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Rotterdam, 24 november 2016

Betreft: Begroting Ministerie Veiligheid en Justitie, onderdeel mediation in het strafrecht

Geachte leden van de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid,
De Mediatorsfederatie Nederland ( verder MfN), heeft kennis genomen van
het besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid om geen structureel
vervolg te geven aan de succesvolle pilots mediation in het strafrecht.
MfN betreurt dit ten zeerste.
Het besluit van de minister staat in schril contrast met eerdere rapportage van
de minister inclusief het rapport van Intervict aan de tweede kamer over het
succes van de pilot en het vervolg. Voor MfN is het besluit van de minister des
te onbegrijpelijker nu juist deze minister bevordering van mediation hoog in
het vaandel voert en zelfs voornemens is om die reden mediation wettelijk te
regelen. Naast de reeds ontwikkelde mediationpraktijk op andere terreinen
bleek mediation in het strafrecht een belangrijke impuls te geven aan de groei
van mediation.
Tijdens de pilots is een goede samenwerking ontstaan tussen het openbaar
ministerie, rechterlijke macht en mediators die zich bekwaamd hebben in de
complexiteit en gevoeligheid van mediation in het strafrecht. Ook van de zijde
van het openbaar ministerie en rechterlijke macht is aan u bericht over de
waardevolle resultaten van de pilots. De toegevoegde waarde van mediation
naast andere vormen van hestelbemiddeling bleek overduidelijk, omdat dader
en slachtoffer het resultaat van de mediation vastleggen in een overeenkomst,
met een slagingspercentage van bijna 80%.
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Het is voor MfN volkomen onduidelijk hoe de minister na zijn besluit de
verwijzing naar mediation vanuit de politie, het Openbaar Ministerie, de
Rechtbanken en het Hof aanhangig gemaakte zaken zal vorm geven. MfN
vreest dat deze verrijking van de mogelijkheden in het strafproces teloor dreigt
te gaan.
MfN ondersteunt bij deze van harte de inhoud van de brandbrief en het
position paper van de Nederlandse Vereniging van Mediators in het Strafrecht
u reeds aangeboden.
MfN spreekt de verwachting uit dat de leden van de vaste Kamercommissie in
staat zullen zijn bij de begrotingsbehandeling het tij te keren en er voor
kunnen zorgen dat de opgebouwde expertisie en resultaten van mediation in
het strafrecht behouden blijven voor de toekomst.
Hoogachtend,

Mediatorsfederatie Nederland
Maarten de Haas
voorzitter

