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Aan de leden van de NMv 

 

 

 

Betreft: reactie NMv op de brief van minister Dekker gericht aan de  

2e kamer inzake wetgeving Mediation. 

 

 
 

Nijkerk, 28 juni 2021 

 

 

Beste mediator, opdrachtgevers en verwijzers naar mediation,  

 

In zijn Kamerbrief van 25 juni 2021 geeft minister Dekker van Rechtsbescherming aan 

het conceptwetsvoorstel van de Mediationwet niet in consultatie te brengen. De 

minister geeft gelijktijdig aan dat hij het belang van mediation onderschrijft, het 

gebruik van vroegtijdige en bestendige geschiloplossing wil stimuleren en daarover 

met ons mediators en andere betrokkenen in gesprek blijft. De minister geeft 

voorbeelden van maatregelen die -buiten het kader van de Mediationwet- 

vroegtijdige en bestendige geschiloplossing stimuleren. De minister wil deze 

maatregelen actief verder ontwikkelen en waar nodig en mogelijk wettelijk 

verankeren. 

 

De Nederlandse Mediatorsvereniging is positief over dit besluit en deze voornemens 

van de minister.  

 

NMV is verklaard voorstander van een mediationwet, maar niet van het wetsvoorstel 

van de minister dat nu niet in consultatie zal worden gebracht, omdat deze op weinig 

punten aansluit bij het advies van NMv van mei 2020. Wij zullen ons ervoor blijven 

inzetten dat er zo snel mogelijk een effectieve mediationwet komt. Daarnaast werkt 

de NMv graag samen met de minister waar het betreft de andere initiatieven die nu 

worden genomen.  

 
  



 

 

NMv zal proactief initiatieven nemen voor de wettelijke verankering van mediation en 
mediators. Er waren en zijn immers goede redenen om mediation te bevorderen, 
gestut door een wettelijk kader voor mediation en mediators. Binnen de NMv zijn 
leden die voor- en die nadelen hebben ingebracht tijdens raadplegingen en 
gesprekken over de Mediationwet. Een van de grote zorgen onder leden is de 
juridisering van zowel het vak mediation als van de rol van de mediator. Ook bestaat 
bijvoorbeeld twijfel of het conceptvoorstel vroegtijdige en bestendige 
geschiloplossing bij de overheid zou bevorderen. Naar de mening van NMv legt het 
conceptwetsvoorstel, dat nu niet ter consultatie wordt gebracht, te veel de nadruk 
op het wettelijk kwaliteitsregister voor mediators en minder op bevorderen van 
mediation.  

 

Belangrijke voordelen die voor onze leden spreken zijn inverbindingstelling als 

vanzelfsprekende eerste stap van conflictoplossing en de titelbescherming van 

mediator. De stap die de minister nu neemt biedt wellicht de kans om ‘het beste van 

twee werelden’ te realiseren. 

 

Daarnaast zal NMv tijdens het kwartaaloverleg met het ministerie van Justitie en 

Veiligheid volop meedenken over het ontwikkelen van de genoemde maatregelen en 

ook initiatieven nemen, alles ter bevordering van mediation. NMv zal deze 

gesprekken benutten om de verbindende schakel te zijn met haar leden, 

belanghebbende instanties en hierdoor ook praktisch te werken aan het bevorderen 

van mediation, door maatregelen en initiatieven te nemen. 

 

Wij zijn het met alle in de Kamerbrief genoemde initiatieven eens om mediation te 

bevorderen. Zoals bekend ondersteunt NMv actief de genoemde pilot Deelgeschillen 

in Familiezaken (DIF) van de rechtbank Gelderland, ook een initiatief van mediators. 

Ook ondersteunen wij de pilot voor het adviesinstrument voor cliëntondersteuning 

dat met de inzet van VMO wordt ontwikkeld in het kader van het programma 

Burgergerichte overheid en het PCMO-programma. Dit zijn enkele voorbeelden van 

maatregelen en pilots die wij actief steunen. 

 

Velen hebben de afgelopen jaren actief bijgedragen aan de discussie over de 

Mediationwet. De meningsvorming van NMv is gebaseerd op de mening van onze 

leden, door middel van twee ledenraadplegingen en overleg met diverse 

sparringpartners, waardoor wij een duidelijke inbreng bij de consultatierondes en 

rondetafelgesprekken met het ministerie hebben gehad. 

 

De minister eindigt zijn Kamerbrief met: ‘De komende periode wil ik inventariseren of 

er aanvullende maatregelen zijn die kunnen worden genomen. Vertrekpunt hierbij is 

de rechtzoekende: het gaat erom dat geschillen zo vroegtijdig en bestendig mogelijk 

worden opgelost. Een mediator kan hierbij behulpzaam zijn.’  

 
  



 

 

Wij sluiten af met de bevestiging dat NMv de uitgestoken hand van het ministerie 

aanneemt en proactief onze bijdrage zal blijven leveren. Wij zijn mediators, en vullen 

aan dat wij ons inzetten om vroegtijdige en bestendige geschiloplossing te stimuleren 

en wettelijk te verankeren, voor hen die recht zoeken c.q. een oplossing zoeken voor 

het conflict waarin zij zich bevinden. Daarnaast maken wij ons sterk om de mediator 

een juiste plek in de rechtsbescherming te geven.  

 

Tot de volgende ontmoeting. 

 

Nederlandse Mediatorsvereniging 

J.H.Gerlach-Pieters 
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