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Minister Sander Dekker voor Rechtsbe-
scherming doet een nieuwe poging om
demarkt voormediators te reguleren. Hij
komt binnen enkele maanden met een
wetsvoorstel, zo schrijft hij vandaag ineen
briefaandeTweedeKamer.Eerderepogin-
gen omdit beroep aanwettelijke eisen te
onderwerpen, strandden op bezwaren uit
de sector. Die hield liever vast aan zelfre-
gulering.

Mediators fungereninconflictenalson-
afhankelijkederdepartij.Eenbemiddelaar
kangeschillenmet instemming vanbeide
partijenoplossen.Datkangaanommoeiza-
meechtscheidingen,arbeidsconflictenen
andere ruzies indeprivate sfeer.Maarook
bedrijven lossen steeds vaker onderlinge
problemenopmeteenconflictbegeleider.

Erzijnnaarschattingdrie- totvijfduizend
mediatorsactief. Zedoenveel zaken inhet
familierechtbijverdelingenvanerfenissen
ofbijechtscheidingen. Inhetbedrijfsleven
bemiddelenmediatorsvooralbij interneru-
zies, zoals enkele jaren geleden bij onder-
handelingen tussen KLMen vakbonden.
OokbijenergiemaatschappijEnecowasde
inzetvaneenmediatornodigvooreencon-
flict tussenaandeelhouders,hetbestuuren
de commissarissen.

Dekkerwilwetgevingvoorditberoepom
mensendiehulpzoekenbijeenconflictde
zekerheidtebiedendatzebijeengoedebe-
middelaar terechtkunnen.Nuisernogveel
verschil inkwaliteit tussenmediators,om-
dat het geen beschermdberoep is en lang
nietallebemiddelaarszijnaangeslotenbij
eenvandeberoepsverenigingen.Hetgroot-
ste register vanmediators, deMediators-
federatieNederland (MfN) zegt rond de
drieduizend leden te hebben die voldoen
aan de eisen en onder eigen kwaliteits- en
tuchtregels vallen.
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Deministerstelteenregistervoorwaarin
mediators zich vrijwillig kunnen aanmel-
denalszeaandeeisenvoldoen.Omdetitel
‘beëdigdmediator’ temogengaanvoeren,
moeten ze de juiste opleiding en compe-
tentieshebben.Registratiekanalleenmet
eenaansprakelijkheidsverzekeringeneen
VerklaringOmtrentGedrag(VOG).Dekker
werkt de exacte eisennog verder uit.

Deoverheidwilhetberoepalveel langer
reguleren. In 2014 namdeKamer zelf het
initiatief.ToenmaligKamerlidArdvander
Steurmoest zijn voorstel echter intrekken
toenhij toetradtothetkabinetalsminister
van Justitie. In 2016 deed het kabinet een
nieuw voorstel. Dat liep stuk op een reeks

aanbezwaren vanmediators.
Een deel van de beroepsgroep zat des-

tijds naar eigen zeggenniet te wachten op
‘juridisering van hun beroep’. Verplichte
inschrijving in een register onder strikte-
re voorwaarden zou niet nodig zijn, om-
dat de sector zelf al soortgelijke eisen had
ingevoerd. Ook stuitte een norm voor een
minimaal aantal zaken die eenmediator
moest doen opbezwaar.Het is niet duide-
lijk ofDekker eenminimumwil invoeren.

Minister Dekker denkt nu voldoen-
de draagvlak te hebben. Hij baseert zich
daarbij op een reeks gesprekkenmet ver-
tegenwoordigers vanmediators, rechters,
derechtsbijstandenadvocaten.Alleendie

laatstegroepziethetnutniet,aldusDekker.
Mediation als oplossing voor conflic-

tenmoetookbeter gaanaansluitenbij be-
staande gerechtelijke procedures. Hij ziet
bijvoorbeeldookmogelijkhedenomzaken
deels via de rechter en deels via bemidde-
ling op te lossen. Ookwil hij onderzoeken
ofrechtersvoortaanwettelijkverplichtkun-
nenwordenominrechtszalentevragenof
er ooknogmediationmogelijk is.

Dekker steltnadrukkelijkdatde regule-
ringvanmediationnietbedoeldisommen-
senbij de rechterweg te houden.Hij zegt
dat het inde regel betere oplossingenop-
levertomdatbeidepartijenakkoordmoe-
tengaanbij een schikking.
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