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Bijklussende officier
ongeschikte mediator

OPINIE

Mediation kan voor slachtoffers van misdrijven heilzaam
zijn. Het kan meer helpen dan spreekrecht in strafzaken
voor de rechtbank.
STEVEN DE WINTER

D irecteur vervolgd voor wei-
geren homo-stagiair, kopte
de LC afgelopen vrijdag.

Maar kan het strafrecht hier iets op-
lossen? Natuurlijk niet. De directeur
krijgt misschien een boete of een
taakstraf. En dan? Veel effectiever
zou hier herstelrecht-mediation (da-
der-slachtoffer-mediation) zijn. Het
slachtoffer kan de dader direct con-
fronteren met het leed dat hij heeft
aangericht en de dader kan spijt be-
tuigen en aangeven hoe hij het door
hem aangerichte leed wil herstellen.

Voor het slachtoffer levert media-
tion meestal meer genoegdoening
op dan een eventuele straf die de
rechter de dader oplegt. Overigens is
het juridisch correcter om te spre-
ken over verdachte-aangever-me-
diation. De verdachte is immers nog
niet schuldig bevonden door de
rechter.

Donderdag stond er ook al een on-
derwerp in de krant waar mediation
meer kan betekenen dan strafrecht,
voor zowel slachtoffer als dader. Het
gaat over de voorgenomen uitbrei-
ding van het spreekrecht voor
slachtoffers in de rechtszaal. Zater-
dag heeft advocaat Tjalling van der
Groot in deze krant helder en duide-
lijk uiteengezet waarom meer
spreekrecht voor slachtoffers in de
rechtszaal een slecht plan is.

Veel effectiever is ook hier media-
tion, waarbij het slachtoffer (aange-
ver) rechtstreeks aan de dader (ver-
dachte) kan uitleggen wat hij heeft
aangericht. Slachtoffers ervaren zo
een confrontatie als genoegdoening.
En, niet-onbelangrijk neveneffect:
de kans dat een dader in herhaling
vervalt (recidive) is na mediation
met het slachtoffer veel kleiner
(blijkt uit onderzoek van Maastricht
University).

Maar als mediation in strafzaken
zowel voor slachtoffer als dader zo
betekenisvol is, waarom gebeurt dat
dan niet in Noord-Nederland? Het
antwoord is simpel: Justitie heeft
daar geen geld voor over. Afgelopen
najaar zou in het arrondissement
Noord-Nederland gestart worden
met een pilot strafrecht-mediation
(aansluitend op de al lopende pilot
in Amsterdam) maar op het aller-
laatste moment zag het ministerie
van Veiligheid en Justitie af van fi-
nanciële ondersteuning van de pilot,
die daarop dus werd afgeblazen.

Van hoofdofficier van justitie Lies-
beth Joosten weet ik dat zij een fer-
vent voorstander is van mediation
in strafzaken. Maar omdat daar geen
geld voor is, is nu het plan voor de
‘fietsende officieren’ gelanceerd (LC
13 februari). ‘Vooral mishandelingen
en vernielingen rond burenruzies,
familievetes en vechtscheidingen
zijn volgens het OM geschikt voor
bemiddeling door een ambulante
officier. Het gaat eerst om een proef
van tien zaken, die worden behan-
deld door op locatie in gesprek te
gaan met daders en slachtoffers’, al-
dus de krant.

Wat is dat nou? Als-mediator-bij-
klussende-officieren-van-justitie? In
een mediation is het een absoluut
vereiste dat partijen zich veilig voe-
len om alles te kunnen zeggen wat ze
willen. Hoe moet dat met de officier
in huis? Want al komt de officier op
de fiets en neemt hij/zij plaats aan de
keukentafel, dan zit daar toch mooi

Met de officier aan
tafel kan alles wat
je zegt ook tegen je
gebruikt worden

een vertegenwoordiger van de
staande magistratuur. Er is immers
ook nog zoiets als het rechtsbeginsel
nemo tenetur se ipsum accusare, dat
je niet hoeft mee te werken aan be-
wijs tegen jezelf.

Met de officier aan tafel kan alles
wat je zegt ook tegen je gebruikt wor-
den. Daarbij speelt bij mediation in
strafzaken nog een rol dat meedoen
aan mediation door de verdachte
niet automatisch als een bekentenis
mag worden uitgelegd. Maar als de
mediator in feite een bijklussende
officier van justitie is, zal de verdach-
te zich wel drie keer bedenken voor-
dat hij meedoet aan mediation. Es-
sentieel voor het welslagen van me-
diation is de volstrekte onafhanke-
lijkheid van de mediator:
onafhankelijk van partijen, onaf-
hankelijk van justitie.

Sinds 2014 staat in het Wetboek
van Strafvordering dat het openbaar
ministerie bemiddeling bevordert
tussen slachtoffer en dader (ver-
dachte en aangever). Tot nu toe is dit
artikel een dode letter gebleven we-
gens het ontbreken van financiën.

Maar dat hoeft strafrechtadvoca-
ten er geenszins van te weerhouden
om hun cliënten mediation voor te
stellen. Want leidt de mediation tot
een overeenkomst tussen dader en
slachtoffer, dan houdt het OM daar-
mee rekening en kan het bijvoor-
beeld besluiten tot (voorwaardelijk)
sepot. Voor verdachte betekent dat
geen verdere vervolging, geen straf-
blad en geen problemen als hij een
Verklaring Omtrent het Gedrag no-
dig heeft. Alleen omdat de mediati-
on dan niet is geïnitieerd door het
OM, zal de verdachte wel voor de me-
diation moeten betalen.

Steven de Winter is
MfN-registermediator bij Mediation
Regio Noord.
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