
Reglement op het gebruik certificeringsmerk 
'MfN-registermediator'

Artikel 1 - Begrippen

In dit Reglement wordt verstaan onder:
a. Reglement: dit reglement.
b. MfN: Mediatorsfederatie Nederland, gevestigd te Rotterdam.
c. SKM: de Stichting Kwaliteit Mediator, gevestigd te Rotterdam.
d. MfN- Register: het door het SKM gehouden register waarin diegenen die een door 
 SKM erkende mediationopleiding hebben gevolgd en ook overigens aan de daartoe 
 door SKM gestelde eisen voldoen, zijn ingeschreven.
e. Registermediator(s): diegene die staat (staan) ingeschreven in het Register. Waar in 
 dit reglement ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden.
f.	 Merk:	de	door	SKM	als	certificeringsmerk	bij	het	Benelux	Bureau	voor	de	Intellectuele	
 Eigendom (registratienummer 1420695) gedeponeerde aanduiding 
 ‘MFN REGISTERMEDIATOR’, waarop dit Reglement van toepassing is.

Artikel 2 - Kenmerk

1.	 SKM	houdt	het	MfN-register	in	stand.	Het	MfN-register	is	een	onafhankelijk	non-profit	
 kwaliteitsregister voor mediators.  
2. Om in het MfN-register te worden ingeschreven, dient een mediator de basisopleiding 
 mediation te hebben gevolgd via een MfN-erkend opleidingsinstituut en het 
	 theorie-examen	en	assessment	met	goed	gevolg	te	hebben	afgelegd.	
3. Om in het MfN-register ingeschreven te blijven, dient een mediator steeds te voldoen 
 aan de Registratievoorwaarden zoals gepubliceerd op www.mfnregister.nl. Hierin 
 is onder meer bepaald dat de Registermediator zich houdt aan de Gedragsregels voor 
 de MfN-registermediator en zich conformeert aan de klachtenregeling en het 
 reglement van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators, en de voor hem geldende 
 onderhoudseisen behaalt, waaronder PE als bedoeld in het PE-reglement, het doen 
 van mediations en een driejaarlijkse deelname aan een peer review.
4.	 De	kenmerken	van	de	diensten	tot	waarborg	waarvan	het	certificeringsmerk	bestemd	
 is, bestaan hieruit dat zij worden aangeboden door een Registermediator die voldoet 
 aan de vereisten die aan de inschrijving in het MfN-register zijn verbonden.  
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Artikel 3 – Gebruik

1. Een Registermediator die niet is geschorst, heeft het recht zijn inschrijving in het 
 MfN-register kenbaar te maken door het Merk te voeren bij de uitoefening van zijn 
 beroep. Het Merk mag enkel gebruikt worden in rechtstreekse relatie tot de persoon 
 van de Registermediator.
2. Het gebruik van het Merk op een zodanige wijze, dat daarmee de indruk zou kunnen 
 worden gewekt dat dit betrekking heeft op een organisatie in plaats van op de 
 persoon van de Registermediator, is uitdrukkelijk niet toegestaan.
3. Het is de (voormalig) Registermediator die is geschorst of geschrapt uit het 
 MfN-register verboden om tijdens zijn schorsing of na doorhaling van zijn 
 inschrijving in het MfN-register het Merk, of een daarmee overeenstemmende 
 aanduiding, te gebruiken. De (voormalig) Registermediator die, om welke reden dan 
 ook, is geschorst of niet langer in het MfN-register is ingeschreven, is gehouden het 
 gebruik van het Merk met onmiddellijke ingang te staken en het Merk te 
 verwijderen van zijn website, e-mailhandtekening, briefpapier en andere media en/ 
 of documenten waarop het Merk staat vermeld.
4. SKM kan nadere regels en voorwaarden stellen met betrekking tot de wijze van 
 gebruik van het Merk en de voorwaarden waaronder het Merk mag worden gebruikt.

Artikel 4 - Toezicht en sancties

4.1 De Registermediator zal SKM desgevraagd schriftelijk informeren omtrent het 
 gebruik door de Registermediator van het Merk.
4.2 SKM is bevoegd om de Registermediator het in 3.1 bedoelde recht met 
 onmiddellijke ingang of per enig ander door SKM te bepalen tijdstip te ontzeggen 
 indien daartoe naar het oordeel van SKM redelijke aanleiding bestaat, bijvoorbeeld in 
 het geval de Registermediator niet handelt (nalaten daaronder begrepen) 
 overeenkomstig het in dit Reglement bepaalde en/of enige andere op hem/haar 
 betrekking hebbende, door SKM uitgevaardigde regel of voorwaarde die de 
 Registermediator naar het oordeel van SKM niet of niet behoorlijk naleeft.
4.3 SKM kan bepalen dat de ontzegging geldt voor een door SKM te bepalen periode, 
 dan wel voor onbepaalde tijd.
4.4 De ontzegging zal geschieden door middel van een daartoe strekkende kennisgeving 
 door SKM, welke schriftelijk aan de Registermediator zal worden gedaan of 
 bevestigd.

Artikel 5 - Vaststelling en wijziging van dit reglement

5.1 De vaststelling van dit Reglement geschiedt door SKM.
5.2 SKM is bevoegd tot wijziging van dit Reglement, eventueel onder vaststelling van 
 een overgangsregeling.
5.3 Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht.
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