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Mediators sturen noodkreet aan minister Dekker: geld tekort dreigt 

mediation in strafzaken tot stoppen 
 

Mediation in strafzaken, waarbij slachtoffers en daders onder professionele begeleiding met 

elkaar praten, moet noodgedwongen stoppen. De Vereniging Mediation in Strafzaken, gesteund 

door de beroepsvereniging van mediators NMv schrijven dit in een noodkreet aan minister 

Dekker, de bewindsman voor rechtsbescherming. Beide organisaties vinden dat de minister met 

structureel meer geld over de brug moet komen, want dit is het derde achtereenvolgende jaar dat 

het geld voor dit project niet toereikend is. 

 

Dit jaar zijn 1000 zaken aangemeld, waarbij slachtoffers en verdachten hebben toegezegd om met 

elkaar te praten. De afgelopen jaren was het slagingspercentage 80%, zo blijkt uit cijfers van het 

Ministerie van Justitie. Als slachtoffers en daders met elkaar praten, gaat het herstel van het 

slachtoffer sneller en is de recidive-kans bij de dader aantoonbaar minder. Een win-win situatie die 

nu tot stilstand komt.  

Volgens de twee mediationorganisaties kan het niet zo zijn dat een gesprek tussen dader en 

slachtoffer niet door kan gaan vanwege geldgebrek bij justitie. Toch zal dat deze maand het geval 

zijn, wanneer minister Dekker niet alsnog besluit tot voortzetting van de financiële steun voor het 

project  

 

Nog twee opvallende details in deze zaak:  

-de beantwoording op kamervragen hierover, is deze week is door Minister Dekker voorlopig 

uitgesteld; 

-de coördinerend rechter van Mediation in Strafzaken, Judith Uitermark heeft ook haar zorgen geuit 

bij de minister. 

 

Over NMv 

De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) behartigt de belangen van ruim 2.200 professionals en 

is daarmee de grootste beroepsvereniging voor mediators als het gaat om belangenbehartiging van 

mediators binnen de politiek en het bedrijfsleven. Netwerken, continue persoonlijke ontwikkeling, 

een betere rechtspositie van mediators en het vergroten van de markt voor mediation zijn de 

speerpunten van de NMv. 
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Voor meer achtergrond en vragen kunt u contact opnemen met: 

Frederique van Zomeren, voorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging - NMv  

via info@vanzomeren.net of 06 – 24 54 70 50 


