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Mediation op kosten van de
mediators?
Uiteindelijk blijkt alles altijd weer een kwestie van geld, zo ook mediation in strafzaken. Velen zijn enthousiast over
wat ermee bereikt kan worden, maar niemand voelt zich geroepen de factuur van de mediator te betalen. De
vergoeding die tijdens pilots aan mediators in strafzaken werd betaald, was schamel. Janny Dierx rekent voor wat
meer gerechtvaardigd is.
Door Janny Dierx

N

ergens op aarde wordt mediation in strafzaken door
slachtoﬀers en daders zelf betaald. Dat is terecht.
Anders dan in private kwesties of bestuursrechtelijke
kwesties is het ongehoord dat een slachtoﬀer gaat meebetalen.
Ook al blijkt, wat geregeld het geval is, dat het slachtoﬀer een
eigen aandeel gehad heeft in de escalatie of het onderliggend
conflict. Ook een verdachte zal niet zomaar de mediation uit
eigen zak bekostigen, omdat de strafzaak doorloopt. Zodra het
strafrecht wordt ingeschakeld (door middel van een aangifte)
raken slachtoﬀer en verdachte in hun positie gefixeerd en
wordt de overheid de derde partij. En wat voor partij: de
overheid wordt de bazin. Zij kan drang en dwang uitoefenen,
boetes opleggen, gedragsmaatregelen voorschrijven en vrijheid
beperken. De politie beslist in ons land over het inzenden van
de aangifte en het bewijsmateriaal, de oﬃcier van justitie over
de eventuele vervolging en als de zaak naar de rechter wordt
gestuurd, velt die een oordeel.
Deze drie justitiële ketenpartners hebben te maken met een
ministerie van Veiligheid en Justitie dat ‘moet’ bezuinigen.
Mediators in strafzaken moeten daardoor invoegen in het
bestaande bekostigingssysteem, waarbinnen de kosten voor de
rechtshulp ruim een decenniumlang al onderwerp zijn van een
bezuinigingsdebat. Dit begon al in 2008, nog voordat de
gevolgen van de bancaire kredietcrisis toesloegen op de
rijksbegrotingen. Lees nog eens de beleidsdoorlichting Toegang
tot het recht van het ministerie van Justitie uit 2008 (te
downloaden via www.rijksbegroting.nl). De analyse destijds:
het forfaitaire uurloon van de advocaat (toen de belangrijkste
rechtshulpverlener in strafzaken) neemt al sinds 1994 af, een
drastische verhoging hiervan lijkt in 2008 op zijn plaats. Dat
was nodig want minder en minder advocaten bleken bereid
tegen een hongerloontje de verdediging van individuele
verdachten op zich te nemen. In 2008 werd dit door de
overheid als een probleem gezien. En passant werden advoca-
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ten en mediators tegen elkaar uitgespeeld. Het ministerie nam
zich voor meer in te zetten op ‘alternatieve geschiloplossing’.
Daarbij meende men dat mediators goedkoper zouden zijn.
Nu, vele expertgroepen en deskundigenrapporten later, is het
debat hierover niet veranderd.
In 2015 gaf de commissie Wolfsen haar advies af. Enerzijds
pleitte de commissie voor diﬀerentiatie en maatwerk, maar
tegelijkertijd bleek de uitvoering te stranden. Het moeras van
de ingewikkelde en bureaucratische wijze waarop de rechtsbijstand – via puntensystemen en toetsing door de Raad voor
Rechtsbijstand – is geregeld trok het advies onder water.1
Het debat gaat niet (meer) over de eﬀectiviteit van het
strafrecht ten opzichte van mediation in strafzaken. Het debat
gaat over de vraag: levert inzet van mediation in strafzaken
bezuinigen op ten opzichte van het reguliere reeds bestaande
bekostigingssysteem.
Het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) kwam in haar evaluatierapport van de pilots desgevraagd met een globale becijfering.2 De gemiddelde mediation
kost hierbij € 1.500 exclusief btw (€ 800 voor de mediator en
€ 700 voor de mediationbureaus van de rechtbanken). De
‘afwikkelingswinst’ die het justitiële apparaat kan boeken als
besparing na een geslaagde mediation is gemiddeld € 1.980.
Een niet geslaagde, in de ogen van het ministerie die zonder
vaststellingsovereenkomst, kost natuurlijk meer: de afwikkelingskosten zijn berekend op zo een € 3.300. De onderzoekers
wagen zich overigens niet aan een berekening van de maatschappelijke winst die met geslaagde mediations wordt
behaald.
Mediation op kosten van de mediators?

Dus: tijdens de pilot mochten MfN-mediators, hoe ingewikkeld de casus ook, de mediations begeleiden tegen de somma
van € 800 exclusief btw, zonder vergoeding van reis-, beroeps51
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en kantoorkosten. Er zijn naast slachtoﬀer en dader meestal
meerdere betrokkenen bij strafzaken die geschrokken of boos
zijn en/of zelf een aandeel hebben. De mediators belegden dan
ook geregeld meerdere gesprekken om tot een oplossing te
geraken. De MfN-mediators die via de mediationbureaus van
de rechtbanken werden ingeschakeld en in teams werkten,
kozen daarvoor vanwege omvang en dynamiek van het conflict
– dus: uit professioneel oogpunt – het gros van de zaken in
comediation uit te voeren. Gevolg was een deling van datgene
wat toch al een fooi was: het honorarium van de mediators
werd € 400 de mens.
Voor de door Slachtoﬀer in Beeld ingeschakelde mediators
gelden andere randvoorwaarden. Slachtoﬀer in Beeld is sinds
2006 exclusief aangewezen voor de zogenaamde slachtoﬀerdadergesprekken.3 Inmiddels ontvangt SiB een structurele
subsidie van € 1,2 miljoen per jaar. Dit bekostigt naast bemiddelingsgesprekken een gebouw, trainingen, communicatie-uitin-

mediations. Betrokkenen en verwijzers toonden zich tevreden.
De politie gaf aan dat langslepende wijkconflicten, die
jarenlang voor aangiften en ellende zorgden, tot rust kunnen
worden gebracht. In het kader van het project werd berekend
(met de vergaderapp, downloadbaar via de App Store) dat een
‘ambtelijke vergadering’ van zes personen over complexe
wijkproblematiek € 1.200 per vergadering kost. Hierbij ga ik
uit van een gemeenteambtenaar schaal 11 of 12, twee wijkagenten in salarisschaal 8, een contactpersoon van een welzijnsorganisatie, een medewerker van een buurtteam en een
medewerker van een woningbouwcorporatie. De vergaderkosten van een zogenaamd driehoeksoverleg – de burgemeester, de
(plv) Hoofdoﬃcier van Justitie en de districtschef van de
politie – komen al gauw op € 3.500 tot € 5.000 per uur. Een
groepsmediation kost ongeveer € 10.000. Tel uit je winst. Het
is te hopen dat dit najaar een serieus debat gevoerd wordt over
de betekenis en een fatsoenlijke bekostiging van mediation in
strafzaken.

Ik wens een einde aan de ongelijke behandeling van MfN-mediators en de
mediators die via Slachtoffer in Beeld werken
gen over mediation in strafzaken en overhead.4 Daarbij komt de
organisatie in aanmerking voor projectsubsidies om te experimenteren met mediation in strafzaken (zoals bijvoorbeeld
gedurende de jaren 2016-2019 in samenwerking met de
gemeente Rotterdam). Natuurlijk heeft Slachtoﬀer in Beeld goed
werk verricht met het uitvoeren van duizenden slachtoﬀerdadergesprekken, de laatste jaren ook steeds vaker als onderdeel
van lopende strafzaken. Wat jammer is, is dat het erop lijkt dat
de jarenlange ervaringen met slachtoﬀer-dadergesprekken
(kortdurende interventies, gericht op emotionele verwerking)
het departement het idee heeft gegeven dat mediation per
definitie een kortdurende investering is van enkele gesprekken.
Dit terwijl INTERVICT signaleert dat het standaardmodel van
enkele gesprekken bij hoogwaardige mediation in strafzaken niet
altijd toereikend is. Helaas geeft het rapport geen duidelijk beeld
van de kosten (en baten) van mediations in strafzaken die
meerdere gesprekken vergen of groepsbijeenkomsten.
Het Utrechts Mediatiemodel

Onderdeel van de pilots waren de Utrechtse doorverwijzingen
naar mediation in de politiefase. Utrecht heeft gekozen om met
een pool van comediators in strafzaken te werken, die vooral in
complexe zaken worden ingezet. De gemeente betaalt deze
mediators een fatsoenlijk uurloon van € 125 euro exclusief btw
per mediator, overigens ook zonder reis-, beroeps- en kantoorkosten.5
De gemeente Utrecht bleek als Vreedzame Stad gevoelig voor
de werkelijke besparingen door de inzet van hoogwaardige
52

Wat is er nodig? Ik dien alvast mijn verlanglijstje in voor 5
december 2016. Nu het erop lijkt dat de Zwarte Pieten hun
langste tijd hebben gehad, mag aan het zwartepieten met de
rekening voor mediation in strafzaken ook een einde worden
gemaakt. Ik wens:
t FFOFJOEFBBOEFQFSWFSTFQSJLLFMTJOIFUIVJEJHFCFLPTUJgingssysteem dat ertoe leidt dat de ketenpartners niet
gestimuleerd worden om door te verwijzen naar mediation
in lopende strafzaken;
t FFOFJOEFBBOEFPOHFMJKLFCFIBOEFMJOHWBO.G/NFEJBtors en de mediators die via Slachtoﬀer in Beeld werken.
Het evaluatierapport van INTERVICT geeft geen enkele
aanleiding voor voorkeursbehandeling;
t FFOGBUTPFOMJKLFWFSHPFEJOHWPPSBMMFNFEJBUPSTJOTUSBG
zaken, of ze nu via Slachtoﬀer in Beeld worden ingeschakeld, via de mediationbureaus van de rechtbanken, of door
andere verwijzers. Als de overheid zelf diensten inhuurt van
andere overheden betaalt de overheid aan de andere
overheid € 25 per bestede tijdseenheid van 15 minuten.
Dat is nog een heel stuk lager dan de bezoldigingen van
rechters en andere justitiële autoriteiten, maar goed ik
teken alvast voor de rijksbreed conforme vergoeding. Want
waarom betaalt de overheid bij dienstverlening aan zichzelf
een hogere vergoeding dan aan professionals die worden
ingehuurd complexe onder verantwoording van de
overheid vallende conflicten te begeleiden? Deze vraag stel
ik alvast mede namens advocaten in strafzaken.
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Noten
1 Zie het advies Herijking rechtsbijstand. Naar een duurzaam stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand op www.rijksoverheid.nl (30-11-2015).
2 I. Cleven, K. Lens & A. Pemberton, De rol van herstelbemiddeling in het strafrecht.
Eindrapportage Onderzoek pilots Herstelbemiddeling, INTERVICT en Tilburg
University, onderzoek in opdracht van het WODC, 2015.
3 Brief d.d. 18 augustus 2006 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, kenmerk
5400790/06/DSP, beschikbaar via www.rijksoverheid.nl.
4 Zie www.rijksbegroting.nl > rijksbegrotingen > 2015 > VI Veiligheid en Justitie >
9. Bijlagen / Subsidieoverzicht.
5 Zie Jent Bijlsma, Janny Dierx en Caroline Verhoeff, Het Utrechtse Mediatiemodel
– 2. Conflicten op wijkniveau hanteren en doorverwijzen, Utrecht, 1 november
2015.
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Een greep uit ons aanbod
Specialisatieopleiding Zakelijke
Mediation-CEDR (4-daags)
8 mei 2017

34

Groeps- en meerpartijenmediation

6

€ 3.950,€ 595,-

16 maart 2017

Juridische aspecten van mediation

Coachopleiding voor Professionals
(6-daags)

31 oktober 2016

28

Intervisiebegeleiding mediators

3

€ 595,42

€ 3.750,-

€ 2.250,-

(1 dagdeel)

€ 200,-

28 november 2016 en 9 februari 2017

Gespreksleider Intervisie

6

4 mei 2017

Specialisatieopleiding
arbeidsmediaton (4-daags)
20 april 2017

12

(2-daags)

€ 1.295,-

8 november 2016

Specialisatieopleiding
Familiemediation (8-daags)
30 maart 2017

48

€ 4.150,-

L I N D E L A A N 1 0 , 1 4 0 5 A K B U S S U M T 0 3 5 5 4 1 1 8 4 4 E I N F O @ D I A L O G U E B V. N L I W W W. D I A L O G U E B V. N L

TIJDSCHRIFT CONFLICTHANTERING Nummer 5, 2016 Sdu

53

