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Rotterdam, 8 maart 2022
Betreft: notitie met bijlagen ten behoeve van de visievorming in de Kamer over de wettelijke
verankering van mediation

Geachte leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
In uw algemeen overleg op 23 maart aanstaande (inmiddels uitgesteld) zullen
onder andere aan bod komen de antwoorden van voormalig minister voor
Rechtsbescherming Sander Dekker in zijn brief van 14 december 2021 op de
vragen van uw commissie over het conceptwetsvoorstel inzake mediation. De
Mediatorsfederatie Nederland (MfN) draagt graag bij aan de dialoog en
visievorming in de Kamer en heeft daarom een notitie opgesteld met bijlagen
die u kunt gebruiken als naslagwerk.
Voor uw overzicht stipt de MfN de gevolgde procedure in 2021 hieronder kort
aan:
Na een informele consultatieronde heeft de voormalige minister van
Rechtsbescherming op 25 juni 2021 per brief besloten om het
conceptwetsvoorstel inzake de wettelijke verankering van mediation niet in
consultatie te brengen. Op 28 september 2021 heeft de Kamer een schriftelijke
inbreng met vragen en opmerkingen gekregen over het niet in consultatie
brengen. De Vaste Kamercommissie heeft de voormalige minister van
Rechtsbescherming op 2 december 2021 verzocht om geen onomkeerbare
stappen te nemen in het mediation(register)dossier. De voormalige minister
van Rechtsbescherming heeft per brief op 14 december 2021 geantwoord op
inbreng van de Kamer van 28 september 2021.
Hoewel de mediationwet dus niet in consultatie is gebracht, heeft de Raad
voor Rechtsbijstand, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid,
een proces in gang gezet dat kan leiden tot ingrijpende wijzigingen in de
mediationpraktijk. Dat proces kan de toelating van andere kwaliteitssystemen
tot het stelsel van de gefinancierde Rechtsbijstand tot gevolg hebben.
Bovendien is in dit proces de oprichting van twee commissies geïnitieerd: één
voor de toelating van beroepsorganisaties en één voor de kwaliteit. Hiermee is

het streven naar één hoogstaand kwaliteitsregister voor mediators in
Nederland indirect losgelaten. De mogelijkheid tot toelating van andere
stelsels is zonder instemming van uw Kamer gecreëerd, hoewel natuurlijk nog
niet vaststaat dat andere aanvragers inderdaad worden toegelaten.
Het MfN-bestuur heeft verschillende keren bezwaar gemaakt tegen deze
volgens haar bestuursrechtelijk en staatsrechtelijk onzorgvuldige en onjuiste
procedure. Zij is immers van mening dat de Kamer haar zienswijze over het
stelsel van Mediation Nederland eerst heeft moeten kunnen geven, temeer nu
daarom expliciet op 2 december 2021 is verzocht.
Het MfN-register is het private non profit kwaliteitsregister dat 30 jaar
bestaat met thans 2.700 registraties van MfN-registermediators, waarin bijna
drie decennia lang kennis en ervaring zijn opgebouwd voor en door mediators
in samenspraak met de overheid, én een uitgebreid systeem van
kwaliteitsbewaking kent. Bij de uitvoering zijn dagelijks circa 80
functionarissen bezig met de kwaliteitsbewaking. Op verzoek van het
ministerie van Justitie en Veiligheid is het MfN-register (destijds NMI)
opgericht met het doel één centraal register voor mediators in Nederland. Het
MfN-register voldoet op de in dit stuk genoemde gronden aan (mogelijk) te
stellen eisen van draagvlak, representativiteit, accountability, toezicht op
naleving, et cetera. In het jarenlange wetgevingstraject waarin het ministerie
en de MfN samen optrokken overhandigde de MfN al eerder een AMvB aan
het ministerie met ingrediënten.
Om het dossier gezamenlijk met u verder te brengen ten gunste van mediation
Nederland stelt de MfN uw Kamer voor een werkgroep in te stellen die het
aanwijzen van het MfN-register als het kwaliteitsregister voor mediators in
Nederland zal faciliteren en daarbij mogelijke vormen van
overheidsondersteuning betrekt. Daarmee liggen de normen en voorwaarden
voor het gehele werkveld vast.
Graag lichten wij deze notitie mondeling nader toe. En als vanzelfsprekend
kunt u zich voor vragen wenden tot de directeur van de Mediatorsfederatie
Nederland en ondergetekende.
Met vriendelijke groet,

Coşkun Çörüz
Bestuursvoorzitter MfN

