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Het herstelgericht groepsoverleg (hergo) is 

een bijeenkomst waarop de verdachte, zijn 

ouders en enkele mensen uit zijn/haar omge-

ving, op zoek gaan naar mogelijkheden om de 

fout zo goed mogelijk te herstellen. Ook u 

wordt hierop uitgenodigd. U kiest uiteraard 

zelf of u hier al dan niet wil op ingaan. U kiest 

ook wie u mee brengt ter ondersteuning.  

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de kans om 

aan de verdachte duidelijk te maken wat de 

feiten voor u betekenen en wat de gevolgen 

zijn. U kan ook meer te weten komen over de 

verdachte zelf, zijn motivatie en zijn achter-

grond. 

Nadat de verdachte en zijn ouders hebben 

gehoord welke verwachtingen u hebt, werken 

zij een plan uit waarin ze hieraan proberen 

tegemoet te komen.  

Daarnaast doen zij een voorstel om de schade 

aan de maatschappij te herstellen en om het-

geen gebeurde in de toekomst te voorkomen. 

U krijgt de kans om hier bedenkingen bij te 

geven en mee te zoeken naar een intentie-

plan waar iedereen kan achter staan. 

 De verdachte, zijn gezin en personen die 

de verdachte kunnen ondersteunen bij 

het overleg en de uitvoering van de 

overeenkomst; 

 de advocaat van de verdachte; 

 de consulent van de verdachte; 

 u als benadeelde en de mensen die u 

kunnen ondersteunen bij het overleg; 

 een politiebeambte; 

 de moderator en co - moderator die het 

overleg begeleiden; 

 eventueel uw advocaat. 

 

 

De jeugdrechter stelt een hergo voor, eventu-

eel na advies van de sociale dienst van de 

jeugdrechtbank.  

De moderator en co - moderator hebben een 

gesprek met de verdachte en zijn ouders. Zij 

gaan na of de verdachte wil deelnemen en wie 

wordt uitgenodigd.  

Zij hebben ook een gesprek met u als benadeel-

de en gaan na of u wil deelnemen, wie u mee-

brengt of door wie u zich wil laten vertegen-

woordigen. 

Als een hergo niet plaatsvindt, beslist de jeugd-

rechter wat er verder gebeurt.  

Tijdens een hergo wordt er stilgestaan bij wat 

er is gebeurd. Vervolgens stelt de verdachte 

een intentieplan op waar alle partijen achter 

staan.  

Dit plan wordt voorgelegd aan de jeugdrechter. 

Als hij akkoord gaat, kan dit uitgevoerd worden. 

Als er geen intentieplan komt of deze niet 

(goed) wordt uitgevoerd, beslist de jeugdrech-

ter wat er gebeurt.  Op elk moment kan u uw 

rechten als burgerlijke partij nog laten gelden. 

WAT?  WIE? HOE?  


