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Praatstuk MfN-ministerie 2020 ingrediënten AMvB mediationwet 
 

Concept wetsvoorstel juli 2016:  

Inschrijvingseisen 

- Aantal mediations in het jaar voorafgaand aan verzoek (bij AMvB te bepalen 

- Nadere eisen AMVB 

o Opleiding en examens 

o Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

o Aantal mediations gedurende inschrijving 

- VOG 

Inschrijving voor 2 jaar 

Beëdiging 

 

Voorstel uitvoeringsregels  

 

Wet:  

Voor inschrijving in het wettelijk register kan in aanmerking komen de mediator die is ingeschreven 

in een kwaliteitsregister gehouden door een beroepsorganisatie, welk register voldoet aan de bij 

AMvB te stellen voorwaarden. Deze voorwaarden betreffen in ieder geval:  

- De opleiding die door de beroepsorganisatie wordt gevraagd 

- De criteria die de beroepsorganisatie stelt aan de psychologische, communicatieve en 

juridische competenties en de wijze waarop deze criteria worden getoetst 

- Het onderhoud van de vakbekwaamheid, zowel door opleiding als door praktijkuitoefening 

- De wijze waarop het onderhoud van de vakbekwaamheid periodiek wordt getoetst 

- Klacht- en tuchtprocedures 

Zie artikel 26 adv. Wet. Eisen worden gesteld door de beroepsorganisatie zelf.  

 

Om toe te kunnen treden tot het register van de beroepsorganisatie is naast een minimaal werk- en 

denkniveau: HBO/WO of EVC op dit niveau, het met goed gevolg afronden van de (toetreding) 

examens een vereiste. Zie MfN-register met een theorie-examen en vaardighedentoets via een 

onafhankelijk examenbureau.  

Inschrijving in het wettelijk register gebeurt voor de duur van drie (of vijf?) jaar.  

 

AMvB 

Om voor inschrijving in het wettelijk register in aanmerking te komen, dient de mediator te zijn 

ingeschreven bij het register van de beroepsorganisatie (het beroepsregistratie register) dat voldoet 

aan de volgende eisen:  

- De beroepsorganisatie hanteert een beroepsprofiel en competentieprofiel met criteria die 

voldoen aan de actuele inzichten die hierover in de samenleving en bij de beroepsgroep 

bestaan en waarin ten minste zijn opgenomen de eisen aan de algemene opleiding en aan de 

beroepsopleiding alsmede aan de psychologische, communicatieve en juridische 

competenties. 

- Het beroepsprofiel vereist een HBO of WO opleidingsniveau dan wel EVC op dat niveau.  

- De beroepsorganisatie voorziet in een adequate en gedegen toetsing zowel van de vakkennis 

als de competenties uit het beroepsprofiel.  

- De beroepsorganisatie stelt een minimumeis aan de praktijkervaring van de mediator 

voorafgaande aan de inschrijving van X aantal mediations 



 

ingrediënten AMvB mediationwet, mei 2020, p. 2 

- De beroepsorganisatie stelt eisen aan het onderhouden van de vakbekwaamheid door het 

uitvoeren van een minimum aantal mediations per jaar alsmede het volgens van opleidingen 

op het gebied van de vakkennis en competenties.  

- De beroepsorganisatie voorziet in een gedegen periodieke toetsing van het onderhoud van 

de vakbekwaamheid.  

- De beroepsorganisatie voorziet in klacht- en (onafhankelijke) tuchtrechtspraak die voldoen 

aan de eisen die daarvoor in de samenleving en in vergelijkbare beroepsgroepen gelden. 

- De beroepsorganisatie verlangt voor inschrijving een beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

en een VOG.  

 

Een beroepsorganisatie in de zin van deze AMvB is een organisatie, die door de minister is 

aangewezen omdat deze naar het oordeel van onze minister voldoet aan de volgende criteria. 

De organisatie:  

- heeft als doel heeft de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en bevorderen; 

- heeft geen winstoogmerk;  

- Verklaart zich te conformeren aan de eisen van de wet en van dit AMvB aan de inrichting van 

een beroepsregister, en daarvan jaarlijks verslag doet.  

- Beschikt aantoonbaar over voldoende middelen en omvang om de verwachting van 

continuïteit te rechtvaardigen.  

- Onze minister nodigt de aangewezen beroepsorganisatie periodiek, maar ten minste één 

maal per jaar, uit voor overleg, teneinde van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van 

de kwaliteit van het beroep, het register en de doelen van de wet in het algemeen.  

 

De volgende criteria zijn door MfN genoemd als extra aandachtspunten en gelden in de huidige 

praktijk: 

- Omvangscriterium/volume/minimum quotum. 

De beroepsorganisatie moet een behoorlijke omvang hebben om aan alle eisen te kunnen 

voldoen. 

- De organisatie dient minimaal een aantal jaren bestaan (continuïteit en representativiteit); 

- De rechtspersoonlijkheid van een organisatie. 

Kwaliteit is non profit; een kwaliteitsregister is geen vereniging. 

- De beroepsorganisatie heeft zitting in de formele gremia en werkt samen met de 

ketenpartners in het veld (zoals de Raad voor Rechtsbijstand, het Juridisch Loket, de 

Rechtspraak, NOvA et al. 

- Adviescommissie vanuit het veld. 

Zeggenschap/inspraak van het veld/de beroepsgroep zelf blijft belangrijk voor aansluiting bij 

de mediation beroepspraktijk en het behouden van het draagvlak in het veld. 


