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Geachte heer Zalm, 

In de begroting 2017 had de Minister van VenJ geen middelen beschikbaar gesteld om de zeer 
succesvolle pilot Mediation in Strafzaken na ommekomst van de pilotperiode verder vervolg te 
geven. In de pilotperiode, die drie jaar heeft geduurd, konden officieren van justitie en rechters 
verdachten en slachtoffers die daartoe bereid waren, in de strafzaak naar mediation verwijzen in 6 
arrondissementen. Deze opgezette verwijzingspraktijk in de vervolgings- en berechtingsfase heeft tot 
zeer goede resultaten geleid. Het aantal geslaagde mediations bedroeg maar liefst 79%.  

Kamerbrede steun 
Dankzij de (kamerbrede!) steun van de Tweede Kamer is het echter gelukt om middels amendement 
een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de voortzetting van Mediation in 
Strafzaken. Hiermee maakte de Tweede Kamer het mogelijk om in 2017 mediation in het strafrecht 
niet alleen voort te zetten maar ook landelijk uit te rollen. Inmiddels wordt in alle 11 
arrondissementen door rechters en officieren naar mediation in strafzaken verwezen, zijn de 
gerechtshoven betrokken en begonnen met verwijzen en is de procedure om in jeugdzaken te 
verwijzen naar mediation in samenspraak met de Raad voor de Kinderbescherming inmiddels 
ingeregeld, waardoor meer en meer jeugdzaken tijdig worden verwezen.  

Uitvoering moties 
Nadat de Tweede Kamer in februari 2017 vervolgens een motie had aangenomen, waarin tot 
uitdrukking was gebracht dat de Tweede Kamer van mening is dat er structureel geïnvesteerd moet 
worden in mediation in strafrecht en de regering is verzocht om bij toekomstige begrotingen 
minimaal 1,5 miljoen te reserveren voor mediation in strafrecht, had de Vereniging Mediators in 
Strafzaken goede hoop dat de financiering in de begroting 2018 structureel gemaakt zou worden. 
Helaas blijkt dat (nog) niet het geval. De begroting voor VenJ 2018 vermeldt in de bijlagen (slechts): 
“Motie Recourt c.s. over het reserveren van minimaal 1,5 miljoen voor mediation in het strafrecht”: 
“Uw Kamer zal uiterlijk bij behandeling van de VenJ begroting voor volgend jaar (in het najaar van 
2017) worden geïnformeerd over de wijze van uitvoering”. 
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Recidive vermindert 
Ons doel is om er tijdig aandacht voor te vragen dat ondanks de inspanningen en steun van de 
Tweede Kamer vorig jaar, er voor komend jaar in de begroting geen middelen beschikbaar zijn 
gesteld en de inmiddels landelijk ingevoerde verwijzingspraktijk alsnog de nek om wordt gedraaid. 
Dit terwijl het aantal geslaagde mediations ook dit jaar onverminderd hoog is (te weten 80,2 %), uit 
onderzoek blijkt dat het de kans op recidive vermindert, rechters en officieren de meerwaarde ervan 
onderstrepen en het draagvlak als ook de publieke interesse in mediation in strafzaken aanzienlijk is 
vergroot (hetgeen ook te merken is aan de mediabelangstelling, zo zijn er momenteel twee landelijke 
filmproducenten actief). De VMSZ doet daarom een dringend verzoek om Mediation in Strafzaken te 
voorzien van een structurele financiering.  

Hoogachtend, 

 

Namens de VMSZ 

 

 

Makiri Mual, voorzitter 

Antonietta Pinkster, bestuurslid   
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