
WANNEER KAN 
EEN BEMIDDELING?

Er is een jeugddelict gebeurd. Het slachtoffer is gekend en de 
verdachte is een minderjarige. Het Openbaar Ministerie doet 
aan alle partijen een bemiddelingsaanbod en ook wordt het Be-
middelingsburo op de hoogte gebracht.

WAT IS BEMIDDELING?
De partijen zoeken, samen met een bemiddelaar, naar de meest 
passende vorm van herstel.
Als slachtoffer zit je misschien met vragen, heb je boodschap-
pen voor de ander of heb je verwachtingen. Deze kunnen van  
emotionele of van financiële aard zijn. Al deze aspecten kan je 
bespreken met de bemiddelaar.
Als minderjarige verdachte zit je misschien met vragen hoe dit 
is kunnen gebeuren en of je iets kan goedmaken naar het slacht-
offer, je familie, je omgeving en jezelf toe. De bemiddeling is een 
manier om hiermee aan de slag te gaan.
Er vinden afzonderlijke gesprekken plaats met alle partijen. Ook 
de ouders van minderjarigen zijn een gesprekspartner. De be-
middelaar luistert naar jullie ervaringen en verwachtingen. 

Een bemiddeling kan op twee manieren gebeuren. Ofwel pen-
delt de bemiddelaar tussen de partijen en brengt zo boodschap-
pen over. Ofwel kiezen partijen ervoor om elkaar te ontmoeten, 
in het bijzijn van de bemiddelaar. Jullie kiezen dit zelf. Beide ma-
nieren kunnen leiden tot een geschreven overeenkomst.



WAAR KAN JE TERECHT?

Bemiddelingsburo Leuven
Waversebaan 66
3001 Heverlee
 

tel 016 79 09 80 | fax 016 79 90 24
bemiddelingsburo@alba.be 

NUTTIGE LINKS
www.alba.be
www.cawoostbrabant.be (slachtofferhulp)
www.advocaat.be
www.balieleuven.be 

GOED OM WETEN
Een bemiddeling verloopt op vrijwillige basis, is vertrouwelijk 
en gratis.
De bemiddeling vervangt de gewone gerechtelijke afhandeling 
niet.
Je kan op elk moment je advocaat raadplegen.
De gesprekken kunnen bij jou thuis of op de bemiddelingsdienst 
plaatsvinden, overdag of ’s avonds.
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