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HH
Verslag van een
bemiddeling
Kees is op school een buitenbeentje, te klein, te dik maar met een zacht karakter. Op een dag heeft één
van zijn klasgenoten van Kees een mes van huis meegenomen. Na schooltijd lopen Kees en zijn
klasgenoot naar de bushalte. Onderweg vraagt Kees of hij het mes mag vasthouden. Bij de bushalte staat
Paulien op de bus te wachten, een meisje dat vroeger bij hem in de klas zat. In een opwelling pakt Kees
het mes en houdt dit bij Paulien onder de neus terwijl hij dreigend zegt:”geef me je brood”. Kees ziet
onmiddellijk hoe geschrokken Paulien op zijn actie reageert. Hij laat het mes zakken en biedt zijn excuses
aan. Thuisgekomen vertelt Paulien haar ouders wat er is gebeurd. De ouders overleggen op hun beurt
met het schoolhoofd. Ze twijfelen wat te doen. Enige dagen na het voorval wordt een docent in Den
Haag doodgeschoten door een leerling. Het schoolhoofd neemt daarop contact op met de ouders en doet
een beroep op hen om werk van de zaak te maken. De ouders twijfelen nog steeds. Aangifte doen
betekent voor hun dochter dat de zaak weer wordt opgerakeld en voor de jonge dader kunnen de
consequenties ingrijpend zijn. Uiteindelijk, er zijn inmiddels twee maanden verstreken, besluiten de
ouders toch om de zaak bij de politie te melden. Kees, die inmiddels van school is gestuurd, wordt
vervolgens opgepakt en drie dagen vastgehouden. Er wordt bepaald dat de zaak voor de rechter komt.
Kees wordt vervolgens begeleid door de Jeugdreclassering. Eén van de medewerkers van deze instelling
maakt hem attent op het project Herstelrecht Haaglanden en de mogelijkheid een gesprek te hebben met
Paulien. Kees reageert niet afwijzend en de medewerker van de Jeugdreclassering meldt de zaak aan bij
het project. Een van de vrijwilligers bezoekt vervolgens Kees en zijn moeder en legt uit wat een
Herstelrecht bijeenkomst inhoudt. Ook onderzoekt zij de motieven van Kees om aan de bijeenkomst mee
te doen. Verder wordt er aandacht besteed aan wat Kees het slachtoffer te bieden heeft. Heeft hij oprecht
spijt en is hij in staat om hier uiting aan te geven? Het is ook belangrijk of hij het verhaal van Paulien wil
horen. Aan het eind van het gesprek vertelt Kees dat hij wil meewerken aan de bijeenkomst. De
vrijwilliger neemt vervolgens contact op met Paulien en haar ouders. Ook met hen volgt een gesprek
waarin Paulien aanvankelijk wat verlegen reageert. De vrijwilliger probeert duidelijk te krijgen wat haar
wensen en behoeften ten aanzien van een eventuele ontmoeting met Kees zijn. Paulien durft na het
voorval niet alleen de straat op en ze wil van Kees horen dat hij haar nooit meer zal bedreigen. De ouders
van Paulien staan ook open voor een Herstelrecht bijeenkomst. Ze voelen zich nog steeds bezwaard dat
Kees als gevolg van hun aangifte is opgepakt en drie dagen achter de tralies heeft doorgebracht. Ze zijn
van mening dat Kees een tweede kans verdient.
De bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van de Jeugdreclassering in Den Haag. Kees wordt vergezeld
door zijn ouders en zijn tante. Paulien heeft naast haar ouders een vertrouwenspersoon van haar school
meegebracht. Alle aanwezigen vertellen hun verhaal. Geholpen door zijn moeder verklaart Kees dat hij
nooit meer iets dergelijks zal doen. Hij neemt het Paulien en haar ouders niet kwalijk dat hij naar
aanleiding van hun aangifte heeft vastgezeten en voor de rechter moet verschijnen.
Enige weken na de bijeenkomst ontvangen Kees en zijn ouders een brief van de ouders van Paulien. Ze
schrijven dat ze met veel voldoening op het gesprek terugkijken. Verder melden ze dat Paulien kort na het
gesprek in haar eentje naar een popconcert is geweest. De moeder van Kees is blij met het verloop van
de bijeenkomst en optimistisch over de toekomst. Kees wordt uiteindelijk door de rechter, die kennis heeft
genomen van de Herstelrecht bijeenkomst, veroordeeld tot 2 jaar onder toezichtstelling, één maand
voorwaardelijke gevangenisstraf en 60 uur taakstraf.

Herstelrecht
Haaglanden
Herstelrecht Haaglanden is
een samenwerkingsproject
van Politie Haaglanden,
Openbaar Ministerie, Raad
voor de Kinderbescherming,
Halt Haaglanden en
Bureau Jeugdzorg.
Binnen dit project wordt na een strafbaar
feit aan dader(s), slachtoffer(s) en
eventuele andere betrokkenen de
mogelijkheid geboden met elkaar in
gesprek te komen, door middel van een
zogeheten Echt Recht conferentie.
Een Echt Recht conferentie is een
bijeenkomst waarin deelnemers onder
leiding van een neutrale bemiddelaar
omgaan met de gevolgen van het
strafbare feit. In principe leent elk
strafbaar feit zich voor een Echt Recht
conferentie.
In een Echt Recht conferentie kunnen
dader(s), slachtoffer(s) en eventuele
andere betrokkenen: hun verhaal vertellen
- naar elkaar luisteren - vragen
beantwoorden.
Een Echt Recht conferentie is aan twee
voorwaarden gebonden: alle aanwezigen
nemen vrijwillig deel én de dader neemt
persoonlijk verantwoordelijkheid voor de
gebeurtenis.
Aan het eind van een Echt Recht
conferentie wordt er door de bemiddelaar
een herstelplan opgesteld waarin de
uiteindelijke afspraken tussen de dader en
het slachtoffer staan. Het herstelplan
wordt naar de Officier van Justitie
gestuurd. Het staat de Officier van Justitie
vrij om al dan niet rekening te houden met
de uitkomsten van de conferentie. Politie
en Justitie gaan dus wel gewoon door met
het behandelen van de zaak!

