
 
 
 

 
Stand van zaken wetgevingstraject mediation  
 
In 2008 kwamen het Europarlement en de Raad met de richtlijn mediation. Deze gaat vooral 
over het vergemakkelijken van toegang tot de alternatieve geschillenbeslechting door het 
gebruik van mediation aan te moedigen en te zorgen voor een evenwichtige samenhang 
tussen mediation en behandeling in rechte. 
 
In 2014 kwam Ard van der Steur met initiatiefwetsvoorstellen mediation (mede geijkt op 
bovengenoemde richtlijn), wat o.a. zou betekenen: wettelijk gereguleerde kwaliteitseisen aan 
mediators. 
Toen Van der Steur minister van J&V werd, zijn de wetsvoorstellen ingetrokken. 
 
In 2016 bracht de regering een nieuw conceptwetsvoorstel mediation in consultatie. Dit 
leidde tot grote bezwaren: onwenselijke juridisering van het beroep, de mate van 
overheidsbemoeienis, en onvoldoende onderbouwing waarom mediation gestimuleerd dient 
te worden. Hierna bleef het stil. 
Wel hebben mediators, wetenschappers, en het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland 
n.a.v. bovenstaande de krachten gebundeld om een aantal gezamenlijk gedragen 
uitgangspunten te formuleren t.b.v. wettelijke maatregelen ter bevordering van mediation. 
Die aanbevelingen zijn begin 2019 naar minister Dekker gegaan. Dekker heeft deze 
uitgangspunten vervolgens met allerlei instanties besproken en geconstateerd dat er, meer 
dan in 2016, draagvlak is voor wetgeving ter stimulering van duurzame geschiloplossing, 
mede door de inzet van mediation. 
 
Op 20 januari 2020 gaf minister Dekker in een brief aan de Tweede en de Eerste Kamer 
aan dat hij zodoende voornemens is een nieuw conceptwetsvoorstel mediation in consultatie 
te brengen, en wel in de eerste helft van 2020. 
 
Op 9 maart 2020 heeft minister Dekker een korte inhoudelijke vraag van de vaste 
commissie J&V van de Eerste Kamer, n.a.v. bovenstaande brief, beantwoord. 
 
Op 17 april 2020, bij een VAO over de begrotingsstaten J&V, sprak minister Dekker met de 
Tweede Kamer ook kort over het wetsvoorstel. Destijds gaf de minister aan het wetsvoorstel 
in de loop van 2020 te verwachten, en in ieder geval na de zomer van 2020 met een brief 
over het onderwerp te komen. Wel gaf hij toen al aan: 
“Ik ga kijken naar de artikelen die de heer Van Nispen aanhaalt [artikelen uit de 
voorstellen-Van der Steur uit 2014, JB]. Volgens mij zijn we het eens over de richting die we 
moeten opgaan. Als de wet een steuntje in de rug kan bieden, moeten we het 
vooral doen, maar we moeten geen wetgeving om wetgeving maken. Ik zal 
kijken of die bepalingen erbij kunnen helpen.” 
In de vaststelling van de begrotingsstaten J&V voor 2021 op Prinsjesdag 2020 is de volgende 
passage opgenomen: “Omdat geschillen het meest effectief worden opgelost als partijen tot 
elkaar komen, wordt duurzame geschiloplossing middels mediation bevorderd. Er komt een 
wetsvoorstel, met onder meer een wettelijk register voor beëdigd mediators, dat in de 
loop van 2021 voorligt bij het parlement.” 
 

https://www.europa-nu.nl/id/vhvfy7la2st2/richtlijn_2008_52_eg_van_het_europees
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/01/20/tweede-kamerbrief-tk-vervolg-wetgevingstraject-mediation/Tweede+Kamerbrief+vervolg+wetgevingstraject+mediation.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-VI-O.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-VI-120.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VI-2.html


 
De minister voor Rechtsbescherming heeft op 25 juni 2021 de Tweede Kamer geïnformeerd 
het conceptwetsvoorstel mediation nu niet in consultatie te brengen wegens gebrek aan 
draagvlak binnen de beroepsgroep. 
 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z11884&did=2021D25704

