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Aan de geachte leden der Tweede Kamer , belast met de portefeuille JenV 
(onderdelen herstelrecht en mediation)  
Verzonden per email  
 
 
Utrecht, 16 november 2019 
Onderwerp: aansporing tot Amendement begroting J+V 2020  

Betreft: Mediation in Strafzaken  

 

Geachte heer, mevrouw, 

In zijn beantwoording d.d. 4 november 2019 kenmerk 2721043 door de Minister 
voor Rechtsbescherming Sander Dekker van de Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) (ingezonden 
16 september 2019, nr. 2019Z17258) geeft de Minister aan dat hij het goed nieuws vindt dat het 
aantal aanmeldingen voor Mediation in Strafzaken hoger ligt dan in de jaren daarvoor omdat hij 
mediation in het strafrecht als vorm van herstelrecht belangrijk vindt.  

Aansluitend op de actualiteit en de besluitvorming in de Kamer het volgende:  

- Afdoening van een strafzaak op herstelgerichte wijze (herstelrecht) hoort bij civil society 
anno nu;  

- Mediation in strafzaken behelst een effectieve, evidence based vorm van herstelrecht; 
- In haar succesvolle pilot-fase was Mediation in Strafzaken begroot met € 1.500.000;  
- Pas in 2019 is Mediation in Strafzaken structureel opgenomen in de begroting;     
- Mediation in strafzaken wordt ten behoeve van het herstel van slachtoffers en het 

terugdringen van recidive en bevorderen van rehabilitatie bij verdachten steeds vaker 
succesvol ingezet door officieren en rechters; 

- Uit onder meer het feit dat 83% van de gestarte mediations succesvol wordt afgerond, blijkt 
dat mediation van toegevoegde waarde is voor het verloop en de uitkomst van het 
strafproces;  

- Ook internationaal is recent de waarde hiervan erkend door middel van de toekenning van 
de Special Mention Award van de CEPEJ van de Raad van Europa en wordt de ontwikkelde 
praktijk in Nederland op dit vlak momenteel een voorbeeld voor andere lidstaten genoemd. 

Uit oogpunt van rechtsgelijkheid dient Mediation in Strafzaken voor alle betrokkenen beschikbaar te 
zijn en te blijven conform artikel 51h Sv.  

Ondergetekenden vinden het ongewenst dat het thans beschikbare budget ontoereikend is. Derhalve 
verzoeken wij u er middels een amendement voor te zorgen dat er voldoende budget (zie onder) 
voor Mediation in Strafzaken wordt vrijgemaakt op de justitiebegroting. 
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Ook verzoeken wij u om verder alles in het werk te stellen om zeker te stellen dat er in 2020 en 
daarna voldoende middelen beschikbaar zijn voor Mediation in Strafzaken, zodat het budget 
toereikend is voor het groeiend aantal zaken waarin deze herstelrechtvoorziening in het strafrecht 
wordt ingezet.  

De ontwikkeling van Mediation in Strafzaken laat zien dat op 31-9-2019 1077 zaken met 
meerderjarige verdachten waren aangemeld, waarvan 621 waren gestart.  Met de beschikbare 1 
miljoen aan middelen voor meerderjarige verdachten konden 1058 zaken worden aangemeld in heel 
2019 en 635 zaken starten. Het budget was dus per eind september op. Door de minister is nu 
aangegeven dat het tekort voor 2019 in onderling overleg wordt opgelost, maar dat is een 
incidentele bijdrage naar aanleiding van het ontstane tekort. Om op verantwoorde wijze te kunnen 
voorzien in de vraag naar Mediation in Strafzaken is een budget van € 1.679.000 nodig. Met dat 
bedrag kunnen 1666 zaken worden aangemeld hetgeen zal leiden tot 1000 op te starten zaken. In 
antwoorden op vragen van de Tweede Kamer d.d. 11 maart 2019 spreekt de Minister overigens ook 
zelf over “het verder ontwikkelen en doorgroeien van mediation in het strafrecht“. Dat staat los van 
de benodigde € 300.000 die reeds op de begroting staat voor jeugdzaken. 
 
De Tweede Kamer heeft het voortbestaan van mediation in strafzaken in 2017 en 2018 mogelijk 
gemaakt door middelen van amendementen op de begroting en resp. 1,5 miljoen en 1 miljoen 
beschikbaar gesteld. Vanaf 2019 is door de Minister in de begroting 1.029.000 gereserveerd, hetgeen 
zoals verwacht te weinig is gebleken en ook voor 2020 en daarna te weinig zal zijn. Wij verzoeken de 
leden van de Tweede Kamer om het budget te verruimen middels amendement op de begroting en 
om alles in het werk te stellen om zeker te stellen dat er in 2020 en daarna wel voldoende middelen 
beschikbaar zijn voor Mediation in Strafzaken. Op basis van de beschikbare cijfers en de groei-
verwachting, wordt ingeschat dat met een budget van € 1.679.000 (waarmee 1000 zaken kunnen 
worden opgestart) dit probleem niet opnieuw ontstaat. 

Wij nemen graag aan dat bovenstaande voldoende achtergrond biedt voor het debat over de 
justitiebegroting van 20 november.  Tot besluit vertrouwen we erop dat onze aansporing om het 
gevraagde zeker te stellen middels een Amendement voldoende is onderbouwd,  

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Mediators in Strafzaken 

Dhr. P.A.E. Mual, duovoorzitter  
Mw. mr. A.P.L. Pinkster, duovoorzitter 

De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) 

Mw. mr. F. van Zomeren, voorzitter 

 

 

Restorative Justice Nederland (RJN)  

Em. prof. mr. Th. de Roos 

 

 

 

Stichting Mens en Strafrecht 
mr. A.H.T. de Haas, voorzitter  

 


