
‘Wettelijke statusmediator
is erkenningvoorhet vak’
Martijn Pols
Amsterdam

MinisterDekker voorRechtsbescherming
wilmediators eenwettelijke statusgeven,
zomaaktehij gisterenbekend.Eerderepo-
gingenomtot regulering tekomen, strand-
denopverzet vandeberoepsgroep.Nurea-
geertde sector juistpositief.

‘Het beroep heeft zich snel ontwikkeld en
debelangenbij de zakendiewebehandelen
groeien ook’, zegt voorzitter CoskunÇörüz
vandeMediatorsfederatieNederland(MFN).
‘Danmagergeentwijfeloverdekwaliteit van
onzedienstenzijn,enontkomjenietaaneen
wettelijke status.’ Het voormalige Kamerlid
voorhetCDAvertegenwoordigtcircadriedui-
zendmediatorsdie inzevenverschillendever-
enigingenbij zijn federatie zijnaangesloten.

Vier jaar geledenmislukte een soortgelijk
wetsvoorstelomdatmediatorsweigerdenzich
teonderwerpenaanreguleringdoordeover-
heid. ‘Vier jaargeledenwarenwenognietzo-
ver,maarhetberoepheeftzichontwikkeld,nu
isdetijdrijp’, zegtÇörüz.Hetwetsvoorstel ‘is
een erkenning voorhet vak’.

De overheid gaat de juridischemediators
opnemen in een officieel register. Ook legt
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Minister legt eisen
vast waaraan deze
beëdigde mediators
moeten voldoen,
zoals opleiding

deminister de eisen vast waaraan deze ‘be-
edigdemediators’moeten voldoen, zoals de
vereisteopleiding.Ookkomener regels voor
tuchtrecht voor beroepsgroep. Dat is nunog
gebaseerdopzelfregulering.Welke instantie
het register gaat beheren is onbekend.

DickAllewijn,bijzonderhoogleraarmedi-
ation aan de VU, noemt de wet een logisch
gevolg van de wens van mediators om ver-
schoningsrecht te krijgen. Beëdigdemedia-
tors krijgen dit straks zodat ze niet achteraf
bij een rechter hoeven getuigen over de be-
middelingdie zehebbengepleegd.

‘Het toekennen van een dergelijk recht is
alleenmogelijkals jeregelssteltaandemen-
sendiehetzoudenmoetenkrijgen’,aldusAl-
lewijn. ‘Datbetekentdusdatdeoverheidhier
aan zet is.’

De huidige regulering richt zich voorna-
melijk opmediators die zaken behandelen
die bij de rechter eindigen als de bemidde-
lingniet lukt,zoalsechtscheidingofaanspra-
kelijkheidszaken. Andere bemiddelaars, die
bijvoorbeeld bemiddelen binnen dorpen of
verenigingen,vallennietonderdenieuwewet.

Allewijn begrijpt goed dat het verscho-
ningsrecht nodig is, gezien de vertrouwe-
lijkheid rond conflictbemiddeling. ‘Neem
een arbeidsconflict. Als je daarin alsmedi-
ator optreedt,maar het geschil eindigt toch
in een rechtszaak,moet het niet zo zijn dat
je danmaarmoet komen uitleggenwat er is
gebeurd.’

Çörüz wil nog niet vooruitlopen op een
eventuele status van deMediatorsfederatie
Nederland (MFN). Hij sluit het in elk geval
niet uit. ‘Ik zou er niet voor zijn dat er aller-
lei extra bureaucratie komt door deze wet’,
zegtÇörüz.
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