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4.6 Borging kwaliteit mediators 

Voor een succesvolle bevordering van het gebruik van mediation is het van belang dat 
burgers erop kunnen vertrouwen dat de mediator voldoet aan objectiveerbare 

kwaliteitscriteria. Wanneer de kwaliteit van mediators onvoldoende geborgd is bestaat 
het risico dat het gewenste vertrouwen in het instrument niet bereikt wordt. Dit wordt in 
deze fase nog eens versterkt door de relatieve onbekendheid van mediation. Daarnaast 
zullen rechters en loketmedewerkers de mogelijkheid van mediation niet aan de orde 
stellen wanneer zij onvoldoende vertrouwen hebben in de kwaliteit van de beschikbare 
mediators. 

Zoals ik ook al in eerdere brieven aan uw Kamer heb aangegeven acht ik 

kwaliteitsborging primair een taak van de beroepsgroep zelf, in samenspraak met de 
marktpartijen (gebruikers). 

Een goede kwaliteitsborging door de sector bevat ten minste de volgende voorzieningen: 

– objectieve en transparante eisen met betrekking tot de vakbekwaamheid van een 
mediator en ten bewijze daarvan een systeem van certificatie en accreditatie; 

– een landelijke openbaar kwaliteitsregister van mediators; 

– een systeem voor permanente educatie en intervisie 

– beroepsregels voor mediators, een klachtenregeling en onafhankelijk tuchtrecht; 

– terugkoppelmechanisme (monitoring) 

Voorwaarde voor zelfregulering is dat de betrokken sector voldoende organisatiegraad, 

structuur en draagkracht heeft om de zelfregulering vorm en inhoud te geven. Een goede 
basis is vooralsnog gelegd door het eisenpakket zoals thans in opdracht van het 
Nederlands Mediation Instituut wordt ontwikkeld ten behoeve van het certificaat 
mediator. Daarnaast kent Nederland op het gebied van mediation een groeiend aantal 
beroepsorganisaties (belangenverenigingen, providers en matchmakers) met eigen 
kwaliteitsvoorzieningen. In de komende tijd zal moeten worden bezien of deze structuur 
afdoende is dan wel dat de branche nog stimulansen behoeft tot meer ordening. Zonodig 
kan Justitie in dat kader een brugfunctie vervullen. 

Aangezien het beroep nog sterk in ontwikkeling is en het hierboven genoemde Certificaat 
Mediator vanwege een soepele overgangsregeling op dit moment nog onvoldoende 
zekerheid biedt wil ik in overleg met de gerechten, de loketorganisatie en de 
beroepsgroep bereiken dat vooralsnog additionele criteria worden gesteld aan mediators 
naar wie wordt doorverwezen door de gerechten en juridisch loket. Ik denk daarbij aan 
extra-ervaring, juridische basiskennis, bereidheid mee te werken aan monitoring en 

directe beschikbaarheid. 

Op die manier krijgt de beroepsgroep de tijd om verdere uitwerking te geven aan een 
adequaat systeem van integrale kwaliteitsborging. Wat het terugkoppelingsmechanisme 
betreft zullen zowel de gerechten als de loketorganisatie de werkzaamheden van de 
mediators blijven monitoren. 
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Borging kwaliteit 

Zoals de leden van de VVD-fractie nog eens expliciet benadrukken is het bij de verdere 
bevordering van het gebruik van mediation, zowel in de markt als via het justitiële 
systeem, van groot belang dat de kwaliteit van de mediator is gegarandeerd. Partijen 
zullen hun onderlinge conflicten pas voorleggen aan een mediator wanneer zij erop 

kunnen vertrouwen dat deze voldoet aan objectiveerbare kwaliteitscriteria. Dit geldt 
overigens niet alleen voor partijen. Ook advocaten, rechters en andere potentiële 
doorverwijzers zullen de mogelijkheid van mediation slechts aan de orde stellen wanneer 
zij voldoende vertrouwen hebben in de kwaliteit van de beschikbare mediators. 

De leden van de fracties van CDA en PvdA delen het uitgangspunt dat de borging van de 
kwaliteit van mediation een taak van de beroepsgroep zelf is. Daaraan wil ik direct 
toevoegen dat ik kwaliteitsborging niet de exclusieve verantwoordelijkheid acht van de 

beroepsgroep, maar een primaire verantwoordelijkheid van de beroepsgroep in 
combinatie met een medeverantwoordelijkheid van doorverwijzers en gebruikers. 

De CDA-fractie vraagt zich terecht daarbij af of een jonge beroepsgroep als de mediators 
daartoe wel in staat is. Er is een goede aanzet gedaan door het Nederlands Mediation 
Instituut (NMI), dat fungeert als een onafhankelijk kwaliteitsinstituut voor mediation in 
Nederland. Het NMI houdt niet alleen een openbaar register van mediators bij maar zorgt 
daarnaast ook voor procesmodellen voor mediation, beroepsregels voor mediators, een 

klachtenregeling, onafhankelijk tuchtrecht en onafhankelijke informatie en documentatie 
over mediation. Sinds 1 mei 2003 is het voor mediators mogelijk zich door een 
onafhankelijke certificeringsinstelling Det Norske Veritas te laten certificeren volgens het 
Vakbekwaamheidsprofiel Mediator conform de Europese norm EN-45 013. 

De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat de door het NMI gestelde eisen op het 
eerste gezicht te vrijblijvend lijken en de groep NMI-mediators te divers. 

Met de opzet van het certificeringsschema is een belangrijke stap gezet naar een 
volwaardig kwaliteitssysteem. De eisen zijn minder vrijblijvend dan voorheen, zij het dat 
er sprake is van een soepele overgangsregeling voor diegenen die reeds (onder de oude 
regeling) in het NMI-register waren opgenomen. Uiteindelijk geldt ook voor deze 
categorie dat zij moeten voldoen aan de onderhoudseisen van permanente educatie en 
van praktijkuitvoering om hun status van gecertificeerd mediator te behouden, maar dit 
is gezien de geldigheidsduur van het certificaat van drie jaar eerst in 2006 aan de orde. 

Wij bevinden ons momenteel dan ook in een overgangssituatie. 

Diversiteit binnen deze groep mediators lijkt mij overigens geenszins een bezwaar. De 
mediators kunnen verschillen naar achtergrond en specialisme. Mediation blijft maatwerk 
en het is goed voorstelbaar dat voor verschillende typen conflicten verschillende 
specialismen wenselijk zijn, mits aan de basiseisen van vakbekwaamheid is voldaan. De 
leden van de PvdA-fractie vragen in dit verband of in de informatievoorziening ook wordt 
gewezen op de mogelijke kwalitatieve diversiteit van het aanbod van mediators en hoe 

burgers en instellingen daarin een goede en betrouwbare mediator kunnen vinden. Ervan 
uitgaande dat deze leden doelen op de verschillende achtergronden en specialismen kan 
ik dit bevestigend antwoorden. Allereerst maakt deze informatie deel uit van de 
doorverwijzingsvoorzieningen bij de gerechten en de juridische loketten. Verder zal het 
NMI hierin een rol kunnen vervullen. 

Mediators die in aanmerking willen komen voor doorverwijzing dienen ten minste 
aantoonbaar te voldoen aan de actuele eisen met betrekking tot de kennis, inzicht en 

vaardigheden die zijn gesteld aan het Vakbekwaamheidsprofiel Mediator. Het (NMI) 
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Certificaat Mediator is daarvoor een prima basis. Zoals ik in mijn beleidsbrief heb 
aangegeven en hiervoor heb aangehaald biedt het certificaat mediator vanwege de 
soepele overgangsregeling nog niet voldoende zekerheid. Daarom gelden vooralsnog 
additionele kwaliteitseisen. In gezamenlijk overleg met vertegenwoordigers van de 
rechterlijke macht, gesubsidieerde rechtsbijstand en het NMI zijn additionele 

kwaliteitseisen en deelnamecriteria geformuleerd. Deze eisen gaan overigens verder dan 
bijvoorbeeld het hebben van juridische basiskennis, zoals de leden van de VVD-fractie 
veronderstelden. Het gaat ook om extra ervaring en verdieping op de vaardigheden. 

Over de geformuleerde eisen is op 23 augustus 2004 advies uitgebracht door de 
Waarborgcommissie voor certificering mediators. Dit is een onafhankelijke breed 
samengestelde commissie met vakinhoudelijke expertise op het gebied van de 

kwaliteitsborging van mediators. Uit het advies blijkt dat voldoende draagvlak binnen de 
beroepsgroep bestaat voor de geformuleerde kwaliteitsmaatstaven. 

Als deelnamecriteria gelden onder meer bereidheid mee te werken aan monitoring en 
intervisie, directe beschikbaarheid, bereidheid om tegen een bepaald tarief voor minder 
draagkrachtigen te mediaten, bereidheid mee te werken aan een maximale doorlooptijd 
voor mediation en het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

De leden van de PvdA-fractie vragen of de gerechten reeds beschikken over een lijst van 
kwalitatief goede en betrouwbare mediators. Nu de eisen zijn geformuleerd kan worden 
overgegaan tot de aanleg van een register van mediators. In overleg met de 
doorverwijzende instanties, Raad voor de rechtspraak en Raden voor Rechtsbijstand, en 
het NMI zal worden bezien hoe de aanleg en het beheer het beste kan worden 
vormgegeven. 

Het afschaffen van het NMI-register en overgaan op de eisen die de beroepsgroepen 
(advocaten, notarissen, psychologen) zelf stellen, zoals de leden van de VVD-fractie 
voorstellen, lijkt mij onwenselijk. Daarmee zou iets wat in de afgelopen jaren met veel 
inzet en toewijding is opgebouwd worden afgebroken. Uiteraard is de mate waarin 
kwaliteitsborging door middel van zelfregulering slaagt in belangrijke mate afhankelijk 
van het draagvlak binnen de sector voor de certificatieregeling en de andere genoemde 
kwaliteitsborgende maatregelen. 

De leden van de PvdA-fractie menen dat om het gebruik van mediation te vergroten 

moet worden voorzien in een dekkende klachtenprocedure. Zij vragen zich af waar men 
terecht kan met klachten over mediators, hoe een dergelijke procedure verloopt en wat 
de consequenties zijn voor een mediator waarover regelmatig geklaagd wordt. Zoals 
hierboven reeds aangegeven geldt voor bij het NMI ingeschreven mediators dat zij zich 
hebben geconformeerd aan de Gedragsregels voor NMI Mediators. In deze gedragsregels 
zijn de fundamentele beginselen vastgelegd waaraan de mediator is gebonden, 
waaronder onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid. In het verlengde hiervan 
is gezorgd voor een klachtenregeling en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor mediators. 
Een ontevreden partij kan zijn/haar klacht desgewenst deponeren bij het NMI. De klacht 
wordt in dat geval behandeld door een daartoe door het NMI aangewezen 
klachtbehandelaar op basis van de Klachtenregeling NMI. De procedure is informeel. Het 
doel van de behandeling is louter het oplossen van de klacht. De behandelaar heeft geen 
bevoegdheid om een bindende uitspraak te doen of sancties op te leggen. Indien deze 
klachtenbehandeling niet tot een oplossing leidt en de klager meent dat de mediator een 

gedragsregel heeft geschonden, kan de klager zijn klacht deponeren bij de 
onafhankelijke stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Bij voortdurende klachten over een 
mediator kan het tuchtcollege maatregelen treffen, zoals schorsing van of doorhaling van 
de inschrijving als mediator. 

Voor de beantwoording van de vraag of er iets voor te zeggen is om een apart register 
van forensisch mediators op te stellen zou ik willen verwijzen naar de geldende regeling 
voor aanwijzing van gerechtsdeskundigen. Het fenomeen forensische mediation moet 

uitdrukkelijk niet worden verward met mediation in de zin zoals die in het kader van de u 



toegezonden notitie aan de orde is gesteld. Forensische mediation is met name bedoeld 
om de rechter voor te lichten. De rechter wijst een deskundige aan die met partijen of 
één der partijen afzonderlijk praat om na te gaan wat de precieze achtergrond van het 
conflict is en om de juistheid van de door partijen aangevoerde feiten te achterhalen. 
Ook kan hij in opdracht van de rechter proberen partijen (alsnog) tot overeenstemming 

te brengen (bijvoorbeeld in echtscheidingszaken om een scheidingsconvenant tot stand 
te brengen). De forensisch mediator brengt hierover vervolgens verslag uit aan de 
rechter, die mede aan de hand daarvan een beslissing kan nemen. Ik zou ervoor willen 
pleiten dit specialisme in het vervolg niet meer onder de noemer van mediation te 
scharen. 

Bij mediation in strikte zin gaat het, zoals u weet, immers om de begeleiding van partijen 

door een derde bij het zelf tot stand brengen van een gezamenlijke oplossing. Hetgeen in 
de mediation is besproken valt onder de contractuele geheimhoudingsplicht. 

De leden van de VVD-fractie vroegen voorts of ik het gestelde uurtarief voor de mediator 
voldoende acht om de nagestreefde kwaliteit te waarborgen. Ik ga ervan uit dat deze 
leden daarmee doelen op het vastgestelde uurtarief voor mediators die beschikbaar zijn 
voor doorverwijzingen vanuit het juridisch loket. Ik meen dat met het gelijkstellen van dit 
tarief met dat van de sociale advocatuur inderdaad voldoende tegemoetgekomen wordt 

aan de beschikbare mediators.  
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In relatie tot de kwaliteit vraagt zij wanneer de additionele eisen en de controle door de 
overheid worden losgelaten. Handhaving is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat aan de 
kwaliteitseisen wordt voldaan. Heeft het NMI daarvoor voldoende middelen in handen en 
dient het verantwoordelijk te zijn voor het toezicht? 
 
De kwaliteit van mediators is in Nederland grondig geregeld, maar dat is niet wettelijk 
gebeurd. Er was een registratiesysteem bij de NMI. Dat is op dit moment de enige 
instantie die zich daarmee bezighoudt. 

Dat systeem is vervangen door een certificatiesysteem. Nu is sprake van een 
overgangsfase met als doel dat de registratie betrekkelijk snel tot certificatie leidt. Het is 
de bedoeling aan de nieuwe certificaten een aantal eisen te stellen. Dat systeem van 
certificering door de NMI berust op een certificaat dat het van een certificeringbureau 
heeft gekregen. Dat bureau is niet specifiek voor mediators, maar constateert of het 
certificatiesysteem adequaat is, en zit bij de Raad voor Accreditatie om als zodanig 
geaccrediteerd te zijn. Op die wijze is de kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd. Op 
de lijst van de rechtsbijstand en van de rechterlijke macht staan alleen gecertificeerde 
mediators. Als de mediation is mislukt, komen de partijen bij de rechter. Als de rechter 
stelselmatig partijen ziet waarbij de mediation is mislukt en het betreft dezelfde 
mdeiatior, dient de vraag te worden gesteld of het niet nodig is die functionaris van de 
lijst te schrappen. De minister herhaalt dat de taak van de mediator is het conflict uit de 

wereld te helpen en dat de mediator niet een pseudo-advocaat is, die personen op hun 
rechtspositie moet wijzen. Voor het oplossen van een rechtsconflict is mediation 
doorgaans niet geschikt, omdat de mediator niet kan zeggen wat het recht is. Dat kan 
alleen de rechter. Als de mediator niet meer gecertificeerd is, moet hij van de lijst af. 
Dan is het niet meer mogelijk hem in te zetten. Het huidige systeem sluit niet uit dat er 
nog een andere organisatie ontstaat voor certificering van mediators. 
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De minister is het ermee eens dat niet iedere wetgever zijn eigen systeem van 
accreditatie en mediators moet kiezen, maar dat ligt besloten in de ontwikkeling van de 
praktijk. 
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Kwaliteitsborging mediators 

Voor een succesvolle bevordering van mediation is het van belang dat burgers erop 
kunnen vertrouwen dat de mediator voldoet aan objectiveerbare kwaliteitscriteria. Dit 
geldt zowel voor mediations die binnen het rechtsbestel plaatsvinden als daarbuiten. Het 

is immers een goede zaak als burgers uit zichzelf, zonder een beroep te hoeven doen op 
het rechtsbestel, de weg naar een gekwalificeerd mediator weten te vinden en daarmee 
hun conflict op een bevredigende wijze weten op te lossen. 

In het segment van de markt is kwaliteitsborging primair een taak van de marktpartijen, 
dat wil zeggen de beroepsgroep in samenspraak met de gebruikers. De betrokken sector 
kent een instituut – het Nederlands Mediation Instituut (NMI) – dat in een onafhankelijke 
kwaliteitsborging voorziet en niet tegelijkertijd belangen van specifieke doelgroepen 
behartigt. Aangezien het beroep van mediator en het proces van mediation niet wettelijk 
is gereguleerd, vervult het NMI een onmisbare functie voor de zelfregulering van 
mediation. 

In dat kader bestaat er sinds 2003 een persoonscertificaat (het Certificaat Mediator). Dit 
is ontwikkeld door het NMI in samenwerking met een geaccrediteerde 
certificeringsinstelling en valt onder rechtstreeks toezicht van een maatschappelijk 
draagvlak vertegenwoordigende deskundigencommissie (de Waarborgcommissie). Het 
NMI houdt een openbaar register bij van gecertificeerde mediators. 

Mediators die willen deelnemen aan de mediationvoorzieningen binnen het rechtsbestel, 
dienen zich te laten inschrijven in het register van de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad 
krijgt voor het beheer van dit register een wettelijke bevoegdheid in het bij uw Kamer 
aanhangige «Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende 

herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de 
invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van 
mediation»1. 

Voor inschrijving in het register gelden aanvullende voorwaarden. Deze maken deel uit 
van een kwaliteitssysteem dat de Raad voor Rechtsbijstand hanteert in samenspraak met 
het LBM en in nauw overleg met het ministerie van Justitie. Het Certificaat Mediator en 
registratie bij het NMI staan derhalve centraal. De kwalificatie van NMI Gecertificeerd 

Mediator borgt dat de mediator voldoet aan een pakket objectieve, transparante en 
proportionele kwaliteitseisen. Daarbij draagt aansluiting bij één kwaliteitsinstituut bij aan 
uniformiteit en eenduidigheid. Op het NMI rust de taak om dit systeem van 
kwaliteitsborging de komende jaren – in samenspraak met de andere marktpartijen – tot 
verdere wasdom te laten komen. 

Daarbovenop stelt de Raad voor Rechtsbijstand aanvullende eisen, onder meer op het 

gebied van praktijkervaring. Deze aanvulling is nodig vanwege de specifieke context 
waarbinnen deze mediations plaatsvinden. Er zijn publieke middelen mee gemoeid en het 
betreffen vaak gejuridiseerde en geëscaleerde conflicten. Daarnaast is deze 
kwaliteitsborg nodig voor het draagvlak bij de doorverwijzers binnen het rechtsbestel 
vanwege de verantwoordelijkheid die zij voelen voor de zaken die zich bij hun hebben 
aangediend. 
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Het aanbod van mediators in het register van de Raad voor Rechtsbijstand is voldoende 
en divers van aard. Dat partijen doorgaans tevreden zijn over de kwaliteit van de 
mediator komt ook naar voren uit de monitor. 
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2.1.2 Nederlands Mediation Instituut 

Het NMI heeft tot taak de kwaliteit van mediation in Nederland te bevorderen. In 
dat kader beheert het NMI een openbaar register van gekwalificeerde mediators: 
het NMI Register van Mediators. De mediators die in het register staan 
ingeschreven, hebben een exclusief recht op het gebruik van de titel NMI Mediator 
(voor mediators die niet gecertificeerd zijn) of NMI Gecertificeerd Mediator (voor 
mediators die gecertificeerd zijn). Zo zijn gekwalificeerde mediators herkenbaar en 
vindbaar voor iedereen die een mediator zoekt. 

Een mediator wordt geregistreerd na het behalen van een mediatortraining/ 
opleiding bij een NMI-erkend instituut en het succesvol afleggen van een 
kennistoets. Om de registratie als NMI Mediator te behouden, moeten de 
mediators voldoen aan de eisen voor permanente educatie. Om NMIGecertificeerd 
Mediator te worden, moeten ze de genoemde kennistoets en tevens 
een vaardighedentoets afleggen. Om de certificering te behouden, moeten ze 
minimaal negen mediations (van gemiddeld ten minste vier contacturen) per drie 
jaar uitvoeren, waarvan minstens twee in elk jaar, en moeten ze voldoen aan eisen 

voor permanente educatie. De eisen voor permanente educatie voor NMI 
Gecertificeerd Mediators liggen twee maal zo hoog als voor NMI Mediators. 
Een mediator wordt geregistreerd na het behalen van een mediatortraining of 
opleiding bij een NMI-erkend instituut en het succesvol afleggen van een kennistoets. 
Om de registratie als NMI Mediator te behouden, moeten de mediators 
voldoen aan de eisen voor permanente educatie. Om NMI-gecertificeerd Mediator 
te worden, moeten ze de genoemde kennistoets en tevens een vaardighedentoets 

halen. Om de certificering te behouden, moeten ze minimaal negen mediations (van 
gemiddeld ten minste vier contacturen) per drie jaar uitvoeren, waarvan minstens 
twee in elk jaar, en moet voldaan worden aan eisen voor permanente educatie. De 
eisen voor permanente educatie voor NMI Gecertificeerd Mediators liggen twee maal 
zo hoog als voor NMI Mediators. Voor inschrijving bij de RvR gelden additionele 
criteria. Deze mediators moeten niet alleen NMI-gecertificeerd zijn, maar moeten 
bovendien ook voldoende ervaring hebben. 
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Kwaliteitsborging mediators 

Uit de eindevaluatie mediation blijken partijen in het algemeen tevreden over de kwaliteit 
van de mediations en mediators. De keuze voor een passende mediator blijkt een lastige 
opgave. Conflictpartijen missen het onderlinge vertrouwen voor een gezamenlijke keuze. 
Dat wordt nog eens extra moeilijk vanwege het grote aanbod van mediators. Daar lopen 
niet alleen partijen zelf tegenaan maar ook de medewerkers van het Juridisch Loket en 
de mediationfunctionarissen bij de Rechtspraak die adviseren bij de match tussen 
partijen en mediator. Met name vanuit de rechtspraak wordt de behoefte gevoeld aan 
meer binding met de mediators om een goede match te kunnen maken. Bij de keuze 
voor een mediator gaat het hen niet alleen om de capability (kennis en ervaring) maar 
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ook om de suitability van mediators (specifieke (on)geschiktheid voor een bepaalde 
zaak). 

Basisvoorwaarde voor een goede match is het centrale register dat het Nederlands 
Mediation Instituut (NMI) bijhoudt van Gecertificeerde Mediators. De kwalificatie van NMI 

Gecertificeerd Mediator borgt dat de mediator voldoet aan een pakket objectieve, 
transparante en proportionele kwaliteitseisen. Een goede ontwikkeling is de aansluiting 
van de vereniging van familierechtadvocaten en scheidingsbemiddelaars aan dit 
kwaliteitssysteem. Het NMI heeft nu een groot segment van de mediationsector onder 
één dak. Dat draagt bij aan uniformiteit en eenduidigheid. 

Mediators die willen deelnemen aan de mediationvoorzieningen binnen het rechtsbestel, 
dienen zich te laten inschrijven in het register van de Raad voor Rechtsbijstand. Voor 
inschrijving in het register gelden aanvullende voorwaarden. Deze aanvulling is nodig 
vanwege de specifieke context waarbinnen deze mediations plaatsvinden – het betreffen 
vaak gejuridiseerde en geëscaleerde conflicten – en voor het draagvlak bij de 
doorverwijzers binnen het rechtsbestel vanwege de verantwoordelijkheid die zij voelen 
voor de zaken die zich bij hun hebben aangediend. Met de invoering van de herziene Wet 
op de rechtsbijstand heeft de Raad een wettelijke bevoegdheid voor het beheer van dit 
register. 

Inmiddels heeft het NMI ook veranderingen aangebracht in haar structuur en organisatie. 
Het NMI werkt aan een transparant en betrouwbaar centraal register van gecertificeerde 
mediators zodat voor alle afnemers het mogelijk is op eenvoudige wijze een in alle 
opzichten passende mediator te vinden. 

 
Bijlage bij Kamerstuk 29528, nr. 6 eindevaluatie medation monitor 2005-2008 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-41473 
 
6.4 Mediatorregistratie 
De kwaliteit en het aanbod van mediators is primair een verantwoordelijkheid van 
de beroepsgroep in samenspraak met gebruikers en marktpartijen. De rol van het 
ministerie blijft beperkt tot het stimuleren van een toereikend en transparant 
kwaliteitssysteem. Een dergelijk systeem is uitgewerkt en ingericht door de 

beroepsgroep, kwaliteitsinstituten, vertegenwoordigers van rechterlijke macht en 
gesubsidieerde rechtsbijstand. 
Kwaliteitsborging 
Om de kwaliteit van mediation te bevorderen en waarborgen, beheert het NMI een 
openbaar register van gekwalificeerde mediators: het NMI Register van Mediators. 
De mediators die in het register staan ingeschreven, hebben een exclusief recht op 
het gebruik van de titel NMI Mediator (voor mediators die niet gecertificeerd zijn) of 
NMI Gecertificeerd Mediator. Deze mediators houden zich aan het reglement van het 
Nederlands Mediation Instituut. Hierin staat onder meer dat ze een geheimhoudingsplicht 
hebben en onafhankelijk, neutraal en voortvarend moeten optreden.Voor 
mediators die zich beschikbaar stellen voor verwijzing vanuit het Juridisch Loket en 
de gerechten dienen zich tevens in te schrijven bij de Raad voor de rechtsbijstand. 
 
29528 nr  7 brief van de minister van veiligheid en justitie 23-12-2011 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29528-7.html 

 
 
Zelfregulering 

Bij de start in 2004 van het beleidsinitiatief «Mediation in het Rechtsbestel» van de 
toenmalige minister van Justitie om mediation te stimuleren en een stevige basis te 
geven binnen het Nederlandse rechtsbestel, is ervoor gekozen mediation niet wettelijk te 
reguleren. De minister wilde voorkomen dat wetgeving de ontwikkeling van mediation in 
de weg zou staan. Tevens is ervoor gekozen het kwaliteitsysteem voor mediation door 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-41473
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29528-7.html


zelfregulering tot stand te laten komen om zo te voorkomen dat het dejuridiserende 
karakter van mediation geschaad zou worden. Naar aanleiding van de uitkomsten van 
een eerste project dat de methode van mediation onderzocht, is al ver voor de aanvang 
van het beleidsinitiatief «mediation naast rechtspraak» (op aanbeveling van de 
adviesgroep ADR) het Nederlands Mediation Instituut (NMI) met een subsidie 

ondersteund om een kwaliteitssysteem op te zetten. Dit kwaliteitssysteem is gekoppeld 
aan een register dat gehouden wordt bij het NMI. Omdat de raad voor rechtsbijstand en 
de Raad voor de rechtspraak goed zicht hebben op het kwaliteitssysteem van het NMI, is 
ervoor gekozen dat alleen mediators die bij het NMI geregistreerd staan als 
gecertificeerde mediator in aanmerking komen voor de aanvraag van toevoegingen en/of 
voor de doorverwijzingsvoorziening van de Rechtspraak. De raad voor rechtsbijstand 
beheert hiervoor een speciaal register.  

In Nederland zijn er naast het NMI twee internationale registers en een aantal 
beroepsverenigingen die mediators registreren. Zij stellen eigen eisen aan mediators 
binnen het register of binnen de beroepsvereniging.  

 
30436 nr 3 MvT wijziging Wrb 
 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30436-3.html 
 
De Orde hecht evenals de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak aan het stellen van 
goede kwaliteitseisen voor conflictbemiddelaars. De Orde pleit daarbij voor strengere 
eisen dan die aan het NMI-certificaat worden gesteld. Om verwarring te voorkomen dient 
hierbij te worden opgemerkt dat het Nederlands Mediation Instituut (NMI) zelf geen 
certificaten afgeeft. De kwalificatie «NMI Gecertificeerd Mediator» houdt in dat de 

mediator in het bezit is van het Certificaat Mediator van DNV Certification BV en dat de 
betreffende mediator is geregistreerd bij het NMI. 

Voor mediators die in aanmerking willen komen voor inschrijving bij de raden voor 
rechtsbijstand gelden bepaalde kwaliteitsmaatstaven en deelnamecriteria. De raden 
bepalen deze inschrijvingsvoorwaarden zoveel mogelijk in samenspraak met 
vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, de raden voor rechtsbijstand en het NMI, 
waarin de beroepsgroep breed is vertegenwoordigd. Bij de artikelsgewijze toelichting zal 

nader op de inschrijvingsvoorwaarden worden ingegaan. 

 

Artikel 33c 

In artikel 33c worden de inschrijvingsvoorwaarden voor de conflictbemiddelaar 
uitgewerkt. 

In het eerste lid wordt bepaald dat de inschrijving van de conflictbemiddelaar wordt 
gehonoreerd, indien hij aan bepaalde vakbekwaamheidseisen voldoet. Daarbij is 
aangesloten bij hetgeen de Minister van Justitie in zijn brief van 19 april 2004 aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op dit punt heeft aangegeven. In 
de brief is benadrukt dat het voor een succesvolle bevordering van mediation van belang 
is dat burgers er op kunnen vertrouwen dat de mediator voldoet aan objectiveerbare 
kwaliteitscriteria (zie Kamerstukken II 2003/04, 29 528, nr. 1, blz. 13). Daarbij geldt als 

uitgangspunt dat kwaliteitsborging primair een taak van de beroepsgroep is. Dit laat 
overigens onverlet dat het vereiste niveau van de kwaliteit mede wordt bepaald door de 
wensen van de marktpartijen, ofwel de gebruikers van conflictbemiddeling. In 
voornoemde brief is aangegeven dat een goede kwaliteitsborging door de sector ten 
minste de volgende voorzieningen bevat: 

• objectieve en transparante eisen met betrekking tot de vakbekwaamheid van een 

mediator en 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30436-3.html


• ten bewijze daarvan een systeem van certificatie en accreditatie; 

• een landelijke openbaar kwaliteitsregister van mediators; 

• een systeem voor permanente educatie en intervisie; 

• beroepsregels voor mediators, een klachtenregeling en onafhankelijk tuchtrecht; 

• terugkoppelmechanisme (monitoring). 

Bij de formulering van de inschrijvingsvoorwaarden door de raden voor rechtsbijstand zal 
zoveel mogelijk worden aangesloten bij het vakbekwaamheidsprofiel mediator zoals 
beschreven en door middel van eindtermen gespecificeerd in het Certificatieschema 
Mediator van DNV Certification BV. 

DNV Certification BV heeft deze Certificatie van Vakbekwaamheid uitgevoerd conform de 
ISO 17 024 en aangemeld voor accreditatie bij de Raad voor Accreditatie. Eindtermen 
zijn als zodanig omschreven minimale eisen op het gebied van kennis en/of vaardigheden 
en/of attituden en/of methodiek waarover personen met het oog op het maatschappelijk 
en/of beroepsmatig functioneren als conflictbemiddelaar dienen te beschikken. Dit wil 
niet zeggen dat het hebben van een dergelijk certificaat een zelfstandige 
inschrijvingsvoorwaarde is. Het ligt echter in de rede aan te nemen dat een dergelijk 

door de marktsector ontwikkeld en naar verwachting geaccrediteerd certificaat 
garandeert dat aan het gewenste vakbekwaamheidsniveau wordt voldaan. 

Naast deze basiseisen kunnen de raden ook nadere voorwaarden stellen aan de 
vakbekwaamheid, de beroepsethiek, beroepsuitoefening en de bereidheid medewerking 
te verlenen aan monitoring en evaluatie. Deze specifiek voor conflictbemiddeling 
geldende voorwaarden hebben te maken met het feit dat het proces van 

conflictbemiddeling en het beroep van conflictbemiddelaar niet zijn gereguleerd. Het 
instrument is nog sterk in ontwikkeling en heeft zich nog niet uitgekristalliseerd. Om 
conflictbemiddeling zoals in deze wet is bedoeld af te bakenen van allerlei hybride 
vormen van bemiddeling en conflictadvisering is het van belang dat de 
conflictbemiddelaar die zich wil laten inschrijven bij de Raad niet alleen aan bepaalde 
vakbekwaamheidseisen voldoet maar ook werkt binnen een bepaalde structuur. Het 
Nederlands Mediation Instituut (NMI) voorziet in een solide infrastructuur. Deze wordt 
gevormd door een samenstel van reglementen, modellen, gedragsregels, 

klachtenregeling en tuchtrecht. 

Registratie bij het NMI geldt – evenmin als het certificaat – als zelfstandige 
inschrijvingsvoorwaarde, maar biedt wel voor de Raad de garantie dat de 
conflictbemiddelaar zich conformeert aan de door de beroepsgroep algemeen aanvaarde 
normen betreffende het proces van conflictbemiddeling, de beroepsethiek en de 
beroepsuitoefening. 

Deze voorwaarden die breed worden gedragen door de beroepsgroep, de rechterlijke 
macht en de gesubsidieerde rechtsbijstand zijn neergelegd in een document van de 
raden voor rechtsbijstand dat bij het inschrijfformulier wordt overgelegd. De bevoegdheid 
van de raden tot uitwerking van deze punten in nadere regels is neergelegd in artikel 
33b, eerste lid. 

 

 

 

 
30436 nr 4 Advies Raad van State en nader rapport bij wijziging wrb 
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B. Mediation 

5. Vereisten voor mediators 

a. Het wetsvoorstel voorziet in registratie van mediators die in aanmerking komen voor 
gefinancierde mediation. De raden voor rechtsbijstand zullen, blijkens de toelichting, 
mediators alleen registeren als zij beschikken over een certificaat van het Nederlands 
Mediation Instituut (NMI); zij zullen alleen worden toegevoegd als mediator als ze zijn 
geregistreerd.5 Dit betekent dat de overheid rechtsgevolgen verbindt aan de 
voorwaarden die het NMI hanteert bij het verlenen van certificaten, en daarmee aan 
normen die door particulieren zijn ontwikkeld. 

Het kabinetsbeleid op dit punt luidt als volgt: «Wanneer op grond van een wettelijke 
regeling rechtsgevolgen worden verbonden aan conformiteitsbeoordelingen of -
verklaringen [d.w.z.: certificaten e.d. – RvS] die op grond daarvan worden afgegeven 
door certificerende instellingen, dan dient de overheid toezicht te houden op de 
betrouwbaarheid van de betreffende beoordelingsactiviteiten. Om daaraan inhoud te 
kunnen geven dienen certificerende instellingen die werkzaam zijn in het kader van 
wettelijke regelingen altijd te worden aangewezen door een minister.»1 

In het wetsvoorstel heeft het NMI geen door de overheid erkende status als 
certificerende instelling, anders dan dat de raden voor rechtsbijstand in de 
registratievoorwaarden zullen verwijzen naar de certificeringseisen van het NMI. Gegeven 
de publieke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het rechtsbestel wordt terecht 
voor gesubsidieerde mediation een gecertificeerde mediator vereist. Daarbij past dat de 
minister de certificerende instelling zelf aanwijst, en desgewenst bij of krachtens de wet 
certificeringseisen aan mediators kan stellen. De Raad beveelt aan deze 

aanwijzingsbevoegdheid in het wetsvoorstel te regelen. 

b. De raden voor rechtsbijstand zullen voorwaarden stellen waaraan gecertificeerde 
mediators moeten voldoen, willen zij in aanmerking komen voor registratie. Volgens de 
toelichting zullen deze voorwaarden betrekking hebben op extra ervaring en verdieping 
op vaardigheden, de bereidheid om mee te werken aan monitoring en intervisie, directe 
beschikbaarheid, bereidheid om tegen een bepaald tarief mediation te verrichten voor 

minder draagkrachtigen, bereidheid mee te werken aan een maximale doorlooptijd, en 
het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.2 

Artikel 15, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand zoals dat nu luidt bepaalt waarop 
de voorwaarden voor registratie van advocaten betrekking kunnen hebben;3 het 
voorgestelde artikel 33a, tweede lid, verklaart deze bepaling van overeenkomstige 
toepassing. Artikel 15 biedt voor de in de toelichting genoemde voorwaarden geen 
ruimte. De Raad beveelt aan het wetsvoorstel aan te passen. 

5. Vereisten voor mediators 

a. De Raad constateert terecht dat het NMI geen door de overheid erkende status als 
certificerende instelling heeft. Als voorwaarde voor inschrijving bij de raden voor 
rechtsbijstand wordt dan ook niet gesteld dat een conflictbemiddelaar een NMI certificaat 
dient te hebben. Wel worden algemene eisen gesteld aan de vakbekwaamheid en de 

vaardigheden van de conflictbemiddelaar. Uit het hebben van een certificaat vloeit voort 
dat aan bepaalde inschrijvingseisen is voldaan. Overlegging van het certificaat dient dan 
ter onderbouwing van bepaalde inschrijvingseisen. Indien een conflictbemiddelaar echter 
op een andere wijze kan aantonen aan deze eisen te voldoen, kan hij ook worden 
ingeschreven. Zowel het wetsvoorstel als de memorie van toelichting zullen aan hetgeen 
hierboven is aangegeven, worden aangepast. 

b. Uit hetgeen hierboven is vermeld volgt dat tevens wordt voldaan aan het advies van 

de Raad om de inschrijvingsvoorwaarden in het wetsvoorstel op te nemen. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30436-4.html#v4.16
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Doel en grondslag 
Sinds 2003 bestaat daarom in Nederland de mogelijkheid om in die hoedanigheid te 

worden gecertificeerd. Grondslag voor deze certificatie vormt de Europese norm voor 
persoonscertificatie EN 45013. Doel is belanghebbenden via het certificaat een 
gerechtvaardigd vertrouwen te bieden omtrent de vakbekwaamheid van de mediator. Dit 
geschiedt door die vakbekrwaamheid (kennis en vaardigheden) op oanfhankelijke wijze 
te objectiveren en obrgen. De norm geeft de formele kaders waaraan het 
certificatiesysteem als zodang moet voldoen. Het gaat daarbij zowel om de systematiek 
als om de structuur en organisatie. 

 
Certificatieschema mediator. 
De inhoudelijke uitwerking is neergelegd in een daartoe strekkend certificatieschema: het 
certificatieschema Mediator. Het schema kan worden gezien als kwaliteitshandboek dat 
de maatstaven en methodieken geeft voor de objectivering en borging van de 
vakbekwaamheid van de mediator. Het beschrijft onder meer de inhoudelijke criteria 
waaraan de mediator moet voldoen, de methode van objectivering (toetsing en 
assessment), de daarbij geldende procedures, de verantwoordelijke organen die erbij 

betrokken zijn en de werkwijze die zij dienen te volgen. Het certificatieschema is 
ontwikkeld en geïntroduceerd door de onafhankelijke stichting Nederlandse Medation 
Instituut NMI in samenwerking met de certificerende instelling Det Norske Veritas (DNV). 
DNV is een van de grootste certificerende instellingen ter wereld en marktleider op het 
gebied van geaccrediteerde persoonscertificatie. Het certificaat wordt formeel door DNV 
als certificerende instelling afgegeven. 
Een belangrijke impuls tot het ontwikkelen van deze persoonscertificatie voor mediators 

lag in de Beleidsbrief ADR 2000-2002, waarin justitie het NMI aanwees als organisatie 
voor het opzetten van een systeem voor de borging van de kwaliteit van de mediator. 
Sleutelwoorden daarbij waren: onafhankelijkheid, objectivering en transparantie. Het 
certificatieschema komt tegemoet aan de criteria voor kwaliteitsborging die minister 
Donner in verband met de voorbereiding van de desbetreffende 
doorverwijzingsvoorzieningen bij de rechterlijke macht en de gefinancierede 
rechtsbijstand/De Juridische Loketten (zie ook paragraaf 12.3.3.) nog eens uitdrukkelijk 

formuleerde: 
• objectieve en transparante eisen met betrekking tot de vakbekwaamheid van een 

mediator en, ten bewijze daarvan, een systeem van certificatie en accreditatie; 
• een landelijk, openbaar kwaliteitsregister van mediators; 
• een systeem voor permanente educatie en intervisie; 
• beroepsregels voor mediators, een klachtenregeling en onafhankelijk tuchtrecht; 
• terugkoppelmechanisme (monitoring) 

 
Na de introductie van het Certificatieschema Mediator in 2003 is de daaraan ten 
grondslag liggende norm EN 45013 overgegaan naar de wereldnorm voor 
persoonscertificatie ISO 17024 die inmiddels van kracht is geworden. Het 
Certificatieschema Mediator is dusdanig opgesteld en vormgegeven, dat het tevens 
voldoet aan deze ISO-wereldstandaard. De versie van 2005 koppelt uitdrukkelijk aan de 
ISO-standaard. 
 

Beroepsprofiel 



Centraal ijkpunt binnen het certificatieschema vormt het Beroepsprofiel Mediator. Het 
beroepsprofiel beschrijft het werkterrein van de mediator en zet in grote lijn de 
kwalificaties waaraan de mediator geacht wordt te voldoen op een rij. Deze kwalificaties 
betreffen de volgende hoofdterreinen: 

• ervaring 

• persoonlijke kwaliteiten 
• kennis 
• vaardigheden 
• omgangsvormen 
• beroepshouding 

Eindtermen 
 De voor certificering benodigde kwalificaties worden nader geformuleerd in een aantal 

eindtermen. Deze geven een meer uitgewerkte beschrijving van de vereisten op het 
gebied van theorie enerzijds en praktijk anderzijds. De eindtermen strekken zich uit over 
de volgende terreinen (hier elk gevolgd door ene korte indicatie van waar het inhoudelijk 
om gaat) 
Theorie:kennis en inzicht 
[…] 
 

Praktijk:kunde, vaardigheden en gedrag 
[…] 
 
Toetstermen 
[…] 
 
Toetsinstrumenten 
[…] 

De toetsing van kennis en vaardigheden wordt geregeld in een daarvoor opgesteld 
Toetsingsreglement. De uitvoering van de toetsing geschiedt, in opdracht en onder 
verantwoordelijkheid van DNV, door een in toetsing gespecialiseerde organisatie. Noot: 
vanaf de start is dit Intop Mediationtoets te Hilversum; zie www.mediationtoets.nl 
[…] 
Schriftelijke kennistoets 
[…] 

 
Assessment van vaardigheden 
[…] 
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Waarborgcommissie Mediation 

Het hoogste orgaan binnen het certificatieschema is de Waarborgcommissie Mediator 
welke door de certificerende instelling is ingesteld ten behoeve van de uitvoering van de 
certificatie. De commissie is breed samengesteld, teneinde een evenwichtig draagvlak 
met voldoende vakinhoudelijke expertise voor de certificatie te realiseren. In de 
waarborgcommissie hebben gevestigde beroepsorganisaties, specialisatieverenigingen en  
en aanbieders van mediation, organisaties van (potentieel)gebruikers van mediation, 
anderzinds belanghebbenden en deskundigen op het gebied van mediation zitting. (Zie 
tevens paragraaf 12.2.2.) De belangrijkste taken van de commissie zijn: 

• Het opstellen en actualiseren van vakbekwaamheidsprofielen, het 
certificatieschema. De eindtermen en het toezichtregime op toetsinstellingen en 
certificaathouders; 

[…] 
270 
Relatie tot de markt 
De betekenis van de kwalificatie NMI gecertificeerd mediator in de praktijk van mediation 

neemt gestaag toe. Dit niet alleen doordat inmiddels circa 1.200 NMI-geregistreerd 



mediators het certificaat hebben verworven en vanuit die positie hun diensten in de 
markt zetten maar ook doordat cliënten doorverwijzers en andere belanghebbenden er 
actief naar vragen. In het verlengde van een aantal succesvolle landelijke 
onderzoeksprojecten heeft het ministerie van Justitie in april 2005 structurele 
voorzieningen in het leven geroepen voor doorverwijzing door gerechten en de 

gefinancierde rechtsbijstand (de juridische loketten) naar gekwalificeerde mediators. De 
beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde mediators waar vanuit de gerechten en 
de rechtsbijstand naar kon worden doorverwezen was vanaf de start van de projecten 
een punt van aandacht. Het certificatieschema beoogt daarin te voorzien. De 
onderhavige doorverwijzingsvoorzieningen bij de rechterlijke macht en de gefinancierde 
rechtsbijstand stellen de kwalificatie NMI Gecertificeerd Mediator als primaire 
kwaliteitseis voor mediators die voor doorverwijzing in aanmerking willen komen. 

 
Evaluatie onderzoek naar ‘Peer Review’ voor de MfN-registermediator 

 

De historie van de Peer Review gaat terug tot 2009.26 In die periode werden 

mediators nog geregistreerd in twee NMI-registers: dat van de geregistreerde en 

dat van de gecertificeerde NMI-mediators. Om geregistreerd te kunnen worden 

diende men een opleiding gevolgd te hebben en een examen te hebben gedaan 
(een kennistoets) en verder moest men voldoen aan een PE-verplichting. Om als 

gecertificeerd NMI-mediator te kunnen worden aangemerkt moest men 

daarnaast een assessment doen (als het ware een vaardigheidstoets) en aan een 
aantal extra onderhoudseisen voldoen, waaronder een hogere PE-verplichting. In 

2009 heeft de NMI een ad-hoc Commissie Kwaliteit ingesteld om, kort gezegd, te 

onderzoeken of dat NMI kwaliteitssysteem nog wel aan de toen geldende 
vereisten voldeed. Dit heeft geleid tot het rapport ‘Mediator, een professie in 

ontwikkeling’ dat in augustus 2009 verscheen.27 Daarin is onder meer de basis 

gelegd voor de keuze om in 2012 het onderscheid tussen de twee typen 

registraties op te heffen en toe te werken naar één type mediator. Dit leidde er 
ten slotte toe dat het al eerdergenoemde oorspronkelijke aantal van ca. 4.500 

geregistreerde mediators (waarvan ca. 950 gecertificeerd) gereduceerd werd tot 

ca. 2.500. De ad hoc Commissie Kwaliteit adviseerde ook om de 
kwaliteitsborging onder de verantwoordelijkheid van één orgaan te brengen – het 

huidige SKM. 

In 2010 is een Stuurgroep Kwaliteit opgericht, die als doel had om aanbevelingen 
aan het NMI-bestuur te doen ten aanzien van de implementatie van de adviezen 

uit het rapport “Mediator, een professie in ontwikkeling”. Eén van de adviezen 

was om het toenmalige certificatieschema conform de internationale norm ISO / 

IEC 17024 (dat destijds werd onderhouden door Det Norske Veritas (DNV)) los te 
laten en de kwaliteitsborging bij het NMI zelf onder te brengen. Om aan de wens 

te voldoen om (meer) het onderhoud en de inhoud van het vak te toetsen werd 

echter op enig moment duidelijk dat volgens de ISO-regels eigenlijk datgene wat 
in eerste aanleg al was uitgevoerd, namelijk een assessment, herhaald zou 

moeten worden. Dat stuitte op diverse bezwaren en bleek uiteindelijk dan ook 

een van de overwegingen om van dat systeem af te stappen en om afscheid te 

nemen van DNV.28 Een nieuw voorstel van de Stuurgroep Kwaliteit was om een 
extra eis aan de kwaliteitseisen van registermediator toe te voegen, namelijk de 

Peer Review. 

 
28 ‘Certificeringsbureau DNV wilde mediators, om ze aan de ISO-normen te laten voldoen, 
iedere drie jaar een video-assessment laten afleggen, waarvoor je kon zakken of slagen. 
Dat ging ons veel te ver. We hebben het contract met DNV toen beëindigd en zijn zelf op 
zoek gegaan naar een instrument voor kwaliteitsbewaking’, aldus Daan de Snoo in A. 

Veilbrief, ‘NMI’s peerreview getest’, Tijdschrift voor Conflicthantering 2011, afl. 7, p.16.   
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Intop 

Examenbureau Intop neemt in opdracht van Mediatorsfederatie Nederland (MfN) de examens 

af ten behoeve van toetreding tot het MfN register. Het behalen van het theorie-examen en het 

assessment geldt als toetredingseis voor het MfN-register. 

Examenbureau Intop is ISO 9001 gecertificeerd, is lid van de Nederlandse Vereniging voor 

Examens (NVE) en is aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en 

Opleiding). Daarnaast heeft Examenbureau Intop een CRKBO erkenning. 

Examenbureau Intop staat onder toezicht van een onafhankelijke Examencommissie. 
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2.1. Beroepsregulering, andere beroepsgroepen en mediators 
Voor gevestigde beroepsgroepen zoals advocaten, notarissen, of artsen geldt dat zij al sinds 

jaar en dag (universitaire) eisen stellen aan de toetreding tot en aan het onderhoud van de 

vakbekwaamheid. De meeste van deze beroepsgroepen kennen een wettelijke verankering die 

de borging van kwaliteit opdraagt aan de beroepsgroep. Zo worden bijvoorbeeld in wettelijke 

regelingen of verordeningen eisen gesteld aan de praktijkuitoefening van het vak, aan 

permanente educatie en aan deontologie. 

De regulering van “vertrouwensberoepen”zoals artsen, advocaten en notarissen, accountants 

is verankerd in wetgeving. Behalve voor artsen (Wet beroepen individuele gezondheidszorg 

en BIG-register) is er bij advocaten, notarissen en AA- en registeraccountants sprake van 

zelfregulering in de vorm van een bij wet ingestelde publiekrechtelijke beroepsorganisatie 

(PBO). Bij advocaten is dit, naast de beëdiging bij de Rechtbank, een academische opleiding 

recht met civiel effect 3 en een voltooide beroepsopleiding met examen. De 

kwaliteitsbevordering en toezicht op de kwaliteit is in verordeningen vastgelegd. De overheid 

legitimeert de wettelijke regeling met een beroep op het algemeen (maatschappelijk) belang 

van de betreffende beroepsgroep in combinatie met een bijzondere positie. Advocaten met 

hun rol in het rechtsbedrijf, notarissen met hun rol in de overgang van registergoederen en 

afwikkeling van boedels en accountants met hun bijzondere rol bij de controle van de boeken 

van ondernemingen in het belang van het economische verkeer en het tegengaan van fraude. 

Overigens kennen ook de zeeloodsen een PBO met als legitimering, veiligheid, voorkomen 

van schade en milieu. Maatschappelijk belang en vermijden van grote risico’s (gezondheid, 

vermogen en milieu) zijn kennelijk belangrijke criteria. De genoemde beroepsgroepen kennen 

een wettelijk tuchtrecht en een aan hen toegewezen domein (monopolie). 

Voor een aantal beroepen zijn er bij wet ingestelde registers gekoppeld aan kwaliteitseisen: 

architecten, tolk vertalers bij Rechtbanken, deskundigen bij Rechtbanken. Deze beroepen zijn 

i.t.t. de beroepsgroepen behorende tot een PBO, niet verplicht aangesloten bij een 

beroepsorganisatie. Traditioneel hebben de niet bij wet gereguleerde beroepen zich in 

verenigingsverband georganiseerd mede om invulling te geven aan kwaliteitsbevordering en 

controle. 

https://www.mediationtoets.nl/organisatie/
https://pure.uva.nl/ws/files/998446/96552_Rapportage_Commissie_Kwaliteit_versie_augustus_2009_1_.pdf
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Naast de beroepsregulering bij wet is er een groeiend aantal beroepen onderworpen aan 

certificering door geaccrediteerde certificatie-instellingen. Op grond van Europese 

regelgeving heeft de Nederlandse overheid bij overeenkomst de Raad voor Accreditatie 

aangewezen als nationale accreditatie-instelling. Het leeuwendeel van certificatie heeft 

betrekking op beroepen die met veiligheid te maken hebben. Er is echter een tendens 

datberoepen waar een veiligheidsrisico niet of nauwelijks speelt zich laat certificeren. 

Beroepsgroepen die voorheen konden worden beëdigd (b.v. makelaars, schade-experts, ijkers) 

en een vertrouwensfunctie hebben, onderwerpen zich thans aan vrijwillige certificatie. 

Bij de beroepsgroep mediators zijn de toegangseisen en eisen die gesteld worden aan het 

onderhoud van de professie relatief nieuw. In 2000 heeft de stichting NMI langs private weg 

de groei van de professionaliteit van de mediator gestructureerd aangepakt met de start van 

het kwaliteitsborgingsysteem mediator (KBM). Met dit systeem gaf het NMI tevens gehoor 

aan het verzoek van het Ministerie van Justitie om gekwalificeerde mediators in verband met 

de “verwijzingsvoorziening”. 
3 Specifieke 

 

2.2. Kwaliteitsborging in één hand 
Alle kwaliteitsmaatregelen van het NMI zijn van toepassing op de geregistreerde mediator op 

grond van een aansluitovereenkomst tussen de Stichting NMI en de mediator. 

De gecertificeerde mediator valt daarbij tevens onder de vereisten van het certificatieschema 

mediator dat Det Norske Veritas (DNV) in opdracht van het NMI uitvoert op basis van een 

overeenkomst met een looptijd tot 2012. 

Conform de internationale norm ISO/IEC 17024 moet binnen de structuur van de 

certificatieinstelling, 

lees DNV certificatie, ruimte zijn voor een College van Deskundigen (CvD). 

Binnen DNV wordt deze eis gerealiseerd in een (algemene) beleidscommissie. 

In het CvD moeten alle partijen vertegenwoordigd zijn die een aanzienlijk belang hebben bij 

het ontwikkelen van beleid en principes met betrekking tot de inhoud en werking van het 

certificatiesysteem, zonder dat één bepaald belang overheerst. Om een onpartijdige certificatie 

te verzekeren moet aan het CvD alle nodige informatie worden verstrekt, met inbegrip van de 

opgave van de redenen voor alle significante beslissingen en acties en van de keuze van de 

personen die verantwoordelijk zijn voor specifieke activiteiten in verband met certificatie. 

De certificatie-instelling moet aan het CvD advies vragen inzake: 

_ de aard en de inhoud van het certificatiesysteem; 

_ eisen en methoden van onderzoek, die ten grondslag liggen aan het 

certificatiesysteem; 

_ de frequentie waarmee toezichtsaudits en (of) beoordelingen moeten worden herhaald 

om vast te stellen of bij voortduring aan de gestelde eisen wordt voldaan; 

_ de instructies welke betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van het certificaat 

en/ of merk, logo. 

Het CvD kan (interne) evaluaties en toekenning van het certificaat niet beïnvloeden. 

Daarnaast eist de internationale norm ISO/IEC 17024 de oprichting van een 

Schemacommissie die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en onderhouden van het 

certificatieschema. In een Schemacommissie moeten de vakdeskundigheden (competenties) 

zijn vertegenwoordigd van alle partijen die een aanzienlijk belang hebben bij het 

certificatieschema, zonder dat één bepaald belang overheerst. Binnen DNV wordt deze 

commissie ‘Waarborgcommissie Mediator’ (WBC) genoemd. 

Een combinatie van CvD met Schemacommissie is toegestaan op voorwaarde dat de 

gemeenschappelijke commissie voldoet aan de eisen voor een CvD en daarnaast over de 

vereiste competentie beschikt. 



Het huidige systeem schrijft voor dat een mediator kan worden gecertificeerd nadat met 

positief resultaat een theorietoets en een proefmediation (assessment) zijn afgelegd. De enige 

toetsings/ toezicht- elementen in dit schema zijn onderhoud vakbekwaamheid (48 PE punten 

per 3 jaar) en het uitvoeren van mediations (9 per 3 jaar). 

Naast de inhoudelijke/ vaktechnische eisen vallen alle overige kwaliteitsaspecten onder de 

competentie van het NMI, t.w. de gedragsregels, het klacht- en tuchtrecht, de reglementen, de 

accreditatie van opleidingen, de model mediation overeenkomst en de 

beroepsaansprakelijkheid. 

De (kwalitatieve) beroepsregulering vindt daardoor in verschillende gremia plaats. Het NMI 

bestuur is verantwoordelijk voor een deel van de regelingen die eerder genoemde 

kwaliteitsaspecten complementeren. De WBC is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en 

onderhouden van het certificatieschema waarin de eisen voor de toegang tot het gecertificeerd 

mediatorschap. 

Visie van de Commissie 

De Commissie Kwaliteit constateert dat er spanning bestaat in de huidige opzet door 

verdeelde verantwoordelijkheden op het terrein van de kwaliteitsborging, te weten enerzijds 

in de WBC en het CvD (toegang en onderhoud vakbekwaamheid) en anderzijds bij het NMI 

(beroeps- en gedragsregels, klacht en tuchtrecht. Besluitvorming bij het NMI over het 

kwaliteitssysteem omvat een breder aanbod van onderwerpen dan besproken wordt in de 

WBC en CvD. Daarnaast heeft het NMI één zetel in de WBC. Het NMI is niet 

vertegenwoordigd in het huidige CvD. 

De Commissie beveelt aan dat de branche zich verenigt in één bestuurlijk gremium om van 

daar uit de kwaliteitsbevordering en het toezicht te organiseren. Hiermee wordt de 

onduidelijkheid weggenomen die in de huidige beleidsstructuur bestaat over de vraag welk 

orgaan waarover beslist en waar definitieve besluitvorming plaatsvindt. 

Hierbij ziet zij het opteren voor een PBO niet als begaanbare weg. De tijdgeest is immers niet 

bepaald PBO vriendelijk. Er is vanuit de samenleving veel kritiek op zelfregulering en 

kwaliteitstoezicht in één organisatie. De verscheidenheid in de mediationmarkt (van sterk 

gerelateerd aan het rechtsbedrijf tot buurtbemiddeling en peer mediation op scholen) 

rechtvaardigt geen gesloten beroepsgroep met organisatiedwang binnen een PBO. Ook de 

hiervoor geformuleerde criteria in de combinatie maatschappelijk belang en het vermijden van 

grote risico’s, zijn over het algemeen niet van toepassing op mediators. 

Loslaten van accreditatie en certificering en overgaan naar een verenigingsvorm zou een grote 

stap terug zijn. De huidige onafhankelijke certificering zonder verenigingsdwang onder de 

vlag van een door de overheid aangewezen Raad voor Accreditatie is een groot goed en draagt 

bij aan de maatschappelijke positie van de mediator. De huidige certificering geeft de 

overheid de ruimte bepaalde domeinen toe te wijzen aan gecertificeerde mediators, zoals nu in 

de verwijzing naar mediation in de rechtspraak en de gesubsidieerde rechtsbijstand. 

De Commissie concludeert dat de huidige opzet van de certificatiestructuur verre van 

optimaal functioneert. De WBC omvat op dit moment vooral vertegenwoordigers van 

belangengroeperingen en in het huidige CvD (=algemene DNV-beleidscommissie) zijn nu 

niet de partijen vertegenwoordigd die een aanzienlijk belang hebben bij het ontwikkelen van 

beleid en principes m.b.t. de inhoud en werking van het certificatiesysteem mediator. Feitelijk 

is de huidige situatie zo dat de WBC op dit moment meer de taken van een CvD vervult. Voor 

de toekomst van de professie in Nederland is het echter belangrijk dat het 

kwaliteitsborgingsysteem een goed evenwicht weet te realiseren tussen enerzijds voldoende 

inbreng vanuit belangengroeperingen en anderzijds vanuit onafhankelijke deskundigheid. Het 

is belangrijk dat besluiten gedragen worden door het veld en tevens gebaseerd zijn op 

vakinhoudelijke deskundigheid. 



De Commissie komt daarmee op de volgende visie: het CvD zou door een personele unie met 

het NMI bevorderen dat de WBC door één bestuurlijk gremium gevoed wordt dat alle 

belanghebbende partijen in de mediatorbranche vertegenwoordigd. 
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Advies Commissie: Kwaliteitsborging in één hand 

De Commissie acht het NMI leidend in het proces van kwaliteitsborging. DNV is als 

certificeringinstelling het uitvoerende orgaan. 

De Commissie beveelt aan dat de branche zich verenigd in één bestuurlijk gremium, 

het NMI, om van daar uit de kwaliteitsbevordering en het toezicht te organiseren. 

Oprichting van een “CvD mediation”, waarin de verschillende belangengroepen uit de 

mediatorbranche zijn vertegenwoordigd. 

Een personele unie tussen het Bestuur van het NMI en het CvD mediation. 

Uitbreiding van het certificatieschema met eisen m.b.t. het ondertekenen van de 

gedragscode, het accepteren van het mediation reglement en het zich onderwerpen aan het 

klacht- en tuchtrecht. 


