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Een herstelgericht groepsoverleg (hergo) is 

een bijeenkomst waarbij jij - samen met je 

familie en mensen die jou kunnen onder-

steunen - op zoek gaat naar mogelijkheden 

om hetgeen gebeurde zo goed mogelijk te 

herstellen. Hierbij wordt ook de benadeel-

de uitgenodigd.  

Op deze bijeenkomst krijg je de kans om 

voorstellen te doen voor het herstel. Jij 

zoekt, samen met je omgeving, naar een 

oplossing voor de gevolgen van de feiten.  

Jullie doen  ook een voorstel om de schade 

aan de maatschappij te herstellen en om 

hetgeen gebeurde in de toekomst te voor-

komen. 

Deze voorstellen komen in een intentie-

plan.  

 Jijzelf, je gezin en iedereen die jou kan 

ondersteunen bij het overleg en de uit-

voering van de overeenkomst; 

 de benadeelde en/of mensen die hem/

haar kunnen ondersteunen; 

 een politiebeambte; 

 de moderator en co-moderator die de 

hergo begeleiden; 

 je advocaat; 

 je consulent; 

 eventueel de advocaat van de benadeel-

de.  

 

Het is belangrijk dat er minstens enkele men-

sen aanwezig zijn die jou ondersteunen. Zij 

kunnen helpen bij de uitvoering van je intentie-

plan.  

 

De jeugdrechter stelt een hergo voor, 

eventueel na advies van de sociale dienst 

van de jeugdrechtbank.  

De moderator en co - moderator hebben 

eerst een gesprek met jou en je ouders. Als 

jullie aan een hergo deelnemen, wordt 

besproken wie van je familie en omgeving 

wordt uitgenodigd.  

De moderator en co - moderator hebben 

ook een gesprek met de benadeelde. Ze 

bespreken met het slachtoffer of hij/zij 

deelneemt en wie hij/zij meebrengt.  

Als een hergo niet plaats vindt, beslist de 

jeugdrechter wat er verder gebeurt.  

Tijdens een hergo wordt er stilgestaan bij 

wat er is gebeurd. Vervolgens stel jij een 

intentieplan op waar alle partijen achter 

staan.  

Dit plan wordt voorgelegd aan de jeugd-

rechter. Als hij akkoord gaat, kan het plan 

uitgevoerd worden. Als er geen intentie-

plan komt of deze niet (goed) wordt uitge-

voerd, beslist de jeugdrechter wat er     

gebeurt.  

WAT?  WIE? HOE?  


