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Geachte mevrouw Brood, geachte commissieleden,  
 
Als grootste mediatorsvereniging (NMv) behartigen wij de belangen van onze leden en zijn 
onafhankelijk van enig register, heeft zowel MfN- als ADR-gecertificeerden onder haar leden. 
De NMv heeft verbinding met globaal 25 gespecialiseerde verenigingen. 
  
Verzoek: een (online) afspraak met u om deze brief met concrete voorstellen te bespreken. 
 
Allereerst onze initiatieven en voorstellen, daarna geven wij een aanvullende reactie op de  
inhoudelijke vragen en bezwaren van de Vaste Kamercommissie (2021D35644) op de 
Kamerbrief van de minister van Rechtsbescherming (kamerstuk 29528nr 13). 
 
Concrete voorstellen om mediation in de samenleving te stimuleren 
De NMv waardeert de suggestie van het Ministerie om via een campagne meer bekendheid 
met mediation te vergroten, doch ziet liever een meer constructieve en duurzame aanpak. Een 
reclamecampagne kost veel geld en beklijft niet lang.  
 
Wij doen alvast de volgende voorstellen en hebben hierin inmiddels initiatieven genomen, uit 
naam van het Manifest1:  
- De samenleving te beïnvloeden om in ieder besluit/contract een bemiddelingsclausule op 

te nemen.  
- Versterking van de samenwerking burger/overheid specifiek richting de belastingdienst. 
-  Verwijzing vanuit de website RvR niet alleen naar de advocatuur doch ook naar de 

mediator.  
-    Burgerbemiddeling. 4 verschillende initiatieven kunnen hierin samen optrekken. Ook  
     programma’s scheiden zonder schade of ‘huis van recht’ kunnen hierbij betrokken worden.  
 
De volgende initiatieven staan op stapel: 
-  Het oprichten van een expertisecentrum ten behoeve van conflictbemiddeling.  

 
1 www.stappeninconflictbemiddeling.nl 
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     Mogelijkheden die dit biedt:  

- Samenwerking Rechtspraak en Mediation. 

- Vormgeven van een breed gedragen normenkader (notitie is op te vragen). 

- Procesgang echtscheidingsprocedure. 

- Procesgang Arbeidsmediator. 

- Regelmatig worden initiatieven genoemd, die hier eveneens onder kunnen vallen. 
 
Aanvullende reactie NMv op de inhoudelijke vragen en bezwaren van de Vaste 
Kamercommissie (2021D35644)  
 
Inzet mediation leidt tot lagere kosten 
Dit onderschrijven wij volledig. Beleidsmedewerkers van het ministerie dragen dit uit. 
De mate waarop dit wordt gestimuleerd, naast de rechtspraak en de advocaatmediator, kan 
nog meer tot zijn recht komen. Immers een duurzame oplossing waarin partijen vanuit hun 
gezamenlijke belangen afspraken maken, is veel consistenter en wordt breder gedragen dan 
de gang naar de rechtspraak. 
 
Een overheidsregister leidt tot onwenselijke kosten en bureaucratie 
De Minister stelde in de conceptwet voor een register boven de bestaande 
registers/certificeerders te plaatsen. Het oprichten van een (extra) overheidsregister raadt de 
NMv sterk af. Het brengt extra kosten en administratieve lasten met zich mee, waar de 
beroepsgroep – en in het verlengde daarvan de publieke zaak - niet mee gediend is. 
 
Voorzieningen voor burgers 
De kamer heeft zich onder andere afgevraagd welke voorzieningen voor burgers worden 
getroffen om laagdrempelige geschilbeslechting te stimuleren. Ze vragen waar burgers 
bijvoorbeeld terecht kunnen die gebruik willen maken van mediation om hun conflict met de 
overheid te beslechten in plaats van een gerechtelijke procedure. Hierin verwijs ik u naar 
onderstaande initiatieven: Burgerbemiddeling.  
 
Tot slot: 
Als NMv zijn wij mede-initiatiefnemer van het Manifest ‘Stappen in Conflictbemiddeling’ 
Ook in het coalitieakkoord 2021 – 2025 wordt hierop ingezet.  
Dit manifest is voor iedere organisatie beschikbaar die stappen in conflictbemiddeling wil 
zetten. 
 
Met het bevorderen van mediation wordt de rechtspraak ontlast van hoge werkdruk. Met de 
inzet van Mediation zien wij daarnaast ook dat mediation naast een goedkopere oplossing, ook 
een meer duurzame oplossing is. Wij werken graag mee om de samenleving een keuze te 
bieden. 
 
Als NMv behartigen wij de belangen van zo’n 1600 mediators in alle mogelijke sectoren. De 
NMv is onafhankelijk van enig register en heeft zowel MfN- als ADR-gecertificeerden onder 
haar leden. De NMv staat daarbij ook in verbinding met om en nabij 25 gespecialiseerde- en 
sectorale verenigingen. 
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Graag komen wij met u in gesprek. Kunt u aangeven welke datum, tijdstip u zou schikken? 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Julia Gerlach 
Voorzitter  
 
 
 
 
 
Cc:  
De heer F. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming; 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
 
 
 

 


