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Aan: de Minister voor Rechtsbescherming  
De Weledelgeleerde heer drs. S. Dekker  
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag  
 
Utrecht, 11 oktober 2019 
Onderwerp: Tekort financiering Mediation in Strafzaken 

Geachte heer Dekker,  

In september van dit jaar luidde Judith Uitermark, de landelijk coördinator Mediation in Strafzaken 
bij de Rechtspraak, andermaal de noodklok. Net als in voorgaande jaren dreigt de succesvolle 
verwijzingsvoorziening mediation in strafzaken (MiS) noodgedwongen te moeten stoppen omdat het 
budget voor 2019 opgesoupeerd is. Op 16 september jl. heeft het Kamerlid Van Nispen (SP) u 
daarover Kamervragen gesteld, op 7 oktober jl. heeft u laten weten de beantwoording daarvan uit te 
stellen.  

Middels deze brief spreken we onze grote zorg uit over deze ontwikkeling.  
De ondertekenaars van deze brief verzoeken u met klem om voldoende middelen vrij te maken om 
ervoor te zorgen dat verdachten en slachtoffers met elkaar tot herstel kunnen blijven komen door 
middel van mediation in strafzaken.  

Mediation in strafzaken is zeer succesvol gebleken. Al sinds de eerste pilots in 2013 is het 
slagingspercentage van ruim 80% onverminderd hoog. Mediation in strafzaken levert naast herstel 
voor slachtoffers ook een aantoonbare afname in recidive op. De op artikel 51h Sv gebaseerde 
doorverwijzing naar de herstelvoorziening blijkt in de praktijk goed te werken. Er is een zorgvuldige, 
kwalitatief hoogwaardige verwijzingsvoorziening gecreëerd waarbij specifiek gekwalificeerde 
mediators de deelnemers begeleiden in deze vaak kwetsbare zaken. Ondergetekenden investeren in 
samenspraak met de mediationbureau’s veel tijd en energie om de kwaliteit van de voorziening hoog 
te houden, en deze steeds verder te brengen.  
Internationale waardering is er in de vorm van de nominatie van de Nederlandse praktijk van 
mediation in strafzaken voor de Crystal Scales of Justice Prize van de Raad van Europa. 

Nadat in het voorjaar van 2017 een aanvang gemaakt was met de landelijke uitrol van Mediation in 
Strafzaken, is in het begrotingsjaar 2018 voor het eerst structurele financiering voor deze voorziening 
gerealiseerd. Het beschikbare bedrag van 1,3 miljoen euro (incl. 300.000 voor jeugdzaken) is echter 
nu al drie jaar achtereen niet voldoende gebleken om de herstelvoorziening mediation in strafzaken 
ten volle te benutten. Dat is een gemiste kans.  

Dit jaar alleen al zijn er meer dan 1000 zaken aangemeld bij de mediationbureau’s van de 
rechtbanken. Meer dan 1000 zaken waarbij verdachte en slachtoffer hebben aangegeven in gesprek 
te willen met elkaar, en het jaar is nog niet voorbij. Het mag ook in 2019 niet zo zijn dat een 
slachtoffer van een misdrijf dat na 1 november 2019 mediation zou willen, in de kou staat omdat 31 
oktober 2019 het budget op was. Dat is in een rechtsstaat niet te verantwoorden. Wij gaan ervan uit 
dat u ook voor 2019 een modus zult vinden. 
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Daarmee zijn we er echter nog niet. 

Mediation in Strafzaken is zoals u zelf eerder aangaf een groeimodel en daar zou adequate 
financiering voor beschikbaar moeten zijn, zonder dat de praktijk ieder najaar met dezelfde 
onheilsboodschap geconfronteerd wordt. De inzet van Mediation in Strafzaken dient eenvoudigweg 
gegarandeerd beschikbaar te zijn. Wij dringen er daarom bij u op aan daar in de begroting jaarlijks 
voldoende ruimte voor te maken.  

We nodigen u graag uit om onze overwegingen mee te nemen voor dit jaar en ook voor de komende 
jaren te zorgen voor een passende financiering van deze waardevolle herstelvoorziening. 
 

Met vriendelijke groet,  

 

  

 

 

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)  

Prof. em. mr. dr. Th. de Roos, voor 
Zitter 
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