
Registratievoorwaarden 2022
In het navolgende wordt verwezen naar een aantal documenten (MfN-reglementen 
en modellen) die zijn opgenomen op de website www.mfnregister.nl. Deze zijn aangeduid 
met een *. Voor zover de mediator een van deze documenten van tevoren niet heeft 
kunnen raadplegen, zal hij direct verzoeken om toezending ervan of om een verwijzing 
naar de vindplaats van het desbetreffende document op www.mfnregister.nl. 

Waar in dit formulier ‘hij’ staat, wordt ook ‘zij’ bedoeld. 

Registratievoorwaarden
1. De mediator houdt zich aan de Gedragsregels voor de MfN-registermediator en con-  
 formeert zich aan de klachtenregeling en het reglement van de Stichting 
 Tuchtrechtspraak Mediators en de voor hem geldende onderhoudseisen, waaronder   
 PE als bedoeld in het PE-reglement, het doen van mediations en een driejaarlijkse  
 deelname aan een peer review.

2. De mediator wordt geacht bij mediations in hoedanigheid van MfN-registermediator   
 op te treden. De mediator is bij een mediation gebonden aan het op dat moment   
 vigerende MfN-Mediationreglement en de Gedragsregels voor de 
 MfN-registermediator.

3. De mediator stelt voorafgaand aan de mediation een mediationovereenkomst op aan  
 de hand van het model ‘Mediationovereenkomst voor de MfN-registermediator’*, ter  
 ondertekening door de deelnemende partijen en de mediator zelf.

4. Indien de mediator derden betrekt bij een mediation waarin hij de functie van 
 mediator vervult, zal de mediator erop toezien dat die derden zich op voorhand   
 verbinden tot geheimhouding (zie de desbetreffende bepalingen in het 
 MfN-Mediationreglement en de Gedragsregels voor de MfN-registermediator). De  
 mediator kan daarbij gebruik maken van de twee MfN-modellen 
 ‘Geheimhoudingsclausule’.*

5. De mediator verstrekt aan de SKM de door de SKM verlangde gegevens. 

6. De mediator dient op het besloten gedeelte van de website www.mfnregister.nl zijn   
 mediations (conform onderhoudseisen MfN-register) in te voeren en dient zorg te  
 dragen voor registratie van behaalde PE-punten. De mediator is ermee bekend en  
 akkoord dat het bureau tussentijds (steekproefsgewijs) controles uitvoert op de 
 onderhoudseisen en zo nodig de mediator kan aanspreken op een eventueel tekort.



7. De mediator maakt zich in relevante situaties als MfN-registermediator bekend en 
 “Ingeschreven in het MfN-regis ter” en/of bij zijn naam (doen) vermelden de titel 
 waarvan aan hem ingevolge zijn MfN-registratie een exclusief gebruiksrecht 
 toekomt. De mediator conformeert zich ter zake van het titelgebruik aan het 
  ‘Reglement Certificeringsmerk’.*

8. Bij inschrijving verklaart de mediator verzekerd te zijn, dan wel bereid te zijn 
 dadelijk na inschrijving een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking
 voor mediation af te sluiten voor € 450.000 per gebeurtenis.

9. De mediator zal de in rekening te brengen bijdrage ter zake van zijn registratie  
 binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn(en) voldoen. 

 Deze bijdrage bestaat uit (prijspeil 2022):
 - eenmalige inschrijvingskosten:  € 199,- (ex btw)
 - jaarlijkse registerbijdrage:  € 220,- (ex btw)

  Genoemde bedragen te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde 
 omzetbelasting. Over de maanden van het kalenderjaar die op de registratiedatum 
 reeds geheel zijn verstreken, wordt geen registerbijdrage in rekening gebracht.
  Eventuele incassokosten bij niet tijdige betaling komen voor rekening van de 
 mediator.

10. De mediator dient zich zodanig te gedragen dat het vertrouwen in mediation, de 
 beroepsgroep van mediators of in zijn eigen beroepsuitoefening niet wordt 
 geschaad.

11.  a. De mediator is verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mee te sturen  
 met de registratievoorwaarden (zie www.mfnregister.nl).
 b. De mediator zal aan de SKM, indien zij dat noodzakelijk acht, tussentijds een VOG  
 overleggen.

12. a. De mediator kan zijn inschrijving in het MfN-register al dan niet met onmiddellijke 
 ingang beëindigen door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling van de  
 mediator aan de SKM.
 b. De SKM kan de inschrijving in het MfN-register al dan niet met onmiddellijke 
 ingang beëindigen of (tijdelijk) opschorten indien daartoe naar het oordeel van 
 het bestuur reden bestaat, bijv. bij het niet deelnemen aan of volbrengen van de 
 onderhoudseisen, het niet voldoen aan de financiële verplichtingen of in verband 
 met maatregelen van de onafhankelijke Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM). 
 De SKM stelt de mediator van een dergelijke beëindiging van de inschrijving 
 schriftelijk op de hoogte.
 c. De beëindiging of (tijdelijke) opschorting van de inschrijving houdt in dat de    
 mediator uit het openbare register wordt verwijderd, al dan niet tijdelijk
 en dat de mediator (al dan niet tijdelijk) geen gebruik meer mag maken van de titel  
 MfN-registermediator en het bijbehorende logo.
 d. Beëindiging van de inschrijving gedurende de loop van het kalenderjaar geeft   
 geen recht op algehele of gedeeltelijke vermindering/restitutie van de    
 verschuldigde/betaalde registerbijdrage.  
 e. Behoudens voor zover de SKM anders mocht bepalen, heeft beëindiging van de 
 inschrijving geen gevolgen voor op het moment van beëindiging lopende mediations 
 waarbij de mediator als zodanig optreedt.



13. De mediator is ermee bekend en akkoord dat de voor zijn inschrijving geldende
 voorwaarden en onderhoudseisen onderworpen kunnen zijn aan eenzijdige 
 wijzigingen gedurende de loop van de inschrijving. Indien de mediator zich niet met 
 enige wijziging als bedoeld kan verenigen, zal hij dat binnen veertien dagen na de 
 eerste bekendmaking van die wijziging schriftelijk aan de SKM berichten, bij 
 ontvangst van welk bericht de SKM de inschrijving als door de mediator beëindigd 
 zal beschouwen per de ontvangstdatum. Bij het ontbreken van (ontvangst van) een 
 dergelijk bericht loopt de inschrijving door onder de gewijzigde voorwaarden en 
 onderhoudseisen, onverminderd de overige bepalingen in dit registratieformulier.  
 Bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op de MfN reglementen en 
 modellen.

14. De mediator is ermee bekend en akkoord dat het MfN-register openbaar is. Bedoelde 
 openbaarheid laat onverlet het op het MfN-register rustende copyright van de SKM 
 en de bescherming van het MfN-register als databestand.

15. De mediator is ermee bekend en akkoord dat indien hij bij de Raad voor 
 Rechtsbijstand (hierna: de Raad) een inschrijvingsverzoek doet, dan wel reeds bij de  
 Raad staat ingeschreven, tussen de SKM en de Raad informatie wordt uitgewisseld
 ten behoeve (van de continuering) van de inschrijving bij de Raad en de registratie  
 bij de SKM. 

 De Raad en de SKM hebben ten behoeve van deze informatie-uitwisseling een 
 protocol opgesteld, die als doel heeft de kwaliteit van mediators binnen het stelsel te
 borgen. Zie in dit verband ook de Inschrijvingsvoorwaarden van de Raad op
  www.rvr.org. 

16. Deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen de 
 mediator en de SKM worden door Nederlands recht beheerst. Ter zake van eventuele 
 daaruit voortvloeiende geschillen tussen hen (voor zover) die niet door mediation 
 mochten worden opgelost, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.


