Per e-mail aan de kamerleden mr G.A. van der Steur, Dr A.G. Schouw en mr M. van
Nispen.
Rotterdam, 9 januari 2015
Betreft: Plenaire behandeling wetsvoorstellen mediation woensdag 14 januari 2015

Zeer geachte heer van der Steur,
De Mediatorsfederatie Nederland (verder mediatorsfederatie) is nauw betrokken
geweest bij de voorbereidingen van uw initiatieven om mediation wettelijk te
verankeren.
De mediatorsfederatie heeft kennis genomen van de door de kamerleden dr A.G.
Schouw en mr M. van Nispen ingediende amendementen op het wetsvoorstel.
De mediatorsfederatie hecht er belang aan te reageren op de amendementen.
De adviseur van de mediatorsfederatie in het wetgevingstraject, mr J Bosnak, heeft
een verhelderend artikel geschreven waarin hij ook aandacht besteedt aan de
amendementen. De mediatorsfederatie biedt u dat bijgaand aan.
De mediatorsfederatie heeft gezien de korte tijdspanne niet de gelegenheid om
gedegen inhoudelijk te reageren op de amendementen omdat zij de invloed daarvan
op de voorliggende voorstellen niet kan inschatten zonder grondige analyse en
voorbereiding. Dat gezegd hebbend merkt de mediatorsfederatie het volgende op.
Wij blijven onze steun uitspreken voor uw initiatieven om mediation wettelijk te
verankeren, waarbij hoort een goede wettelijke regeling van onder meer het
verschoningsrecht en de uitvoerbaarheid van de vaststellingsovereenkomst.
Het amendement van de heer Schouw om meer over te laten aan het beroepenveld
heeft de sympathie van de mediatorsfederatie. De mediatorsfederatie heeft steeds
gevraagd, om zo veel mogelijk over te laten aan het beroepenveld, zeker nu de
beroepsgroep met de oprichting van de mediatorsfederatie goed georganiseerd is en
beschikt over een uitgewerkt en goed functionerend kwaliteitssysteem, inclusief
tuchtrecht. Wij zijn dus voorstander van een register onder direct beheer van de
beroepsgroep zelf, mits de eenheid en kwaliteit van dit register kunnen worden
gewaarborgd. Het amendement van de heer Schouw draagt het risico van

versnippering en kwaliteitsverlies in zich.
De mediatorsfederatie heeft er steeds voor gepleit geen aantallen eisen (vlieguren) in
de wet op te nemen, maar die eisen gelijke tred te laten houden met de ontwikkeling
van mediation in Nederland. De eisen zijn naar de mening van de mediatorsfederatie
nu te veel ‘in beton’ gegoten. Het amendement van de heer van Nispen komt aan deze
wens tegemoet.
De mediatorsfederatie constateert dat de heer Schouw artikel 22 amendeert in die zin
dat “ en juridische kennis en kunde” ware te vervangen door “of juridische kennis”
De mediatorsfederatie handhaaft haar steun voor de oorspronkelijke formulering. De
combinatie van de drie genoemde competenties in het wetsvoorstel zijn essentieel
voor de kwaliteit van de mediator. Zeker op het terrein van mediation bij
echtscheiding, maar ook in arbeids- en zakelijke geschillen en geschillen met de
overheid.
Ook benadrukken wij dat het belangrijk is de mogelijkheid van verkrijging van een
executoriale titel voor de vaststellingsovereenkomst te handhaven.
Het amendement van het kamerlid Schouw om het tuchtrecht over te laten aan een
private stichting spreekt ons aan. De voorgestelde regeling is immers wel zwaar
opgetuigd. Er is een reeds 15 jaar prima functionerend tuchtrecht voor mediators via
de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Wij hebben er steeds voor gepleit dat voort
te zetten.
Tenslotte vraagt mediatorsfederatie uw aandacht voor het voorstel van de heer
Bosnak en de opmerkingen van D66 uit het verslag van de vaste kamercommissie om
een korting in te stellen op het griffierecht wanneer als gevolg van doorverwijzing de
zaak in mediation wordt opgelost.
De mediatorsfederatie biedt bij deze aan constructief te willen meewerken aan een
wetgeving die rechtdoet aan het belang van mediation in Nederland en treedt graag
in overleg met de partijen om daartoe te komen.
Hoogachtend,
Namens de Mediatorsfederatie Nederland

Mr. dr. M.J.O.M. de Haas
Voorzitter

