
WANNEER KAN 
EEN HERGO?

Er is een ernstig jeugddelict gebeurd. Het slachtoffer is gekend en 
de verdachte is een minderjarige. De jeugdrechter stelt een Her-
stelgericht Groepsoverleg (HERGO) voor. Deze HERGO wordt 
georganiseerd door het Bemiddelingsburo te Brussel.

WAT IS HERGO?

HERGO is een bijeenkomst waar het slachtoffer, de minderjarige 
en hun steunfiguren samen op zoek gaan naar:
• Herstel voor het slachtoffer
• Herstel voor de samenleving
• Een manier om herhaling van strafbare feiten te voorkomen
Daarnaast nemen een politieambtenaar, de advocaat van het 
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slachtoffer en van de minderjarige en de consulent van de socia-
le dienst van de jeugdrechtbank, deel aan deze bijeenkomst. De 
moderator en co-moderator leiden de HERGO in goede banen.

HOE VERLOOPT EEN HERGO?

De moderator heeft vooraf aparte gesprekken met het slachtof-
fer, de minderjarige en zijn ouders. Hierbij worden het verloop 
van de HERGO toegelicht, de nodige informatie gegeven en ver-
wachtingen, vragen en boodschappen besproken.

Indien alle partijen bereid zijn om deel te nemen, kan de bijeen-
komst plaatsvinden. De betrokkenen staan stil bij de feiten, de 
gevolgen en wat dit heeft betekend voor het slachtoffer, voor de 
minderjarige en voor diens ouders. Er is ruimte om vragen te stel-
len en verwachtingen te verwoorden.

De aanwezigen zoeken naar een plan van herstel. Belangrijk is dat 
iedereen hier achter kan staan. Vervolgens legt de minderjarige 
het plan voor aan de jeugdrechter.

Als er geen akkoord wordt bereikt, als het plan niet of niet goed 
wordt uitgevoerd of als er geen bijeenkomst plaatsvindt, kan de 
jeugdrechter een maatregel opleggen aan de minderjarige. Als het 
plan goed wordt uitgevoerd, houdt de jeugdrechter hier rekening 
mee.

GOED OM WETEN

• Een HERGO vindt enkel plaats indien alle partijen ermee ak-
koord gaan.

• Het slachtoffer en de minderjarige kunnen elk een tweetal 
steunfiguren meenemen naar de bijeenkomst.

• Indien het slachtoffer zelf niet aanwezig wenst te zijn, kan hij/zij 
zich laten vertegenwoordigen.

• U kan, als slachtoffer, op elk moment uw rechten als burgerlijke 
partij laten gelden.

• Een moderator van het Bemiddelingsburo begeleidt de HERGO. 
Deze dienst werkt onafhankelijk van de jeugdrechtbank.

• De moderator is gehouden aan de regels van het beroepsgeheim


