerd,  

- het overleg: het Centrum heeft samen met LINC een interdisciplinaire discussiegroep 

opgericht om de reflectiepistes die in het voorbereidend rapport werden aangehaald 

verder uit te diepen,  

- de voltooiing van het voorbereidend rapport door LINC op basis van de bevindingen van 

de discussiegroep.  

Dit rapport bevindt zich in het tweede deel van deze publicatie. Het vloeit voort uit de nauwe 

samenwerking tussen LINC en het Centrum dat betrokken was bij alle fasen van de opstelling 

ervan door zijn expertise op het vlak van dossierbehandeling in te brengen. Het Centrum heeft 

ten slotte aan dit ‘LINC’-rapport voorbeelden toegevoegd gebaseerd op zijn eigen ervaring om 

bepaalde alternatieve maatregelen te illustreren.  

 

 

Edouard Delruelle                          Jozef De Witte                                             

Adjunct-directeur      Directeur 

        

  

                                                                 

9
 Strategisch Driejarenplan 2011-2013, nr. 1.9 www.diversiteit.be/rubriek ‘publicaties’ 

10
 Art. 3 van de wet van 15 februari 1993, B.S. 30.05.07 de oprichtingswet van het Centrum voor gelijkheid 

van kansen en voor racismebestrijding. 
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2. PRESENTATIE  

 

Deze publicatie bestaat uit drie delen:  

I. Het voorwoord. Het Centrum stelt zijn kijk op alternatieve maatregelen voor en de rol die 

ze kunnen  spelen in de strijd tegen discriminatie en haatmisdrijven. Het Centrum 

krijgt niet enkel de kans om zijn ervaringen te delen en zijn vaardigheden te benadrukken, 

maar ook om terug te komen op de al genomen initiatieven in dit domein.  

II. Het LINC-rapport. Dit rapport is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen het 

Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) en het Centrum. Het beschrijft de geschikte 

alternatieve maatregelen in de strijd tegen discriminatie, evenals de voordelen ervan en 

mogelijke aandachtspunten. Het rapport wordt afgerond met een reeks aanbevelingen. 

Toekomstige acties. Om deze publicatie af te sluiten, werpt het Centrum een blik op toekomstige 

acties die een antwoord kunnen bieden op deze reeks aanbevelingen.  

 

3. DOELPUBLIEK 

 

Deze publicatie vertrekt vanuit de veronderstelling dat de lezer voorkennis heeft van de 

thematiek en de juridische en technische aspecten ervan. Ze is ook gericht op de strafrechtelijke
11

 

aspecten van de strijd tegen discriminatie en haatmisdrijven en de bijhorende procedures. Ze is 

voornamelijk bestemd voor bepaalde actoren zoals:  

- gerechtelijke actoren: rechters, parketten (belangrijke magistraten op het vlak van 

discriminatie, verbindingsmagistraten voor bemiddeling, jeugdmagistraten), evenals 

gerechtelijke stagiairs, Justitiehuizen, bemiddelingsdiensten van de politie, advocaten,... 

- verenigingen die een beroep doen op herstelbemiddeling of lokale bemiddeling,…  

- institutionele actoren: College van procureurs-generaal, FOD Justitie (en de Dienst voor 

Strafrechtelijke Beleid), FOD Binnenlandse Zaken, Hoge Raad voor Justitie, Instituut voor 

gerechtelijke opleiding, … 

 

 

 

  

                                                                 

11 Vanaf 2003 heeft de wetgever immers burgerlijke procedures geïntroduceerd met het oog op de 

discriminatiebestrijding. 
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4. DANKWOORD 

 

In september 2009 heeft het Centrum in aanwezigheid van de onderzoekers van LINC een 

focusgroep georganiseerd rond dit thema om de uitdagingen in de praktijk en de problemen 

waarmee de verschillende actoren te kampen krijgen te onderzoeken. De deelnemers hielden de 

discussie op een constructieve wijze aan de gang. Het Centrum wenst de volgende actoren te 

bedanken voor hun bijdrage: Pieter Verbeeck (stafmedewerker - Suggnomè); Bie Vanseveren 

(bemiddelaar - Alba vzw); Jelle Gijsegom (medewerker - Alba vzw); Saskia Kuypers 

(teamverantwoordelijke Herstelbemiddeling -Hergo CAW Metropool - ADAM); Pierre Plasman 

(overlegassistent – Dienst Preventie PZ Brussel -Elsene); Anne-Françoise Grosjean (technisch 

gerechtelijk expert strafbemiddeling - Maison de justice); Martine Vitoria (attachee – Direction 

générale Maisons de Justice); Cécile Guilbeau (juriste - parquet de Nivelles); Leo Van Garsse 

(assistent - Vakgroep Sociale Agogiek, Universiteit Gent); Lies Van Cleynenbreugel 

(beleidsadviseur non-discriminatie -‘Meldpunt Discriminatie Leuven’).  
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alleen de auteur ervan en weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten en meningen van het Centrum. 
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1. INLEIDING 

 

Beleidsmatig staat het onderwerp ‘racisme en discriminatie’ sinds 2003 hoog op de agenda.
12

 Als 

resultaat hiervan werd de wetgeving inzake racisme en discriminatie in 2003 en 2007 grondig 

gewijzigd.
13

 Een belangrijke innovatie van de nieuwe discriminatiewet is de instelling van de 

‘verwerpelijke beweegreden’ bij een reeks bestaande misdrijven. Dit houdt in dat bepaalde 

misdrijven aanleiding kunnen geven tot een zwaardere straf, wanneer één van de 

beweegredenen haat is op grond van een criterium dat beschermd is door de wet.
14

 Deze 

wetgevende initiatieven werden nodig geacht om een signaal te geven dat discriminaties niet 

getolereerd worden in onze samenleving. Er is echter meer nodig dan een loutere 

strafbaarstelling om haatmisdrijven en discriminaties toekomstgericht aan te pakken. Een 

eenzijdig bestraffende aanpak volstaat vaak niet als antwoord op de maatschappelijke 

problematiek en komt doorgaans niet tegemoet aan de materiële en emotionele schade die het 

slachtoffer heeft geleden.
15

  

De Belgische strafrechtsbedeling is evenwel niet beperkt tot de klassieke straffen – de 

gevangenisstraf en de geldboete – maar laat ook ruimte voor meer gemeenschapsgerichte 

sancties. Het Centrum stootte in zijn werking eveneens op de beperkingen van het klassieke 

strafrecht en nam doorheen de jaren verschillende initiatieven om de toepassing van alternatieve 

maatregelen bij haatmisdrijven en discriminaties te promoten. In lijn met deze voorgaande 

initiatieven wenst het Centrum met dit rapport de mogelijke rol van alternatieve wettelijke 

maatregelen in de aanpak van haatmisdrijven en discriminaties verder te verkennen. Op basis van 

wetenschappelijke literatuur en getuigenissen van relevante (strafrechts)actoren zal er een eerste 

aanzet gegeven worden tot verdieping van dit onderwerp maar er wordt geenszins volledigheid 

                                                                 

12
 Het thema werd als beleidsprioriteit opgenomen onder meer in het regeerakkoord van 12 juli 2003 en in 

de Kadernota Integrale Veiligheid. Deze ‘prioriteit’ dient echter genuanceerd te worden aangezien het 

thema discriminatie en racisme niet langer voorop stond in het regeerakkoord van 2007. Tot op heden 

werd ook nog geen duidelijk standpunt ingenomen met betrekking tot het vervolgingsbeleid. 

13
  Wet 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of 

xenofobie ingegeven daden, B.S. 30 mei 2007; Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van 

discriminatie, B.S. 30 mei 2007. 

14
 Deze criteria zijn: leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levens-

beschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige 

gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap en sociale afkomst (Art. 4 4° 

Antidiscriminatiewet), nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische 

afstamming (Art 4 4° Antiracismewet). Het Centrumkomt vooral in aanraking met dossiers waarin 

haatmisdrijven werden gepleegd met de criteria afkomst, seksuele geaardheid, geloof en handicap als 

beweegredenen. 

15
 J.B. JACOBS en K. POTTER, Hate crimes: Criminal Law and Identity Politics, New York, New York University 

Press, 2001, 120-122. 
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nagestreefd.
16

  Zo wordt onder andere niet ingegaan op de bemiddelingsmogelijkheden binnen 

het burgerlijk recht, wat nochtans een belangrijk deel van de activiteiten van het Centrum 

uitmaakt.
17

  

In onderhavig rapport zal specifieke aandacht uitgaan naar twee sleutelelementen die in de 

aanpak van discriminaties door het klassieke strafrecht grotendeels achterwege blijven, namelijk 

een toekomstgerichte benadering van de dader en het herstel van het slachtoffer. De term 

‘alternatieve maatregelen’ wordt in dit rapport gebruikt als koepelbegrip. Onder deze noemer 

wordt er een onderscheid gemaakt tussen alternatieve sancties en herstelgerichte interventies. 

Wanneer de maatregelen vooral dadergericht zijn spreken we van alternatieve sancties, wanneer 

ook het slachtoffer wordt betrokken zal het begrip herstelgerichte interventies gehanteerd 

worden. 

                                                                 

16
 Om een beeld te krijgen van de aandachtspunten en knelpunten waarmee de verschillende 

(strafrechts)actoren in de praktijk te maken krijgen, organiseerde het Centrum op 2 september 2009 een 

focusgroep.  

17
 Voor meer informatie over de bemiddeling in burgerlijk zaken, zie CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN 

KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, Jaarrapport 2003, Brussel, Centrum, 2003, 119 p. 
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2. ALTERNATIEVE SANCTIES 

2.1. INLEIDING  

In dit onderdeel zal er dieper ingegaan worden op vier alternatieve sancties: de minnelijke 

schikking, de werkstraf, de dienstverlening en de leermaatregel. Deze alternatieve sancties 

hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze enkel met de uitdrukkelijke toestemming van de 

dader kunnen opgelegd worden. De dienstverlening en de werkstraf zullen onder één titel 

besproken worden omdat de inhoud en de uitvoering van beide modaliteiten gelijkaardig is. Hun 

wettelijke kaders zijn echter verschillend. 

2.2. VORMEN 

2.2.1 MINNELIJKE SCHIKKING 

De procureur des Konings kan in de loop van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk 

onderzoek, of zelfs na de afsluiting van een onderzoek zolang er geen definitief arrest geveld is, 

onder bepaalde voorwaarden ten aanzien van een meerderjarige verdachte een minnelijke 

schikking voorstellen. Dit voorstel bestaat er in dat de verdachte een bepaalde geldsom betaalt 

aan de staat. De verdachte moet wel eerst alle schade die uit het misdrijf is voortgevloeid 

vergoeden of hiervoor een duidelijke regeling uitwerken. Een dergelijke minnelijke schikking kan 

enkel voorgesteld worden voor de afhandeling van overtredingen en wanbedrijven waarop een 

geldboete en/of een gevangenisstraf staat van ten hoogste vijf jaar, of voor misdaden die in 

aanmerking komen voor correctionalisering. Zo kan de minnelijke schikking bijvoorbeeld 

toegepast worden bij eenvoudige slagen en verwondingen of beschadigingen en vernielingen, 

maar ook bij meer ernstige fiscale en financiële misdrijven. Indien de verdachte ingaat op het 

voorstel tot minnelijke schikking en de geldsom effectief heeft betaald, dan vervalt de 

strafvordering en wordt het strafdossier definitief afgesloten. De verdachte kan het voorstel 

echter ook weigeren. In dit geval zal de gewone procedure verder gezet worden voor de 

bevoegde strafrechter.
18

  

Een minnelijke schikking is niet mogelijk ten aanzien van minderjarige daders. 

 

Voorbeeld (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding) 

Het parket heeft een verhuurder die om discriminerende redenen 

weigerde om te verhuren aan een kandidaat van vreemde afkomst 

aangeboden om een geldsom te vereffenen in het kader van een 

transactie zoals voorzien in artikel 216 bis van het Wetboek van 

strafvordering (zie jaarrapport van het Centrum 1993-2003, p.51). 

                                                                 

18 Art. 216bis Sv. 
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2.2.2 DIENSTVERLENING EN WERKSTRAF 

De werkstraf en de dienstverlening door meerderjarigen betreffen activiteiten die door de dader 

in zijn vrije tijd en onbezoldigd worden verricht en die mede bepaald worden op grond van zijn 

intellectuele en lichamelijke geschiktheid.
19 

De werkstraf en dienstverlening worden uitgevoerd 

op dezelfde prestatieplaatsen en de opvolging en begeleiding is gelijkaardig. Het juridische kader 

van beide systemen is echter wel verschillend.  

De wetgever heeft de werkstraf en de dienstverlening immers voor verschillende doelgroepen 

bedoeld en ze zijn een antwoord op verschillende uitdagingen. De werkstraf is een autonome 

straf die in de eerste plaats bedoeld is als alternatief voor de korte gevangenisstraffen.
20 

Het 

accent ligt dan ook op het punitieve aspect. De dienstverlening heeft eerder het karakter van een 

gedragsvoorwaarde en maakt het mogelijk om de betrokkene te begeleiden en hem een 

structuur te bieden met het oog op integratie op sociaal en professioneel vlak. De werkprestatie 

bij de dienstverlening wordt minder gezien als een ‘kale’ straf maar meer als een vorm van herstel 

aan de gemeenschap voor het leed dat door de strafbare feiten veroorzaakt werd. De 

dienstverlening kan in tegenstelling tot de autonome werkstraf niet zelfstandig opgelegd worden 

en is afhankelijk van een andere gerechtelijke procedure. Vóór de invoering van de autonome 

werkstraf kon de dienstverlening
21 

een voorwaarde zijn bij de probatie en bij de bemiddeling in 

strafzaken.
22 

Nu is dit enkel nog mogelijk voor de bemiddeling in strafzaken.
23 

De autonome 

werkstraf
24 

daarentegen is een volwaardige straf die autonoom kan worden uitgesproken in 

correctionele zaken (voor misdrijven strafbaar met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar) of 

politiezaken (voor overtredingen strafbaar met een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen).
25

  

                                                                 

19
  W. MEYVIS en D. MARTIN (eds.) Alternatieve Maatregelen en Straffen. Penologisch Vademecum, Heule, 

UGA, 1997, 180. 

20
  Wetsontwerp tot wijziging van artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering, teneinde de 

dienstverlening opnieuw in te voeren in het kader van de bemiddeling in strafzaken, Parl. St. Senaat 

2004-2005, nr. 3-1162/3. 

21
  De duur van de dienstverlening is maximaal 120 uren. 

22
  Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie gewijzigd door de Wet van 

10 februari 1994, B.S. 27 april 1994; Wet van 10 februari 1994 houdende regeling van een procedure 

voor de bemiddeling in strafzaken, die een artikel 216ter invoegt in hoofdstuk III van Boek II, Titel I 

Wetboek van strafvordering, met de titel “Bepalingen betreffende het verval van strafvordering voor 

sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden”, B.S. 27 april 1994. 

23
  Art. 216ter §1 Sv. 

24
  De duur van de autonome werkstraf schommelt tussen de 20 en 300 uren (tot 600 uren bij recidive).  

25
  Wet 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in 

politiezaken, B.S. 7 mei 2002. 
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Bij minderjarigen heeft de jeugdrechter eveneens de mogelijkheid om een dienstverlening op te 

leggen.
26 

In het jeugdbeschermingsrecht spreekt men in dit geval over een “prestatie van 

opvoedkundige aard en van algemeen nut”. Het is net zoals de werkstraf een vorm van niet-

betaalde arbeid die door de minderjarige dader in zijn vrije tijd wordt uitgevoerd in een 

tewerkstellingsplaats van sociaal, cultureel, humanitair of openbaar nut (bijvoorbeeld een 

rusthuis, een dierenasiel, de gemeentelijke groendienst,…). De jeugdrechtbank kan maximum 150 

uur gemeenschapsdienst opleggen.
27

 Indien de betrokkene minstens 16 jaar oud is bestaat ook de 

mogelijkheid tot het verrichten van betaalde arbeid, met het oog op de vergoeding van het 

slachtoffer
.28 

 

Voorbeeld (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding)  

Meneer X, die op het ogenblik van de feiten lid was van een extreemrechtse partij en 

verantwoordelijk voor de partijwebsite, verloor omwille van de overtreding van de 

antiracismewet onder meer gedurende 10 jaar zijn politieke rechten (Hof van 

Beroep, Brussel, 18.04.06; Hof van Cassatie, 04/10/06, zie ook EHRM, 16/07/09 ). De 

uitvoering van de werkstraf kende verschillende problemen. Zo was het voor de 

verantwoordelijken van integratiediensten moeilijk om Mijnheer X in het kader van 

de werkstraf te ontvangen wegens mogelijke problemen bij contacten tussen 

Mijnheer X en de cliënten van deze diensten. Bovendien werd de discrete afwikkeling 

van de sanctie bemoeilijkt door de bekendheid van Mijnheer X en de mediatisering 

van zijn zaak. Zo kan het profiel van de pleger een sterke impact hebben op de 

doeltreffendheid van de strafsanctie. In het geval van Mijnheer X, heeft deze 

specifieke context de uitvoering van de sanctie bemoeilijkt en vertraagd, zelfs al lag 

deze laatste in de lijn van de feiten waarvoor betrokkene veroordeeld was.  

Het Centrum stelt in de praktijk vast dat de correctionele rechters eveneens 

werkstraffen uitspreken in geval van discriminatiedossiers in discotheken (Corr. 

Mechelen, 5 januari 2011) en van haatmisdrijven (jaarrapport Centrum, 2008, p.30). 

 

 

                                                                 

26
  Alternatieve maatregelen zoals een prestatie van opvoedkundige aard of een leerproject mogen alleen 

worden opgelegd door de jeugdrechter. De praktijk van leerprojecten of dienstverlening op parketniveau 

zou immers afbreuk doen aan het vermoeden van onschuld en het risico inhouden van ongeoorloofde 

druk (DECOCK, G., “Gemeenschapsdienst en leerprojecten” in PUT, J. en ROM, M. (eds.), Het nieuwe 

jeugdrecht, Gent, Larcier, 2007, 74.). 

27
  Art. 37 §2 4° Wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen 

die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte 

schade, B.S. 15 april 1965 (hierna Jeugdbeschermingswet). 

28
  Art. 37 §2bis 3° Jeugdbeschermingswet. 
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2.2.3  LEERMAATREGEL 

Een leermaatregel, vorming of opleiding kan gedefinieerd worden als het doorlopen van een 

leerproces met een min of meer vooraf afgebakende inhoud en volgens een gestructureerd plan 

met als doel veranderingen teweeg te brengen in de kennis, de houding en het gedrag van de 

cursist.
29

 Een leermaatregel kan bij meerderjarigen nooit autonoom opgelegd worden en is net 

zoals de dienstverlening afhankelijk van een andere gerechtelijke procedure. De wetgever 

voorziet momenteel in de mogelijkheid om een leermaatregel op te leggen als voorwaarde 

binnen de bemiddeling in strafzaken
30

, als probatievoorwaarde
31

 en als alternatief voor de 

voorlopige hechtenis
32

. De uitvoeringsmodaliteiten van de leermaatregelen, zoals de plaats, de 

aard en de duur, worden door verschillende actoren bepaald. Zowel de probatiecommissie als de 

justitieassistenten kunnen de specifieke invulling van de maatregel, de plaats en de duur 

meebepalen wanneer de rechter geen specifieke aanwijzingen in zijn vonnis meegeeft.  

In het geval van minderjarigen kan de jeugdrechter wel autonoom een leermaatregel opleggen.
33

 

De uitvoeringsmodaliteiten van de leermaatregelen zijn een bevoegdheid van de 

Gemeenschappen en niet van de FOD Justitie. 

Voorbeeld (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding) 

Twee jonge twintigers vielen aan de kassa van een supermarkt een 

vrouw lastig door in het bijzijn van de andere klanten expliciet te wijzen 

op haar Aziatische afkomst. De rechter erkende de schuld van de 

daders, maar sprak een opschorting van het vonnis uit op voorwaarde 

dat ze de cursus "Dader In-Zicht" volgden (15-20 uur) (Corr. Leuven, 24 

maart 2010). 

 

2.2.4 HET WETTELIJK KADER VAN DE BEMIDDELING IN STRAFZAKEN 

De bemiddeling in strafzaken vormt het wettelijke kader voor sommige van de hierboven 

vermelde alternatieve maatregelen. Deze wettelijke voorziening kunnen we als volgt verder 

toelichten. De procureur des Konings kan een bemiddeling in strafzaken voorstellen wanneer er 

voldoende bezwarende elementen zijn tegen een meerderjarige verdachte en wanneer hij van 

                                                                 

29
  W. MEYVIS en D. MARTIN (eds.), Alternatieve Maatregelen en Straffen. Penologisch Vademecum, Heule, 

UGA, 1997, 217. 

30
  De duur bedraagt ten hoogste 120 uur (Art. 216ter §4 Sv.). 

31
  De duur bedraagt minstens 20 uur en hoogstens 240 uur (Art. 1bis §1 Probatiewet).  

32
  De wet heeft hiervoor geen minimum en maximum duur vastgelegd (Art. 35 Voorlopige hechteniswet 

1990). 

33
  Art. 37 § 2 6° en Art 37§ 2bis 5° Jeugdbeschermingswet. 
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mening is dat het geschil nog kan geregeld worden zonder de tussenkomst van een rechter.
34

 De 

basisvoorwaarde voor het slagen van een bemiddeling in strafzaken is dat de schade van het 

misdrijf hersteld wordt. De procureur des Konings kan daarnaast bijkomende voorwaarden aan 

de dader opleggen zoals een geneeskundige behandeling of therapie, opleiding of 

dienstverlening. De bemiddeling in strafzaken is een vrijwillige procedure: alle partijen hebben 

het recht om de procedure te weigeren of om deze op ieder ogenblik stop te zetten.  

Wanneer de parketmagistraat een procedure van bemiddeling in strafzaken wenst toe te passen, 

doet hij een beroep op een justitieassistent van de dienst Justitiehuizen. De justitieassistent 

neemt tijdens de voorbereidende fase contact op met de dader en het slachtoffer om hen in te 

lichten over de procedure en om hun bereidheid tot medewerking na te gaan. Via gesprekken, 

briefwisseling en telefonische contacten met zowel dader als slachtoffer worden er vervolgens 

afspraken gemaakt over de vergoeding van de materiële of immateriële schade. De 

justitieassistent kan met de dader eveneens bijkomende voorwaarden bespreken die kunnen 

gekoppeld worden aan de verdere afhandeling van het dossier. Voor het uitwerken van die 

bijkomende voorwaarden zal de justitieassistent doorgaans contact opnemen met externe 

diensten. 

Als de partijen tot een overeenkomst komen én als de dader de eventueel bijkomende 

maatregelen aanvaardt, wordt de regeling bekrachtigd door de parketmagistraat en neergelegd in 

een proces-verbaal. De procedure wordt afgerond als de afspraken correct worden nageleefd en 

de procureur des Konings beslist om de strafvordering te laten vervallen. Soms komen dader en 

slachtoffer echter niet tot een overeenstemming of respecteert de dader de regeling niet. In zulke 

gevallen wordt de bemiddeling in strafzaken stopgezet en beslist de procureur des Konings wat er 

verder moet gebeuren. Hij is echter niet verplicht om over te gaan tot dagvaarding; hij kan nog 

een beroep doen op andere afhandelingsmogelijkheden of hij kan beslissen tot seponering. 

Voorbeeld (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding)  

M.V., 19 jaar op het moment van de feiten, actief in fascistische bewegingen, overtreedt 

op verschillende wijzen de antidiscriminatiewetgeving (racistische uitlatingen in het 

openbaar, Hitlergroet, poging tot brandstichting moskee,…). Een onderzoek werd gestart 

door het parket. Het Centrum diende in dit dossier geen klacht in en er werd evenmin een 

klager geïdentificeerd. De substituut stelde een strafbemiddeling voor, waarop een 

justitieassistent contact opnam met het Centrum (in 2008). Naast een werk van algemeen 

nut, heeft de justitieassistent maatregelen voorgesteld rekening houdend met de 

racistische aard van het misdrijf. In dit kader werd een bemiddelingsovereenkomst 

afgesloten tussen de betrokkene, het Justitiehuis en het Centrum dat optrad als 

deskundige. De volgende verbintenissen werden uitgevoerd: een onderhoud tussen het 

Centrum en M.V. waarbij de nadruk werd gelegd op de juridische gevolgen van zijn 

racistische en negationistische daden, een bezoek aan het Fort van Breendonk en aan het 

Museum van Deportatie en Verzet in Mechelen, evenals het schrijven van een blog over 

deze ervaring. Deze activiteiten werden begeleid door het Centrum. Deze ervaring was 

zowel verrijkend voor M.V. als voor het Centrum, dat heeft kunnen vaststellen dat een 

voormalige skinhead die racistische uitlatingen verspreidde, in staat is om zich open te 

stellen en zijn houding te wijzigen.  

  

                                                                 

34
  Art. 216ter Sv. De bemiddeling in strafzaken kan toegepast worden voor misdrijven waarvoor de 

procureur des Konings meent niet méér dan twee jaar gevangenisstraf te moeten vorderen. 
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2.3. MOGELIJKE ROL BIJ HAATMISDRIJVEN EN DISCRIMINATIES 

  

2.3.1. MEERWAARDE 

De meerwaarde van de minnelijke schikking ligt in het feit dat er, in tegenstelling tot het 

alternatief van een seponering, toch nog een gerechtelijk gevolg wordt gegeven aan de feiten. 

Door duidelijke financiële gevolgen aan de feiten te verbinden, in combinatie met een vergoeding 

aan het slachtoffer, zal de dader het signaal krijgen dat dergelijke misdrijven niet straffeloos zijn. 

Daarnaast kan het bewijs van betaling ook nuttig zijn voor het slachtoffer aangezien dit geldt als 

een onweerlegbaar vermoeden van fout dat kan aangewend worden in een burgerlijke 

procedure.
35

 Hoewel het toepassingsgebied van de minnelijke schikking in 2011 uitgebreid werd 

tot meer ernstige misdrijven en mogelijk werd gemaakt in de opeenvolgende fasen van de 

strafrechtspleging, blijft het systeem beperkt tot een geldelijke-administratieve afhandeling en er 

is weinig ruimte om in te gaan op de discriminatieproblematiek zelf.  

Een formele aanpak biedt inderdaad weinig mogelijkheden om de onderliggende motivatie van 

de dader ter sprake te brengen.
36

 Haatmisdrijven en discriminaties worden namelijk gekenmerkt 

door een persoonlijke afkeer van de dader voor de individuele of sociale eigenschappen van het 

slachtoffer.
37

 En het is nu net het motief - de onderliggende waarden, attitudes en opvattingen 

van de dader – dat in de eerste plaats bepaalt of een misdrijf als een haatmisdrijf of een vorm van 

discriminatie wordt omschreven of niet.
38

  

Een werkstraf, een dienstverlening en een leermaatregel bieden mogelijkheden om deze 

denkbeelden te beïnvloeden door zich te richten op de persoon van de dader en door de focus te 

leggen op diens houding en denkprocessen. Om gevoelens en uitingen van haat en de gevolgen 

daarvan toekomstgericht aan te pakken moeten immers de stereotypen, vooroordelen en 

attitudes die leiden tot deze haat gewijzigd worden. Een leerstraf kan rechtstreeks op deze 

elementen inspelen, terwijl een werkstraf of dienstverlening op een onrechtstreekse manier de 

stereotypen, vooroordelen en attitudes van de dader kan beïnvloeden. 

Bij de uitvoering van de leermaatregel wordt gewerkt met zowel individuele als groepssessies. 

Aan de hand van cognitieve of gedragsgerichte interventies kunnen de negatieve stereotypen, 

vooroordelen en attitudes van de dader besproken en aangepast worden. In België bestaan er 

geen leerprogramma’s die specifiek gericht zijn op daders van haatmisdrijven en discriminaties. 

                                                                 

35
 Art. 1382 BW. 

36
  Voor meer informatie over de oorzaken van racisme zie: N. CHAKRABORTI en J. GARLAND, Hate Crime: 

Impact, Causes and Responses, Londen, Sage, 2009, 185 p. 

37
  J.B. JACOBS en K.A. POTTER, “Hate crimes: A Critical Perspective”, Crime and Justice 1997, 1-50. 

38
  N. HALL, “Law enforcement and hate crime: theoretical perspectives on the complexities of policing 

hatred”, in N. CHAKRABORTI (ed.), Hate Crime. Concepts, Policy, Future directions, Cullompton, Willan 

Publishing, 2010, 149-169.  
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Meerderjarige daders zouden eventueel wel in aanmerking komen om deel te nemen aan 

leerprojecten die gericht zijn op misdrijven en slachtoffers in het algemeen. Zo is er bijvoorbeeld 

“Slachtoffer in Beeld”, een leerproject dat daders wil bewust maken van de gevolgen van het 

misdrijf voor het slachtoffer.
39

  

Bij de uitvoering van de werkstraf of de dienstverlening wordt van de werkgestrafte gevraagd om 

een symbolische tegenprestatie te stellen ten bate van de gemeenschap om de schade die door 

het delict werd veroorzaakt te herstellen. Tijdens de werkstraf en de dienstverlening wordt de 

dader, door zijn actieve rol, gestimuleerd om verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn 

daden.
40

 Uit recent onderzoek naar de beleving van de werkstraf blijkt de werkstraf voor vele 

daders een (onverwacht) positief gebeuren door de ervaring van een respectvolle omgang met de 

werkgestrafte op de prestatieplaats.
41

 Deze positieve omgang met mensen die niet uit het 

delinquente milieu van de dader komen kan de basis vormen voor het bijsturen van negatieve 

denkbeelden. Wanneer de werkstraf of de dienstverlening kan uitgevoerd worden op een 

prestatieplaats die verband houdt met het delict, zoals een asielcentrum of een centrum voor 

holebi-jongeren, zal de link tussen straf en delict nog duidelijker worden.
42

  

De bemiddeling in strafzaken biedt een juridische interventievorm waarbinnen een aantal van de 

hierboven vermelde voordelen van andere modaliteiten kunnen verenigd worden. Zo kan binnen 

de bemiddeling in strafzaken – eventueel onderling gecombineerd - gebruik gemaakt worden van 

de dienstverlening, de leermaatregel en hulpverlening. Daarnaast is er bij de bemiddeling in 

strafzaken aandacht voor het slachtoffer en is een (doorgaans beperkte) mate van 

slachtofferparticipatie mogelijk. De regeling van de schade, waar ook de morele schade toe 

behoort, gebeurt vaak via een indirecte dialoog tussen dader en slachtoffer. Voor sommige 

slachtoffers zal deze beperkte inspraak - ze hebben immers geen stem in het bepalen van de 

bijkomende voorwaarden die eventueel opgelegd worden – reeds voldoende zijn om zich 

gewaardeerd te voelen. Een belangrijke meerwaarde van de bemiddeling in strafzaken is dat deze 

plaatsvindt voordat de dader desgevallend voor de rechter wordt gebracht en dat een 

dagvaarding altijd een stok achter de deur blijft. Dit kan minder gemotiveerde of ‘onwillige’ 

daders alsnog overtuigen om deel te nemen. 

 

 

 

                                                                 

39
  Voor meer informatie zie: http://www.steunpunt.be/xcms/lang__nl-

BE/mid__13874/ModeID__0/EhPageID__842/4989/default.aspx 
40

  H. DOMINICUS, “Alternatieve sancties en vormen van afdoening. Beleidsontwikkelingen en knelpunten”, 

in D. VAN DAELE en I. VAN WELZENIS (eds.), Actuele thema’s uit het Strafrecht en de Criminologie, 

Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 34-62. 

41
  M. VLAEMYNCK en J. DUCHENE, Beleving van de veroordeelde tot een werkstraf - Peine de travail et vécu 

du condamné. onuitg., Leuven-Liège, KU Leuven/ULg, 2010, 80-120. 

42
  De praktijk van het Centrum leert ons dat het koppelen van het delict aan de werkstraf of de 

dienstverlening zelden voorkomt. 
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2.3.2 AANDACHTSPUNTEN BIJ DE TOEPASSING 

Op basis van onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen halen we een drietal aandachtspunten 

aan betreffende de hierboven besproken alternatieve sancties. Ten eerste worden daders van 

haatmisdrijven en discriminaties nog te vaak gezien als een ongedifferentieerde groep. Deze 

ongenuanceerde visie klopt niet met de praktijk. Net zoals de ervaringen van slachtoffers uit 

elkaar lopen zal ook de impact van een bepaalde wetgeving niet hetzelfde zijn voor elke dader.
43

 

Het is volgens McDevitt e.a. mogelijk om daders in vier categorieën op te delen op basis van hun 

motivatie: sensatiedaders (thrill), defensieve daders (defensive), vergeldingsdaders (retaliatory) 

en missiedaders (mission).
44

 Daarnaast maken deze auteurs een onderscheid in de mate van 

actieve betrokkenheid van de dader bij het misdrijf. Ze onderscheiden hiervoor initiatiefnemers 

(leaders), reisgenoten
45

 (fellow travellers) en onwillige deelnemers
46

 (unwilling participants). Door 

deze typologieën aan elkaar te koppelen pogen de onderzoekers in te schatten binnen welke 

positie de dader bereid is zijn levensstijl aan te passen en zijn vooroordelen in twijfel te trekken.
47

 

Het is echter belangrijk om zulke bevindingen te nuanceren omdat het hier om ideaaltypes gaat. 

Volgens het onderzoek van McDevitt e.a. zullen alternatieve maatregelen het meeste effect 

hebben op de ‘onwillige deelnemers’. De fellow travellers zullen sterker tegen verandering gekant 

zijn dan de onwillige deelnemers. De ‘initiatiefnemers’ daarentegen hebben meestal dermate 

sterk vastgeroeste vooroordelen dat de kans op aanpassing daarvan na één enkele cursus of 

werkstraf eerder klein is. Deze bevindingen zijn evenwel geen reden om de ‘initiatiefnemers’ uit 

te sluiten van alternatieve maatregelen maar het is belangrijk om zich bewust te zijn van de 

eventuele moeilijkheden in het werken met dergelijke daders. Daarnaast zullen daders (zelfs de 

initiatiefnemers) gemakkelijker vatbaar zijn voor gedragsverandering als ze misdrijven plegen uit 

spanning of verveling (thrill). Dit laatste is vaak het geval bij jongeren. Aan de andere kant zullen 

daders die het als hun taak zien om de wereld te bevrijden van minderwaardige en vijandige 

minderheidsgroepen (mission) vrijwel immuun zijn voor gerechtelijke interventies. 

Ten tweede is er vaak een grote kloof tussen de strafoplegging en de mogelijkheden van de 

strafuitvoering.
48

 In de praktijk wordt men bij de uitvoering van de werkstraf, de dienstverlening 

en de leerstraf immers geconfronteerd met een aantal beperkingen.  

                                                                 

43
  J. VRIELINK, Van Haat Gesproken? Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van 

rasgerelateerde uitingsdelicten in België, Antwerpen, Maklu, 2010, 467. 

44
  J. McDEVITT, J. LEVIN en S. BENNETT, “Hate Crime Offenders: An Expanded Typology”, Journal of Social 

Issues 2002, 2, 303-317. 

45
  Reisgenoten zullen niet de eerste stap zetten met betrekking tot een misdrijf, ze zullen evenwel al te 

graag participeren als de initiatiefnemer de eerste stap zet. 

46
  Onwillige deelnemers voelen zich niet goed bij de situatie maar doen ook niets om de situatie te 

veranderen. 

47
  J. McDEVITT, J. LEVIN en S. BENNETT, “Hate Crime Offenders: An Expanded Typology”, Journal of Social 

Issues 2002, 2, 303-317. 

48  H. LUYPAERT, K. BEYENS, C. FRANCOISE en D. KAMINSKI, Werken en leren als straf, Brussel, VUBPress, 

2007, 187. 
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Bij het uitvoeren van de werkstraf en de dienstverlening lijkt het logisch om de keuze van de 

prestatieplaats te koppelen aan de aard van het delict. De justitieassistenten houden echter bij 

het kiezen van de prestatieplaats in de eerste plaats rekening met de verplaatsingsmogelijkheden, 

de bekwaamheden en de beschikbare tijd van de dader en dit in overleg met de dader zelf.
49

 

Daarnaast kunnen prestatieplaatsen beperkingen opleggen in functie van de aard van het delict. 

De beperkingen slaan vaak op drugs- en/of geweldsmisdrijven maar prestatieplaatsen kunnen 

even goed plegers van haatmisdrijven en discriminaties uit hun organisatie weren.
50

 Het zal dus 

vaak niet mogelijk zijn om de dader zijn werkstraf te laten uitvoeren in een ‘relevante’ 

prestatieplaats. Dit neemt echter niet weg dat een ‘gewone’ prestatieplaats ook een positieve 

betekenis kan hebben voor de resocialisatie van de dader (bijvoorbeeld door het contact met 

collega’s die een breder mensbeeld vertolken).  

Het lijdt geen twijfel dat het ontwikkelen van een leerproject specifiek gericht op daders van 

haatmisdrijven en discriminaties zeer interessant zou zijn, zeker als men erkent dat 

haatmisdrijven en discriminaties op een aantal punten sterk van andere misdrijven verschillen. 

Men moet zich evenwel afvragen of de vraag naar een dergelijk project vanuit de gerechtelijke 

instanties wel voldoende groot is. De statistieken leren ons enerzijds dat de huidige instroom van 

haatmisdrijven en discriminaties naar leerprojecten minimaal is.
51

 Een dergelijke minimale 

instroom zou kunnen leiden tot lange wachttijden vooraleer er met een groep van start kan 

gegaan worden. De ervaring leert ons anderzijds dat het creëren van een aanbod (i.c. een 

specifieke vormingsmodule) vaak een toename in de verwijzingen tot gevolg heeft. Een 

alternatief zou het uitwerken van een individuele vorming kunnen zijn, maar hier zijn dan wellicht 

weer hogere kosten aan verbonden.  

Ten derde komen dienstverlening, werkstraf en leermaatregelen wel tegemoet aan de 

doelstelling om daders toekomstgericht aan te pakken, maar het herstel van het slachtoffer blijft 

grotendeels onderbelicht. Toch zou men er aan kunnen denken om de slachtoffers, indien zij dit 

wensen, op een meer actieve wijze te betrekken in, of op zijn minst te informeren over, de 

besluitvorming en uitvoering van deze maatregelen. Bij de uitvoering van de werkstraf en de 

dienstverlening moet men daarnaast oog hebben voor mogelijke valkuilen die samenhangen met 

                                                                 

49
  H. LUYPAERT, K. BEYENS, C. FRANCOISE en D. KAMINSKI, Werken en leren als straf, Brussel, VUBPress, 

2007, 187. 

50
  Uit recent onderzoek naar de beleving van de veroordeelde tot een werkstraf blijkt echter dat 

prestatieplaatsen vaak een grote inzet en bereidheid aan de dag leggen om daders in hun omgeving op 

te vangen (M. VLAEMYNCK en J. DUCHENE, Beleving van de veroordeelde tot een werkstraf - Peine de 

travail et vécu du condamné. onuitg., Leuven-Liège, KU Leuven/ULg, 2010, 80-120; M. MERTENS, De visie 

van de projectplaatsen op de werkstraf en de dienstverlening, Masterproef Criminologische 

Wetenschappen, KU Leuven, 2010). 

51
 Er werden geen geïntegreerde cijfergegevens gevonden over het opleggen van een leermaatregel. We 

kunnen echter wel kijken in welke mate de wettelijke modaliteiten waarbinnen een leermaatregel kan 

worden opgelegd, worden toegepast bij discriminatie en racismedossiers. Recente cijfergegevens zijn 

enkel beschikbaar voor de bemiddeling in strafzaken. In 2009 waren er slechts 12 meerderjarige daders 

betrokken bij een bemiddeling in strafzaken (CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR 

RACISMEBESTRIJDING, Discriminatie/Diversiteit. Jaarverslag 2009, Brussel, Centrum, 168-173.) We 

kunnen veronderstellen dat de andere wettelijke modaliteiten, de probatie en de voorlopige hechtenis, 

een gelijkaardig cijfer representeren.  
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het koppelen van een prestatieplaats aan de aard van het delict. Zo kan een dienst die werkt voor 

de integratie van vreemdelingen in eerste instantie een zinvolle prestatieplaats lijken voor 

iemand die veroordeeld werd voor feiten die verband houden met racisme, maar de vraag stelt 

zich of de keuze van deze prestatieplaats wel ethisch verantwoord is tegenover het cliënteel. Een 

dergelijke werkstraf kan enkel verantwoord zijn als ze op de prestatieplaats voldoende begeleid 

en omkaderd wordt.  

2.4. AANBEVELINGEN 

 

Vergroten van de instroom naar leermaatregelen en werkstraffen 

Uit de gerechtelijke statistieken blijkt dat veel haatmisdrijven en discriminaties zonder gevolg 

geklasseerd worden.
52

 De voorafgaande vraag die zich hier stelt is hoe ver men moet gaan in het 

vergroten van de instroom naar leerprojecten en werkstraffen. In de criminologische literatuur 

wordt in dit verband gewezen op het mogelijke net-widening effect. Mensen die vroeger een 

‘lichte’ sanctie zouden hebben gekregen (bijvoorbeeld een minnelijke schikking) riskeren nu een 

‘zwaardere’ sanctie (bijvoorbeeld de werkstraf).
53

 Dit effect wijst eveneens op de aanzuigende 

werking die het strafrecht kan hebben: misdrijven die vroeger niet gemeld of geseponeerd 

werden, komen nu - via de alternatieve maatregelen - toch nog in het strafrechtssysteem terecht. 

Om de instroom naar leerprojecten en werkstraffen te verhogen zijn er drie niveaus waaraan 

gewerkt kan worden: het niveau van het slachtoffer (de melding), het niveau van de politie (het 

verzamelen van bewijs) en het niveau van de magistratuur (het doorverwijzen). 

Allereerst kunnen er initiatieven worden genomen om de initiële instroom van haatmisdrijven en 

discriminaties bij de politie, namelijk de meldingen door de slachtoffers, te verhogen. Alle 

misdrijven hebben te kampen met een dark number (dit wil zeggen dat een groot aantal 

misdrijven verborgen blijft voor de politie) en dit is des te meer het geval bij racistische en 

religieuze haatmisdrijven.
54

 Naar schatting wordt zelfs tot 90% van de gevallen van homofoob 

geweld nooit aangegeven.
55

 Slachtoffers van haatmisdrijven en discriminaties geven 

uiteenlopende redenen op voor het niet aangeven van het delict, maar vaak zijn ze gekoppeld aan 

                                                                 

52
  CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, Discriminatie/Diversiteit. 

Jaarverslag 2009, Brussel, Centrum, 168-173. 

53
  W. MEYVIS en D. MARTIN (eds.) Alternatieve Maatregelen en Straffen. Penologisch Vademecum, Heule, 

UGA, 1997, 8. 

54 K. CHRISTMANN en K. WONG, “Hate crime victims and hate crime reporting: some impertinent 

questions”  in    

    N. CHAKRABORTI (ed.), Hate Crime. Concepts, Policy, Future directions, Cullompton, Willan Publishing, 

    2010, 194-209. 
55

  K. CHRISTMANN en K. WONG, “Hate crime victims and hate crime reporting: some impertinent 

questions”  in N. CHAKRABORTI (ed.), Hate Crime. Concepts, Policy, Future directions, Cullompton, Willan 

Publishing, 2010, 194-209. 
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de taboesfeer die nog steeds rond dergelijke misdrijven hangt (i.c. de angst om niet serieus 

genomen te worden door de politie).
56

 Verdere maatschappelijke bewustmaking blijft dus nodig. 

Ten tweede is er een belangrijke taak weggelegd voor de politie aangezien zij het discriminerende 

motief correct zullen moeten herkennen en hiervoor bewijs moeten verzamelen. De politie is 

vooral vertrouwd met het verzamelen van elementen rond het materieel bewijs van de feiten 

maar het vaststellen van een discriminerend motief is niet altijd mogelijk aan de hand van fysiek 

bewijsmateriaal.
57

 Politieambtenaren moeten dus vertrouwd worden gemaakt met het 

verzamelen van bewijs dat kan leiden tot een erkenning van een racistisch motief door de rechter 

of de procureur des Konings. Het kan daarom interessant zijn om, naar het voorbeeld van het 

Franse HALDE
58

, een praktische gids voor politieambtenaren te ontwikkelen. Deze gids bevat 

naast de relevante wetgeving en model PV’s ook praktische richtlijnen in het omgaan met 

discriminatiedelicten.
59

  

Ten derde dienen de magistratuur en de parajustitiële sector verder geïnformeerd en 

gesensibiliseerd te worden over de toepassing van alternatieve maatregelen bij dossiers rond 

haatmisdrijven en discriminaties. De Hoge Raad voor Justitie organiseert reeds samen met het 

Centrum opleidingen voor magistraten en gerechtelijke stagiairs. In 2005 werden ook vormingen 

georganiseerd voor de Nederlandstalige en Franstalige justitiehuizen (zij zorgen voor concrete 

instroom naar de leerprojecten en de prestatieplaatsen).
60

 Deze initiatieven dienen verdergezet 

en verder uitgewerkt te worden. Daarnaast zou men ook kunnen overwegen om 

informatiesessies of praktijkcolleges aan te bieden binnen de opleiding rechten, criminologie en 

maatschappelijk werk. 

 

Werken aan het aanbod 

Met betrekking tot de leermaatregelen zou het Centrum mee kunnen instaan voor het 

ontwikkelen en bevorderen van een leerproject toegespitst op haatmisdrijven en discriminaties. 

Een voorbeeld van een dergelijk leerproject kan men vinden in het “Juvenile Diversion Project” in 

New York. Het project wil de kennis over andere culturen in het algemeen verbreden en wil zo 

een verandering in attitudes bereiken. In een leerprogramma van 20 uren horen de deelnemers 

gastsprekers van andere culturen, bezoeken synagogen en gebedshuizen van andere religies en 

                                                                 

56
  Informatie die verkregen werd via de werkgroep die op 2 september 2010 in het Centrum georganiseerd 

werd. 

57
  J. BELL, Policing Hatred: Law Enforcement, Civil Rights and Hate Crime, New York, New York University 

Press, 144. 

58
 La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (http://www.halde.fr/). 

59
 Deze gids kan online geraadpleegd worden op http://www.halde.fr/police-nationale/ 

60
  http://www.hrj.be/indexfla.htm. 
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horen de verhalen van slachtoffers van haatmisdrijven. Het curriculum wordt aangepast 

naargelang de specifieke aard van het misdrijf
.61  

Gezien de problemen met het aanbod van de werkstraf en de dienstverlening kan er overwogen 

worden om het Centrum op te nemen in de lijst van prestatieplaatsen. Daders kunnen via het 

Centrum in contact komen met uiteenlopende discriminatieproblematieken terwijl contacten met 

het cliënteel – waar nodig - kunnen vermeden worden. Het Centrum zal echter, om 

belangenvermenging te voorkomen, geen prestatieplaats kunnen zijn voor zaken waarbij het zich 

burgerlijke partij heeft gesteld
.62  

 

Belang van het werken met minderjarigen 

Uit het reeds besproken onderzoek van McDevitt e.a. kwam naar voor dat minderjarige daders 

sneller bereid zullen zijn om hun vooroordelen aan te passen omdat ze vooral binnen de sterk 

beïnvloedbare categorie van de sensatiedaders vallen.
63 

Door op een adequate manier om te 

gaan met deze jonge sensatiedaders kunnen zwaardere misdrijven op latere leeftijd veelal 

voorkomen worden. Daarnaast zijn jongeren een belangrijke doelgroep omdat ze 

verantwoordelijk zijn voor ongeveer 25% procent van alle haatmisdrijven (tegenover 16% van de 

gewone misdrijven).
64

 

 

                                                                 

61
  ANTI-DEFAMATION LEAGUE, How to Combat Bias and Hate Crimes, www.adl.org/blueprint.pdf, 2003, 36 

-38. 

62
  Informatie die verkregen werd via de werkgroep die op 2 september 2010 in het Centrum georganiseerd 

werd. 

63
  J. McDEVITT, J. LEVIN en S. BENNETT, “Hate Crime Offenders: An Expanded Typology”, Journal of Social 

Issues 2002, 2, 303-317. 

64
  J. MCDEVITT, J. LEVIN, J. NOLAN en S. BENNETT, “Hate crime offenders”, in N. CHAKRABORTI (ed.), Hate 

Crime. Concepts, Policy, Future directions, Cullompton, Willan Publishing, 2010, 124-145. 
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3. HERSTELGERICHTE INTERVENTIES 

3.1. INLEIDING  

In dit onderdeel zal er dieper ingegaan worden op vier vormen van herstelgerichte interventies 

waarvan er drie een wettelijke basis hebben. Deze maatregelen verschillen van de alternatieve 

sancties omdat ze de nadruk leggen op de noden van het slachtoffer en het slachtoffer actief 

betrekken. Dit neemt niet weg dat deze herstelgerichte interventies ook een instrument kunnen 

zijn in dienst van re-integratiegerichte objectieven ten aanzien van de dader.
65

 

3.2. VORMEN 

3.2.1. HERSTELBEMIDDELING MEERDERJARIGEN 

De herstelbemiddeling, een vorm van slachtoffer-daderbemiddeling, kreeg een wettelijke basis 

op 22 juni 2005.
66

 In artikel  2 van deze wet wordt de bemiddeling omschreven als “een proces 

dat aan personen in conflict toelaat om, als zij er vrijwillig mee instemmen, actief en in alle 

vertrouwelijkheid deel te nemen aan het oplossen van moeilijkheden die voortvloeien uit een 

misdrijf, met de hulp van een neutrale derde en gegrond op een bepaalde methodologie. Ze heeft 

tot doel de communicatie te vergemakkelijken en partijen te helpen zelf te komen tot een akkoord 

inzake de nadere regels en voorwaarden die tot pacificatie en herstel kunnen leiden.” 

De herstelbemiddeling is in principe mogelijk in elke fase van de strafrechtspleging, al blijft de 

toepassing momenteel grotendeels beperkt tot zaken waarin de procureur des Konings reeds 

beslist heeft om te vervolgen. De herstelbemiddeling voor meerderjarige daders is 

complementair aan het strafproces. Dit betekent dat aan het lukken of het mislukken van de 

bemiddeling geen gegarandeerde
67

 juridische gevolgen worden gekoppeld.
68

 In tegenstelling tot 

de bemiddeling in strafzaken heeft een geslaagde herstelbemiddeling dus geen verval van de 

strafvordering tot gevolg. Zowel de gerechtelijke instanties als de directe belanghebbenden 

kunnen een bemiddeling aanvragen.
69

 Met het begrip ‘directe belanghebbenden’ worden alle 

personen bedoeld die fysiek, psychologisch of emotioneel in het conflict betrokken zijn. Er kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan de ouders of de partner van het slachtoffer of de dader.
70

 De 

                                                                 

65  W. MEYVIS en D. MARTIN (eds.) Alternatieve Maatregelen en Straffen. Penologisch Vademecum, Heule, 

UGA, 1997, 170. 

66
  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 (hierna Wet 

Bemiddeling). 

67  De rechter kan hier wel mee rekening houden (Art. 4 Wet Bemiddeling). 

68
  K. LAUWAERT, Herstelrecht en Procedurele waarborgen, Antwerpen, Maklu, 2008, 275. 

69
  Art 6 lid 2 Wet Bemiddeling. 

70
  Memorie van Toelichting Wetsontwerp tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de 

Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering, Parl. St 

Kamer 2004-05, nr. 1562/001, 10. 
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wet laat het aan de partijen over om te beslissen of zij van het aanbod van bemiddeling wensen 

gebruik te maken. In de memorie van toelichting wordt benadruk dat de bemiddeling niet kan 

opgelegd worden door een gerechtelijke instantie. Eén van de sleutelbegrippen bij de 

herstelbemiddeling is immers het principe van vrijwilligheid.
71

 De bemiddeling zelf wordt 

uitgevoerd door de erkende bemiddelingsdiensten Suggnomè (Vlaanderen) en Médiante 

(Wallonië), die afdelingen hebben in elk gerechtelijk arrondissement. 

 

Voorbeeld (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding)  

In 2007 werd een portier burgerlijk veroordeeld door de correctionele 

rechtbank van Brussel tot de betaling van een schadevergoeding aan het 

Centrum en aan het slachtoffer ten gevolge van racistische 

geweldpleging (Brussel, 06 april 2007, M.P., Centrum c/ P. en 

ambtgenoten). Aangezien de portier niet kon betalen, is Médiante (vzw 

gespecialiseerd in herstelbemiddeling) op vraag van het Centrum 

tussengekomen om een minnelijke schikking voor te stellen. De partijen 

bereikten een akkoord betreffende de betalingswijze van het 

verschuldigde bedrag. 

 

3.2.2. SCHADEBEMIDDELING OP POLITIENIVEAU 

Bij een politiële schadebemiddeling
72

 doet de politie zelf een aanbod van (schade)bemiddeling 

nog voor het parket een strafrechtelijke beslissing heeft genomen. De politiële 

schadebemiddelding is vooral gericht op lichte feiten, waarin er een duidelijke schade is, maar 

waarin het parket de mogelijkheid van een seponering vooropstelt.
73

 Het doel is om te komen tot 

een overeenkomst tussen dader en slachtoffer over de regeling van de materiële schade, maar 

ook de andere gevolgen van het conflict kunnen worden opgenomen.
74

 De politiële 

schadebemiddeling wil zo een snellere en efficiëntere aanpak van de kleine criminaliteit 

bewerkstelligen.  

                                                                 

71
  Andere werkingsprincipes zijn: vertrouwelijkheid, actieve deelname, neutrale ondersteuning en 

communicatie, zie Art. 2 lid 3 Wet Bemiddeling. 

72
  Er circuleren verschillende benamingen voor deze vorm van bemiddeling; zo wordt in de Brusselse 

gemeenten gesproken over ‘médiation locale’ of lokale bemiddeling. Zie I. AERTSEN en A. LEMONNE, 

Lokale bemiddeling of schadebemiddeling als ‘alternatieve maatregel voor lichte misdrijven in België’. 

Eindverslag, Leuven, KU Leuven, Onderzoeksgroep Penologie en Victimologie, 2003, 123 p. (Franse 

uitgave: A. LEMONNE et I. AERTSEN, La médiation locale comme ‘mesure alternative pour les délits de 

faible importance en Belgique. Rapport final, Bruxelles, U.L.B., Centre de recherches criminologiques, 

2003, 108 p. 

73
  W. D’HAESE en S. VAN GRUNDERBEECK, “Politiële schadebemiddeling in Leuven”, Tijdschrift 

Politiepraktijk 2007, afl. 95. 

74
  BEMIDDELINGSDIENST ARRONDISSEMENT LEUVEN, Jaarverslag 2003, Leuven, 2004, 6-7. 
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Tot op heden bestaat er discussie of politiële schadebemiddeling al dan niet onder de wet van 22 

juni 2005 valt. Dit heeft enerzijds tot gevolg dat het model niet nationaal
75

 wordt toegepast en 

anderzijds dat de verschillende schadebemiddelingsprojecten in de politiezones ook onderling 

sterk verschillen qua financiering, selectiecriteria en samenwerking tussen de actoren.
76

 Zo 

verkiezen de Brusselse projecten bijvoorbeeld om te bemiddelen tussen personen die elkaar 

kennen of elkaar regelmatig ontmoeten, zoals buren of familieleden.
77

 Het project in Leuven 

maakt hierin geen onderscheid.
78

  

3.2.3. HERSTELBEMIDDELING MINDERJARIGEN 

Herstelbemiddeling bij minderjarigen houdt in dat de minderjarige onder de begeleiding van een 

erkende dienst een overeenkomst aangaat over de schadevergoeding of een andere vorm van 

herstel. De schade kan zowel van materiële als van immateriële aard zijn. Met de hulp van een 

onpartijdige bemiddelaar kan de minderjarige de schade aan het slachtoffer en aan de 

gemeenschap herstellen. Wanneer er veel schade is aangericht en/of de minderjarige over 

onvoldoende middelen beschikt, kan hij een beroep doen op het vereffeningsfonds.
79

 Dit fonds 

keert, in ruil voor een aantal uren werk door de jongere bij een organisatie met een humanitair, 

sociaal of cultureel doel, een bedrag uit aan het slachtoffer.
80

 

De jeugdrechter kan een bemiddeling voorstellen als voorlopige maatregel (tijdens het 

onderzoek) of als maatregel ten gronde (voor de rechtbank).
81

Minderjarigen hebben er belang bij 

om mee te werken aan de bemiddeling omdat de rechter moet rekening houden met een 

uitgevoerd akkoord over de schadevergoeding.
82

 Indien het akkoord pas na de openbare 

terechtzitting wordt uitgevoerd, kan het openbaar ministerie, de minderjarige of een ouder een 

                                                                 

75
  Politiële schadebemiddeling is slechts beschikbaar in enkele Vlaamse steden en in de Brusselse 

gemeenten. 

76
  S. VAN GRUNDERBEECK, “Politiële schadebemiddeling en een communicatieve en participatieve justitie: 

expliciet of impliciet”, Nieuwsbrief Suggnomè 2008, 10-12. 

77
  X., Lokale Bemiddeling Schaarbeek, www.schaerbeek.irisnet.be/plone/leven-in-

schaarbeek/bemiddeling/lokale-bemiddeling?set_language=en (consultatie 10 april 2010). 

78
  W. D’HAESE en S. VAN GRUNDERBEECK, “Politiële schadebemiddeling in Leuven”, Tijdschrift 

Politiepraktijk 2007, afl. 95 en  

http://217.21.184.146/5388/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=105 

(consultatie 9 april 2010). 

79
  G. DECOCK, “Gemeenschapsdienst en leerprojecten” in J. PUT en M. ROM (eds.), Het nieuwe jeugdrecht, 

Gent, Larcier, 2007, 75. 

80
  Art. 45quater Jeugdbeschermingswet. 

81
  Art. 52quinquies Jeugdbeschermingswet. Deze wet noodzaakt de parketmagistraat om in elk dossier 

waarin een minderjarige verdachte wordt vernoemd, herstelbemiddeling aan te bieden aan alle 

betrokken partijen. Indien een parketmagistraat beslist om geen herstelbemiddeling aan te bieden, moet 

dit worden gemotiveerd. De praktijkervaring van het Centrum leert ons echter dat dit aanbod tot 

herstelbemiddeling niet altijd automatisch wordt gedaan (Art. 37bis Jeugdbeschermingswet). 

82
  Art. 52quinquies Jeugdbeschermingswet. 
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herzieningsprocedure instellen om een maatregel te ‘verlichten’.
83

 De herstelbemiddeling wordt 

uitgevoerd door lokale vzw’s die erkend zijn door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap en die 

aanwezig zijn in elk gerechtelijk arrondissement. 

 

Voorbeeld (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding)  

Het Centrum werkte samen met de Bemiddelingsdienst Arrondissement 

Leuven  (BAL) en het jeugdparket van Leuven in het kader van een 

bemiddeling met jongeren die een racistische website hadden 

opgemaakt. Op vraag van het Centrum werd overeengekomen dat de 

jongeren de berokkende schade zouden herstellen door mee te werken 

aan de opbouw van een internetsite voor het lokale steunpunt voor 

racismebestrijding. 

 

3.2.4. HERSTELGERICHT GROEPSOVERLEG (MINDERJARIGEN) 

Het herstelgericht groepsoverleg (Hergo) is een bijeenkomst waarbij de minderjarige dader en het 

slachtoffer, elk met hun achterban, op zoek gaan naar een constructieve oplossing voor de 

gevolgen van het delict. Dit gebeurt onder leiding van een onpartijdige moderator en in 

aanwezigheid van een politieambtenaar. De advocaat van beide partijen alsook de consulent van 

de jongere kunnen op het overleg aanwezig zijn. De achterban bestaat uit steunfiguren, zoals 

ouders, familie, vrienden en andere vertrouwenspersonen (bijvoorbeeld een leerkracht). De 

partijen mogen zelf kiezen wie ze meebrengen ter ondersteuning. Hergo gaat verder dan de 

regeling van de materiële en de morele schade; van de minderjarige wordt ook verwacht dat hij in 

aanwezigheid van zijn achterban zijn spijt uitdrukt tegenover het slachtoffer.
84

 

De jeugdrechter kan een Hergo voorstellen als voorlopige maatregel of als maatregel ten gronde. 

Een Hergo kan enkel van start gaan als zowel de dader als het slachtoffer ermee instemmen. 

Indien de partijen een akkoord bereiken, wordt dit neergeschreven in een ‘intentieverklaring’ die 

wordt doorgegeven aan de jeugdrechter. In deze verklaring geeft de minderjarige aan welke 

concrete stappen hij wil ondernemen om de relationele en materiële en/of morele schade te 

herstellen en om verdere feiten in de toekomst te vermijden.
85

 Zo kan de minderjarige zich ertoe 

verbinden een behandeling of therapie te volgen.
86

 Een Hergo wordt uitgevoerd door lokale vzw’s 

in de sector van de bijzondere jeugdzorg die erkend zijn door de Vlaamse of de Franse 

Gemeenschap en die aanwezig zijn in elk gerechtelijk arrondissement. 
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Voorbeeld (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding)  

Asielzoekers die in het federaal opvangcentrum te Broechem verbleven, 

werden ’s nachts aangevallen (racistische beledigingen waarin moslims 

vergeleken werden met terroristen, slagen,…). Het Centrum en Fedasil 

stelden zich burgerlijke partij voor de slachtoffers. Een Hergo werd 

voorgesteld door de jeugdrechtbank. Als resultaat hiervan werd een 

intentieverklaring ondertekend door de partijen waarin de dader zich er 

onder meer toe verbond om een opleiding te volgen en een 

dienstverlening te volbrengen in een immigrantencentrum 

(Jeugdrechtbank van Antwerpen, 15 maart 2007). 

 

3.3. MOGELIJKE ROL BIJ HAATMISDRIJVEN EN DISCRIMINATIES 

 

3.3.1. MEERWAARDE  

Slachtoffers spelen bij haatmisdrijven en discriminaties een cruciale rol; ze zijn immers uitgekozen 

door de daders omwille van wie ze zijn.
87

 Slachtoffers van haatmisdrijven en discriminaties 

ervaren hierdoor in grotere mate gevoelens van angst, depressie en onveiligheid dan slachtoffers 

van andere misdrijven.
88

 Herstelmaatregelen geven aandacht aan deze slachtofferkant. Het 

slachtoffer stapt hier uit de schaduw en krijgt de kans om zelf actief mee te werken aan herstel. 

De meerwaarde van herstelgerichte maatregelen gaat echter verder dan enkel het actief 

betrekken van het slachtoffer. 

Ten eerste vormen herstelgerichte maatregelen een bijkomende mogelijkheid om het 

discriminerende motief op te merken, waar dit voordien nog niet gebeurd is. De persoonlijke en 

intensieve contacten van de bemiddelaar met de dader bieden hiervoor immers een heel eigen 

kader. Een bemiddeling streeft immers niet louter naar schuldbekentenis, maar tracht de 

innerlijke en vaak tegenstrijdige wereld van de dader op een andere manier te begrijpen.
89

 Men 

zal er echter ook mee moeten rekening houden dat eveneens langs de slachtofferkant 
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vooroordelen kunnen bestaan tegenover de dader. In sommige gevallen is het bovendien erg 

moeilijk om op eenzijdige wijze een afbakening te maken tussen dader en slachtoffer 

(bijvoorbeeld bij een uit de hand gelopen burenruzie).
90

 Een herstelrechtelijke benadering laat toe 

om van deze bipolariteit af te stappen en om bijvoorbeeld het slachtofferschap van de dader mee 

in de bemiddeling te betrekken. Door de reactie op het misdrijf te personaliseren worden zowel 

dader als slachtoffer aangemoedigd om hun vooroordelen jegens de andere partij te herzien. 

Ten tweede gaat men tijdens een bemiddeling expliciet op zoek naar de onderliggende oorzaken 

en de gevolgen van een misdrijf. Binnen de bemiddeling kunnen minimalisatie, 

neutralisatietechnieken en vooroordelen aangepakt worden door de dader rechtstreeks te 

confronteren met de gevolgen van zijn daden. Doordat het slachtoffer zijn gevoelens rechtstreeks 

uit ten aanzien van de dader, wordt het slachtofferschap heel concreet en zichtbaar gemaakt. Via 

directe of indirecte bemiddeling wordt de dader geconfronteerd met de fysieke, psychologische 

en sociale schade die hij veroorzaakt heeft. Het slachtoffer krijgt hierdoor een identiteit, het 

wordt een persoon en niet langer het stereotype dat het vertegenwoordigt. Voor de dader wordt 

het in een bemiddeling dan ook veel moeilijker om de gevolgen voor het slachtoffer en diens 

omgeving te ontkennen of te minimaliseren.
91

 Zeker bij een face-to-face ontmoeting krijgt het 

slachtoffer ‘een gezicht en een stem’ en zal het moeilijk zijn om vast te blijven houden aan 

bepaalde vooroordelen. Soms kan, bij wijze van voorbeeld, enkel al de rechtstreekse, niet-

bedreigende ontmoeting met een holebi-jongere of een allochtoon voldoende zijn om de dader 

te doen inzien dat zijn vooroordelen ongegrond zijn.
92

  

Ten derde overstijgt meer bepaald een Hergo de concrete schade bij het individuele slachtoffer. 

De aandacht gaat hier eveneens uit naar de publieke dimensie van de gevolgen van het misdrijf. 

Dit is bijvoorbeeld ook de reden dat de politie aanwezig is bij een Hergo. Het betrekken van de 

gemeenschap bezit een belangrijke meerwaarde omdat de gevolgen van haatmisdrijven of 

discriminaties niet beperkt blijven tot het eigenlijke slachtoffer. Een haatmisdrijf of een 

discriminatie is immers de uiting van een ruimer proces waarbij een inbreuk gepleegd wordt op 

persoonlijke en sociale relaties van andere mensen.
93

 

De meerwaarde van de schadebemiddeling op politieniveau moet hier evenwel genuanceerd 

worden aangezien er grote verschillen zijn tussen de projecten. Zo leggen sommige projecten de 

nadruk puur op de schaderegeling terwijl andere projecten meer aan schadebemiddeling doen. 

Bij schaderegeling ligt de nadruk op de financiële kant van de zaak, hier gaat de bemiddelaar niet 

dieper in op de feiten. Bij schadebemiddeling wordt er daarentegen op een meer omvattende 
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manier tussen dader en slachtoffer bemiddeld en probeert men verder te kijken dan alleen maar 

de materiële schade. In het tweede geval kan er ruimte zijn om een discriminatoir motief ter sprake te 

brengen.  

 

3.3.2. AANDACHTSPUNTEN BIJ DE TOEPASSING 

Een eerste aandachtspunt betreft het vrijwillige karakter van bemiddeling. De vrijwillige 

deelname door zowel dader als slachtoffer is een belangrijke vereiste voor het tot stand brengen 

van een echt communicatieproces. Deze vrijwilligheid is echter niet vanzelfsprekend bij 

haatmisdrijven en discriminaties, omdat hier vaak een zekere onwil meespeelt van zowel dader 

als slachtoffer om elkaar te ontmoeten.
94

 Een veelvoorkomend voorbeeld hiervan zijn de 

uitingsdelicten. De dader kan op basis van de vrijheid van meningsuiting er zich immers op 

beroepen dat er geen formeel misdrijf heeft plaatsgevonden.
95

 De bemiddelaar kan dader en 

slachtoffer proactief benaderen en motiveren maar hij zal de partijen nooit kunnen verplichten 

tot deelname. In het jeugdrecht is er wel sprake van een soort impliciete druk op minderjarigen 

om deel te nemen aan een bemiddeling. De jeugdrechter is immers verplicht om rekening te 

houden met de resultaten van de bemiddeling. Minderjarigen hebben dus veel te winnen of te 

verliezen bij hun beslissing om al de niet in te stemmen met het bemiddelingsvoorstel.  

Een tweede punt betreft het risico op secundaire victimisering van het slachtoffer. In gevallen van 

homofoob geweld, racisme en discriminatie doet er zich vaak een sterke machtsongelijkheid voor 

tussen dader en slachtoffer. Het slachtoffer voelt zich kwetsbaar, gemarginaliseerd en weerloos 

tegenover de dominante cultuur waaruit de dader meestal komt.
96

 Een rechtstreekse ontmoeting 

met de dader kan deze ongelijkheid nog versterken, afhankelijk van de houding die de dader 

aanneemt. Hoe groter het machtsverschil tussen dader en slachtoffer, hoe groter de kans is op 

deze vorm van bijkomende victimisering.  

Ten derde is er bij haatmisdrijven en discriminaties vaak sprake van een ‘empathische kloof’ 

tussen dader en slachtoffer, te wijten aan de grote verschillen in sociale en culturele 

achtergrond.
97

 Deze verschillen bemoeilijken het opbrengen van empathie voor de andere. Het 

achterwege blijven hiervan is problematisch aangezien het ontwikkelen van inlevingsvermogen 
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vaak wordt beschouwd als een noodzakelijke katalysator voor gedragsverandering.
98

 De 

mogelijkheid bestaat dat noch dader noch slachtoffer zich kunnen identificeren met de culturele 

achtergrond van de andere partij. Men moet er bovendien rekening mee houden dat niet alleen 

dader en slachtoffer vooringenomen kunnen zijn maar dat ook de (impliciete) vooroordelen van 

de bemiddelaar een rol kunnen spelen.
99

 Daarnaast kunnen er ook taalbarrières aanwezig zijn 

tussen dader, slachtoffer en bemiddelaar. Als gevolg hiervan kunnen tijdens de bemiddeling 

misinterpretaties en miscommunicaties optreden.
100

 

Een vierde aandachtspunt heeft betrekking op de ingesteldheid van de bemiddelaar, wanneer die 

vanuit een bezorgdheid om de foute denkbeelden van de dader aan te passen, de neiging heeft 

om de ‘juiste’ gedragsnormen te gaan voorschrijven vanuit de dominante cultuur. Het volstaat 

dat de bemiddelaar zich richt op het creëren van condities waarbinnen de deelnemers de 

vooroordelen zelf kunnen aanpakken.
101

   

 

3.4. AANBEVELINGEN 

 

Vergroten van de instroom naar herstelbemiddeling en Hergo 

Bij de instroom naar herstelbemiddeling en Hergo spelen dezelfde factoren een rol die reeds 

besproken werden bij de leerprojecten en de werkstraffen: de melding, het verzamelen van 

bewijs en de doorverwijzing door de gerechtelijke instanties. Daarnaast zijn er nog andere 

maatschappelijke actoren, zoals scholen, buurtwerkingen, migrantenwerkingen en sociale 

diensten, die kunnen bijdragen aan de instroom naar de bemiddelingsprojecten.  

In tegenstelling tot de leermaatregelen, dienstverlening en werkstraf resulteert bij bemiddeling 

een goede doorverwijzing echter niet noodzakelijk in het daadwerkelijk doorgaan van de 

interventie; zowel dader als slachtoffer moeten immers nog toestemmen met de procedure. Bij 

de bemiddelaar ligt dus een belangrijke taak in het motiveren van beide partijen om deel te 

nemen aan een bemiddeling. De bemiddelaar zal er wel over moeten waken dat hij het 

slachtoffer niet té proactief gaat benaderen, gezien de vaak grote machtsongelijkheid tussen 
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dader en slachtoffer.
102

 Bovendien vereist het optimaal gebruik van herstelgerichte interventies 

eveneens een algemene vertrouwdheid van de burger met deze nieuwe manier van 

conflictoplossing. In dit verband blijft het verder uitbouwen van een maatschappelijk draagvlak 

voor dergelijke interventies van het grootste belang. 

 

Werken aan het aanbod 

Herstelgerichte interventies, met uitzondering van de schadebemiddeling, zijn beschikbaar over 

heel België. De bestaande structuren kunnen zeker aangewend worden voor de problematiek van 

haatmisdrijven en discriminaties. In sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, bestaan er 

evenwel organisaties die zich specialiseren in (herstel)bemiddeling bij haatmisdrijven en 

discriminaties. Het is aangewezen om deze organisaties in verder onderzoek te betrekken zodat 

‘best practices’ kunnen uitgewisseld worden. Een voorbeeld van een dergelijke praktijk kan 

gevonden worden in het “Hate Crimes Project” van het Southwark Mediation Center in het 

Verenigd Koninkrijk.
103

  

 

Vorming van bemiddelaars 

Samenhangend met de vorige aanbeveling lijkt een bijkomende training voor bemiddelaars die 

geconfronteerd worden met haatgerelateerde motieven aangewezen. Zoals eerder werd 

aangehaald verschillen haatmisdrijven en discriminaties immers op een aantal sleutelelementen 

van andere misdrijven. Zo moet de bemiddelaar zich ten volle bewust zijn van de spanning die 

tussen dader en slachtoffer kan bestaan.
104

 Hiervoor is kennis van de verschillende culturele 

achtergronden noodzakelijk opdat bemiddelaars op alle gebieden van discriminatie kunnen 

navigeren.
105

 Bemiddelaars moeten eveneens bewust gemaakt worden van hun eigen 

vooroordelen voordat ze een veilige omgeving kunnen creëren voor dader en slachtoffer. 

Bemiddeling bij haatmisdrijven en discriminaties biedt nog een extra uitdaging. De bemiddelaar 

moet immers niet enkel de fysieke en psychologische impact van het misdrijf uitdiepen maar hij 

moet ook proberen om de beeldvorming over het slachtoffer en zijn/haar (minderheids)groep te 

beïnvloeden in een gunstige zin. 
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Belang van het werken met minderjarigen 

De redenen voor een bijzondere aandacht voor minderjarigen werden reeds aangehaald onder de 

titel alternatieve sancties; deze blijven hier onverminderd van toepassing. Bovendien biedt het 

jeugdrecht, in vergelijking met het reguliere strafrecht, meer mogelijkheden om door te verwijzen 

naar herstelgerichte maatregelen. Zo verplicht de jeugdbeschermingwet de parketmagistraat en 

de jeugdrechter om in elk dossier waarin een minderjarige verdachte wordt vernoemd, 

herstelbemiddeling aan te bieden aan alle betrokken partijen. Indien een parketmagistraat of een 

jeugdrechter beslist om geen herstelbemiddeling aan te bieden, moet dit worden gemotiveerd, 

en dit op straffe van nietigheid.
106
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4. UITLEIDING 

In dit rapport werden op bondige wijze de mogelijkheden van een aantal alternatieve 

maatregelen bij haatmisdrijven en discriminaties geschetst. Deze weergave is zeker niet volledig; 

zo zijn er nog andere wettelijke maatregelen die niet in de analyse werden opgenomen, zoals de 

vrijheid onder voorwaarden, de probatie, het elektronisch toezicht en de voorwaardelijke 

invrijheidsstelling. Dit rapport maakte een onderscheid tussen alternatieve sancties enerzijds en 

herstelgerichte interventies anderzijds, maar er bestaan ook gemengde formules en combinaties 

die niet strikt binnen deze opdeling passen. Het voorbeeld bij uitstek hiervan is de bemiddeling in 

strafzaken, die zowel kenmerken van alternatieve sancties als herstelgerichte interventies 

vertoont. 
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Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, B.S. 30 mei 2007. 

Wet 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 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding, B.S. 17 maart 2003. 

Wet 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in 

politiezaken, B.S. 7 mei 2002. 

Wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die 

een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte 

schade, B.S. 15 april 1965. 

Wet 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, B.S. 17 juli 1964.  

Decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, B.S. 15 april 2008. 

Memorie van Toelichting Wetsontwerp tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de 

Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering en in het Wetboek van strafvordering, 

Parl. St Kamer 2004-05, nr. 1562/001, 10.  

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering, teneinde de 

dienstverlening opnieuw in te voeren in het kader van de bemiddeling in strafzaken, Parl. St. 

Senaat 2004-2005, nr. 3-1162/3. 
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DEEL III: TOEKOMSTIGE ACTIES 

 

DOOR HET CENTRUM VOOR GELIJKHEID 

VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING 
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Op basis van de vele aanbevelingen die in het voorgaande ‘LINC-rapport’  worden gedaan, is het 

Centrum van plan om in de toekomst bepaalde acties te voeren.  

 

Deze actie is gericht op drie luiken:  

1. de betrokken actoren via deze publicatie informeren over de mogelijkheden van 

alternatieve maatregelen in de strijd tegen discriminatie en haatmisdrijven. De publicatie 

kan in dit geval als reflectiekader dienen voor de betrokken actoren, namelijk het politieke, 

gerechtelijke en verenigingsmilieu;  

2. de magistraten sensibiliseren en aanmoedigen om gebruik te maken van de alternatieve 

maatregelen in dossiers die verband houden met discriminatie. Vanuit dat oogpunt werkt het 

Centrum samen met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding om in 2012 workshops te 

organiseren rond dit thema. Die workshops kaderen in het opleidingsprogramma voor 

rechters, substituten, gerechtelijke stagiairs uit het eerste en tweede jaar (voor wie deze 

opleiding verplicht is), referendarissen van het Rekenhof, juristen van het parket, griffiers en 

justitieassistenten (justitiehuis); 

3. een pedagogisch instrument ontwikkelen om de alternatieve maatregelen te omkaderen. 

Dit instrument reikt een oplossing aan die aangepast is aan de discriminerende aard van de 

strafbare feiten. Dit project zal door het Centrum worden uitgewerkt in samenwerking met 

één of meerdere betrokken partners die zullen helpen bij de ontwikkeling ervan. Die 

partner(s) kan/kunnen deze instrumenten vervolgens aanreiken in een strafrechtelijk kader. 

Dit project bevat mogelijk een reeks begeleidende maatregelen voor daders van 

discriminerende daden, waaruit de actoren kunnen kiezen in functie van elke situatie. 

Mogelijk maken modules gericht aan de daders van discriminerende daden deel uit van de 

aangeboden maatregelen.  

Het Centrum heeft bijgevolg keuzes gemaakt voor zijn acties, wat in fine betekent dat bepaalde 

aanbevelingen niet overwogen worden in de nabije toekomst op grond van het feit dat ze een 

diepere reflectie vereisen of dat ze moeilijk uitvoerbaar lijken. Een voorbeeld van een dergelijke 

maatregel is het Centrum openstellen als onthaalpunt voor daders van misdrijven.  

 

We hopen dat deze publicatie als inspiratiebron zal dienen voor andere initiatieven. Het Centrum 

nodigt dan ook alle geïnteresseerde actoren uit om samen dit project verder uit te werken.  

 

Geïnteresseerd? Neem contact op met het Centrum (zie colofon). 
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DEEL IV: BIJLAGEN 
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BIJLAGEN 

- Voorstelling van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding  

- Wet van 15 februari 1993: oprichtingswet van het Centrum voor gelijkheid van kansen en 

voor racismebestrijding  

- Racisme en bemiddeling, Nieuwsbrief, Suggnomè, 15.08.06 (Opmerking: de aangehaalde 

wettelijke referenties in deze brief zijn voorafgaand aan het in werking treden van de nieuwe 

bepalingen tegen discriminaties, aangenomen in 2007). 

- Middelenverbintenis tussen het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding, Justitiehuis van Neufchâteau en particulier V.  

- Overeenkomst van de Bemiddelingsdienst van het Arrondissement Leuven tussen het 

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en particulier L.  

- Bemiddelingsakkoord van Médiante tussen het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding en particulier P.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 

 

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 

1 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 

In België treedt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding op als 'equality body' 

ter bevordering van gelijke kansen en bestrijding van discriminatie. 

Het Centrum is een openbare instelling, maar oefent zijn opdrachten in alle onafhankelijkheid uit. 

2 pijlers 

Het Centrum heeft als opdracht het bevorderen van de gelijkheid van kansen en het bestrijden van elke 

vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van: nationaliteit, zogenaamd ras, 

huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming; leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of 

levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, huidige of toekomstige 

gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, en sociale afkomst. 

Het Centrum heeft ook tot opdracht te waken over het respect van de grondrechten van de vreemdelingen 

en de overheid te informeren over de aard en de grootte van de migratiestromen. Het heeft ook tot taak 

het overleg en de dialoog te ontwikkelen tussen alle overheidsactoren en de private actoren die betrokken 

zijn bij het opvangen integratiebeleid van de immigranten. Bovendien heeft het Centrum de opdracht de 

bestrijding van mensenhandel (en mensensmokkel) te stimuleren. 

3 taken 

Het Centrum behandelt meldingen en tracht tot een snelle oplossing te komen via bemiddeling, juridische 

begeleiding en indien nodig met gerechtelijke stappen. 

Daarnaast verspreidt het informatie en werkt het aan sensibilisatie en vorming met het oog op voor 

structurele oplossingen. 

Ten slotte levert het ook adviezen en aanbevelingen, op vraag of uit eigen initiatief, om via een aangepaste 

regelgeving tot oplossingen te komen voor weerkerende probleemsituaties in de samenleving. 
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WET VAN 15 FEBRUARI 1993 TOT OPRICHTING VAN EEN CENTRUM VOOR GELIJKHEID 

VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING 

 

B.S., 19.II.1993, gewijzigd door de wetten van 13 april 1995 (BS, 25 IV 95),  20 januari 2003 (BS, 12 II 03), 25 

februari 2003 (BS, 17 III 03), 10 augustus 2005 (BS, 2 IX 05), 10 mei 2007 (BS, 30 V 07) 

  

Art. 1. 

Bij de Eerste Minister wordt een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding opgericht, 

hierna "het Centrum" genoemd. Het Centrum heeft rechtspersoonlijkheid. 

Art. 2. 

Het Centrum heeft als opdracht het bevorderen van de gelijkheid van kansen en het bestrijden van elke 

vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van: 

 

1° nationaliteit zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming;  

 

2° seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, huidige 

of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, politieke overtuiging, fysieke of genetische eigenschap, of 

sociale afkomst. 

 

Het Centrum voert zijn opdracht uit in een geest van dialoog en van samenwerking met de verenigingen, 

instituten, organen en diensten die, geheel of gedeeltelijk, dezelfde opdracht uitvoeren of rechtstreeks 

betrokken zijn bij de uitvoering van deze opdracht". 

 

Het Centrum heeft eveneens tot opdracht te waken over het respect van de grondrechten van de 

vreemdelingen en de overheid te informeren over de aard en de grootte van de migratiestromen. Het heeft 

ook tot taak het overleg en de dialoog te ontwikkelen tussen alle overheidsactoren en private actoren die 

betrokken zijn bij het opvang- en integratiebeleid van de immigranten. 

 

Bovendien heeft het Centrum de opdracht de bestrijding van de mensenhandel en de mensensmokkel te 

stimuleren. 

ART. 3. 

Het Centrum is in de uitoefening van zijn opdracht volkomen onafhankelijk. Het Centrum is bevoegd: 

 

1° om alle studies en onderzoeken uit te voeren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn opdracht; 

 

2° om adviezen en aanbevelingen te richten tot de overheid ter verbetering van de reglementering, met 

toepassing van artikel 2 van deze wet; 

 

3° om aanbevelingen te richten aan de overheid, privé-personen of instellingen naar aanleiding van de 

resultaten van de sub l° vermelde studies en onderzoeken; 

 

4° om binnen de perken van zijn opdracht bepaald bij artikel 2 hulp te verlenen aan een ieder die om raad 

vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en verplichtingen. Die hulp bestaat in het verstrekken 

van inlichtingen en raadgevingen aan de betrokkene over de middelen die hij kan aanwenden om zijn 
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rechten te doen gelden; 

 

4 bis om binnen de perken van zijn opdracht bepaald bij artikel 2, klachten te ontvangen, te behandelen en 

elke bemiddelingsopdracht uit te voeren die het nuttig acht, onverminderd de bevoegdheden van de 

federale ombudsmannen; 

 

5° om in rechte op te treden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de volgende wetten 

aanleiding kan geven: 

 

- de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden;  

 

- de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of 

goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische 

regime is gepleegd; 

 

- de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de 

[mensensmokkel];  

 

- het hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk; 

- de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. 

6° om, in het kader van zijn opdrachten, instellingen, organisaties en rechtshulpverleners te ondersteunen 

en te begeleiden; 

 

7° om, in het kader van zijn opdracht, alle nodige informatie en documentatie aan te leggen en te 

verstrekken; 

 

8° om elke andere opdracht, toevertrouwd door onverschillig welke overheid, te vervullen. 

 

9° om statistische gegevens en uit de rechtspraak voortvloeiende beslissingen die nuttig zijn voor de 

evaluatie van de toepassing van de voormelde wet van 30 juli 1981 en van de wet van 25 februari 2003* ter 

bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een 

centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding in te winnen en bekend te maken, zonder 

dat de betrokken partijen kunnen worden geïdentificeerd; 

 

10° om de bevoegde overheid te vragen, wanneer het Centrum feiten aandraagt die wijzen op een 

vermoeden van discriminatie, zoals bedoeld in voormelde wetten van 30 juli 1981 en van 25 februari 

2003*, zich te informeren en het Centrum op de hoogte te houden van de resultaten van de analyse van de 

betreffende feiten. De overheden informeren het Centrum op een met redenen omklede wijze over het 

gevolg dat er aan is gegeven. 

Art. 4. 

De bevoegde ministers en staatssecretarissen stellen het Centrum de informatie ter beschikking die vereist 

is voor het volbrengen van zijn opdrachten. 

 

De minister van Justitie deelt het Centrum jaarlijks de gerechtelijke statistieken mede die verband houden 

met de toepassing van de voormelde wetten van 30 juli 1981 en van 25 februari 2003*, evenals de 

gerechtelijke beslissingen genomen met toepassing van deze wetten zonder dat de betrokken partijen 

kunnen worden geïdentificeerd. 

 

Het Centrum kan het advies inwinnen van de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en de lokale 

overheden en van elke andere openbare instelling als dit nuttig is voor de uitvoering van zijn opdracht. 
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Art. 5. 

De Koning bepaalt, bij in Ministerraad overlegd besluit, het organiek statuut van het Centrum. Dit statuut 

bepaalt onder andere:  

 

1° de structuur van het Centrum zodat de verschillende taken, vermeld in artikel 3, optimaal georganiseerd 

kunnen worden en de medewerking van de Gemeenschappen en Gewesten gewaarborgd wordt; 

 

2° de aanwijzingsmodaliteiten van zijn leden; 

 

3° het statuut van zijn medewerkers; 

 

4° de financieringsmodaliteiten. 

Art. 6. 

Elk jaar brengt het Centrum aan de Eerste Minister verslag uit over zijn opdracht. Deze zendt een afschrift 

van dat verslag aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en aan de Senaat en verzekert er de publicatie 

van. 

 

Het Centrum stelt het tweejaarlijks verslag op dat België overeenkomstig artikel 9 van het Internationaal 

Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, opgemaakt te New York op 7 maart 

1966, bij de VN-Commissie voor uitbanning van rassendiscriminatie moet indienen betreffende de 

wetgevende, gerechtelijke, bestuurlijke of andere maatregelen die genomen werden ter uitvoering van de 

bepalingen van dit Verdrag. 

 

* de wet van 25 februari 2003 werd vervangen door de wet van 10 mei 2007. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jaargang 7 nr. 3 

Bemiddelen in  

racismedossiers 

 

Terwijl sommigen hier in huis 
zich nog hebben teruggetrokken 
in warmer oorden, zindert hier 
het spijtige nieuws nog na, met 
name dat onze col lega 
(forummedewerker) David 
Eyckmans professioneel nieuwe 
horizonten gaat verkennen. Da-
vid werkt sinds 2002 op het se-
cretariaat van Suggnomè, eerst 
als projectmedewerker voor de 
Vlaamse overheid, nadien (in 
verschillende gedaanten) voor 
Justitie, als administratief coör-
dinator en forumwerker. Met de 
bij tijden nodige humor en veel 
relativeringsvermogen, nam Da-
vid zijn opdrachten nauwgezet 
ter harte, vaak in stilte maar 
zelden onopgemerkt! Zijn ver-
trek maakt de situatie waarin 
w e  o n s  n u  b e v i n d e n 
(heroriëntatie van Suggnomè 
als bemiddelingsdienst tegen-
over implementatie- en forum-
opdracht) er niet gemakkelijker 
op. Het noodzaakt ons opnieuw 
stil te staan bij onze huidige or-
ganisatiestructuur en dwingt 
ons om verder te zoeken en te 
expliciteren welke opdrachten 
op welke plaats thuis horen. Ie-
dereen binnen onze organisatie, 
en vooral hier op het secretari-
aat en het Forum, zal David als 
collega erg missen! Niettemin 
wensen we hem een schitteren-
de toekomst! 
 
 

Het voorbije jaar werden Sugg-
nomè en andere bemiddelings-
diensten meerdere keren gecon-
tacteerd vanwege het Centrum 
voor gelijkheid van kansen en 
voor racismebestrijding. In de 
gesprekken met het Centrum 
ontwaarden we een volgehou-
den zoektocht naar de plaats en 
de betekenis van slachtoffer-
daderbemiddeling in aan racis-
me gerelateerde dossiers, en 
meer in het bijzonder de rol die 
het Centrum hierin kan spelen. 
 
Men stelt immers vast dat in de 
huidige rechtspraktijk soms on-
voldoende of op ongepaste wij-
ze op racismemisdrijven wordt 
gereageerd. Racisme raakt niet 
alleen een individu in zijn diep-
ste wezen, het is ook een voe-
dingsbodem voor een asociaal 
en vijandig maatschappelijk kli-
maat. Het is daarom de op-
dracht van de overheid om ra-
cisme en xenofobie actief te be-
strijden en hier rond beleid te 
maken. Het antiracismebeleid is 
echter voortdurend in beweging, 
met tendensen in de richting 
van meer of juist minder re-
pressie. We stellen ons de vraag 
in welke mate herstelrecht een 
aanvulling of alternatief kan zijn 
op de huidige, veeleer repres-
sieve benadering van racis-
memisdrijven. Precies omdat 
racisme vaak gegrond is op 
vooroordelen, algemene denk-
beelden en stereotypen, lijkt 
een persoonlijke ontmoeting 
tussen slachtoffer en dader 
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meer dan zinvol. Zo biedt bemiddeling aan 
de verdachte/dader de kans om de persoon 
en het verhaal achter het slachtoffer te 
ontmoeten, zodat hij zich tot dit concrete 
individu dient te verhouden. Slachtoffers 
van racisme krijgen doorheen een bemid-
delingsproces een concreet forum om de 
dader van antwoord te dienen, hetgeen be-
tekenisvol blijkt te zijn in het herstel van 
hun waardigheid. Precies de dialoog en de 
communicatie die bemiddeling genereert 
kan bevorderlijk zijn voor meer wederzijds 
respect tussen slachtoffer en dader.  
 
We kunnen ons tevens de vraag stellen 
welke rol het Centrum hierbij te spelen 
heeft. In een ruim aantal dossiers 
(klachten) kiest het Centrum nu al voor de 
buitengerechtelijke afhandeling, de zoge-
naamde onderhandelde oplossing, en het 
treedt hierbij ook soms als bemiddelaar op. 
Kan het Centrum ook in strafrechtelijke za-
ken zelf bemiddelen? De oprichtingswet 
van het Centrum bepaalt immers expliciet 
dat zij iedere bemiddelingsopdracht kan 
aanvaarden die ze nuttig acht. Ons inziens 
lijkt dit geen optie, aangezien het Centrum 
als belangenbehartiger geen neutrale in-
stantie is, en daarentegen vaak zelf als 
partij optreedt. In dat geval kan zij wel zelf 
plaats nemen als slachtoffer aan de bemid-
delingstafel. Kan het Centrum binnen haar 
opdracht nog op andere manieren betrok-
ken worden bij bemiddeling en andere her-
stelrechtelijke projecten? Welke rol kan zij 
daarin opnemen?  
 
Deze vragen vormen het vertrekpunt van 
deze Nieuwsbrief en de volgende Samen-
spraak. In het eerste artikel onderzoeken 
Jogchum Vrielink en Erik Claes 
(K.U.Leuven) in welke mate huidige en 
toekomstige wetgeving en beleid inzake ra-
cisme in België, herstelbemiddeling toela-
ten. Zij stoten hierbij op enkele juridische 
en maatschappelijke knelpunten en uitda-
gingen. Nadien bespreekt Johan Otte 
(stafmedewerker Centrum voor Gelijkheid 
van Kansen en van Racismebestrijding) de 
verschillende mogelijkheden waarop men 
in de praktijk op racismedelicten reageert. 
Tezamen met het Centrum concludeert hij 
dat het strafrecht slechts als ultimum re-
medium dient ingezet, en is hij vragende 
partij om andere, ook herstelrechtelijke al-

ternatieven verder te ontwikkelen. In de 
derde bijdrage schetst Marian Kairet (BiS 
Antwerpen) een heel concreet beeld van de 
wijze waarop men in Antwerpen racismege-
relateerde dossiers via BiS behandelt. Ook 
zij onderstreept de meerwaarde van een 
face to face gesprek in deze dossiers. Tot 
slot nemen Bie van Severen en Riet Yse-
baert (Bemiddelingsburo BAS!) ons mee 
naar de bemiddelingspraktijk met minder-
jarigen in Brussel. Ook zij reflecteren even 
over de rol die het Centrum hierbij kan op-
nemen. 
 
Om over dit thema verder van gedachten 
te wisselen, nodigen we u warm uit op de 
Samenspraak van 22 september 2006, die 
voor de gelegenheid doorgaat in het Cen-
trum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding zelf. Reeds vanaf half 
één is iedereen welkom om eerst samen 
een broodje te nuttigen, dat u wordt aan-
geboden door het Centrum zelf, waarvoor 
dank (bestellen is wel nodig!). Zie uitnodi-
ging achteraan. 
 
Verder in deze Nieuwsbrief vindt u verslag 
van de vorige Samenspraak alsook enkele 
reflecties bij het congres van het European 
Forum for Restorative Justice (Barcelona, 
juni 2006), van de hand van enkele Belgi-
sche deelnemers. 
 
Tot slot wens ik even stil te staan bij het 
plotse overlijden op 10 juni van onze huis-
genoot en collega, Bart Deklerck, directeur 
van De Rode Antraciet. We kennen Bart als 
een enthousiaste en harde werker, met een 
duidelijke missie en visie voor ogen, om 
cultuur binnen de muren van de gevange-
nissen te brengen. We zullen hem en zijn 
verhalen missen ’s middags aan tafel. We 
wensen de collega’s, vrienden en familie 
van Bart  sterkte! 
 
 
An Marchal 
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RACISME, STRAFRECHT EN HERSTELBE-

MIDDELING 
 

 
 
 I. Inleiding 

 
 1. Het strafrechtelijke antiracisme-
beleid heeft de laatste tien jaar een vrij 
sterke repressieve wending genomen. De 
verschillende wetswijzigingen wijzen er op 
dat het de overheid steeds meer te doen is 
om de (gepercipieerde) kwaal van het ra-
cisme ook – of zelfs vooral – met de harde 
hand van het strafrecht te bestrijden. Af-
schrikking via hogere geldboetes en hogere 
vrijheidsstraffen; uitsluiting van de politie-
ke arena via ontzetting uit burgerlijke en 
politieke rechten; ‘shaming’ via publiekma-
king in dagbladen; oprekken van strafbaar-
heid naar meningsuitingen en lidmaatschap 
of medewerking aan racistische organisa-
ties, etc. Al deze  strafrechtelijke instru-
menten zijn er op gericht om het fenomeen 
van racisme en de bedreiging die het vormt 
voor de democratische rechtsstaat in te dij-
ken. De strafrechtelijke beleidscultuur die 
deze wetgeving stuwt en door deze wetge-
ving wordt mogelijk gemaakt, biedt hier-
door prima facie weinig ruimte voor het 
ideaal van een participatieve justitie, een 
ideaal dat sinds jaren door de praktijk van 
herstelbemiddeling en door de herstelrech-
telijke visie wordt bepleit. Een wettelijk ka-
der dat in hoofdzaak is gericht op afschrik-
king, uitsluiting en op terugdringing van 
een algemeen maatschappelijk fenomeen 
werkt een crimineel beleid in de hand dat 
ver verwijderd ligt van de positieve erken-
ning van dader en slachtoffer als volwaar-
dige en gelijkwaardige burgers die actief 
kunnen bijdragen tot de oplossing van het 
conflict.  
 Met de wet van 22 juni 2005 die de 
praktijk van herstelbemiddeling van een 
wettelijk kader heeft voorzien(1), lijkt er 
een mogelijkheid te worden geopend om 
het repressieve karakter van het strafrech-
telijk antiracisme beleid te temperen en om 
een meer herstelgerichte aanpak te valori-
seren. De wet maakt het aanbod van her-
stelbemiddeling immers in principe moge-
lijk in alle fasen van de strafrechtspleging 
en voor elk strafrechtelijk dossier, dus ook 
voor feiten die onder de strafbaarstellingen 

van de antiracismewetgeving(2) vallen. Po-
litiediensten, parketmagistraten, rechters 
zouden in deze feiten de partijen dan infor-
meren over het aanbod van herstelbemid-
deling.  
  
 2. Dat in principe alle racistische 
misdrijven in aanmerking kunnen komen 
voor herstelbemiddeling, wil echter nog 
niet zeggen dat de op zich aantrekkelijke 
idee van een herstelgericht antiracismebe-
leid een gemakkelijk te bewandelen pad 
zou zijn. Heel wat uitdagingen en knelpun-
ten lijken zich hier aan te dienen. Zo is er 
niet alleen het punt van verenigbaarheid 
met de reeds vermelde repressieve cultuur, 
maar ook rijst de vraag of alle door de wet-
gever als racistische misdrijf omschreven 
gedragingen, meningsuitingen, hoedanig-
heden geschikt zijn voor herstelbemidde-
ling. De methodiek van herstelbemiddeling 
vraagt immers identificeerbaarheid van het 
slachtoffer én een identificeerbare verdach-
te die bereid is verantwoordelijkheid op te 
nemen voor de door hem gepleegde feiten. 
In dat opzicht is het ook belangrijk wat 
scherper zicht te krijgen op het precieze 
spectrum van strafbaarstellingen en straf-
maatregelen die in de antiracismewetge-
ving zijn opgenomen. De kwestie of de me-
thodiek van herstelbemiddeling afgestemd 
is op racistische misdrijven kan eigenlijk 
niet zomaar in zijn algemeenheid worden 
bediscussieerd. Veel hangt af van het soort 
van strafbaarstelling waarop bepaalde fei-
ten een inbreuk hebben gepleegd.  
 Daarnaast moet men er zich reken-
schap van geven dat de antiracismewetge-
ving aan vrijwel voortdurende wijzigingen 
en evoluties onderhevig is. In de discussies 
over de rol van herstelbemiddeling in het 
antiracismebeleid zal men dan steeds moe-
ten inschatten wat in de nabije toekomst 
de te verwachten strafrechtelijke basis zal 
zijn waarvoor een aanbod van herstelbe-
middeling kan worden gedaan.  
 Tot slot dienen we niet uit het oog 
te verliezen dat het strafrechtelijke antira-
cismebeleid zowel vanuit juridisch-
constitutioneel, als vanuit maatschappelijk 
vlak niet onbetwist is. Bepaalde strafbaar-
stellingen staan op gespannen voet met 
vrijheden, waaronder de vrijheid van me-
ningsuiting, vereniging, godsdienst en con-
tract. Enkele zijn voorts dermate open en 
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essentie daarvan, te weten: de Antiracis-
mewet van 1981, de Negationismewet van 
1995 en de Antidiscriminatiewet van 2003.  
  
 
 A. Antiracismewet 

 
 5. Discriminatiegronden. Het eerste 
juridische instrument dat in België toeliet 
om bepaalde verschijningsvormen van ra-
cisme strafrechtelijk te vervolgen was de 
Antiracismewet(3). Deze wet vormt in be-
langrijke mate de implementatie van ver-
plichtingen die België heeft op basis van 
het Internationaal verdrag inzake de uit-
banning van alle vormen van rassendiscri-
minatie (IVUR)(4). De wet omvat een, op 
het Verdrag gebaseerde, limitatieve lijst 
van discriminatiegronden. In de huidige re-
dactie gaat het daarbij om het volgende 
vijftal: zogenaamd ras, huidskleur, af-
komst, nationale of etnische afstamming
(5).  
 ‘Discriminatie’ wordt in de wet gede-
finieerd als: «elke vorm van onderscheid, 
uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot 
doel heeft of ten gevolge heeft of kan heb-
ben dat de erkenning, het genot of de uit-
oefening op voet van gelijkheid van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden op politiek, economisch, sociaal 
of cultureel terrein of op andere terreinen 
van het maatschappelijk leven, wordt te-
niet gedaan, aangetast of beperkt» (art. 1 
lid 1 Antiracismewet)(6). Discriminatie in 
deze (ruime) zin is op zichzelf echter geen 
misdrijf op basis van de Antiracismewet. 
De term moet steeds worden gelezen in sa-
menhang met de concrete strafbaarstellin-
gen waar het een onderdeel van uitmaakt. 
Wat betreft deze strafstellingen, omvat de 
wet drie typen, te weten: meningsuitingen, 
feitelijke gedragingen en ‘hoedanigheden’.  
 
 6. Racistische meningsuitingen. Dit 
type van strafbaarstellingen zijn neerge-
legd in artikel 1 lid 3 van de wet. Enerzijds 
gaat het om het aanzetten tot discrimina-
tie, (segregatie), haat of geweld tegen een 
persoon of tegen groep, een gemeenschap 
of de leden ervan op basis van de discrimi-
natiegronden (art. 1 lid 3, 1o en 2o Antira-
cismewet). Anderzijds is het strafbaar om 
publiciteit te geven aan een voornemen tot 
discriminatie, (segregatie), haat of geweld 

vaag geformuleerd dat ze moeilijk te ver-
zoenen zijn met de met het legaliteitsbegin-
sel verweven eis van duidelijke en nauw-
keurige delictsomschrijving. Maar ook de 
maatschappelijke consensus waarop de 
wetgeving berust, is wellicht fragieler dan 
sommigen geneigd zijn om aan te nemen. 
Welke toekomst er voor een herstelgericht 
antiracismebeleid en voor de rol van her-
stelbemiddeling is weggelegd, kan dan niet 
losgemaakt worden van een discussie over 
het probleemkarakter van de strafrechtelij-
ke racismebestrijding zelf. 
 
 3. In wat volgt proberen we in te 
gaan op de zonet geschetste uitdagingen en 
knelpunten die met het perspectief van een 
herstelgericht antiracismebeleid zijn ver-
bonden. In het nu volgende deel wordt in-
gezoomd op het strafrechtelijke luik van de 
discriminatiewetgeving. Nagegaan wordt 
welke discriminatiegronden strafrechtelijke 
bescherming krijgen, welke strafbaarstellin-
gen in de antiracismewetgeving precies zijn 
opgenomen en wat de voorziene (hoofd- en 
bijkomende) straffen zijn (II). 
 Vervolgens wordt een overzicht ge-
geven van de te verwachten ontwikkelingen 
in de antiracismewetgeving. In de huidige 
fase van de herziening heeft het er namelijk 
alle schijn van dat de strafrechtelijke poot 
significant zal versmallen, wat uiteraard een 
overeenkomstige versmalling met zich mee-
brengt voor het toepassingsgebied van de 
Wet van 22 juni 2005 (III). 
 Tot slot zal worden ingegaan op een 
aantal constitutionele knelpunten die met 
de antiracismewetgeving zijn verbonden en 
wordt kort geschetst wat de te verwachten 
moeilijkheden en mogelijkheden zijn die de-
ze knelpunten teweegbrengen voor (de me-
thodiek) van herstelbemiddeling (IV).  
 
 
 II. Strafrechtelijke racismebe-

strijding: huidige wetgeving 

 
 4. Het is eigenlijk niet eens zo ge-
makkelijk het strafrechtelijke luik van het 
antiracismewetgeving op te sporen. De re-
levante bepalingen inzake discriminatie-
gronden, strafbaarstellingen, strafsancties 
liggen verspreid over verschillende aparte 
wetten en decreten. We beperken ons hier 
tot de federale wetgeving, en dan nog de 
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tegen een persoon of tegen een groep, een 
gemeenschap of de leden ervan op basis 
van de discriminatiegronden (art. 1 lid 3, 3o 
en 4o Antiracismewet). In beide gevallen 
moet voldaan zijn aan de openbaarheids-
vereisten van artikel 444 Sw. Ten aanzien 
van het voor de betreffende strafbaarstel-
lingen vereiste moreel element bestaat dis-
cussie in zowel de rechtsleer als in de 
rechtspraak(7). Grosso modo geldt dat de 
meeste rechtsleer uitgaat van een bijzon-
der opzet(8), terwijl tot voor kort de mees-
te rechtspraak uitging van een algemeen 
opzet(9).  
 
 7. Feitelijk discriminerende gedra-
gingen. Een tweede type strafbaarstelling 
betreft feitelijk discriminerende gedragin-
gen. De wet straft meer bepaald het bedrij-
ven van discriminatie tegen een persoon of 
een groep op de genoemde gronden in het 
goederen- en dienstenverkeer (art. 2 Anti-
racismewet), discriminatie op basis van de 
discriminatiegronden in de arbeidssfeer 
(art. 2bis Antiracismewet) en discriminatie 
van een persoon op diezelfde gronden door 
openbare officieren en ambtenaren in de 
uitoefening van hun ambt, of het op wille-
keurige wijze ontzeggen van de uitoefening 
van een recht of een vrijheid aan een per-
soon door diezelfde ambtenaren (artikel 4 
Antiracismewet). Ten aanzien van al deze 
strafbare gedragingen geldt een vereiste 
van een algemeen opzet.  
 
 8. Racistische hoedanigheden. Het 
laatste type strafbaarstelling uit de Antira-
cismewet betreft – zoals vermeld – veeleer 
een ‘hoedanigheid’. Het gaat daarbij om 
het ‘behoren tot’ of ‘medewerking verlenen’ 
aan een vereniging of groep die kennelijk 
en herhaaldelijk discriminatie of segregatie 
bedrijft of verkondigt in de omstandighe-
den van artikel 444 Sw. (art. 3 Antiracis-
mewet). Dit artikel is eigenlijk een soort 
‘verzamel-artikel’ dat dient om op indirecte 
wijze, namelijk via leden en medewerkers, 
groepen aan te pakken die zich schuldig 
maken aan inbreuken op basis van de Anti-
racismewet. Het ‘verkondigen’ van discri-
minatie en segregatie slaat hierbij terug op 
de strafbaarstellingen uit artikel 1 lid 3 An-
tiracismewet, terwijl het ‘bedrijven’ ervan 
terugslaat op artikelen 2 en 2bis Antiracis-
mewet. Evenals ten aanzien van de gedra-

gingen geldt hierbij een algemeen opzet: 
men is strafbaar vanaf dat men willens en 
wetens medewerking verleent aan een 
groep of vereniging die kennelijk en her-
haaldelijk inbreuken pleegt op de Antiracis-
mewet, het is daarbij niet noodzakelijk dat 
de vervolgde (rechts)persoon de doelstel-
ling van de groep zou ondersteunen of dat 
hij zelf concrete activiteiten binnen de 
groep of verenigingen zou ontplooien(10).  
 
 9. Voorziene straffen. De hoofdstraf 
voor inbreuk op artikelen 1 lid 3, artikel 2, 
artikel 2bis en artikel 3 Antiracismewet be-
treft een geldboete van 50 tot 1.000 euro 
(vermeerderd met de wettelijke opdecie-
men) en een gevangenisstraf van een 
maand tot een jaar, ‘of een van die straffen 
alleen’. In artikel 4 wordt in zwaardere 
sancties voorzien, te weten een gevange-
nisstraf van twee maanden tot twee jaar
(11).  
 Die huidige hoofdstraffen zijn het 
gevolg van een aanmerkelijke verzwaring 
in 1994(12). In de oorspronkelijke wet wa-
ren de straffen juist bewust matig gehou-
den(13). In de parlementaire voorbereiding 
bij de wet werden voor deze voorkeur on-
der meer de volgende argumenten aange-
voerd. Ten eerste wilde men niet «een 
soort quakerwetgeving tot stand (…) bren-
gen die de kwalen, die zij wil bestrijden, in 
de hand werkt»(14). Voorts bestond de 
vrees dat een overdreven bestraffing op 
weerstand zou stuiten bij de parketten en 
ten slotte ging men uit van een communi-
catieve eerder dan van een repressieve 
doelstelling(15). 
 
 De meer repressieve weg die men in 
1994 – in vergelijking met de oorspronke-
lijke opzet van de wet – insloeg, was vooral 
ingegeven door de gebrekkige werking van 
de wet tot die tijd: men wenste door de 
strafverzwaring de parketten aan te zetten 
tot vervolging. In het parlement werd de 
ontwikkeling echter ook bekritiseerd. Zo 
werd er gewaarschuwd voor averechtse ef-
fecten en een teveel aan sociale controle
(16). Ook in de rechtsleer klonken kritische 
geluiden(17). 
 
 Naast deze verzwaring van de 
hoofdstraf, heeft de wetgever het in 1999 
mogelijk gemaakt om – ook ingeval van 
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uittreksel in een of meer dagbladen wordt 
bekendgemaakt, alsmede dat het wordt 
aangeplakt, een en ander op kosten van de 
veroordeelde» (art. 2 Negationismewet).  
 
 
 C. Antidiscriminatiewet 

 
 12. Strafverzwarende omstandighe-
den. De belangrijkste recente uitbreiding 
van het Belgische (federale) discriminatie-
recht is de Antidiscriminatiewet van begin 
2003(20). Deze wet vormt – net als de An-
tiracismewet – in belangrijke mate de im-
plementatie van internationale verplichtin-
gen: de antidiscriminatiewet beoogde de 
omzetting te zijn van twee Europese richt-
lijnen, de zogenaamde Ras- en Kaderricht-
lijn(21). Deze richtlijnen brengen een groot 
aantal verplichtingen met zich mee voor de 
Lidstaten waaraan door middel van de anti-
discriminatiewet in grote lijnen voldaan zou 
moeten zijn. 
 Het overgrote deel van deze wet is 
burgerrechtelijk van aard. Daarmee sluit de 
Belgische wetgever aan bij internationale 
trends: alle 'ontwikkelde' systemen van 
discriminatierecht zijn in hoofdzaak van 
burgerrechtelijke aard (VS, VK, Nederland, 
etc.). Gezien de onderhavige thematiek 
van herstelrecht zullen we op het burger-
rechtelijk luik van deze wet niet verder in-
gaan. Evenmin wordt ingegaan op de nieu-
we discriminatiegronden waaraan de wet 
(op strafrechtelijk vlak)(22) bescherming 
biedt (zoals seksuele geaardheid, handicap 
en leeftijd).  
 Wat betreft het strafrecht en racis-
mebestrijding is de voornaamste nieuwig-
heid de ‘strafverzwarende omstandigheden’ 
die de wet invoert voor een groot aantal 
misdrijven uit het Strafwetboek: met na-
me: aanranding en verkrachting, opzette-
lijk doden en opzettelijk toebrengen van li-
chamelijk letsel, schuldig verzuim, ontvoe-
ring, foltering, huisvredebreuk, belaging, 
laster, eerroof, grafschennis, brandstichting 
en vernieling of beschadiging van roerende 
eigendommen. Die bepalingen komen erop 
neer dat de strafmaat voor genoemde mis-
drijven wordt verhoogd en in sommige ge-
vallen zelfs verdubbeld, als bewezen kan 
worden dat het motief van de daad lag in 
“de haat tegen, het misprijzen van of de 
vijandigheid tegen een persoon” vanwege 
de discriminatiegronden van de wet. 

een eerste overtreding – als bijkomende 
straf de ontzetting uit burgerlijke en poli-
tieke rechten op te leggen (artikel 5bis An-
tiracismewet)(18).  
 
 
           B. Negationismewet 
 
 10. Bepaalde meningsuitingen. De 
Negationismewet is beperkter van opzet 
dan de Antiracismewet en heeft enkel be-
trekking op bepaalde meningsuitingen. De 
wet omvat slechts één strafbaarstelling en 
wel voor de persoon die «onder één der 
omstandigheden bepaald bij artikel 444 
van het Strafwetboek, de genocide die tij-
dens de tweede wereldoorlog door het 
Duitse nationaal-socialistische regime is 
gepleegd, ontkent, schromelijk minimali-
seert, poogt te rechtvaardigen of goed-
keurt» (art. 1 Negationismewet). Aangaan-
de het moreel element stelde het Arbitra-
gehof bij grondwettelijke toetsing dat er 
ten aanzien van de strafbaar gestelde uitin-
gen een (weerlegbaar) vermoeden geldt 
dat zij de bedoeling hebben om een 
«misdadige en de democratie vijandig ge-
zinde ideologie in ere te willen herstellen 
en daarbij een of verschillende categorieën 
mensen ernstig te willen beledigen»(19). 
 
 11. De straffen. De huidige hoofd-
straf voor inbreuk op de wet in een gevan-
genisstraf van acht dagen tot een jaar en 
een geldboete van 26 tot 5000 euro 
(vermeerderd met de wettelijke opdecie-
men). In tegenstelling tot de Antiracisme-
wet, biedt de Negationismewet hierbij de 
rechter niet de keuze om slechts één van 
deze straffen op te leggen. 
 Wat betreft (uitdrukkelijk opgeno-
men) bijkomende straffen biedt de wet om 
te beginnen – evenals de Antiracismewet – 
de mogelijkheid om een veroordeelde over-
eenkomstig artikel 33 van het Strafwet-
boek tot de ontzetting te veroordelen (art. 
1 lid 3 Negationismewet). In de oorspron-
kelijke wet was deze ontzetting slechts mo-
gelijk ingeval van recidive. Door de aan-
passing van 7 mei 1999 is de sanctie ook 
mogelijk bij een eerste veroordeling.  
 Naast de ontzetting kan (opnieuw 
facultatief) ingeval van veroordeling we-
gens overtreding van de wet «worden be-
volen dat het vonnis in zijn geheel of bij 
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geslachtsdiscriminatie te bevatten. De hui-
dige Antidiscriminatiewet, tenslotte, zal al-
les regelen inzake discriminatie op basis 
van de 'overige' gronden, zoals seksuele 
geaardheid, religie, politieke overtuiging, 
handicap en leeftijd. 
 
 15. Naast deze 'formele' aanpassin-
gen, zullen ook een aantal inhoudelijke wij-
zigingen en verschuivingen plaatsvinden. 
Voor wat betreft de onderhavige thematiek 
is hiervan vooral van belang dat er een ze-
kere ‘depenalisering’ zal worden doorge-
voerd in het juridische antiracismebeleid. 
Het accent in de bestrijding van racisme zal 
(verder) verschuiven van een strafrechtelij-
ke naar een burgerrechtelijke aanpak. 
Naast een uitbreiding van de burgerrechte-
lijke actiemogelijkheden (o.m. een systeem 
van forfaitaire schadevergoedingen) ver-
taalt zich dit concreet in de schrapping en/
of inperking van enkele strafbepalingen.  
  
 16. Geschrapt wordt ten eerste het 
publiciteit geven aan een voornemen tot 
discriminatie, segregatie, haat en geweld 
(huidig art. 1 lid 3, 3o en 4o). Een zeer ge-
lijkaardige bepaling werd in 2004 door het 
Arbitragehof vernietigd in de Antidiscrimi-
natiewet, omdat zij strijdig zou zijn met de 
vrijheid van meningsuiting(25). Ook in de 
Antiracismewet zal de bepaling als zodanig 
niet worden hernomen. Wel is de Regering 
voornemens om deze bepaling te 
‘vervangen’ door een nieuwe strafbaarstel-
ling, te weten “het verspreiden, op welke 
wijze ook, van denkbeelden die zijn ge-
grond op rassuperioriteit of rassenhaat”. 
De kans is evenwel reëel dat het Arbitrage-
hof bij een eventuele grondwettelijke toet-
sing deze bepaling zal vernietigen(26). De 
strafbaarstelling is weliswaar bijna letterlijk 
gebaseerd op het IVUR(27), maar of dat 
loutere feit ook zal volstaan om de grond-
wettigheid te garanderen, lijkt veeleer twij-
felachtig.  
 Ten eerste heeft België juist op het 
punt van (onder meer) de vrijheid van me-
ningsuiting een voorbehoud gemaakt bij 
het betreffende Verdrag(28). Naar dit voor-
behoud werd tijdens de oorspronkelijke tot-
standkoming van de Antiracismewet ook 
herhaaldelijk verwezen(29). Dit had onder 
meer tot gevolg dat de 'racistische beledi-
ging' uit het initiële wetsvoorstel niet weer-

 III. Strafrechtelijke racismebe-

strijding: toekomstige ontwikkelingen 

 
 13. Uit het voorgaande is gebleken 
dat de huidige wetgeving inzake racisme-
bestrijding een aanzienlijke waaier van 
strafbaarstellingen bevatten (meningsuitin- 
gen die aanzetten tot discriminatie, haat of 
geweld of publiciteit geven aan een voorne-
men tot discriminatie, haat of geweld; dis-
criminerende  gedragingen op rasgerela-
teerde gronden in arbeidsrelaties of het 
goederen- en dienstenverkeer; ‘racistische’ 
lidmaatschappen en medewerkingen; me-
ningsuitingen die de genocide die tijdens 
de tweede wereldoorlog door het Duitse 
nationaal-socialistische regime is gepleegd, 
ontkennen, schromelijk minimaliseren, po-
gen te rechtvaardigen of goedkeuren en 
een hele reeks misdrijven uit het strafwet-
boek die met racistisch motief zijn ge-
pleegd).  
 Hoewel het op zich reeds een nutti-
ge denkoefening kan zijn om de methodi-
sche geschiktheid van herstelbemiddeling 
voor deze strafbaarstellingen te onderzoe-
ken, toch is het ons inziens belangrijk re-
kenschap te geven van een aantal wetswij-
zigingen die op til staan. De federale rege-
ring werkt momenteel aan een aantal wets-
ontwerpen die het huidige Belgische discri-
minatierecht grondig zullen herzien(23). 
Wat de uitkomst hiervan zal zijn, staat nog 
niet vast daar de ontwerpen nog door het 
parlement moeten. De grote lijnen zullen – 
mede gezien de tijdsdruk en een gebrek 
aan manoeuvreerruimte door internationale 
verplichtingen – waarschijnlijk echter niet 
wijzigen, zodat het interessant is ze hier te 
behandelen. Temeer daar de wijzigingen de 
noodzakelijke strafrechtelijke basis voor 
herstelbemiddeling vernauwen. 
 
 14. Om te beginnen zal in het dis-
criminatierecht een 'verzuiling' worden 
doorgevoerd: de toekomstige Antiracisme-
wet – momenteel een loutere strafwet – zal 
alle bepalingen bevatten inzake rassendis-
criminatie en racisme, dus ook de burger-
rechtelijke bepalingen en de strafverzwa-
ringen (die momenteel ook voor de rasge-
relateerde gronden in de Antidiscriminatie-
wet opgenomen zijn)(24). Op vergelijkbare 
wijze wordt de huidige Wet gelijkheid man/
vrouw aangepast om alle bepalingen inzake 
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houden werd als strafbaarstelling, maar 
slechts de meer afgelijnde strafbaarstellin-
gen(30) van het 'aanzetten tot' en het 
'publiciteit geven aan een voornemen tot'. 
Het invoeren van het 'verspreiden van ra-
cistische ideeën’ teneinde het verdwijnen 
van het 'publiciteit geven aan een voorne-
men tot' te ondervangen lijkt in dit opzicht 
dan ook allesbehalve evident. De eerstge-
noemde strafbaarstelling lijkt immers prima 
facie aanmerkelijk ruimer dan de laatstge-
noemde, die reeds als strijdig met de vrij-
heid van meningsuiting vernietigd werd
(31). 
  Ook meer in het algemeen sugge-
reert, ten tweede, de rechtspraak van het 
Arbitragehof inzake de vrijheid van me-
ningsuiting dat de voorgestelde strafbaar-
stelling problematisch is. Uit steeds meer 
arresten blijkt dat het Hof zeer nauwgezet 
toekijkt op de naleving van dit recht en dat 
het daarbij soms verder wenst te gaan dan 
de minimumbescherming die wordt gebo-
den in de rechtspraak van het Europees Hof 
over artikel 10 EVRM(32). Een belangrijk 
principe dat in deze arresten valt te ontwa-
ren is de afkeurende houding van het Arbi-
tragehof ten aanzien van pogingen om het 
loutere verspreiden van ideeën te bestraf-
fen, ook al zijn die beledigend, schokkend, 
discriminatoir of inhoudelijk onverzoenbaar 
met de mensenrechten(33). In de recente 
jaren wordt steeds duidelijker dat het Hof 
vindt dat meningen enkel aangepakt kun-
nen worden omwille van hun gevolgen voor 
derden en voor de samenleving. Wat dat 
betreft dient men dan ook voorzichtig te 
zijn met het gelijkschakelen van verdrag-
conformiteit met grondwettigheid. 
 Dit alles om maar te zeggen dat het 
goed mogelijk is dat er op het vlak van de 
strafrechtelijke bestrijding van racistische 
meningsuitingen uiteindelijk enkel het 
'aanzetten tot' zal resteren (nieuwe Antira-
cismewet), naast het negationisme van de 
nazi-genocide (Negationismewet). De span-
ning met de grondwettelijk beschermde 
vrijheid van meningsuiting met de oude 
strafbaarstellingen en a fortiori met het 
voorstel van de  nieuwe strafbaarstelling 
(het verspreiden, op welke wijze ook, van 
denkbeelden die zijn gegrond op rassuperi-
oriteit of rassenhaat) illustreert tevens hoe-
zeer de strafrechtelijke antiracismewetge-
ving niet vrij is van controverse, wat – zoals 

we zodra zullen zien – ook consequenties 
heeft voor herstelbemiddeling bij bepaalde 
feiten die onder deze wetgeving gebracht 
(kunnen) worden. 
 
 17. Twee andere artikelen uit de 
huidige Antiracismewet zouden voorts wor-
den geschrapt zonder dat zij vervangen 
worden door nieuwe strafbepalingen. Het 
gaat daarbij om (rassen)discriminatie in het 
goederen- en dienstenverkeer enerzijds en 
bij de arbeidsbetrekkingen anderzijds 
(huidige artikelen 2 en 2bis). De redenen 
hiervoor zijn als volgt. Ten eerste is een be-
langrijke doelstelling van de herziening om 
de discriminatiewetgeving te harmoniseren
(34). Politiek en praktisch gezien ligt het 
daarbij kennelijk moeilijk om een ‘levelling 
up’ te bereiken (de Antiracismewet had tra-
ditioneel het meest verregaande strafrech-
telijke luik in vergelijking met wetgeving op 
andere discriminatiegronden). Harmonise-
ring zou in deze dus een zekere ‘levelling 
down’ met zich meebrengen inzake het 
strafrechtelijke antiracismebeleid(35). Ten 
tweede, en met het voorgaande samenhan-
gend, heeft de afbouw van het strafrechte-
lijke luik in de antiracismewetgeving te ma-
ken met een priorisering van de burger-
rechtelijke weg. De Regering is van mening 
dat het moeilijk zou liggen om zowel het 
complete strafrechtelijke arsenaal te behou-
den als de nieuwe burgerrechtelijke syste-
men(36). Ten derde hebben de bewuste be-
palingen, naar het oordeel van de Regering, 
sinds de totstandkoming van de wetgeving 
niet tot bijzonder veel jurisprudentie geleid
(37).  
 
 18. Tot slot wordt het huidige artikel 
3 – dat het lidmaatschap van of de mede-
werking aan racistische groeperingen en 
verenigingen bestraft – enigszins ingeperkt. 
Aangezien de wet in de toekomst voor de 
gewone burger alleen nog discriminerende 
meningsuitingen zal viseren en geen feitelij-
ke discriminatie, wordt het medewerking 
verlenen aan een groepering die rassendis-
criminatie bedrijft geschrapt uit deze straf-
baarstelling(38). 
 
 19. Wat blijft er 'netto' nog met eni-
ge zekerheid over van het strafrechtelijke 
arsenaal om racisme te bestrijden? Ten eer-
ste, het 'aanzetten tot discriminatie, 
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(segregatie), haat en geweld' en negatio-
nisme van de nazi-genocide. Ten tweede, 
rassendiscriminatie door een ambtenaar of 
openbaar officier(39). En tenslotte de straf-
verzwarende omstandigheden bij allerlei 
misdrijven uit het Strafwetboek. In de toe-
komst valt te verwachten dat de discussie 
omtrent de zinvolheid van herstelbemidde-
ling in racistische feiten enkel nog op deze 
strafbaarstellingen zullen betrekking heb-
ben.   
 
 
 3. Perspectieven voor herstelbe-

middeling 

 
 20. De discussie waarvan in het 
voorgaande randnummer sprake is, zal hoe 
dan ook op heel wat moeilijkheden en uit-
dagingen stoten, gelet op de vele constitu-
tionele knelpunten die met een strafrechte-
lijke racismebestrijding verbonden zijn. In 
wat volgt en ter besluit van deze bijdrage 
gaan we kort in op één praktisch probleem 
en een tweetal constitutionele knelpunten 
en meten we telkens de te verwachten 
moeilijkheden en uitdagingen voor herstel-
bemiddeling op.  
 
 21. Een belangrijk ‘praktisch’ pro-
bleem betreft het feit dat het slachtoffer-
schap bij feiten die onder de antiracisme-
wetgeving gebracht worden, vaak diffuus is 
en er geen (individueel) slachtoffer in de 
gangbare of traditionele zin van het woord 
is. Bij nogal wat toepassingen van de bepa-
lingen inzake meningsuitingen uit zowel de 
Antiracismewet als de Negationismewet is 
dit het geval, evenals voor toepassingen 
van het strafbare medewerking verlenen 
aan of lidmaatschap van een ‘racistische’ 
groep of vereniging (art. 3 Antiracisme-
wet). Indien we ook in deze gevallen de 
mogelijkheid tot herstelbemiddeling niet 
onmiddellijk overboord willen zetten, dan 
rijst wel de vraag tussen wie ‘bemiddeld’ 
kan worden én met welk oogmerk? Hoe 
rekbaar is de notie van slachtofferschap bij 
herstelbemiddeling? Zouden in de toekomst 
ook VZW’s(40) of mogelijk zelfs instellin-
gen zoals het Centrum voor gelijkheid van 
kansen moeten kunnen optreden als bena-
deelde partij? En zo ja, welke impact zal dit 
hebben op de door de daders gepercipieer-
de legitimiteit van de bemiddelingsproce-
dure?  

Uit de (voorlopige) resultaten van 
vraaggesprekken met aangeklaagden van 
meningsuitingen die onder de antiracisme-
wetgeving worden gebracht, blijkt dat alles-
zins de juridische procedures die opgestart 
worden in dit soort zaken lijden aan ernstige 
legitimiteitproblemen. Zou het openen van 
mogelijkheden tot herstelbemiddeling dit 
kunnen ondervangen, door het faciliteren 
van een dialoog die – beter dan de gewone 
strafrechtsgang – toelaat om de daders de 
beweegredenen van de betrokken rechtsper-
sonen te doen inzien? 
 
 22. Een eerste constitutioneel span-
ningsveld betreft de racistische meningsui-
tingen, enerzijds, en het grondwettelijk be-
schermde recht op vrijheid van meningsui-
ting, anderzijds. Uit de grotere waakzaam-
heid van het Arbitragehof met betrekking tot 
de bescherming van laatstgenoemde vrijheid 
blijkt dat het helemaal niet zo vanzelfspre-
kend is tot waar de strafrechtelijke beper-
king van de vrije meningsuitingen mag gaan 
met het oog op racismebestrijding. Het op-
treden van het Arbitragehof drukt in dat op-
zicht ook uit dat dergelijke strafrechtelijke 
beperkingen op de vrijheid van meningsui-
ting ook maatschappelijk niet zonder contro-
verse zijn.  
 In dossiers die racistische meningsui-
tingen tot voorwerp hebben valt dan ook te 
verwachten dat vele verdachten in een af-
zonderlijk gesprek van de herstelbemidde-
laar weliswaar nog verantwoordelijkheid zul-
len opnemen voor feiten die onder het be-
reik van de antiracismewetgeving vallen, 
maar die hun gedrag als een vorm van 
‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ zullen op-
vatten, omdat ze de grondwettelijke legiti-
miteit van de strafbaarstelling zelf in vraag 
stellen.  
 De vraag rijst hier, anderzijds, of 
herstelbemiddeling vanuit het op gang bren-
gen van een dialoog tussen dader en slacht-
offer echt kansen biedt tot de oplossing van 
een conflict, vermits de legitimiteit van het 
strafrechtelijk kader door de opstelling zelf 
van de dader wordt betwist.  
 Anderzijds bevatten dergelijke dos-
siers ook een uitdaging: ze dwingen herstel-
bemiddelaars en alle voor bemiddeling rele-
vante justitiële en parajustitiële actoren om 
na te denken over strategieën die verdach-
ten en slachtoffer zouden uitnodigen om 
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dan niet gemakkelijk voor herstelbemidde-
laars om na te gaan in welke mate en voor 
wat de verdachte nog verantwoordelijkheid 
wenst op te nemen. Anderzijds, bieden deze 
dossiers dan weer de uitdaging om verder 
over het concept zelf van verantwoordelijk-
heid inzake racistische feiten te reflecteren. 
Het loont de moeite om eens stil te staan bij 
de vraag of op de verdachte, ook al betwist 
hij de strafbaarheid van de gepleegde feiten, 
niet een andere verantwoordelijkheid rust 
dan het louter bekennen dat hij een racistisch 
misdrijf heeft gepleegd. Onderzocht moet 
worden of er niet zoiets (mogelijk) is als de 
met het slachtoffer gedeelde verantwoorde-
lijkheid om als gelijkwaardige burgers geza-
menlijk het uiteindelijke bereik en de beteke-
nis van de in het geding zijnde strafbaarstel-
ling te bediscussiëren. Ook op die manier zou 
een herstelgerichte aanpak een bijdrage kun-
nen leveren tot de realisatie van een partici-
patieve justitie.  
 
Jogchum Vrielink * en Erik Claes ** 
 

* Assistent (K.U.Leuven). 

** Docent en postdoctoraal onderzoeker FWO-Vlaanderen 

(K.U.Leuven). 

1. 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. 

 
2. De term antiracismewetgeving dient in de onderhavi-
ge tekst om te verwijzen naar de (aanstonds te bespre-
ken) federale wetgeving die (mede) betrekking heeft op 
racismegerelateerde feiten en discriminatie op basis van 
rasgerelateerde criteria. Meer bepaald gaat het om de 
Antiracismewet, de Negationismewet en de Antidiscrimi-
natiewet (cf. infra).  

3. Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde 

door racisme of xenofobie ingegeven daden, B.S. 8 au-

gustus 1981. Gewijzigd bij Wet 15 februari 1993 (B.S. 

19 februari 1993), Wet 12 april 1994 (B.S. 14 mei 

1994), Wet 7 mei 1999 (B.S. 25 juni 1999), Wet 20 ja-

nuari 2003 (B.S. 12 februari 2003) en Wet 23 januari 

2003 (B.S. 13 maart 2003). 

4. Goedgekeurd d.m.v. Wet 9 juli 1975 houdende goed-

keuring van het Internationaal verdrag inzake de uitban-

ning van alle vormen van rassendiscriminatie, opge-

maakt te New York op 7 maart 1966, B.S. 11 december 

1975. 

5. De enige uitzondering hierop betreft art. 2bis lid 1 An-

tiracismewet waarin sprake is van «zogenaamd ras, 

huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit». Dit 

betreft een redactionele nalatigheid ten gevolge van een 

poging tot harmonisatie van de betreffende criteria bij 

een wetswijziging van 2003. 

vanuit hun subjectieve belevingswereld en 
in een vertrouwelijk klimaat van wederzijds 
respect gezamenlijk na te denken over de 
wenselijkheid van een maatschappelijk ver-
bod van racistische meningsuiting en over 
de wenselijkheid en redelijkheid van het 
strafrechtelijk karakter ervan. Op die ma-
nier zou een herstelgerichte aanpak van ra-
cismebestrijding kunnen leiden tot een 
meer participatieve justitie. Zowel verdach-
te als slachtoffer worden bevestigd en aan-
gemoedigd om als gelijkwaardige burgers 
in een coöperatief klimaat te reflecteren 
over de legitieme grenzen van het straf-
recht.  
 
 23. Een tweede constitutioneel pijn-
punt betreft de verenigbaarheid van het 
merendeel van de strafbaarstellingen in de 
antiracismewetgeving met het strafrechte-
lijk legaliteitsbeginsel. Dat laatste beginsel 
vereist ondermeer dat strafbaarstellingen 
precies en duidelijk omschreven zijn zodat 
burgers op voorhand redelijkerwijze kun-
nen inschatten welke van hun gedragingen 
strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen 
teweegbrengen. Wat een strafbaarstelling 
nu nauwkeurig omschreven maakt is na-
tuurlijk op zich voorwerp van discussie. 
Maar één van de klassieke vereisten uit het 
strafrecht is dat delictsomschrijvingen een 
zekere handelingsspecificiteit dienen te 
hebben zodat ze richtinggevend kunnen 
zijn in het maatschappelijk verkeer. Het 
probleem is dat vele strafbaarstellingen uit 
de antiracismewetgeving weinig hande-
lingspecificiteit bevatten. Zo kunnen me-
ningsuitingen die aanzetten tot discrimina-
tie, geweld of haat betrekking hebben op 
een onuitputtelijke waaier van gedragingen 
en situaties, waardoor het vaak erg ondui-
delijk wordt of de gepleegde feiten nu al 
dan niet onder het bereik van de antiracis-
mewetgeving vallen. Ook het loutere ge-
bruik van het concept ‘discriminatie’ als 
strafrechtelijke begrip behelst een sterke 
spanning met het legaliteitsbeginsel(41). 
 
 Opnieuw rijst hier de vraag in welke 
mate herstelbemiddeling zinvol kan zijn in 
dergelijke dossiers. Enerzijds valt te ver-
wachten dat door de vaagheid van de de-
lictsomschrijvingen inzake racisme, heel 
wat verdachten zullen betwisten dat hun 
gedrag onder de strafwet valt. Het wordt 
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6. Ook het opdracht geven tot discriminatie wordt be-

schouwd als discriminatie (art. 1 lid 2 Antiracisme-

wet). 

7. Mogelijk is deze discussie beslecht door het Arbitra-

gehof in zijn ‘Antidiscriminatiewet-arrest’ van 6 okto-

ber 2004 (Arbitragehof nr. 2004/157, 6 oktober 2004, 

B.S. 18 oktober 2004). Aangaande het vereiste more-

le element bij de zeer gelijkaardige bepalingen uit de 

zogenaamde Antidiscriminatiewet stelt het Hof dat het 

moet gaan om een ‘bijzonder opzet’. In de rechtsleer 

is gesteld dat er geen redenen zijn waarom deze in-

terpretatie niet mutatis mutandis zou gelden voor art. 

1 Antiracismewet. Zie: J. VELAERS, Het arbitragehof 

en de antidiscriminatiewet, T.B.P. 2004, nr. 10, 610-

611, nr. 32. 

8. Zie o.m.: W. VAN LAETHEM, Vademecum racisme-

wet. Een beknopte bespreking van de wet van 30 juli 

1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en 

xenofobie ingegeven daden, Brussel, Ministerie van 

binnenlandse zaken, 1996, 36; B. DEJEMEPPE, “De 

bestraffing van racistische gedragingen: stand van 

zaken anno 1996”, Panopticon 1996, 323; D. BATSE-

LE, M. HANOTIAU en O. DAURMONT, La lutte contre le 

racisme et la xénophobie, Bruxelles, Nemesis, 1992, 

22-24; E. BOUTMANS, “De toepassingsmogelijkheden 

van de herziene racismewet”, in M.-C. FOBLETS, B. 

HUBEAU en F. TALHAOUI (eds.), Migratie-en Migran-

tenrecht. Recente ontwikkelingen II, Brugge, die Keu-

re, 1996, 66. Zie anders: CGKR, Van integratie naar 

diversiteit, 20 jaar Centrum voor Gelijkheid van Kan-

sen en voor Racismebestrijding. 1993-2003, Brussel, 

CGKR, 2004, 55. 

9. Sinds het eerdergenoemde arrest van het Arbitra-

gehof inzake de Antidisciminatiewet is echter ook dui-

delijk een trend te onderkennen in de rechtspraak die 

neigt naar het vereisen van een bijzonder opzet, ook 

bij de toepassing van deze artikelen uit de Antiracis-

mewet (Cf. supra voetnoot nr. 7). 

10. Zie kritisch: S. SOTTIAUX en J. VRIELINK, “De an-

tiracismewet na het Vlaams-blokarrest”, NjW 2004, 

729-733. 

11. In het oorspronkelijke voorstel van de Antiracis-

mewet waren alle strafmaten nog gelijk. In de loop 

van de besprekingen werden de straffen voor art. 4 

echter verhoogd, met het oog op harmonisering met 

de straffen gesteld bij art. 151 Sw. (Parl. St. Kamer 

1980-81, nr. 214/9, 21). In 1994 is de strafmaat ge-

lijktijdig met de andere (verder) verhoogd. 

12. Wet 12 april 1994 tot wijziging van de wet van 30 

juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of 

xenofobie ingegeven daden, B.S. 14 mei 1994. 

13. De straffen die na totstandkoming stonden op in-

breuk op de verschillende artikelen, waren als volgt: 

art. 1 en 3 – een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 

maanden en/of een geldboete van 26 tot 500 frank; 

art. 2 – een sanctie van 8 dagen tot 3 maanden en/of 

een geldboete 26 tot 200 frank; art. 4 – een gevange-

nisstraf van 15 dagen tot 1 jaar. 

14. Parl. St. Kamer 1980-81, nr. 214/9, 9. 

15. Ibid, 9. Vgl. Hand. Senaat, 18 juli 1981, 2227. 

16. Parl. St. Senaat 1991-92, nr. 117/2, 8. 

17. Zo trok DEJEMEPPE het veronderstelde causale ver-

band tussen de zwaarwichtigheid van de strafmaat en 

de effectiviteit van de strafvervolging in twijfel. De au-

teur vergeleek de gekozen koers met een situatie waar-

in een geneesheer de dosis medicijnen verhoogt zonder 

eerst een correcte diagnose te stellen, en vervolgens 

de doeltreffendheid van het gekozen geneesmiddel te 

onderzoeken (B. DEJEMEPPE, l.c., 321). 

18. Wet 7 mei 1999 tot wijziging van de wet van 30 juli 

1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xe-

nofobie ingegeven daden alsook de wet van 23 maart 

1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, 

rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tij-

dens de tweede wereldoorlog door het Duitse natio-

naal-socialistische regime is gepleegd, B.S. 25 juni 

1999. 

19. Arbitragehof 12 juli 1996, B.7.8-10, B.S. 27 juli 

1996. 

20. Oftewel de Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding 

van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 

februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor ge-

lijkheid van kansen en voor racismebestrijding, B.S., 17 

maart 2003.  

21. Meer bepaald: Richtlijn 2000/43/EG van de Raad 

van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel 

van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of 

etnische afstamming, Publikatieblad nr. L 180 van 

19/07/2000, 22-26 (‘Rasrichtlijn’) en Richtlijn 2000/78/

EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling 

van een algemeen kader voor gelijke behandeling in 

arbeid en beroep, Publikatieblad nr. L 303 van 

02/12/2000, 16-22 (‘Kaderrichtlijn’). 

22. ‘Op strafrechtelijk vlak’, aangezien het Arbitragehof 

bij zijn toetsing van de wet de discriminatiegronden 

vernietigde in het burgerrechtelijk luik. Zie: Arbitrage-

hof nr. 157/2004, 6 oktober 2004, B.15, B.S. 18 okto-

ber 2004. 

23. Enkel de Negationismewet – ook geen discrimina-

tiewet in strikte zin – zal (voorlopig) ongewijzigd blij-

ven. 'Voorlopig', daar er wel voornemens bestaan om 

deze wet uit te breiden tot de ontkenning (etc.) van 

andere genocides en/of misdaden tegen de menselijk-

heid. Een eerder ontwerp terzake werd – onder invloed 

van maatschappelijke en academische kritiek – nog in-

getrokken, maar de initiatiefnemers lieten verstaan een 

herziene versie later opnieuw te zullen indienen. Gezien 

de enorme juridische en rechtsstatelijke problemen die 

een verdere uitbreiding van deze wetgeving zou ople-

veren, lijkt een (blijvende) aanpassing echter niet di-

rect in de lijn der verwachtingen te liggen. Zie: S. SOT-

TIAUX en J. VRIELINK, “De Negationismewet op het 

hellend vlak”, TvMR 2005, nr. 2, 6-13; O. CORTEN, 

“Négationnisme et restriction des libertés”, Le Soir, 19 

mei 2005. 
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24. De grond ‘nationaliteit’ zal evenwel worden opge-

nomen in de toekomstige Antidiscriminatiewet en geen 

onderdeel (meer) uitmaken van de Antiracismewet. 

25. Zie supra voetnoot nr. 7. 

26. Dat een dergelijke toetsing er zal komen is overi-

gens nagenoeg zeker: de partijen die destijds naar het 

Hof trokken om (delen van) de Antidiscriminatiewet 

aan te vechten hebben reeds laten verstaan dit tzt. 

eventueel opnieuw te zullen doen. 
 
27. Meer bepaald op artikel 4a, waarvan het relevante 
deel als volgt luidt: “De Staten die partij zijn bij dit 
Verdrag (…) nemen de verplichting op zich onverwijld 
positieve maatregelen te nemen die erop zijn gericht 
aan elke vorm van aanzetting tot of aan elke uiting 
van een zodanige discriminatie een einde te maken en 
met het oog daarop (…) onder andere: a) strafbaar bij 
de wet te verklaren het verspreiden, op welke wijze 
ook, van denkbeelden die zijn gegrond op rassuperiori-
teit of rassenhaat (…)”. 

28. Dit voorbehoud luidt als volgt: “Het Koninkrijk Bel-

gië wil (...) de nadruk leggen op het belang dat het 

hecht aan het feit dat artikel 4 van het Verdrag bepaalt 

dat de in de alinea’s a, b en c bedoelde maatregelen 

zullen worden genomen met inachtneming van de be-

ginselen vervat in de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens en van de rechten die uitdrukke-

lijk worden genoemd in artikel 5 van het Verdrag. Bij-

gevolg is het Koninkrijk België van oordeel dat de bij 

artikel 4 opgelegde verplichtingen dienen samen te 

gaan met het recht op vrijheid van mening en me-

ningsuiting, alsmede met het recht op vrijheid van 

vreedzame vergadering en vereniging. Deze rechten 

worden afgekondigd in de artikelen 19 en 20 van de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en 

opnieuw bevestigd in de artikelen 19 en 21 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politie-

ke rechten. Ze worden insgelijks vermeld in de punten 

viii en ix van alinea d, van artikel 5, van het bedoelde 

verdrag. Daarenboven wil het Koninkrijk België de na-

druk leggen op het belang dat het eveneens hecht aan 

de eerbiediging van de rechten vermeld in het Euro-

pees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, met name in de 

artikelen 10 en 11 respectievelijk met belichting tot de 

vrijheid van mening en van meningsuiting en de vrij-

heid van vreedzame vergadering en vereniging”. 

29. Zie o.m.: Parl. St. Senaat 1980-81, nr. 594/2, 6. 

30. Zie: wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door 

racisme of xenofobie ingegeven daden, Parl. St. Kamer 

1979 214/1. 

31. Sterker nog, de bepaling lijkt zelfs ruimer dan de 

toentertijd verworpen ‘racistische belediging’. 

32. Zie hierover: S. SOTTIAUX, “Het Arbitragehof her-

waardeert de vrijheid van meningsuiting”, R.W. 2001-

2002, 185-193; S. SOTTIAUX en J. VRIELINK, “Eén 

arrest, vijf mijlpalen”, De Juristenkrant 2004, nr. 96, 

4. Vgl. J. VELAERS, “Het Arbitragehof en de antidiscri-

minatiewet”, T.B.P. 2004, nr. 10, 610, nr. 29; F. 

ANG, “De (on)verenigbaarheid van de anti-

discriminatiewet met de Grondwet”, TvMR 2004, nr. 

4, 16. 

33. Zie voor een analyse van de rechtspraak van 

het Arbitragehof terzake: S. SOTTIAUX en J. VRIE-

LINK, “De Negationismewet op het hellend vlak”, 

l.c., 6-13. 

34. Deze harmonisatie-gedachte is – naast een 

nood aan een zekere rechtssystematiek – mede in-

gegeven door de vrees dat het Arbitragehof een al 

te groot verschil in rechtsbescherming tussen de 

verschillende discriminatiegronden niet zou accepte-

ren. 

35. En een gedeeltelijke ‘levelling up’ voor wat be-

treft de strafrechtelijke bescherming voor de overi-

ge discriminatiegronden. De Antiracismewet zou 

desalniettemin in vergelijking met de Wet gelijkheid 

man/vrouw en de Antidiscriminatiewet het zwaarste 

strafrechtelijke luik behouden. De reden hiervoor is 

het IVUR. 

36. Enerzijds politiek: het invoeren van bijkomende 

burgerrechtelijke middelen bovenop en naast zou 

voor bepaalde partijen geen wenselijke optie zijn. 

Anderzijds ook praktisch: het naast elkaar bestaan 

van de sterk moreel en intentioneel geladen straf-

sancties voor discriminatie op basis van ras, zou 

volgens de Regering ook op negatieve wijze door-

werken in de toepassing van het burgerrechtelijke 

luik, waar de intentie in beginsel geen rol zou moe-

ten spelen. 

37. Inzake artikel 2 is deze stelling nochtans be-

twistbaar (zie voor een overzicht van rechtspraak: 

D. DE PRINS, S. SOTTIAUX en J. VRIELINK, o.c., 

nrs. 885-915). Meer fundamenteel rijst echter ook 

de vraag of het nut van de strafbepalingen zich wer-

kelijk beperkt tot de jurisprudentie waartoe deze 

directe aanleiding hebben gegeven, of dat de bepa-

lingen nog andere belangrijke preventieve, prakti-

sche en symbolische functies hebben (gehad). 

38. Voor de praktijk zal dit allicht weinig verschil 

uitmaken: alle veroordelingen die hebben plaatsge-

vonden op basis van artikel 3 waren op grond van 

medewerking aan een groepering of vereniging die 

discriminatie verkondigde. 

39. Een garantie inzake het voortbestaan van deze 

bepaling bestaat er evenwel ook niet: de analoge 

bepaling uit de Antidiscriminatiewet werd namelijk 

vernietigd door het Arbitragehof. De regering hoopt 

deze keer vernietiging te kunnen omzeilen door de 

(totale) lijst van discriminatiegronden zo breed te 

maken dat alle relevante criteria opgenomen zullen 

zijn. Het valt af te wachten of deze strategie ook 

succesvol zal zijn. 

40. Te denken valt aan minderheidsorganisaties zo-

als Kif-kif en het Forum voor Joodse organisaties, 
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etc. alsook aan menskrachtenorganisaties zoals het 

MRAX of de Liga voor Mensenrechten. 

41. Zie hierover o.m.: J. VELAERS, ‘‘De horizontale 

werking van het discriminatieverbod in de discrimina-

tiewet, enkele constitutionele beschouwingen’’, in J. 

VELAERS en J. VRIELINK (eds.), Vrijheid en gelijk-

heid. De horizontale werking van het gelijkheidsbe-

ginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet, Antwerpen, 

Maklu, 2004, 322-326; T. VANDER BEKEN, ‘‘Voor de 

sport. De strafrechtelijke aanpak van discriminatie 

vanaf 2003’’, in M. DE VOS en E. BREMS (eds.), Wet 

Bestrijding Discriminatie in de praktijk, Antwerpen, 

Intersentia, 2004, 271.». 2004, 271. 

 

 

 

Racisme en bemiddeling :  

een liaison dangereuse ? 
 
1. Inleiding 
 
Ik ben van start gegaan met een « militant 
enthousiasme » dat met het naderen van 
de deadline steeds meer plaats begon te 
ruimen voor twijfels en bedenkingen om 
dit thema grondig aan te snijden, niet in 
het minst omdat het Centrum nog in zijn 
kinderschoenen staat op het vlak van zijn 
rol in bemiddeling bij racismegerelateerde 
dossiers.  
 
Mijn visie en mening steunen dan ook gro-
tendeels op ervaringen die ik heb opge-
daan als klachtenbehandelaar binnen de 
dienst racismebestrijding van het Cen-
trum. Alvorens de ‘bemiddelingspraktijk’ 
van het Centrum van naderbij te bekijken, 
lijkt het me noodzakelijk om even stil te 
staan bij het wettelijk kader waarbinnen 
het Centrum opereert. Om de inplanting 
en praktijk van bemiddeling binnen ra-
cisme naar waarde te kunnen toetsen en 
de plaats die daarin aan het Centrum 
wordt gegeven te kunnen begrijpen, is het 
immers nodig om de basiskenmerken van 
de antiracismewet en het Centrum even op 
een rij te zetten. 
 
Racisme en discriminatie worden in België 
beteugeld door de antiracismewet van 30 
juli 1981 en de discriminatiewet van 25 fe-
bruari 2003. De straffen die bij een in-
breuk van de antiracismewet worden op-
gelegd zijn geldboetes, gevangenisstraffen 

en recent maar in mindere mate ook werk-
straffen. 
 
In zijn beginperiode (1981- 1993) heerste 
er een « soort van tolerantie ten aanzien 
van intolerantie ». Uit de gerechtelijke sta-
tistieken bleek een zeer hoog sepotgehalte 
voor racisme – en discriminatiedelicten, in 
hoofdzaak te wijten aan de loodzware be-
wijsvoering. Het  is in de praktijk niet evi-
dent om aan te tonen dat men een persoon 
weigert een appartement te verhuren om-
dat hij of zij van vreemde origine is.  
De antiracismewet is, in tegenstelling tot 
het merendeel van de bepalingen van de 
discriminatiewet, een strafwet en dus speelt 
het vermoeden van onschuld.  
 
Om deze feitelijke straffeloosheid tegen te 
gaan, zijn er verschillende wetgevende ini-
tiatieven genomen. Het is hier niet de be-
doeling een exhaustieve uiteenzetting te 
geven betreffende het wettelijk kader en de 
problemen die zich binnen deze wetgeving 
stellen, maar belangrijke aanpassingen aan 
de antiracismewet werden doorgevoerd in 
1994, 1999, 2003. 
 
Daarnaast werd het Centrum voor gelijk-
heid van kansen en voor racismebestrijding 
(CGKR) door de wil van het Parlement in 
1993 opgericht in het kielzog van het Ko-
ninklijk Commissariaat van het Migranten-
beleid. Het CGKR ontvangt dus al méér dan 
13 jaar slachtoffers van racisme en beschikt 
over een arsenaal aan maatregelen waarbij 
voor iedere melding zorgvuldig wordt nage-
gaan welke de meest geschikte oplossing is 
voor het slachtoffer en de maatschappij. 
Deze oplossing kan bestaan in het geven 
van advies, informatie, het aanvaarden van 
een bemiddelingsopdracht en het optreden 
in rechte. 

 
 
Bestraffing van woorden 
 
Aangezien discriminatoire handelingen in 
belangrijke maatschappelijke sectoren zoals 
tewerkstelling en huisvesting vaak moeilijk 
te bewijzen zijn, verkreeg het CGKR aan-
vankelijk vooral uitspraken die racistische 
meningsuitingen bestraffen.  
De klemtoon bij het bestrijden van dergelij-
ke racistische meningsuitingen ligt nu in 
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hoofdzaak bij situaties waarbij minderheid-
groepen systematisch geviseerd worden 
omwille van hun huidskleur en of origine. 
Het openlijk en volgens een vast patroon 
ophangen van een negatief, bedreigend 
beeld van onze multiculturele maatschappij 
vormt immers de voedingsbodem voor een 
klimaat waarbinnen discriminatoire hande-
lingen kunnen plaatsvinden. In dergelijke 
situaties, is het Centrum geneigd om van 
zijn prerogatieven gebruik te maken en in 
rechte op te treden door het indienen van 
een eenvoudige klacht bij het Parket, het 
neerleggen van een burgerlijke partijstel-
ling bij de onderzoeksrechter, of recht-
streeks te dagvaarden. 
 
Bij eenmalige uitingen van racisme, beperkt 
onze rol zich in hoofdzaak tot het onder-
steunen en begeleiden van slachtoffers.  
 
In zijn klachtenpolitiek tracht het Centrum 
steevast geschillen op te lossen via 
(buitengerechtelijke) “bemiddeling” (= 
makkelijk in het oor klinkende term waarbij 
wordt bedoeld dat het Centrum contact op-
neemt met de aangeklaagde persoon en of 
instantie), waarbij naast de belangen van 
individuele slachtoffers en daders ook 
structurele oplossingen worden nage-
streefd. Maar ook in deze gevallen moet 
aangetoond worden dat er sprake is van ra-
cisme en discriminatie. 
Bij wijze van voorbeeld kan verwezen wor-
den naar de gezamenlijke inspannigen in 
Leuven om het uitgaansklimaat veilig en 
discriminatievrij te maken. Naast de oprich-
ting van een meldpunt racisme met verte-
genwoordigers uit de horeca en politie, 
werd ondermeer een gedragscode en een 
politiereglement op de portiersactiviteiten 
opgesteld. 
 
2. Hoe zinvol is de aanpak van racisme 
via het klassieke strafrecht ? 
 
De klassieke strafrechtelijke benadering is 
bij uitstek een repressieve benadering. 
Door een geldboete, gevangenisstraf of een 
werkstraf uit te spreken, duidt men welis-
waar een fout aan, maar het conflict tussen 
partijen blijft echter onaangeroerd. Zowel 
de figuur van de dader, slachtoffer, als de 
oorzaken en gevolgen van het delict zijn en 
blijven onderbelicht. 

Bij het opleggen van werkstraffen wordt bij-
voorbeeld wel rekening gehouden met ver-
plaatsing, bekwaamheden en de beschikba-
re tijd van de veroordeelde en dit alles in 
overleg met de veroordeelde zelf. Echter, 
wordt vaak geen rekening gehouden met de 
aard van het delict. Het lijkt ons nuttig en 
noodzakelijk om na te gaan of er geen spe-
cifieke projectplaatsen kunnen geselecteerd 
worden voor daders van racismemisdrijven, 
die maatschappelijk een betekenis bekle-
den.  
 
Het Centrum is ervan overtuigd dat daders 
en slachtoffers een belangrijke rol dienen te 
spelen in de afhandeling van hun conflict. 
 
In dit deel zal ik beschrijven met welke ver-
schillende vormen van bemiddeling het 
Centrum te maken kreeg en zal ik trachten 
enkele bedenkingen en vragen te formule-
ren met betrekking tot deze afhandelings-
vormen. 
 
a) Bemiddeling in strafzaken 
 
Uit de statistieken blijkt dat de procedure 
bemiddeling in strafzaken zelden of nooit 
toegepast wordt bij racismedossiers, of-
schoon onze dossiers beantwoorden aan de 
voorwaarden van artikel 216 ter Sv. 
 
Wij merken ook dat in de verschillende ge-
rechtelijke arrondissementen soms andere 
accenten gelegd worden bij de selectie van 
zaken. Dit valt toe te schrijven aan de lo-
cale en culturele eigenheden binnen elk 
parket, het gangbare parketbeleid en de 
persoonlijke opvattingen van de referentie-
magistraat racisme die dossiers selecteert. 
 
Naast de wettelijke voorziene maatregelen 
van de strafbemiddeling, kan de magistraat 
nog andere maatregelen voorstellen.  
 
Het parket van Leuven maakt soms gebruik 
van de procedure van minnelijke schikking 
(artikel 216 bis Sv) in discriminatiedossiers 
bij dancings en cafés.  
In Antwerpen wordt overgegaan tot het op-
leggen van een praetoriaanse probatie (een 
voorwaardelijk sepot) waarbij de bemidde-
ling kan uitmonden in wederzijdse uitleg en 
excuses en mondelinge verontschuldingen 
ten aanzien van het slachtoffer.  
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vaardigheden of weerbaarheid. Door deze 
vorming kunnen deze vaardigheden wor-
den vergroot en de verdachte het besef en 
bewustzijn bijbrengen dat het leven in de 
maatschappij een minimum aan respect 
voor de rechten van anderen veronderstelt. 
 
Samengevat kan men stellen dat het CGKR 
vaak geconfronteerd wordt met relatief 
eenvoudige zaken (bijv. racistische beledi-
gingen) waar geen onoverkomenlijke juri-
dische obstakels rijzen of te verwachten 
zijn, maar die een sociale reactie vereisen 
omwille van hun frequent voorkomen. De 
procedure bemiddeling in strafzaken lijkt 
ons zéér geschikt bij dergelijke dossiers. 
Seponeren is zeker geen oplossing omdat 
anders het gevoel van straffeloosheid en 
de ontevredenheid bij slachtoffers van ra-
cismemisdrijven groeit. 
 
b) Herstelbemiddeling bij minderjari-
gen/meerderjarigen/Hergo 
 
De herstelrechtelijke benadering van racis-
medossiers binnen het CGKR is tot dusver 
eerder minimalistisch en in grote mate af-
hankelijk geweest van de voluntaristische 
houding van een medewerker gelast met 
een specifiek dossier. Zo zijn er positieve 
ervaringen en contacten geweest met dien-
sten die de begeleiding van dader-
slachtofferbemiddeling op zich nemen, zo-
als de diensten van BAL Leuven, het Brus-
selse BAS en Elegast in Antwerpen. 
 
Een voorbeeld uit de praktijk: CGKR – BAL 
– Jeugdparket  
 
In Leuven hadden enkele jongeren een ra-
cistische website gemaakt. Het meldpunt 
racisme Leuven solliciteerde het parket 
Leuven, afdeling Jeugd, die het dossier 
overmaakte aan BAL. Deze dienst organi-
seerde enkele gesprekken tussen de jonge-
ren en hun ouders enerzijds en het CGKR 
anderzijds. Het CGKR gaf uitleg over de 
Antiracismewet en over de draagwijdte en 
mogelijke gevaren en gevolgen van derge-
lijke website. De jongeren erkenden hun 
fout, boden hun excuses aan en engageer-
den zich om voorts interviews af te nemen 
van daders en slachtoffers van racismemis-
drijven en om mee te werken aan de tech-
nische opbouw van de website van het 
meldpunt racisme Leuven. 

Het Centrum gelooft in deze aanpak: de 
dader kan op deze manier de kans wor-
den gegeven om “face to face” de gevol-
gen van zijn daad in te zien en reken-
schap af te leggen aan zijn slachtoffer. 
Deze directe confrontatie heeft naar ons 
aanvoelen een veel diepgaander en blij-
vend effect voor de dader dan een soms 
vaag schuldgevoel ten opzichte van een 
soms anoniem slachtoffer. 
 
Enkele voorbeelden van BIS: tijdens een 
betoging van uitbaters van nachtwinkels 
gooit een persoon een glazen fles naar de 
uitbaters en roept ‘ ga terug naar jullie 
land’ ; een vrouw van vreemde origine 
wordt bij het bezoeken van een huurwo-
ning geconfronteerd met racistische bele-
digingen van de buurman. 
In een dossier van discriminatie in de pri-
vate huisvestingssector vergoedde de da-
der door middel van een bemiddelings-
proces de morele schade aan het slacht-
offer en bood zijn verontschuldigingen 
aan.  
 
Het CGKR tracht proactief de referentie-
magistraat racisme en of de verbindings-
magistraat voor bemiddeling in strafza-
ken aan te sporen om een dossier te be-
kijken en te selecteren voor bemiddeling. 
Hierbij kunnen wij het slachtoffer bijstaan 
en hen bijvoorbeeld advies geven bij de 
schaderegeling.  
 
De omzendbrief COL 8/99 inzake bemid-
deling in strafzaken stelt dat bij voorkeur 
moet gewerkt worden met een geïdentifi-
ceerd slachtoffer. Ook bij zogenaamde 
« slachtofferloze dossiers » menen wij dat 
een tussenkomst van het Centrum zinvol 
kan zijn voor de responsabilisering van de 
dader ten aanzien van de maatschappij. 
Daders zijn immers vaak onwetend dat zij 
met hun handelswijze een inbreuk op een 
strafwet pleegden en hierbij schade ver-
oorzaakten.   
 
Momenteel bestaat er geen specifiek aan-
bod tot vorming die het parket aan de 
dader van racismemisdrijven kan voor-
stellen.  Een vorming lijkt ons nochtans 
aangewezen indien wordt vastgesteld dat 
de verdachte het misdrijf heeft gepleegd 
door een gebrek aan individuele sociale 
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Ofschoon arbeidsintensief, staat het CGKR 
zéér positief t.o.v. dergelijke afhandeling om-
dat ze de aandacht trekt op de bredere socia-
le gevolgen van een racismedaad  
(in casu spoorden de jongeren andere mede-
leerlingen aan tot onverdraagzaamheid) en zo 
werden verder uitstotende reacties vermeden. 
Bovendien plaatst het de minderjarige op een 
constructieve wijze voor zijn verantwoorde-
lijkheid.    
 
De voornaamste toegangspoort voor het CG-
KR inzake herstelbemiddeling bij minderjari-
gen is het parket, veel meer dan de bemidde-
ling na vordering van de jeugdrechter. In dit 
laatste geval stelt er zich een eigenaardig-
heid: het herstelrechtelijk gebeuren doet geen 
afbreuk aan het recht van het CGKR om zich 
burgerlijke partij te stellen, niettegenstaande 
onze participatie aan de bemiddeling en de 
ondertekening van de bemiddelingsovereen-
komst door het CGKR.  
 
In een dossier waarbij asielzoekers in een 
Centrum werden aangevallen, solliciteerde 
een medewerker van het CGKR de afhande-
ling via Hergo. Naast afspraken rond schade-
herstel, engageerde de minderjarige dader 
zich eveneens om in een asielcentrum te gaan 
werken en een aantal uren vorming te volgen 
rond geweld en racisme.  
Dit project zal uitgewerkt worden samen met 
Elegast in Antwerpen. 
 
Bij bevraging over het huidige aanbod aan 
leerprojecten, merkten we dat er op het ter-
rein geen uitgewerkt project bestaat voor ra-
cismegerelateerde dossiers. 
Wij betreuren dit omdat bijvoorbeeld zeker bij 
persoonsdelicten (laatste tijd ontvangen we 
bij het CGKR meer en meer dossiers van op-
zettelijke slagen en verwondingen met racis-
me als verzwarende omstandigheid) het uit-
werken van een dergelijk leerproject met aan-
dacht voor de persoonlijkheid en vaardighe-
den van betrokkene en het misdrijf racisme 
als aanknopingspunt zinvol zou zijn. 
 
Wij kaartten dit tekort al aan bij de OSBJ  en 
wensen dergelijk leerproject racisme in sa-
menwerking met andere partners in 2006 – 
2007 uit te werken. 
 
 
 

3. Besluit  
 
Het CGKR juicht de recente verwettelijking 
(zie om. de wet van 22 juni 2005)  van de 
herstelbemiddeling toe. Uit gesprekken met 
slachtoffers en daders bij racismedossiers 
blijkt immers vaak hun vraag en behoefte 
naar communicatie, de precieze motieven 
van de verdachte en het komen tot afspra-
ken die de schade herstellen en recidive 
kunnen voorkomen.  
 
Over de rol en het statuut van het Centrum 
als mogelijke bemiddelaar kan ik kort zijn.  
Verschillende vragen en bedenkingen bij de 
praktijk van vandaag, weerhielden het CGKR 
om gebruik te maken van zijn mogelijkheid 
zich te laten erkennen als bemiddelings-
dienst. Met name, hoe gaat het CGKR om 
met machtsonevenwichten die kunnen ont-
staan in het kader van de (herstel)
bemiddeling, hebben de medewerkers van 
het CGKR voldoende expertise etc… 
 
Het CGKR wenst dan ook de samenwerking 
met de bestaande bemiddelingsdiensten te 
intensifiëren en praktijkmensen verder te 
vormen. In dit opzicht vervult het CGKR al 
een belangrijke rol bij vormingen aan poli-
tiescholen, gerechtelijke stagiairs en wenst 
het deze vormingen en sensibiliseringen uit 
te breiden naar justitieassistenten, mede-
werkers van bemiddelingsdiensten e.a. 
 
De aandacht voor racisme en discriminatie is 
zeker een noodzaak om de kennis bij de 
rechtspractici te verbeteren. Het is echter 
essentieel om een mentaliteitswijziging na 
te streven ten aanzien van de andere bevol-
kingsgroepen. Breedschalige informatie – en 
sensibiliseringscampagnes moeten uitge-
werkt worden die de bestaande wederzijdse 
vooroordelen kunnen verminderen en de 
meerwaarde van het samenleven in diversi-
teit benadrukken. Het gebruik van het straf-
recht zou naar ons aanvoelen steeds het 
laatste redmiddel moeten zijn, het ultimum 
remedium’. 
 
 
Johan Otte 
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Omgaan met racisme: de praktijk 
van BIS 
 
 
 
X en Y, die elkaar niet kennen, hebben beiden 
een stresserende werkdag gehad.  Ze rijden 
na het werk elk met hun auto naar de super-
markt waar er nog 1 parkeerplaats vrij is.  
 X komt van rechts aangereden, Y van links.  
Y draait vlak voor de neus van X, of Y X ge-
zien had weten we niet,  de parkeerplaats in.  
X springt woest zijn auto uit en roept naar Y: 
‘jij denkt zeker dat deze parking van jou is, ik 
ging daarin rijden! Weet jij wel hoe lang ik 
hier sta te wachten?’ Waarop Y reageert met: 
‘Rustig meneer, excuseer als u ook van plan 
was deze parkeerplaats in gebruik te nemen, 
maar ik had u niet gezien en ik ben ook al 
lang aan het zoeken’…waarop X repliceert: 
‘Jullie makakken zijn allemaal hetzelfde! Ga 
terug naar je land en zoek daar een parkeer-
plaats!’…  
en dan zijn we vertrokken… Y is sprakeloos en 
totaal verbouwereerd. X roept totaal over zijn 
toeren er nog een aantal ‘kleurrijke’ scheld-
woorden achterna, springt in zijn auto en rijdt 
weg… 
 
En dan komt er een proces-verbaal (pv) we-
gens ‘racisme en xenofobie’ bij Procureur des 
Konings (PdK) B. Backx, referentiemagistraat 
racisme voor het parket te Antwerpen, te-
recht.  Een pv met daarin de verklaringen van 
X, Y en een aantal getuigen.  Als je alle ver-
klaringen naast elkaar legt, ‘klopt het plaatje’ 
en krijg je de hierboven beschreven situatie. 
 
PdK B. Backx besluit vervolgens dat dit een 
zaak is die best via Bemiddeling in Strafzaken 
(BiS) kan behandeld worden.  Hij maakt dit 
dossier dan ook over aan deze dienst.    
De justitieassistent van BiS nodigt zowel X als 
Y uit per brief.  X en Y komen enkele weken 
later op hun afspraak en zien elkaar samen op 
de wachtstoeltjes terug.  Soms hebben X en Y 
elkaar in tussentijd -al dan niet toevallig- al 
opnieuw gezien.  Voor sommigen was die ont-
moeting dan de aanleiding voor het uitwisse-
len van een kwade blik, voor anderen de mo-
gelijkheid om reeds spontaan excuses aan te 
bieden.  De justitieassistent verwelkomt hen 
en legt hen al kort het opzet van deze ont-
moeting uit.   
 

Ze mogen samen plaatsnemen in een bureau 
en gaan naast elkaar aan tafel zitten.  PdK B. 
Backx en de justitieassistent zijn hierbij ook 
aanwezig.  X en Y krijgen vervolgens te horen 
dat het wordt gewaardeerd dat ze op de uit-
nodiging ingingen en kwamen opdagen.  Dan 
worden de ‘spelregels’ uiteengezet: beiden 
hebben een papier en een pen voor zich lig-
gen, dit dient te worden gebruikt om opmer-
kingen te noteren als de andere aan het 
woord is; er mag onder geen beding worden 
geroepen of gescholden,….  Het is uiteindelijk 
de bedoeling dat zij tot een constructief ge-
sprek komen.  Een gesprek waarin echt wordt 
geluisterd naar wat de ander zegt.  De PdK 
leidt het gesprek en X en Y moeten vertellen 
over wat daar op die parking van de super-
markt gebeurde en hoe zij alles aanvoelden 
en wat zij daar nu van denken.  Hierbij moe-
ten ze bovenal proberen zich in te leven in de 
ander, in het bijzonder de verdachte moet 
hier bij stilstaan. 
 
Als zij werkelijk tot een ‘constructief’ gesprek 
komen, ondertekenen zij samen een ‘proces-
verbaal van overeenkomst’ en krijgt X ‘verval 
van strafvordering’, met andere woorden: het 
dossier wordt gesloten en het feit staat niet 
op X’s strafblad. 
 
Slagen zij er niet in ‘als 2 volwassen mensen’ 
de zaak uit te praten en wordt X niet door Y 
erkend in zijn slachtofferschap, dan besluit de 
PdK deze bijeenkomst als beëindigd en geeft 
hij een ander gevolg (vaak dagvaarding) aan 
dit dossier. 
 
Het voorgaande was het theoretische opzet, 
de juridische gang van zaken, maar hoe ver-
lopen die ‘racisme-gesprekken’ nu concreet? 
En welke bedenkingen kunnen –of moeten- 
we ons daarbij maken? 
 
Veel verdachten gaan onmiddellijk in de ver-
dediging: ‘ik een racist? Hoe komen jullie er-
bij? Mijn broer is getrouwd met een Tunesi-
sche, ik heb een vriend die Marokkaan is, ik 
heb nog als animator bij een reisorganisator 
gewerkt,…’  Je kan het zo gek niet bedenken 
of het moet wel dienen als ‘bewijsmateriaal’ 
dat zij geen racist zijn.  Want niemand (op 
een enkele uitzondering na) wil een ‘racist’ 
genoemd worden maar toch, ondanks die Tu-
nesische schoonzus, stonden zij wel omwille 
van het kwijtspelen van een parkeerplaats 
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‘makak’ te roepen…Waarom? ‘tja, dat was er-
uit voor ik het wist’… En dan is het goed dat Y 
de kans krijgt te verwoorden hoe kwetsend 
dit voor hem is, al dan niet in perfect Neder-
lands en al dan niet na 35 jaar of langer in 
België te hebben gewoond….en dat X zo ziet, 
hoort en voelt wat hij door die paar woorden 
veroorzaakt heeft bij Y.  Woorden die heel 
diep zijn aangekomen, want de meeste men-
sen gaan niet zo maar naar het politiebureau 
om een verklaring af te leggen van het on-
recht dat hen werd aangedaan.  Dit kost ten-
slotte tijd en moeite. 
 
Het valt op dat het voor veel daders zelf on-
verklaarbaar is waarom ze het nu niet bij 
‘gewone beledigingen’ hielden maar dat deze 
op een bepaald moment overgingen in racisti-
sche opmerkingen.  ‘Ik had gedronken’, ‘ik 
was moe’,… ja maar waarom, zelfs –of mis-
schien beter: juist- dan beginnen over ie-
mands afkomst, huidskleur,…?  Ze hebben er 
vaak geen verklaring voor en schamen er zich 
ook over.  Nadien geconfronteerd worden met 
iemand die hierdoor zwaar gekwetst werd en 
inzien dat het hier ging om het beledigen van 
de ander in zijn ‘zijn’ en niet het beledigen 
van zijn daden (in het geval van Y: het 
‘afnemen’ van een parkeerplaats) is vaak een 
diepgaand besef. 
En zo komen mensen tot een inzicht, schuld-
besef, spontaan aanbieden van excuses,…   
 
Het gebeurde meermaals dat beide partijen 
nadien samen op café gingen of vooraf in de 
wachtzaal eigenlijk de zaak al hadden 
‘bijgelegd’.  En ja, het gaat uiteindelijk steeds 
maar om 2, of soms 3, enkelingen die tot in-
zicht kwamen.  En het loopt op straat vol ra-
cisten.  Dat is misschien waar, maar een ech-
te mentaliteitsverandering moet ergens be-
ginnen en die kan je niet opleggen of afdwin-
gen … 
 
Heel vaak zijn de slachtoffers ‘mensen in 
functie’: politie-inspecteurs, taxi- of buschauf-
feurs,…die omwille van hun huidskleur, af-
komst,… niet gerespecteerd worden in hun 
functie en meer nog: beledigd worden om hun 
‘zijn’.  Voor deze mensen is de erkenning in 
hun slachtofferschap zeker belangrijk aange-
zien zij heel vaak met racisme geconfronteerd 
worden en vaak het gevoel hebben dat zij 
meer dan hun collega’s moeten ‘bewijzen’ dat 
ze hun job wel goed doen.  Wat heel frustre-

rend is, want een politie-inspecteur die je 
vraagt iets te doen, is een politie-inspecteur, 
punt. En geen ‘vuile bruine’ en dan is dit laat-
ste, in vergelijking met wat deze mensen 
vaak naar hun hoofd krijgen geslingerd, nog 
vriendelijk uitgedrukt… 
 
Deze gesprekken zijn geen ‘er gemakkelijk 
van afkomen’ voor de X-en maar een ware 
opgave.  Een ‘ik zal het nooit meer doen’ of 
‘had ik geweten dat jij zo’n deftige mevrouw 
was had ik jou nooit telefonisch geweigerd 
mijn flat te huren omdat je een vreemde ach-
ternaam had, neen, aan jou had ik ze wel wil-
len verhuren’ zijn niet voldoende.  Dit zou te 
gratuit zijn en is geen blijk van een echt besef 
maar een uiting van een ‘voor jou had ik wel 
een uitzondering willen maken’-gevoel. 
 
De ervaring leert wel dat ‘racisme en 
xenofobie’ (want zo staat dat dan op het pro-
ces verbaal, een term waar veel verdachten 
het moeilijk mee hebben: ‘xenofobie, ik heb 
dat opgezocht in de woordenboek, ik ben toch 
geen xenofoob!’  Het zou dezelfde eindeloze 
discussie zijn als dat ‘één duwtje’ nu toch 
geen ‘opzettelijke slagen en verwondingen’ 
zijn.) als losstaand feit door confrontatiege-
sprekken vaak goed te bespreken is.  Wan-
neer er echter ook verkeersagressie, burenru-
zie,… bij te pas kwam, is het heel moeilijk het 
racisme los te koppelen van de –er vaak aan 
voorafgaande- andere feiten.  Als dat het ge-
val is wordt dan ook vaak niet voor onmiddel-
lijke confrontatie geopteerd. 
 
We moeten ook opmerken dat cultuur- of 
taalverschillen zelden problemen opleveren.  
Zoals het ook bijna nooit voorvalt dat mensen 
niet samen rond de tafel willen zitten.  Media-
belangstelling voor zwaardere racistische fei-
ten is wel voelbaar.  Dan krijg je al eens een 
slachtoffer dat belt en zegt schrik te hebben 
van een confrontatie of een dader die belt en 
zegt dat hij zich –zeker in deze tijdsgeest- 
enorm schaamt om wat hij deed en zijn va-
kantie verplaatst en de afspraak alsnog wil la-
ten doorgaan op de eerder voorziene datum. 
 

Enerzijds kunnen we ons de bedenking maken 
dat het aangaan van een gesprek in aanwe-
zigheid van de justitieassistent, met daar-
naast de PdK, een rare wending geeft aan een 
gesprek in het kader van de procedure Be-
middeling in Strafzaken.  De ‘vrijwilligheid’ 
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van deelname aan de procedure kan hier nog 
meer in vraag gesteld worden dan bij de 
‘klassieke’ BiS-procedure.  ‘De stok achter de 
deur’ zit hier, in de hoedanigheid van de PdK, 
letterlijk mee aan tafel. 
Anderzijds, maakt juist deze ‘constructie’ een 
efficiënte, transparante en snelle afhandeling 
of heroriëntering van de dossiers mogelijk.   
En is het bovendien, een manier van bemid-
delen in zijn puurste vorm: ‘ga nu maar naast 
elkaar zitten en praat het uit’.  
 
Ook al kost het soms enige moeite vooraleer 
mensen inzien dat er een groot verschil is 
tussen iemand uitschelden voor ‘onnozelaar’ 
of voor ‘vuile makak’, het is  een manier van 
werken die, als het opzet slaagt, voor alle be-
trokkenen een grote voldoening geeft. 
 
 
Marian Kairet 

 
 
 
 
 

Bemiddeling en racisme 
 
Interview met Bie Vanseveren- Bemidde-
lingsburo BAS! (minderjarigen) 
 
 
 
Het is een zonnige dag, de werktafel is naar 
het terras verplaatst en ik overloop nog even 
mijn vragen, die ik heb voorbereid voor mijn 
collega Bie Vanseveren. De zon blakert op 
mijn hersenpan en ondanks de weersomstan-
digheden tracht ik mij te concentreren want 
Bie zit al te popelen om mij van repliek te die-
nen op mijn prangende vragen, vragen die 
betrekking hebben op een specifiek racisme-
dossier waarin Bie heeft bemiddeld en waarin 
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 
Racismebestrijding (CGKR) heeft opgetreden.  
Ik kan het ook niet laten om naar Bie’s me-
ning te polsen omtrent de rol van het CGKR in 
zulke racismedossiers. 
 
De naam van de jongere, die ik hieronder ge-
bruik, is fictief en dit om de privacy van de 
jongere te garanderen. 
 

 

 

Over welke feiten ging het in dit concrete dos-
sier? 
 
Het parket van Brussel heeft ons gevraagd 
om een bemiddeling op te starten tussen een 
minderjarige en zijn leerkracht, het slachtof-
fer. De jongere, Freddy, had een Marokkaan-
se leerkracht verbaal bedreigd in de gang van 
de school. Freddy had op het moment van de 
feiten een uurtje vrij, want hij mocht wegens 
medische redenen niet deelnemen aan de 
praktijkles. Hij was in die tijd redelijk school-
moe en verveelde zich, dus hing hij daar 
maar wat rond.  Hij zag zijn leerkracht vanuit 
de gang lesgeven. Met hem kon Freddy niet 
goed opschieten want hij vond dat deze leraar 
zijn leerlingen te hardhandig aanpakte en wil-
de hiertegen reageren. Volgens Freddy zou de 
leerkracht jongere en zwakkere kinderen zelfs 
geslagen hebben; dit heeft hij ‘van horen 
zeggen’.  Hij begon agressief te worden en te 
gesticuleren en deed teken om zijn leraar te 
slaan. Hij wilde aantonen hoe het voelt om 
gekleineerd te worden. Freddy was in het ge-
zelschap van twee meerderjarige vrienden 
die, zoals ook Freddy, racistisch reageerden, 
toen de leerkracht teken deed om weg te 
gaan. De leerkracht kreeg schrik van de inti-
midaties en haalde de directie erbij. Geleide-
lijk aan dropen de jongens af maar stonden 
de leraar wat later op te wachten en maakten 
hem opnieuw uit.  De politie kwam ter plaatse 
en nam van elke jongere een verklaring af. 
De leraar diende klacht in tegen deze jonge-
ren. Freddy werd naar aanleiding van deze 
feiten geschorst van zijn school. Het parket 
stelde een herstelbemiddeling voor. De kwali-
ficatie van de feiten waren ‘bedreigingen van 
aanslag op personen of eigendommen, discri-
minatie en racisme’.  
 

Freddy vond dat hij niets verkeerds had ge-
daan. Hij wilde dan ook niet ingaan op het 
voorstel van bemiddeling. Freddy vindt van 
zichzelf dat hij de zwakkeren wil beschermen. 
Hij wilde nagaan of die leerkracht het ook zou 
durven opnemen t.o.v. grotere kerels, zoals 
hijzelf. Hij gaf wel aan dat hij niet de bedoe-
ling had om de leerkracht te slaan. Wat be-
treft de racistische uitlatingen, was dit niet zo 
bedoeld: deze heeft hij in een kwade bui ge-
uit. En hij is helemaal niet racistisch inge-
steld. 
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Het was een moeilijk huisbezoek en Freddy is 
zelfs op een gegeven moment weggelopen. 
Hij toonde heel veel woede en ik heb me toen 
afgevraagd of een bemiddeling op deze ma-
nier wel kon lukken. Ik heb hem wat bedenk-
tijd gegeven om over het aanbod van bemid-
deling na te denken. 
 
De leerkracht, het slachtoffer, had reeds con-
tact opgenomen met het Centrum voor Gelijk-
heid van Kansen en Racismebestrijding. Het 
was Johan Otte van het CGKR die mij gecon-
tacteerd heeft en samen hebben we bespro-
ken op welke manier het dossier het best zou 
worden behandeld en welke rol ieder hierin te 
spelen had. Het Centrum is vragende partij 
om zich mee te engageren in racismedossiers 
en wij hebben dan de afspraak gemaakt dat 
we elke keer laten weten wanneer we een 
nieuw racismedossier binnengekregen heb-
ben. 
 
Er is door ons Bemiddelingsburo enkel telefo-
nisch contact geweest met het slachtoffer. Die 
had geen nood aan een huisbezoek van ons 
en ook niet aan een gesprek met de  jongere, 
hij verwachtte dat Freddy uit zijn buurt zou 
blijven en eiste een loonderving van 1 week 
aangezien hij een week niet is kunnen gaan 
werken. Hij wilde ook nog een morele schade-
vergoeding van 100 euro. 
  
De jongere heeft uiteindelijk beslist niet te 
willen meewerken aan de bemiddeling. Hij en 
zijn ouders, die aanvankelijk wel wilden mee-
werken aan de herstelbemiddeling, vonden de 
schade-eis te hoog. Dus hebben we het dos-
sier hier moeten afsluiten en terugsturen naar 
het parket. Na herziening is het dossier ge-
vorderd voor de Jeugdrechtbank. Het slacht-
offer heeft zich daar burgerlijke partij gesteld. 
Zelf was hij niet aanwezig op de zitting maar 
hij heeft zich laten vertegenwoordigen. Hij 
eiste een schadebedrag van 231,36 euro 
(loonderving). Ook het CGKR heeft zich bur-
gerlijke partij gesteld (1 euro provisioneel) 
 
De Jeugdrechter legde een alternatieve maat-
regel op: onder toezichtstelling van de be-
voegde sociale dienst van de Jeugdrechtbank 
met als voorwaarde 

- een prestatie van opvoedkundige aard: 
een leerproject op maat 

- een prestatie van filantropische aard: 
een werkproject van 30u 

Deze begeleiding werd opgenomen door onze 
collega’s van Gambas (Gambas begeleidt min-
derjarige jongeren die voor de Jeugdrecht-
bank te Brussel of Leuven werden gebracht en 
die een prestatie van opvoedkundige of filan-
tropische aard opgelegd krijgen).  
 
Klein intermezzo van Elke Van den Eynde 

(begeleidster van Gambas): Freddy bleef 
ontkennen dat hij een racist was. En dit bleek 
ook uit zijn begeleiding bij ons. Hij bleef wor-
stelen met het onrechtvaardigheidsgevoel 
want in zijn ogen vond  hij dat hij een veel te 
zware ‘straf’ heeft gekregen. 
Voor zijn gemeenschapsdienst heeft Freddy 
gewerkt bij buurthuis Ommekaar. Daar heeft 
hij zijn werk zeer correct uitgevoerd. 
In het werkproject is er gewerkt rond volgen-
de thema’s: eerste indruk, het verband tussen 
emoties, gedrag en uiterlijk, de bewustwor-
ding van de verschillende factoren die invloed 
hebben op het maken van keuzes en er werd 
ook dieper ingegaan op de feiten. De verschil-
lende manieren om om te gaan met conflicten 
en andere moeilijkheden in het leven, zijn 
toekomstplannen, zelfinzicht en respect, wa-
ren ook thema’s die tijdens zijn leerproject 
aan bod gekomen zijn. Hij werkte goed mee 
en heeft zich goed aan de afspraken gehou-
den. 
 
Terug naar het Bemiddelingsburo: Wat zou de 
meerwaarde kunnen zijn van de tussenkomst 
door het CGKR (Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en Racismebestrijding) in de herstel-
bemiddeling? 
 
Herstelbemiddeling kan ook in racismedos-
siers een manier zijn om de figuren van dader 
en slachtoffer wat meer in het daglicht te 
brengen en om te zoeken naar een vorm van 
herstel of naar een ‘oplossing’ voor het delict. 
De meerwaarde van het CGKR in het kader 
van een bemiddeling is het ondersteunen van 
de benadeelde. De input van ervaring van het 
CGKR rond dit thema kan verrijkend zijn.  
Door de ruimere achtergrond, die ze hebben 
rond de racisme- en discriminatieproblema-
tiek, kan de minderjarige dader een spiegel 
voorgehouden worden. Zoals ik al zei, hebben 
wij de afspraak met Johan Otte van het CG-
KR, dat wanneer we een racismedossier van 
parket of Jeugdrechtbank krijgen doorge-
stuurd, we contact opnemen met het Centrum 
en dat we per dossier bekijken wat de beteke-
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nis kan zijn van een tussenkomst door het 
Centrum.  We merken dat het parket deze 

dossiers niet automatisch doorstuurt naar 
het CGKR. 
 
Wat zou een mogelijke struikelblok kunnen 
zijn in de interventie van het CGKR? 
 
Het risico bestaat dat het CGKR het gaat 
overnemen en dat ze te ponerend worden in 
het bemiddelingsproces. Ik zie het CGKR 
voornamelijk als vertegenwoordiger van de 
benadeelde(n). Er moet dus een link met het 
slachtoffer bestaan.  Het Centrum is vragende 
partij geweest om ook zelf te gaan bemidde-
len maar dan denk ik: “Schoenmaker, blijf bij 
je leest”. Het Centrum heeft een specifieke rol 
te vervullen door de benadeelde te ondersteu-
nen en door op te treden als belangenbeharti-
ger van het slachtoffer. Het CGKR is dus niet 
‘neutraal’ of liever ‘meerzijdig partijdig’. Zich 
inleven in de positie van een dader is ‘een an-
dere pet opzetten’. Dit zou voor rolverwarring 
kunnen zorgen bij de betrokken partijen. Ook 
om die reden kiezen wij als bemiddelaars be-
wust om zelf geen werkprestaties of leerpro-
jecten op te volgen want dat zou onze positie 
van bemiddelaar in het gedrang brengen en 
dat zou voor rolverwarring kunnen zorgen.   
 
Wat loopt er in een racismedossier anders dan 
in andere dossiers? 
 
Elk dossier verschilt natuurlijk inhoudelijk van 
mekaar. Een bemiddeling in racismedossiers 
verloopt niet echt anders dan andere herstel-
bemiddelingen. Er is een aanleiding en een 
gevolg. Er wordt getracht om een proces van 
inzichten op gang te brengen. In het dossier 
van Freddy is het Centrum mee betrokken 
partij geweest, en dat is het verschil met an-
dere dossiers. 
  
In racismedossiers kan een directe bemidde-
ling zeker een meerwaarde zijn. Allochtoon of 
autochtoon, ik vertrek altijd van de persoon, 
vanuit de buik, van wat ik zie, van wat er zich 
afspeelt bij de mensen, waar hun grenzen lig-
gen en wat ze zelf verwachten. Als bemidde-
laar stuur ik zelf niet aan op een direct ge-
sprek, ik laat de keuze volledig aan de men-
sen.  
Ik ga op zoek naar de achterliggende dingen, 
naar de gemeenschappelijkheid tussen beide 
partijen. Als er een directe bemiddeling zou 

plaatsvinden, maak ik vooraf met hen de af-
spraak dat ze respect moeten hebben voor 
mekaar en dat ze met respect zullen moeten 
omgaan met elkaar. Racistische uitspraken 
kunnen niet en als ze toch in de mond worden 
genomen, moet er iets mee gedaan worden 
en moeten ze benoemd worden. 
 
Hoe komt het dat er zo weinig racisme dos-
siers naar het Bemiddelingsburo worden door-
verwezen? 

 
Het aantal blijft inderdaad beperkt. Antwer-
pen heeft meer dossiers dan Brussel. Wij heb-
ben wellicht minder dossiers omdat er weinig 
Nederlandstalige vorderingswaardige dossiers 
zijn, denk ik. Dit wil echter niet zeggen dat 
racisme geen (achterliggende) problematiek is 
binnen vele bemiddelingsdossiers. 
 
Bie, bedankt voor de vlotte en uitvoerige uit-
leg. 
 
Ondertussen is de zon nog feller gaan schij-
nen dan ooit tevoren dus ben ik blij dat ik 
door mijn vragen zit en in een snel tempo 
verplaatsen we ons naar een plekje in de 
schaduw en tetteren we nog lustig verder…. 
 
Riet Ysebaert, BAS! 

 
 
 

Samenspraak 23 juni 2006:  

De informatie(plicht) over bemid-
deling in strafrechtelijke context 
 
Dhr. Borginon blikt terug op de parlementaire 
discussie aangaande de wet van 22 juni 2005 
tot invoering van bepalingen inzake bemidde-
ling in het Wetboek van Strafvordering. De 
discussies in het parlement waren bij momen-
ten bijna hilarisch, er waren grote misver-
standen tussen volksvertegenwoordigers met 
en zonder voorkennis. Het informatiethema is 
volgens hem dan ook cruciaal om in de sa-
menleving een rol van betekenis te gaan spe-
len. 
 
Het afgelopen decennium hebben er in het 
strafrecht heel wat hervormingen plaatsge-
vonden, met als rode draad de positie van het 
slachtoffer waaraan in het klassieke strafrecht 
weinig aandacht werd besteed. Wat echter de 
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relatie tussen slachtoffer en dader betreft 
staat men nog niet ver, met uitzondering van 
de wet van 22 juni 2005(1) en recent ook de 
invoering van bemiddeling bij de wijziging van 
de wet op de jeugdbescherming(2). 
 
Dhr. Borginon onderscheidt twee manieren 
om burgers in het algemeen, en slachtoffers 
en daders in het bijzonder, te informeren over 
bemiddeling. Enerzijds passief, via een websi-
te en via folders bij politie, rechtbanken, par-
ketten, en anderzijds actief op sleutelmomen-
ten (bij het opstellen van een pv, bij een be-
slissing tot dagvaarding, tijdens de zitting, na 
vonnis). 
 
Wat de actieve informatie betreft stelt het 
nieuwe art 553 par.2 van het Wetboek van 
Sv. – ingevoerd bij wet van 22 juni 2005 - 
dat het openbaar ministerie, de onderzoeks-
gerechten en de rechter er op dienen toe te 
zien dat de personen betrokken in een ge-
rechtelijke procedure geïnformeerd worden 
over de mogelijkheid een bemiddeling aan te 
vragen. Indien ze dit opportuun achten, kun-
nen ze ook zelf de bemiddeling voorstellen. 
Dit artikel is eerder als aansporing bedoeld en 
is niet verder geconcretiseerd. De nieuwe 
Jeugdbeschermingswet is wel concreter en 
stelt dat de procureur des Konings de partijen 
schriftelijk dient te informeren. Een beslissing 
om niet te verwijzen naar bemiddeling dient 
daarenboven gemotiveerd te worden. 
 
Mogelijks is dit onderscheid te verklaren door 
een verschil in visie, waar men bij meerderja-
rige daders het recht op bemiddelingsmoge-
lijkheden wil voorzien, ziet men in jeugdzaken 
de bemiddeling als een instrument in handen 
van het parket. Mogelijks is het dus een poli-
tieke keuze, maar ongetwijfeld spelen ook an-
dere argumenten mee. Men mag niet verge-
ten dat beide wetten door een ander kabinet 
zijn uitgewerkt. 
 
In antwoord op de parlementaire vraag van 
19 december 2005 van dhr. Borginon(3) stel-
de minister Onkelinx voor een werkgroep op 
te richten die zich zou beraden over de con-
cretisering van de informatieplicht in het ka-
der van de wet van 22 juni 2005. Tot op he-
den is deze werkgroep echter nog niet sa-
mengekomen. 
 
Dhr. Borginon stelt zich verder de vraag hoe 
het komt dat de vraag tot bemiddeling minder 

vanuit slachtoffers wordt gesteld. Zijn 
slachtoffers minder geïnformeerd of zijn ze 
minder geïnteresseerd? Enkele bemiddelaars 
geven aan dat slachtoffers zeker niet minder 
reageren als ze actief geïnformeerd worden. 
In Mechelen bijvoorbeeld wordt per brief 
aan de partijen gevraagd om zelf contact op 
te nemen met de bemiddelingsdienst indien 
ze geïnteresseerd zijn. Daarbij reageren on-
geveer evenveel slachtoffers als daders. De 
slachtoffers tonen zich over het algemeen 
zeer geïnteresseerd. 
 
Wat het voorstel betreft van het aanbod van 
bemiddeling te doen op het moment van de 
klachtneerlegging, wordt gesteld dat men 
best wacht tot het dossier meer vorm krijgt. 
Maar als men het moment van klachtneer-
legging overslaat, wanneer komt dan het 
volgende moment? 
 
De bemiddeling in burgerrechtelijke zaken 
heeft onlangs veel aandacht gekregen door 
middel van een introductiecampagne. Voor 
de toekomst rekent de overheid er op dat 
de mond aan mond reclame verder zijn 
werk zal doen en dat de bemiddelingsdien-
sten er alles aan zullen doen om de markt in 
stand te houden. 
 
Wat de strafrechtelijke bemiddeling betreft 
is echter een permanent informatiesysteem 
noodzakelijk. Daarnaast heeft ook het wel-
zijnswerk een belangrijke rol in het informe-
ren van slachtoffers en daders. Vanuit de 
hulpverlening stelt men dat er bij hen al 
heel wat aan het bewegen is rond de ver-
houding tussen slachtoffer en dader, wat 
blijkt uit de werkgroepen die daaromtrent 
werden opgericht. Doch blijkt dat er bij de 
individuele hulpverleners nog te weinig ac-
curate informatie aanwezig is. Ze stellen 
voor om naast de folders voor slachtoffers 
en daders ook uitgebreide folders uit te wer-
ken voor professionelen. De bemiddelaars 
kunnen daarnaast zelf ook een bijdrage le-
veren in de sensibilisering door welzijnswer-
kers meer te betrekken in de eigen bemid-
delingsdossiers, bijvoorbeeld door het uit-
wisselen van praktijkvoorbeelden – ui-
teraard met respect voor de vertrouwelijk-
heid. 
 
Kortom wat betreft het informeren van 
slachtoffers en daders over bemiddeling 
moet men op verschillende fronten aanwe-
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zig zijn: er dient een permanent informatie-
systeem te zijn voor het informeren van in-
dividuele slachtoffers en daders, daarnaast 
dient men de burgers in het algemeen te 
informeren via de media, folders en een 
goed uitgebouwde website. Een goede sa-
menwerking met en sensibilisering van jus-
titiële en para-justitiële partners is zeer be-
langrijk teneinde de slachtoffers en daders 
te kunnen informeren via de reeds bestaan-
de kanalen. 
 
David Eyckmans 

 

1. Wet van 22 juni 2005 tot invoering van bemiddeling 

in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Straf-

vordering en in het Wetboek van Strafvordering, B.S. 

27 juli 2005. 

2. Wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving 

betreffende de jeugdbescherming en het ten laste ne-

men van minderjarigen die een als misdrijf omschre-

ven feit hebben gepleegd, B.S. 19 juli 2006; Wet van 

15 mei 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffen-

de de jeugdbescherming en het ten laste nemen van 

minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 

hebben gepleegd, B.S. 2 juni 2006; Wet van 15 mei 

2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betref-

fende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvor-

dering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de 

nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot 

hervorming van de adoptie. 

3. Vraag nr. 876 van de heer Alfons Borginon van 19 

december 2005 aan de vice-eerste minister en minister 

van Justitie: Klachtneerlegging-Informatieplicht over 

de mogelijkheid tot bemiddeling in strafrechtelijke con-

text, Bull. Vr. & A., Kamer, 2005-06. 

 

 

Goed om weten   

Aanbeveling R(2006)8 van de Raad van 

Europa aangaande de bijstand aan 

slachtoffers van criminaliteit 

 
Op 14 juni 2006 werd door het Comité van 
Ministers de aanbeveling R(2006)8 aange-
nomen aangaande de bijstand aan slachtof-
fers van criminaliteit. In deze aanbevelin-
gen wordt ook aandacht besteed aan be-
middeling. 
Rekening houdend met de mogelijke voor-
delen van bemiddeling voor slachtoffers die-
nen statutaire organisaties, wanneer zij met 
slachtoffers in aanraking komen, de moge-
lijkheden tot bemiddeling tussen slachtoffer 
en dader te overwegen. Dit voorzover dit 

aangewezen lijkt en er bemiddelingsdiensten 
beschikbaar zijn, en conform de Aanbeveling 
R(99)19 van het Comité van Ministers betref-
fende bemiddeling in strafrechtelijke context. 
De belangen van de slachtoffers moeten volle-
dig en zorgzaam overwogen worden bij de be-
slissing tot deelname en tijdens het bemidde-
lingsproces. Niet alleen de mogelijke voorde-
len moeten overwogen worden, maar ook de 
mogelijke gevaren. 
 
Waar bemiddeling overwogen wordt, dienen 
de staten de goedkeuring te ondersteunen 
van duidelijke standaarden om de belangen 
van de slachtoffers te beschermen. Deze stan-
daarden dienen betrekking te hebben op de 
capaciteit van de partijen tot vrijwillige toe-
stemming, waarborgen inzake vertrouwelijk-
heid, de mogelijkheid om zich op elk moment 
terug te trekken uit het bemiddelingsproces, 
en de bekwaamheid van de bemiddelaars. 
 
Herstelgericht groepsoverleg. Op zoek 

naar een constructief antwoord op ernsti-

ge jeugddeliquentie 

 

Onder deze titel behaalde Inge Vanfraechem 
op 29 juni 2006 aan de faculteit Rechtsge-
leerdheid van de KULeuven de titel van doctor 
in de criminologische wetenschappen. 
 
 
 

Nieuws uit Europa 
 
Verslag van het congres “Restorative 

Justice and beyond – An agenda for Euro-

pe”  - Barcelona, juni 2006 

 
Van 15 tot 17 juni vond in Barcelona voor de 
vierde keer een internationaal congres plaats 
op initiatief van het European Forum for Res-
torative Justice. Driehonderd deelnemers uit 
35 landen waren present. Onder de vlag van 
“Restorative Justice and beyond- an agenda 
for Europe” vonden plenary’s en workshops 
plaats. Zoals de titel reeds doet vermoeden 
wil het European Forum de grenzen van 
“restorative justice” verleggen. Verleggen en 
verbreden. Binnen justitiële context niet enkel 
als diversiemaatregel voor kleine vergrijpen, 
maar principieel voor elk delict, dus ook voor 
de zware misdrijven (al heeft dit in België wei-
nig ter discussie gestaan). Maar ook verrui-
mend op een ander vlak, niet enkel gerela-
teerd aan de ‘wet’ in strikte zin, maar wel aan 
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‘gerechtigheid’. Of zoals Mc Allister het ver-
woordde: Justice niet enkel als een ‘legal 
order’ maar als ‘living in right relationships’. 
Niet enkel op individuele basis, maar ook 
‘community based’. Op die wijze vindt Resto-
rative Justice ook meer en meer ingang in bij-
voorbeeld scholen en ten aanzien van geschil-
len tussen gemeenschappen (bv. Noord-
Ierland). Het landschap van aangesneden 
thema’s op dit colloquium was dus erg divers, 
gaande van good practices van bemiddeling 
en mediation in serious crimes, over peace-
making efforts tot school mediation.  
 
Ik moet bekennen dat het thema van dit con-
gres mij, vanuit onze bemiddelingspraktijk, 
een beetje vreemd overkomt. Van bij aan-
vang van de bemiddelingsprojecten hier in 
België hebben wij immers klemtoon gelegd op 
twee kenmerken, die hier worden uitgelicht. 
Met name, kozen wij er van in den beginne 
zeer nadrukkelijk voor om net wél in zware 
misdrijven te bemiddelen, en niet het minst 
omwille van de noden van de slachtoffers in 
dit soort dossiers. Beyond diversion, natuur-
lijk! Suggnomè had de aanwezigen hierover 
heel wat ervaring te bieden, en dat werd wel 
gesmaakt. Bovendien leggen wij zowel in ons 
individueel werk als op meer structureel ni-
veau sterk de nadruk op het verband met de 
justitiële context, met focus op het herstel-
rechtelijke. Het bevestigt hoe specifiek, maar 
ook hoe principieel en weloverdacht we hier in 
België, binnen onze ‘strafrechtelijke’ niche, 
aan het werken zijn. Tegelijk opent een con-
gres als dit je blik, en worden we uitgenodigd 
om verder te kijken dan onze neus lang is. 
Het nodigt uit om Restorative Justice op een 
andere wijze te zien, om ook andere herstel-
rechtelijke projecten te ontmoeten, al kunnen 
we daar soms ook kritische bedenkingen bij 
hebben. Dit congres, met praktijkwerkers en 
beleidsmakers naast academici, met West-
Europeanen naast Oost-Europeanen, met pio-
niers naast ‘gevorderden’, ...., herinnert ons 
er aan dat ook wij, vanuit een bescheiden 
praktijk, deel uit maken van een brede bewe-
ging, die in heel Europa vanuit de basis haar 
weg aan het zoeken is. En ondanks die diver-
siteit van praktijken, contexten en visies 
bracht dit bij mij een gevoel van samenhorig-
heid teweeg. En dat werkt op zijn beurt toch 
wel prikkelend en motiverend! 
 
 

Hieronder blikken enkele Belgische deelne-
mers, elk vanuit hun eigen professionele in-
valshoek, kort terug op hun ervaringen opge-
daan tijdens het congres. Uitgebreid verslag 
van dit congres kan de lezer binnenkort te-
rugvinden op de website van het European 
Forum. 
 
An Marchal 
 
 

* Ann Daelemans, herstelconsulent gevange-
nis Mechelen  
 
Deze conferentie was voor mij vooral een 
conferentie van de enthousiaste reacties op 
ons project “herstelgerichte detentie”, van het 
opdoen van nieuwe ideeën en van de informe-
le babbels.  
Restorative detention spreekt aan… Er ge-
beurt onderzoek naar, er wordt over geschre-
ven, … Veelal wordt hierin verwezen naar her-
stelgerichte detentie zoals het in België uitge-
bouwd werd en wordt. België draait bij wijze 
van spreken proef. In de gesprekken die ik 
had met anderen waren alle reacties vrij posi-
tief. Ook wanneer ik wees op het aanwezig 
zijn van de moeilijkheden en de valkuilen, wa-
ren de antwoorden optimistisch: “Stap voor 
stap” – “Jullie hebben dit tenminste”. 
Er wordt over ons gesproken en vooral ook 
geschreven. Misschien een stimulans om ook 
zélf wat meer van onze ideeën en praktijken 
op papier te zetten en wat vaker naar buiten 
te treden? 
 
Dat de conferentie ons dit jaar een bredere 
kijk bood op Restorative Justice, zette een he-
le ideeënmolen in beweging. Binnen herstel-
gerichte detentie hebben wij ons de laatste 
jaren vooral gefocust op de relatie slachtoffer 
– dader – samenleving. Misschien is de tijd 
gekomen om – net zoals de conferentie – on-
ze horizonten te verruimen.  
Belinda Hopkins begeesterde ons met haar 
uiteenzetting “The DNA of Restorative Justice 
in schools and other organisations”. In al mijn 
naïef idealisme stelde ik mezelf de vraag of 
haar model niet – mits de nodige aanpassin-
gen – kon geïmplementeerd worden in de ge-
vangenis. Is het toekomstmuziek of is het 
eerder een illusie te denken aan gevangenis-
sen waarin ook conflicten tussen de verschil-
lende aanwezige partijen op een herstelge-
richte manier benaderd kunnen worden? Kun-
nen penitentiaire beambten opgeleid worden 
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om de rol van bemiddelaar in deze benadering 
op zich te nemen? De informele babbels bie-
den op dat moment de mogelijkheid om deze 
toetsing te maken. Zo krijg ik de gegevens 
van een young offenders institute in de UK, 
waar interne conflicten op een herstelgerichte 
manier aangepakt worden.  
Als herstelconsulenten willen we de komende 
jaren meer stilstaan bij de gevolgen van het 
misdrijf en de detentie voor de omgeving van 
de dader en op welke manier de dader hierin 
verantwoordelijkheid kan opnemen. Maar 
eveneens willen we nagaan welke ondersteu-
nende rol de directe omgeving kan hebben 
wanneer de dader acties wil ondernemen. Re-
denen genoeg om op deze conferentie actief 
op zoek te gaan naar zinvolle informatie. Zo 
kwam ik uit in de workshop van Rob Van Pa-
gée (Nederland) “Family group conference can 
stop family violence”. Gezinnen die een pro-
blematiek van geweld kennen, gaan samen 
met hun directe omgeving en een neutrale co-
ordinator, zelf actief zoeken naar mogelijke 
oplossingen in het stoppen van het geweld en 
in het aanpakken van de onderliggende pro-
blematiek. Families maken hierin zélf een 
plan. Binnen deze workshop werd het stand-
punt ingenomen dat mensen zelf eigenaar zijn 
van hun probleem, dat ze zelf eigenaar zijn 
van de oplossing en dat ze eigenaar zijn van 
de georganiseerde hulp. Ook na deze work-
shop een aantal gedachten: misschien kan 
binnen de gevangenis de directe omgeving 
van de gedetineerden veel meer betrokken 
worden. Ik denk dan aan het organiseren van 
een family group conference bij het opmaken 
van een reclasseringsplan, een detentieplan, 
een herstelplan. Wanneer ouders hun zoon zelf 
kunnen aansporen om stappen te ondernemen 
naar zijn slachtoffer, zijn kinderen, naar zijn 
terugkeer in de maatschappij en hierin zelf 
voorstellen kunnen formuleren, kennen derge-
lijke plannen een groter draagvlak. Misschien 
kan bij een  bemiddeling tussen slachtoffer en 
dader de cirkel ook bij volwassenen sowieso 
verruimd worden?  De omgeving speelt bij bei-
de partijen een niet te onderschatten rol, zo-
wel een ondersteunende als een bevragende. 
Daarom een vraag aan de collega’s bemidde-
laars: welke rol kan de omgeving van dader en 
slachtoffer in een bemiddeling spelen? Dient 
de omgeving van beide partijen niet überhaupt 
actief betrokken te worden?  
 
 

De conferentie had op mij ongetwijfeld een 
energieke uitwerking. Geheel vervuld van het 
idee “we zijn goed bezig”, landde ik weer in 
Zaventem. Maar laat ik hierbij zeker niet de 
feeërieke invloed van Barcelona miskennen… 
 
* Inge Vanfraechem, wetenschappelijk 
medewerker KUL - Restorative justice on 
Nightmare street 
 
Dat herstelrecht in heel wat situaties goed 
werkt, weten we intussen zowel uit de prak-
tijk als uit onderzoek. Net daarom vond de 
Engelse moderator Vince Mercer het een goed 
idee een workshop te houden rond het thema: 
“wat als het proces de mist in gaat?” Zijn uit-
gangspunt is dat we zeker zoveel kunnen le-
ren uit de fouten die we hebben gemaakt in 
de praktijk.  
Bij de korte voorstellingsronde bleek algauw 
dat onderzoekers een speciale plaats innemen 
in zulk een debat: zij hebben immers zelf 
geen fouten kunnen maken aangezien zij 
zelden in de praktijk staan. Toch brak Vince 
meteen het ijs door zelf een verhaal te doen 
over een bemiddeling die hij had opgestart 
tussen een oudere dame en een jongere die 
haar had bestolen toen zij hem geld gaf om-
dat hij haar gras was komen maaien. De de-
tails van wat fout liep bespreken we hier niet 
(want dan verbreken we meteen al de ver-
trouwelijke sfeer van wat er tijdens de work-
shop werd besproken), maar een aantal vast-
stellingen zetten we op een rijtje: 

- Een goede voorbereiding blijkt (nog 
maar eens) zeer cruciaal te zijn om de 
bemiddeling/conference in goede ba-
nen te leiden. Op die manier weten de 
betrokken partijen wat ze kunnen ver-
wachten, maar ook de feiten moeten 
zeer duidelijk worden besproken. Wan-
neer het bijvoorbeeld gaat om een 
aanranding/verkrachtiging, kan “het 
doen” een zeer verschillende betekenis 
hebben voor dader en slachtoffer. 
Wanneer dit vooraf niet is uitgeklaard, 
kan men tijdens de bemiddeling voor 
ongename verrassingen komen te 
staan. 

- Aangezien het gaat om zeer persoonlij-
ke ervaringen is elke bemiddeling an-
ders en kan men soms niet vermijden 
dat er dingen verkeerd lopen. Mensen 
reageren immers soms helemaal an-
ders dan verwacht. 
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dit vlak niet achterop hinkt. Doordat de pre-
sentaties rond dit thema voornamelijk parallel 
plaatsvonden op donderdagmorgen, was er 
weinig mogelijkheid om ervaringen uit te wis-
selen met collega onderzoekers uit dit domein. 
We kregen daarom een uitgelezen kans om 
vooral in debat te treden met mensen uit de 
praktijk en het onderzoek uit het klassieke 
herstelrechtelijke veld.  
De belangrijkste boodschap die ik mee naar 
huis heb meegenomen is dat de vrijwel alge-
meen aanvaardde principes en kenmerken 
rond herstelrecht, zoals onder andere de vrij-
willige medewerking van daders, de comple-
mentariteit met het strafrechtssysteem, de ca-
tegorisering van daders en slachtoffers, in het 
licht van postconflict justitie grondig moeten 
herbekeken worden wil herstelrecht zijn kans 
maken in aanpak van een gewelddadig verle-
den. Hierbij blijken John Braithwaite’s inzich-
ten – die overigens in andere workshops soms 
fel bekritiseerd werden – een goede inspiratie-
bron te zijn.  
Tenslotte is het European Forum for RJ er voor 
mijn part zeker in geslaagd om op zijn confe-
rentie een forum te creëren voor onderzoe-
kers, beleidsmensen en onderzoekers om 
nieuwe contacten te leggen. Namens onze on-
derzoeksgroep Transitional Justice aan de 
K.U.leuven hopen we van harte dat het Forum 
op deze ingeslagen weg – naar de verdere 
verbreding van zijn toepassingsdomeinen – in 
de toekomst verder zal gaan. 
 
* Kristel Buntinx, bemiddelaar fase strafuit-
voering - La conferencia en Barcelona, una ex-
periencia más bonita! 
 
De titel van het congres luidde “Restorative 
Justice and Beyond” met als onderdeel 
“Beyond diversion, een subtitel waar we ons 
vanuit bemiddeling fase strafuitvoering onmid-
dellijk in herkenden. Immers, zijn wij niet het 
project bij uitstek om over “beyond diversion” 
te spreken! Zonder aarzeling dienden we daar-
om een voorstel in voor een workshop en be-
antwoordend aan de verwachting kregen we 
een positieve respons. We moesten in tegen-
stelling tot een aantal andere sprekers onze 
workshoptijd niet delen met een ander en kre-
gen zelfs 45 minuten de tijd om over 
”mediation in homicide cases: opportunities 
and risks” te spreken. 
Wij Belgen zijn dikwijls te bescheiden, want op 
basis van onze uitwisseling met andere Euro-

- Door het uitbouwen van de praktijk 
komt men tot bepaalde werkings-
principes. De verhalen over wat fout 
liep, leken vaak samen te hangen 
met het loslaten van die werkings-
principes. 

- Wanneer je als bemiddelaar/
moderator het gevoel hebt dat je 
verkeerd hebt gehandeld, is het be-
langrijk daar met collega’s over te 
praten zodat allen eruit kunnen le-
ren. 

- Ook al lijkt het proces de verkeerde 
richting uit te gaan, toch kan er heel 
wat worden bijgestuurd door de par-
tijen te betrekken in een toekomst-
gericht gesprek. In het bovenver-
noemde voorbeeld bleven dader en 
slachtoffer bij hun verhaal over “het” 
maar kon men wel tot een gesprek 
komen over wat in de toekomst 
moest gebeuren opdat ze beiden 
verder konden in de school waar ze 
allebei les volgden. 

 
Hoewel deze elementen misschien zeer evi-
dent lijken voor (ervaren) praktijkwerkers, 
leek het voor de aanwezige toehoorders 
nuttig elkaar bevestigd te zien in hun soms 
moeilijke rol alsook in het feit dat de be-
middeling soms verkeerd loopt, maar dat 
men dat nadien nog zo goed mogelijk kan 
proberen recht te zetten. Voor mij was deze 
workshop alvast één van de boeiendste ses-
sies van het congres! 
 
* Kris Vanspauwen, Onderzoeker aan het 
Instituut voor Recht en Samenleving, 
K.U.Leuven - Naar een verbreding van het 
debat: restorative justice in post-conflict si-
tuations 
 
Samen met collega Marta Valiñas heb ik in 
een paper over The promise of Restorative 
Justice in the search for truth after a violent 
conflict Experiences from South Africa and 
Bosnia-Herzegovina een nieuw licht probe-
ren schijnen over het bestaande debat naar 
de mogelijke toepasbaarheid van herstel-
recht in situaties van grove mensenrechten-
schendingen. Het European Forum for RJ 
heeft voor het eerst in zijn bestaan het the-
ma peacemaking and peacebuilding op zijn 
agenda geplaatst. Het is verheugend te zien 
dat de herstelrecht-beweging in Europa op 
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pese landen, blijkt dat wij toch wel enige er-
varing hebben opgebouwd in zware misdrij-
ven. In andere landen is die ervaring er soms 
ook (soms ook helemaal niet), maar meer 
verspreid over verschillende bemiddelaars en 
dikwijls eerder experimenteel. Al is onze vijf-
jarige ervaring in absolute cijfers eerder mar-
ginaal. Alhoewel anderzijds een twintigtal ge-
zamenlijke gesprekken tussen daders en 
slachtoffers in levensdelicten ook een schat 
van informatie inhoudt, informatie op basis 
waarvan we al wel iets te vertellen hebben en 
die we daarom ook moeten delen. En dat as-
pect is op dit congres zeker ruimschoots aan 
bod kunnen komen, vanzelfsprekend in de 
workshop met een hoge opkomst van geïnte-
resseerden, maar ook tijdens de koffiepau-
zes, in de wandelgangen, op zomerse terras-
jes met een lekkere cappuccino. Anderzijds 
nemen we natuurlijk ook deel aan een con-
gres om zelf nog iets op te steken. De meest 
interessante sessies bleken de Belgische te 
zijn; en al vind ik het persoonlijk leuker om 
deze in Barcelona te horen, dit kan natuurlijk 
ook dichter bij huis. Ook hier waren vooral de 
wandelgangen, de terrasjes en de nachtelijke 
kroegentochten het meest succesvol en boei-
end. We hebben dus wel wat banden aange-
knoopt, nieuwe contacten gelegd en hopelijk 
vooral ook anderen kunnen inspireren om be-
middeling in levensdelicten niet uit de weg te 
gaan. Dus missie geslaagd. En wat Barcelona 
betreft, ik ben verliefd geworden op de stad 
en aangezien ik van de fontein heb gedron-
ken ga ik dus zeker terug! 
 
* Pieter Verbeeck – Bemiddelaar voor vonnis 
– Thorny Theses concerning victim-offender 
mediation pre-trial 
 
Barcelona, stad van zon en salsa, ramblas en 
tapas… en daar ga je dan voor je werk bin-
nenzitten in de warmte met lekker veel men-
sen om je heen… Heeft u ook al zin om te 
vertrekken? En toch! Mijn eerste Europees 
congres is er één waar ik met plezier en vol-
doening aan terugdenk, maar waar enkele 
kritische bedenkingen toch ook op zijn plaats 
zijn. Maar laten we beginnen met de positieve 
kant van het verhaal.   
 
Het Europees Forum in Barcelona slaagde 
voor mij in zijn opzet een forum te zijn waar-
in op een laagdrempelige manier uitwisseling 
mogelijk werd tussen zowel praktijkmensen, 
denkers, als denkende praktijkmensen. De 

idee om naast plenaire sessies, verder te wer-
ken rond bepaalde thema’s in kleinere work-
shops werkte voor mij wel. Er ontstond in de 
meeste workshops die ik volgde een interes-
sante discussie, waarin mensen met verschil-
lende achtergronden, zowel cultureel, als qua 
opleiding en jobinhoud hun visie durfden te 
geven op voorliggende thema’s.   
 
Het Forum slaagde er voor mij ook in mijn blik 
te verruimen, een bredere invulling te geven 
aan wat we verstaan onder herstelrecht.  
Naast de vormen waar we in ons Belgenland 
meer vertrouwd mee zijn, werd ook aandacht 
besteed aan de schoolbemiddeling, de com-
munity mediation, de cross-cultural mediati-
on.  Veelal interessante thema’s.   
 
Ook op de informele momenten werd er druk 
uitgewisseld, gepraat en gelachen. De hapjes 
waren lekker en het zonneke dat ons tege-
moet lachte als we het congrescentrum verlie-
ten, was meer dan hartelijk! Een fijn congres 
dus, een positieve ervaring … en toch! 
 
De inhoud van de plenaire sessies was niet al-
tijd wat men noemt ‘je dat’… de Belgische bij-
dragen van Leo Van Garsse en Ivo Aertsen en 
van Lode Walgrave staken kwalitatief, naar 
mijn gevoel, sterk boven de rest van de uit-
eenzettingen uit. Het gevoel van ‘we leveren 
hier een goede bijdrage aan dit congres’ was 
dan ook niet ver weg.  Ook de Belgische 
(zeker ook de niet-Suggnomè) workshops 
werden door de deelnemers gesmaakt. Mijn 
eigen bijdrage, een interactieve workshop 
rond een aantal netelige herstelrechtelijke 
stellingen, verliep ook beter dan vooraf ver-
hoopt. Via drie rollenspelen, die ik met collega 
An Marchal ten berde bracht (knipoog), wer-
den de deelnemers voor een aantal situaties 
geplaatst, waarin ze stelling dienden in te ne-
men. Vanuit verschillende rollen (bemiddelaar, 
procureur, slachtoffer, dader, advocaat) kon-
den de deelnemers hun stellingname verdedi-
gen. Dit leidde, zo vond ik althans, tot een in-
teressante discussie over de grondprincipes 
van slachtoffer-dader bemiddeling. Onder an-
dere de vrijwilligheid van het bemiddelings-
aanbod werd besproken, en het viel me op, 
dat waar dit principe voor mij quasi heilig is, 
dit bij andere deelnemers toch niet zo het ge-
val was. Opmerkelijk ook, dat mensen uit ver-
schillende landen, hoe dicht ze soms ook bij 
elkaar liggen, toch een heel andere invulling 
aan principes geven.   
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Plaats en tijdstip: Markiesgebouw, van 9.00- 
16.30u 
Kostprijs: 5 EUR. Inschrijven bij noel-
la.verreth@suggnome.be 
 
 
2. Tour de Belgique 

 
Van 11 tot 14 september 2006 vindt tradi-
tiegetrouw een nieuwe Tour de Belgique 
plaats. Voor een groep buitenlandse studenten 
en professioneel geïnteresseerden organiseren 
we een programma waarbij verschillende her-
stelrechtelijke projecten in België worden be-
zocht. Zo staat onder meer een bezoek aan 
volgende diensten/projecten op het program-
ma: Suggnomè vzw, BAL, Bemiddeling in 
strafzaken, herstelconsulenten, OSBJ, Médian-
te, médiation de quartier in Charleroi. Voertaal 
is hoofdzakelijk Engels (of Frans). Deelname is 
gratis en kan ook voor een afzonderlijk dag-
deel, vervoer en maaltijden zijn voor eigen re-
kening.  
Voor volledig programma: zie 
www.suggnome.be/agenda 
Inschrijven kan nog bij 
an.marchal@suggnome.be (plaatsen bijna vol-
zet) 
 
 
3. Ronde tafel met David Gustafson 

 
Op donderdag 14 september 2006 vindt een 
workshop plaats onder leiding van Dave 
Gustafson. Dave is co-directeur van de Fraser 
Region Community Justice Initiatives Associa-

tion (British Columbia ) én een ervaren bemid-
delaar, gespecialiseerd in zware (en seksuele) 
misdrijven. Zijn ervaring en onderzoek sterkt 
hem in zijn overtuiging  dat bemiddeling he-
lende effecten kan hebben op zowel dader als 
op slachtoffer. Momenteel rondt hij tevens een 
doctoraat af aan de K.U.Leuven onder de titel 
Encountering the 'Other': Victim Offender Me-
diation in Serious Crime. In deze workshop zal 
Dave Gustafon ons een overzicht geven van 
deze herstelrechtelijke processen. Afhankelijk 
van wat de deelnemers interessant vinden, zal 
hij toespitsen op specifieke thema’s zoals 
schaamte, trauma(verwerking) en recidive.  
 
Voor de aanwezigen biedt de Vlaamse Ge-
meenschap na de workshop een diner aan 
(plaatsen beperkt, inschrijven verplicht). Het is 
mogelijk om in de namiddag aan te sluiten bij 

Algemeen beschouwd vond ik dit congres 
dus zeker een opsteker, zeker daar dit mijn 
kennismaking met dergelijke congressen 
betrof. Alleen blijf ik achteraf wat met het 
gevoel zitten dat we met de Belgische dele-
gatie vooral voor veel input gezorgd heb-
ben, waar anderen verder mee aan de slag 
kunnen en dat we minder input hebben ge-
vonden voor ons eigen werk. België is op 
dit moment één van de pioniers op het her-
stelrechtelijke vlak, en misschien is dit dan 
ook wel de rol die we met veel bescheiden-
heid op ons moeten nemen. Andere landen 
kijken met grote ogen naar wat er in ons 
land op dit vlak al allemaal verwezenlijkt is.  
Toch iets om fier op te zijn. Met dank aan 
de mensen die hiervoor gezorgd hebben.   
 
 

Agenda 
 
 
1. De werkgroep vorming organiseert 

( z i e  ook  www. suggnome .be/

agenda.php): 

 
- op 30 november 2006 rollenspelen in-

zake bemiddelingsmethodiek: In kleine 
groepen oefenen we de ganse dag ahv. zelf 
aangebrachte casussen rollenspelen, onder 
leiding van ervaren bemiddelaars-coaches. 
Deze trainingsdag staat open voor maxi-
mum 20 bemiddelaars, vanuit de verschil-
lende projecten van bemiddeling in straf-
rechtelijke context  Deelname is gratis, in-
schrijven verplicht bij lieve.balcaen@ 
osbj.be. 
Plaats: bemiddelingsdienst Antwerpen, H. 
Van Heurckstraat 20, 2000 Antwerpen 
Tijdstip : van 9.00u tot 16.30u 
 
- op 24 oktober 2006 een trainingsdag 
Franse terminologie voor bemidde-

laars:  

Als bemiddelaar staan we soms met de 
mond vol tanden wanneer we (soms onver-
wacht) een Franstalige partij moeten te 
woord staan. Om deze drempelvrees te 
counteren, oefenen we op actieve wijze in 
kleine groepen een drietal situaties in: een 
telefoongesprek, een eerste bezoek en een 
gesprek met een collega. Enkele Franstalige 
collega’s begeleiden ons hierbij. Maximum 
20 deelnemers vanuit de verschillende pro-
jecten bemiddeling in strafrechtelijke con-
text zijn welkom. 
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