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Vandaag beslissende stemming over Mediation naast Strafrecht

‘Kamer: behoudt mediation in strafzaken!’
De minister van Veiligheid en Justitie besloot ruim een maand geleden geen geld meer
uit te geven aan mediation in strafzaken. Een voor slachtoffers uiterst belangrijke
manier om hun leed te verwerken dreigt uit hun handen geslagen te worden. Dat mag
niet gebeuren. Een deel van de Kamer (PvdA, D66, SP, GL en Klein) heeft inmiddels een
amendement ingediend om het tij te keren. De VMSZ doet een klemmend beroep op de
overige leden van de Kamer om dit amendement te steunen. Afgelopen maand hebben
vele betrokkenen uit het veld zich hard gemaakt voor het behoud van mediation in
strafzaken. Rechters, officieren, politiemensen en anderen in het veld ondersteunen
deze oproep, zoals blijkt uit de vele adhesiebetuigingen. Vandaag wordt de adhesielijst
aan de Kamerleden aangeboden.
Indien de Kamer niet kiest voor het behoud van mediation in strafzaken kan geen invulling meer
worden gegeven aan de wettelijke opdracht tot bevordering van mediation in strafzaken (Art. 51h
Sv). Daarmee worden slachtoffers en daders tekort gedaan. De position paper VMSZ (bijlage) somt de
argumenten nog eens op. De hoofdlijnen:
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mediation naast strafrecht is geen vervanging van het strafrecht;
mediation naast strafrecht faciliteert op gepaste wijze het gesprek tussen slachtoffer en
dader;
deze interventie kan voor zowel ‘lichte als zware’ misdrijven geschikt zijn;
mediation in strafzaken wordt door de slachtoffers van misdrijven zeer goed gewaardeerd;
80% van de mediations wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst;
zowel het slachtoffer als de dader – én naast betrokkenen - kunnen verder met hun leven;
mediation in strafzaken werd tot 1/11 verwezen door het OM en RM, vanuit de mediationfunctionarissen van de rechtbanken in een beperkt aantal arrondissementen;
deze functionarissen zijn kundig en getraind in het zorgvuldig aanbieden van de interventie;
de uitvoerende mediators zijn getrainde MfN-mediators die een specialisatieopleiding
mediation in strafzaken hebben gevolgd en kunnen bogen op veel ervaring in relatief
eenvoudige én complexe en mediagevoelige zaken;
zowel het openbaar ministerie als de rechtbanken hebben veel geïnvesteerd in mediation in
strafzaken waardoor het staande praktijk is geworden;
de mediators in strafzaken koppelen de uitkomst – uitsluitend met goedvinden van partijen op transparante wijze terug naar het OM en de rechter;
De pilots ‘mediation in strafzaken’ als ook de Utrechtse ‘politiepilot’ zijn wetenschappelijk
gevolgd en zijn als interventie - nadrukkelijk als enige - een evidence based interventie;
De MfN mediators in strafzaken – verenigd in de VMSZ – zijn beschikbaar om de uitrol van
mediation in strafzaken in heel Nederland uit te voeren.
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Niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer M. Mual, voorzitter VMSZ
door een email te sturen naar m.mual@vmsz.nl of te bellen met 06-45108400. Persmateriaal en –
foto’s beschikbaar. In de bijlage: position paper vmsz en een adhesielijstlijst van professionals (niet
voor publicatie! Voor een korte impressie bekijk EenVandaag van 2/12/2016 https://vmsz.nl/media/

