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Enkele Vlaamse herstelgerichte politionele 
praktijken  (1)

� Burenbemiddeling (oa PZ Halle)

Voor buren- of buurtgeschillen 

� 1) Bemiddelend optreden van de wijkinspecteur

2) Wijkcoördinator – burenbemiddelaar

3) Vrederechter

� Politiële schadebemiddeling (PZ Leuven)

Indirecte en telefonische bemiddeling tussen slachtoffers en 
verdachten van eerder lichte feiten voor herstel van 
materiële schade voordat een dossier naar het parket 
gaat



Enkele Vlaamse herstelgerichte politionele 
praktijken (2)

� Project relationele problemen – Prorela (Antwerpen)

- Dader en slachtoffer kennen elkaar: burenruzies, echtelijke 

problemen, samenwoningsconflicten, …

- Vervolging duurt lang => herstel meestal geen nut meer 

+ geen oplossing op langere termijn

- Bevoegdheid vrederechter, enkel omwille van strafbare 

feiten in strafrechtsketen

� Prorela: verzoening bij de rechter inzake onderliggend 

conflict en schade (vrijwillig)

+ Overeenkomst naar het parket

Enkele Vlaamse herstelgerichte politionele 
praktijken (3)

� Herstelgericht groepsoverleg – Hergo
Voorstel van de jeugdrechter aan minderjarige pleger van ‘als 

misdrijf omschreven feiten’
� Bemiddeling door onafhankelijke bemiddelingsdienst met jonge 

dader, slachtoffer, steunfiguren, advocaten, consulent 
jeugdrechtbank en politie als symbolische vertegenwoordiging 
van de maatschappij

� Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
- Sinds 1999 kunnen gemeenten overlastfeiten zelf afhandelen via 

administratieve sancties
- Sinds 2004 ook bemiddeling voorzien 

� verplicht voor minderjarige 16+; mogelijk voor volwassenen



De rol van de politie in herstelgerichte 
politiepraktijken  (1)

Verschillende rol van de politie 

� Continuüm gaande van weinig of geen rol voor de 
politie tot een actieve rol voor de politie

Hergo
Burenbemiddeling Prorela

GASPolitiële 
schadebemiddeling –
Politiemensen op het 

terrein

Politiële 
schadebemiddeling–

Bemiddelaar

De rol van de politie in herstelgerichte 
politiepraktijken  (2)

� Is burenbemiddeling een taak voor de politie?
Dienen politieambtenaren zelf te bemiddelen of enkel door 
te verwijzen? 
- taak voor de politie: mogelijkheden afwegen
- geen taak voor de politie: wiens taak dan wel?

� Hergo: politie als vertegenwoordiger van de samenleving 
(parket een te hoge drempel)
Maar tijdsintensief en geen middelen voorzien?

Andere instantie die met eenzelfde autoriteit kan optreden?

� Zijn deze praktijken wel allemaal zo ‘herstelgericht’?


