In 2013 en 2014 is sprake van proefprojecten, mediation in strafzaken is nog geen staande praktijk bij
alle rechtbanken in Nederland. De Stichting mediation in strafzaken werkt met registermediators NMI.
In onderstaand kader staan de contactgegevens van de Mediationbureau’s van de rechtbanken in de
regio’s die meedoen.

T 072-5274885

Alkmaar

M mediationbureau.rb-nho@rechtspraak.nl
Amsterdam

T 020-5413510
M mediationbureau.rb.amsterdam@rechtspraak.nl

Breda (alleen jeugd)

T 076-5311993

Doorverwijzen naar
mediation in strafzaken
Strafzaken kunnen door de rechter, het Openbaar Ministerie, de politie – en natuurlijk
ook door partijen zelf of door (rechts)hulpverleners – worden aangemeld bij het
Mediationbureau van de rechtbank.

M mediation.breda.zwb@rechtspraak.nl
Den Bosch

T 073-6202342 / 073-6202521 / 073-6202535 / 073-6202570
M mediation.denbosch@rechtspraak.nl

Den Haag

T 070-3811468
M mediation.rb.denhaag@rechtspraak.nl

Dordrecht

T 023-8883956 / 023-8883948
M mediationbureau.rb-nho@rechtspraak.nl

Rotterdam

Net als bij mediation in andersoortige zaken is het de bedoeling dat er een gesprek plaatsvindt tussen
de betrokkenen bij een strafbaar feit: als slachtoffer en verdachte dit beiden willen. De mediation
begint met het ondertekenen van een startovereenkomst en aparte intakegesprekken met slachtoffer
en dader. Het bureau Mediation helpt met het organiseren daarvan. Daarna wordt toegewerkt naar
een gesprek/confrontatie.

T 078-6391505
M mediation.rb.dordrecht@rechtspraak.nl

Haarlem

Informatie voor slachtoffer en verdachte: wat houdt mediation in strafzaken in?

Na een succesvolle mediation kunnen gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De startovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst zijn openbaar: de justitiële
verwijzers ontvangen die ook. De gesprekken zelf zijn vertrouwelijk. Als mediation plaatsvindt in
de officiersfase, beslist de officier van justitie over al dan niet vervolgen. Vindt de mediation plaats

T 010-2971214

na dagvaarding, dan beslist de rechter over de wijze van afdoening. In beide gevallen kan rekening

M mediationbureau.rotterdam@rechtspraak.nl

worden gehouden met de uitkomst van de mediation.

Welke zaken zijn geschikt voor mediation?
In elke zaak waarin meerdere partijen een rol spelen kan in principe worden gedacht aan mediation.
Voorbeelden zijn: huiselijk geweld, burenruzies, uitgaansgeweld, geweld tegen overheidsdienaren,
strafbare feiten gepleegd in een (voormalige) dienstbetrekking, diefstal, beroving, fraude en verduistering, stalking, zaken waarin over en weer aangifte is gedaan, feiten gepleegd door jeugdigen, zaken
waarbij de Wegenverkeerswet is overtreden, zaken waarin een beroep wordt gedaan op artikel 12 Sv
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en in beginsel alle zaken waarin vergoeding van schade wordt gevorderd.

Waarom zou een verdachte of een slachtoffer meedoen?
Mediation is een manier om met het gebeurde in het reine te komen. Een slachtoffer kan persoonlijk

n	Is mediation voldoende veilig voor het slachtoffer?

overbrengen wat hij heeft ervaren en de verdachte kan daarop zijn persoonlijke reactie geven.

De mediator bekijkt ook in de intake gesprekken of het veilig is. Als dat niet zo lijkt te zijn, gaat de

Samen kunnen ze in een gelijkwaardig gesprek bespreken wat er kan worden hersteld en hoe.

mediation niet door. Het is soms ook mogelijk om via de mediator op andere wijze contact met

Vervolgens kunnen er afspraken worden gemaakt over de toekomst.

elkaar te leggen of om via de mediator aanvullende informatie of een eigen verklaring toe te
voegen aan het strafdossier. Gesprekken kunnen plaatsvinden in het gebouw van de rechtbank.

Vragen die de verwijzer kan stellen:
n Aan beiden:

Wat betekent mediation voor de advocaat?

	
Zou u daaraan behoefte hebben? Heeft u vragen over het gebeurde? Zou u de zaak willen uitpraten?

De advocaat kan betrokken worden bij de gesprekken, als adviseur van zijn cliënt. Doorgaans zal

Zou u iets tegen de ander willen zeggen? Komt u elkaar hierna weer tegen? Is er een kans dat u weer in

deze betrokken worden bij de vastlegging van afspraken en bij de communicatie daarvan richting

een vergelijkbare situatie komt?

de officier van justitie en de rechtbank. De advocaat kan aan de officier van justitie het verzoek doen

En ook: realiseert u zich dat het een intensief traject kan zijn? Want u gaat zelf aan de slag.

om de zaak te seponeren en hem of de rechter vragen om bij de afdoening rekening te houden met
afspraken die in de mediation zijn gemaakt.

n Aan de verdachte:

	Zou u meer willen weten over hoe het nu met het slachtoffer gaat? Wilt u verantwoordelijkheid nemen
voor de schade? Wilt u zelf iets over de schade regelen? Zou u persoonlijk iets willen doen voor het
slachtoffer? Is er iets dat u zou willen zeggen tegen het slachtoffer? Zou u het anders hebben gedaan
indien u het over kon doen?

Meer informatie
n Aan het slachtoffer:

www.mediationinstrafzaken.nl

	Stel dat de verdachte spijt heeft, zou u dat dan willen horen? Stel dat een gesprek helpt om uw boosheid
te ventileren of angst te verminderen? En stel dat u het niet zou doen: hoe stelt u zich dan voor dat het
probleem wordt opgelost? Hoe zal het gaan als u elkaar een volgende keer tegenkomt? Denkt u dat de
strafzaak het probleem/conflict oplost dat u met de ander heeft?

Vragen die u als doorverwijzer kunt verwachten
n Wat is het verschil met de rechtszaak en komt de zaak na mediation nog voor? Zie hierboven.

Ambassadeurs Stichting mediation in strafzaken
Janny Dierx

M mail@jannydierx.nl

n Komt de zaak na mediation nog voor? Zie hierboven.
n Krijgt de verdachte als hij meedoet een lagere straf? Dat is niet zeker.
n	Als verdachte niet meedoet, krijgt hij dan een hogere straf? Deelname aan mediation is vrijwillig;

Lei van Roekel

In een mediation gaat het niet om de juridische verweren, waarheidsvinding of strafoplegging.
Deelname aan een mediation kan niet worden uitgelegd als een juridische bekentenis van de
delictsomschrijving. Wel is het nodig dat de verdachte verantwoordelijkheid neemt voor zijn of
haar aandeel in wat er is gebeurd.

T 06 3492 5250
M vanroekel@melchiormediations.nl

een verdachte wordt niet extra gestraft als hij niet wil meedoen.
n	Kan de verdachte nog verweer voeren tegen de tenlastelegging na een mediation?

T 06 1337 6381

Beleidscoördinatie:
Paulien Defoer

T 06 2036 6643
M info@pauliendefoermediation.nl

