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status: urgent
Geacht Kamerlid,
Eind vorig jaar hebt u zich (nagenoeg Kamerbreed) uitgesproken vóór de invoering van MEDIATION
in het STRAFRECHT. De landelijke pilots van de rechtbanken blijken veelbelovend, evenals de
verwijzing naar mediation vanuit het OM (politiefase Utrecht, zie bijlagen).
De vereniging van Mediators in strafzaken, de VMSZ, heeft aan de VC van VenJ op 31 januari j.l. haar
zorgen geuit over de trage implementatie van het voornemen van de Kamer om mediation in het
strafrecht landelijk uit te rollen. De VMSZ-afvaardiging ondersteunde op 31/1 tevens het appèl voor
het Utrechts Mediatiemodel (UMM), een model dat primair aan mediation in strafzaken uitvoering
geeft. Een beloftevolle uitvoeringspraktijk van mediation in strafzaken!
Voor de helderheid
Ons verzoek aan u is om moties 147 (landelijke én structurele invoering mediation in strafzaken) en
148 (aanmoediging invoering Utrechtse strafmediation praktijk bij andere gemeenten) te steunen.
De redenen zijn onder meer:
- structurele dekking van mediation in strafzaken is nodig om het succes te verankeren;
- zonder uitvoering van moties Recourt c.s wordt art. 51h WSv een wassen neus;
- vanuit de 'klei' bevelen VMSZ-mediators in strafzaken het Utrechtse model van harte aan enerzijds
om wille van het sociaal-maatschappelijk rendement en anderzijds ter vermindering van het
'opsporingstekort'.
In de bijlage treft u documenten aan ter ondersteuning van motie 148.
De voorinformatie omtrent motie 147 is u al eerder verstrekt en is ook te vinden op www.vmsz.nl
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot ondergetekende,

hartelijk dank voor uw aandacht en uw ondersteuning,
Hoogachtend,

P.A.E. Mual
voorzitter Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)
De VMSZ wordt gedragen vanuit alle geledingen van het strafrechtketen, van politie en OM tot ZM en reclassering. En natuurlijk
personen en instellingen die het herstelrecht hoog in het vaandel hebben.

