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Actualiteiten

Ik ben 12 
en heb behoe� e aan een 
pensioen met een makkelijke 
administratie

Ontdek Het Nieuwe Pensioen
van De Goudse
Duidelijk. E	  ciënt. En voor alle 
bedrijven vanaf 1 medewerker

De Goudse biedt oplossingen voor elke ondernemerslee� ijd.
Je wilt geen administratief gedoe. De Goudse begrijpt dat en introduceert daarom Het Nieuwe Pensioen. 
Dat is een collectief pensioen voor alle bedrijven vanaf 1 medewerker. 
Waarbij wijzigingen eenvoudig doorgegeven worden via een online portaal. 
Kijk op www.hetnieuwepensioen.nl of vraag het je verzekeringsadviseur. 

De Goudse helpt ondernemers verder.
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Proef met mediation in  
strafzaken krijgt vervolg
Mediation in strafzaken vergroot het begrip tussen dader en slachtoffer, vermindert 

angstgevoelens bij het slachtoffer en partijen komen vaak tot bevredigende afspraken – 

vaak blijft zelfs straf achterwege. Enig minpuntje: eisers ruiken geld.

Door Tatiana Scheltema

Bij de Amsterdamse rechtbank is een 
pilot afgesloten waarin – voor het 

eerst in Nederland – mediation werd 
ingezet als onderdeel van de strafrechte
lijke procedure. Met de proef geven het 
Openbaar Ministerie en de rechtbank 
een voorzet voor het onlangs in werking 
getreden art. 51h Sv, dat voorschrijft dat 
bemiddeling tussen dader en slachtof
fer in een vroeg stadium moet worden 
bevorderd en dat de rechter met het re
sultaat daarvan rekening houdt. Het eva
luatierapport ‘Mediation naast Strafrecht’ 
werd onlangs gepubliceerd, met daarin 
genoemde conclusies.  
 Tussen oktober 2010 en mei 2011 zijn 
daders en slachtoffers in 65 zaken uit
genodigd om mee te doen met de pilot. 
Het ging om burenruzies, huiselijk ge
weld, bedreiging of mishandeling: za
ken waarbij dader en slachtoffer ook na 
de strafzaak met elkaar te maken heb
ben. In 26 zaken stemden beide partijen 
in met een mediationtraject, en in 17 
zaken kwamen partijen tot een vaststel
lingsovereenkomst, waarin – vaak over 
en weer – spijt werd betuigd of de hoogte 
van de schadevergoeding werd overeen
gekomen.
 In de Amsterdamse proef kwamen 
vooral lichtere zaken aan bod. Maar me
diation is zeker ook geschikt voor zwaar
dere strafzaken, zegt Anne Martien van 
der Does, mediationcoördinator van de 
Amsterdamse rechtbank. ‘Denk aan za
ken waarin het schadevergoedingsaspect 
een belangrijke rol speelt en waarbij me
diation heel nuttig kan zijn. De strafzaak 
gaat daarnaast gewoon door.’ 

 Van der Does spreekt als voormalig 
voorzitter van de Verkeerskamer uit er
varing. ‘Neem een zaak van een vracht
wagenchauffeur die een ongeluk veroor
zaakt omdat iemand in de dode hoek zit. 
Zo’n chauffeur wil vaak heel graag con
tact met de familie van het slachtoffer 
en die familie wil dat ook. Het gebeurt 
niet, omdat de verzekeringsmaatschap
pij ertussen zit. Die laat dat niet toe om
dat dan ook de aansprakelijkheid aan de 
orde komt. Maar het mooie van media
tion is dat het vertrouwelijk is. Dus het 
biedt mensen een mogelijkheid om na
der tot elkaar te komen. De verzekerings
maatschappij heeft daar geen last van.’

Eisen worden opgeschroefd
Ook advocaten zijn positief over de inzet 
van mediation. ‘De crux is dat het straf
recht een stapje terug doet, daar waar 
partijen het wellicht onderling eens 
kunnen worden,’ zegt Lian Mannheims, 

advocaat bij De Roos en Pen Advocaten 
in Amsterdam. Zij bracht een zaak aan 
van een cliënt die ook al voor de zitting 
had willen schikken, en wiens toekomst 
bij een veroordeling aan duigen zou lig
gen. Mannheims ageert al jaren tegen 
het ‘enorme strafrechtelijke monster’ dat 
‘in een groot aantal flutzaken onnodig 
ongelofelijk veel kapot maakt’.
 Toch zit er volgens Mannheims ook 
een addertje onder het gras. ‘Ik zie het 
nu in twee zaken, waarin ik probeer tot 
een schikking te komen: eisers gaan zich 
realiseren hoe belangrijk het voor de ver
dachte is om niet vervolgd te worden. En 
dan merk je dat de eisen worden opge
schroefd, dat men kijkt wat eruit te halen 
valt.’

• De overwegend positieve ervaringen in Amsterdam 
vormen voor het Landelijke Overleg Voorzitters 
Strafsectoren aanleiding om de komende maanden 
ook in andere arrondissementen voor verschillende 
vormen van strafrechtmediation pilots op te zetten.
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