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Mr. Alrik de Haas - Herstelrecht
Door: Pascal Willems

Voor deze editie van ‘Mijn bijzondere praktijk’ ging ik langs bij mr. Alrik de Haas, werkzaam bij OMVR Advocaten in Harderwijk. Hij 
is sinds ruim 13 jaar actief in het strafrecht, waarbij hij met name verdachten in strafzaken bijstaat. In de afgelopen jaren heeft hij 
zich in het bijzonder verdiept en gespecialiseerd in herstelrecht. Maar wat is herstelrecht precies?

Slachtoffer meer centraal
Alrik legt het uit: “In het traditionele strafrecht staat 
de verdachte c.q. dader centraal. De verdachte is 
degene die strafrechtelijk wordt vervolgd, die bij een 
bewezenverklaring van een of meer strafbare feiten ook 
gestraft wordt. Het traditionele strafrecht draait dus om 
het berechten van de (mogelijke) dader. De verdachte / 
dader staat centraal en het slachtoffer of nabestaanden 
neemt in juridisch opzicht een minder sterke positie in. 
Het slachtoffer of de nabestaande speelt dus slechts een 
marginale rol. 
In het herstelrecht staat juist óók het slachtoffer of 
de nabestaanden centraal. Het is dus een dogmatisch 
andere benadering en toepassing van het strafrecht, het 
is geen rechtsgebied in de traditionele zin van het woord 
(althans in Nederland). In het herstelrecht gaat het erom 
dat ‘schade’ van het slachtoffer of nabestaanden wordt 
hersteld. Dat kan in financiële zin zijn door geleden 
materiele schade te vergoeden maar ook door gevoelens 
en emoties die zijn ontstaan door het handelen van de 
verdachte of dader weg te nemen. Overigens neemt 
de verdachte of dader in een mediationtraject ook een 
volwaardige positie in, zijn of haar positie en emoties doen 
er ook toe.” 

Praktijkvoorbeeld
Het compenseren van materiële schade van het slachtoffer 
door de verdachte of dader is eenvoudig voor te stellen. 
Maar hoe herstel je emotionele schade, anders dan door 
geld? Alrik heeft daar in zijn praktijk veel voorbeelden 
van en legt het uit aan de hand van een strafzaak die 
(net als vele anderen) in de literatuur is beschreven. 
“Een minderjarige jongen werd verdacht van ontuchtige 
handelingen tijdens een verjaardagsfeest jegens een 
minderjarig meisje door middel van onder meer een 
ongewenste tongzoen. Uit gesprekken tijdens het 
mediationtraject met de ouders van de jongen en het 
meisje, bleek dat er tussen de ouders van de jongen en 
de ouders van het meisje ook allerlei saillante zaken in 
de relationele sfeer speelden. Daarbij zou strafrechtelijke 
vervolging van de jongen zowel voor de jongen als 
voor het meisje veel schadelijke publiciteit en aandacht 
betekenen, bijvoorbeeld op de school waar zij allebei op 
zaten, waar geen van de direct en indirect betrokkenen 
behoefte aan hadden. In overleg met de Officier van 

Justitie en met toestemming van alle ouders is mediation 
ingezet, al gedurende de opsporingsfase. De uitkomst 
daarvan was dat het meisje en haar ouders hun gevoelens 
serieus genomen voelden en de hele kwestie tussen het 
meisje en de jongen alsmede hun ouders werd bijgelegd. 
De uitkomst van de mediation was bovendien aanleiding 
voor de Officier van Justitie om de zaak beleidsmatig 
te seponeren. De schade van het in deze strafzaak 
aangeduide ‘slachtoffer’ was daarmee hersteld, maar ook de 
schade van ‘de verdachte’. Voor iedereen is onnodig (extra) 
leed beteugeld omdat de strafzaak vroegtijdig dankzij een 
geslaagd mediationtraject is geëindigd.” 

Strafrechtelijke mediation
Herstelrecht heeft dus een andere insteek dan het 
traditionele strafrecht en dit vergt ook een andere rol en 
taakopvatting van de strafrechtadvocaat. De rechtspraak 
heeft mediation in strafzaken de laatste jaren ook omarmd. 
Na een succesvolle pilot bij 6 rechtbanken is mediation in 
strafzaken sinds 2017 ingevoerd bij alle rechtbanken en 
gerechtshoven in ons land. Tijdens de pilot bleek dat maar 
liefst 78% van de ingezette mediations succesvol werden 
afgesloten. Een geweldig resultaat. Maar mediation in 
strafzaken vereist wel bijzondere vaardigheden, allereerst 
van de mediator. Om die reden wordt mediation in 
strafzaken uitgevoerd door zgn. ervaren gecertificeerde 
mediators die geregistreerd staan bij de mediationbureaus 
van de rechtbanken en gerechtshoven. Voorwaarde voor 
mediation is bovendien dat alle betrokkenen (dader en 
slachtoffer) vrijwillig willen meewerken. En daar ligt ook 
een rol voor rechters, officieren van justitie en advocaten. 
“Tjarda van der Spoel, inmiddels weer werkzaam als 
raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag, heeft eens gezegd 
tijdens een afscheidsreceptie bij het Gemeenschappelijk 
Hof van Justitie, die ik vorig jaar bijwoonde in Curaçao, 
dat wij als professionals in het strafrecht gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor het strafproces. En daar ben ik 
het helemaal mee eens. Het is aan zowel advocaten als 
aan rechters en officieren van justitie om de meerwaarde 
van mediation in strafrecht te onderkennen voor zowel de 
dader als het slachtoffer in die zaken die zich ervoor lenen. 
Dat betekent overigens niet dat de inzet van mediation 
tot gevolg heeft dat daders onder omstandigheden niet 
gestraft worden. “Wij zien in de strafrechtelijke praktijk 
dat een succesvolle mediation veelal wordt toegevoegd 

aan het strafprocesdossier en invloed kan hebben op de 
strafmaat als het uiteindelijk tot strafoplegging komt. 
Maar de grootste meerwaarde is dat slachtoffer en de 
verdachte dader in een andere setting dan de rechtszaak 
met elkaar één- of meermalen in gesprek zijn gegaan en 
de negatieve gevolgen aan beide kanten, voor zover dat 
mogelijk blijkt, zijn weggenomen of verminderd.” 

Symposium
Op 8 november 2019 organiseerde het CPO, in 
samenwerking met Stichting Mens en Strafrecht een 
symposium "De rol van het slachtoffer in het strafrecht". 
Alrik was als voorzitter van deze stichting nauw 
betrokken bij de organisatie van dit symposium dat 
onder andere als doel heeft de verstevigde rol van het 
slachtoffer in het strafprocesrecht te belichten en te 
bespreken in aanwezigheid van alle professionals in 
het strafrecht en burgers (waaronder nabestaanden). 
“De laatste jaren is de rol van het slachtoffer in 
het strafprocesrecht ingrijpend veranderd. Denk 
bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van een slachtoffer 
om een uitgebreide verklaring op de terechtzitting 
af te leggen en de verplichting van politie en justitie 
om het slachtoffer op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen in het onderzoek en de strafrechtelijke 
vervolging. De gewijzigde positie van het slachtoffer 
heeft ook gevolgen voor de rol en taakopvatting van 
betrokken professionals, zoals de rechter, de officier van 
justitie, de strafrechtadvocaat en de slachtofferadvocaat 
– en voor hoe die beroepsgroepen zich ten opzichte van 
elkaar (moeten) verhouden. Tijdens het symposium is 
ook het belang van herstelrecht binnen het strafrecht 
aan de orde gekomen en de noodzaak van vergroting 

van de bewustwording van alle (professioneel) 
betrokkenen in strafzaken.”

Ambitie
De ambitie van Alrik om herstelrecht een nog 
prominentere rol te geven binnen het strafrecht is 
groot. Om die reden is hij actief binnen de Stichting 
Mens en Recht en gaat hij in januari 2020 ruim drie 
weken naar Suriname om daar te onderzoeken hoe de 
inheemse volken en marrons in de binnenlanden van 
Suriname de positie van slachtoffers of nabestaanden en 
verdachten of daders in hun eigen rechtsspraak en cultuur 
toepassen om dat vervolgens weer te vertalen naar het 
strafrechtssysteem in het centrale gezag van Suriname 
en in Nederland. Eind 2021 zal vanuit Stichting Mens 
en Strafrecht aan de Maastricht University een speciale 
tweelandenconferentie hieraan worden gewijd. 

Als ik Alrik vraag naar wat zijn grootste doelstelling is als 
het gaat om het herstelrecht twijfelt hij geen moment. 
“Mijn doel is om herstelrecht een vast te overwegen 
onderdeel te laten zijn binnen het strafprocesrecht. Door 
strafrechtelijke mediation in een vroegtijdig stadium 
in te zetten kan in veel gevallen maatschappelijke en 
emotionele schade bij het slachtoffer of nabestaanden 
worden voorkomen of enigszins worden weggenomen. Dat 
de verdachte of dader daar ook baat en in het strafproces 
uiteindelijk een belang bij heeft, is in de praktijk voor 
slachtoffers en nabestaanden goed verteerbaar. 

Zeker als het gaat om jeugdige verdachten en 
betrokkenen in verkeersstrafzaken valt er nog heel veel 
terrein te winnen.” ◗

mr. A.H.T. de Haas


