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Geachte heer/mevrouw,

Op 25 juni jl. hebben wij u bericht over de brief over mediation die de minister voor Rechtsbescherming op

diezelfde dag aan de Kamer heeft verzonden. Zoals beschreven in deze brief heeft de minister besloten het

conceptwetsvoorstel inzake mediation niet in consultatie te brengen. Dit laat onverlet dat hij het belang van

mediation onderschrijft en het gebruik ervan wil stimuleren. In de brief zijn verschillende trajecten benoemd voor

verdere stimulering van het gebruik van mediation. Met deze trajecten zijn wij aan de slag gegaan.

Een van de trajecten is het gesprek met de Raad voor rechtsbijstand (hierna: de Raad) over de

inschrijvingsvoorwaarden voor mediators van de Raad. Wij realiseren ons dat dit traject de aandacht heeft van

velen van u. Daarom informeren wij u hierbij graag over de stand van zaken. Daarnaast wordt gewerkt aan de

beantwoording van de Kamervragen (Schriftelijk Overleg mediation, datum inbreng 23 september 2021) die zijn

gesteld naar aanleiding van de brief over mediation.

Stand van zaken en het voorgestelde proces

De inschrijvingsvoorwaarden voor mediators maken deel uit van het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Momenteel wordt gewerkt aan vernieuwing van dit stelsel. In dat kader werkt de Raad samen met partijen aan

objectieve kwaliteitscriteria voor dienstverleners die gesubsidieerde rechtsbijstand verlenen op verschillende

levensgebeurtenissen. Dit sluit aan bij hetgeen we voor ogen hebben met de inschrijvingsvoorwaarden voor

mediators. 

We zijn met de Raad in gesprek over de wijze waarop de vakbekwaamheid van mediators en de toetsing daarop

binnen het stelsel is geregeld en of de huidige vormgeving daarvan voldoende toekomstbestendig is. Hierbij wordt

gekeken naar het kader en de vormgeving van het proces rond de inschrijvingsvoorwaarden voor zowel de korte

als de lange termijn.

Bij de start van de gesubsidieerde mediation in 2006 is ervoor gekozen om in de inschrijvingsvoorwaarden voor

mediators van de Raad naar één partij te verwijzen. Er is toen een expliciete koppeling gemaakt naar het NMI-,

thans MfN-Register. Inschrijving in het MfN-register biedt geen zelfstandige grondslag voor inschrijving in het

register van de Raad, maar geeft de Raad de waarborg dat de mediator zich conformeert aan de in de praktijk

bewezen normen betreffende de kwaliteit, het proces van conflictbemiddeling, de beroepsethiek en de

beroepsuitoefening. Sinds dit jaar bevatten de inschrijvingsvoorwaarden ook voor andere beroepsorganisaties die

een kwaliteitsregister van mediators onderhouden de mogelijkheid een verzoek bij de Raad in te dienen tot

toelating. Hiervoor bestaat (nog) geen uniform toelatingsproces. Daarom hebben we de Raad opdracht gegeven

hier voor de korte termijn een procedure voor te ontwikkelen. De Raad heeft hiertoe een voorstel gedaan.
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Het voorgestelde proces dient ertoe verzoeken tot toelating tot de inschrijvingsvoorwaarden van organisaties die

een kwaliteitsregister van mediators onderhouden aan de hand van uniforme en objectieve kwaliteitscriteria te

beoordelen. Bij de uitwerking is gezocht naar een proces dat objectief en uitvoerbaar is en waarbij de kwaliteit van

mediation, voor burgers die een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt geborgd.

Kort gezegd komt het voorstel van de Raad erop neer dat de Raad voornemens is een of meer onafhankelijke

commissie(s) van deskundigen te benoemen. Deze commissie krijgt twee taken:

1)  de Raad adviseren over kwaliteitscriteria ten aanzien van de toelating door de Raad van organisaties die

een kwaliteitsregister van mediators onderhouden; en

2)  de Raad adviseren over de beoordeling van verzoeken tot toelating van organisaties die een

kwaliteitsregister van mediators onderhouden aan de hand van de door de Raad op advies van de

commissie vastgestelde kwaliteitscriteria.

Aan de hand van de adviezen van de commissie besluit de Raad over de te hanteren kwaliteitscriteria en de 

verzoeken tot toelating.

Het streven is om het hierboven beschreven proces, waaronder de beoordeling van de ingediende verzoeken van 

organisaties die een kwaliteitsregister van mediators onderhouden, per 1 juli 2022 af te ronden.

Communicatie over het verdere traject

De Raad is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het opstellen van de inschrijvingsvoorwaarden en het 

totstandkomingsproces daarvan. Daarom zal verdere communicatie over dit traject en de betrokkenheid van 

organisaties die een kwaliteitsregister van mediators onderhouden van de Raad uitgaan. De Raad zal hierover 

binnenkort contact opnemen met de betreffende organisaties. Wij denken vanuit de rol als opdrachtgever mee.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team mediation

(namen van de drie ondertekenaars namens het Ministerie)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband

houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
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message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The

State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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