
Mediation is niet 
nieuw, maar er 
is recent op dit 
gebied wel veel 

gebeurd in onze regio. In 
dit artikel informeren wij u 
wie er aan de wieg van deze 
ontwikkelingen hebben ge-
staan. Iedere maand plaatst 
de Caribbean Mediatiors As-
sociation vervolgens een in-
formatief artikel over medi-
ation, waarin de meest voor-
komende vragen worden 
beantwoord. U zult lezen in 
welke gevallen mediation 
kan werken en ook in welke 
gevallen u beter een andere 
weg kunt bewandelen. We 
hopen uiteraard dat onze 
lezers zo min mogelijk met 
conflicten te maken krijgen. 
Maar mocht u er onverhoopt 
toch in betrokken worden, 
dan kan deze informatie u 
wellicht van dienst zijn. 

Mediators
In 2015 hebben de media-
tors van Curaçao zich ver-
enigd in de beroepsvereni-
ging CMA. Sommige leden 
zijn al vele jaren actief op 
Curaçao en zelfs in de regio, 

anderen hebben zich later 
aangesloten. Allemaal heb-
ben zij echter hetzelfde doel 
voor ogen: kwalitatief hoog-
staand advies geven en bege-
leiding bieden op het gebied 
van conflictbemiddeling. 
Om dit te bereiken komen zij 
regelmatig samen, organise-
ren zij cursussen en houden 
hun vakkennis op peil. 

Gemeenschappel i jk 
Hof van Justitie
Sinds 1 januari 2017 biedt 
het Gemeenschappelijk Hof 
van Justitie verwijzing naar 
mediation aan. Hierbij is 
goed gekeken naar de manier 
waarop mediation in Neder-
land, maar ook bijvoorbeeld 
in de Verenigde Staten en in 
Caribische landen als Trini-
dad & Tobago door de recht-
bank wordt gehanteerd. De 
medewerkers hebben een 
training gevolgd om te kun-
nen beoordelen of mediation 
een optie is. 

Indien dit het geval is, wor-
den partijen verwezen naar 
een lijst van zelfstandige 
mediators, die aan de kwa-

liteitseisen van het hof vol-
doen. Het hof heeft zelf geen 
mediators in dienst. 

Openbaar Ministerie
Ook in het strafrecht kan 
mediation worden toege-
past. Het wordt dan Resto-
rative Justice of Herstelrecht 
genoemd. 

Deze vorm van mediation is 
nu sterk in opkomst in de VS 

en Nederland en nog volop 
in ontwikkeling. 
Het is een hele speciale vorm 
van mediation, die met veel 
zorg moet worden toegepast. 

Onlangs heeft het Openbaar 
Ministerie bekendgemaakt 
in specifieke zaken, bijvoor-
beeld vernielingen, eenvou-
dige mishandeling en zaken 
met een jonge dader zonder 
eerder strafblad te bekijken 

of door middel van Herstel-
recht recht kan worden ge-
daan aan alle belangen van 
de samenleving, het slacht-
offer en de dader.  

Voor meer informatie kunt u 
terecht op de websites:
www.cmamediators.com
www.gemhofvanjustitie.org.  
www.openbaarministerie.org
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Recht Mediation: 

Mediation is een manier van conflictbemiddeling, waarbij niet een 

rechter beslist wie er gelijk heeft of hoeveel straf of schadevergoeding 

passend is, maar partijen zélf een oplossing zoeken. Deze wijze van 

conflictbemiddeling is geen wondermiddel, maar als alle partijen be-

reid zijn zich in te spannen, kán het een goed alternatief zijn om een 

geschil op te lossen.
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