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Aanleiding 
Als grootste vereniging voor beroepsmediators in Nederland is NMv voorstander van het 
stimuleren van oplossingen in onderling overleg. Onder de 1600 leden van de NMv zijn alle 
soorten mediators terug te vinden, ADR ge-certificeerden, MfN, maar ook advocaat- 
mediators. Het inbedden van mediation (in al haar vormen) als een op z’n minst gelijkwaardige 
vorm van conflictoplossing, naast het bekende gebruik van het toernooimodel (dat wil zeggen 
het recht van de sterkste/op tegenspraak gerichte procedures), is de opt-out benadering. De 
NMv ziet dit als een van haar taken. Immers, zal men in conflicten eerst hulpzoekend zijn en 
daarna, wellicht, rechtzoekend. Daarbij is het normaal dat conflictpartijen eerst de 
mogelijkheid van conflictoplossing in bemiddeling/mediation beproeven, voordat zij de gang 
naar de rechter maken. Maar ook gedurende een juridische procedure moet het, in alle stadia, 
mogelijk zijn voor partijen om er onderling samen uit te komen met behulp van een 
onafhankelijke neutrale derde. 

 

Input voor een ‘mediationwet’ 
Via haar voorzitter is de NMv gevraagd om input te leveren voor een ‘mediationwet’. De NMv 

voldoet daar graag aan. De NMv vindt een wet ter bevordering van mediation nog altijd 

noodzakelijk. De navolgende elementen worden gezien als bouwstenen om het instrument 

mediation middels wetgeving structureel te verankeren en haar werking te laten hebben. 

Deze elementen zijn niet volledig of volmaakt, maar fungeren als basisgedachte/uitgangspunt. 

Dit document kent de navolgende onderverdeling: 
1. Visie NMv op mediation 
2. Mediation in soorten en maten 
3. Beschermde titel ‘beëdigd mediator’ 
4. Financiering alternatieve geschilbeslechting 
5. (vormen van) mediation in het publiekrecht 
6. Mediation in het privaatrecht 
7. Mediaton en kwaliteitsborging 

 

In de onderstaande uitwerking van deze onderwerpen vragen de punten, voorzien van een 
ruitje, omzetting in wet- en regelgeving. 
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1. Visie 
 
Het is van belang dat mediation herkenbaar en onderscheidend beschikbaar is voor partijen 
als methode voor conflictoplossing. Mediation kan een (semi-) juridische procedure zijn, in elk 
geval geen gerechtelijke procedure. 

 

Het uitgangspunt, dat de rechter kijkt wat partijen nodig hebben om hun geschil/conflict op te 
lossen, dient te worden verlaten. Evenzo dat advocaten de aangewezen instantie zouden zijn 
om een conflictdiagnose te maken (art. 5 Gedragsregels Advocatuur). 

❖ Voer een plicht in voor rechters, advocaten, notarissen (dat wil zeggen alle 
rechtshulpverleners) om samen met partijen te onderzoeken of er ook andere wegen 
van conflictoplossing mogelijk zijn dan procederen. 

❖ In Nederland dient de rechtsfiguur van ‘Collaboratieve onderhandelingen’1 te worden 
ingevoerd. Deze rechtsfiguur biedt de mogelijkheid zowel aan ‘scheidende partners’ 
als ‘burger en overheid’ als ‘consument en bedrijf’ et cetera om er samen uit te 
komen. Daarbij dient er een onderscheid te worden ingevoerd tussen de rol van 
advocaat/notaris/rechtshulpverlener en die van mediator. Dit maakt direct duidelijk 
en helder aan de ‘consument/conflictpartij’ welke rol zijn/haar 
vertegenwoordiger/gemachtigde heeft in de zaak: partijvertegenwoordiger, of 
onafhankelijk neutraal procesbegeleider. 

❖ Voer in het kader van de collaboratieve onderhandelingen een verbod in voor 
vertegenwoordigers/gemachtigden om na een mislukte collaboratieve 
onderhandeling de zaak nog als partijvertegenwoordiger te kunnen voeren (inclusief 
kantoorgenoten/stagairs et cetera). 

❖ Maak een onderscheid tussen conciliatie = schikkingstaak van de rechter (zit nog een 
dwingend aspect aan) en: mediation: partijen komen zelf tot een oplossing die tussen 
hun geldend is (onder leiding van een onafhankelijke, neutrale bemiddelaar/mediator) 

❖ De rechter (zowel publiek- als privaat) dient in Nederland de bevoegdheid te krijgen 
om partijen voor de keuze te stellen om aan de mediation-tafel te verschijnen (in 
gevallen waarin een juridische uitkomst op voorhand duidelijk is. Bijvoorbeeld bij 
schuldenproblematiek). Niet meewerken = niet ontvankelijk bij de rechter. 

❖ De Minister voor Rechtsbescherming is systeemverantwoordelijk voor een optimaal 
functioneren van (vormen van) minnelijke conflicthantering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 De term Collaboratieve onderhandeling wordt gehanteerd in het Belgisch gerechtelijk wetboek. Wellicht dat de term 
‘collaboratief’ negatieve connotaties oproept. De NMv staat open voor alternatieve terminologie. Belangrijker is het resultaat 
en wat in een dergelijke onderhandeling gebeurd, niet hoe deze benoemd wordt. 
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2. Mediation in soorten en maten 
 

❖ Erken alle vormen van mediation. Dus ook die mediations die op andersoortige wijze 
worden afgesloten dan door middel van een vaststellingsovereenkomst (bijvoorbeeld 
door middel van een publiekrechtelijke beschikking, (beleids-) convenant et cetera). 

 

Dit wil zeggen: niet alleen de mediator die zaken op toevoeging doet in de juridische keten 
voor de rechtbanken, maar ook bijvoorbeeld de beleidsbemiddelaar die in de marge van 
bestuurlijke processen partijen (vaak langdurig) begeleidt om te komen tot een gezamenlijk 
gedragen oplossing. Even waardevol is de zakelijke mediator, die ondernemers begeleidt bij 
dreigende schulden en die er graag samen met zijn leveranciers en/of Belastingdienst uit wil 
komen (Wet homologatie onderhands akkoord). Zo kunnen vele vormen van mediation 
worden genoemd. Alle zijn even waardevol. Ook al deze andere vormen van mediation dragen 
bij aan het verminderen van maatschappelijke kosten en onnodige juridisering. Geborgd moet 
worden dat niet alleen mediations in de juridische keten van het rechtsbestel voor erkenning 
en toegang tot gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen. Psychologische en 
communicatieve kennis en ervaring zijn gelijkwaardige elementen voor het vak mediator. Een 
gelijke toegang van alle vormen van mediation tot het stelsel van de gefinancierde (rechts-) 
bijstand is dan ook cruciaal. 
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3. Beschermde titel beëdigd mediator 
 

❖ Gecertificeerde mediators kunnen door de rechtbank worden beëdigd. Zij mogen 
daarna de titel ‘beëdigd mediator’ voeren. De kwaliteitsnormen worden ontwikkeld 
per specialisme in de sector. 

 

Over de ontwikkeling van de kwaliteitsnormen ziet de NMv ook om naar diverse partijen, 
opleiders, opdrachtgevers en afnemers om te komen tot een gedegen en overwogen afweging 
en om haar leden hierin te adviseren. 
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4. Financiering alternatieve geschilbeslechting 
 
De wet zal bijdragen aan een gelijk speelveld voor zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke 
conflictoplossing. Dat betekent subsidiering (via lage griffierechten, toevoegingen, 
rechtsbijstand, eigen bijdragen) van een vergelijkbare hoogte voor beide soorten van 
conflictoplossing. Er zou evenveel overheidsgeld moeten zitten in een bemiddelend proces, al 
dan niet met inschakeling van mediators en rechters, als in een proces met advocaten en 
rechters. Het verschil is nu aanzienlijk. Ruim 90% van de rechtsbijstand gaat naar op 
tegenspraak gerichte procedures. Om dit te veranderen, is er tijdelijk een positieve 
bevoordeling nodig ten behoeve van alternatieve geschilbeslechting waaronder mediation. 

 
❖ Het rechtsbijstandsstelsel wordt voorzien van financiële prikkels voor partijen om te 

kiezen voor mediation. Bijvoorbeeld de eerste twee gesprekken bij een mediator vallen 
onder het gefinancierde stelsel. Wie daarna wil procederen, betaalt een eigen bijdrage 
(draagkrachtafhankelijk). 

❖ Het toevoegingssysteem wordt opengesteld voor mediators die geschillen en 
conflicten oplossen zonder vorm van juridische procedure. Daarbij kan gedacht 
worden aan een soortgelijk systeem zoals dat nu voor een toevoeging voor 
rechtsbijstand bestaat. Laag inkomen = 100% financiering, daarna trapsgewijze eigen 
bijdrage naar mate het inkomen toeneemt. 
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5. (vormen van) mediation in het publiekrecht 
 

❖ Iedere publiekrechtelijke organisatie beschikt over een onafhankelijke mediation- 
voorziening (intern dan wel extern belegd). 

❖ De zorgplicht van publiekrechtelijke functies (dat wil zeggen burgemeester/CdK e.t.q.) 
belast met een correcte afhandeling van bezwaarschriften moet worden uitgebreid 
naar een afdwingbare zorgplicht voor een publiekrechtelijke voorziening voor een 
minnelijke afhandeling van geschillen en conflicten waarbij de overheid partij is of kan 
worden (mediationvoorziening). 

❖ Voer in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de norm ‘inverbindingstelling’ als 
Algemeen Beginsel van Behoorlijk Bestuur (ABBB) in. Het al dan niet voldoen aan deze 
norm kan achteraf worden getoetst door de bestuursrechter. Als sanctie voor het niet 
voldoen aan deze norm kan worden gedacht aan niet een ontvankelijk verklaring bij de 
rechter. Alternatieve sancties kunnen middels jurisprudentie worden ontwikkeld door 
de rechtspraak. 

❖ Voer in artikel 3:45 Awb een keuzemogelijkheid voor de burger in om bij een 
geschil/conflict met de overheid te kiezen voor mediation. Met andere woorden wil ik 
als burger/bedrijf een juridische procedure (bewaarprocedure) of wil ik er samen met 
de overheid (onder leiding van een onafhankelijk neutraal mediator) uitkomen. Voor 
de overheid geldt het Algemeen Beginsel van Behoorlijk bestuur dat een verzoek van 
een burger om aan de mediationtafel te verschijnen in de regel gehonoreerd moet 
worden (= behoorlijkheidsvereiste zoals geformuleerd door de Nationale Ombudsman) 
(hulpvraag of rechtshulpvraag). Kiest de burger voor mediation dan tast dit zijn recht 
op het maken van bezwaar niet aan. Een vraag om mediation = gelijk aan indienen van 
een bezwaarschrift met gelijke rechtsgevolgen. 

❖ Wettelijke beslistermijnen zijn voor de duur van de mediation van rechtswege 
opgeschort 

❖ Iedere zaak kan (tussentijds) verwezen worden naar mediation. Ongeacht de stand van 
het geding. Dit vereist aanvulling in de hoofdstukken 6, 7 en 8 van de Awb. 

❖ Mediation mislukt, dan voortzetting van de rechtsbeschermingsprocedure. 
❖ Publiekrechtelijke instanties, die een mediation voorziening hebben, zorgen ervoor dat 

de daarvoor werkzame mediators hun taak en werkzaamheden vanuit een 
onafhankelijke neutrale rol kunnen vervullen, vergelijkbaar met de Griffie bij een 
Gemeenteraad (bijvoorbeeld door de mediators functioneel rechtstreeks te laten 
vallen onder de toezichthouder waaronder Burgemeester /CvdK et cetera). 

❖ Publiekrechtelijke entiteiten dienen het recht te krijgen om deel te nemen aan 
collaboratieve onderhandelingen (= toevoeging aan Gemeentewet, Provinciewet, 
Waterschapswet, Wet gemeenschappelijke regelingen et cetera). 

❖ In de Wet op de Collectieve arbeidsovereenkomst (artikel 13) wordt een bepaling 
opgenomen dat de opname van een mediation-clausule in individuele 
arbeidsovereenkomsten wordt bevorderd. 
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6. Mediation in het privaatrecht 
 
In het Burgerlijk Wetboek zijn bepalingen opgenomen voor de bemiddelingsovereenkomst. 
Deze bepalingen in Boek 7:425 e.v. BW bevatten het begrip bemiddeling. Dat begrip dient in 
de zin van die artikelen beperkter te worden opgevat dan in het alledaagse spraakgebruik. 
Bemiddeling in de zin van 7:425 e.v.BW moet dan ook worden onderscheiden van 
mediation/bemiddeling: zijnde bemiddeling in een conflict teneinde een minnelijke oplossing 
te bereiken. Dit benadrukt de noodzaak om in het burgerlijk recht vast te leggen wat 
mediation/bemiddeling is en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden. Hierbij kan worden 
gedacht aan: 

 

❖ Bemiddeling/mediation is een vertrouwelijke en gestructureerde procedure waarbij 
partijen vrijwillig en onafhankelijk met de hulp van één of meer 
bemiddelaars/mediators een minnelijke schikking in hun gezamenlijke conflict zoeken. 

❖ Een bemiddelaar/mediator is een onafhankelijke en neutrale persoon zonder 
beslissing-bevoegdheid die partijen op hun verzoek, door het proces van 
bemiddeling/mediation leidt. 

❖ Partijen kiezen de bemiddelaar/mediator. 
❖ De bemiddelaar/mediator zorgt ervoor dat partijen de beginselen en het verloop van 

het bemiddelingsproces hebben begrepen en dat zij vrijwillig aan de 
bemiddeling/mediation deelnemen. 

❖ Partijen kunnen te allen tijde de bemiddeling/mediation beëindigen. De 
bemiddelaar/mediator kan te allen tijde de mediation beëindigen. Derden kunnen 
alleen met instemming van beide partijen in de bemiddeling/mediation worden 
betrokken. 

❖ In het geval van overeenstemming zorgt de bemiddelaar/mediator ervoor dat partijen 
op een geïnformeerde wijze een overeenkomst sluiten en dat zij de inhoud daarvan 
begrijpen. Partijen sluiten ter beslechting van hun geschil/conflict een overeenkomst in 
de zin van Titel 7.15 BW. 

❖ De bemiddelaar/mediator en de personen/instantie(s) die betrokken zijn bij het 
mediation-proces zijn verplicht tot geheimhouding. 

 
Behoudens spoedvoorzieningen wordt geen rechtsvordering ingesteld zonder dat de eiser in 
redelijkheid heeft onderzocht of het geschil/conflict door partijen in der minne kan worden 
opgelost. Hij doet dit onderzoek tezamen met de wederpartij. 

 

❖ In de dagvaardings- en de verzoekschriftprocedure wordt het beginsel van 
‘inverbindingstelling’ ingevoerd. Bij gebreke volgt niet ontvankelijk verklaring bij de 
rechter. 

❖ De rechter maakt bij de start van een zitting met partijen een conflictdiagnose en komt 
met hen tot een keuze over met welke afdoening partijen het meest gediend zijn. 
Indien van toepassing volgt verwijzing naar mediation. Wettelijke rechten en termijnen 
zijn daarbij van rechtswege opgeschort. 
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❖ Cliënten die zich primair tot een gemachtigde/advocaat wenden, krijgen een duidelijke 
keuze voorgelegd als gevolg van de invoering van de rechtsfiguur van collaboratieve 
onderhandelingen (zie hierboven onder visie). 

❖ De Beroeps- en gedragsregels van de advocatuur worden aangevuld met de norm 
inverbindingstelling. 

❖ Echtscheidingsmediators verkrijgen rechtstreeks toegang tot de rechter middels de 
verzoekschriftprocedure, voor een uitspraak in een dossier waarin partijen onderling 
overeenstemming hebben bereikt en dit ter finale afwikkeling willen voorleggen aan de 
rechtbank. 

❖ Echtscheidingsmediators verkrijgen de mogelijkheid om, middels de 
verzoekschriftprocedure, een tussenbeslissing te vragen aan de rechter (de 
Mediatonrechter). 

❖ In het arbeidsrecht wordt een bepaling opgenomen om in bestaande en toekomstige 
arbeidsovereenkomsten een mediation-clausule in te voegen. 
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7. Mediaton en kwaliteitsborging 
 

❖ De bestaande certificerende instellingen zijn exclusief bevoegd om kennis, kunde en 
(bij-) scholingsniveau van de (aankomend) mediator vast te stellen en te toetsen. 
Niveau toetsen is NIET hetzelfde als examens afnemen. 

❖ Een examinerende instantie staat in geen enkel (functioneel) verband, of heeft een 
relatie tot, een certificerende instelling. Met andere woorden certificerende 
instellingen certificeren en registreren. 

❖ Certificerende instellingen moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen 
(bijvoorbeeld ISO hetgeen een Europees level playing field creëert). 

❖ Er is toezicht op de certificerende instellingen door de Raad voor de Accreditaties. 
❖ Er is een openbaar register van mediators (certificaathouders). Het register is lijdelijk. 

Het register geeft ten behoeve van de consument inzicht in specialiteit, kwaliteit en 
ervaring van de daarin opgenomen mediators. Alle bestaande registers worden erin 
samengebracht door de certificerende instellingen. Zij bouwen en exploiteren dit 
openbaar register dat rechtstreeks toegankelijk is voor het publiek. N.B. dit is dus GEEN 
wettelijk overheidsregister! De kwaliteit en betrouwbaarheid van het register wordt 
gegarandeerd door de certificerende instellingen. Dat wil zeggen dat de certificerende 
instellingen aan uniforme kwaliteitseisen moeten voldoen. 

❖ Alleen certificerende instellingen hebben het recht om gegevens van ge-certificeerden 
aan te leveren aan een centraal register van certificaathouders. Dit openbaar register 
kent een onderverdeling in specialisaties/sub-scopes (bijvoorbeeld arbeid, strafrecht, 
nalatenschap, familie en echtscheiding, overheid et cetera). 
Organisaties/bestuursorganen, die nu zelf een ‘vorm van register’ hebben ingesteld, 
dienen deze onder te brengen bij een certificerende instelling. Certificerende 
instellingen hanteren een vorm van overgangsrecht van ge-registreerden uit die 
registraties. Na certificering dienen deze mediators te voldoen aan de voor ge- 
certificeerden geldende bijscholingsverplichtingen. 

❖ De toetsingskaders, die de certificerende instellingen hanteren voor erkenning in een 
bepaalde specialisatie, worden opgesteld door de desbetreffende vakvereniging in 
samenspraak met de certificerende instellingen. De desbetreffende vakvereniging 
bepaalt de mate en omvang waarin een mediator zich jaarlijks dient bij te scholen. 

❖ De mediator heeft de mogelijkheid om zich in meer dan één specialisatie te laten 
erkennen en certificeren. 

❖ Alleen gecertificeerde en beëdigde mediators met bijbehorende specialisatie kunnen 
zich laten registeren bij de Raad voor Rechtsbijstand ten behoeve van het 
gefinancierde (rechts-) bijstandsstelsel. 

❖ Er geldt een afnameplicht voor rechtbanken en andere rechtsprekende instanties voor 
gecertificeerde beëdigde mediators. 

❖ Certificerende instellingen hanteren een zelfde toetsingskader voor de erkenning van 
opleidingen tot mediator (minimaal aantal contacturen, leerdoelen, leerelementen, 
eindtermen et cetera). 
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❖ Er is een Uniform klacht en tuchtrechtstelsel geldend voor alle in het centraal register 
opgenomen mediators om uniformiteit in de afhandeling van klacht en tuchtzaken te 
garanderen. 
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