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Wet houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van mediators en het gebruik van mediation 

als alternatieve vorm van geschiloplossing (Wet bevordering mediation) 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. 

enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:  

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen ter bevordering van de 

kwaliteit van mediators en het gebruik van mediation als alternatieve vorm van geschiloplossing; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 

Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:  

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1  

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

- beëdigd mediator: degene die als zodanig is ingeschreven in het register en overeenkomstig artikel 

15 is beëdigd; 

- beroepsorganisatie: een representatieve rechtspersoon die blijkens haar statuten ten doel heeft of 

mede ten doel heeft de behartiging van belangen van mediators of de bevordering van toepassing 

van mediation; 

- commissie mediation: de in artikel 16 bedoelde commissie; 

- mediation: het op grond van een overeenkomst bemiddelen in een geschil waarbij een neutrale 

bemiddelingsdeskundige de onderhandelingen tussen twee of meer partijen begeleidt teneinde 

vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten 

te komen; 

- Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie; 

- Raad: de in artikel 25 bedoelde Raad voor de tuchtrechtspraak beëdigd mediators; 

- raad voor rechtsbijstand: de in artikel 2 van de Wet op de rechtsbijstand bedoelde raad voor 

rechtsbijstand; 

- register: het in artikel 2 bedoelde register. 
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HOOFDSTUK 2. HET REGISTER 

Artikel 2 

1. Er is een register voor beëdigd mediators, waarin op verzoek wordt ingeschreven degene die 

voldoet aan de bij of krachtens deze wet gestelde eisen. 

2. Onze Minister is verantwoordelijke voor het register als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de 

Wet bescherming persoonsgegevens. Onze Minister kan een bewerker als bedoeld in artikel 1, 

onderdeel e, van de Wet bescherming persoonsgegevens aanwijzen. 

Artikel 3 

1. Om voor inschrijving in het register in aanmerking te komen, dient de aanvrager: 

a. aan te tonen dat hij in het jaar voorafgaand aan zijn verzoek tot inschrijving ten minste een 

zodanig aantal mediations dan wel aantal uren mediations heeft verricht dat hij geacht kan worden 

het beroep van beëdigd mediator naar behoren te kunnen uitoefenen; en 

b. te voldoen aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen eisen ten aanzien van: 

1°. opleidingen en examens, alsmede de betaling van kosten voor deelneming aan een examen; 

2°. psychologische, communicatieve en juridische competenties; en 

3°. de verzekering ter zake van de beroepsaansprakelijkheid. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het aantal 

mediations of uren mediations, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a. 

3. De beëdigd mediator verricht gedurende de inschrijving ten minste een zodanig aantal mediations 

dan wel aantal uren mediations en volgt een zodanig aantal opleidingsuren van voldoende kwaliteit 

dat hij geacht kan worden het beroep van beëdigd mediator naar behoren te kunnen uitoefenen. Bij 

of krachtens algemene maatregel van bestuur worden daartoe regels gesteld. 

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan van de in het eerste, tweede of derde lid 

bedoelde vereisten vrijstelling of ontheffing worden verleend. Aan een vrijstelling of ontheffing 

kunnen voorwaarden en voorschriften worden verbonden. 

5. Het eerste lid, onderdeel a, tweede en derde lid zijn gedurende een periode van ten hoogste twee 

jaar niet van toepassing op de aanvrager om eerste inschrijving in het register die gedurende deze 

periode onder verantwoordelijkheid van een beëdigd mediator werkzaam is. Bij of krachtens 

algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het aantal mediations of uren 

mediations dat de aanvrager van een eerste inschrijving in het register gedurende de in de eerste 

volzin bedoelde periode ten minste moet hebben verricht. 

6. Onder mediations als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden voor de toepassing van dit 

artikel verstaan mediations tegen betaling op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de 
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aanvrager en de bij de mediation rechtstreeks betrokken partijen, welke zijn geëindigd in een tussen 

die partijen geldende schriftelijke overeenkomst dan wel een schriftelijke bevestiging door de 

mediator dat de mediation is geëindigd. 

7. De beëdigd mediator doet op een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen 

datum en wijze aan Onze Minister opgave van de in het derde lid bedoelde gegevens. 

 

Artikel 4 

1. De aanvraag tot inschrijving in het register wordt ingediend bij Onze Minister. 

2. Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden over: 

a. de naam en voornaam of voornamen; 

b. geboortedatum, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele andere wijze van 

bereikbaarheid;  

c. de wijze waarop hij zijn bereikbaarheid voor derden in het register opgenomen wenst te zien; 

d. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; 

e. een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, 

niet ouder dan drie maanden; 

f. de bewijsstukken waaruit blijkt dat hij voldoet aan de in artikel 3, eerste lid, bedoelde eisen, tenzij 

en voor zolang toepassing wordt gegeven aan het bepaalde bij of krachtens artikel 3, vierde of vijfde 

lid; 

g. het aandachtsgebied of de aandachtsgebieden waarin hij voornemens is zijn werkzaamheden te 

verrichten, en waarvan hij vermelding in het register wenselijk acht; 

h. de specifieke deskundigheden en bekwaamheden waarvan hij vermelding in het register wenselijk 

acht; 

i. een overzicht van de betaalde werkzaamheden of functies die hij daarnaast verricht of vervult of 

voornemens is te gaan verrichten of vervullen; 

j. een ondertekende verklaring inhoudende dat hij instemt met de openbaarmaking aan een ieder 

van de in artikel 10, eerste lid, bedoelde gegevens; en 

k. bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen overige gegevens en bescheiden. 

3. De aanvrager die minder dan vijf jaar in Nederland woonachtig is, legt naast de in het tweede lid, 

onderdeel e, bedoelde verklaring omtrent het gedrag tevens een integriteitsverklaring over die is 

afgegeven door een daartoe bevoegde instantie in het land van herkomst. Onze Minister weigert de 

inschrijving indien hij niet overtuigd is dat de overgelegde integriteitsverklaring voldoende 

waarborgen biedt inzake integriteit. 

4. In afwijking van het tweede lid, onderdeel e, legt een niet in Nederland woonachtige aanvrager 
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een integriteitsverklaring over die is afgegeven door een daartoe bevoegde instantie in het land van 

herkomst. Indien de integriteitsverklaring afkomstig is uit een land buiten de Europese Unie en Onze 

Minister niet overtuigd is dat de overgelegde integriteitsverklaring voldoende waarborgen biedt 

inzake de integriteit, wordt de inschrijving geweigerd. 

5. Onze Minister beslist binnen zes weken na ontvangst op de aanvraag tot inschrijving of tot 

verlenging van de inschrijving. 

6. De inschrijving geschiedt voor de periode van twee jaar. De beëdigd mediator kan telkens 

verzoeken om verlenging van de inschrijving voor een periode van twee jaar. Op de aanvraag tot 

verlenging van de inschrijving zijn het tweede lid, onderdelen a, b, c, d, en f tot en met k, alsmede de 

artikelen 3, eerste, tweede en derde lid, 6 en 7 van overeenkomstige toepassing. 

7. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. 

van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag tot inschrijving of tot 

verlening van de inschrijving en krachtens deze wet te verlenen ontheffingen in het kader van de 

aanvraag tot inschrijving of tot verlenging van de inschrijving. 

8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld inzake de wijze van 

indiening van de aanvraag, het bedrag dat bij de indiening van de aanvraag of de indiening van de 

aanvraag tot verlenging van de inschrijving verschuldigd is alsmede het bedrag dat jaarlijks voor de 

registratie verschuldigd is. 

Artikel 5 

De aanvraag tot inschrijving of tot verlenging van de inschrijving in het register wordt niet in 

behandeling genomen voor zolang een krachtens deze wet genomen beslissing tot verwijdering uit 

het register nog niet in kracht van gewijsde is gegaan. 

Artikel 6 

De aanvraag tot inschrijving in het register of tot verlenging van de inschrijving wordt afgewezen 

indien: 

a. de aanvrager niet voldoet aan de in artikel 3, eerste lid, bedoelde eisen, tenzij toepassing wordt 

gegeven aan artikel 3, vierde lid, of artikel 7; 

b. de aanvrager vreemdeling is en geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland in de zin van artikel 8, 

aanhef en onderdelen a tot en met e, dan wel l, van de Vreemdelingenwet 2000, of niet gerechtigd is 

in Nederland arbeid te verrichten; 

c. de aanvrager ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak onder curatele is 

gesteld, in staat van faillissement is verklaard, ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling 

natuurlijke personen van toepassing is verklaard, hij surseance van betaling heeft verkregen, dan wel 
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wegens schulden is gegijzeld; 

d. een op grond van artikel 27, zesde lid, onderdeel d, jegens de aanvrager genomen onherroepelijke 

maatregel tot doorhaling van de inschrijving zich daartegen verzet. 

Artikel 7 

In afwijking van artikel 6, onderdeel a, wordt de aanvraag niet afgewezen indien de aanvrager 

voldoet aan de in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, bedoelde eis, en: 

a. aan de aanvrager ten aanzien van het beroep van mediator een erkenning van 

beroepskwalificaties is verleend als bedoeld in de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties; 

b. de aanvrager in het buitenland een door Onze Minister aangewezen getuigschrift heeft verkregen 

dat geldt als bewijs van een verworven vakbekwaamheid die geacht kan worden gelijkwaardig te zijn 

aan de vakbekwaamheid welke uit het voldoen aan de in artikel 3 bedoelde eisen mag worden 

afgeleid; of 

c. Onze Minister, gelet op een door de aanvrager in het buitenland verkregen getuigschrift, hem op 

aanvraag een verklaring heeft afgegeven, inhoudende dat tegen zijn inschrijving in het register voor 

wat zijn vakbekwaamheid betreft geen bedenkingen bestaan. 

Artikel 8 

1. De beëdigd mediator ontvangt een bewijs van inschrijving, dat in ieder geval de duur van de 

inschrijving vermeldt. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het bewijs van 

inschrijving. 

Artikel 9 

1. In het register worden ten aanzien van iedere beëdigd mediator in elk geval de volgende gegevens 

en bescheiden opgenomen: 

a. de in artikel 4, tweede lid, bedoelde gegevens;  

b. de datum van inschrijving alsmede de datum van de laatste verlenging van de inschrijving; 

c. de in het artikel 11 bedoelde doorhaling van de inschrijving; en 

d. een beslissing van de Raad op grond van artikel 27, zesde of zevende lid. 

2. Een beëdigd mediator doet van een wijziging van de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde 

gegevens onverwijld opgave aan Onze Minister, die deze wijzigingen in het register verwerkt. 

3. De in artikel 4, tweede lid, onderdeel g, bedoelde gegevens worden slechts in het register 

ingeschreven indien de aanvrager bewijsstukken overlegt van het met goed gevolg afronden van een 
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door Onze Minister goedgekeurde opleiding op het aandachtsgebied dat of de aandachtsgebieden 

die hij wenst te doen vermelden bij zijn inschrijving. 

Artikel 10 

1. Een ieder heeft kosteloos inzage in de volgende in het register omtrent een beëdigd mediator 

opgenomen informatie: 

a. de in artikel 4, tweede lid, onderdelen a, g, h en i, bedoelde gegevens; 

b. de in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, bedoelde data; 

c. de in de artikelen 12 en 27, zesde lid, onderdeel c, bedoelde tijdelijke doorhaling van de 

inschrijving, voor de duur van de doorhaling. 

2. De Raad heeft inzage in alle in het register opgenomen informatie. De beëdigd mediator heeft 

inzage in alle in het register opgenomen informatie, voor zover deze op hem betrekking heeft. 

Artikel 11 

1. De inschrijving in het register wordt door Onze Minister doorgehaald: 

a. ingeval van het overlijden van de beëdigd mediator; 

b. op verzoek van de beëdigd mediator; 

c. indien de beëdigd mediator niet voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 3, derde lid, tenzij 

toepassing wordt gegeven aan artikel 3, vierde of vijfde lid; of 

d. indien de inschrijving, gelet op het bij of krachtens deze wet bepaalde, ten onrechte is geschied. 

2. De inschrijving in het register kan door Onze Minister worden doorgehaald indien: 

a. de beëdigd mediator op enig moment niet langer voldoet aan de vereisten tot inschrijving; 

b. de beëdigd mediator bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is 

veroordeeld dan wel bij een dergelijke rechterlijke uitspraak een maatregel is opgelegd die 

vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; 

c. niet binnen twee maanden na de eerste inschrijving de in artikel 15 bedoelde eed of belofte is 

afgelegd; of 

d. de op grond van artikel 4, achtste lid, verschuldigde betaling niet of niet tijdig is voldaan. 

3. Een besluit tot doorhaling van de inschrijving op grond van het eerste lid, onderdeel c of d, of 

tweede lid, wordt niet genomen dan nadat overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 4:7 

van de Algemene wet bestuursrecht. 

4. Onze Minister houdt aantekening van de doorhalingen en de data waarop deze zijn geschied. Onze 

Minister doet hiervan mededeling aan het bestuur van de raad voor rechtsbijstand. 
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Artikel 12 

1. De inschrijving in het register wordt door Onze Minister tijdelijk doorgehaald, indien de beëdigd 

mediator: 

a. zich in voorlopige hechtenis bevindt; 

b. tegen hem een gerechtelijk vooronderzoek ter zake van een misdrijf is ingesteld; 

c. bij een nog niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld dan 

wel aan hem bij een dergelijke uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg 

heeft; of 

d. bij rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, ten 

aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, hij 

surseance van betaling heeft gekregen, dan wel wegens schulden is gegijzeld. 

2. Onze Minister doet van de tijdelijke doorhaling alsmede de beëindiging daarvan mededeling aan 

het bestuur van de raad voor rechtsbijstand. 

3. In een geval als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, eindigt de tijdelijke doorhaling van 

rechtswege na drie maanden. Onze Minister kan de tijdelijke doorhaling op die grond telkens voor 

ten hoogste drie maanden verlengen. In de overige gevallen eindigt de doorhaling op het moment 

waarop de grond die tot de tijdelijke doorhaling heeft geleid, is komen te vervallen. 

Artikel 13 

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over het 

register en de inschrijving in het register. 

HOOFDSTUK 3. DE BEËDIGING  

Artikel 14 

1. De mediator legt binnen twee maanden na eerste inschrijving in het register de in artikel 15 

bedoelde eed of belofte af ten overstaan van de rechtbank in het arrondissement waarbinnen zijn 

woonplaats is gelegen.  

2. Indien de woonplaats van de mediator buiten Nederland is gelegen, wordt de eed of belofte 

afgelegd ten overstaan van de rechtbank Den Haag. 

3. Om te kunnen worden beëdigd, overlegt de mediator een bewijs van inschrijving in het register. 

Artikel 15 

1. De mediator legt ter zitting van de rechtbank de navolgende eed of belofte af: 

“Ik zweer/beloof dat ik het beroep van beëdigd mediator eerlijk, nauwgezet, onafhankelijk en 
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onpartijdig zal uitvoeren en dat ik mij bij het uitoefenen van mijn werkzaamheden als beëdigd 

mediator zal gedragen zoals het een beëdigd mediator betaamt, en dat ik geheimhouding zal 

betrachten ten aanzien van de vertrouwelijke informatie waarvan ik door mijn werk kennis neem. Zo 

waarlijk helpe mij God Almachtig!” (Dat verklaar en beloof ik!)” 

2. Wanneer de eed dan wel belofte, bedoeld in het eerste lid, in de Friese taal wordt afgelegd, luidt 

de tekst van de eed dan wel belofte als volgt: “Ik swar/ûnthjit dat ik it berop fan beëdigd mediator 

earlik, sekuer, ûnôfhinklik en ûnpartidich útfiere sil en dat ik my by it útoefenjen fan myn 

wurksumheden as beëdigd mediator hâlde en drage sil sa't it in beëdigd mediator foeget, en dat ik 

geheimhâlding betrachtsje sil as it giet om de fertroulike ynformaasje dêr't ik troch myn wurk kennis 

fan nim. Sa wier helpe my God Almachtich!” (Dat ferklearje en ûnthjit ik!)” 

3. Na het afleggen van de eed of de belofte wordt aan de mediator een akte van beëdiging uitgereikt. 

HOOFDSTUK 4. COMMISSIE MEDIATION 

Artikel 16 

1. Er is een commissie mediation. 

2. De commissie is belast met de advisering aan Onze Minister over in ieder geval: 

1°. de aan de inschrijving van beëdigd mediators te stellen eisen; 

2°. de aan de opleidingen en examinatie van beëdigd mediators te stellen eisen; 

3°. de aan de praktijkervaring van beëdigd mediators te stellen eisen; 

4°. de aan de door beëdigd mediators af te sluiten verzekering voor beroepsaansprakelijkheid te 

stellen eisen; en 

5°. de vormgeving en uitvoering van de in artikel 24, eerste lid, bedoelde kwaliteitstoetsen. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de inrichting 

en taakuitoefening van de commissie. 

4. De commissie bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven leden, 

waaronder de voorzitter. De voorzitter is niet ingeschreven als beëdigd mediator. Van de overige 

leden is tenminste de helft ingeschreven als beëdigd mediator. Het lidmaatschap van de commissie is 

niet verenigbaar met het lidmaatschap van de Raad. 

5. Onze Minister benoemt de leden van de commissie voor een periode van ten hoogste vier jaren. 

De benoeming kan eenmalig worden verlengd voor de duur van ten hoogste vier jaren. De commissie 

benoemt uit haar midden een voorzitter.  

6. Behoudens spoedeisende gevallen, stelt Onze Minister beroepsorganisaties in de gelegenheid om 

voor elk van de leden een gezamenlijke voordracht te doen. Een voordracht door 

beroepsorganisaties kan uitsluitend wegens zwaarwegende en te motiveren gronden worden 
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geweigerd door Onze Minister. 

7. Leden van de commissie worden op eigen aanvraag door Onze Minister ontslagen. Zij kunnen 

voorts door Onze Minister worden geschorst en ontslagen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid 

of andere zwaarwegende gronden. 

8. Onze Minister draagt zorg voor de openbaarmaking van besluiten tot benoeming, herbenoeming, 

schorsing of ontslag. 

9. De kosten die samenhangen met de taakuitoefening door de commissie en ingevolge enige 

wettelijke bepaling ten laste komen van de staat worden vergoed door beëdigd mediators. Bij of 

krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels gesteld worden over de wijze waarop deze 

kosten worden vergoed door beëdigd mediators. 

HOOFDSTUK 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE BEËDIGD MEDIATOR  

Artikel 17 

1. Gerechtigd tot het voeren van de titel van beëdigd mediator, hetzij zonder nadere aanduiding, 

hetzij in woordsamenstellingen waarin de titel voorkomt, is uitsluitend degene die als zodanig in het 

register staat ingeschreven. 

2. Onze Minister, iedere beëdigd mediator en iedere beroepsorganisatie kan in rechte vorderen dat 

degene die zonder daartoe gerechtigd te zijn een titel voert als bedoeld in het eerste lid, wordt 

veroordeeld zich daarvan te onthouden. 

3. Van een rechtsvordering als bedoeld in het tweede lid neemt de kantonrechter kennis, behoudens 

in hoger beroep. 

Artikel 18 

1. Een op het gebied van mediation werkzaam kantoor of ander organisatieverband is slechts 

gerechtigd in de naamgeving de titel beëdigd mediator, hetzij zonder nadere aanduiding, hetzij in 

woordsamenstellingen waarin de titel voorkomt, te voeren, indien de bestuurder of ten minste de 

helft van de bestuurders krachtens deze wet gerechtigd is om de titel te voeren. 

2. Een op het gebied van mediation werkzaam kantoor of ander organisatieverband, dat voldoet aan 

de vereisten van het eerste lid, is slechts gerechtigd in de naamgeving een titel als bedoeld in dat lid 

te combineren met de naam van een natuurlijk persoon indien die persoon krachtens deze wet 

gerechtigd is om de titel te voeren. 

3. Artikel 17, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing op een kantoor of ander 

organisatieverband dat in strijd handelt met het eerste of tweede lid. 
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Artikel 19 

1. De beëdigd mediator is verplicht tot geheimhouding van de informatie waarvan hij bij de 

uitoefening van zijn werkzaamheden kennis neemt, behoudens indien en voor zover enig wettelijk 

voorschrift hem tot mededeling verplicht. 

2. Ten behoeve van de uitoefening van de tuchtrechtspraak, bedoeld in hoofdstuk 6, is de beëdigd 

mediator niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht, bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 20 

1. De beëdigd mediator handhaaft zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit te allen 

tijde. 

2. De beëdigd mediator draagt zorg voor een effectieve communicatie tussen partijen in een 

mediation, bevordert en eerbiedigt hun autonomie, waakt ertegen dat misbruik wordt gemaakt van 

onkunde of feitelijk overwicht en ziet toe op een goed en eerlijk verloop van het mediationproces.  

3. De beëdigd mediator toetst bij partijen of de belangen van ieder van hen op evenwichtige wijze 

hun weerslag hebben gevonden in de op basis van de door hen in mediation bereikte 

overeenstemming opgestelde overeenkomst, draagt er zorg voor dat deze deugdelijk wordt 

geredigeerd en vergewist zich ervan dat partijen de gevolgen daarvan overzien. 

4. De beëdigd mediator stelt partijen in de gelegenheid zich desgewenst te laten adviseren door een 

of meer deskundigen omtrent de consequenties van een in de mediation te sluiten overeenkomst. 

5. De beëdigd mediator gedraagt zich in de uitoefening van zijn beroep en daarbuiten zodanig dat 

het vertrouwen in mediation en in zijn eigen beroepsuitoefening niet wordt geschaad. 

6. Indien een beëdigd mediator ook een ander beroep uitoefent, draagt hij er zorg voor dat beide 

beroepen scherp van elkaar worden gescheiden, zodat geen verwarring kan ontstaan over de 

hoedanigheid waarin wordt opgetreden.  

Artikel 21 

1. De beëdigd mediator draagt er zorg voor dat hij beschikt over de voor de mediation noodzakelijke 

psychologische, communicatieve en juridische kennis en kunde. 

2. Indien de beëdigd mediator niet zelf beschikt over de in het eerste lid bedoelde vereiste juridische 

kennis en kunde, draagt hij ervoor zorg dat deze in de mediation beschikbaar is.  

Artikel 22 

1. Het bestuur van de raad voor rechtsbijstand maakt in het kader van de verlening van een 

mediationtoevoeging als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand alsmede een voorziening als 
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bedoeld in artikel 7, tweede lid, of artikel 8, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand uitsluitend 

gebruik van een beëdigd mediator. 

2. De volgende diensten, organen en instanties maken bij voorkeur gebruik van beëdigd mediators, 

waaronder mede begrepen beëdigd mediators werkzaam bij die dienst, dat orgaan of die instantie: 

a. de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; 

b. de tot de rechterlijke macht behorende gerechten alsmede het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep; 

c. het openbaar ministerie; en 

d. organen van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht zijn ingesteld. 

3. In afwijking van het eerste lid kan gebruik worden gemaakt van een mediator die geen beëdigd 

mediator is, indien dit wenselijk of noodzakelijk is gelet op de vereiste spoed, de niet tijdige 

beschikbaarheid van een beëdigd mediator, of omdat geen van de beëdigd mediators geacht kan 

worden te beschikken over de in het kader van een mediation vereiste specifieke kennis of ervaring. 

4. Het bestuur van de raad voor rechtsbijstand kan aan de beëdigd mediator die in aanmerking wenst 

te komen voor toepassing van artikel 33a van de Wet op de rechtsbijstand nadere voorwaarden 

stellen met betrekking tot: 

a. de medewerking door de beëdigd mediator aan onderzoek naar de werking van mediation en aan 

evaluatie; 

b. de verslaglegging door de beëdigd mediator van de door hem verrichtte werkzaamheden in het 

kader van een toevoeging op grond van de Wet op de rechtsbijstand; 

c. de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid; en 

d. de organisatie van het kantoor waar de beëdigd mediator eventueel werkzaam is. 

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over het 

bepaalde in het eerste lid. 

Artikel 23 

Bij de uitvoering van de taken, toegedeeld bij of krachtens deze wet, treden Onze Minister en de 

commissie niet in de behandeling of beoordeling van een concrete mediation of categorieën van 

mediations. 

Artikel 24 

1. Onze Minister is verantwoordelijk voor het verrichten van kwaliteitstoetsen bij beëdigd mediators. 

2. Kwaliteitstoetsen als bedoeld in het eerste lid worden verricht door deskundigen die daartoe zijn 

aangewezen door Onze Minister. Op het verrichten van de kwaliteitstoetsen en de daartoe 

aangewezen deskundigen zijn de artikelen 5:12, 5:13, 5:14, 5:15, eerste en derde lid, 5:16, 5:17 en 
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5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing. Bij het 

opdragen van een kwaliteitstoets bepaalt Onze Minister over welke bevoegdheden als bedoeld in de 

tweede volzin de aangewezen deskundigen bij het verrichten van kwaliteitstoetsen beschikken. 

3. Ten behoeve van het verrichten van de kwaliteitstoetsen door de deskundigen, bedoeld in het 

tweede lid, zijn de beëdigd mediator, zijn medewerkers en personeel, alsmede andere personen die 

betrokken zijn bij de beroepsuitoefening, niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht, bedoeld in 

artikel 19, eerste lid. In dat geval geldt voor de betrokken aangewezen deskundigen een 

geheimhoudingsplicht, gelijk aan die bedoeld in artikel 19, eerste lid, en is artikel 218 van het 

Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige toepassing. 

4. De kosten die samenhangen met het verrichten van kwaliteitstoetsen en ingevolge de bepalingen 

bij of krachtens deze wet ten laste komen van de staat worden vergoed door beëdigd mediators. 

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het 

verrichten van de kwaliteitstoetsen en over de wijze waarop de in het vierde lid bedoelde kosten 

worden vergoed door de beëdigd mediators. 

HOOFDSTUK 6. RAAD VOOR DE TUCHTRECHTSPRAAK BEËDIGD MEDIATORS 

Artikel 25  

1. Er is een Raad voor de tuchtrechtspraak beëdigd mediators. 

2. De Raad is belast met de organisatie van tuchtrechtspraak waaraan beëdigd mediators zijn 

onderworpen ter zake van handelen of nalaten in strijd met enige bepaling bij of krachtens deze wet, 

of met de zorg die zij als beëdigd mediator behoren te betrachten en ter zake van handelen of 

nalaten dat een behoorlijk beëdigd mediator niet betaamt. 

3. Een ieder met enig redelijk belang kan schriftelijk en met redenen omkleed een tuchtklacht 

indienen tegen een beëdigd mediator. De Raad draagt zorg voor tuchtrechtspraak in eerste aanleg en 

in hoger beroep. Tegen beslissingen van de Raad in hoger beroep is geen hogere voorziening 

toegelaten. 

4. De Raad heeft ten hoogste zes leden, waaronder de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, en 

ten hoogste acht plaatsvervangende leden. De Raad wordt ondersteund door een secretaris die geen 

lid is van de Raad. De secretaris en leden zijn uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Raad. 

5. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de helft van de leden alsmede de helft van de 

plaatsvervangende leden is rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast. De overige leden en 

plaatsvervangende leden zijn ingeschreven als beëdigd mediator. 

6. De voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de secretaris zijn geen lid van de 

commissie mediation dan wel van het bestuur van of werknemer bij een beroepsorganisatie. Bij 
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algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over functies of betrekkingen die 

zich niet verhouden tot het lidmaatschap van de Raad of tot het zijn van secretaris van de Raad. 

7. De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden worden op voordracht van Onze Minister 

bij koninklijk besluit benoemd voor de duur van zes jaar. Na deze termijn is eenmalig herbenoeming 

mogelijk voor de duur van ten hoogste zes jaar. 

8. Onze Minister stelt de beroepsorganisaties in de gelegenheid om voor elk van de leden of 

plaatsvervangende leden, niet zijnde rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast, een gezamenlijke 

voordracht te doen. Een voordracht kan uitsluitend wegens zwaarwegende en op gemotiveerde 

gronden worden geweigerd door Onze Minister. 

9. Leden van de commissie worden op eigen aanvraag door Onze Minister ontslagen. De artikelen 42, 

46c, tweede lid, 46d, tweede lid, 46f, 46i, met uitzondering van het eerste lid, onderdeel c, 46j, 46l, 

eerste en derde lid, 46m, 46o en 46p van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren zijn van 

overeenkomstige toepassing op de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden die rechterlijk 

ambtenaar met rechtspraak belast zijn. De artikelen 42, 46c, tweede lid, 46d, tweede lid, 46f, 46i, 

met uitzondering van het eerste lid, onderdeel c, 46j, 46l, eerste en derde lid, en 46m van de Wet 

rechtspositie rechterlijke ambtenaren zijn van overeenkomstige toepassing op de overige leden en 

plaatsvervangende leden. 

10. De artikelen 13a, 13b, uitgezonderd het eerste lid, onderdelen b en c, en vierde lid, en 13c tot en 

met 13g van de Wet op de rechterlijke organisatie zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien 

van gedragingen van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de leden en de 

plaatsvervangende leden, met dien verstande dat: 

a. voor de overeenkomstige toepassing van die artikelen onder “het betrokken gerechtsbestuur” 

wordt verstaan: de voorzitter van de Raad voor de tuchtrechtspraak beëdigd mediators; en 

b. de procureur-generaal niet verplicht is aan het verzoek, bedoeld in artikel 13a, te voldoen, indien 

de verzoeker redelijkerwijs onvoldoende belang heeft bij een onderzoek als bedoeld in datzelfde 

artikel. 

Artikel 26 

1. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden die 

rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast zijn, worden voor hun werkzaamheden voor de Raad 

vrijgesteld. Onze Minister compenseert het betrokken gerecht voor de vrijgestelde tijd 

overeenkomstig de bezoldiging die betrokkenen op grond van de Wet rechtspositie rechterlijke 

ambtenaren ontvangen. 

2. De overige leden en plaatsvervangend leden ontvangen van Onze Minister een vacatiegeld 

overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen regels. 
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3. Onze Minister draagt de kosten van de Raad. 

4. De kosten van de leden en plaatsvervangende leden, niet zijnde rechterlijk ambtenaar met 

rechtspraak belast, alsmede de kosten van de secretaris worden vergoed door beëdigd mediators. 

Artikel 27 

1. Voordat een tegen een beëdigd mediator gerezen klacht door de Raad in behandeling wordt 

genomen, heft de secretaris van de Raad een griffierecht van € 50. Het griffierecht komt ten bate van 

de Raad. Geen griffierecht wordt geheven indien het verzoek of de klacht afkomstig is van Onze 

Minister, de commissie mediation of een beroepsorganisatie. Onze Minister kan het in de eerste 

volzin bedoelde bedrag wijzigen voor zover de consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft. 

2. De secretaris wijst de klager op de verschuldigdheid van het griffierecht en deelt hem mee dat het 

verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van zijn mededeling dient te zijn 

bijgeschreven op het daartoe bekend gemaakte bankrekeningnummer. Indien het griffierecht niet 

binnen de in de eerste volzin bedoelde termijn is bijgeschreven op het daartoe bekend gemaakte 

bankrekeningnummer, dan wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard. 

3. Indien de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt het door de klager betaalde 

griffierecht vergoed. 

4. De Raad vormt voor het behandelen en beslissen van klachten kamers en bepaalt de bezetting 

daarvan. De Raad behandelt een klacht in een kamer in een oneven samenstelling, die ten minste 

bestaat uit de voorzitter, een lid dat rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast is en een lid dat is 

ingeschreven als beëdigd mediator. Op straffe van nietigheid nemen leden en plaatsvervangende 

leden die in eerste aanleg van een zaak kennis hebben genomen niet deel aan de behandeling van 

die zaak in hoger beroep. 

5. Indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van een lid van de Raad, wordt dit lid 

vervangen door een door de voorzitter van de Raad aan te wijzen ander lid.  

6. De maatregelen die de Raad bij gegrondverklaring van een klacht kan opleggen, zijn:  

a. een waarschuwing;  

b. een berisping;  

c. de tijdelijke doorhaling van de inschrijving voor de duur van ten hoogste een jaar; of 

d. de doorhaling van de inschrijving.  

7. Indien de Raad de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart en een maatregel als bedoeld in 

het zesde lid oplegt, kan hij in zijn beslissing opnemen dat de kosten, of een deel daarvan, die de 

klager in verband met de behandeling van de klacht redelijkerwijs heeft moeten maken, door de 

beëdigd mediator aan wie de maatregel wordt opgelegd aan de klager worden vergoed en de overige 

kosten, of een deel daarvan, die in verband met de behandeling van de zaak zijn gemaakt, door de 
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beëdigd mediator worden vergoed aan Onze Minister. Bij of krachtens algemene maatregel van 

bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de tenuitvoerlegging van de beslissing van de 

Raad. 

8. De Raad kan bepalen dat, ondanks gegrondverklaring van de klacht, geen maatregel wordt 

opgelegd indien dit raadzaam wordt geacht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoon 

van de beëdigd mediator of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel de 

omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan.  

9. De Raad stelt bij reglement regels vast over zijn werkwijze. Het reglement behoeft de 

voorafgaande instemming van Onze Minister en wordt gepubliceerd in de Staatscourant. In het 

reglement worden in ieder geval regels gesteld over: 

a. de termijn waarbinnen de klacht ingediend moet worden alsmede de eisen waaraan het 

klaagschrift moet voldoen; 

b. de mogelijkheid om klachten in handen te stellen van een instantie die bevoegd is kennis te nemen 

van klachten of geschillen, waarbij de beëdigd mediator is aangesloten en de mogelijkheid om, 

alvorens een klacht in behandeling te nemen, de klager en de beëdigd mediator in de gelegenheid te 

stellen om in een mediation tot een vergelijk te komen; 

c. de wijze van horen van de klager en de beklaagde, alsmede de wijze van behandeling van de klacht 

ter terechtzitting; 

d. de termijn waarbinnen en de wijze waarop tegen een beslissing in eerste aanleg hoger beroep kan 

worden ingesteld; 

e. de begroting en het jaarverslag van de Raad; en 

f. de benoemingsvereisten, benoemingsduur, de wijze van benoeming en de vergoeding voor de 

secretaris. 

10. Onze Minister is belast met de uitvoering van de in het zesde lid, onderdelen b en c, bedoelde 

maatregelen. 

11. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over het 

bepaalde in dit hoofdstuk. 

HOOFDSTUK 7. WIJZIGING VAN OVERIGE WETTEN 

Artikel 28 

Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Aan artikel 316 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
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5. De verjaring van een rechtsvordering wordt ook gestuit door de aanvang van een mediation als 

bedoeld in artikel 469, lid 2, van Boek 7. 

B 

Aan artikel 319 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

4. Door stuiting van de verjaring van een rechtsvordering als bedoeld in artikel 316, lid 5, begint 

een nieuwe verjaringstermijn te lopen met aanvang van de dag volgend op de dag waarop de 

mediation als bedoeld in artikel 469, lid 3, van Boek 7 is beëindigd of doordat in de mediation 

gedurende een periode van zes maanden door geen van de partijen enige handeling is verricht. 

De nieuwe verjaringstermijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn doch maximaal drie 

jaar. Niettemin treedt de verjaring in geen geval op een eerder tijdstip in dan waarop ook de 

oorspronkelijke termijn zonder stuiting zou zijn verstreken. 

Artikel 29 

Na artikel 468 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt een afdeling ingevoegd, luidende: 

Afdeling 6 De mediationovereenkomst  

Artikel 469 

1. De mediationovereenkomst is de schriftelijke overeenkomst van opdracht waarbij een beëdigd 

mediator als bedoeld in de Wet bevordering mediation zich jegens ten minste twee partijen 

verbindt om tegen loon voor hen op te treden als mediator en in die hoedanigheid de mediation 

te leiden.2. De mediation vangt aan op de dag waarop partijen en de beëdigd mediator de 

mediationovereenkomst hebben ondertekend. 

3. De mediationovereenkomst kan te allen tijde schriftelijk worden beëindigd door een partij of 

de beëdigd mediator. 

Artikel 470 

De mediation is vertrouwelijk, behoudens en voor zover anders voortvloeit uit de wet of de 

mediationovereenkomst.  

Artikel 471  

1. De mediation mag niet leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen die niet ter vrije bepaling 

van de partijen staan.  
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2. Een overeenkomst tussen partijen in de mediation wordt schriftelijk aangegaan en door de 

beëdigd mediator medeondertekend. 

Artikel 30 

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Na artikel 22 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 22a 

1. De rechter kan partijen in elke stand van het geding verwijzen naar mediation in die gevallen 

waarin hij van oordeel is dat het geschil zich ervoor leent om met toepassing van mediation te 

worden opgelost. 

2. In zaken die ter vrije bepaling van partijen staan en waarbij partijen zijn overeengekomen 

mediation toe te passen indien zich een geschil voordoet omtrent een tussen hen bestaande 

rechtsbetrekking, onderzoekt de rechter of een minnelijke oplossing met behulp van mediation 

mogelijk is. 

B 

In  artikel 87, eerste lid, wordt na ”in elke stand van het geding” ingevoegd: mediation voorstellen of. 

C  

Artikel 96 komt te luiden: 

Artikel 96 

In alle zaken die slechts rechtgevolgen betreffen die ter vrije bepaling van partijen staan, kunnen 

zij overeenkomen dat zij zich samen tot een kantonrechter van hun keuze wenden en zijn 

beslissing inroepen omtrent een geschil dat tussen hen is ontstaan of zal ontstaan. Het geding 

wordt gevoerd op de wijze als door de kantonrechter bepaald.   

D 

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l door een punt komma wordt aan artikel 

111, tweede lid, een onderdeel toegevoegd, luidende: 

m. of door partijen is getracht door de toepassing van mediation tot een oplossing voor hun 

geschil te komen alsmede, indien mediation niet is toegepast, de reden daarvan. 
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E 

Onder vernummering van het tweede tot en met het vierde lid tot het derde tot en met het vijfde lid, 

wordt in artikel 278 een lid ingevoegd, luidende: 

2. Het verzoek vermeldt of door partijen getracht is om door de toepassing van mediation tot een 

oplossing voor hun geschil te komen alsmede, indien mediation niet is toegepast, de reden 

daarvan. 

F 

In het Derde Boek wordt na Titel 18 een Titel toegevoegd, luidende: 

Titel 19. Rechtspleging in zaken betreffende de mediation  

Artikel 1019ee 

1. In zaken die ter vrije bepaling van partijen staan, kan de rechter op gemeenschappelijk verzoek 

van partijen die met een beëdigd mediator een mediationovereenkomst als bedoeld in artikel 

469, lid 1, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn aangegaan, een geschil te beslechten 

omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt, met het oogmerk om, nadat diens beslissing is 

verkregen, de mediation voort te zetten, dan wel deze te kunnen voltooien. Het verzoek wordt 

ingediend door de beëdigd mediator. De beëdigd mediator kan de rechter een instructie geven 

over de wijze waarop de partijen het geding wensen te voeren. De rechter kan de instructie 

buiten toepassing laten. 

2. De rechter beslist binnen een termijn van ten hoogste zes weken.  

3. De beschikking van de rechter wordt gegeven onder de opschortende voorwaarde van het 

sluiten door partijen van een overeenkomst als bedoeld in artikel 471, lid 2, van Boek 7 van het 

Burgerlijk Wetboek waarin de beschikking wordt bevestigd.  

4. Tegen de uitspraak van de rechter staat geen hogere voorziening open. 

Artikel 1019ff 

1. De rechter kan op gemeenschappelijk verzoek van partijen die met een beëdigd mediator een 

mediationovereenkomst als bedoeld in artikel 469, lid 1, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 

zijn aangegaan, een overeenkomst als bedoeld in artikel 471, lid 2, van Boek 7 van het Burgerlijk 

Wetboek bekrachtigen. Het verzoek wordt ingediend door de beëdigd mediator. 

2. De rechter wijst het verzoek toe tenzij de overeenkomst of de wijze waarop deze tot stand is 

gekomen in strijd is met de openbare orde of de goede zeden. 
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3. Indien de mediation een echtscheiding of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap tot 

onderwerp heeft en geen voorlopige voorzieningen als bedoeld in artikel 821 behoeven te 

worden getroffen, noch nevenverzoeken als bedoeld in artikel 827 worden ingediend, is de 

rechter tevens bevoegd om op een door de beëdigd mediator ingediend gemeenschappelijk 

verzoek van de echtgenoten de echtscheiding, of op een door de beëdigd mediator ingediend 

gemeenschappelijk verzoek van de geregistreerde partners, de ontbinding van het geregistreerd 

partnerschap uit te spreken. De artikelen 809, 810, 815 en 819 zijn van overeenkomstige 

toepassing. 

4. De rechter doet binnen een termijn van ten hoogste vier weken uitspraak.  

5. Tegen de uitspraak van de rechter staat geen hogere voorziening open. 

Artikel 31 

De bijlage behorend bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken wordt als volgt gewijzigd: 

1.  In de tabel wordt na “Griffierechten bij de rechtbank voor kantonzaken” op een nieuwe regel 

ingevoegd:  

Zaken met betrekking tot een verzoek als bedoeld in artikel 1019ee, eerste lid, van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering     € 80  € 80  € 80 

Zaken met betrekking tot een verzoek als bedoeld in artikel 1019ff, eerste lid, van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering     € 120  € 120  € 120 

2. In de tabel wordt na “Griffierechten bij de rechtbank voor andere zaken dan kantonzaken” op een 

nieuwe regel ingevoegd:  

Zaken met betrekking tot een verzoek als bedoeld in artikel 1019ee, eerste lid, van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering     € 80  € 80  € 80 

Zaken met betrekking tot een verzoek als bedoeld in artikel 1019ff, eerste lid, van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering     € 120  € 120  € 120 

Artikel 32 

De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:  

A 

Na artikel 2:4 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
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Artikel 2:4a 

Het bestuursorgaan spant zich in om geschillen te voorkomen door vroegtijdige en actieve 

communicatie. 

B 

Na het opschrift van afdeling 7.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 7:1b 

Het bestuursorgaan bevordert een goede communicatie met de indiener van het bezwaarschrift. 

 

C 

Na artikel 7:3 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 7:3a 

1. Het bestuursorgaan kan belanghebbenden in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan 

mediation.  

2. Indien tot mediation wordt overgegaan, stelt het bestuursorgaan daarvan in ieder geval de 

belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben 

gebracht op de hoogte. 

 

D 

Artikel 7:10, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het slot van onderdeel b vervalt: of. 

2. Aan het slot van onderdeel c wordt de punt vervangen door: , of. 

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

d. dit nodig is in verband met mediation. 

E 

In het opschrift van afdeling 8.2.1a wordt “bepaling” vervangen door: bepalingen. 
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F 

Onder vernummering van artikel 8:41a tot artikel 8:41b wordt in afdeling 8.2.1a een artikel 

ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 8:41a 

1. De bestuursrechter onderzoekt of een rechtmatige minnelijke oplossing mogelijk is. 

2. De bestuursrechter kan partijen in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan mediation, 

indien hem dit gelet op de aard van het geschil geraden voorkomt. 

Artikel 33 

Na artikel 76 van de Vreemdelingenwet 2000 wordt in paragraaf 2 een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 76a 

De artikelen 7:3a en 7:10, vierde lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van 

toepassing. 

Artikel 34 

De Wet op de rechtsbijstand wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel 33a wordt “overeenkomstig artikel 33b ingeschreven mediators” vervangen door: 

overeenkomstig de Wet bevordering mediation. 

B 

De artikelen 33b, 33c en 33d vervallen. 

HOOFDSTUK 8. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 35 

Bij de eerste benoeming van de commissie mediation behoeft niet te worden voldaan aan de in 

artikel 16, vierde lid, derde volzin, bedoelde eis. 

Artikel 36 

1. In afwijking van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, wordt gedurende drie jaren vanaf de datum van 

inwerkingtreding van dat artikel eveneens in het register ingeschreven de aanvrager die in de vijf 
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jaren voor de datum waarop het verzoek tot inschrijving wordt ingediend ten minste 30 mediations 

onderscheidenlijk 300 uren mediations heeft verricht, waarvan ten minste zes mediations 

onderscheidenlijk 60 uren mediations zijn verricht in de twaalf maanden voorafgaand aan die datum. 

2. In afwijking van artikel 3, derde en vijfde lid, kan de aanvrager die gedurende drie jaren vanaf de 

datum van inwerkingtreding van artikel 3, eerste lid, wordt ingeschreven in het register, in plaats van 

te voldoen aan de in artikel 3, derde lid, eerste volzin, bedoelde eisen voor inschrijving, gedurende 

deze periode onder verantwoordelijkheid van een beëdigd mediator werkzaam zijn. Bij of krachtens 

algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over het bepaalde in de eerste volzin. 

3. De beëdigd mediator die ingevolge het tweede lid werkzaam is onder verantwoordelijkheid van 

een andere beëdigd mediator dient: 

a. gedurende het eerste jaar van inschrijving in het register ten minste zes mediations of ten minste 

60 uur mediations te verrichten; 

b. gedurende de eerste twee jaar van inschrijving in het register in totaal ten minste 16 mediations of 

ten minste 160 uur mediations te verrichten; en 

c. gedurende de eerste drie jaar van inschrijving in het register in totaal ten minste 36 mediations of 

ten minste 360 uur mediations te verrichten. 

4. De op grond van het eerste lid verrichtte inschrijving in het register wordt door Onze Minister 

doorgehaald ingeval de beëdigd mediator die gebruik maakt van de in het tweede lid, bedoelde 

uitzondering niet voldoet aan de eisen, bedoeld in het derde lid. In dat geval wordt een nieuw 

verzoek om inschrijving niet eerder in behandeling genomen dan na verloop van twaalf maanden na 

de datum van de in de eerste volzin bedoelde doorhaling. 

5. Onder mediations als bedoeld in het eerste lid worden voor de toepassing van dat artikellid 

verstaan mediations tegen betaling op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de aanvrager 

en de bij de mediation rechtstreeks betrokken partijen, welke zijn geëindigd in een tussen die 

partijen geldende schriftelijke overeenkomst dan wel een schriftelijke bevestiging door de mediator 

dat de mediation is geëindigd. 

Artikel 37 

Gereserveerd voor samenloopbepaling met wetsvoorstel 34.145 (doorberekening kosten toezicht en 

tuchtrecht juridische beroepen) en wetsvoorstel 33.861 (disciplinaire maatregelen ZM). 

Artikel 38 

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de 

verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 
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2. Artikel 22 is niet van toepassing gedurende een jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van dat 

artikel. 

Artikel 39 

Deze wet wordt aangehaald als: Wet bevordering mediation. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 

autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand 

zullen houden. 

 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 

 

De Minister voor Wonen en Rijksdienst 

 

 


