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Betreft: reactie NMv op de aangenomen, maar ontraden Kamermotie over één 

mediatorsregister. 

 

De Tweede Kamer heeft op 6 juli 2022 ingestemd met de motie van de leden Ellian en Knops.                                     

In deze motie constateren de indieners dat mediation een belangrijke rol kan spelen bij het 

oplossen van geschillen en (nog) op allerlei punten (wettelijk) versterkt kan worden. Dit 

uitgangspunt wordt -zoals bekend- voluit ondersteund door de NMv.  

Verder roept de motie op: 

- te bevorderen dat één centraal mediatorsregister ontwikkeld wordt met daarin te 

onderscheiden specialismen;  

- daarvoor als uitgangpunt het MfN te hanteren; 

- dit register onder een lichte vorm van publiekrechtelijke regulering te brengen. 

De Nederlandse Mediatorsvereniging NMv is het hartgrondig eens met de oproep om te komen 

tot één mediatorsregister, zodat opdrachtgevers van mediation en mediators weten waar zij aan 

toe zijn. De NMv heeft eerder op verschillende momenten de oproep en uitnodiging gedaan aan 

de mediatorregisters en het ministerie om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om tot één 

register te komen. Ook heeft de NMv de behoefte aan één register opgenomen in haar ontwerp 

van een mogelijke Mediationwet die tijdens de ledendag op 27 juni jl. is besproken (link naar 

website). Deze ‘wet’ kan als uitgangspunt dienen om het werkveld te verenigen.  

De NMv heeft gelijktijdig vragen over de vorm van publiekrechtelijke regulering. Ook constateren 

wij dat de minister en de Tweede Kamer niet gelijk oplopen in hun visie op een register, daar de 

minister de motie van de Kamer heeft ontraden. 

De Tweede Kamer heeft door middel van haar motie voorgesteld om bij de ontwikkeling van één 

register de systematiek en organisatie van de MfN als uitgangspunt te hanteren. Het werkveld 

zou daarmee een stap terug in de tijd doen ten aanzien van eenheid en breedte in specialismen. 

Maar ook in het toepassen van Europese normen op het gebied van certificering. Het Europese 

speelveld vraagt om de toepassing van gelijke normen. Als overkoepelende organisatie staat de 

NMv voor de belangen van alle professionele mediators, ook die van buiten het juridische circuit. 

De oproep en uitnodiging van de NMv aan mediatorregisters en het ministerie zijn actueler dan 

ooit. Op onze oproep om in gesprek te gaan, hebben wij positieve reacties ontvangen. De NMv 

beziet het aannemen van de motie in de Tweede Kamer los van de door haar ingezette 

initiatieven om het werkveld te verenigen rond de registratie van professionele mediators.  

De NMv roept alle partijen andermaal op in te gaan op de uitnodiging om te komen tot een 

verbindende beroepsgroep van mediators! 

 

Bestuur NMv 
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