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Elk jaar vallen duizenden verkeersslachtoffers. Elk jaar veroorzaken dus evenveel mensen, zonder of 

met fout, een verkeersongeval. De schaamte en het schuldgevoel zijn vaak groot, drijven veroorzakers 

in sociaal isolement en weerhouden hen ervan om hulp te vragen of te aanvaarden. Als hulpverlener is 

het belangrijk om je neutraal en onbevooroordeeld op te stellen en geen beschuldigingen te uiten. 

Veroorzakers en slachtoffers van een verkeersongeval bevinden zich immers op een breed continuüm. 

Er is niet zoiets als 'het slachtoffer’ en 'de veroorzaker'. Een verkeersongeval kan het gevolg zijn van een 

zware fout, zoals overdreven snelheid, onder invloed rijden of roekeloos rijgedrag. Maar in heel wat 

gevallen is het een gevolg van een samenloop van omstandigheden, een inschattingsfout of op het 

verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn. Ook veroorzakers en hun omgeving worstelen met de 

gevolgen van het verkeersongeval. 

 

 

 Neem een neutrale, onbevooroordeelde houding aan en uit geen beschuldigingen. 

 Voorzie een aparte ruimte voor de naasten van slachtoffer en veroorzaker. 

 Zorg ervoor dat een eventuele confrontatie tussen (de naasten van) slachtoffer en 

veroorzaker niet zonder begeleiding gebeurt. 

 Begeleid de veroorzaker bij de schuldvraag of verwijs door wanneer nodig. 

 

 

 De dienst slachtofferbejegening van de lokale politiedienst. 

 De diensten slachtofferhulp van de Centra Algemeen Welzijnswerk: www.caw.be. 

 De zelfhulpgroep voor veroorzakers: Even Zeer. Deze lotgenotenwerking biedt telefonisch, per 

e-mail of face-to-facehulpverlening of brengt een bezoek aan huis. Deze dienstverlening is 

gratis. Contact met de zelfhulpgroep kan via de contactpagina op de website of 

via evenzeer@gmail.com. 

 

Veroorzakers hebben vaak de behoefte om in contact te treden met slachtoffers of hun naasten. In veel 

gevallen weten zij echter niet hoe ze dit moeten bewerkstelligen. Het kan ook zijn dat ze worden 

tegengehouden door bijvoorbeeld schaamte. Ze spreken hun wens daarom niet altijd uit. Als 

hulpverlener kan het belangrijk zijn om dit ter sprake te brengen, zodat de noden van de veroorzaker 

duidelijk worden. 

Rechtstreeks contact opnemen met de tegenpartij is vaak moeilijk voor de veroorzaker. Men is te 

emotioneel, voelt zich schuldig, beschaamd, is erg bezorgd om de reactie van het slachtoffer, … De 

tussenkomst van een neutrale bemiddelaar kan helpen. Deze bemiddelaar legt het eerste contact naar 

de andere betrokken partij(en) en tracht een dialoog tot stand te brengen. Een bemiddeling kan 

https://rondpunt.be/na-een-verkeersongeval/veroorzaker/emotionele-hulp/professionele-hulpverlening/
http://www.lokalepolitie.be/zones
https://rondpunt.be/na-een-verkeersongeval/professional/sociaal-werker/bij-opname/contact-met-veroorzaker/www.caw.be
https://evenzeer.be/
mailto:evenzeer@gmail.com
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rechtstreeks of onrechtstreeks verlopen. De bemiddelaar kan gesprekken hebben met slachtoffer en 

veroorzaker apart. In dat geval brengt hij vragen en boodschappen over van de ene naar de andere 

partij. Partijen kunnen er ook voor kiezen om elkaar te ontmoeten in een gezamenlijk gesprek. Dat wordt 

uiteraard goed voorbereid. De bemiddeling is vrijwillig, verloopt vertrouwelijk en is gratis. 

Moderator is het forum voor herstelrecht en bemiddeling in Vlaanderen: 

www.moderator.be of info@moderator.be. 

 

Het is mogelijk dat er negatieve reacties verschijnen op (sociale) media, die kwetsend kunnen zijn voor 

de veroorzaker. Je kan de veroorzaker aanraden dat het beter is om weg te blijven van fora van 

nieuwssites of Facebookpagina’s zodat hij de reacties niet te zien krijgt. Dat is natuurlijk makkelijker 

gezegd dan gedaan.  

Ook kan het beter zijn om nergens op te reageren. De media heeft vaak al een mening gevormd en wijkt 

daar moeilijk van af.  Frustraties zijn een slechte basis om contact met een journalist te zoeken. 

Journalisten kunnen emoties misschien op een verkeerde manier uitspelen. Wanneer de emoties wat 

meer gaan liggen zijn, kan er wel nagedacht worden over het brengen van je verhaal in de media. 

Hierover moet goed nagedacht worden want de impact valt niet te onderschatten. Over de voor- en 

nadelen van contact met de pers en hoe je je kan voorbereiden op een interview, lees je hier meer. 

Het is natuurlijk vooral belangrijk wat de veroorzaker zelf wil. Indien Als hij vindt dat er bepaalde regels 

geschonden zijn (bv. ongewild herkenbaar zijn), dan kan hij actie ondernemen. Dat kan al wanneer er 

geen foto of volledige naam weergegeven wordt. Door gebruik van initialen in combinatie met 

vermelden van woonplaats en bijvoorbeeld beroep is iemand al herkenbaar. 

Wat een journalist wel en niet mag, staat neergeschreven in de Journalistieke Code van de Raad voor 

de Journalistiek. Deze code is online raadpleegbaar of als pdf te downloaden. De Raad voor de 

Journalistiek is specifiek opgericht ter zelfregulering van de journalistiek in Vlaanderen. Ze behandelen 

onder andere klachten in een gratis procedure. De uitspraak van deze procedure is moreel van aard. 

Onderstaande richtlijnen uit de Code kunnen in dit geval interessant zijn: 

 Art. 6: Wanneer een wederwoord gevraagd wordt, dan moet de journalist dit toekennen. Een 
vraag om wederwoord kan enkel om ernstige redenen afgewezen worden. 

 Art. 15: Een journalist mag geen misbruik maken van zijn hoedanigheid en in het bijzonder ten 
aanzien van mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie, zoals bijvoorbeeld slachtoffers 
van ongevallen. 

 Art. 22: Een journalist houdt rekening met de rechten van eenieder die in de berichtgeving 
voorkomt. Hij weegt die rechten af tegenover het maatschappelijk belang van de informatie. 

o Er moet bijzondere terughoudendheid zijn bij het bekendmaken van gegevens of 
afbeeldingen die identificatie mogelijk maken van mensen in een maatschappelijk 
kwetsbare positie. 

o Bij slachtoffers die geen publieke figuren zijn, mag de journalist geen informatie en 
beeldmateriaal overnemen van persoonlijke websites en socialenetwerksites. 

o Iedereen heeft recht op vergetelheid maar met de komst van het internet is dat wel 
moeilijk toepasbaar geworden. Via bemiddeling of een klachtprocedure bij de Raad 
voor de Journalistiek kan je wel eisen dat bepaalde artikels offline gehaald worden of 
geanonimiseerd worden.  

https://rondpunt.be/na-een-verkeersongeval/professional/sociaal-werker/bij-opname/contact-met-veroorzaker/www.moderator.be
mailto:info@moderator.be
https://www.rondpunt.be/nl/ik-ben-veroorzaker/verder-na-het-ongeval/contact-met-de-pers/
https://www.rvdj.be/journalistieke-code
https://www.rvdj.be/
https://www.rvdj.be/
https://www.rvdj.be/code-raad-voor-de-journalistiek
https://www.rvdj.be/sites/default/files/pdf/code-rvdj.pdf
https://www.rvdj.be/code-raad-voor-de-journalistiek#richtlijn6
https://www.rvdj.be/code-raad-voor-de-journalistiek#minderjarigen
https://www.rvdj.be/code-raad-voor-de-journalistiek#socialemedia
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 Art. 23: de journalist respecteert het privéleven van personen. In een eventuele gerechtelijke 
context moet er ook bijzondere terughoudendheid zijn met het noemen van namen van 
slachtoffers.  

 Art. 14 stelt dat een nieuwsredactie in volle onafhankelijkheid haar webfora beheert. Ze draagt 
de volledige verantwoordelijkheid voor dit beheer, wat wil zeggen dat je kan eisen dat bepaalde 
reacties op de fora offline gehaald worden.  

 
Indien je een procedure wil opstarten bij de ombudsdienst van de Raad voor de Journalistiek, is het 

aangewezen om dit zo snel mogelijk te doen. Normaal gezien moet een klacht schriftelijk (via e-mail of 

brief) binnen twee maanden ingediend worden. Er zijn twee klachtprocedures mogelijk: 

1. Via de ombudsfunctie: Er wordt bemiddeld met het oog op een minnelijke regeling. De 
bemiddeling is gratis en kan nooit resulteren in een geld- of schadevergoeding. Deze 
bemiddeling bestaat uit een gesprek waarna bv. een foto offline gehaald wordt, 
persoonsgegevens geanonimiseerd worden, … 

2. De klachtprocedure: Deze procedure wordt opgestart wanneer de bemiddeling niet lukt. Er 
wordt, opnieuw kosteloos, een hoorzitting georganiseerd waarin de standpunten naast elkaar 
worden gelegd. Daarna volgt een uitspraak, ook hier is die moreel van aard. Er kunnen dus geen 
sancties of schadevergoedingen worden afgedwongen. Wel worden de gemaakte fouten in de 
mate van het mogelijke rechtgezet en wordt de fout gepubliceerd op de website van de Raad 
voor de Journalistiek (uiteraard met geanonimiseerde persoonsgegevens) en in het betrokken 
medium. Bovendien worden er excuses aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rvdj.be/code-raad-voor-de-journalistiek#respect
https://www.rvdj.be/code-raad-voor-de-journalistiek#gebruikersinhoud
http://www.rvdj.be/
http://www.rvdj.be/node/120

