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De bruid van Frankenstein

Dwarsboomt mensenrechtenrechtspraak de prille romance van
de Belgische strafprocedure met het herstelrecht?

Joost Huysmans & Frank Verbruggen

Inleiding: de verrassende vlotte ‘verloving’ van de Belgische wetgever met het
herstelrecht

Laten we eerlijk zijn: het hedendaagse Belgische strafrecht en strafprocesrecht is
veeleer een soort monster van Frankenstein dan een ideaal geproportioneerde Da
Vinci-mens. De op een weinig verfijnde manier aaneen genaaide stukken wet-
geving zien er niet alleen slecht uit,1 het eindresultaat lijkt ook vaak aan de con-
trole van de roekeloze schepper te ontsnappen. En net als bij Frankenstein belet-
ten de goede intenties en de leergierigheid van het onbegrepen en eenzame
schepsel niet dat het uiteindelijk zijn schepper ten gronde richt. De elektriciteit
die het monster in gang zet, is de laatste jaren vooral van het mensenrechtenhof
in Straatsburg gekomen. In deze wat geforceerde beeldspraak zouden we het her-
stelrecht kunnen zien als Elisabeth, Victor Frankensteins geïdealiseerde2 toekom-
stige bruid.

In de wereld van het herstelrecht geldt België immers als een soort successtory.
Na jarenlange pilootprojecten kreeg de herstelbemiddeling er in 2005 een uit-
drukkelijke wettelijke basis.3 De wettelijke bepalingen zijn een bijna letterlijke
vertaling van wat de herstelbemiddelingspraktijk wenste.

Artikel 3ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (Sv): ‘Aan
de personen die een direct belang hebben in het kader van een gerechtelijke
procedure wordt de mogelijkheid geboden om beroep te doen op bemiddeling,
overeenkomstig de desbetreffende wettelijke bepalingen. Bemiddeling is een
proces dat aan personen in conflict toelaat om, als zij er vrijwillig mee instem-
men, 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 commu-

1 Wie twijfelt, moet artikel 505 Sw maar eens lezen.
2 In Mary Shelley’s woorden: ‘(…) her face so expressive of sensibility and sweetness that none

could behold her without looking on her as of a distinct species, a being heaven-sent, and bearing
a celestial stamp in all her features.’

3 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, Belgisch Staats-
blad 27 juli 2005, inwerkingtreding op 31 januari 2006.
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nicatie 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.’
Artikel 553 § 1 Sv: ‘Onder voorbehoud van artikel 216ter van dit Wetboek,
kan elkeen die een direct belang heeft in elke fase van de strafprocedure en
tijdens de strafuitvoering verzoeken om bemiddeling.
§ 2. Het openbaar ministerie, de onderzoeksrechter, de onderzoeksgerechten
en de rechter zien erop toe dat de personen betrokken in een gerechtelijke
procedure worden geïnformeerd over de mogelijkheid een bemiddeling te vra-
gen. Voor zover zij dit in concrete dossiers opportuun achten, kunnen zij zelf
aan de partijen een bemiddeling voorstellen.
§ 3. De vraag tot bemiddeling wordt gericht aan een dienst bedoeld in artikel
554, § 1.
Deze dienst kan de procureur des Konings inlichten van deze vraag en, in
voorkomend geval, om de toelating verzoeken kennis te mogen nemen van
het dossier.
§ 4. De partijen kunnen tijdens de bemiddeling worden bijgestaan door een
advocaat.’

Iedereen met een direct belang kan herstelbemiddeling vragen, het Openbaar
Ministerie (OM) moet erover informeren en het moet het zo nodig spontaan sug-
gereren. Instemming van alle partijen, vrijwilligheid, neutraliteit van de bemidde-
laar en vertrouwelijkheid4 van het proces zijn uitdrukkelijk gewaarborgd.

De toenmalige minister van Justitie Verwilghen deed in 2000 de vaak geëchode
uitspraak5 dat het zijn droom was het Strafwetboek en het Wetboek Strafvorde-
ring te vervangen door Wetboeken van Herstelrecht en Herstelvordering. De ver-

4 Artikel 555 § 1 Sv: ‘De documenten die worden opgemaakt en de mededelingen die worden
gedaan in het kader van de tussenkomst van de bemiddelaar zijn vertrouwelijk, met uitzondering
van datgene waarmee de partijen instemmen om het ter kennis van de gerechtelijke instanties te
brengen. Zij kunnen niet worden aangewend in een strafrechtelijke, burgerrechtelijke, adminis-
tratieve, arbitrale of in enige andere procedure voor het oplossen van conflicten en zijn niet toe-
laatbaar als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis.
§ 2. Vertrouwelijke documenten die toch zijn meegedeeld of waarop een partij steunt in strijd
met de geheimhoudingsplicht, worden ambtshalve uit de debatten geweerd.
§ 3. Onverminderd de verplichtingen die hem bij wet worden opgelegd, mag de bemiddelaar de
feiten waarvan hij uit hoofde van zijn ambt kennis krijgt, niet openbaar maken. Hij mag niet wor-
den opgeroepen als getuige in een strafrechtelijke, burgerrechtelijke, administratieve, arbitrale of
in enige andere procedure met betrekking tot de feiten waarvan hij in de loop van een bemidde-
ling kennis heeft genomen.
Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de bemiddelaar.’

5 ‘Wij werken vandaag met een Wetboek van Strafrecht; eigenlijk wil ik een Wetboek van Herstel-
recht. Wij hanteren vandaag het Wetboek van Strafvordering; eigenlijk heb ik nood aan een Wet-
boek van Herstelvordering, met daarin een luik hersteltoemeting en een luik hersteluitvoering.’
(Toespraak van minister M. Verwilghen bij de plechtige installatie van de Commissie ‘Strafuit-
voeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting’, 28 februari
2000, zie L.van Garsse (2005) De externe rechtspositie van de gedetineerden en het herstelrecht.
Een poging tot situering. Nieuwsbrief Suggnomè, forum voor herstelrecht en bemiddeling, 6(3), 3,
<www.herstelrecht.be/nieuwsbrief/nieuwsbrief_jg06nr3.pdf> ).
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liefdheid moest met andere woorden in een verloving en een huwelijk uitmonden.
Hoe en wanneer dat zou gebeuren, liet de politicus wijselijk in het midden. Want
ondanks de goede intenties, lijkt de herstelbemiddeling een mooi, maar wat mar-
ginaal gebeuren te blijven, wat losstaand van de bulk van strafprocedures.

In deze gelegenheidsbijdrage willen wij, Belgische penalisten die de onvolkomen-
heden van het bestaande systeem goed zien en dus openstaan voor alternatieven
als een meer herstelrechtelijke benadering, waarschuwen dat vreemd genoeg de
mensenrechten het strafproceduremonster in een richting zouden kunnen sturen
waarbij Frankensteins bruid de dupe zou kunnen zijn.

Toenemende aandacht voor mensenrechten bij herstelgerichte procedures

In de herstelrechtelijke literatuur vloeide de laatste jaren terecht al heel wat inkt
over de fundamentele proceswaarborgen in de verscheidene procedures die
gebundeld zitten onder de naam restorative justice.6 Het informele karakter van
het herstelrecht zou aanleiding kunnen geven tot machtsverschillen tussen de
verschillende partijen en de fundamentele waarborgen moeten dat tegengegaan.
De vrees is echter dat dit tot een herformalisering zou leiden, terwijl de informele
uitwisseling van feiten en verhalen tussen dader en slachtoffer net een van de
grote hernieuwingen en dus troeven van de herstelrechtelijke benadering uit-
maakt. Wij bekijken alvast in hoeverre artikel 6 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
dwingend van toepassing is op herstelgerichte procedures. In welke mate moeten
de overheden onder het geldende recht alle of bepaalde fundamentele waarborgen
van artikel 6 EVRM garanderen in hun wettelijke regeling van herstelgerichte pro-
cedures?

Wie naar herstelrecht zoekt in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens (EHRM) over het recht op een eerlijk strafproces, dreigt van een
kale reis thuis te komen. We trachten daarom enkele regels over de toepassing
van artikel 6 op herstelgerichte procedures af te leiden uit de beslissingen van het
EHRM en de voormalige Europese Commissie voor de rechten van de mens over
de minnelijke schikking en de arbitrage. We focussen op de strafvorderlijke aspec-
ten van artikel 6 EVRM en niet zozeer op het lot van de gevorderde schadever-
goeding. We beperken ons ook grotendeels tot de herstelgerichte procedure die
hetzij een alternatief biedt voor de strafprocedure,7 hetzij parallel met de straf-
procedure verloopt en een impact kan hebben op de uitkomst van de strafproce-
dure.8 Herstelgerichte procedures na het definitieve einde van de strafprocedure
of die volledig losstaan van de strafprocedure en er geen enkele impact op heb-

6 Het standaardwerk is dat van K. Lauwaert (2009) Herstelrecht en procedurele waarborgen. Apel-
doorn/Antwerpen: Maklu, p. 397.

7 Een dergelijke hypothese is te vinden in de Belgische figuur van de strafbemiddeling (artikel
215ter Sv), in de vorm van een dader-slachtofferbemiddeling die kan leiden tot een verval van de
strafvordering.

8 Dat is de herstelbemiddeling van artikel 3ter V.T. Sv en artikel 553-555 Sv.
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ben, vallen buiten het toepassingsgebied van het strafrechtelijke luik van artikel 6
EVRM.

De mensenrechtelijke grenzen aan het niet-toepassen van de ‘normale’
procedure

In afwachting van de realisatie van Verwilghens droom blijft de klassieke straf-
procedure echter de ‘norm’. De rechtspraak van het EHRM over het recht op een
eerlijk proces (artikel 6 EVRM) leert dat de integratie van herstelgerichte proce-
dures in de strafprocedure dan tot moeilijkheden aanleiding kan geven. Het
EHRM heeft weliswaar in talloze arresten benadrukt dat de beklaagde ervoor kan
kiezen vrijwillig aan de fundamentele waarborgen van het recht op een eerlijk
proces te verzaken.9 Dit verzakingsrecht van de beklaagde vervult daarbij een bij-
zondere functie binnen het systeem van artikel 6 EVRM: de staat kan er zich op
beroepen om een nationale regelgeving die indruist tegen het recht op een eerlijk
proces, alsnog te rechtvaardigen.10 Wanneer met andere woorden iemand volledig
vrijwillig instemt met een procedure die niet aan de vereisten van artikel 6 vol-
doet, verliest hij het recht om nadien nog te klagen over schending van dat recht
op een eerlijk proces.
Herstelgerichte procedures in de strafprocedure kunnen problematisch zijn in het
licht van het fundamentele recht op toegang tot een rechter in artikel 6 EVRM.11

Een succesvolle herstelgerichte procedure als alternatief voor de strafprocedure is
buitengerechtelijke afhandeling, die conform het Deweer-arrest uit 1980,12 vrije
instemming van de dader vereist.

Herstelbemiddeling en criteria voor de toestemming

Herstelbemiddeling loopt in België voorlopig parallel met de strafprocedure; het
is een soort fase in de strafprocedure, waarbij de resultaten wel een impact (kun-
nen) hebben op de strafprocedure als partijen dat willen. Daarmee kunnen het
zwijgrecht en het recht van de dader om niet mee te werken aan zijn veroordeling
in het gedrang komen. Het zwijgrecht13 houdt immers in dat ‘de vervolgende par-
tij het bewijs van een misdrijf moet leveren zonder een beroep te doen op bewijs-
middelen die zijn verkregen door middel van dwang of druk tegen de wil van de

9 J. Vandelanotte & Y. Haeck (2005) Handboek EVRM, I. Antwerpen: Intersentia, p. 151.
10 O. De Schutter (2000) Waiver of rights and state paternalism under the European Convention on

Human Rights. NILQ, 482-485.
11 Het fundamentele recht op toegang tot een rechter die voldoet aan de waarborgen van artikel 6

EVRM is niet uitdrukkelijk neergeschreven in de tekst van artikel 6 EVRM, maar volgt uit con-
stante rechtspraak van het EHRM: J. Vandelanotte & Y. Haeck (2004) Handboek EVRM, II A. Ant-
werpen: Intersentia, p. 489.

12 EHRM 27 februari 1980, nr. 6903/75, Deweer t. België, § 49.
13 Het zwijgrecht is weliswaar niet expliciet opgenomen in de tekst van artikel 6 EVRM, maar uit-

drukkelijk erkend door vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens,
conform Vandelanotte & Haeck, 2005, p. 561-564.
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beklaagde’.14 Ook hieruit volgt dus dat de dader vrijwillig moet instemmen met
een procedure van herstelbemiddeling wanneer de resultaten ervan, bijvoorbeeld
verklaringen die de beklaagde tijdens de herstelbemiddeling heeft afgelegd, zou-
den worden gebruikt in de strafprocedure. De Belgische wet15 heeft dat uitdruk-
kelijk bevestigd: de vertrouwelijkheid van de bemiddeling kan enkel met instem-
ming van alle partijen worden opgeheven.

Voor het EHRM levert echter niet elke expliciete of impliciete toestemming van
de dader een rechtsgeldige verzaking aan een fundamentele waarborg van artikel
6 EVRM op. De toestemming moet aan een aantal materiële criteria voldoen en
met een aantal formele waarborgen gepaard gaan. Om niet te botsen met artikel 6
EVRM moet het herstelrecht dus onvermijdelijk enigszins formaliseren. Concreet
heeft het EHRM doorheen de jaren de volgende toetsingscriteria voor de geldig-
heid van een verzaking aan een procedurele waarborg van het EVRM geformu-
leerd:16 (1) de toestemming kan expliciet of impliciet zijn, maar moet ondubbel-
zinnig kunnen worden vastgesteld; (2) de instemming moet uit vrije wil zijn
gebeurd; (3) er moeten voldoende compenserende procedurele waarborgen
bestaan evenredig aan zijn belangrijkheid; en (4) de toestemming mag niet strij-
dig zijn met een belangrijk publiek belang.

Ondubbelzinnigheid en de toenemende rol van de advocaat
Ten eerste moet de expliciete of impliciete toestemming van de dader ondubbel-
zinnig kunnen worden vastgesteld. De staat zal moeten aantonen dat de dader
wist waarmee hij instemde, dat de instemming er een was met kennis van
zaken.17 Daarvoor moet de verdachte enerzijds de inhoud kennen van de funda-
mentele waarborg waaraan hij verzaakt en anderzijds weten hoe zijn instemming
zijn mogelijkheid beperkt om zich op dat recht te beroepen.18 De cruciale vraag is
of de overheid er zonder meer van uit mag gaan dat, behoudens tegenindicaties,

14 EHRM 17 september 1996, nr. 19187/91, Saunders t. Verenigd Koninkrijk, § 69; EHRM (grote
kamer) 10 maart 2009, nr. 4378/02, Bykov t. Rusland, § 92.

15 Artikel 555 Sv: ‘§ 1. De documenten die worden opgemaakt en de mededelingen die worden
gedaan in het kader van de tussenkomst van de bemiddelaar zijn vertrouwelijk, met uitzondering
van datgene waarmee de partijen instemmen om het ter kennis van de gerechtelijke instanties te
brengen. Zij kunnen niet worden aangewend in een strafrechtelijke, burgerrechtelijke, adminis-
tratieve, arbitrale of in enige andere procedure voor het oplossen van conflicten en zijn niet toe-
laatbaar als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis.
§ 2. Vertrouwelijke documenten die toch zijn meegedeeld of waarop een partij steunt in strijd
met de geheimhoudingsplicht, worden ambtshalve uit de debatten geweerd.
§ 3. Onverminderd de verplichtingen die hem bij wet worden opgelegd, mag de bemiddelaar de
feiten waarvan hij uit hoofde van zijn ambt kennis krijgt, niet openbaar maken. Hij mag niet wor-
den opgeroepen als getuige in een strafrechtelijke, burgerrechtelijke, administratieve, arbitrale of
in enige andere procedure met betrekking tot de feiten waarvan hij in de loop van een bemidde-
ling kennis heeft genomen.
Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de bemiddelaar.’

16 J.-F. Renucci (2007) Traité de droit européen des droits de l’homme. Parijs: L.G.D.J., p. 383-385.
17 N. van Leuven (2009) Contracten en mensenrechten. Antwerpen: Intersentia, p. 337-338.
18 EHRM 9 september 2003, nr. 30900/02, Jones t. Verenigd Koninkrijk (beslissing); P. Frumer

(2001) La renonciation aux droits et libertés. Brussel: Bruylandt, p. 569-577.
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de dader de inhoud van zijn rechten en de gevolgen van de verzaking kent, dan
wel dat ze bijkomende positieve verplichtingen heeft om effectief te verzekeren
dat de dader voldoende beseft wat hij doet.
Het EHRM beantwoordde deze vraag in het arrest Pfeifer en Planckl.19 Een
beklaagde had, na een vraag van de betrokken Oostenrijkse rechter hieromtrent,
uitdrukkelijk afstand gedaan van zijn recht om die rechter te wraken. Het EHRM
oordeelde echter dat de Oostenrijkse overheid zich niet kon beroepen op die ver-
zaking aan het recht op een onpartijdige rechter. De beklaagde deed afstand van
zijn wrakingsrecht zonder bijstand van zijn advocaat en daarom was de verzaking
niet met kennis van zaken gedaan.20 Het belang van de bijstand van een advocaat
bij de keuze van een beklaagde om zich niet op een fundamentele waarborg te
beroepen, benadrukt het EHRM ook in de veelbesproken Salduz-rechtspraak over
het gebruik van verklaringen die de beklaagde tijdens een politieverhoor heeft
afgelegd zonder bijstand van een advocaat.21 Het Hof koppelt het recht op bij-
stand van een advocaat bij het politieverhoor immers uitdrukkelijk aan het zwijg-
recht en het recht op informatie van de beklaagde. Vanwege de kwetsbare situatie
waarin de beklaagde zich tijdens een politieverhoor bevindt, kan dit slechts effec-
tief worden gewaarborgd wanneer de beklaagde wordt bijgestaan door een advo-
caat.22 Ten slotte lijkt het Europees Hof recentelijk ook de kennisvereiste bij de
dader te koppelen aan een positieve informatieverplichting van de staat zelf om
de dader attent te maken op de inhoud van het fundamentele grondrecht waar-
aan hij verzaakt en de gevolgen van deze verzaking.23 Zo vond het Hof in het
Zaichenko-arrest dat het zwijgrecht was geschonden van de man die tijdens een
politiecontrole bezwarende verklaringen had afgelegd zonder dat de politie hem
eerst attent had gemaakt op zijn recht om te zwijgen.24 De zelfbeschuldigende
verklaring vormde voor het Hof geen geldige impliciete verzaking aan het zwijg-
recht.25 Daarmee lijkt een europeanisering en constitutionalisering van de cautie-
plicht in de maak. Meer algemeen kan men vaststellen dat het mensenrechtenhof
steeds meer twijfelt aan de zelfredzaamheid van verdachten en vanuit die (realis-
tische) visie erg veel belang hecht aan het beschermen door anderen: de waar-
schuwende en informerende overheid enerzijds en de controlerende en informe-
rende advocaat anderzijds.
Hoewel deze Straatsburgse rechtspraak niet onmiddellijk procedures van herstel-
bemiddeling betrof, kunnen we er niettemin enkele verplichtingen voor de her-
stelbemiddeling uit afleiden. Zo lijkt uit deze rechtspraak in de eerste plaats te
volgen dat bijstand van een advocaat voor en na de procedure van herstelbemid-
deling aangewezen is om te waarborgen dat de beklaagde met kennis van zaken

19 EHRM 25 februari 1992, nr. 10802/84, Pfeifer en Plankl t. Oostenrijk.
20 Ibid., §38.
21 EHRM (grote kamer) 27 november 2008, nr. 3639/02, Salduz t. Turkije.
22 Ibid., §§54-55; EHRM 24 september 2009, nr. 7025/04, Pishchalnikov t. Rusland, §§69-70.
23 Conform Frumer 2001 p. 625-631.
24 EHRM 18 februari 2010, nr. 39660/02, Aleksandr Zaichenko t. Rusland.
25 Ibid. §§52-56.
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verzaakt aan zijn zwijgrecht.26 Bovendien zal de herstelbemiddelaar en/of de
instantie die een herstelbemiddeling voorstelt eveneens toelichting moeten geven
over de wijze waarop de herstelbemiddeling verloopt en de gevolgen van een
geslaagde herstelbemiddeling voor de oorspronkelijke strafprocedure, of er min-
stens op moeten toezien dat de dader deze informatie van zijn advocaat heeft ver-
kregen.27 Daar het op het moment van het voorstellen of aanvatten van de
bemiddeling vaak moeilijk te voorzien valt welke richting slachtoffer(s) en daders
uit willen, zal de nodige omzichtigheid geboden zijn. Natuurlijk wordt dit wel
gecompenseerd door de mogelijkheid die alle betrokkenen hebben om de herstel-
bemiddeling af te breken. Nu bemiddeling bij ernstige misdrijven al een proces is
dat tijd vraagt, zijn afgebroken bemiddelingen niet alleen frustrerend: ze kunnen
ook de strafprocedure zelf vertragen en dat is dan weer een andere bedreiging
voor het eerlijk proces (infra, 5).

Vrijwilligheid van instemming
Als tweede criterium vereist het EHRM dat de dader ook uit vrije wil heeft in-
gestemd met de procedure tot herstelbemiddeling of met het gebruik van gege-
vens uit de herstelbemiddeling. Dit betekent dat de beklaagde zijn toestemming
niet mag hebben gegeven onder directe of indirecte fysieke of morele dwang van
de overheid of van een partij van wie deze persoon afhankelijk is.28 Dergelijke on-
geoorloofde dwang kan ook voortkomen uit de omstandigheden waarin de
beklaagde over het al dan niet verzaken aan een fundamentele waarborg van arti-
kel 6 EVRM moet kiezen, vooral wanneer deze dwang dermate groot is dat de
beklaagde de facto geen enkele keuze heeft.29 In het arrest Deweer oordeelde het
Hof dat de beklaagde niet uit vrije wil had verzaakt aan zijn recht op toegang tot
een rechter. Het verschil tussen de zwaarte van de straffen die Deweer kon op-
lopen en de verregaande voorlopige maatregelen tijdens de strafprocedure ener-
zijds30 en het relatief lage bedrag van de minnelijke schikking anderzijds, was zo
groot dat de beklaagde volgens het mensenrechtenhof de facto geen andere keuze
had dan de minnelijke schikking te aanvaarden.
Deze rechtspraak lijkt ons inziens twee verplichtingen aan de herstelbemiddelaar
op te leggen. In de eerste plaats zal de herstelbemiddelaar er immers op moeten
toezien dat noch hijzelf, noch de slachtoffers van het misdrijf een ongeoorloofde
dwang op de dader van het misdrijf leggen tijdens de herstelgerichte procedure.
Dit zal hij enerzijds moeten bewerkstelligen door zelf zo veel mogelijk een neu-
trale houding aan te nemen, zowel ten aanzien van de belangen van dader en
slachtoffer tijdens de herstelgerichte procedure als ten aanzien van de keuze van

26 Conform Recommendation No. R(99)19 of the Committee of Ministers of the Council of Europe,
punt 8.

27 Ibid., punt 10.
28 Frumer 2001, p. 559-561; conform EHRM 25 mei 1998, nr. 15/1997/799/1002, Kurt t. Turkije,

§ 160.
29 EHRM 27 februari 1980, nr. 6903/75, Deweer t. België; conform Frumer 2001, p. 561-567.
30 Als Deweer niet zou hebben gekozen voor een minnelijke schikking, had de Procureur des

Konings als voorlopige maatregel zijn handelszaak kunnen sluiten: EHRM 27 februari 1980,
nr. 6903/75, Deweer t. België, § 51.
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de dader, om al dan niet door te gaan met deze procedure. Anderzijds zal hij ook
verplicht zijn in te grijpen wanneer het machtsverschil in de gesprekken tussen
dader en slachtoffer tijdens de herstelgerichte procedure dermate groot zou zijn
geworden dat het slachtoffer de facto ongeoorloofde morele dwang zou kunnen
uitoefenen op de dader.31 In de tweede plaats lijkt uit de rechtspraak van het
EHRM ook te volgen dat de herstelbemiddelaar erop moet toezien dat de situatie
waarin de dader zich bevindt niet elke mogelijkheid van de dader om niet voor de
herstelgerichte procedure te kiezen de facto uitsluit.32

Minimale waarborgen bij verzaking
Als derde voorwaarde stelt het EHRM dat de instemming met een verzaking
gepaard zal moeten gaan met ‘minimale waarborgen evenredig met zijn belang-
rijkheid’33. Hoewel de – eerder casuïstische – rechtspraak van het EHRM niet
geheel duidelijk maakt waaruit deze ‘minimale waarborgen’ precies zouden moe-
ten bestaan,34 blijkt uit deze rechtspraak niettemin dat het Hof een strengere
interpretatie van deze waarborgen zal aanhouden wanneer de belangen die voor
beklaagde op het spel staan groter zijn, bijvoorbeeld omdat hij strafrechtelijke
veroordeling riskeert en niet louter burgerlijke aansprakelijkheid,35 of een veroor-
deling tot een zware straf riskeert.36 Bovendien kunnen ook uit de Straatsburgse
rechtspraak over de buitengerechtelijke geschillenbeslechting door arbitrage
enkele interessante conclusies voor herstelgerichte procedures worden getrokken.
Buitengerechtelijke geschillenbeslechting waaraan de partijen uit vrije wil deel-
nemen blijkt immers niet volledig te hoeven voldoen aan alle fundamentele waar-
borgen van artikel 6 EVRM,37 op voorwaarde dat de procedure minimale waar-
borgen bevat en zo niet op onevenredige wijze afbreuk doet aan de onderliggende
doelstellingen, aan l’esprit van het recht op een eerlijk proces.38 Zo oordeelde het
EHRM bijvoorbeeld in de zaak Suovaniemi dat recht op een eerlijk proces niet was
geschonden, hoewel er twijfels waren over de objectieve onpartijdigheid van de

31 Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer een rechtspersoon, die de toepasselijke
rechtsregels en dus zijn positie in de strafprocedure veel beter kent, als slachtoffer in een proce-
dure van herstelbemiddeling zou zijn verwikkeld met een individuele dader die niet wordt bijge-
staan door een advocaat; zie in deze zin: O. De Schutter (2000) Le règlement amiable dans la con-
vention européenne des droits de l’homme: entre théorie de la fonction de juger et théorie de la
négotiation. In X., Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire: Mélanges en hommage à
Pierre Lambert. Brussel: Bruylandt, p. 234-235.

32 Wanneer het doorlopen van een succesvolle procedure tot het tenietgaan van de strafvordering
zou leiden, zou dit volgens De Schutter – paradoxaal genoeg – problemen kunnen opleveren als
er een manifeste wanverhouding bestaat tussen de zwaarte van de straffen die de dader zou ris-
keren tijdens de strafprocedure en de zwaarte van de (door het slachtoffer) voorgestelde herstel-
maatregelen (De Schutter 2000 , p. 504).

33 EHRM 23 november 1993, nr. 14032/88, Poitrimol t. Frankrijk, § 31; EHRM (grote kamer)
18 oktober 2006, nr. 18114/02, Hermi t. Italië, § 73.

34 Frumer 2001, p. 611.
35 Ibid., p. 614.
36 EHRM 21 september 1993, nr. 12350/86, Kremzow t. Oostenrijk.
37 ECRM 27 november 1996, nr. 28101/95, Nordström-Janzon en Nordström-Lehtinen t. Neder-

land.
38 ECRM 5 maart 1962, nr. 1197/61, X. t. Duitsland.
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arbiter, omdat de betrokkene uit vrije wil had ingestemd met de arbitrage, en
waarborg van de bijstand van een advocaat tijdens de arbitrageprocedure kon
worden gezien als een evenredige minimale waarborg.39

Artikel 6 EVRM staat de ontwikkeling van een eigen set van principes die vrijwil-
lige herstelgerichte procedures beheersen dus niet in de weg als ze de kern van
het recht op een eerlijk proces van de dader niet raken. De beginselen van behoor-
lijke strafrechtsbedeling moeten niet onverkort worden toegepast en het herstel-
recht kan eigen ‘beginselen van behoorlijk herstelrecht’ ontwikkelen die de
‘onderliggende doelstellingen van het recht op een eerlijk proces’ wel respecteren.
Wat deze laatste nu precies zouden inhouden en welke randvoorwaarden dit mee-
brengt voor de beginselen van behoorlijke herstelbemiddeling, is echter nog nau-
welijks ontgonnen rechtstheoretisch gebied. Toch is de meerderheid van de doc-
trine het eens dat de kerndoelstelling van artikel 6 EVRM erin bestaat een billijk
evenwicht te garanderen tussen de belangen van de vervolgende partij en die van
de beklaagde.40 Dit lijkt bijvoorbeeld in te houden dat artikel 6 EVRM uitsluit dat
de op zich legitieme doelstelling om het slachtoffer een betere plaats te geven in
de strafprocedure zo ver zou gaan dat de dader in een procedureel ondergeschikte
positie ten aanzien van het slachtoffer zou terechtkomen.41 Zo ook lijkt dit in te
houden dat de herstelbemiddeling ook rekening zal moeten houden met de
kwetsbare positie van bepaalde categorieën van daders, zelfs wanneer dit zou lei-
den tot een zekere formalisering van de procedure van herstelbemiddeling. Hier-
bij denken we bijvoorbeeld aan een recht op (gratis) bijstand van een tolk voor
daders die de taal van de herstelgerichte procedure niet voldoende machtig zijn,42

of het recht op de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon bij minderjarige
daders of delinquenten met een psychische aandoening.43 Wanneer deze rechten
niet uitdrukkelijk worden erkend, blijven deze groepen uitgesloten van herstel-
bemiddeling op basis van puur pragmatische of financiële criteria.

Geen belangrijk publiek belang
Ten slotte vereist het EHRM in enkele arresten over de verzaking aan de open-
bare behandeling van een zaak als vierde criterium dat deze verzaking niet strijdig
mag zijn met een ‘belangrijk publiek belang’.44 Hoewel de – eerder casuïstische –
rechtspraak van het Hof ook op dit punt niet geheel duidelijk is,45 lijkt het EHRM
een verzaking uit te sluiten wanneer het publiek er belang bij heeft om de uit-
komst van de zaak te kennen. Dit zal met name het geval zijn wanneer de aard

39 EHRM 23 februari 1999, nr. 31737/96, Suovaniemi t. Finland.
40 T. Schalken (1987) Strafrecht als systeem van rechtsbetrekkingen: een ontwikkeling naar evenwicht?

Arnhem: Gouda-Quint, p. 14-16 en 18-19; R. Verstraeten (2005) Handboek strafvordering. Ant-
werpen/Apeldoorn: Maklu, p. 37-38.

41 Conform P. de Hert (2004) Schaamte en rechtvaardigheid. Twee pijnpunten voor herstelrecht.
In: B. van Stokkom, Straf en herstel. Den Haag, Boom Juridische uitgevers, p. 184-187.

42 Artikel 6.3 (e) EVRM kent beklaagden die de taal van de rechtspleging niet kennen expliciet het
recht op bijstand van een tolk toe; zie ook: Recommendation No. R(99)19 of the Committee of
Ministers of the Council of Europe, punt 8.

43 Conform EHRM 15 juni 2004, nr. 60958/00, S.C. t. Verenigd Koninkrijk, § 29.
44 EHRM 21 februari 1990, nr. 11855/85, Hakansson en Sturesson t. Zweden, § 66.
45 Frumer 2001, p. 607.
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van de rechtsvragen een publieke behandeling noodzakelijk maakt,46 dus met
andere woorden: wanneer de openbare juridische beslechting van de zaak belang-
rijk is voor de rechtsontwikkeling.47 Anderzijds oppert een deel van de rechts-
leer48 dat dit ook het geval zal zijn wanneer de zaak de publieke opinie beroert,
bijvoorbeeld omwille van de zwaarwichtigheid van de feiten of de hoedanigheid
van dader of slachtoffer. Het mensenrechtenhof lijkt in zijn rechtspraak echter
niet erg veel belang aan het laatste te hechten49 en het heeft, voor zover ons
bekend, nog nooit een verzaking omwille van deze voorwaarde onrechtmatig
bevonden.
Het EHRM legt dus enkele, vrij beperkte, voorwaarden op aan de herstelgerichte
procedures. Over het algemeen wordt de vertrouwelijkheid van de contacten tus-
sen dader en slachtoffer en de uitkomst van de herstelbemiddeling in de herstel-
rechtelijke literatuur immers gezien als een van de hoekstenen van het herstel-
recht.50 Hieruit lijkt dus te volgen dat herstelgerichte procedures niet als alterna-
tief voor een strafprocedure zullen kunnen fungeren wanneer het publiek er een
bijzonder belang bij heeft de uitkomst van de strafzaak te kennen, behoudens
wanneer in dit geval de herstelgerichte procedure zelf in openbaarheid zou ver-
lopen.51

Redelijke termijn als bedreiging

Als afwijking van de normale situatie, moet de verzaking restrictief worden ge-
ïnterpreteerd.52 Dit betekent dat de dader die uit vrije wil toestemt met een her-
stelgerichte procedure, enkel impliciet zal hebben verzaakt aan die fundamentele
waarborgen die intrinsiek onverenigbaar zijn met deze procedure, zoals het recht
op berechting door een rechtbank. Hij kan echter niet worden geacht afstand te
hebben gedaan van die fundamentele waarborgen die ook tijdens de herstel-
gerichte procedure gelden. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan het vermoeden
van onschuld in persmededelingen,53 of het recht op berechting binnen een rede-
lijke termijn.
Dergelijke niet verzaakte fundamentele waarborgen die niet intrinsiek incompati-
bel zijn met de herstelgerichte procedure, kunnen er toch beperkingen aan opleg-
gen. Dat kunnen we illustreren aan de hand van de redelijke termijn bij procedu-

46 EHRM 21 februari 1990, nr. 11855/85, Hakansson en Sturesson t. Zweden, § 67.
47 Conform EHRM 28 mei 1997, nr. 16717/90, Pauger t. Oostenrijk, §§ 62-63 a contrario, waar het

Hof van oordeel was dat er geen belangrijk publiek belang in het geding was omdat een rechts-
vraag aan bod kwam die al eerder was behandeld door het Oostenrijkse Grondwettelijk Hof.

48 M.W.C. Feteris (1993) Fiscale administratieve sancties en het recht op een behoorlijk process. Deven-
ter: Kluwer, p. 148-149; Frumer 2001, p. 610.

49 Frumer 2001, p. 607.
50 Lauwaert 2009, p. 290-293.
51 Deze laatste optie is ons inziens niet mogelijk wanneer het belang van het publiek bestaat in de

rechtsontwikkeling, aangezien een herstelgerichte procedure geen juridische beslechting van het
geschil inhoudt.

52 De Schutter 2000, p. 492.
53 EHRM 10 februari 1995, nr. 15175/89, Allenet de Ribemont t. Frankrijk, § 38.
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res van vrijwillige arbitrage. In R. t. Zwitserland oordeelde de voormalige Europese
Commissie voor de rechten van de mens dat het feit dat de partijen hadden inge-
stemd met een arbitrage, niet inhield dat ze ook onvoorwaardelijk afstand zouden
hebben gedaan van hun recht op berechting binnen een redelijke termijn.54 In de
concrete zaak was de redelijke termijn wel niet overschreden omdat het Zwitserse
recht voorzag in een rechtsmiddel bij een te langdurige arbitrage en de bena-
deelde partij dat slechts zeer laat had ingesteld.55 Op dit laatste punt wijkt de
regeling van de redelijke termijn in strafprocedures echter radicaal af van die in
burgerlijke procedures. In strafprocedures begint de redelijke termijn immers te
lopen vanaf het moment dat de dader kennisneemt van het feit dat hij zich moet
verdedigen tegen een beschuldiging dat hij een misdrijf heeft gepleegd,56 en zijn
in beginsel alle vertragingen in de strafprocedure die niet het resultaat zijn van
tegenwerking van de dader toerekenbaar aan de overheid.57 Bovendien oordeelde
het EHRM ook dat het feit dat een strafprocedure nooit door een vonnisrechter is
behandeld58 of de beklaagde uiteindelijk is vrijgesproken en dus geen strafsanctie
heeft gekregen,59 niet in de weg staat aan een schending van de redelijke termijn.
Ook in het herstelrecht zal men dus terdege rekening moeten houden met de
redelijke termijn wanneer het herstelrecht wordt gepresenteerd als deel uitma-
kend van of als een alternatief voor het klassieke strafproces.
In de Belgische praktijk is dat trouwens meestal niet het geval; daar is het inte-
gendeel de gewoonte de meeste slachtoffer-daderbemiddelingscapaciteit in te zet-
ten op dossiers waar het Openbaar Ministerie wel degelijk de intentie heeft om de
zaak voor de vonnisrechter te brengen en succesvolle bemiddeling zal dus niet de
toegang tot de rechter beletten.
In de mate herstelbemiddeling, zeker in complexe gevallen, vaak een arbeids-
intensieve, soms dure vorm van slow justice is, lijkt het te botsen met de aller-
grootste mensenrechtelijke prioriteit van de hervorming van het Belgische straf-
procesrecht. De overgrote meerderheid van de veroordelingen van België betreft
schending van de redelijke termijn.60 Straatsburg verliest meer en meer zijn
geduld met de veel te trage strafprocedures, zodat de tendens duidelijk er een is
naar meer ‘management’, doorlooptijden en tellers.61 Hopelijk schiet dat niet zo
ver door als in Nederland, maar dat het gebrek aan geduld herstelprocedures min-
der populair zou kunnen maken, lijkt ons duidelijk.

54 ECRM 4 maart 1987, nr. 10881/84, R. t. Zwitserland.
55 EHRM 7 juli 1989, nr. 11681/85, Union alimentaria Sanders t. Spanje, § 35; EHRM 15 juli 2004,

nr. 19449/02, Patrianakos t. Griekenland, § 23-24.
56 EHRM 15 juli 1982, nr. 8130/78, Eckle t. Duitsland, § 73.
57 Verstraeten 2005, p. 818-820.
58 EHRM 19 februari 1991, nr. 13087/87, Maj t. Italië, § 12.
59 EHRM 13 september 2005, nr. 34147/96, Lehtinen t. Finland, § 27.
60 F. Verbruggen, K. Magerman & S. de Decker (2010) Mensenrechten voor de Belgische straf-

rechtspraktijk: van sneeuwbal naar lawine. In: R. Verstraeten & F. Verbruggen, Straf- en Strafpro-
cesrecht. Brugge: Die Keure, p. 9-15.

61 Voor het opmerkelijke contrast op dit punt tussen België en Nederland: J.W. Fokkens, J. Meese,
A. de Nauw & M. Otte (2009) De duur van het strafproces in België en Nederland Nijmegen: Wolf
Legal Publishers.
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De steeds prominentere advocaat als ‘bedreiging’?

Ten slotte stellen we meer en meer vast dat de Straatsburgse mensenrechten-
rechtspraak ons in de richting drijft van een strafprocedure die een amalgaam is
van de Europees-continentale en de Angelsaksische. In een belangrijke studie62

heeft de rechtshistoricus Langbein aangetoond dat vooral de prominentie van de
advocaat in de procedure, ten nadele van de verdachte zelf, een typerend kenmerk
van die Angelsaksische strafprocedure is. De herstelbeweging is volgens ons net
voor een deel een reactie op die professionalisering die vooral het slachtoffer,
maar ook wel de dader, van zijn eigen stem beroofde en dus vervreemdde van de
procedure. Nu zal door de steeds verder gaande EHRM-rechtspraak de advocaat
steeds vroeger in de procedure opduiken, vaak van bij het eerste politieverhoor.63

Dat hoeft niet noodzakelijk een rem te zijn op herstelprocedures, maar de kans
dat dit wel het geval is, lijkt ons groot. Advocaten zullen hun cliënten waarschu-
wen dat het erkennen van schuld of spijt allerlei niet te onderschatten gevolgen
kan hebben, waarbij de daders misschien niet zouden stilstaan: het verlies van
dekking door de verzekering, de mogelijke hoofdelijke aansprakelijkheid voor
enorme gerechtskosten terwijl de medeverdachten misschien vrijuit gaan of
onvermogend zijn. Zij zullen misschien focussen op alle waarschuwingen en
informatieverplichtingen waaraan de toestemming tot bemiddeling of gebruik
van gegevens moet voldoen. Advocaten dreigen misschien ook de herstelproce-
dure nog meer dan sommige daders als een ‘middel’ te beoordelen, tactisch in
functie van de te verwachten impact op de rest van de procedure. Bemiddeling
dreigt te verworden tot een onderdeel van plea-bargaining, onderhandeling tussen
juridische professionelen die vooral de regie over het proces willen behouden. Net
dat berekende dreigt de authenticiteit van de betere bemiddeling te hypotheke-
ren. Vanuit mensenrechtelijk standpunt lijkt het echter onvermijdelijk dat als er
in de eigenlijke strafprocedure weinig (bruikbaar) bewijs bestaat, een advocaat
dus aan het einde van een herstelbemiddeling zijn cliënt-dader suggereert te zwij-
gen of te ontkennen. Voor het slachtoffer kan het dan uitermate frustrerend zijn
als de dader die in de vertrouwelijkheid van de herstelbemiddeling wel bekend
heeft, dat niet langer doet en door de rechtbank wordt vrijgesproken omdat bij
gebrek aan instemming het slachtoffer die bekentenis niet mag gebruiken.

62 J. Langbein (2003) The Origins of Adversary Criminal Trial. Oxford: Oxford University Press,
p. 345, en eerder al J. Langbein (1979) Understanding the Short History of Plea Bargaining. Law
& Society, 261-212; conform (het minder overtuigende) D.Cairns (1998) Advocacy and the Making
of the Adversarial Criminal Trial, 1800-1865. New York: Oxford University Press, p. xii + 215.

63 We verwijzen naar de talloze commentaren en reacties, zowel in Belgische als Nederlandse
rechtsleer, op de stroom van EHRM-arresten in het zog van het princiepsarrest Salduz, dat aan-
gehouden verdachten toegang verleent tot een advocaat vanaf de allereerste fase van het onder-
zoek: EHRM 27 november 2008 (Grote Kamer), Salduz t. Turkije, nr.36391/02, § 54.
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Besluit

Op het eerste gezicht vormen de mensenrechten geen bedreiging voor het Belgi-
sche herstelrecht, omdat de wetgever de conformiteit streng heeft bewaakt.
Mogelijke eerlijk-procesproblemen worden grotendeels geneutraliseerd door het
basisbeginsel van vrijwilligheid en de vereiste van de instemming.
De rechtspraak van het EHRM over artikel 6 EVRM leerde dat die vrijwilligheid
van de herstelgerichte procedures niet enkel een belangrijk werkingsprincipe is,
maar ook de juridische hoeksteen van het herstelrecht uitmaakt. Het is immers
precies de vrijwilligheid van de herstelgerichte procedure die maakt dat artikel 6
EVRM, en alle formele procedurele regels die deze bepaling bevat, niet ten volle
van toepassing zal zijn. Zo ontstaat ruimte voor eigen ‘beginselen van behoorlijk
herstelrecht’ die, rekening houdend met de specifieke doelstelling van het herstel-
recht, de dader een behoorlijke behandeling van zijn zaak garanderen. Niettemin
heeft het EHRM aan deze vrijwilligheid enkele formele en materiële voorwaarden
gekoppeld die, wanneer ze zouden worden doorgetrokken naar het herstelrecht,
onvermijdelijk zullen leiden tot een zekere herformalisering van herstelgerichte
procedures. Zo lijkt het Hof bijvoorbeeld te vereisen dat een advocaat bijstand
verleent aan de dader voor en na de herstelgerichte procedure, dat de dader soms
recht heeft op aanwezigheid van een tolk of een vertrouwenspersoon, en dat de
procedure in uitzonderlijke gevallen openbaar dient te verlopen. Of het EHRM
deze – of andere – formele vereisten werkelijk zal stellen aan herstelgerichte pro-
cedures, blijft, bij afwezigheid van specifieke rechtspraak over de toepassing van
artikel 6 EVRM op het herstelrecht, vooralsnog koffiedik kijken.
Over het algemeen lijkt het erop dat Straatsburg erg veel verwacht van allerlei
geschriften om achteraf controle mogelijk te maken. Die betreft dan vooral de
strenge Straatsburgse eisen inzake verzaking door een verdachte aan zijn normale
procedurerechten. De formalisering lijkt daardoor te groeien.
De allerbelangrijkste tendensen in de mensenrechtenrechtspraak, die het Belgi-
sche ‘monster’ van Frankenstein écht van richting kunnen doen veranderen, zijn
enerzijds de plicht om de strafprocedures sneller te laten verlopen, wat zal leiden
tot meer ‘strafprocesmanagement’, en anderzijds de in mensenrechtelijk beton
gegoten prominentie van de advocaat in alle fasen van de strafprocedure. Volgens
ons vormen zij de grootste bedreiging voor het ideaaltypische herstelrecht. Geluk-
kig is het moderne herstelrecht geen naïeve maagd uit de tijd van Victor Franken-
stein, maar een taaie tante die het monster misschien alsnog kan temmen. Ze is
bij deze alvast gewaarschuwd.
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