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MEER HERSTELRECHT  

IN NIEUW REGEERAKKOORD 

 
DOELSTELLINGEN: 

  

1. Meer veiligheid en minder criminaliteit door middel van herstelrecht voor burgers in hun 

leefomgeving: woning, buurt, school, werk etc. 

2. Meer rehabilitatie en herstel en minder recidive bij daders-met-spijt 

3. Meer genoegdoening en herstel en minder leed voor slachtoffers en nabestaanden 

4. Meer verbinding en minder tegenstellingen tussen burgers 

  

MAATREGELEN: 

  

1. Herstel is een belangrijk doel in het strafrecht: het Openbaar Ministerie en de rechter geven prioriteit 

aan herstel in het kader van de te volgen procedure en in het kader van hun afdoenings- dan wel 

sanctioneringsbeslissing (strafbeschikking resp. vonnis) 

2. Toegang voor direct betrokkenen tot competente herstelrechtvoorzieningen: buurtbemiddeling, Halt, 

jongerenrechtbanken, herstelbemiddeling, mediation in strafzaken, herstelconferentie etc. 

3. De politie informeert slachtoffers en verdachten/veroordeelden over de mogelijkheden van herstelrecht; 

het Openbaar Ministerie en de rechter onderzoeken de mogelijkheid van de inzet van mediation in 

strafzaken 

4. Slachtoffers en/of verdachten hebben het recht om te laten onderzoeken of de inzet van een 

herstelrechtvoorziening in hun zaak mogelijk is 

5. In strafzaken met minderjarigen wordt herstelrecht standaard en zo snel mogelijk als eerste optie ingezet 

6. Positieve uitkomsten van mediation in strafzaken worden altijd meegewogen bij de strafrechtelijke 

afhandeling door het Openbaar Ministerie en de rechter 

7. De mogelijkheid van een (voorwaardelijke) rechterlijke zaaksbeëindiging na een geslaagde mediation in 

strafzaken wordt ingevoerd in het Wetboek van Strafvordering 

8. In de tenuitvoerleggingsfase wordt de mogelijkheid van herstelbemiddeling standaard onderzocht 

9. De inzet van mediation in strafzaken wordt in de tenuitvoerleggingsfase mogelijk voorafgaand aan 

besluiten over (over)plaatsing, verlof, penitentiaire programma’s en voorwaardelijke invrijheidstelling 

10 Slachtoffers en verdachten/veroordeelden die deelnemen aan herstelrechtvoorzieningen in het 

strafrecht hebben recht op bijstand door een advocaat en een tolk 
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