
Herstelgericht groepsoverleg (Hergo) 

Doel 

Herstelgericht groepsoverleg (hergo) biedt aan het slachtoffer een mogelijkheid om duidelijk 

te maken wat de feiten betekend hebben en/of wat de eventuele gevolgen hiervan zijn 

(geweest). Door een ontmoeting met de dader kan hij meer vernemen over de jongere en 

zijn achtergrond en antwoorden krijgen op zijn vragen. Het slachtoffer wordt actief betrokken 

in het zoeken naar een vorm van herstel. 

De dader krijgt door deelname aan hergo de kans om beter te begrijpen wat de gevolgen 

zijn van zijn gedrag. Gesteund door zijn achterban dient hij zelf een oplossing te zoeken om 

zijn fout zo goed mogelijk te herstellen. De jongere kan op die manier verantwoordelijkheid 

opnemen voor de feiten en een voorstel doen om in de toekomst herhaling van de feiten te 

vermijden. 

 

Doelgroep 

Herstelgericht groepsoverleg is bedoeld voor minderjarige jongeren die een als misdrijf 

omschreven feit hebben gepleegd, doorverwezen zijn door de jeugdrechtbank en bereid zijn 

om mee te werken. Het gaat hierbij om volgende delicten:  

 alle misdrijven met uitzondering van loutere drugsdelicten;  

 druggerelateerde feiten worden wel opgenomen;  

 er is sprake van een aanwijsbaar slachtoffer;  

 er is een aanwijsbare vorm van schade;  

 de schade is van materiële en/of morele en/of financiële aard.  

 

Aanpak 

Het herstelgericht groepsoverleg is een bijeenkomst van de minderjarige dader en het 

slachtoffer, elk met hun achterban. Zij gaan samen op zoek naar een oplossing voor de 

gevolgen van het delict. Dit gebeurt onder leiding van een onpartijdige moderator en een co-

moderator en in aanwezigheid van een politieambtenaar. De advocaat van beide partijen, 

alsook de consulent van de jongere mag op het overleg aanwezig zijn. De achterban bestaat 

uit steunfiguren zoals : ouders, familie, vertrouwenspersonen uit de onmiddellijke omgeving. 

Partijen kiezen zelf wie ze meebrengen ter ondersteuning. Als de partijen een akkoord 

bereiken, wordt dit neergeschreven in een intentieverklaring. Deze intentieverklaring bevat 

de stappen die de jongere zal ondernemen om de materiële en/of morele schade te 

herstellen voor het slachtoffer, en/of de maatschappij en om verdere feiten in de toekomst te 

vermijden. In de (her)nieuw(d)e jeugdwet werd hergo opgenomen als volwaardig 

herstelrechtelijk aanbod op jeugdrechtbankniveau.  

 

Werkzame factoren 

Het herstelgericht groepsoverleg is gebaseerd op vier werkingsprincipes:  

1. Hergo is vrijwillig: Niemand van de direct betrokken partijen is verplicht deel te 

nemen. Een herstelgericht groepsoverleg is een vrijwillig aanbod, waar men al dan 

niet kan instappen. Dit wil dus ook zeggen dat als men beslist om mee te werken, 

men ten allen tijde kan beslissen er opnieuw uit te stappen.  

2. Hergo is vertrouwelijk: De gesprekken die in het kader van het hergo plaatsvinden 

zijn vertrouwelijk. Wat binnen het hergo aan bod komt, wordt niet verder verteld, tenzij 

partijen akkoord gaan om bepaalde elementen aan de jeugdrechter over te brengen.  
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3. Hergo is meerzijdig partijdig: De moderatoren stellen zich neutraal (of beter: 

meerzijdig partijdig) op. De moderatoren zijn er zowel voor de verdachte als het 

slachtoffer, houden hun beider belangen in het oog en zorgen ervoor dat het 

evenwicht tussen de partijen niet verstoord wordt.  

4. Hergo is transparant: De moderatoren verduidelijken aan de direct betrokken partijen 

hun rol, mogelijkheden en beperkingen, het doel en de grenzen van het herstelgericht 

groepsoverleg. Ze houden op geen enkel moment informatie achter.  

 

Effectiviteit 

In de periode januari 2001 tot oktober 2003 is er in opdracht van het Ministerie van Welzijn, 

Gezondheid, en Gelijke Kansen een actieonderzoek uitgevoerd rond herstelgericht 

groepsoverleg voor ernstige jeugddelinquentie in Vlaanderen. Uit dit onderzoek bleek dat de 

betrokkenen in het algemeen tevreden zijn met de gehele procedure, en dat hergo relatief 

goede resultaten laat zien met betrekking tot de recidivegraad (Vanfraechem, 2003). 

 

Meer informatie 

Brussel en Leuven www.vzwbas.be 

Hasselt www.baallimburg.be 

Kortrijk www.ligand.be 

Tildonk/Leuven www.oikoten.be 

Ieper/Veurne http://www.onstehuis.net/divam/index_divam.htm 

 

Voor de opleiding tot Hergo-moderator kan men terecht bij Ligand in Kortrijk. Meer informatie 

hierover is te vinden op de website www.ligand.be. 
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