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Nieuwe wet voor borging kwaliteit mediators 

vFAS voorstander bevordering duurzame geschiloplossing 

Den Haag – 23 januari 2020 – Op 17 januari jl. heeft minister Dekker de Tweede Kamer geïnformeerd over 
het vervolg van het wetgevingstraject mediation. De vFAS (De Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht 
Advocaten Scheidingsmediators) is een groot voorstander van de bevordering van duurzame 
geschiloplossing en een kwaliteitskeurmerk voor mediators. 

Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS: “Samen met andere mediatorsverenigingen vertegenwoordigd in 
de Mediators federatie Nederland (MfN) hebben wij ons de afgelopen jaren sterk gemaakt voor wettelijke 
regelgeving en het borgen van kwaliteit. Op dit moment mag een ieder zich mediator noemen, zonder enige 
opleiding of ervaring. Dit heeft geleid tot wildgroei en onduidelijkheid bij de consument.” 

Wettelijk register 
In de afgelopen 17 jaar heeft de vFAS scheidingsmediation in Nederland op de kaart gezet: enerzijds 
kwalitatief juridische kennis op academisch niveau en anderzijds een gedegen en gespecialiseerde scholing in 
mediationtechnieken. Het vormen van een wettelijke register voor mediators biedt meer inzicht voor de 
rechtzoekende over de kwaliteit van de bijstand en een grotere slagingskans. 

Regulering 
In het vervolgtraject is het van belang om kritisch te blijven ten aanzien van de vormgeving van de wettelijke 
regulering. Gaat het om de begeleiding van echtscheidingen, dan mag niet uit het oog worden verloren dat er 
in de eerste plaats sprake is van een juridisch spanningsveld. Rechtzoekenden moeten goed worden 
voorgelicht en inzicht krijgen in rechten en plichten. Het is eerst mogelijk om duurzame afspraken te maken 
als er sprake is van ‘informed consent’.  Alexander Leuftink: “De lat ligt nu hoog; dat is niet voor niets. 
Rechtzoekenden hebben recht op goede gespecialiseerde rechtsbijstand met oog voor emoties.” 

Over de vFAS  
De leden van de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators – de vFAS – zijn  
advocaat en vanuit die hoedanigheid onderworpen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten 
(NOvA). Aangesloten advocaten houden zich eveneens aan de vFAS-gedragsregels voor de mediator. De vFAS is 
een samensmelting van de verenigingen VPFA en VAS en bestaat in haar huidige vorm sinds 2003. De vFAS heeft 
950 leden. 
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Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de persvoorlichter van de vFAS, Marike Timmermans, op 06 – 505 282 
33 of met de woordvoerder van de vFAS, Saskia Braun op 06 – 2088 7451 of mailen naar communicatie@verenigingFAS.nl.  
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