MASTERSCRIPTIE PRIVAATRECHT
EUROPA IN DE BAN VAN MEDIATION
Hoe dient de implementatie van het verschoningsrecht voor de mediator plaats te vinden in
Nederland aan de hand van de Europese Mediationrichtlijn?

Masterscriptie Nederlands recht, Privaatrecht
Universiteit Utrecht
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Inger Bijloo
Studentnummer: 3022579
Begeleider: Dhr. Prof. Mr. A.W. Jongbloed
Afstudeerdatum: 30 juli 2010
1

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

1. Inleiding
1.1 Inleiding
1.2 Probleemstelling
1.3 Afbakening onderzoek
1.4 Plan van behandeling

5

2. Conflicten zijn eeuwenoud
2.1 Afbakening begrip ‘mediation’
2.1.1.1Definitie en doel van mediation
2.1.1.2Alternative Dispute Resolution
2.1.1 Mediation of bemiddeling
2.1.2 Voor- en nadelen van mediation
2.1.3 Structuur
2.2 Ontwikkeling mediation
2.2.1.1 Introductie mediation
2.2.1.2 Mediation in Nederland
2.2.2 Herbezinning burgerlijk procesrecht
2.2.3 Invloed van Europa
2.3 Zakelijke mediation
2.3.1 Zakelijke mediation
2.3.2 Zakelijke geschillen
2.3.3 Mediation in zakelijke geschillen
2.3.4 Zakelijke belangen
2.4 Afsluiting

8

3. Juridische aspecten van mediation
3.1Verbintenissenrecht
3.1.1 Algemeen
3.1.2.1 De aanloop tot mediation
3.1.2.2 Mediationclausule
3.1.2.3 Mediationclausule in zakelijke mediation
3.1.3 De mediationovereenkomst
3.2 De mediationovereenkomst
3.2.1 Overeenkomstenrecht
3.2.2 Aard en vorm
3.2.3 Overeenkomst van opdracht
3.3 De vaststellingsovereenkomst
3.3.1 Wettelijke regeling
3.3.2 Rol van de mediator
3.3.3 Inhoud van de vaststellingsovereenkomst
3.3.4 Vaststellingsovereenkomst als bewijsovereenkomst
3.3.5 Afdwingbaarheid van de vaststellingsovereenkomst
3.4 Afsluiting

17

4

29

Kwaliteitswaarborgen van mediation in Nederland
4.1 Het civiele proces
4.1.1 Functies van het burgerlijk procesrecht
4.1.2 Doelen van het burgerlijk procesrecht

2

4.1.3.1 De realiteit
4.1.3.2 Onderzoek
4.1.4.1 Civiel proces versus mediation
4.1.4.2 Verschillen
4.2 Advocatuur
4.2.1 De advocaat
4.2.2 Verplichte procesvertegenwoordiging
4.2.3 Eisen aan de advocaat
4.2.4 Tuchtrecht
4.3 Kwaliteitswaarborging van mediation
4.3.1.1 Structuur en kwaliteit
4.3.1.2 Het Nederlands Mediation Instituut (NMI)
4.3.1.3 Registratie- en certificatiesysteem
4.3.2 ACBMediation
4.3.3 Klachtenregeling en tuchtrecht
4.4 Afsluiting
5

Verschoningsrecht
Algemeen
5.1.1 Waarheidsvinding versus verschoningsrecht
5.1.2 Functioneel verschoningrecht
5.1.3 Het klassieke kwartet
5.1.4 Afgeleid verschoningsrecht en analoge toepassing van het functionele
verschoningsrecht
5.1.5 Slotopmerkingen
5.2 De bewijsovereenkomst
5.2.1.1 Geheimhoudingsplicht in de mediationovereenkomst
5.2.1.2 Vertrouwelijkheid en geheimhouding
5.2.2 Verschillende bewijsovereenkomsten
5.2.3 Derdenwerking in het procesrecht
5.3 Het verschoningsrecht van voor de mediator
5.3.1 Discussie
5.3.2 Vertrouwelijkheid
5.3.3 Politiek
5.3.4 De meningen verdeeld
5.3.5 Criteria voor verschoningsrecht
5.4 Verschoningsrecht voor zakelijke mediation
5.4.1.1 Partijen
5.4.1.2 Derden
5.4.2 Bekendheid en vertrouwen
5.5 Afsluiting

43

De Europese Mediationrichtlijn
Totstandkoming van de Europese Mediationrichtlijn
6.1.1 Wat vooraf ging
6.1.2 Het Groenboek
6.1.3 De Richtlijn
6.2 Doelstellingen en toepassingsgebied
6.2.1.1 Vier gebieden
6.2.1.2 Doelstellingen en werkingssfeer

56

5.1

6

6.1

3

6.2.2 Definities
6.2.3 Overige kernpunten
6.2.4 Verplichtingen voor de Lidstaten
6.2.5.1 Implementatie
6.2.5.2 Implementatie van de Mediationrichtlijn in Nederland
6.3 Kwaliteitswaarborging en verschoningsrecht
6.3.1 Kwaliteitswaarborging
6.3.2 Verschoningsrecht
6.4 De Belgische Bemiddelingswet
6.4.1 Algemeen
6.4.2 Toepassingsgebied en definitie
6.4.3 Kwaliteit
6.4.4 Vertrouwelijkheid
6.5 Afsluiting
7
7.1
7.2
7.3

Conclusie
Probleemstelling en bevindingen
Implementatie
Afsluiting

69

Literatuurlijst

74

Bijlagen

80

Interviews

83

Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008

91

4

1.

EUROPA IN DE BAN VAN MEDIATION

1.1

Inleiding

Mediation is in Europa de afgelopen twee decennia aan veel ontwikkelingen onderhevig
geweest. Eerder al kwam mediation tot ontwikkeling in de Verenigde Staten, waar in 2001 de
Uniform Mediation Act aangenomen werd aangenomen door de National Conference of
Commissioner on Uniform State Law.1 Deze wet is gebaseerd op het Model Law on
International Commercial Conciliation.2
In Europa is, na veel overleg en onderhandelingen, in 2008 de Europese Mediationrichtlijn tot
stand gekomen.3 Doelstelling van de Richtlijn is te zorgen voor een betere toegang tot de
rechtspleging op het gebied van grensoverschrijdende burgerlijke en handelsrechtelijke
geschillen binnen Europa.4 Het zij opgemerkt dat de Richtlijn slechts geldt voor
grensoverschrijdende geschillen. De Richtlijn regelt verscheidene onderwerpen van
mediation. Zo worden regelingen getroffen betreffende kwaliteit, verjaring en uitvoerbaarheid
van hetgeen overeengekomen is via mediation en worden er definities gegeven van de
begrippen „mediation‟ en „mediator‟. Een belangrijk aspect van mediation dat ook wordt
geregeld in de Mediationrichtlijn is de vertrouwelijkheid, op grond waarvan noch de
mediator, noch enige persoon die bij het verlenen van de mediation betrokken is geweest,
tijdens een gerechtelijke of arbitrale procedure verplicht kan worden een getuigenis af te
leggen omtrent informatie die voortvloeit uit de mediationprocedure.
De vertrouwelijkheid van mediation is in Nederland een omstreden onderwerp. Op basis van
artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) geldt namelijk dat partijen
in een procedure verplicht zijn de voor de beslissing relevante feiten zo volledig mogelijk en
naar waarheid aan te voeren.5 Deze waarheidsplicht kan botsen met de vertrouwelijkheid van
mediation, wanneer men tijdens de mediation niet of slechts gedeeltelijk tot overeenstemming
komt en later alsnog een gerechtelijke procedure start. Op dit moment komt een mediator in
een civiele procedure nog geen verschoningsrecht toe.6 Echter, op het moment van schrijven
is men7 het er over eens dat het verschoningsrecht voor de mediator een plaats moeten krijgen
in de Nederlandse wet. Hoe dat verschoningsrecht vorm moet krijgen zal in deze scriptie
worden bezien.
1

http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/mediat/2003finaldraft.
A/Res/57/78, 24 januari 2003. Deze wetgeving is vastgesteld door de United Nations Commission on
International Trade Law, die in 1966 is opgericht door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties.
3
Richtlijn 2008/52/EG, PdbEU2008, L 136/3.
4
Considerans overweging 5.
5
H.F.E. Montrée & A.W. Jongbloed 2009, p. 155.
6
HR 10 april 2009, RvdW 2009, 512.
7
De Nederlandse wetgever. Zie Kamerstukken II 2009-2010, 21109, nr. 194, p. 48.
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1.2

Probleemstelling

Hoewel de Nederlandse regering in eerste instantie terughoudend reageerde op de, in het
Groenboek betreffende alternatieve wijzen van geschillenbeslechting op het gebied van het
burgerlijk recht en het handelsrecht8 voorgestelde gemeenschappelijke regelgeving,9 moet zij
net als alle andere 25 Lidstaten10 de Mediationrichtlijn geïmplementeerd hebben vóór 21 mei
2011. Deze verplichting roept de vraag op hoe de Richtlijn in Nederland geïmplementeerd
dient te worden. Komt er, net als in België waar men erin geslaagd is de Europese
Mediationrichtlijn voortijdig te implementeren,11 een aparte Mediationwet? Of neemt de
Nederlandse wetgever slechts de basiselementen over die thans in Nederland niet wettelijk
zijn vastgelegd? De hoofdvraag van deze scriptie is hoe vorm wordt gegeven aan de
vertrouwelijkheid van mediation in de Nederlandse wet.
De centrale vraag van dit onderzoek luidt dan ook: Hoe dient de implementatie van het
verschoningsrecht aan de hand van de Europese Mediationrichtlijn plaats te vinden in
Nederland?

1.3

Afbakening onderzoek

In de onderhavige scriptie zal onderzocht worden op welke manier het verschoningsrecht voor
mediators geïmplementeerd kan worden aan de hand van de Europese Mediationrichtlijn en
wat naar mijn oordeel de beste manier is om deze te implementeren. Met het oog op de
hoofdvraag is er voor gekozen een aantal aspecten van mediation te behandelen en een aantal
zaken buiten beschouwing te laten. Onderwerpen die in dat kader buiten beschouwing worden
gelaten zijn bijvoorbeeld de beroepsaansprakelijkheid en verzekering van mediators. Ook zal
ik de buitengerechtelijke vormen van geschilafdoening arbitrage en bindend advies buiten
beschouwing laten. Voorts wil ik opmerken dat deze scriptie met name handelt over
mediation in Nederland; internationale organisaties als het International Mediation Institute
zullen dan ook niet aan de orde komen.
Waar mogelijk zal ik overigens steeds proberen de kenmerken van en gevolgen voor zakelijke
mediation apart te bespreken. Verschilt zakelijke mediation dusdanig van „gewone‟ mediation
dat de invloed van de Mediationrichtlijn daarop anders is?

8

COM (2002) 196 definitief.
Kamerstukken II 2002/2003, 22 112, nr. 253, p. 2.
10
In principe zijn er 27 Lidstaten, echter Denemarken neemt geen deel aan de Richtlijn, zie ook considerans
overweging 30 van de Richtlijn.
11
Wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met bemiddeling, (B.S. 22
maart 2005, 12772).
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1.4

Plan van behandeling

Om tot beantwoording van de centrale vraag te komen is deze scriptie dusdanig opgezet dat
eerst bepaalde onderdelen apart worden bekeken zodat duidelijk wordt hoe de situatie omtrent
mediation in Nederland is op dit moment.
In het eerste hoofdstuk zal het onderwerp mediation geïntroduceerd worden (H 2). Behandeld
zal worden wat de kenmerken en de voordelen van deze buitengerechtelijke vorm van
geschilafdoening zijn en hoe het in Europa en in Nederland tot ontwikkeling is gekomen.
Daarop volgend worden, om meer inzicht te krijgen in het juridische kader waarin mediation
thans geplaatst kan worden, de juridische aspecten van mediation besproken en toegelicht (H
3). Na deze bespreking wordt duidelijk dat mediation geen „eigen‟ wettelijke regeling kent in
Nederland. In het aansluitende hoofdstuk wordt dan ook bezien hoe de kwaliteit van
mediation in Nederland gewaarborgd wordt (H 4). In dit hoofdstuk zal ook gekeken worden
hoe de kwaliteit van de gerechtelijke procedure hoog gehouden wordt en gewaarborgd blijft.
Vervolgens wordt het verschoningsrecht behandeld, een onderwerp dat nauw samenhangt met
één van de belangrijkste aspecten van mediation: de vertrouwelijkheid (H 5). Bezien wordt
wat de vereisten zijn voor het toekennen van het functionele verschoningsrecht. En in het
laatste hoofdstuk zal tenslotte uitgebreid ingegaan worden op de Europese Mediationrichtlijn
(H 6). Wat ging er vooraf aan de totstandkoming van de Richtlijn en wat is de inhoud en het
toepassingsgebied ervan? Ook zal de Belgische Bemiddelingswet besproken worden. Tot slot
zal ik in de conclusie mijn bevindingen weergeven en een aantal manieren naast elkaar zetten
waarop het verschoningsrecht voor de mediator geïmplementeerd kan worden.
Als laatste wil ik nog vermelden dat de woorden „civiel‟ en „burgerlijk‟ als synoniem gebruikt
zullen worden om recht aan te duiden dat „tussen burgers onderling‟ geldt.

7
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Conflicten zijn eeuwenoud

Conflicten tussen mensen zijn zo oud als de weg naar Rome. Gezien het aantal oorlogen dat
gevoerd is in de Romeinse tijd,12 lijkt de weg naar Rome zelfs aangelegd te zijn om het
uitvechten van conflicten te vergemakkelijken. Sterker nog, de stad Rome is groot geworden
door de legende van de dodelijk ruzie tussen de broers Remulus en Romus.13 Saillant detail
van het verhaal is dat niemand minder dan de oorlogsgod Mars de vader zou zijn van de twee
grondvesters van Rome. Werden in deze tijden veelal oorlogen gevoerd en moorden gepleegd
om conflicten op te lossen, ook rechtspraak en wetgeving kwamen tot bloei in de Romeinse
tijd. Zelfs mediation werd al gebruikt bij de Romeinen.14 Wetgeving zoals wij die vandaag de
dag kennen, hangt dan ook nauw samen met de ontwikkeling van het Romeinse recht.15
In dit hoofdstuk zal eerst het begrip mediation afgebakend worden. Voorts zal belicht worden
waar mediation vandaan komt en hoe het zich in Nederland ontwikkeld heeft. Tot slot zal
duidelijkheid gegeven worden omtrent het begrip „zakelijke mediation‟.
2.1

Afbakening begrip ‘mediation’

2.1.1.1 Definitie en doel van mediation
Mediation is een vorm van buitengerechtelijke geschilbeslechting waarbij een neutrale derde
(de mediator) partijen helpt met het vinden van een voor alle partijen bevredigende oplossing
van het geschil. Kenmerkend voor mediation is dat de mediator zich niet richt op de
(juridische) inhoud van het geschil, maar de nadruk legt op wederzijdse belangen van partijen.
Daarnaast geeft een mediator geen bindende beslissing, maar begeleidt en bewaakt deze het
proces tussen partijen dat moet leiden tot oplossing van het geschil. Als doelen van een
mediationprocedure kunnen genoemd worden:
Het doorbreken van spanning rondom de conflictsituatie;
Het opbouwen van open communicatie en wederzijds vertrouwen;
Het vinden van de meest bevredigende en duurzame oplossing;
Het creëren van een win-win situatie;
Het vastleggen van de afspraken in een vaststellingsovereenkomst; en
Het voorkomen van een juridische procedure, besparen van kosten en tijd.16

12

Het Romeinse Rijk was machtig van ca. 750 v Chr. tot 475 na Chr.
De stichting van de stad Rome door de broers Romulus en Remus wordt in de legende gedateerd op 21 april
753 v.
14
Brenninkmeijer 2005, p. 2.
15
Spruit 2003, p. 2.
16
Brenninkmeijer, 2009, p. 6.
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2.1.1.2 Alternative Dispute Resolution
Mediation is één van de geschilbehandelingsmethoden die geen geschilbeslechting door de
overheidsrechter is. Andere bekende methoden in die categorie zijn bijvoorbeeld arbitrage en
bindend advies, zij het dat mediation van deze methoden verschilt doordat er bij mediation
geen bindend besluit wordt genomen door een derde.17 In de literatuur wordt alternatieve
geschilbeslechting vaak aangeduid als Alternative Dispute Resolution (ADR).

2.1.2 Mediation of bemiddeling
In paragraaf 2.2 zal duidelijk worden dat overkoepelende internationale regelgeving
betreffende mediation ook op nationaal gebied een grote rol speelt. Mede met het oog op de
implementatie van de Mediationrichtlijn18 is het van groot belang wat in Nederland onder de
term „mediation‟ verstaan moet worden.19 In Nederland wordt immers verschil gemaakt
tussen de begrippen mediation en bemiddeling, anders dan in bijvoorbeeld België waar in het
Gerechtelijk Wetboek wordt gesproken van bemiddeling in plaats van mediation (of
mediatie).20
Ten eerste verloopt mediation volgens een vaste structuur en is omkleed met bepaalde
waarborgen, zoals vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Bemiddeling daarentegen is vormvrij
en vooral afhankelijk van de persoon van de bemiddelaar en de manier waarop hij omgaat met
de bemiddeling. Ten tweede is de werkwijze van een mediator gebonden aan het vinden en
blootleggen van de achterliggende belangen van partijen, van waaruit een oplossing wordt
gezocht voor het geschil. Een bemiddelaar is niet gebonden aan een vaste werkwijze en kan
naar eigen inzicht en mening vormgeven aan de oplossing van het conflict. Bovendien is het
de taak van een mediator parijen zelf „in control‟ te laten en hen vrij te laten zelf te bepalen
hoe ver zij willen gaan in de oplossing van hun geschil, terwijl een bemiddelaar vaak zelf met
een oplossing zal komen. Tot slot wordt vaak gekozen voor mediation indien het een
ingewikkelde problematiek betreft, waarbij achterliggende belangen een rol spelen. Voor
bemiddeling wordt eerder gekozen in simpeler gevallen, waarin partijen graag willen dat een
derde een oplossing aandraagt.21

17

Van Beukering-Rosmuller 2007, p. 7.
Richtlijn 2008/52/EG, PdbEU2008, L 136/3, implementatie dient plaats te vinden vóór 21 mei 2011.
19
Zie subparagraaf 2.2.3 en paragraaf 6.4.
20
Deel VII van het Belgische Gerechtelijk Wetboek spreekt van Bemiddeling. Deze term wordt in de verdere
Belgische wetgeving ook gehanteerd, zie ook paragraaf 6.4.
21
Schonewille 2007 (a), p. 61.
18
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De Mediationrichtlijn hanteert de termen „bemiddeling‟ en „mediation‟ naast elkaar en laat
daarmee Lidstaten vrij zelf te bepalen welke term zij hanteren voor deze vorm van
buitengerechtelijke geschilbeslechting.
Voorts dient ook opgemerkt te worden dat in de Nederlandse literatuur de begrippen geschil
en conflict door elkaar gebruikt worden, terwijl ook tussen deze begrippen een wezenlijk
verschil bestaat. Zo blijkt uit de Van Dale22 dat van een conflict gesproken wordt in geval van
„een verschil van mening, botsing.‟ Een geschil wordt omschreven als „onenigheid, een twist
tussen twee partijen over een bepaald punt dat betrekking heeft op (wederzijdse) rechten en
bevoegdheden. Het geschil beslechten, er een einde aan maken, partijen verzoenen.‟ De term
geschil is dus uitgebreider dan de term conflict. In subparagraaf 2.3.2 zal ik hier kort op
terugkomen.

2.1.3 Voor- en nadelen van mediation
Niet alle conflicten lenen zich voor mediation. Of een geschil daadwerkelijk geschikt is voor
mediation zal voornamelijk afhangen van de partijkenmerken, zoals achterliggende belangen
en de wil om tot overeenstemming te komen, en niet zozeer van de zaakskenmerken. 23 De
vraag of mediation succesvol kan zijn, hangt voor een belangrijk deel samen met de mate
waarin het conflict geëscaleerd is. Toch zijn er een aantal voor- en nadelen van mediation ten
opzichte van een gerechtelijke procedure die als algemeen aangenomen kunnen worden. Als
voordelen kunnen gezien worden de kosten- en tijdsbesparing, de zelf-controle die partijen
houden bij het vinden van een oplossing van het geschil en een op de toekomst gerichte en
dus duurzame oplossing, de win-win situatie. Als nadeel kan gezien worden dat een uitkomst
niet gegarandeerd is, als partijen er niet uitkomen moet alsnog een procedure voor de rechter
gestart worden.

2.1.4 Structuur
Het vastomlijnde mediationproces kent verschillende fasen die tijdens het proces in duur en
volgorde kunnen variëren.24
-

De pre-mediationfase: het fundament voor de mediation wordt gelegd. Voorbereiding
en afspraken worden gemaakt;

22

Geerts & den Boon 1999, p. 639 en p. 936.
WODC Rapport 2003, p. 178, onder verwijzing naar R.W. Jagtenberg en A.J. de Roo, De praktijk van
mediation in de ons omringende landen, Erasmus Universiteit/WODC, 2003.
24
Schonewille 2007 (a), p. 164.

23
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-

Openings- of startfase: introductie van het geschil;

-

Exploratiefase: inhoudelijk onderzoek naar wat partijen daadwerkelijk verdeeld houdt;

-

Optie- en onderhandelingsfase: na het vaststellen van objectieve criteria, brainstormen
over mogelijke oplossingen en kijken naar de (juridische) haalbaarheid daarvan; en

2.2

Afsluitingsfase: afspraken vastleggen en afsluiten.25

Ontwikkeling mediation

2.2.1.1 Introductie mediation
Mediation is in de jaren zeventig in de Verenigde Staten ontstaan uit frustratie met het
juridische

systeem.

Aan

de

Harvard

University

is

daar

eerst

het

Harvard-

onderhandelingsmodel ontwikkeld.26 Op basis van deze onderhandelingsmethode wordt ervan
uit gegaan dat men zich moet richten op de belangen en niet op standpunten om te komen tot
een compromis.27 Samen met inzichten uit de sociale wetenschappen en de management- en
organisatieleer vormt deze onderhandelingsmethode de basis voor de hedendaagse
mediation.28 In de Verenigde Staten vindt thans, net als Nederland, veel mediation plaats via
gerechtelijke doorverwijzing.

2.2.1.2 Mediation in Nederland
Halverwege de jaren tachtig is mediation bekend geworden in Nederland.29 Met name
mediation op het gebied van echtscheidingen maakte furore onder het Nederlandse publiek.
Enthousiast ontvangen, zette de professionalisering van mediation door in de jaren negentig.
In eerste instantie volgden voornamelijk advocaten een opleiding tot mediator en werd
mediation veelal gebruikt in echtscheidingszaken. In 1995 werd het Nederlands Mediation
Instituut (NMI) opgericht, een overkoepelende organisatie die is opgericht met als doelstelling
de kwaliteit van mediation in Nederland te waarborgen.30
Inmiddels wordt mediation toegepast op een veel breder terrein. Onder meer in de
bouwwereld, bij burenruzies, zakelijke conflicten, arbeidsgeschillen, confrontaties tussen de
overheid en burgers, maar ook bij confrontaties tussen daders en slachtoffers, en zelfs in de
gezondheidszorg en bij fiscale conflicten wordt van mediation gebruik gemaakt.
25

Van Beukering-Rosmuller 2007, p. 57.
Schonewille 2007 (a), p. 44.
27
Allewijn 2007, p. 24.
28
Van Beukering-Rosmuller, p. 28.
29
R.A. Jagtenberg neemt 1986 als het jaar waarin mediation zijn intrede deed in Nederland door een drietal
belangrijke publicaties, in Jagtenberg 2007, p. 13.
30
In paragraaf 4.3 zal het NMI nader besproken worden.
26
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Hoewel mediation de afgelopen jaren veel ontwikkelingen heeft doorgemaakt, wordt het nog
vaak afgedaan als een niet afgebakend gebied.31

2.2.2 Herbezinning burgerlijk procesrecht
In 2002 heeft een fundamentele herbezinning op het burgerlijk procesrecht plaatsgevonden,
waarna in 2006 het rapport Uitgebalanceerd is uitgebracht.32 Een belangrijk punt waar in de
herbezinning aandacht voor is gevraagd betreft de zelfregulering bij geschiloplossing. De
uitkomst van het rapport stemde overeen met het justitiebeleid, dat steeds meer in het teken
stond van het verminderen van de druk op de rechtspraak, de dejuridisering van geschillen,
een meer pluriforme toegang tot het recht waarbij partijen in de eerste plaats zelf de
verantwoordelijkheid dragen voor de oplossing van geschillen en een kwalitatief goede en
effectieve wijze van afdoen van geschillen.33 In het licht van dit beleid werd het project
„Mediation naast Rechtspraak‟ geïmplementeerd. In dit project boden vijf rechtbanken en een
gerechtshof in de periode van 2000 tot en met 2005 mediation als extra service voor
procespartijen aan. Op grond van een analyse van circa duizend mediations in deze periode,
waaruit bleek dat partijen in voldoende mate voor mediation kozen en dat mediation in
voldoende mate tot succes leidde,34 hebben het Kabinet en de Tweede Kamer in januari 2005,
in samenspraak met de rechterlijke organisatie, besloten bij alle rechtbanken en
gerechtshoven, bij de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het
bedrijfsleven definitief een doorverwijzing naar mediation in te richten.35
Toch blijkt uit het rapport Uitgebalanceerd dat het nog steeds de vraag is of mediation wel als
onderdeel moet worden gezien van het Nederlands burgerlijk procesrecht.

2.2.3 Invloed van Europa
In Europees verband wordt, evenals in de literatuur, meer over Alternative Dispute Resolution
(ADR) gesproken.
De eerste tekenen van interesse in ADR op Europees niveau zijn te vinden in 1998.36 Hoewel
ADR op dat moment al geen nieuw fenomeen meer is, raakt het in een stroomversnelling
31

Kamerstukken II, vergaderjaar 2001-2002, 26 352, nr. 60 en HR 10 april 2009, RvdW 2009, 512, JBPr 2009,
37 m. nt. Mr. J.F. Fleming en JPF 2009, 168 m. nt. F.A.W. Bannier.
32
Asser e.a. 2006. De Tweede Kamer had de minister gevraagd of niet een algemene(re) kijk op de hervorming
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vanaf het moment dat de Europese Commissie een Aanbeveling over buitengerechtelijke
beslechting van consumentengeschillen publiceert.37 Enkele van de oorzaken van de
hernieuwde interesse zijn het trage verloop en de hoge kosten van gerechtelijke procedures
die in grensoverschrijdende geschillen nog opvallender zijn dan in nationale procedures.38
Alternatieve geschilbeslechting kan een complementaire functie vervullen ten opzichte van
gerechtelijke procedures. Zodoende bleef het onderwerp actueel en op 19 april 2002
publiceerde de Europese Commissie het Groenboek betreffende alternatieve wijzen van
geschillenbeslechting op het gebied van het burgerlijk recht en het handelsrecht.39 Hoofddoel
van dit Groenboek was het zo volledig mogelijk inventariseren wat de initiatieven van de
Lidstaten op het gebied van alternatieve geschilbeslechting waren. 40 De Nederlandse regering
nam in haar reactie op het Groenboek een terughoudende reactie in. Zij liet weten enerzijds
positief te staan tegenover een systeem dat naast overheidsrechtspraak, alternatieve
geschilbeslechting bevordert, maar nam anderzijds een terughoudende houding in voor wat
betreft het streven naar gemeenschappelijke regelgeving.41 Het succes van mediation is
volgens haar immers te danken aan haar flexibiliteit, vrijblijvendheid en informele karakter.
In 2004 heeft de Europese Commissie voorts een voorstel voor een richtlijn op dit gebied
ingediend.42 En tenslotte is een gewijzigde versie van het voorstel op 21 mei 2008 de
Europese Mediationrichtlijn vastgesteld, welke voor 21 mei 2011 geïmplementeerd moet zijn.
Ik merk daarbij op dat deze Richtlijn in beginsel slechts geldt voor grensoverschrijdende
mediations.43

2.3

Zakelijke mediation

2.3.1 Zakelijke mediation
Wat wordt nu precies bedoeld met „zakelijke mediation‟? Is het een andere vorm van
mediation dan bijvoorbeeld mediation die gebruikt wordt in echtscheidingen? Mijns inziens is
dat niet zo. Zakelijke mediation is de term die gehanteerd wordt voor mediation die in
zakelijke geschillen toegepast wordt. Zo wordt bijvoorbeeld het begrip overheidsmediation
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Aanbeveling 01/310/EG van 4 april 2001, Pb. EG 2001 L 109/56.
Groenboek betreffende alternatieve wijzen van geschillenbeslechting op het gebied van het burgerlijke recht
en handelsrecht, Brussel 19 april 2002, COM (2002) 196 definitief, p. 8.
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40
Wackie Eijsten 2009, p. 36.
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Wackie Eijsten 2009, p. 37.
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43
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genomen.
38

13

gebruikt op het gebied van mediation waarbij een overheidsinstantie partij is.44 De inhoud,
doelstelling en structuur verschillen niet van de in paragraaf 2.2 besproken kenmerken van
mediation.

2.3.2 Zakelijke geschillen
De volgende vraag die gesteld kan worden is wat nu bedoeld wordt met zakelijke geschillen.
In navolging van Schonewille wil ik hierin een tweedeling maken.45 Enerzijds zijn er externe
geschillen. Dit zijn geschillen in zakelijke bedrijfsrelaties die onder te verdelen zijn in
geschillen tussen bedrijf en consument, bedrijf en overheid en tussen bedrijven onderling.
Anderzijds kennen we interne geschillen. Interne geschillen vinden plaats binnen een bedrijf
en betreffen vaak arbeidsrelaties. Interne geschillen kunnen weer onderverdeeld worden in
taakconflicten en relatieconflicten. Taakconflicten betreffen vaak werkzaamheden, doelen en
procedures en zorgen vaak voor een wederzijds streven, waardoor samenwerking
gestimuleerd wordt en de daardoor ontstane geschillen gemakkelijk op te lossen zijn.46
Relatieconflicten gaan meer over normen en waarden, communicatie en eigen interpretatie,
elementen die zeer persoonsgebonden en doorgaans lastiger op te lossen zijn.
Externe geschillen worden gekenmerkt door complexiteit, de geschillen zijn vaak inhoudelijk
van aard en bevatten ingewikkelde juridische, financiële en/of internationale aspecten. De
betrokken partijen zijn veelal ervaren waardoor er sprake is van machtsgelijkheid. Doorgaans
is er sprake van een zekere van zakelijke afhankelijkheid, maar niet zozeer van emotionele
afhankelijk.47 Doordat interne geschillen vaak arbeidsrelaties betreffen, is er meestal sprake
van machtsongelijkheid en emotionele afhankelijkheid. Deze conflicten spelen vaak al langer
en zijn reeds geëscaleerd.
De termen geschil en conflict worden overigens vaak naast elkaar gebruikt maar verschillen,
zoals reeds opgemerkt, wel van elkaar wat betekenis betreft. Eijsbouts stelt dat in een
zakelijke sfeer over een conflict gesproken wordt in geval van tegenstelling van belangen en
over een geschil, wanneer de tegenstelling van belangen zich heeft uitgekristalliseerd in een
aan de wederpartij kenbaar gemaakt standpunt, al dan niet met verzoek of eis tot oplossing.48
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2.3.3 Mediation in zakelijke geschillen
Met name gebruikt in het familierecht,49 wordt er thans in het Nederlandse bedrijfsleven
terughoudend gebruik gemaakt van mediation.50 Hoewel er steeds meer gebruik wordt
gemaakt van zakelijke mediation, worden relatief vaak geschillen behandeld bij de rechter.51
Hiervoor zijn verschillende redenen te vinden: het (juridische) bedrijfssysteem zet er toe aan
gebruik te maken van een gerechtelijke procedure en er is geld beschikbaar voor procedures,
de bekendheid en het vertrouwen in mediation zijn relatief klein, de kosten en tijdsduur van
een buitengerechtelijke procedure worden veelal onderschat.52 Daarnaast heeft het merendeel
van de Nederlandse ondernemingen geen vast conflictmanagementbeleid, zodat de stap naar
de rechter makkelijk is gezet.53 Toch vervult Nederland op dit terrein een voortrekkersrol. Met
het poldermodel en de onderhandelcultuur in het achterhoofd zijn Nederlandse ondernemers,
in vergelijking met andere Europese landen, erg genegen om via onderhandeling tot een
oplossing in der minne te komen.54

2.3.4 Zakelijke belangen
Een gerechtelijke procedure leidt in de regel tot een bindend juridisch vonnis en dus tot een
juridische oplossing, waarbij achterliggende belangen doorgaans niet nader uitgelicht zijn.55
Er wordt voorbij gegaan aan het feit dat het conflict vaak zakelijk van aard is en te maken
heeft met menselijke interactie. Het is immers een bekend gegeven dat juridisch geschil en
feitelijk probleem vaak niet met elkaar corresponderen. Behalve juridische onduidelijkheden,
zijn zakelijke geschillen veelal financieel-economisch of relationeel van aard.56 Uit
praktijkonderzoek blijkt zelfs dat het grootste gedeelte van de geschillen in zakelijke sfeer is
ontstaan door: onduidelijkheid, miscommunicatie, andere verwachtingen, verschillend
perspectief en uitgaan van andere informatie.57
Kenmerken van het mediationproces onder leiding van een neutrale en onafhankelijke derde,
is dat daarin gezocht wordt naar een voor alle partijen zo aanvaardbaar mogelijke oplossing
op basis van werkelijke belangen. Zakelijke relaties hebben vaak een duurzaam karakter.
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55
Eijsbouts 2008, p. 21.
56
Van Beukering-Rosmuller 2007, p. 36.
57
Schonewille 2007 (b), p. 54.

50

15

Enerzijds valt te denken aan duurovereenkomsten die zijn neergelegd in samenwerkingen,
zoals joint ventures, maatschapovereenkomsten en distributieverhoudingen. En anderzijds kan
gedacht worden aan relaties die juridisch zijn opgebouwd uit diverse eenmalige contracten en
aan eenmalige contracten waar een intensieve samenwerking uit voortkomt.58 Maar naast
relationele belangen, zijn belangen in zakelijke sfeer in te delen in inhoudelijke belangen,
bijvoorbeeld juridische of economische belangen, procesbelangen, bijvoorbeeld een bepaalde
wijze van geschilbeslechting en principiële belangen, bijvoorbeeld gelijke machtsverhouding,
rechtvaardigheid of redelijkheid.59 Kortom, een op de toekomst gerichte oplossing op basis
van wederzijdse belangen in een zakelijk geschil zal dikwijls een positieve uitwerking hebben
op de zakelijke relatie.

2.4

Afsluiting

Nu de ontwikkeling van mediation in een vogelvlucht voorbij is gekomen, kan opgemerkt
worden dat deze vorm van alternatieve geschilbeslechting in minder dan dertig jaar tot grote
bloei is gekomen. Steeds meer en op steeds meer terreinen wordt er gebruikt gemaakt van
mediation. Dat mediation nog altijd beschouwd wordt als een niet afgebakend gebied is
misschien juist wel een gevolg van het niet invoeren van regelgeving hieromtrent. De vraag of
mediation een onderdeel moet worden van het Nederlands burgerlijk procesrecht blijft
actueel. Juist nu we zo ver zijn dat de mogelijkheid tot doorverwijzing door rechtbanken
definitief is. Kan de Nederlandse overheid voet bij stuk houden door vol te houden dat
mediation zo succesvol is doordat de procedure zo informeel is? Of kan zij niet achterblijven,
nu er op internationaal niveau bepaalde waarborgen vastgelegd worden met betrekking tot
grensoverschrijdende mediation?
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Barendrecht & van Beukering-Rosmuller 2000, p. 10.
Van Beukering-Rosmuller 2007, p. 35.
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Juridische aspecten van mediation

Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt mijns inziens dat het Nederlandse begrip „mediation‟
duidelijk afgebakend is. Maar hoewel mediation in hetzelfde kader geplaatst kan worden als
de alternatieve vormen van geschilbeslechting arbitrage en bindend advies,60 is in
tegenstelling tot deze twee methoden voor mediation niets geregeld in de Nederlandse wet.
Één van de kenmerken van het mediationproces, en juist datgene wat mediation tot een succes
maakt,61 is dat het niet juridisch is. Mediation is immers een samenstel van psychologische en
organisatorische inzichten, die vertaald zijn in een specifiek proces met een aantal
interventiemethoden.62 Een mediator heeft dan ook geen beslissingsmacht en hoeft in beginsel
niet in te staan voor de juridische houdbaarheid van de uitkomst van de mediation.63 Toch kan
mediation in een juridisch kader geplaatst worden. De verschillende kenmerken van
mediation bevatten verscheidene juridische aspecten die in dit hoofdstuk besproken zullen
worden. Daarnaast geldt voor NMI mediators, dat zij zich hebben onderworpen aan het NMI
Reglement en de NMI Gedragsregels. Dit reglement is voor hen in die zin bindend dat zij
onder toezicht staan van de Tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators.64
Vooruitlopend op hoofdstuk 4 zal ik, waar ik dat nodig acht, wijzen op vereisten die slechts
gelden voor NMI (gecertificeerd en geregistreerd) mediators.
Achtereenvolgens zal ik de aanloop tot het mediationproces, de mediationovereenkomst en de
vaststellingovereenkomst in ogenschouw nemen.

3.1

Verbintenissenrecht

3.1.1.1 Algemeen
Nu mediation geen „eigen‟ wettelijke regeling kent, wordt het beheerst door algemeen
verbintenissenrecht. Om tot mediation te komen maken partijen namelijk bepaalde afspraken
met elkaar. Met partijen wordt bedoeld de conflictpartijen en de mediator. Het
verbintenissenrecht wordt geregeld in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
Afspraken gelden in principe op een drietal niveaus, te weten65:
-

Tussen de conflictpartijen onderling;

60

Brenninkmeijer 2005, p. 15.
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-

Tussen de conflictpartijen en de mediator;

-

Tussen de mediator en de mediationorganisatie.

Het als laatste genoemde niveau is discutabel. De titel van mediator is niet beschermd en
iedereen mag en kan zich mediator noemen. Een mediator hoeft dus in beginsel niet aan een
mediationorganisatie verbonden te zijn om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

3.1.2.1 De aanloop tot mediation
Mediation kan op verschillende manieren geïnitieerd worden, afhankelijk van de situatie, de
aard van het conflict en van de partijen. De volgende situaties zijn te onderscheiden:
-

In het geval een conflictsituatie reeds is ontstaan, kunnen partijen uit zichzelf – ad
hoc66- besluiten om tot mediation over te gaan. Er hoeft in dit geval vooraf geen
sprake te zijn van een contractuele relatie tussen partijen.

-

Binnen een gerechtelijke procedure kunnen partijen worden doorverwezen door een
rechter.67 Partijen kunnen ook doorverwezen worden buiten een gerechtelijke
procedure, bijvoorbeeld in een arbeidsgeschil door de werkgever of bedrijfsjurist. In
beide gevallen is de conflictsituatie reeds ontstaan.

-

Indien partijen een contractuele relatie met elkaar zijn aangegaan, kunnen zij van te
voren een voorziening hebben getroffen voor het geval zich later een conflictsituatie
voordoet. In dat geval hebben partijen in hun contract een mediationclausule
opgenomen, waarmee zij ervoor hebben gekozen af te wijken van de reguliere
rechtsgang.68

3.1.2.2 Mediationclausule
De mediationclausule kan opgenomen worden in de overeenkomst zelf of in de algemene
voorwaarden die partijen van toepassing verklaren.69 Als partijen de clausule opnemen in de
tussen hen geldende overeenkomst, is het een onderdeel van die overeenkomst. Indien de
mediationclausule is opgenomen in de algemene voorwaarden is artikel 6:231 e.v. BW van
toepassing. De clausule kan dan gezien worden als een voorwaarde waaronder de
overeenkomst wordt aangegaan. Kort moet hier wel gewezen worden op artikel 6:236 aanhef
66

Gathier 2009, p. 39.
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en sub n BW. Dit artikel betreft een zwarte lijst op grond waarvan gesteld kan worden dat een
mediationclausule in de algemene voorwaarden onder bepaalde omstandigheden onredelijk
bezwarend kan zijn.
De mediationclausule omvat de afspraak dat partijen in geval van een geschil, een oplossing
proberen te vinden met behulp van een mediator en niet direct een gerechtelijke procedure
aanspannen. Daarnaast kan de clausule afspraken bevatten over wie de mediator zal zijn en
wat er gebeurt wanneer partijen via mediation niet tot een oplossing komen.70 Uitgangspunt
van de mediationclausule is de contractsvrijheid, wat wil zeggen dat het partijen vrij staat om
op wat voor manier dan ook de clausule in hun overeenkomst op te nemen.71 Partijen kunnen
er ook voor kiezen bestaande modellen in hun overeenkomst op te nemen, zoals bijvoorbeeld
die van het NMI of het ACB.72
Een mediationclausule kan als het ware gezien worden als een inspanningsverbintenis,73
waarbij nakoming van de goede wil van partijen afhankelijk is. 74 De clausule wordt namelijk
slechts ingeroepen wanneer één der partijen naar de mediator wil en de ander niet.
De grote vraag bij de mediationclausule is dan ook of de mediationclausule juridisch
afdwingbaar is. Zou de rechter een partij die, ondanks de mediationclausule, geweigerd heeft
in te stemmen met mediation, niet-ontvankelijk moeten verklaren? In principe druist de
mediationclausule in tegen één van de belangrijkste aspecten van mediation: de vrijwilligheid.
Een belangrijke uitspraak over de afdwingbaarheid is die van de rechtbank Amsterdam van 16
oktober 2002.75 Het oordeel van de rechter luidde ten eerste dat mediation niet op één lijn te
stellen is met een bindend-adviesbeding of een arbitraal beding. Daarnaast kende de rechtbank
veel betekenis toe aan de aard van mediation welke gebaseerd is op constante vrijwilligheid
van partijen. Een afwijzing van het ontvankelijkheidsverweer volgde dus in casu.76 Op 20
70
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januari 2006 heeft voorts de Hoge Raad zich uitgelaten over mediation en het voorgaande
bevestigd.77 Hij stelde dat, gelet op de aard van het middel van mediation, het beide partijen te
allen tijde vrij staat hun medewerking daaraan alsnog te onthouden, dan wel die om hen
moverende redenen te beëindigen. Ook hieruit kan worden afgeleid dat niet-ontvankelijkheid
niet kan volgen uit het niet nakomen van de mediationclausule. Jongbloed en Schonewille zijn
echter van mening dat er hier geen sprake is van een principiële uitspraak van de Hoge Raad,
wat betekent dat onder andere omstandigheden een beroep op de mediationclausule misschien
wel zou kunnen leiden tot niet-ontvankelijkheid.78 Ik sluit me aan bij Jongbloed en
Schonewille, dat het hier om een niet-principiële uitspraak van de Hoge Raad gaat. De rechter
dient echter wel streng te blijven bij het beoordelen van de ontvankelijkheid en vrijwilligheid
bij mediation. Mijns inziens mag het niet zo zijn dat vanzelfsprekend niet-ontvankelijkheid
wordt uitgesproken bij niet nakoming van de meditionclausule.

3.1.2.3 Mediationclausule in zakelijke mediation
Aangezien partijen in zakelijke sfeer veelal opereren op basis van een contractuele relatie, zal
de mediationclausule het meest voorkomen in zakelijke contracten. Hoewel het juridisch
gezien mogelijk is, lijkt het tegen de ratio van het huwelijk in te druisen een dergelijke
clausule op te nemen in de huwelijkse voorwaarden.
Gathier noemt een aantal voorbeelden van overeenkomsten die geschikt zijn om in een
mediationclausule op te nemen79: de arbeids-, huur- en verzekeringsovereenkomst. Bijzonder
is dat zij wijst op de aandeelhoudersovereenkomst. Artikel 2:337 BW bepaalt dat indien de
statuten of een overeenkomst een regeling bevatten voor de oplossing van geschillen tussen
aandeelhouders, eisers niet ontvankelijk zijn in hun vordering, tenzij is gebleken dat die
regeling niet kan worden toegepast. Men denkt in eerste instantie wellicht niet direct aan
mediation bij vennootschapsrecht, maar in het licht van dit wetsartikel lijkt het heel logisch
hier een mediationclausule op te nemen.
Voorts kan er gewezen worden op een aantal voordelen van het opnemen van een
mediationclausule in een zakelijk contract. Schonewille constateert dat het oplossen van
conflicten binnen het bedrijfsleven thans zo lang mogelijk uitgesteld en weggedelegeerd

bevoegdheid van of de ontvankelijkheid bij de burgerlijke rechter. Overigens is het eisers geoorloofd om bij de
verzetdagvaarding tegen het dwangbevel nog nadere aanvullende stukken te vorderen in te stellen.
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wordt.80 De opname van een mediationclausule maakt partijen bewust van het probleem en
zet eerder aan tot het zoeken van een oplossing, zo is er minder ruimte voor escalatie.
Het opnemen van een mediationclausule kan voorts ook een prettig imago geven, in die zin
dat een bedrijf te kennen geeft in geval van een geschil, graag in gesprek te willen treden met
klanten of werknemers.81 Dat schenkt vertrouwen. Zeker in bedrijf/consument-verhoudingen,
want in deze verhouding is het vaak het bedrijf dat meer (financiële) middelen heeft om een
gerechtelijke procedure in te gaan.
Daarnaast gelden natuurlijk ook de algemene voordelen van mediation, te weten de kosten- en
tijdbesparing, de toekomstgerichtheid en het streven naar een win-winoplossing ook voor
zakelijke contracten.

3.1.3 Inspanningsverplichting
In het Nederlandse verbintenissenrecht wordt normaliter een onderscheid gemaakt tussen
resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen.82 Dit onderscheid is van belang
wanneer vastgesteld moet worden of er al dan niet sprake is van nakoming van een
verbintenis. Bij een resultaatsverbintenis verbindt de ene partij zich jegens de andere tot het
bewerkstelligen van een bepaald resultaat en wanneer het toegezegde resultaat niet is behaald,
is de verbintenis niet nagekomen.83 Bij een inspanningsverbintenis dienen partijen zich
zodanig in te spannen tot het behalen van een bepaalde prestatie als redelijkerwijs van hen
verwacht kan worden.84 De verplichtingen van de mediator zijn in het algemeen
inspanningsverplichtingen, hij verbindt zich immers niet tot het behalen van een bepaald
resultaat, maar dient zich wel in te spannen voor het behalen van een goed resultaat. 85 Voorts
geldt ook voor de conflictpartijen een bepaalde inspanningsverplichting. Omdat mediation
vrijwillig is en ook niet kan worden afgedwongen86 geldt voor partijen meer een soort
psychologische inspanningsverplichting.87 Het staat partijen tenslotte op elk moment vrij de
mediation te beëindigen.88
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3.2

De mediationovereenkomst

3.2.1 Overeenkomstenrecht
Eerder was al aan de orde dat mediation beheerst wordt door algemeen verbintenissenrecht.
De verbintenis tussen de mediator en de conflictpartijen en tussen de conflictpartijen
onderling, is ontstaan door wilsovereenstemming en creëert een meerpartijenovereenkomst
tussen partijen.89 Deze overeenkomst is de mediationovereenkomst. Hierop is titel 5 van boek
6 BW van toepassing, artikel 6:213 BW e.v. Ingevolge artikel 6:214 lid 1 BW is op de
overeenkomst, indien deze door een der partijen is gesloten in uitoefening van haar bedrijf of
beroep, naast de wettelijke bepalingen ook de standaardregeling van toepassing, als voor de
bedrijfstak waarbinnen het beroep uitgeoefend wordt een standaardregeling geldt. Voor
mediators moet eerst de vraag worden gesteld of mediation als bedrijfstak gezien kan worden.
Mijns inziens is dat nog niet zo, omdat een bedrijfstak met meer waarborgen omkleed moet
zijn en beter afgebakend moet zijn. Nu een ieder zich mediator mag en kan noemen, is dat
voor mediators niet zo. Voorts volgt de vraag wat als standaardregeling te gelden kan hebben.
Het NMI kan gezien worden als overkoepelend orgaan, maar niet als enige orgaan en er zijn
dan ook diverse regelingen in omloop.90 Hieruit kan geconcludeerd worden dat artikel 6:214
BW (nog) niet van toepassing kan zijn op mediation.

3.2.2 Aard en vorm
Een overeenkomst kan in beginsel zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Dat blijkt
uit de contractsvrijheid, die bepaalt dat partijen een overeenkomst kunnen sluiten met wie zij
willen, waarover zij willen en op welke wijze zij dat willen, tenzij uit de wet het tegendeel
blijkt.91 Twee nadelen van een mondelinge overeenkomst zijn dat de gemaakt afspraak
doorgaans moeilijk te bewijzen valt en dat er gemakkelijk misverstanden bestaan over de
inhoud van de overeenkomst.92 Kijkt men naar de NMI gedragsregels, dan volgt uit artikel 3
geen expliciet schriftelijkheidsvereiste. Daarentegen blijkt uit een aantal uitspraken van de
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is.93 Dit vereiste geldt dus alleen voor NMI mediators. Daarnaast kan ook in het reglement
van een specifieke mediationorganisatie een schriftelijkheidsvereiste zijn opgenomen.94
Een andere reden om de mediationovereenkomst schriftelijk aan te gaan is de toepasselijkheid
van eventuele reglementen.95 Mediators sluiten zich veelal aan bij mediationorganisaties,
welke vaak een eigen reglement hebben. Door de mediationovereenkomst schriftelijk aan te
gaan en een reglement van toepassing te verklaren op de overeenkomst, geldt het reglement
als algemene voorwaarde van de overeenkomst.96 Ingevolge artikel 6:231, 233 sub b en 234
BW is daarvoor wel vereist dat de partijen de algemene voorwaarden vooraf kenden en
hebben aanvaard.

3.2.3 Overeenkomst van opdracht
De overeenkomst tussen de conflictpartijen en de mediator is een overeenkomst van opdracht
op basis van artikel 7:400 BW. De conflictpartijen geven immers de mediator opdracht hen te
helpen het conflict tussen hen op te lossen en de mediator neemt de opdracht aan in
uitoefening van zijn beroep.97 De wet noemt voorts in de artikelen 7:401-404 BW enkele
verplichtingen voor de opdrachtnemer:
-

Hij moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen;

-

Hij moet gevolg geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de
uitvoering van de opdracht;

-

Hij moet de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden;

-

Hij moet verantwoording afleggen van de wijze waarop hij de opdracht heeft
uitgevoerd en over de kosten die daarvoor zijn gemaakt;

-

In beginsel moet hij de werkzaamheden zelf uitvoeren.

Uit de wet volgt ook dat de opdrachtgever, indien de opdrachtnemer de opdracht is aangegaan
in uitoefening van zijn beroep, loon aan hem verschuldigd is. 98 De afspraak over de
vergoeding voor de werkzaamheden die de mediator ten behoeve van de conflictpartijen
uitoefent, behoort dan ook tot de beginafspraken.99 Voor NMI mediators is het vooraf
93
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vastleggen van een honorarium en dat te kennen te geven aan de opdrachtgevers verplicht
ingevolge artikel 6 van het NMI Gedragsreglement.

3.3

De vaststellingsovereenkomst

3.3.1 Wettelijke regeling
Het resultaat van het mediationproces eindigt in een aantal slotafspraken die veelal worden
vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Naast de algemene voorwaarden en de
overeenkomst van opdracht is ook de vaststellingsovereenkomst wettelijk geregeld. Boek 7,
titel 15 BW geeft enkele bepalingen over de vaststellingsovereenkomst in de artikelen 7:900906 BW.100 Ingevolge artikel 7:900 BW binden partijen bij een vaststellingsovereenkomst, ter
beëindiging of ter voorkoming van een geschil of onzekerheid omtrent hetgeen tussen hen
rechtens geldt, zich jegens elkaar aan de vaststelling daarvan. Er dient hier op gewezen te
worden dat de begrippen vaststellingsovereenkomst, vaststelling en beslissing101 van elkaar
onderscheiden moeten worden. De vaststellingsovereenkomst is namelijk een obligatoire
overeenkomst waarbij voor elk der partijen de verplichting voortvloeit zich naar de nieuwe,
door hen overeengekomen rechtstoestand te gedragen.102 De vaststelling duidt op de nieuwe
rechtstoestand tussen partijen.103 En om de vaststellingsovereenkomst uit te voeren is een
beslissing vereist. Deze gaat dus vooraf aan de vaststelling.
Er bestaat tevens een verschil tussen een vaststellingsovereenkomst en een afsprakenlijst. In
de vaststellingsovereenkomst in de zin van de wet wordt „hetgeen tussen partijen rechtens
geldt‟ geregeld.104 Afspraken over bijvoorbeeld omgangsvormen zijn niet als zodanig te
kwalificeren, maar komen voor op een afsprakenlijst.105

3.3.2 Rol van de mediator
Wat de rol van de mediator is bij het overeenkomen van de vaststellingsovereenkomst, hangt
er in beginsel van af wat er is afgesproken in de mediationovereenkomst.106 Een NMI
mediator is verplicht om, op grond van artikel 14 van het NMI Reglement, zorg te dragen
voor een deugdelijke vastlegging van hetgeen partijen overeen zijn gekomen. Hoewel de wet
100
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geen vormvereiste stelt aan de vaststellingsovereenkomst, kan op grond van de woorden
„deugdelijk wordt vastgelegd‟ worden opgemaakt dat met deugdelijke vastlegging
schriftelijke vastlegging bedoeld wordt. Zoals verder in deze paragraaf zal worden uitgelegd
kan de vaststellingsovereenkomst ook met een bewijsovereenkomst gelijk staan.107
Uit artikel 7:401 BW volgt tevens dat de mediator als opdrachtnemer verplicht is bij zijn
werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Dit geldt voor het gehele
mediationproces en dus ook voor de afsluiting daarvan. Ook niet-NMI mediators, die de
opdracht aannemen in uitoefening van hun beroep, zijn hieraan onderworpen.
Voorts bemoeit een mediator zich in beginsel niet met de juridische houdbaarheid van de
afspraken, tenzij partijen in de mediationovereenkomst anders overeen zijn gekomen.
Doorgaans tekent de mediator de vaststellingsovereenkomst niet, daar hij geen partij is bij de
overeenkomst.108

3.3.3 Inhoud van de vaststellingsovereenkomst
Wat er in de vaststellingsovereenkomst staat hangt af van de aard van het conflict, van de
partijen en van datgene wat vastgesteld is, de inhoud van de overeenkomst.109 Het kan
namelijk voorkomen dat er geen algehele overeenstemming is bereikt via de mediation en dat
partijen in de vaststellingsovereenkomst slechts die dingen vaststellen waarover ze het wel
eens zijn. Dit wordt ook wel een deelovereenkomst genoemd, omdat de deelovereenkomst
slechts een einde maakt aan een gedeelte van het geschil. 110 Een vaststellingsovereenkomst
die tot stand is gekomen na het geheel succesvol doorlopen van een mediationtraject wordt
ook wel een ‘mediated vaststellingsovereenkomst‟ genoemd.111
Onderwerpen die vaak opgenomen worden in een vaststellingsovereenkomst zijn de namen,
adressen en rechtsvorm van partijen, een duidelijke omschrijving van het geschil en het
onderhandelingsresultaat. Aangeraden wordt om niet alleen de afspraken, maar ook de
overwegingen die ertoe geleid hebben op te nemen.112 Overigens wordt in de
vaststellingsovereenkomst veelal een mediationclausule opgenomen zodat partijen bij
opnieuw ontstaan van een geschil zich weer eerst tot een mediator zullen wenden.113
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3.3.4 Vaststellingsovereenkomst als bewijsovereenkomst
Op grond van artikel 7:900 lid 3 BW geldt dat een bewijsovereenkomst gelijk staat met een
vaststellingsovereenkomst voor zover zij een uitsluiting van tegenbewijs meebrengt. Uit
artikel 153 RV blijkt dat zo‟n bewijsovereenkomst, waarbij wordt afgeweken van het
wettelijke bewijsrecht, mogelijk is, maar dat zij buiten toepassing blijven wanneer zij
betrekking hebben op het bewijs van feiten waaraan het recht gevolgen verbindt, die niet ter
vrije bepaling van partijen staan.
De wetgever heeft met deze bepaling willen voorkomen dat partijen niet een
vaststellingsovereenkomst zouden kiezen, maar voor een bewijsovereenkomst met uitsluiting
van tegenbewijs.114 Dat zou er namelijk toe kunnen leiden dat partijen niet de noodzakelijke
handelingen verrichten die vereist zijn om tot een bepaalde rechtstoestand te komen. 115 Een
vaststellingsovereenkomst is dus meeromvattend en bevat bepaalde verplichtingen voor hen
die zich eraan binden, welke een bewijsovereenkomst niet kan bewerkstelligen.

3.3.5 Afdwingbaarheid van de vaststellingsovereenkomst
Evenals bij de mediationclausule is het bij de vaststellingsovereenkomst de vraag of
nakoming hiervan juridisch afdwingbaar is. Uit het algemeen verbintenissenrecht volgt dat
indien één van de partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting, voor de andere
partij(en) een aantal middelen open staan: nakoming en/of schadevergoeding116 of
ontbinding117 van de overeenkomst. Ook vernietiging van de overeenkomst is mogelijk op
grond van artikel 7:904 BW, maar deze situatie komt bij mediation zelden voor omdat het hier
moet gaan om een beslissing van een derde.118 Het antwoord op de bovengenoemde vraag is
dus ja, nakoming van een vaststellingovereenkomst als zodanig is afdwingbaar in een civiele
procedure voor de rechter op grond van de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
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vaststellingsovereenkomst. Voor de geldigheid van de overeenkomst is vereist dat het gaat om
een door alle partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst. 119 En voor de uitleg van de
inhoud van de overeenkomst kijkt men naar de zogenaamde Haviltex-formule: bepalend is
datgene wat partijen in gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de
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bepalingen van het overeengekomene mogen toekennen en wat zij met betrekking daartoe
redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.120 Indien er een geschil is ontstaan over
tussentijds gemaakte afspraken, geldt dat deze afspraken partijen niet binden.121

3.3.6 Executoriale titel
Een vaststellingsovereenkomst verschaft in beginsel geen executoriale titel,122 wat betekent
dat nakoming van de vaststellingsovereenkomst alleen via een gerechtelijke procedure kan
worden afgedwongen.123 Het is echter op een aantal manieren mogelijk om de
vaststellingsovereenkomst van een executoriale titel te voorzien. Ten eerste kan de
vaststellingsovereenkomst opgenomen worden in een notariële akte.124 Een dergelijke akte is
een authentieke akte en kan op grond van artikel 430 Rv ten uitvoer gelegd worden. Een
tweede mogelijkheid is om na het bereiken van overeenstemming de mediator tot arbiter te
benoemen, zodat deze in die hoedanigheid de vaststellingsovereenkomst kan opmaken in een
vorm van een arbitraal schikkingsvonnis, dat door partijen wordt mede ondertekend.125 Het
arbitraal vonnis kan worden aangemerkt als executoriaal vonnis.126 Tot slot kan, indien
partijen door de rechter zijn doorverwezen naar mediation, de uitkomst van de mediation
worden opgenomen in een beschikking of een vonnis127 of in een proces-verbaal op grond van
artikel 87 lid 3 Rv.128

3.4

Afsluiting

Uit het vorenstaande kan worden afgeleid dat mediation enerzijds niet wettelijk geregeld is en
anderzijds valt onder een aantal algemene wettelijke regelingen. Te weten de algemene
regelingen van het verbintenissenrecht en overeenkomstenrecht, de overeenkomst van
opdracht en de bewijsovereenkomst. De vraag of daar verandering in moet komen zal
verderop in deze scriptie behandeld worden. Duidelijk is in elk geval dat aan het beroep van
mediator, behalve de vereisten van boek 7, titel 15 BW, geen wettelijke vereisten gesteld
120
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worden. Een onderscheid kan nog gemaakt worden tussen een NMI mediator, die gebonden is
aan de NMI Gedragsregels en het NMI Reglement, en een niet-NMI mediator die vrijwel
nergens aan gebonden is, behalve aan de regels van het algemene recht.
Opvallend is voorts dat als naar de jurisprudentie wordt gekeken, er voornamelijk rechterlijke
uitspraken zijn gegeven over echtscheidingszaken en veel minder over zakelijke mediation.
Volgens Bakx129 heeft dat te maken met het soort zaken dat doorverwezen wordt en met de
relatieve onbekendheid van en het gebrekkige vertrouwen in mediation.
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4

Kwaliteitswaarborgen van mediation in Nederland

De grote vraag die de afgelopen jaren –op zowel Europees als op nationaal niveau- speelde,
was of er wetgeving miste wat betreft mediation. Deze vraag is bevestigend beantwoord door
de Europese Unie, als gevolg waarvan de Europese Mediationrichtlijn tot stand is gekomen.
Op 14 juni 2009 is de Europese Mediationrichtlijn in werking getreden,130 die door de
Lidstaten geïmplementeerd dient te worden vóór 21 mei 2011. Zoals ook opgemerkt is in het
eerste hoofdstuk geldt de Richtlijn slechts voor grensoverschrijdende mediation. Hoe de
Lidstaten deze Richtlijn implementeren, wordt aan hen overgelaten.131 Dàt er wetgeving komt
voor mediation staat dientengevolge buiten kijf, maar hoe die wetgeving eruit komt te zien is
nog de vraag. Neemt de Nederlandse wetgever de Richtlijn over en blijft deze wetgeving
slechts gelden voor grensoverschrijdende mediations of grijpt de wetgever deze gelegenheid
aan om een algemeen wettelijk kader voor mediation te maken, ook voor „Nederlandse‟
mediations?
Zoals in het voorgaande hoofdstuk is besproken kunnen enkele aspecten van mediation reeds
geplaatst worden onder de algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Echter, geen
enkele waarborg voor de kwaliteit van mediation als proces of voor de kwaliteit van
mediators als begeleiders van dat proces is wettelijk geregeld.132 Ook professionele mediators
wijzen bij de vraag of er thans wetgeving mist betreffende mediation steevast op de
kwaliteitswaarborging.133 Niet het mediationproces als zodanig, maar het kader waarbinnen
dat plaatsvindt en de eisen aan de mediator dienen met waarborgen omkleed te worden.
Met het oog op de hoofdvraag van deze scriptie – hoe dient de implementatie van het
verschoningsrecht aan de hand van de Europese Mediationrichtlijn plaats te vinden in de
Nederlandse wet?- wordt in dit hoofdstuk gekeken welke kwaliteitswaarborgen voor
mediation er thans bestaan. Daartoe zal eerst de functie van het civiele proces in ogenschouw
worden genomen. Voorts zal kort gekeken worden naar de waarborgen waarmee de
advocatuur, de grootste concurrent van mediation, omkleed is. Tot slot zal besproken worden
welke waarborgen mediation thans kent.
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4.1

Het civiele proces

4.1.1 Functies van het burgerlijk procesrecht
Aan het burgerlijk procesrecht kan een vijftal functies toebedeeld worden134: de functie van
rechtsverschaffing, de bedreigingsfunctie, als partijen er onderling niet uit komen kan een van
beide altijd dreigen een proces aan te spannen, de politionele functie ter voorkoming van
eigenrichting, de functies rechtsontwikkeling en rechtseenheid. De wetgeving betreffende het
civiele proces is gestoeld op de beginselen van een eerlijk proces van artikel 6 EVRM,135
welke rechtstreekse werking heeft in de Nederlandse rechtsorde op grond van artikel 93
Grondwet. Beginselen als hoor en wederhoor, „equality of arms‟, openbare behandeling van
de zaak binnen een redelijke termijn, toegang tot de (onafhankelijke en onpartijdige) rechter
en een motivering van de beslissing zijn daarin vastgelegd en zijn impliciet en expliciet terug
te vinden in de Nederlandse wet.136

4.1.2 Doelen van het burgerlijk procesrecht
De Werkgroep van het rapport Herbalans overlegt drie functies van rechtspraak, te weten
professionaliteit, rechtsstatelijkheid en dienstverlening.137 Met professionaliteit wordt met
name gedoeld op goede scholing van hoog niveau van alle professionele spelers die deel
uitmaken van het burgerlijk procesrecht, zoals rechters, advocaten, rechtsbijstandjuristen en
gerechtsdeurwaarders. Wanneer het gewenste niveau is bereikt moeten er waarborgen bestaan
die dat niveau bewaken en vasthouden. Voor rechters en advocaten geldt bijvoorbeeld dat zij
academisch geschoold moeten zijn en na het afronden van de universitaire opleiding nog een
opleiding moeten volgen die uiteindelijk tot het beroep van rechter of advocaat leidt. Beiden,
zowel rechters als advocaten, moeten een aantal „zaken‟ per jaar doen om hun beroep in die
hoedanigheid te mogen blijven uitoefenen.138
De rechtsstatelijkheid zinspeelt op de onafhankelijkheid, onpartijdigheid, openbaarheid,
rechtsgelijkheid, rechtseenheid, hoor en wederhoor en motivering.139 Stuk voor stuk
waarborgen die ervoor zorgen dat men in Nederland met een gerust hart gebruik maakt van de
mogelijkheid een civiel proces te starten.
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Als naar de doelen van het civiele proces wordt gekeken, kan opgemerkt worden dat die voor
private partijen, zoals burgers en bedrijven,140 een andere betekenis heeft dan voor de
rechtspraktijk in het algemeen. Private partijen zullen rechtsverschaffing en oplossing
(„winnen‟) van het onderliggende geschil en de verkrijging van een executoriale titel
vooropstellen. In het algemeen kan als doel van het procesrecht worden gewezen op de
bijdrage aan de rechtsontwikkeling en rechtseenheid.141

4.1.3.1 De realiteit
Alvorens het civiele proces te vergelijken met mediation, zal er eerst gekeken worden in
hoeverre van de gerechtelijke procedure dan wel mediation er daadwerkelijk gebruik van
wordt gemaakt in onze samenleving.
Verhoudingsgewijs zijn er relatief weinig rechters in Nederland. Verspreid over
negentien rechtbanken, vijf gerechtshoven en twee bijzondere gerechten voor hoger beroep:
de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, werken bijna
2.400 rechters en raadsheren.142 Het aantal mediators dat geregistreerd is bij het NMI is
ongeveer 4.600.143 Daar zijn dus niet de niet-geregistreerde mediators bij opgeteld. Maar waar
wordt nu het meest gebruik van gemaakt, de civiele procedure of mediation?

4.1.3.2 Onderzoek
Uit onderzoek over 2004-2008 blijkt dat ruim tweederde van de Nederlandse bevolking in een
periode van vijf jaar te maken heeft gehad met een rechtsprobleem. 144 Indien ze een probleem
hebben gehad, waren dat er meestal meer (gemiddeld 3,7 per persoon). Logischerwijs
verschilt de mate waarin burgers problemen hebben ervaren naar het type probleem.
Problemen over de levering van goederen en diensten voert de lijst aan, 32% van de burgers is
daar eens mee geconfronteerd, gevolgd door 30% met problemen op het werk. Relatie- en
familiezaken maken slechts 10% uit van de problemen. In 4% van de gevallen wordt het
probleem beëindigd met een gerechtelijke beslissing en bij 3% van de problemen vormt de
beslissing in een buitengerechtelijke procedure het eindpunt.145 Mediation is een vorm van
een buitengerechtelijke procedure, maar niet de enige vorm. Uit het onderzoek blijkt dat
bepaalde typen problemen, met name die waarbij partijen met elkaar verder willen, zich beter
140
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lenen voor mediation dan andere. Uiteindelijk blijkt 73% van de burgers zijn doel te bereiken.
Wanneer overeenstemming is bereikt is dat vaker het geval dan wanneer een beslissing door
een derde is genomen.146
Kortom voor slechts tweederde van de Nederlandse bevolking die te maken heeft met
rechtsproblemen wordt 4% opgelost door een rechterlijke beslissing. En burgers bereiken
vaker hun doel door onderlinge overeenstemming, dan wanneer door een derde de beslissing
is genomen. Mediation is een vorm van geschilbeslechting die bedoeld is om onderlinge
overeenstemming te bereiken. Over het algemeen wordt tevredenheid uitgesproken over de
juridische voorzieningen waarvan gebruik is gemaakt. Rechters worden betrouwbaar en
eerlijk bevonden, waardoor men veelal vertrouwt op een eerlijke behandeling in rechte.147

4.1.4.1 Civiel proces versus mediation
Een civiele procedure, die voorziet in neutraliteit en onafhankelijkheid, biedt rechtszekerheid
en kwaliteitswaarborgen. Opleidings- en benoemingseisen voor rechters zijn hoog, evenals
voor advocaten, waar in de volgende paragraaf op teruggekomen wordt. Hoewel sommige
geschillen zich beter lenen voor mediation blijft overheidsrechtspraak zeer belangrijk, niet
alleen vanwege de het belang van richtinggevende rechterlijke uitspraken, maar ook voor
andere (vroegtijdige) rechterlijke interventies die kunnen bijdragen aan een effectieve en
efficiënte geschiloplossing in relaties.148 Daarnaast spelen ook de rechtsontwikkeling en
rechtseenheid een belangrijke rol. Uit de herbezinning van het Nederlandse burgerlijk
procesrecht blijkt wel dat sterk de nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid van de
rechtzoekenden.149 Dejuridisering, een efficiënte afwikkeling van geschillen en meer
pluriformiteit bij de toegang tot het recht zijn daarbij leidende beginselen.150 Wat onderscheidt
nu mediation van de civiele procedure, behalve zijn vorm? Enkele verschillen volgen hier
onder.

4.1.4.2 Verschillen
De motivatie om voor een gerechtelijke procedure dan wel mediation te kiezen verschilt vaak.
Kiest men voor de rechter dan wil men een duidelijke beslissing van een derde en een
executoriale titel. Voor mediation wordt gekozen omdat de relatie met de andere partij te
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hersteld of te behouden wordt. De verwachting van een snelle en een goede oplossing en de
mogelijkheid om het eigen verhaal te doen zijn ook veelgenoemde redenen.151 Overigens valt
op dat het feit dat mediation relatief goedkoop zou zijn weinig genoemd wordt.152 Zo kan een
civiele procedure kan eenzijdig gestart worden, terwijl voor een mediation medewerking van
minsten twee partijen nodig is.153 In civiele zaken is voorts vaak (maar niet altijd) sprake van
een in financiële termen geformuleerde eis.154 Mediation daarentegen draait eerder om
belangen, hoewel daarin ook geldzaken een rol kunnen spelen. Bovendien zijn mediation en
andere vormen van geschilbeslechting voor het publiek alleen van belang wanneer zij met een
geschil te maken hebben dat een oplossing verlangt.155
In het civiele proces worden zaken behandeld tussen twee partijen. Dat kunnen natuurlijke
personen zijn, maar ook rechtspersonen zoals stichtingen en bedrijven, de overheid speelt hier
echter geen rol als die louter als bestuursorgaan optreedt.156 De zittingen bij de civiele rechter
zijn in principe openbaar, dus toegankelijk voor publiek en pers.157 Mediation speelt zich af in
beslotenheid en staat ter beschikking van allerhande partijen, dus ook voor de overheid.
Tot slot kan nog gewezen worden op de wezenlijke verschillen tussen een mediator en de
rechter, als sleutelfiguren in respectievelijk mediation en het burgerlijke proces. De rechter is
georiënteerd op het geschil, hij kijkt voornamelijk naar de inhoud en de argumenten. De
rechter heeft macht en slechts beperkt de tijd voor de zitting, hij overweegt en beslist ten
slotte op basis van het recht. Die beslissing vormt de executoriale titel. De mediator
daarentegen begeleidt het proces en is georiënteerd op het conflict en de belangen van
partijen. De mediator heeft geen (beslissings)macht, hij heeft ruim de tijd en de uitkomst van
de mediation kan vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst die in beginsel geen
executoriale titel oplevert.158

4.2

Advocatuur

Enerzijds kan mediation naast rechtspraak gezet worden, in die zin dat er wordt gezocht naar
een oplossing van het geschil. Anderzijds is eigenlijk de advocaat het grootste concurrent van
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de mediator.159 Kiezen de conflictpartijen voor een mediator of voor een advocaat om hen te
helpen? In deze paragraaf worden de verplichte procesvertegenwoordiging, de wet- en
regelgeving en de tuchtrechtspraak belicht om te bezien met welke waarborgen de advocatuur
omkleed is.

4.2.1 De advocaat
Het beroep van advocaat lijkt wel magisch, heroïsch bijna. Televisieseries, legal thrillers,
aandacht in de media voor grote strafzaken en het „procesmonopolie‟, met de advocaat als
stralend middelpunt.160 Maar ondertussen geldt er voor de advocatuur een strenge
beroepsethiek die wordt ondersteund met gedragsregels.161 Voordat men zich überhaupt
advocaat mag noemen dient er een verplichte driejarige opleiding te zijn afgerond en om die
titel te behouden dient er permanente educatie gevolgd te worden. Een op hoog niveau
uitgeoefende tuchtrechtspraak is hieraan gekoppeld, in de vorm van Raden van Discipline en
een Hof van Discipline. Hierin zijn ook rechters vertegenwoordigd.

4.2.2 Verplichte procesvertegenwoordiging
Het Nederlandse procesrecht heeft als uitgangspunt het stelsel van de verplichte
procesvertegenwoordiging op basis van artikel 79 lid 2 Rv.162 Partijen moeten bij de
Colleges163 vertegenwoordigd worden door een advocaat, die voor hen de proceshandelingen
verricht.164 Hierop bestaan enkele uitzonderingen. In civiele zaken kan men alleen in persoon
procederen voor de kantonrechter, ingevolge artikel 79 lid 1 Rv, en als gedaagde en soms als
eiser in eerste aanleg in een kort geding zaak, ingevolge artikel 255 Rv.
Er bestaan uiteenlopende redenen voor het toekennen van het uit de verplichte
procesvertegenwoordiging voortvloeiende procesmonopolie aan advocaten. Ten eerste wordt
verondersteld dat enkel de advocatuur beschikt over specifieke kennis en vaardigheden die
nodig zijn voor het voeren van procedures.165 Voorts gelden voor advocaten bepaalde
waarborgen voor beoordelingsvrijheid en een onafhankelijke opstelling. Een advocaat oefent
in beginsel zijn beroep vrij en onafhankelijk uit, zonder daarbij verantwoording af te hoeven
leggen aan werkgevers of belangenorganisaties en heeft dus niet te maken met
159
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belangenverstrengeling. Daarnaast is de Nederlandse advocatuur bijzonder deskundig op het
gebied van het procesrecht, bewijsrecht en juridische argumentatie, waardoor er een
voortvarende en goede 'samenwerking' is met de rechterlijke macht.166 Bovendien draagt
verplichte procesvertegenwoordiging bij tot gelijkheid van partijen in een procedure
(„equality of arms‟), doet het „hoor en wederhoor‟ tot zijn recht komen en biedt het de rechter
de mogelijkheid de beste menging van lijdelijkheid en activiteit te hanteren.167

4.2.3 Eisen aan de advocaat
In Nederland vormen de ingeschreven advocaten tezamen de Nederlandse Orde van
Advocaten (de Orde), het publiekrechtelijke beroepsorgaan dat de wettelijk vastgelegde
kernfunctie heeft zorg te dragen voor de kwaliteit van advocatendiensten.168 Die kwaliteit
wordt onder meer gewaarborgd door: 169
een omvangrijk opleidingsprogramma voor de advocatuur;
het opstellen van verordeningen en andere bindende regels voor advocaten;
tuchtrechtspraak;
voorlichting en dienstverlening aan de leden;
advisering aan de overheid over beleidsvoornemens en wetsontwerpen.
Advocaten zijn conform de Advocatenwet verplicht zich in te schrijven bij de Orde. Begin
2010 zijn telde de Orde 16.000 advocaten. Ieder jaar beginnen ongeveer 1.000 stagiaires aan
de Beroepsopleiding Advocatuur. En de advocatuur groeit nog steeds, het afgelopen jaar met
2,4%.170 Iedereen die in Nederland het beroep van advocaat wil uitoefenen moet voldoen aan
de vereisten die staan beschreven in de Advocatenwet 1952.171 Ook de hen toekomende
bevoegdheden worden geregeld in de Advocatenwet.172 Daarnaast dienen advocaten „bij‟ te
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blijven door middel van jaarlijkse Permanente Educatie.173 Voorts dient iedere advocaat zich
in te schrijven in het arrondissement waar het kantoor waar hij werkzaam is, is gevestigd.
Ieder arrondissement heeft een Orde van Advocaten die geleid wordt door een Raad van
Toezicht met als voorzitter de (plaatselijke) Deken. Naast de negentien plaatselijke Orden
bestaat er één landelijke Orde; de Nederlandse Orde van Advocaten.

4.2.4 Tuchtrecht
De procedure van het tuchtrecht is geregeld in de artikelen 46 tot en met 60h van de
Advocatenwet.174 In geval van onenigheid of ontevredenheid kan elke belanghebbende een
klacht indienen over een advocaat. Een dergelijke klacht wordt schriftelijk ingediend bij de
Deken van het arrondissement waarin de advocaat kantoor houdt. Vervolgens neemt de Deken
de klacht in behandeling, onderzoekt deze en probeert in der minne te schikken. Lukt dat niet,
dan dient de klacht te worden doorgezonden naar een van de vijf Raden van Discipline. Hoger
beroep is mogelijk bij het Hof van Discipline te „s-Hertogenbosch.
Naast het tuchtrecht is er ook een geschillenregeling. Het Reglement Geschillencommissie
Advocatuur regelt hoe de Geschillencommissie geschillen dient te behandelen. De commissie
is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de
advocaat, de hoogte van de declaratie in alle soorten zaken en over schadeclaims met een
maximum van € 10.000.175
4.3

Kwaliteitswaarborgen van mediation

De functie van het burgerlijk procesrecht is duidelijk en kent voldoende wettelijke
waarborgen.176 Ook de advocatuur is, zoals besproken, omkleed met voldoende wettelijke
waarborgen. De advocaat maakt onderdeel uit van het burgerlijk procesrecht omdat ingevolge
artikel 79 lid 2 Rv verplichte procesvertegenwoordiging het uitgangspunt is van het
Nederlandse burgerlijk procesrecht. Op enkele uitzonderingen na, kan er dus zonder de
advocaat geen procedure plaatsvinden. De vraag die thans opgeworpen wordt, is of mediation
als onderdeel van het burgerlijk procesrecht kan worden gezien.177 Die vraag kan nu nog
ontkennend beantwoord worden, daar mediation op geen enkele manier is ingebed in de wet.
Wel bestaat er de mogelijkheid van doorverwijzing door de rechter en onder speciale
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omstandigheden kan mediation zelfs als ingangseis gesteld worden.178 Echter, mediation
wordt door de Europese Commissie gezien als aanvulling van het civiele proces en zal na
implementatie van de Europese Mediationrichtlijn weldegelijk deel uitmaken van ons
burgerlijk procesrecht.179 De vraag blijft nog even op welke manier dat vormgegeven zal
worden. Met het oog op de vele waarborgen die het burgerlijk procesrecht biedt, de strenge
eisen waaraan de advocatuur onderworpen is en de inbedding van mediation in het burgerlijk
procesrecht, wordt in deze paragraaf besproken welke waarborgen mediation eigenlijk kent.

4.3.1.1 Structuur en kwaliteit
Mediation als vorm van alternatieve geschilbeslechting is nog immer bezig met een gezonde
inworteling in onze maatschappij. Voor die inworteling zijn bekendheid en vertrouwen bij
(potentiële) gebruikers en doorverwijzers vereist. Om bekendheid en het vertrouwen te
vergroten dient mediation in de praktijk gestimuleerd en geïmplementeerd te worden. Dit kan
niet plaatsvinden zonder aan mediation een betrouwbare structuur te geven, met waarborgen
voor zowel de kwaliteit van mediation als proces, als voor goede kwaliteit van de mediator als
begeleider van dat proces. Zowel structurering als onafhankelijke kwaliteitswaarborging is in
Nederland tot op heden ontwikkeld en geïnstitutionaliseerd op particulier initiatief, zonder
hulp van de wetgever.180 De hoofdrol bij het ontwikkelen van de structurering en
kwaliteitswaarborging is weggelegd voor het NMI.181

4.3.1.2 Het Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Het NMI wordt gezien als „onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland.‟182
Minister van Justitie Hirsch Ballin heeft in het kader van kwaliteitsborging van mediators het
NMI benoemd tot een instituut dat een onmisbare functie voor de zelfregulering van
mediation vervuld, nu mediation niet wettelijk gereguleerd is.183 Het NMI is hiervoor de
centrale stichting en er omheen functioneren een aantal regionale184 en sectorale185
organisaties.
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Het NMI heeft een aantal doelstellingen en taken.186 De belangrijkste doelstellingen bestaan
uit: het stimuleren van de toepassing van mediation in Nederland, het bevorderen en borgen
van de kwaliteit van mediation en mediators, het geven van onafhankelijke informatie en
voorlichting over mediation. En als belangrijkste taken kunnen worden onderscheiden: het
voorzien in een concreet kwaliteitssysteem, het accrediteren en registreren van mediators en
het onderhouden van contacten met instellingen, bedrijven en overheden. Ook het doen van
onderzoek en verspreiden van documentatie- en voorlichtingsmateriaal vallen onder de taken
van het NMI.

4.3.1.3 Registratie- en certificatiesysteem
Het is in deze scriptie reeds een aantal maal genoemd: iedereen kan zichzelf mediator
noemen, daarvoor geldt in beginsel geen enkele maatstaf of vereiste. Maar om iets te kunnen
zeggen over kwaliteit zijn maatstaven nodig en een methodiek om onafhankelijk te verifiëren
of aan die maatstaven voldaan wordt.187
Het NMI heeft daartoe een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat ervoor zorgt dat NMI mediators,
doormiddel van een opleiding en toetsing, aan bepaalde normen voldoen ten aanzien van hun
kennis en vaardigheden. In een openbaar, landelijk Register van Mediators, worden mediators
ingeschreven die een erkende mediation basisopleiding hebben gevolgd en geslaagd zijn voor
de kennistoets.188 Deze geregistreerde mediators hebben het exclusieve recht de beschermde
titel NMI mediator te voeren.
Tevens bestaat sinds 2003 voor mediators ook de mogelijkheid zich te certificeren. 189 In
samenwerking met Det Norske Veritas (DNV) biedt het NMI die mogelijkheid aan mediators
op grond van de Europese norm voor persoonscertificatie EN 45013. 190 NMI geregistreerde
mediators die tevens gecertificeerd zijn, hebben het exclusieve recht de beschermde titel NMI
Gecertificeerd mediator te voeren. Voor certificering dient naast de kennistoets ook een
vaardigheden toets met goed gevolg afgelegd te worden.191 Doel is belanghebbenden via
certificatie een gerechtvaardigd vertrouwen te bieden omtrent de vakbekwaamheid van de
stichtingsvorm, dan wel in verenigingsvorm functioneren, daarnaast zijn er sectorale organisaties van NMIgeregistreerde mediators die niet direct gelieerd zijn aan het NMI, maar waarmee het NMI ook goede contacten
onderhoudt.
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mediator. Een belangrijke stimulans tot het ontwikkelen van de persoonscertificatie voor
mediators lag overigens in de Beleidsbrief ADR 2000-2002,192 waarin justitie het NMI
aanwees als organisatie voor het opzetten van een systeem voor de borging van de kwaliteit
van de mediator. Reden voor een mediator om zich te certificeren is vaak dat NMI
Gecertificeerd Mediators op doorverwijzing van de Rechtbank, het Juridisch Loket en de
Rechtsbijstand mogen werken.193
Voor beiden – zowel NMI mediators als NMI Gecertificeerde mediators- geldt dat zij, ter
bevordering van professionaliteit en beroepsintegriteit, onderworpen zijn aan de regels van de
NMI Gedragsregels, de NMI Klachtregeling en het NMI Mediation Reglement.
Tot slot geldt als additioneel vereiste voor het voeren van één van de titels dat de kennis en
vaardigheden bijgehouden moeten worden. De NMI mediator dient driejaarlijks punten te
halen in de vorm van Permanente Educatie (PE). Voor de geregistreerde NMI mediator geldt
dat in die periode 24 PE-punten behaald moeten worden.194 Voor NMI Gecertificeerd
mediators ligt deze norm op 48 PE-punten, terwijl zij ook aantoonbaar praktijk moeten voeren
als mediator. 195 De noodzaak van Permanente Educatie is gelegen in het feit dat mediation en
de toepassing ervan constant aan ontwikkelingen onderhevig zijn, waardoor het van groot
belang is dat mediators hun kennis en vaardigheden bijhouden.196

4.3.2 ACBMediation
Naast het NMI is in 1998 door juridische beroepsgroepen en het bedrijfsleven de Stichting
ADR Centrum voor het Bedrijfsleven (de Stichting ACBMediation) in het leven geroepen.197
De Stichting is in het leven geroepen vanuit de behoefte aan een eigen infrastructuur op het
gebied van conflictmanagement en zakelijke mediations en heeft als doelstelling het
bevorderen van het gebruik van alternatieve vormen van geschiloplossing in zakelijke
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conflicten.198 De Stichting faciliteert niet alleen mediation, maar –zoals de naam al zegt- ook
andere vormen van ADR.199
In het bedrijfsleven is behoefte aan autonomie, zelfregulering en minder regelgeving.200
Stimulering vanuit de overheid is hiervoor van belang. Een van de doelstellingen van de
fundamentele herbezinning van het burgerlijk procesrecht is dan ook geweest om het
procesrecht te vereenvoudigen, onder andere door middel van verruiming van de
mogelijkheid het gebruik van methoden om conflictoplossing in eigen hand te houden. 201 De
Stichting ACBMediation biedt die mogelijkheid. Nederlandse ondernemingen kunnen terecht
bij de Stichting voor advies over het oplossen van zakelijke geschillen of voor mediators die
daarin gespecialiseerd zijn.
De Stichting ACBMediation moet overigens gezien worden als provider van en voor
mediation en ADR voor mediators en bedrijven, anders dan het NMI dat gezien moet worden
als overkoepelende organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met waarborging.202 De
Stichting kent eigen reglementen en modellen die speciaal van toepassing zijn op het
bedrijfsleven en naar die behoeften zijn ontwikkeld, maar faciliteert geen eigen opleiding. Uit
onderzoek blijkt dan ook dat arbeidsgeschillen 28,4% uitmaken van de mediations in 2009 en
dat daarvan 28,9% van de mediators geregistreerd is en 26,5% gecertificeerd is. Voor
zakelijke geschillen geldt dat deze geschillen 10,1% van het aantal mediations beslaan en dat
10,6% van de mediators geregistreerd is en 8,7% gecertificeerd is.203

4.3.3 Klachtenregeling en Tuchtrechtspraak
Een goede klachtenregeling is belangrijk voor zowel cliënten als mediators. Het systeem voor
klachtenregeling en onafhankelijke tuchtrechtspraak is tot stand gekomen door gezamenlijke
inspanning van het NMI en de Stichting ACBMediation.204 Beide organisaties kennen een
eigen klachtenregeling,205 maar zijn onafhankelijk aangesloten bij de Tuchtcommissie en het
College van Beroep. Dat betekent dus dat niet alleen alle geregistreerde en gecertificeerde
NMI mediators onderworpen zijn aan het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators,

198

Informatie op www.acbmediation.nl.
Hiertoe behoren onder andere bindend advies, fact finding of een combinatie van methoden zoals Arb-Med of
Med-Arb.
200
J.H. Schraven in een onderzoek van ACBMediation 2004.
201
WODC Geschilbeslechtingsdelta 2003, p.7
202
Van alle vormen van mediation.
203
Stratus 2010, p. 14.
204
Brenninkmeijer 2005, p. 156.
205
Voor het NMI is dat thans de NMI Klachtenregeling 2009 en voor de Stichting ACBMediation is dat de ACB
Klachtenregeling 2010.

199

40

maar ook mediators die slechts aangesloten zijn bij de Stichting ACBMediation zonder dat zij
een opleiding hebben gevolgd. De toepasselijkheid van het tuchtrecht is verankerd in
respectievelijk het NMI Mediationreglement206 en het ACB Reglement.207
Doel van de klachtbehandeling is het oplossen van de klacht. Een onafhankelijke
klachtbehandelaar, die geen bevoegdheid heeft om bindende uitspraken te doen of sancties op
te leggen, behandelt de klacht.208 Heeft de klachtbehandeling niet tot een oplossing geleid en
meent de klager dat er een gedragsregel door de mediator is geschonden, dan kan de klager
een klacht instellen bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators, ook een onafhankelijke
organisatie. In eerste aanleg wordt de klacht behandeld door de Tuchtcommissie. Voorts is
hoger beroep mogelijk bij het College voor Beroep, dat ook onder de Stichting valt. Zowel de
Tuchtcommissie als het College van Beroep doen formeel uitspraak en hebben de
bevoegdheid een maatregel op te leggen. Die maatregel kan zijn een waarschuwing, een
berisping, schorsing van inschrijving in het register of doorhaling van het register. Als
bijkomende maatregel kan de opgelegde maatregel openbaar gemaakt worden.209

4.4

Afsluiting

Uit het vorenstaande kunnen een aantal dingen worden afgeleid. Ten eerste is mediation
moeilijk te vergelijken met rechtspraak en advocatuur. Mediation is toegankelijker, zowel de
opleiding tot mediator als de methode van geschilbeslechting zelf. Om tot de opleiding tot
rechter of advocaat toegelaten te worden is het hebben van een universitaire (rechten) titel
vereist.210 Voor het volgen van de mediationopleiding is het hebben van een bepaalde titel of
achtergrond niet vereist. Daarnaast staat de tijdsduur van de opleiding tot mediator211 niet in
verhouding met de opleidingsduur tot rechter of advocaat.212
Ten tweede is mediation niet met wettelijke waarborgen omkleed, in tegenstelling tot
rechtspraak en advocatuur.
Een derde opmerking is dat het systeem van tuchtrechtspraak voor mediation erg goed is. Er
is wel jurisprudentie over mediation, maar doorgaans worden problemen omtrent mediation
opgelost door de klachtencommissie of de tuchtcommissie.

206

Artikel 12.
Artikel 6.
208
Brenninkmeijer 2005, p. 257.
209
Brenninkmeijer 2005, p. 258.
210
In oude stijl gaat het om de titel meester in de rechten, „mr.‟ en in de nieuwe stijl gaat het om de titel Master
of Law, „LLM‟.
211
Er bestaan bijvoorbeeld 11-daagse mediationopleidingen.
212
Respectievelijk 6 en 3 jaar.
207

41

Tot slot dient nog te worden vermeld dat thans in geval van een geschil bijna 17% van de
mensen gebruik maakt van een advocaat tegenover 4% die gebruik maken van een
mediator.213 Een duidelijk verschil, dat verklaart kan worden door de beperkte bekendheid en
vertrouwen in mediation op dit moment.
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5

Verschoningsrecht

Zowel de waarborgen van mediation als de juridische aspecten zijn in de voorgaande
hoofdstukken besproken. In dit hoofdstuk zal het laatste belangrijke onderdeel aan de orde
komen: de geheimhouding en vertrouwelijkheid. Zoals in dit hoofdstuk nader uiteengezet zal
worden, hangen de geheimhouding en de vertrouwelijkheid nauw samen met de wettelijke
geheimhoudingsplicht: het verschoningsrecht. Daarentegen bestaat er in Nederland thans geen
wettelijke geheimhoudingsplicht voor de mediator.
Op het verschoningsrecht kan in Nederland in zowel straf214 als civiele zaken een beroep
gedaan worden. In het kader van deze scriptie zal ik logischerwijs slechts het
verschoningsrecht in civiele zaken in ogenschouw nemen. Voorts zal ik dit onderwerp
afbakenen door slechts in te gaan op het functionele verschoningsrecht.215

5.1

Algemeen

5.1.1 Waarheidsvinding versus verschoningsrecht
Het verschoningsrecht blokkeert als het ware de waarheidsvinding, welke is bepaald in artikel
21 Rv.216 Waarheidsvinding in rechte is van oudsher een zeker belang waar de rechter grote
waarde aan hecht en het verschoningsrecht impliceert een geheimhoudingsplicht die zo sterk
is dat het tegenover de rechter geldt.217 Hoewel uit de Parlementaire Geschiedenis van het
laatste decennium blijkt dat artikel 21 Rv slechts ingevoerd is om de bewuste leugen uit te
bannen,218 staan deze twee tendensen – de waarheidsvinding en de geheimhoudingsplicht –
nog steeds met elkaar op gespannen voet.
Het verschoningsrecht in civiele zaken wordt gezien als een onderwerp waar niet gauw grip
op gekregen kan worden, omdat de uitleg van het verschoningsrecht ingekleurd wordt door
jurisprudentie. Er zou gesteld kunnen worden dat verschoningsrecht jurisprudentierecht is.219
Het begin van de inkleuring wordt gemaakt in 1913, wanneer de Hoge Raad voor het eerst een
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nadere invulling aan het begrip verschoningsrecht geeft.220 In het verdere verloop van de
afgelopen eeuw heeft de Hoge Raad zich verschillende malen uitgelaten over het
verschoningsrecht en zijn er vaste criteria geformuleerd voor de toepassing van het
verschoningsrecht.

5.1.2 Functioneel verschoningsrecht
Ingevolge het huidige artikel 165 lid 2 sub b Rv komt bepaalde getuigen onder voorwaarden
uit hoofde van hun beroep, ambt of betrekking een verschoningsrecht toe. Één van die
voorwaarden is dat er een verband bestaat tussen de informatie die de getuige niet vrij wenst
te geven, en de functie die hij vervulde op het moment dat die informatie aan hem in die
hoedanigheid werd toevertrouwd. In de literatuur wordt dit verschoningsrecht functioneel
verschoningsrecht genoemd.221 Fernhout merkt op dat door velen de termen functioneel en
professioneel verschoningsrecht met elkaar verward worden.222 De term functioneel duidt op
functiegerelateerd verschoningsrecht,223 dat ruimer is dan het begrip professioneel
verschoningsrecht, dat duidt op verschoningsrecht uit hoofde van een bepaald beroep.224
Hoewel er een nauw verband bestaat tussen beide begrippen, zijn ze niet synoniem.225
Zoals reeds gesteld, wordt het begrip functioneel verschoningsrecht ingekleurd aan de hand
van jurisprudentie. Artikel 165 lid 2 sub b Rv geeft dan ook geen opsomming van personen
die functioneel verschoningsgerechtigde zijn. Het doel van het functionele verschoningsrecht
dat daarbij in ogenschouw genomen moet worden is dat een ieder de garantie moet hebben
zich tot de betreffende beroepsbeoefenaar te wenden zonder dat vertrouwelijk verstrekte
informatie door die beroepsbeoefenaar aan een derde kenbaar gemaakt zal moeten worden.226

5.1.3 Het klassieke kwartet
Uit de jurisprudentie blijkt dat er een viertal personen gerechtigd zijn zich te verschonen van
de verplichting een getuigenis af te leggen in een civiele procedure. Het zogenaamde
„klassieke kwartet‟ bestaat uit de advocaat,227 de arts,228 de geestelijke229 en de notaris.230
220
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In het standaardarrest van 1 maart 1985 (Notaris Maas) heeft de Hoge Raad het
verschoningsrecht verheven tot een rechtsbeginsel waarop onafhankelijk van een wettelijke
regeling een beroep kan worden gedaan. In het betreffende arrest stelt de Hoge Raad het
volgende: “De grondslag van dit verschoningsrecht moet worden gezocht in een in Nederland
geldend algemeen rechtsbeginsel dat meebrengt dat bij zodanige vertrouwenspersonen het
maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, moet wijken voor het
maatschappelijk belang dat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van
het besprokene om bijstand en advies tot hen moet kunnen wenden.” Hieruit kan ook worden
opgemaakt dat er minstens aan twee vereisten voldaan moet zijn, wil een bepaalde
beroepsgroep in

aanmerking komen voor het functionele verschoningsrecht. De

geheimhouding moet voor de beroepsuitoefening noodzakelijk zijn en het algemeen belang bij
de onbelemmerde uitoefening van het beroep moet zwaarder wegen dan de waarheidsvinding
in rechte. Gezien de open norm van artikel 165 Rv en het daaraan door de Hoge Raad ten
grondslag gelegde algemene rechtsbeginsel, kan de conclusie getrokken worden dat het in
feite de Hoge Raad is die uiteindelijk bepaald of een bepaalde beroepsgroep het
verschoningsrecht toekomt.231

5.1.4 Afgeleid

verschoningsrecht

en

analoge

toepassing

van

functioneel

verschoningsrecht
Functioneel verschoningsgerechtigden zullen zich soms bij de uitoefening van hun
werkzaamheden moeten laten ondersteunen door assistenten, die in de uitvoering van hun
werkzaamheden op hun beurt dezelfde informatie onder ogen of ter ore kunnen komen die
hun werk- of opdrachtgevers in rechte voor zich mogen houden. In overeenstemming met de
ratio van het functionele verschoningsrecht hebben deze assistenten een afgeleid
verschoningsrecht, zodat zij niet verplicht kunnen worden een getuigenis af te leggen over
datgene waarvoor hun werk- of opdrachtgever zich mag verschonen.232 Zulks geldt
bijvoorbeeld voor een secretaresse van een advocatenkantoor,233 een student-medewerker
onder leiding van een advocaat234 en een notarisklerk.235
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Niettemin mag niet te snel uitgegaan worden van een analoge toepassing van het functionele
verschoningsrecht. Zo heeft de Hoge Raad beslist dat ten aanzien van belastingadviseurs het
verschoningsrecht onthouden moet worden, omdat zij geen homogene groep vormen, geen
wettelijke taak hebben en het beroep vrij toegankelijk is.236
Wie geen verschoningsrecht heeft op grond van artikel 165 lid 2 Rv kan altijd nog een
verschoningsrecht toekomen op basis van een bijzondere wettelijke bepaling237 of kan de
rechter op grond van artikel 179 lid 2 Rv toestemming vragen een bepaalde vraag niet te
beantwoorden.238

5.1.5 Slotopmerkingen
Tot slot merk ik nog op dat de Hoge Raad, voor wat betreft de notaris of de advocaat,
onderscheid maakt tussen gevallen waarin overeenstemming wel of niet is vastgelegd.239
In het eerste geval bestaat er nooit een verschoningsrecht bij een geschil tussen de betrokken
partijen. Indien het niet tot vastlegging is gekomen, hangt het van de omstandigheden af of de
gedane mededelingen vertrouwelijk zijn geweest en dus onder het verschoningsrecht vallen.
Dit sluit in zekere zin aan bij de uitspraak van de Hoge Raad waarin is bepaald dat een partij
die zich bij een bespreking heeft doen bijstaan door een advocaat, er een gerechtvaardigd
belang bij heeft dat die advocaat, als de bespreking niet tot de totstandkoming van een
overeenkomst heeft geleid, niet verplicht zal zijn tot het afleggen van een getuigenis omtrent
het besprokene.240

5.2

De bewijsovereenkomst

5.2.1.1 Geheimhoudingsplicht in de mediationovereenkomst
In paragraaf 3.3.4 is de bewijsovereenkomst reeds aan de orde gekomen. In die paragraaf
betrof het de vaststellingsovereenkomst die ingevolge artikel 7:900 lid 3 BW als
bewijsovereenkomst ex artikel 153 Rv kan dienen. In deze paragraaf komt de
geheimhoudingsplicht als bewijsovereenkomst aan de orde. De geheimhoudingsplicht is een
van de onderdelen van de mediationovereenkomst die aan het begin van de
mediationprocedure dient te worden ondertekend door alle deelnemende partijen. De
contractsvrijheid, waar in het kader van de mediationovereenkomst reeds op gewezen is,
236
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maakt het mogelijk dat partijen in deze overeenkomst afwijken van het wettelijke
bewijsrecht.241

5.2.1.2 Vertrouwelijkheid en geheimhouding
Vertrouwelijkheid van mediation komt tot uitdrukking in de geheimhoudingsplicht die is
opgenomen in de mediationovereenkomst. Er kunnen problemen ontstaan wanneer mediation
niet tot een oplossing leidt of wanneer de vaststellingsovereenkomst niet wordt nagekomen. In
een gerechtelijke procedure kan dan de vraag aan de orde komen wat partijen of de mediator
op grond van eerder gemaakte afspraken in die procedure naar voren mogen brengen. 242 Met
het oog op de waarheidsvinding in de civiele procedure is in artikel 152 lid 1 Rv bepaald dat
bewijs kan worden geleverd door alle middelen. Aangezien het burgerlijke recht deels
regelend van aard is, wordt er ruimte geboden tot het maken van procesovereenkomsten
waarin afgeweken wordt van het wettelijke bewijsrecht.243 De bewijsovereenkomst van artikel
153 Rv is één van de overeenkomsten die van die mogelijkheid optimaal gebruik maakt.244
Een goed motief voor de afwijking van de wettelijke regeling van artikel 152 Rv kan
geheimhouding van bepaalde feiten zijn.
De rechter heeft zich enkele malen uitgelaten over de vraag wat partijen na een
mediationprocedure in de gerechtelijke procedure naar voren mogen brengen en wat niet. De
rechtbank Arnhem bepaalde hierover dat een ondertekende vaststellingsovereenkomst naar
voren gebracht mag worden en tijdens de mediation overgelegde stukken niet. 245 Daarentegen
stelde het Hof Amsterdam dat hoewel het naar voren brengen van tijdens de mediation
overgelegde stukken niet voor de hand zou liggen, er geen zwaarwegende redenen zijn
waarom een partij stukken zoals bijvoorbeeld een mediationverslag niet als bewijs zou mogen
gebruiken.246 Kortom, er bestaat nog geen duidelijke overeenstemming over bewijsvoering
van de mediationprocedure tijden een gerechtelijke procedure.

5.2.2 Verschillende bewijsovereenkomsten
In navolging van Scheltema noemt Van der Wiel een viertal categorieën waarin de
bewijsovereenkomsten zijn onder te verdelen. Namelijk de bewijslastovereenkomst, waarbij
241
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de bewijslast wordt bepaald, de bewijskrachtovereenkomst, waarbij bewijskracht van de
overeenkomst wordt bepaald, de bewijsmiddelenovereenkomst, waarbij het aantal door de wet
toegelaten bewijsmiddelen wordt gewijzigd en tot slot de overeenkomst waarbij tegenbewijs
wordt uitgesloten.247 Als het gaat om geheimhoudingsafspraken waarbij het de bedoeling is
dat partijen bepaald bewijsmateriaal dat tijdens de geschilbeslechting naar voren is gekomen,
niet

inbrengen

in

een

gerechtelijke

procedure,

gaat

het

om

een

bewijsmiddelenovereenkomst.248 Dit moet dus anders gezien worden dan de met de
bewijsovereenkomst gelijk gestelde vaststellingsovereenkomst, waarbij ingevolge artikel
7:900 lid 3 BW tegenbewijs wordt uitgesloten.

5.2.3 Derdenwerking in het procesrecht
Hoewel de meningen erover verdeeld zijn, is het mijns inziens juist te stellen dat de
bewijsovereenkomst derdenwerking heeft.249 Enerzijds zijn aan de overeenkomst slechts die
partijen gebonden die de overeenkomst gesloten hebben. Anderzijds dient de rechter in
beginsel te respecteren wat de procespartijen onderling hebben afgesproken. Dit vloeit voort
uit het procesrechtelijke beginsel van de partijenautonomie, ook wel het lijdelijkheidsbeginsel
genoemd.250 Partijen bepalen in beginsel zelf of, tegen wie en waarover geprocedeerd wordt
en zijn, als ze gaan procederen, in principe slechts gebonden aan dwingendrechtelijke
bepalingen van het burgerlijk procesrecht.251 Ook de rechtbank Utrecht en de rechtbank
Amsterdam erkennen de derdenwerking van de bewijsovereenkomst die voortvloeit uit de
mediationovereenkomst.252 Wel dient de rechter met oog op artikel 21 Rv een afweging te
maken of de geheimhouding zwaarder zou moeten wegen dan de materiële waarheidsvinding.
Uit de Parlementaire Geschiedenis volgt voorts, dat afspraken rond de bewijsvoering de
rechter binden, wanneer ze „te goeder trouw‟ worden uitgevoerd en niet in strijd zijn met
regels van dwingend recht.253
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5.3

Het verschoningsrecht voor de mediator

5.3.1 Discussie
De mediator heeft in Nederland nog geen wettelijk verschoningsrecht. De rechter dient per
geval te beoordelen of hij de geheimhoudingsafspraak op basis van artikel 153 Rv buiten
toepassing zal moeten laten of niet.254 Het toekennen van wettelijk verschoningsrecht aan de
mediator is inmiddels wel een omstreden onderwerp dat de laatste jaren een dankbaar
onderwerp van discussie is geweest. Hoewel op het moment van schrijven van deze scriptie
de spreekwoordelijke kogel door de kerk is,255 lijkt het mij desalniettemin zinvol in deze
paragraaf aan de hand van de Parlementaire Geschiedenis, jurisprudentie en literatuur te
kijken wat de heersende opvattingen zijn over het toekennen van het verschoningsrecht aan de
mediator en hoe dat zo gekomen is.

5.3.2 Vertrouwelijkheid
De beroepsgroep van mediators heeft de afgelopen vijftien jaar flink in omvang toegenomen.
Met name sinds de oprichting van het NMI, dat het aantal NMI mediators registreert en zo een
beeld geeft van de toename van het aantal mediators in Nederland.256 Met een groeiend
aanbod aan mediators wordt de keuze voor een goede mediator groter maar ook moeilijker,
want waar moet men nu op letten bij het uitzoeken van een goede mediator? In het vorige
hoofdstuk hebben we gezien dat de beroepsgroep thans relatief weinig kwaliteitswaarborgen
en nog geen wettelijke regeling kent.257 Toch is met de toename van mediators en het aantal
mediations258 wel meermalen de vraag opgeworpen of de mediator geen wettelijk
verschoningsrecht moet hebben. Één van de belangrijkste aspecten van mediation is namelijk
de vertrouwelijkheid. De vertrouwelijkheid komt tot uiting in de geheimhouding van de door
partijen tijdens de mediation naar voren gebrachte informatie en dient als doel dat partijen
zich makkelijker blootgeven en vrijuit kunnen aangeven wat hun werkelijke belangen zijn.
Voorts dient de vertrouwelijkheid ervoor te zorgen dat partijen in geval van een mislukte
mediation niet afgerekend kunnen worden op de prijsgegeven informatie. 259 Dit doel strookt
met de ratio van het verschoningsrecht dat een ieder de garantie geeft zich tot een
254
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beroepsbeoefenaar te wenden zonder dat vertrouwelijk verstrekte informatie door die
beroepsbeoefenaar aan een derde kenbaar gemaakt zal moeten worden.260 Maar hoewel de
ruime formulering die de wetgever geeft van het functionele verschoningsrecht in art 165 lid 2
sub b Rv reden geeft aan te nemen dat de groep van functioneel verschoningsgerechtigden
uitgebreid kan worden, gaat de rechter zeer restrictief te werk wanneer het gaat om de
uitbreiding van de kring van verschoningsgerechtigden. Er zijn dan ook diverse
beroepsgroepen die met vertrouwelijke informatie werken aan wie geen functioneel
verschoningsrecht toekomt.261

5.3.3 Politiek
In de politiek betoogde men in eerste instantie dat er met voorstellen gekomen moet worden
omtrent het verschoningsrecht voor de mediator, in plaats van af te wachten wat de
ontwikkelingen in de rechtspraak en het bij NMI doen.262 De staatssecretaris van Justitie heeft
naar aanleiding daarvan aangegeven dat de tijd voor een wettelijke regeling voor de mediator
nog niet rijp was, omdat mediation op dat moment nog niet een dermate belangrijke positie
innam binnen de geschilbeslechtingsmethoden, dat het belang van waarheidsvinding binnen
een gerechtelijke procedure in redelijkheid zou moeten wijken voor het belang van
geheimhouding van uitgewisselde informatie binnen de mediationprocedure. 263 Minister
Donner, de toenmalige minister van Justitie, heeft zich bij deze mening aangesloten door te
stellen dat het aan de rechter is om rekening te houden met de geheimhoudingsplicht van de
mediator.264 In 2004 bevestigde minister Donner nogmaals de stelling dat er geen
verschoningsrecht toegekend dient te worden aan mediators. Hij betoogt dat de kracht van
mediation juist ligt in het feit dat het zich los van wettelijke regels kan aanpassen aan
omstandigheden en behoeften. Daarbij was z.i. ook de noodzaak van het verschoningsrecht
voor de mediator niet aangetoond.265

5.3.4 De meningen verdeeld
Door menigeen wordt nog vastgehouden aan de stelling dat het succes van mediation schuilt
in het informele karakter ervan en dat een wettelijke inkadering ervan juridisering zou
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betekenen die niet past bij deze vorm van geschilbeslechting. 266 Daarnaast gaan er meer en
meer stemmen op voor het toekennen van verschoningsrecht aan mediators.267
Grensverleggend is de eerste uitspraak over dit onderwerp van de rechtbank Almelo in 2004,
waarin wordt gesteld dat een (NMI gecertificeerd) mediator -met verwijzing naar de
vertrouwelijkheid van mediation zoals vastgelegd in de door partijen ondertekende
mediationovereenkomst- in principe een beroep op het functionele verschoningsrecht
toekomt. Als criterium bij de beoordeling dient te gelden dat vragen niet beantwoord
behoeven te worden indien aan redelijke twijfel onderhevig is of die beantwoording naar
waarheid kan geschieden zonder dat geopenbaard wordt wat verborgen dient te blijven.268
Voorts heeft de Hoge Raad onlangs duidelijk gemaakt dat de mediator (vooralsnog) geen
verschoningsrecht toekomt.269 De Hoge Raad overweegt dat voor de toekenning van het
verschoningsrecht pleit dat het van algemene bekendheid is dat de vertrouwelijkheid en
geheimhouding van bepaalde tijdens de mediation overlegde informatie een voorwaarde is
voor

mediation.

Daarnaast

is

het

van

maatschappelijk

belang

dat

mediation

bestaansmogelijkheden heeft die door de overheid worden erkend en aangemoedigd. 270 De
redenen tegen, genoemd in rechtsoverweging 3.6.2.2, wegen echter zwaarder. Het grote
belang van waarheidsvinding brengt mee dat slechts in bijzondere gevallen een uitzondering
kan worden gemaakt op de getuigplicht van artikel 165 Rv. Het uitzonderingskarakter van
verschoningsrecht en de voorwaarden waaronder deze aangenomen worden,271 maken dat
verschoningsrecht voor mediators nog niet kan worden aangenomen. Mediation wordt
namelijk gezien als een ruim en niet duidelijk afgebakend begrip dat plaatsvindt in
verschillende vormen en onder verschillende voorwaarden, terwijl de groep van mediators
niet

vastomlijnd

is

en

weinig

kwaliteitswaarborgen

kent.

Erkenning

van

een

verschoningsrecht voor mediators zou betekenen dat de kring van verschoningsgerechtigden
aanzienlijk zou uitbreiden zonder voldoende waarborgen voor de kwaliteit van mediators,
hetgeen zich niet verdraagt met het uitzonderingskarakter van het verschoningsrecht. Aldus
266
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geeft de Hoge Raad enkele handvatten van wat er zou moeten gebeuren wil de mediator
aanspraak kunnen maken op een verschoningsrecht.

5.3.5 Criteria voor verschoningsrecht
In dit arrest zien we een aantal criteria terug die de Hoge Raad eerder heeft gegeven voordat
het verschoningsrecht op basis van artikel 165 Rv wordt aanvaard:272
-

Het desbetreffende ambt of beroep moet wettelijk geregeld zijn;

-

Met de uitoefening van het desbetreffende ambt of beroep moet een aanzienlijk
algemeen belang gemoeid zijn;

-

Het desbetreffende ambt of beroep moet een vorm van tuchtrechtelijke controle
kennen;

-

In het kader van de aard en inhoud van de functie moet er sprake zijn van een redelijk
omlijnde taak;

-

Er moet sprake zijn van een geheimhoudingsplicht die voortvloeit uit de wet,
overeenkomst, normen van maatschappelijk behoren, beroepscodes of eremaatregelen.

Deze twee arresten samen genomen kan het volgende geconcludeerd worden. Ten eerste mist
mediationwetgeving,273 waardoor mijns inziens de taak van de mediator niet een voldoende
duidelijk omlijnd is. De functie van de mediator lijkt mij duidelijk: als neutrale derde partijen
helpen met het vinden van een voor alle partijen bevredigende oplossing van het geschil. Dat
de manier waarop dat gebeurt verschilt lijkt mij geen probleem,274 de taakomschrijving van
een advocaat loopt immers ook uiteen van adviseren tot procederen. Echter het ontbreken van
een wettelijke omschrijving maakt dat er geen (functie)kader is waar de mediator zich bij de
uitoefening van zijn functie binnen moet blijven. Hierdoor kan een ieder zich mediator
noemen en is binnen de functie alles toegestaan. Daarnaast kent het beroep slechts een vorm
van tuchtrechtelijke controle wanneer men onderworpen is aan de reglementen van het NMI
of ACB, wat betekent dat niet de hele groep van mediators onderworpen is aan
tuchtrechtelijke controle. Tot slot lijkt het me wel voldoende aantoonbaar dat het werk van
mediators van algemeen belang is voor de samenleving. Niet alleen het succes van het project
„Mediation naast rechtspraak‟ getuigt daarvan, maar ook het toenemende aantal
mediationzaken.
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HR 18 december 1998, NJ 2000, 341 (Van Olst/Ontvanger).
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5.4

Verschoningsrecht voor zakelijke mediation

Ook in het bedrijfsleven speelt het verschoningsrecht immers een rol en ook bij zakelijke
mediation speelt de vraag waarom de mediator geen verschoningsrecht toekomt. Ten eerste
moet er rekening worden gehouden met bepaalde kenmerken van partijen. Daarnaast spelen er
vaak specifieke belangen. In deze paragraaf wordt het verschoningsrecht in zakelijke
mediation besproken.

5.4.1.1 Partijen
Bij zakelijke geschillen kunnen verschillende partijen een rol spelen. Ten eerste kunnen dat
bedrijven zijn. Ten tweede kunnen dat particulieren zijn. In interne conflicten - veelal
arbeidsgerelateerde conflicten – zal minstens één van de partijen een particulier zijn.275 In
externe conflicten is de consument vaak een particulier. Ten derde kan ook de overheid een
speler zijn. En tot slot worden er bij zakelijke geschillen vaak deskundigen en/of advocaten
ingeschakeld.276 In alle gevallen, dat wil zeggen zowel in het geval van een geschil tussen een
bedrijf en een particulier of een bedrijf en de overheid, als in het geval van een geschil tussen
twee of meer bedrijven, is het mogelijk dat minstens één van de partijen zich laat bijstaan
door een advocaat of deskundige. Deskundigen en advocaten zijn geen conflictpartijen, maar
vertegenwoordigen of ondersteunen (één van) de conflictpartijen.

5.4.1.2 Derden
Wanneer er bij een mediation derden betrokken zijn speelt de vraag of zij ook gehouden zijn
aan de geheimhoudingsplicht. In de eerste plaats is het raadzaam om derden ook een
geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen of om hen de mediationovereenkomst te
laten medeondertekenen, om er zeker van te zijn dat derden ook tot geheimhouding van het
tijdens de mediation besprokene verplicht zijn.277 Wanneer de derde een advocaat is en in die
hoedanigheid bij de mediation aanwezig is, zal deze in verband met de geheimhouding reeds
uit andere hoofde aan de geheimhouding gebonden zijn. Hen komt immers op grond van
artikel 165 lid 2 sub b Rv het verschoningsrecht toe voor wat betreft informatie die aan hem in
die hoedanigheid van zijn functie wordt toevertrouwd.278 In deze verhouding is het curieus dat
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een advocaat, die tijdens de mediation net als de mediator zijn functie uitoefent en dezelfde
informatie tot zich neemt, wel een verschoningsrecht toekomt, en een mediator niet.

5.4.2 Bekendheid en vertrouwen
Mediation is vooral geschikt voor gevallen waarin men naderhand met elkaar verder willen.
Met name werkgerelateerde geschillen en familierechtelijke geschillen lenen zich goed voor
mediations.279 Desalniettemin is in nog geen 3% van de gevallen waarin een vorm van
overeenstemming wordt bereikt, gebruik gemaakt van mediation.
Een van de meest genoemde redenen voor het weinige gebruik van mediation is de (relatieve)
onbekendheid.280 De Stichting ACBMediation wijst daarnaast op een imago-probleem.
Hardnekkige vooroordelen over mediation en te weinig kennis van de voordelen doen
mediation in het bedrijfsleven de das om. Vooroordelen zijn bijvoorbeeld dat mediation te
„soft‟ is, mediation wordt niet gezien als professionele vorm van geschilbeslechting en dat
„bemiddelen net zo goed zelf gedaan kan worden‟.281 De onbekendheid met de voordelen van
mediation bij bedrijven komt voornamelijk door een gebrek aan inzicht wat betreft
geschilbeslechting: geen registratie van kosten en tijd van geschilbeslechting, en afwezigheid
van een bedrijfsmatige aanpak van geschillen.282
Hoewel het project „Mediation naast rechtspraak‟ naar verluidt positief zou zijn ontvangen,283
lijkt van frequent doorverwijzen via het juridische circuit geen sprake te zijn. Slechts 10%
maakt melding van een doorverwijzing door het Bureau voor Rechtshulp, het Juridisch Loket,
de advocaat of de rechter.284
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Mijns inziens zal de bekendheid van mediation vergroot

worden naarmate er nog meer doorverwezen wordt.
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Zoals ook in paragraaf 4.3.1.1 betoogd is, is het zaak dat ook het vertrouwen in mediation
toeneemt. Een van de mogelijkheden daartoe zou kunnen zijn het invoeren van
verschoningsrecht van mediators.286 Op die manier kan het ontbreken van verschoningsrecht
voor de mediator geen excuus meer zijn om geen gebruik te maken van mediation.

5.5

Afsluiting

Uit het vorenstaande blijkt dat het functionele verschoningsrecht jurisprudentierecht is, wat
wil zeggen dat de betekenis van het recht en aan wie wordt toegekend in feite bepaald wordt
door de rechter. De rechter is erg voorzichtig met de toekenning van het functionele
verschoningrecht. Er is slechts een viertal personen dat van het recht gebruik mag maken: het
zogenaamde „klassieke kwartet‟. De beroepsgroep die het „klassieke kwartet‟ afmaakte was
die van de notaris. Zoals het er nu naar uitziet voldoet de beroepsgroep van mediators nog niet
aan de vereisten die de rechter heeft gesteld voor het toekennen van het functionele
verschoningsrecht. Wel heeft de rechter aangegeven aan welke vereisten de beroepsgroep
moet voldoen om aanspraak te maken op het recht. Zal het de beroepsgroep van mediators
lukken het „klassieke kwartet‟ uit te breiden tot een kwintet?
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Aldus mr. M. Schonewille, directeur van de Stichting ACBMediation, gecertificeerd mediator.
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6

De Europese Mediationrichtlijn

In de loop van deze scriptie is er meermaals naar verwezen: de Europese Mediationrichtlijn.
De Mediationrichtlijn dient vóór 21 mei 2011 geïmplementeerd te zijn. Toch stond mediation
in november 2009 nog op de lijst van controversiële onderwerpen van de Minister van
Justitie.287 Het is inmiddels duidelijk dat er Nederlandse wetgeving komt met betrekking tot
mediation, maar hoe die wetgeving eruit zal zien is thans nog niet helder.
In dit hoofdstuk worden de onderwerpen van de voorgaande hoofdstukken – wat is mediation,
juridische

aspecten

van

mediation,

kwaliteitswaarborgen

van

mediation

en

het

verschoningsrecht van mediation – bekeken aan de hand van de Europese Mediationrichtlijn.
Daartoe zal eerst besproken worden hoe de Mediationrichtlijn tot stand is gekomen en wat
daaraan vooraf ging. Vervolgens zal de inhoud van de Richtlijn besproken worden en zal de
vraag beantwoord worden op wat voor manier de Nederlandse wetgever Richtlijnen dient te
implementeren. Aansluitend worden de kwaliteitswaarborgen en het verschoningsrecht in het
licht van de Richtlijn besproken. En tot slot zal gekeken worden naar de Belgische
Bemiddelingswet.

6.1

Totstandkoming Europese Mediationrichtlijn

6.1.1 Wat vooraf ging
Aan de totstandkoming van de Europese Mediationrichtlijn is een lange weg vooraf gegaan
van overleggen, onderhandelen, adviseren en modelleren. Vanaf eind jaren negentig bestaat
binnen de Europese Unie aandacht voor ADR.288 In deze paragraaf zal ik in vogelvlucht
enkele belangrijke punten aanhalen die richtinggevend zijn geweest voor het tot stand komen
van de Richtlijn. Omdat dit onderwerp in paragraaf 2.2.3 reeds besproken is, zal ik daar naar
verwijzen en voorts zal ik enkele nog niet behandelde punten aanhalen. Overigens zij vermeld
dat in Europees verband met name oog is voor alternatieve geschilbeslechting in het algemeen
(ADR),289 waarvan mediation onderdeel uitmaakt en dus niet voor enkel en alleen mediation.
Ik spreek voorts enkel over „mediation‟.
De eerste aanzet tot de ontwikkeling van mediation op Europees niveau werd gemaakt toen de
Europese Commissie in 1998 de eerste Aanbeveling over buitengerechtelijke beslechting van
287
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consumentengeschillen publiceerde.290 Voorts volgde de zogeheten Conclusies van Tampere
in 1999291 en tot slot werd een tweede Aanbeveling met betrekking tot bemiddeling
gepubliceerd in 2001.292
Nog een stap in de richting van de Mediationrichtlijn was de inwerkingtreding van het
Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999,293 dat er voor gezorgd heeft dat het Europees civiele
procesrecht één van de belangrijkste aandachtspunten op communautair niveau is
geworden.294 Dit verdrag introduceerde de bevoegdheid om Verordeningen en Richtlijnen tot
stand te brengen op het gebied van samenwerking in burgerlijke zaken met
grensoverschrijdende gevolgen op basis van artikel 61 sub c jo. artikel 65 EG-Verdrag.295 Het
uitgangspunt voor de op basis van artikel 65 EG-Verdrag tot stand gekomen verordeningen is
steeds geweest om de rechtshulp binnen de EU te verbeteren ter bevordering van de goede
werking van de interne markt.

6.1.2 Het Groenboek
Op 19 april 2002 presenteerde de Europese Commissie vervolgens het Groenboek betreffende
alternatieve wijzen van geschillenbeslechting op het gebied van het burgerlijk recht en het
handelsrecht (Groenboek) aan de toen nog 15 Lidstaten296.297 De reacties binnen Europa
waren verdeeld en nam Nederlandse regering in haar reactie een terughoudend standpunt
in.298 Enerzijds concludeerde de Nederlandse regering dat een algemene Europese regeling
voor mediation niet wenselijk en evenmin noodzakelijk was.299 Ten eerste hadden zich op dat
moment naar haar mening nog geen prangende problemen op het gebied van mediation
voorgedaan. Daarnaast wees zij erop dat juist het sterkste punt van mediation is dat het zo min
mogelijk aan processuele formaliteiten gebonden is. Daarenboven werd nog gesteld dat met
name

het

gebruik

van

vormvrije

procedures

ingewikkelde

wetgevings-

en

jurisdictieproblemen zou kunnen omzeilen. Anderzijds stond de Nederlandse regering positief
tegenover goed functionerend systeem van alternatieve geschilbeslechtingsmethoden naast
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overheidsrechtspraak.300 Ondanks de enigszins tegenstrijdige reactie van de Nederlandse
regering worden wel sinds 2004 belangrijke maatregelen genomen om het gebruik van
mediation te bevorderen. Reeds in de beleidsbrief Mediation en het rechtsbestel van 19 april
2004 heeft toenmalig minister van Justitie Donner de informatievoorziening over mediation
en de doorverwijzingmogelijkheden ten behoeve van het publiek als eerste concrete maatregel
aangekondigd.301

6.1.3 De Richtlijn
De eerste concrete actie die volgde op het Groenboek was de totstandkoming van de
European Code of Conduct for Mediators in juli 2004: een privé-initiatief onder supervisie
van de Europese Commissie.302 Publicatie van de gedragscode heeft echter niet officieel
plaatsgevonden, omdat de code geen besluit is van de Europese instellingen. In plaats daarvan
wordt nu aan de Lidstaten opgelegd de mediators op het bestaan van de gedragscode te wijzen
en de code beschikbaar te stellen voor het grote publiek.303 In Nederland is deze code te
vinden via de website van het NMI. De code bestaat uit gedragsregels waaraan alle mediators
zich vrijwillig kunnen onderwerpen en is toepasbaar op alle vormen van mediation in zowel
civiele als commerciële zaken.
Het voorstel voor een Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke
en handelszaken is verschenen op 22 oktober 2004.304 Aan de hand van het voorstel hebben
binnen Europa veel onderhandelingen, overleggen en discussies plaatsgevonden. Vooral de
beperking tot grensoverschrijdende zaken aan de hand van artikel 65 EG-Verdrag vormde een
punt van discussie.305 Aangezien artikel 65 EG-Verdrag expliciet ziet op maatregelen op het
gebied van samenwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen, speelde de
vraag of de reikwijdte van de Richtlijn zich ook zou uitstrekken over nationale geschillen.
Besloten is uiteindelijk om recht te doen aan de inhoud van artikel 65 EG-Verdrag en is de
reikwijdte van de Mediationrichtlijn beperkt gebleven tot grensoverschrijdende gevallen.
Op het voorstel volgden ook verschillende adviezen, waarvan met name het advies van het
Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) het vermelden waard is.306 De EESC
overwoog dat mediation zeker een nuttig instrument is. Zij stelde echter wel dat, wil
300
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bemiddeling ook een bruikbaar instrument worden, het vertrouwen van de Europese burger
gewekt dient te worden. Geadviseerd werd dan ook dat de Europese Commissie richtsnoeren
voor zou stellen om tot een zekere harmonisatie tussen de Lidstaten te komen en om de
kwaliteit en autoriteit van de bemiddelaars te waarborgen. De uitwerking hiervan is thans te
vinden in artikel 4 van de Europese Mediationrichtlijn. Uiteindelijk is de huidige Europese
Mediationrichtlijn vastgesteld op 28 mei 2008, is deze in werking getreden op 14 juni 2009 en
dienen de Lidstaten de Richtlijn te hebben geïmplementeerd voor 21 mei 2011.307
Implementatie kan overigens niet geschieden door middel van vrijwillige overeenkomsten
tussen partijen of andere vormen van zelfregulatie.308
Voorts merk ik op dat de tekst en inhoud van de Europese Mediationrichtlijn zeer
vergelijkbaar is met die van het United Nations Commission on International Trade Law
(UNCITRAL) Model Law on International Commercial Conciliation (MLC). 309 De
UNCITRAL is opgericht in 1966 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
(VN), met als opdracht om de geleidelijke harmonisering en unificatie van het
internationale handelsrecht te bevorderen.310

6.2

Doelstellingen en toepassingsgebied

6.2.1.1 Vier gebieden
In navolging van Van Schelven zou ik het terrein van mediation willen indelen in vier
gebieden311:
-

de interne regelgeving van mediation, inhoudende de regels met betrekking tot het begin,
het verloop en het einde van het mediationproces waarvan onder andere het
Mediationreglement en de mediationovereenkomst deel uitmaken;

-

regels met betrekking tot de externe verhouding tussen mediation en het materiële civiel-,
straf- en bestuursrecht;

-

regels met betrekking tot externe verhouding tussen mediation en het formele civiel-,
straf- en bestuursrecht, zoals proces- en executierechtelijke posities en ontvankelijkheid in
procedures;

307

Kramer 2009, p. 13.
Van Schelven 2009, p. 200: Vgl. Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement n.a.v.
het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van Europese Ministers, d.d. 7 maart 2008, COM(2008) 131 def.
309
A/Res/57/78, 24 januari 2003.
310
www.nmi-mediation.nl.
311
Van Schelven 2009, p. 196-197.
308

59

-

regels waarmee gebruik van mediation in samenleving door of vanwege de overheid
wordt bevorderd.

De Europese Mediationrichtlijn beslaat de laatste drie terreinen. Omdat het een kaderregeling
betreft,312 regelt de Richtlijn niets over het eerste hierboven beschreven terrein, het
inhoudelijke proces van mediation.
Uit

de

ontwikkelingen

voorafgaand

aan

de

totstandkoming

van

de

Europese

Mediationrichtlijn313 en uit de considerans en de inhoud van de artikelen van de Richtlijn,
blijkt voorts vrij duidelijk wat de doelstelling van het Europees Parlement en de Europese
Raad is geweest met de komst van de Richtlijn. In deze paragraag zal aan de hand van die
considerans en de inhoud van de artikelen besproken worden wat de doelstelling en de
werkingssfeer van de Europese Mediationrichtlijn is en wat de overige kernpunten van de
Richtlijn zijn. Tot slot wordt kort toegelicht wat implementatie van een Richtlijn inhoudt.

6.2.1.2 Doelstelling en werkingssfeer
Met de komst van de Richtlijn tracht de Europese wetgever te zorgen voor een betere toegang
tot de rechtspleging op het gebied van grensoverschrijdende burgerlijke en handelsrechtelijke
geschillen binnen Europa.314 Deze doelstelling kan op zichzelf binnen het kader van de
doelstelling van de Europese Gemeenschap (EG) worden geplaatst, te weten een ruimte van
vrijheid, veiligheid en recht te handhaven en te ontwikkelen waarin het vrije verkeer van
personen gewaarborgd is.315 Artikel 1 van de Richtlijn bepaalt dan ook dat de toegang tot
alternatieve geschillenbeslechting vergemakkelijkt wordt, de minnelijke schikking van
geschillen bevorderd wordt en dat zorg gedragen wordt voor een evenwichtige samenhang
tussen mediation en behandeling in rechte.316
De werkingssfeer van de Richtlijn wordt beperkt tot grensoverschrijdende burgerlijke en
handelsgeschillen van onderdanen van de EU-Lidstaten, behalve Denemarken dat niet
deelneemt aan deze Richtlijn.317 Het begrip grensoverschrijdende geschillen wordt verder
ingekleurd door artikel 2, waarin wordt bepaald dat: een grensoverschrijdende geschil, een
312
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geschil is waarin ten minste één van de partijen haar woonplaats in een andere Lidstaat heeft
dan de andere partijen, op het tijdstip waarop: a) partijen onderling overeenkomen gebruik te
maken van mediation nadat een geschil is ontstaat, b) de rechter mediation beveelt, c) zich uit
hoofde van het nationale recht een verplichtingen tot gebruikmaking van mediation zich
voordoet of d) de partijen overeenkomstig artikel 5 verzocht wordt gebruik te maken van
mediation.318 Voorts heeft de Richtlijn ingevolge lid 2, tweede zin van artikel 1, geen
betrekking op rechten en verplichtingen waarover partijen uit hoofde van het toepasselijke
recht op de mediation geen zeggenschap hebben, met name niet op fiscale zaken,
douanezaken, administratiefrechtelijke zaken en op de aansprakelijkheid van de staat. Tot slot
vallen ingevolge overweging 11 van de considerans onderhandelingen voorafgaande aan het
sluiten van een overeenkomst buiten de werkingssfeer van de Richtlijn. Ook de zogenaamde
preventieve mediation valt dus buiten de werkingssfeer van de Richtlijn.319

6.2.2 Definities
Artikel 3 omvat zeer ruime definities van mediation (a) en mediator (b), waaruit eens te meer
duidelijk blijkt dat het slechts gaat om een kaderregeling. Het is aan de Lidstaten zelf te
bepalen hoe zij de Richtlijn implementeren.
In de gehele Europese Mediationrichtlijn worden de termen mediation/mediator en
bemiddeling/bemiddelaar naast elkaar gebruikt. In paragraaf 2.1.2 is eerder al notie gemaakt
van het verschil tussen de Nederlandse begrippen bemiddeling en mediation. De kenmerken
die daar aan mediation toegedicht werden, zijn ook terug te vinden in de definitie van artikel
3.320 Het gaat om een gestructureerde procedure, omkleed met bepaalde waarborgen, zoals
vrijwilligheid en onpartijdigheid. Freudenthal en Schonewille hebben hun bezorgdheid geuit
met betrekking tot de in de Richtlijn gehanteerde terminologie, dat mediation niet mag
verwateren tot bemiddeling.321 Mijn inziens geeft de Europese wetgever hiermee slechts een
mooi handvat om mediation, daar waar nodig, in te kunnen kaderen, zonder daarmee ook het
mediationproces aan juridisering te onderwerpen.
Een ander punt dat benadrukt dat de Richtlijn slechts summiere basisregels geeft is de ruime
benadering van de rechter als mediator. Tegen de voorkeur van toenmalig minister van
318
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319
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Justitie Donner in, kan ingevolge artikel 3 ook de rechter die niet verantwoordelijk is voor de
behandeling in rechte van het betrokken geschil als mediator optreden.322 De
Mediationrichtlijn is er duidelijk op gericht Lidstaten op een bij hen passende wijze uitvoering
te laten geven aan de verplichtingen die uit de Richtlijn volgen, geprobeerd wordt hen zoveel
mogelijk vrij te laten om mediation al dan niet in wettelijke regels vast te leggen.

6.2.3 Overige kernpunten
Er zijn een aantal kernpunten die voor de EU en haar Lidstaten weldegelijk van belang zijn,
maar in het kader van deze scriptie slechts summier toegelicht worden. Dat zijn de volgende
kernpunten.
Artikel 5 bepaalt dat een rechterlijke instantie in voorkomend geval mediation kan
voorstellen.323 De Richtlijn bevat geen regeling over de voorwaarden waaronder partijen een
beroep op mediation kunnen doen. Daarentegen wordt in lid 2 van het artikel gewezen op de
mogelijkheid om in de nationale wetgeving gebruik van mediation voor of na het begin van
een gerechtelijke procedure verplicht te stellen. Uitgangspunt is dat partijen zelf
verantwoordelijk blijven.
De tenuitvoerlegging324 van de uitkomst van de mediation wordt geregeld in artikel 6.
Partijen, of één van hen325 kunnen verzoeken dat de inhoud van een via mediation bereikte
overeenkomst uitvoerbaar wordt gemaakt. In paragraaf 3.3.6 Is reeds besproken op welke
manieren dit in Nederland thans mogelijk is.326 Dit is uiteraard slechts mogelijk voor zover
het gaat om verplichtingen die zich lenen voor feitelijke tenuitvoerlegging.
Een belangrijk aspect dat ook in de Richtlijn wordt behandeld is verjaring. Artikel 8 verplicht
Lidstaten om partijen na een mediation niet te beletten een gerechtelijke procedure aanhangig
te maken met betrekking tot hun geschil door het verstrijken van verjaringstermijnen tijden
het mediationproces.327
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De artikelen 9 en 10 behelzen voorts aanbevelingen aan Lidstaten om het algemene publiek te
informeren, met name via internet, over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van mediators
en mediationorganisaties en over de bevoegde rechterlijke en andere instanties.

6.2.4 Verplichtingen voor de Lidstaten
De Europese Mediationrichtlijn legt derhalve een aantal verplichtingen op aan de Lidstaten.328
Hieronder worden deze verplichtingen kort samengevat:
-

Lidstaten dienen vrijwillige gedragscodes voor mediators en andere effectieve
kwaliteitscontrolemechanismen te bevorderen;

-

Lidstaten dienen een opleiding voor mediators te bevorderen;

-

Lidstaten zijn verplicht erop aan te dringen dat NAW-gegevens van mediators en
gegevens over mediationdiensten aan publiek ter beschikkingstelling gesteld worden;

-

Lidstaten behoren te waarborgen dat rechterlijke instanties in iedere stand van het geding
de strijdende partijen uit kunnen nodigen voor bemiddeling of mediation, of voor
deelname aan een voorlichtingssessie hierover;

-

Lidstaten dienen er voor zorgen dat de schriftelijke schikking die bereikt wordt,
uitvoerbaar wordt gemaakt (rechterlijke uitspraak of authentieke akte);

-

Lidstaten zijn verplicht het vertrouwelijke karakter van mediation te waarborgen;

-

Door de Lidstaten moet rekening gehouden worden met de verjaringstermijnen.

6.2.5.1 Implementatie
Wat betekent implementatie van een Richtlijn, wat staat de Nederlandse wetgever eigenlijk te
doen?
Op basis van het attributiebeginsel beschikt de EU over verschillende instrumenten om haar
doelstellingen te verwezenlijken.329 Deze instrumenten staan verwoord in artikel 249 EG
Verdrag, namelijk het vaststellen van Verordeningen en Richtlijnen, het geven van
beschikkingen en het uitbrengen van aanbevelingen of adviezen. Richtlijnen verplichten
Lidstaten een bepaald resultaat te bereiken maar laat aan de nationale instanties de
bevoegdheid over daartoe „de vorm en het middel‟ te kiezen.330 Een Richtlijn is er op gericht
nationale regelingen te harmoniseren en te coördineren.331 Overigens hebben Richtlijnen niet
328
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de bedoeling om het nationale beleid en regelgeving volledig te verdringen, maar dienen er
slechts voor te zorgen dat de nationale wetgeving aangepast wordt op die punten waar het
nationale recht problemen veroorzaakt met de Richtlijn.332

6.2.5.2 Implementatie van de Mediationrichtlijn in Nederland
De Mediationrichtlijn ziet op grensoverschrijdende gevallen en laat Lidstaten dus vrij een
eigen beleid te voeren voor wat betreft interne geschillen. Nu de Richtlijn slechts een
kaderregelgeving inhoudt en dus het karakter draagt van minimumharmonisatie, staat het
Lidstaten in beginsel vrij strengere regels in de nationale wetgeving op te nemen,
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel.333 Met die regelgeving dient dan natuurlijk wel de
doelstellingen van Europese gemeenschap beoogt te zijn.334
Bosnak schetst voor de Nederlandse situatie twee mogelijkheden.335 Enerzijds wijst hij op de
mogelijkheid van “implementatie light”, waarin alleen de basiselementen geregeld worden die
hier in Nederland nog niet wettelijk zijn vastgelegd, uitsluitend geldend voor
grensoverschrijdende mediations. Anderzijds vraagt hij zich af of de wetgever hier niet de
gelegenheid te baat moet nemen om van deze kaderregelgeving niet een mooie nationale
regeling te maken die ook geldt voor interne gevallen. In de conclusie van deze scriptie zullen
enkele implementatiemogelijkheden op een rijtje gezet worden.

6.3

Kwaliteitswaarborging en verschoningsrecht

6.3.1 Kwaliteitswaarborging
In hoofdstuk 4 is reeds uitgebreid ingegaan op de kwaliteitswaarborging van mediation in
Nederland. Het NMI is een gevestigde organisatie die kwaliteitswaarborging van mediators
tot doelstelling heeft en dat bewerkstelligt met een uitgewerkt systeem van registratie en
certificatie van mediators en kwaliteitscontrole op diverse opleidings- en trainingsinstituten.
Bovendien bewaken de Tuchtcommissie en het College van Beroep de kwaliteit van
mediators die aan het NMI Mediationreglement en het ACB Reglement onderworpen zijn. De
vraag die echter opgeworpen wordt met betrekking tot Europese regelgeving is of
communautaire regelgeving betreffende kwaliteitswaarborging nodig is om „de goede
werking van de interne markt voor de verstrekking en gebruikmaking van mediation te
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waarborgen‟.336 Wackie Eysten vraagt zich terecht af of het niet beter is om op nationaal
niveau de kwaliteit van mediation en de opleiding van mediators te regelen. Ook op Europees
niveau is hierover gediscussieerd en het Europees Parlement heeft uiteindelijk de volgende
regeling in de Mediationrichtlijn opgenomen. Artikel 4 bepaalt thans dat Lidstaten met alle
hen passend geachte middelen de opstelling van vrijwillige gedragscodes en de naleving
ervan door mediators, en andere doeltreffende kwaliteitscontrolemechanismen dienen te
bevorderen. Naast het zojuist genoemde registratie- en certificatiesysteem en de
onafhankelijke Tuchtcommissie, stelt het NMI op haar site ook een gedragscode 337 voor
mediators ter beschikking en zijn geregistreerde en gecertificeerde mediators onderworpen
aan de regels van het Mediationreglement. Hiermee wil ik benadrukken dat voor wat betreft
de verplichting die artikel 4 van de Europese Mediationrichtlijn oplegt aan de Lidstaten, dit
voor Nederland geen grote moeilijkheden zal opleveren.

6.3.2 Verschoningsrecht
Een belangrijk aspect van mediation dat nauw samenhangt met de kwaliteit van deze wijze
van geschilbeslechting waar ook veel discussie over heeft plaatsgevonden, is de
vertrouwelijkheid. Het succes van mediation is namelijk dikwijls afhankelijk van de vrijheid
waarmee partijen tijdens de mediationprocedure met elkaar en met de mediator over het
geschil, de onderliggende belangen en hun emoties kunnen praten.338 Vertrouwelijkheid is
daarom een van de belangrijkste instrumenten om, buiten het „kunnen‟ van de mediator,339
een open dialoog te bewerkstelligen. Artikel 7 van de Mediationrichtlijn dient die
vertrouwelijkheid te waarborgen. Ingevolge dit artikel dienen Lidstaten ervoor te zorgen dat
noch de mediator, noch enige persoon die bij het verlenen van de mediation is betrokken,
tijdens een burgerlijke of handelszaak of tijdens arbitrage verplicht wordt een getuigenis af te
leggen omtrent informatie die voortvloeit uit de mediation. De vertrouwelijkheid kan terzijde
geschoven worden voor zover, (a) dit nodig is om dwingende redenen van openbare orde van
een Lidstaat, en (b) indien openbaarmaking van de inhoud van de via de bemiddeling bereikte
overeenkomst noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst. Hieruit vloeit
een verschoningsrecht voor de mediator voort met betrekking tot grensoverschrijdende
geschillen. Zoals uitgelegd wordt de geheimhouding in Nederlandse mediations op dit
336
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moment vastgelegd in de mediationovereenkomst,340 maar is nog niets geregeld over het
verschoningsrecht.341 De Richtlijn laat wel expliciet de mogelijkheid open dat Lidstaten op
nationaal niveau strengere maatregelen nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van
mediation. Bij de implementatie van de Europese Mediationrichtlijn staat het de Nederlandse
wetgever dus vrij ook een verschoningsrecht voor interne geschillen op te nemen.

6.4

De Belgische Bemiddelingswet

In navolging van enkele Nederlandse auteurs die zich verdiept hebben in de vraag hoe de
Europese Mediationrichtlijn in de Nederlandse wet geïmplementeerd dient te worden, stuit
ook ik op de Belgische Bemiddelingswet.342 Deze wet biedt namelijk, zeker voor de
Nederlandse wetgever, genoeg stof tot nadenken en veel inspiratie.343 Terwijl men begin deze
eeuw in Nederland nog bezig was met de vraag óf er wel een mediationwet moest komen,
stond in België de vraag centraal wàt er in die wet zou moeten staan.344 Onze Zuiderburen zijn
er dan ook in geslaagd de Richtlijn voortijdig in hun nationale wetgeving om te zetten. Reeds
op 21 februari 2005 is Deel VII van Gerechtelijk Wetboek (Ger. W) “wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek in verband met bemiddeling” ingevoerd.345 In deze paragraaf zal
bondig ingegaan worden op de inhoud van de Belgische Bemiddelingswet. De
totstandkomingsgeschiedenis van deze wet zal verder niet behandeld worden, daarvoor wordt
verwezen naar onder andere Verbist,346 Allemeersch en Schollen347 en Taelman.348

6.4.1 Algemeen
De Belgische Bemiddelingswet beslaat de artikelen 1724 tot en met 1736 en is geplaatst in
Deel II van het Gerechtelijk Wetboek, direct achter de wettelijke regeling van arbitrage.
Getracht is, aldus Euwema, om bemiddeling een waardig alternatief te laten zijn voor
arbitrage en rechtspraak.349 Overigens heeft de Belgische minister van Justitie voorgesteld om
in de zogenoemde nieuwe eenheidsrechtbanken een bemiddelingsafdeling op te richten
waarin

verschillende

vormen
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alternatieve

geschillenbehandeling

worden
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gecentraliseerd.350 Hierbij wordt gedacht aan arbitrage, vrijwillige en gerechtelijke
bemiddeling in burgerlijke zaken en de herstelbemiddeling in strafzaken. De inrichting van de
Belgische bemiddelingsafdelingen verschilt nogal van de Nederlandse mediationbureaus, die
zich exclusief toeleggen op doorverwijzing naar mediation.
Met Verbist ben ik het voorts eens dat het opvallend is dat in de Nederlandstalige versie van
de Richtlijn steeds de begrippen „mediation‟ en „bemiddeling‟ naast elkaar gebruikt
worden.351

352

Dit is een gevolg van het feit dat men in twee verschillende Lidstaten met

dezelfde taal, een ander begrip gebruikt voor hetzelfde concept. Geheel in de stijl van de
Belgische wet zal ik verder in deze paragraaf de term bemiddeling hanteren.

6.4.2 Toepassingsgebied en definitie
In artikel 1724 Ger. W. wordt bepaald dat bemiddeling mogelijk is voor elk geschil dat
vatbaar is om geregeld te worden via een „dading‟. Dading is een (civielrechtelijke) schikking
of overeenkomst tussen partijen, waarbij partijen een geding voorkomen of beëindigen door
elkaar tegemoet te komen en waardoor de rechter dus geen uitspraak hoeft te doen.353 Enkel
rechten waarover partijen vrij kunnen beschikken komen voor dading in aanmerking, derhalve
worden zaken die de openbare orde betreffen uitgesloten voor dading. 354 Dit heeft er mee te
maken dat in dergelijke zaken een eventueel akkoord niet door de rechter kan worden
gehomologeerd, hetgeen ingevolge artikel 1733 Ger. W. wel mogelijk is voor
„bemiddelingsakkoorden‟.355 Het toepassingsgebied van de Belgische Bemiddelingswet is dus
beperkt. Overigens zijn er meer vormen van bemiddeling geregeld in de Belgische wet.
Verbist wijst bijvoorbeeld op de strafbemiddeling356 en de schuldbemiddeling.357
Frappant is echter dat de Belgische wetgever zich er niet aan gewaagd heeft een definitie te
geven van de termen bemiddeling en bemiddelaar, hetgeen in artikel 3 van de
Mediationrichtlijn wel is gedaan. De Belgische Bemiddelingswet onderscheidt verder twee
soorten van bemiddeling: de vrijwillige bemiddeling ingevolge artikel 1730 Ger. W. en de
gerechtelijke bemiddeling ingevolge artikel 1734 Ger. W.358
350
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6.4.3 Kwaliteit
Net als in Nederland staat in België het waarborgen van de kwaliteit van bemiddeling hoog in
het vaandel. In de Bemiddelingswet is dan ook een kwaliteitscontrolemechanisme betreffende
bemiddeling ingevoerd, dat bestaat in het verlenen van een „erkenning‟ aan bemiddelaars door
de Federale Bemiddelingscommissie die bij dezelfde bemiddelingswet werd in het leven
geroepen.359 De Federale Beoordelingscommissie bestaat uit een algemene commissie en drie
bijzondere commissies. De algemene commissie heeft een zevendelig takenpakket, dat er
onder andere uit bestaat criteria voor de erkenning van bemiddelaars te bepalen, bemiddelaars
te erkennen en een gedragscode op te stellen en de eruit voortvloeiende sancties te bepalen.360

6.4.4 Vertrouwelijkheid
Tot slot is natuurlijk van belang hoe de vertrouwelijkheid, een van de belangrijkste elementen
van bemiddeling,361 in de Belgische Bemiddelingswet is geregeld. In artikel 1728 Ger. W.
wordt aandacht besteedt aan twee onderdelen daarvan, te weten de geheimhoudingsplicht en
het beroepsgeheim. De documenten die worden gemaakt en de mededelingen die worden
gedaan in de loop en ten behoeve van de bemiddeling zijn vertrouwelijk. Zij mogen niet
worden aangevoerd in een gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure. Bovendien
zijn ze niet toelaatbaar als bewijs, zelfs niet in een buitengerechtelijke procedure. Voorts kan
de bemiddelaar niet worden opgeroepen als getuige in een burgerrechtelijke of
administratieve procedure. Daarenboven voorziet de Belgische wet in een sanctionering van
een inbreuk op de geheimhoudingsplicht. Artikel 1728 Ger. W. beantwoordt dan ook volledig
aan artikel 7 (lid 1) van de Europese Mediationrichtlijn.

6.5

Afsluiting

Dit hoofdstuk laat zien dat mediation de afgelopen twee decennia ook in Europees opzicht aan
belangstelling heeft toegenomen. Sinds 21 mei 2008 is de Europese Mediationrichtlijn een feit
en na 21 mei 2011 zal de mediationregelgeving deel uitmaken van de rechtsstelsels van 26
Lidstaten. Het is thans aan de Nederlandse wetgever op welke manier die regelgeving deel uit
gaat maken van het Nederlandse rechtsstelsel.
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7.

Conclusie

7.1

Probleemstelling en bevindingen

In deze scriptie is onderzocht hoe het verschoningsrecht voor de mediator geïmplementeerd
kan worden in de Nederlandse wet aan de hand van de Europese Mediationrichtlijn. De
hoofdvraag die daartoe in de inleiding is gepresenteerd is: Hoe dient de implementatie van het
verschoningsrecht aan de hand van de Europese Mediationrichtlijn plaats te vinden in
Nederland? De vraag hoe het verschoningsrecht voor de mediator geïmplementeerd dient te
worden hangt nauw samen met de vraag hoe de Europese Mediationrichtlijn in het algemeen
geïmplementeerd dient te worden. Om te bezien wat de invloed van deze Richtlijn is op het
Nederlandse stelsel moet eerst duidelijk zijn wat de stand van zaken in Nederland op dit
moment is wat betreft mediation.
In het eerste hoofdstuk is het begrip „mediation‟ geïntroduceerd en afgebakend. Tot voor kort
heeft de Nederlandse regering verkondigd dat het niet wenselijk is gemeenschappelijke
regelgeving voor mediation in te voeren, omdat het begrip nog niet afgebakend is. Ik ben van
mening dat juist het niet inkaderen van mediation tot gevolg heeft gehad dat het niet
voldoende afgebakend is. Daarnaast kan het begrip „mediation‟ thans voldoende afgebakend
worden om het in een wettelijk kader te plaatsen, zonder dat dat af zal doen aan het informele
karakter ervan. Zakelijke mediation kan in beginsel binnen dezelfde definitie van mediation
geplaatst worden, zij het dat het slechts gebruikt wordt voor zakelijke geschillen.
Hoewel mediation nog geen „eigen‟ plaats heeft in het wettelijke Nederlandse stelsel, kan het
wel in een juridisch kader geplaatst worden. In het derde hoofdstuk is mediation besproken
aan de hand van verschillende wettelijke bepalingen. Ten eerste kan mediation geplaatst
worden binnen het stelsel van het algemeen verbintenissenrecht. Aan het begin van de
mediationprocedure wordt een mediationovereenkomst getekend, waarin zaken worden
geregeld als de opdracht aan en het honorarium van de mediator, de geheimhouding en de
vastlegging van de afspraken. Voor NMI mediators zijn op de overeenkomst het NMI
Mediation Reglement en de NMI Gedragsregels van toepassing en zijn zij onderworpen aan
de NMI Klachtenregeling en onafhankelijk tuchtrecht. Tot slot worden de (deel)afspraken
vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die op verschillende manieren uitvoerbaar
verklaard kan worden. Zakelijke mediation kan binnen hetzelfde juridische kader geplaatst
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worden. De Stichting ACBMediation kent voorts voor zakelijke mediators het ACB
Mediationreglement, ACB Gedragsregels en de ACB Klachtregeling.
Vervolgens is in het vierde hoofdstuk de kwaliteitswaarborging van mediation in Nederland
aan bod gekomen. Binnen het Nederlandse stelsel wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de
beroepsgroep van mediators zelf zorg draagt voor de borging van kwaliteit. In de praktijk
heeft het NMI die taak op zich genomen. Het NMI is een onafhankelijke kwaliteitskoepel
voor mediation in Nederland, dat een registratie- en certificatiesysteem kent en voorts
mediators onderwerpt aan een Mediation Reglement, Gedragsregels en een Klachtregeling.
Daarnaast is het NMI aangesloten op het systeem voor onafhankelijke tuchtrechtspraak.
Iedereen mag zichzelf in Nederland mediator noemen, maar NMI geregistreerde of
gecertificeerde mediators mogen de titel NMI geregistreerd of NMI gecertificeerd mediator
voeren. Voor wat betreft het bedrijfsleven geldt dat de Stichting ACBMediation zich richt op
zakelijke geschillen. Net als het NMI kent de Stichting gedragsregels, modellen en
reglementen en is deze ook aangesloten op de Tuchtcommissie. Ofschoon de standaarden vele
malen lager zijn dan bij rechtspraak en advocatuur wordt kwaliteit van mediation in zekere
zin op deze manier gewaarborgd.
Het verschoningsrecht is aansluitend behandeld in het vijfde hoofdstuk. Het Nederlandse
stelsel kent een ´klassiek kwartet´ dat thans op basis van de wet en de jurisprudentie het
functionele verschoningsrecht toekomt. De Hoge Raad is voorzichtig met het toekennen van
het functionele verschoningsrecht, tot op heden kan een verschoningsrecht voor de mediator
dan ook nog niet aangenomen worden. De Hoge Raad schrijft een aantal vereisten voor waar
een beroepsgroep aan moet voldoen wil het aanspraak kunnen maken op het functionele
verschoningsrecht.362 Mijn inziens voldoet mediation op dit moment nog niet aan slechts twee
vereisten daarvan, namelijk dat het beroep wettelijk geregeld moet zijn en dat er sprake is van
een redelijk omlijnde taak. Wat betreft zakelijke mediation kan het zo zijn dat het toekennen
van verschoningsrecht bij kan dragen aan het groeien van vertrouwen in mediation.
In het laatste hoofdstuk is de Europese Mediationrichtlijn aan bod gekomen. De Richtlijn is
een kaderregeling, dat ten doel heeft te zorgen voor een betere toegang tot de rechtspleging op
het gebied van grensoverschrijdende burgerlijke en handelsrechtelijke geschillen binnen
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Europa en slechts geldt voor grensoverschrijdende geschillen. Aan de hand van de eerdere
hoofdstukken ben ik tot de conclusie gekomen dat mediation in Nederland op enkele punten
reeds voldoet aan de Mediationrichtlijn, maar dat het aanbeveling verdient de
vertrouwelijkheid beter te borgen. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen is artikel 7 in de
Richtlijn opgenomen. Met dit artikel wordt ook beoogd om de aansluiting tussen een
opvolgende gerechtelijke of arbitrale procedure te regelen. Het staat Lidstaten vrij om in het
kader van het tweede lid van dit artikel strengere maatregelen te nemen om de
vertrouwelijkheid te waarborgen. Gedacht kan daarbij worden aan verschoningsrecht.
In Nederland is het gebruikelijk om vooraf in de mediationovereenkomst de vertrouwelijkheid
overeen te komen, maar is het verschoningsrecht voor de mediator niet wettelijk geregeld. De
rechter beoordeelt thans per zaak of er wel of geen verschoningsrecht aan de mediator wordt
toegekend. Hoewel het mijns inziens niet noodzakelijk is dat er een verschoningsrecht komt
voor mediators,363 is het wel wenselijk dat het wettelijk ingekaderd wordt.

7.2

Implementatie

Richtlijnen verplichten Lidstaten een bepaald resultaat te bereiken maar laat aan de nationale
instanties de bevoegdheid over daartoe „de vorm en het middel‟ te kiezen. Hieronder zal ik
drie mogelijkheden schetsen om de Europese Mediationrichtlijn te implementeren in het
Nederlandse stelsel. Tot slot zal ik mijn hoofdvraag beantwoorden en motiveren welke
mogelijkheid ik het meest gepast vind.

I) Implementatie light
Deze door Bosnak geïntroduceerde mogelijkheid behelst wettelijke vastlegging van de
basiselementen van mediation die nog niet geregeld zijn in Nederland en die uitsluitend geldt
voor grensoverschrijdende mediations. Voor wat betreft een verschoningsrecht stel ik me dan
voor dat er aan artikel 165 lid 2 Rv een derde sub (c) toegevoegd wordt, waarin wordt bepaald
dat in geval van een grensoverschrijdend geschil, ook een mediator zich mag verschonen. Aan
de andere vereisten die door de Hoge Raad voorgeschreven worden hoeft dan niet voldaan te
zijn, omdat de mediator geen verschoningsrecht toekomt voor wat betreft interne geschillen.
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mediationovereenkomst dat zij een geheimhoudingsplicht hebben.
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II) Implementatie medium
Deze vorm van implementatie zal inhouden dat de kaderregeling van de Mediationrichtlijn
ook van toepassing is op interne gevallen. Aan artikel 165 Rv zou een derde lid toegevoegd
kunnen worden waarin wordt bepaald dat aan geregistreerd mediators een verschoningsrecht
toekomt voor zover dat door partijen overeen is gekomen in een mediationovereenkomst. Op
die manier wordt gewaarborgd dat niet iedereen onder welke omstandigheid dan ook een
beroep op het verschoningsrecht toekomt. Voorts dienen elders in de wet (BW en Rv) de
andere regelingen van de Mediationrichtlijn opgenomen te worden, zodat voldaan wordt aan
de vereisten die door de Hoge Raad voorgeschreven zijn om aanspraak te maken op het
verschoningsrecht.

III) Implementatie door middel van een volledige Mediationwet
Een derde mogelijkheid om de Mediationrichtlijn te implementeren is, in navolging van onze
Zuiderburen, door middel van een volledige Mediationwet waarin de gehele kaderregeling
van de Mediationrichlijn is overgenomen en is toegepast op het Nederlandse stelsel. Aan het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, achter artikel 1076 Rv, zou dan een Vijfde Boek
toegevoegd kunnen worden: Mediation. Ik stel voor dat het verschoningsrecht voor de
mediator dan bepaald wordt in een eigen artikel, gelijkend op artikel 165 lid 2 Rv.

7.3

Afsluiting

Mijn voorkeur verdient implementatie medium, dit lijkt mij de gulden middenweg. Het lijkt
me verstandig de implementatie van de Europese Mediationrichtlijn aan te grijpen om er voor
te zorgen dat in het Nederlandse stelsel ook een regeling getroffen wordt voor mediation. Dat
het verschoningsrecht voor de mediator wettelijk geregeld wordt lijkt me zeer wenselijk. Een
wettelijke regeling en een duidelijk omlijnde taak complementeren de vereisten van de Hoge
Raad waar thans al aan voldaan wordt door een geregistreerd mediator, namelijk dat met de
uitoefening van het beroep een aanzienlijk algemeen belang gemoeid is, dat het beroep onder
tuchtrechtelijke controle staat en dat de geheimhoudingsplicht voortvloeit uit de wet,
overeenkomst of normen van maatschappelijk behoren. Bovendien geloof ik niet dat het de
bedoeling is geweest van de Europese wetgever om de nationale stelsels te laten verschillen
van de internationale regeling. Daarvan getuigen ook de discussies die over het begrip
„grensoverschrijdend‟ in artikel 65 EG Verdrag hebben plaatsgevonden.364 Voorts denk ik
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implementatie medium op dit moment beter in het Nederlandse stelsel pas dan het invoegen
van een volledige Mediationwet. Ook omdat het Nederlandse stelsel op enkele punten al aan
de Richtlijn voldoet. Zo is er veel informatie beschikbaar over mediation, worden er
opleidingen gefaciliteerd voor mediators en kan de rechter partijen in elke stand van het
geschil partijen uitnodigen gebruik te maken van mediation.

Tot slot geldt dat zeker voor zakelijke mediation bekendheid van en vertrouwen in mediation
moet groeien. Het invoeren van wetgeving daaromtrent zou er voor kunnen zorgen dat
vertrouwen toeneemt. Ook zou het invoeren van verschoningsrecht voor de mediator ervoor
kunnen zorgen dat het ontbreken van verschoningsrecht als excuus gebruikt kan worden om
geen

gebruik

te

maken

van

mediation.
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BIJLAGE I
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Vragenlijst voor professionele mediators
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoe lang werkt u als mediator en binnen wat voor bedrijf voert u dat beroep uit?
Met welke achtergrond bent u dit beroep gaan uitoefenen?
Wat was voor u de beweegreden om mediator te worden?
Wat is volgens u een goede mediator?
Met wat voor soort conflicten heeft u te maken? Wat kenmerkt deze conflicten?
Als gezocht wordt naar jurisprudentie over zakelijke mediation valt op dat er weinig
jurisprudentie over dit onderwerp is. Waarom is dat denkt u?
7. De implementatie van de Europese Mediationrichtlijn heeft veel stof doen opwaaien;
als u zelf kijkt naar de beroepsgroep van mediator in het algemeen, mist u wet- en
regelgeving met betrekking tot dit beroep? Zo ja, in welk opzicht?
8. Denkt u dat juridisering van het mediationproces zal leiden tot verbetering van
kwaliteit en meer vrijheid en veiligheid zal geven of denkt u dat mediation als vorm
van alternatieve geschilbeslechting door die juridisering juist meer gaat lijken op het
procesrecht?
9. Vind u dat een mediator, net als een advocaat, na afronding van zijn/haar opleiding,
een beschermde titel moet hebben? Zo ja, hoe stelt u zich dat voor?
10. En vind u dat een mediator ook verschoningsrecht moet hebben? Waarom vind u dat
wel/niet?
11. Denkt u dat men in (bepaalde) geschillen niet kiest voor mediation omdat de mediator
geen verschoningsrecht heeft?
12. Heeft u nog op- en aanmerkingen over dit onderwerp?

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Interview dhr.mr. K. Bakx gecertificeerd mediator, docent bij het NMI en directeur van
Rubato.
1. Hoe lang werkt u als mediator en binnen wat voor bedrijf voert u dat beroep uit?
Sinds 1996 (dus een van de eersten die de opleiding volde), eigen onderneming sinds
1998. Rubato is een mediationkantoor, gespecialiseerd in zakelijke mediation, met
name arbeidsrecht, huurrecht, fiscaal recht en franchise-zaken. Is ook werkzaam bij
het NMI als docent.
2. Met welke achtergrond bent u dit beroep gaan uitoefenen?
Juridische achtergrond. Komt uit het bedrijfsleven, heeft veel te maken gehad met
oprichting van vennootschappen en conflicten. Voor mediation geldt dat hij „er in is
gerold‟.
3. Wat was voor u de beweegreden om mediator te worden?
Interesse in mensen en het gedrag daarvan in conflictsituaties. Eigen ervaring.
Mediation is een interessante manier van geschilbeslechting.
4. Wat is volgens u een goede mediator?
Een goede mediator moet voldoen aan 5 vereisten: 1) een degelijke opleiding, met
toelatingsvereisten, en afsluiting met een stage bij een ervaren patroon. 2) een goede
mediator heeft minimaal 12 jaar ervaring in het vak. 3) jaarlijks bijhouden van punten
(meer dan nu vereist is) om de titel van gecertificeerd mediator te kunnen behouden.
4) mediation is het hoofdberoep. 5) staat ingeschreven bij de raad voor de
rechtsbijstand, wat betekent dat hij/zij doorverwijzingen van de rechtbank krijgt.
5. Met wat voor soort conflicten heeft u te maken? Wat kenmerkt deze conflicten?
Hoofdzakelijk mediations in bovengenoemde specialisaties. Vaak complexe zaken en
niet zelden is know how bij de mediator noodzakelijk. Het is geen vereiste om jurist of
psycholoog te zijn als mediator maar het is wel handig, bijvoorbeeld bij het opstellen
van de vaststellingsovereenkomst.
6. Als gezocht wordt naar jurisprudentie over zakelijke mediation valt op dat er weinig
jurisprudentie over dit onderwerp is. Waarom is dat denkt u?
Er is weinig jurisprudentie omdat er maar een beperkt aantal mediators slechts
zakelijke mediations doet en al helemaal die dat als core business hebben. Er worden
relatief meer familiezaken doorverwezen door de rechtbank. Als bekendheid met
mediation groter wordt zal er meer doorverwezen worden en zal het wennen. Nu heeft
de rechtbank (vooral in het noorden) nog veel moeite met het uithanden geven van
(zakelijke) zaken.
7. De implementatie van de Europese Mediationrichtlijn heeft veel stof doen opwaaien;
als u zelf kijkt naar de beroepsgroep van mediator in het algemeen, mist u wet- en
regelgeving met betrekking tot dit beroep? Zo ja, in welk opzicht?
Geen regelgeving met betrekking tot mediation is een groot gemis. Met name de
kwaliteit op dit moment is slecht, er werken veel mediators beneden de maat. Er zijn
geen kwaliteitswaarborgen. Het NMI kan dat proces niet sturen, is bezig het eigen
hoofd boven water te houden en neemt daardoor alles en iedereen aan om zoveel
mogelijk opleidingen te accrediteren (om zo contributie binnen te slepen). Wie zou dat
wel moeten reguleren? De overheid, maar ook die heeft dat op dit moment naast zich
neergelegd.
8. Denkt u dat juridisering van het mediationproces zal leiden tot verbetering van
kwaliteit en meer vrijheid en veiligheid zal geven of denkt u dat mediation als vorm
van alternatieve geschilbeslechting door die juridisering juist meer gaat lijken op het
procesrecht?
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Juridisering van het mediationproces moet juist voorkomen worden. Dat is duidelijk
merkbaar bij door de rechter doorverwezen zaken. Het is van belang partijen even
afstand te laten nemen van pleitnota‟s waarmee ze de barricade‟s zijn beklommen.
Buiten het strakke keurslijf van rechtsregels is in conflicten veel mogelijk. Zeker als
partijen in staat zijn naar elkaar te luisteren. Wat is dan een verschil tussen familie en
zakelijke mediations? Bij familierechtelijke mediations moet je als mediator juist
emoties weghalen om zo achter daadwerkelijke belangen te komen en bij zakelijke
mediations moet men juist emoties naar voor halen om te kijken wat de belangen zijn.
9. Vind u dat een mediator, net als een advocaat, na afronding van zijn/haar opleiding,
een beschermde titel moet hebben? Zo ja, hoe stelt u zich dat voor?
Natuurlijk moet een mediator een beschermde titel hebben, dat is een direct gevolg
van regulering. Titelbescherming kan wettelijk worden vastgelegd. Je bent of mediator
of niet, net als bij advocaten en notarissen. Daarvoor moeten bekwaamheidseisen (ook
voor de toelating van de opleiding) worden aangescherpt en moet er een verplichte
stageperiode bij ervaren patroons. Jaarlijks punten halen.
10. En vind u dat een mediator ook verschoningsrecht moet hebben? Waarom vind u dat
wel/niet?
Verschoningsrecht is wenselijk, maar niet nodig. Een goede mediationovereenkomst
voldoet aan de eisen het burgerlijk wetboek en kan gezien worden als
bewijsovereenkomst. Daarin is (ook volgens de regels van het NMI) een
geheimhoudingsplicht opgenomen, die volstaat als men voor de rechter moet komen.
11. Denkt u dat men in (bepaalde) geschillen niet kiest voor mediation omdat de mediator
geen verschoningsrecht heeft?
Nee, de gemiddelde cliënt kijkt daar niet naar, weet niet eens wat verschoningsrecht
inhoudt. En de geheimhouding is over het algemeen voldoende afgedekt in de
mediationovereenkomst. Het is alleen, zeker in zakelijke mediations, wel raar dat je
vaak met advocaten werkt (partijvertegenwoordiging) en die hebben wel
verschoningsrecht, terwijl jij dat als mediator niet hebt. Hetzelfde krijg je met de
invoering van de Mediationrichtlijn: in een mediation met partijen uit verschillende
landen heeft de mediator wel verschoningsrecht, en voor een mediation met alleen
Nederlandse partijen kan hij zich slechts beroepen op de geheimhouding die is
neergelegd in de mediationovereenkomst.
12. Heeft u nog op- en aanmerkingen over dit onderwerp?
Opmerking: wildgroei; iedereen kan zich mediator noemen, handel in mediation; alle
mediationinstellingen- en instituten proberen nu staande te blijven door zoveel
mogelijk mensen een opleiding te geven en dat komt de kwaliteit van mediators niet te
goede, en transparantie. Beroepsgroep van mediators is op dit moment daardoor ook
heel diffuus.
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Interview met mevrouw mr. M.A. Schonewille, gecertificeerd mediator en directeur van
de Stichting ACBMediation.
1. Hoe lang werkt u als mediator en binnen wat voor bedrijf voert u dat beroep uit?
Begonnen in 1990. Is directeur van de Stichting ACBMediation.
2. Met welke achtergrond bent u dit beroep gaan uitoefenen?
Eerst als bedrijfsjurist gewerkt in Groningen, toen voor een Duitse multinational
gewerkt. Werd als buitenlandse als onafhankelijk/neutraal gezien en gebruikt om in
conflictsituaties te bemiddelen. Vond het heel leuk. Duitse multinational ging
samenwerken met een Amerikaans bedrijf, waar mediation al veel langer wordt
toegepast.
3. Wat was voor u de beweegreden om mediator te worden?
Werd erop gewezen dat met mediation een goede boterham te verdienen is en raakte
zodoende vanuit het bedrijfsleven in aanraking met mediation. Verschillende
opleidingen en bijscholingscursussen gedaan zowel in Nederland als in buitenland.
Noemt zichzelf meer een ADR professional dan een mediator.
4. Wat is volgens u een goede mediator?
Een mediator is goed als partijen tevreden zijn. Hij is kritisch naar het eigen
functioneren en hersteld fouten of probeert te leren van zijn fouten. Een goede
mediator is flexibel in het toepassen van verschillende stijlen en moet zeker in
zakelijke mediation goed kunnen schakelen en partijen goed kunnen aanvoelen. De
belangrijkste eigenschap van een goede mediator is dat diegene vertrouwen kan
wekken. Een goede opleiding, met goed gevolg afsluiten van een examen en gebonden
zijn aan een officiële klacht- en tuchtregeling zouden goede waarborgen kunnen zijn.
Maar voldoen aan bepaalde vereisten hoeft natuurlijk nooit een garantie te zijn.
Daarnaast heeft iedere mediator specifieke kenmerken; zo zal een family-mediator
heel goed om kunnen gaan met emoties, een deal-mediator zal ingezet worden om
deals te bereiken en een business-mediator wordt ingezet in zakelijke geschillen.
5. Met wat voor soort conflicten heeft u te maken? Wat kenmerkt deze conflicten?
Werkt voornamelijk veel met zakelijke conflicten maar is ook actief als docent, geeft
trainingen, cursussen, enz. is niet alleen actief als mediator.
6. Als gezocht wordt naar jurisprudentie over zakelijke mediation valt op dat er weinig
jurisprudentie over dit onderwerp is. Waarom is dat denkt u?
Ten eerste maakt onbekend onbemind. Mediation wordt nog relatief weinig ingezet in
zakelijke geschillen. Als er nog niet zoveel zijn, kan er ook niet zoveel fout gaan. Ten
tweede komen er weinig zaken voor de rechter omdat er een heel goed klachtenrecht
is, waardoor zaken eerst bij de tuchtcommissie komen.
7. De implementatie van de Europese Mediationrichtlijn heeft veel stof doen opwaaien;
als u zelf kijkt naar de beroepsgroep van mediator in het algemeen, mist u wet- en
regelgeving met betrekking tot dit beroep? Zo ja, in welk opzicht?
Vaag; op zich wel, maar dan vooral faciliterende wetgeving. De Europese
Mediationrichtlijn is daar een heel goed voorbeeld van. Mediation moet gestimuleerd
worden en niet aan dusdanig strakke banden gelegd worden dat het bijna een juridisch
proces gaat lijken. Vanuit het bedrijfsleven is daar ook geen behoefte aan. Bij een
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business conflict willen bedrijven zo snel mogelijk een oplossing voor het conflict. Als
mediation in dat geval tot een snelle oplossing kan leiden kiezen zij daarvoor. Meestal
werken bedrijven al met (vaste/eigen) advocaten. Advocaten kunnen mediation
stimuleren en binnen de mediation helpen tot het komen van oplossingen. Maar laat
het proces vooral informeel blijven, partijen hebben altijd ook de keuze om te
procederen als ze dat liever willen of beter vinden.
8. Denkt u dat juridisering van het mediationproces zal leiden tot verbetering van
kwaliteit en meer vrijheid en veiligheid zal geven of denkt u dat mediation als vorm
van alternatieve geschilbeslechting door die juridisering juist meer gaat lijken op het
procesrecht?
Zie antwoord bij 7.
9. Vind u dat een mediator, net als een advocaat, na afronding van zijn/haar opleiding,
een beschermde titel moet hebben? Zo ja, hoe stelt u zich dat voor?
Nee, dat is onzin. Als partijen iemand met een beschermde titel willen kunnen ze naar
een advocaat stappen, ook voor advieswerk. En willen partijen een mediation, dan
kunnen ze daarvoor kiezen. Hoe meer eisen er aan mediation gesteld worden, hoe
meer zij haar informele karakter verliest.
10. En vind u dat een mediator ook verschoningsrecht moet hebben? Waarom vind u dat
wel/niet?
Ja. Als de geheimhouding wettelijk ingebed is, zou dat een goede waarborg zijn. Het
wekt vertrouwen in het bedrijfsleven en is een goede stimulans er meer gebruik van te
maken. Op dit moment is mediation nog redelijk onbekend en kent het weinig
waarborgen. Dat hoeft trouwens ook niet per se verschoningsrecht te zijn, de regeling
zoals die nu in de Richtlijn staat is ook goed.
11. Denkt u dat men in (bepaalde) geschillen niet kiest voor mediation omdat de mediator
geen verschoningsrecht heeft?
Ja en nee. Het feit dat partijen het niet bestaan van verschoningsrecht gebruiken om
geen mediation te kiezen, heeft er mee te maken dat ze van te voren al twijfelen. Het
wordt dan eigenlijk meer als excuus gebruikt. Denkt nogmaals wel dat het vertrouwen
in mediation zal toenemen als er een verschoningsrecht komt.
12. Heeft u nog op- en aanmerkingen over dit onderwerp?
Het is vooral belangrijk dat duidelijk is wat mediation is (zeker voor zakelijke
geschillen). Dat betekent altijd beginnen met een mediationovereenkomst en
misschien moeten er inderdaad iets meer kwaliteitswaarborgen komen voor de
mediator. Bijvoorbeeld dat alleen mediators verschoningsrecht hebben die ook onder
het klachtenrecht vallen en als er een mediationovereenkomst (waarin geheimhouding/
vertrouwelijkheid zijn opgenomen) en wellicht is het dan handiger om ervoor te
zorgen dat de vaststellingsovereenkomst ook gezien kan worden als executoriale titel.
Dat zijn waarborgen die het gebruik van mediation goed stimuleren.
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Interview met dhr. mr. J.A.Th.M. de Waart, gecertificeerd mediator en advocaat,
voorzitter NVVMA (Nederlandse vereniging van Mediation-advocaten).
1. Hoe lang werkt u als mediator en binnen wat voor bedrijf voert u dat beroep uit?
Sinds 2000. Als zelfstandig ondernemer / vrije beroepsbeoefenaar (mediatoradvocaat).
2. Met welke achtergrond bent u dit beroep gaan uitoefenen?
Vanuit de advocatuur
3. Wat was voor u de beweegreden om mediator te worden?
Ten eerste: de meerwaarde van de in onderling overleg bereikte oplossing in plaats
van de winst/verlies-situatie van een escalerend conflict (eindigend in gerechtelijke
procedure). En ten tweede vanuit het besef dat conflicten veelal niet gaan over waar
het werkelijk om gaat en dat het vermogen dat wél aan de orde te kunnen stellen een
verrijking is voor zowel partijen als de mediator
4. Wat is volgens u een goede mediator?
De professionele derde die zonder zelf belang te hebben in een bepaalde einduitkomst
neutraal en onafhankelijk betrokken is bij partijen vanuit een oprechte
onbevooroordeelde nieuwsgierigheid naar wat betrokkenen in deze beweegt en wat er
voor elk van hen nodig is om in beweging te komen. Hij brengt hen tot weloverwogen
hernieuwde keuzes.
Iemand die m.b.v. een zeer rijk arsenaal aan interventiemogelijkheden door de juiste
vraagstelling partijen tot inzicht brengt waar het elke betrokkene daadwerkelijk om te
doen is, op een niveau dat voor de ander „te verstaan‟ is. Dat wil zeggen: de drijfveren
van betrokkenen zijn terug te voeren tot een integere behoefte die anderen kunnen
herkennen, ook al worden zij zelf door weer andere integere behoeften gedreven.
5. Met wat voor soort conflicten heeft u te maken? Wat kenmerkt deze conflicten?
a. Soort : Binnen en tussen ondernemingen en overheden en privé-personen;
groepsconflicten (= met meer dan 2 partijen en/of waar tenminste 1 partij bestaat
uit meer dan 2 personen).
b. Kenmerk: dat betrokkenen met elkaar niet meer in staat zijn constructief naar de
gegeven situatie te kijken en daar ten positieve verandering in te brengen; of
anders gezegd: betrokkenen lopen er tegen aan dat zij niet in staat zijn de ander te
laten doen wat zij graag zouden zien dat de ander doet (bijna altijd is er sprake van
frustratie over verlies aan controle over wat er gebeurt) .
6. Als gezocht wordt naar jurisprudentie over zakelijke mediation valt op dat er weinig
jurisprudentie over dit onderwerp is. Waarom is dat denkt u?
Het betreft een relatief nieuwe professie waar nog weinig over is geprocedeerd.
Vanwege het feit dat juist mediation, in de geslaagde situatie, leidt tot gezamenlijke
keuzes met een breed committment van alle betrokkene, leidt mediation in relatief
weinig gevallen tot een geschillen waarover dan jurisprudentie ontstaat. Overigens is
er wel de nodige jurisprudentie.
7. De implementatie van de Europese richtlijn heeft veel stof doen opwaaien; als u zelf
kijkt naar de beroepsgroep van mediator in het algemeen, mist u wet- en regelgeving
met betrekking tot dit beroep? Zo ja, in welk opzicht?
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Mediation naar zijn aard is een déjuridiserend proces. Juist door anders te kijken dan
(alleen) vanuit het juridisch begrippenkader komt er ruimte die tot oplossingen leidt.
Vanuit die insteek moet er voor gewaakt worden dat het mediationproces door
regelgeving zelf niet weer verwordt tot een juridisch proces, op vergelijkbare wijze als
in het geval van arbitrage. Anderzijds is het voor het succes van mediation van belang
dat het kader waarbinnen mediation kan plaatsvinden, met voldoende waarborgen
wordt omkleed, zoals t.a.v. vertrouwelijkheid en voorkoming van misbruik (denk aan
verschoningsrecht en opschortende werking t.a.v. termijnen). De paradox is dat een
zekere juridisering nodig is t.b.v. déjuridisering. E.e.a. is te rijmen zolang de
regelgeving alleen in zo ruim mogelijke mate het kader betreft waarbinnen mediation
plaatsvindt, en zolang de inhoud van wat partijen in mediation op tafel
willen/moeten/kunnen leggen daar niet door wordt aangetast.
8. Denkt u dat juridisering van het mediationproces zal leiden tot verbetering van
kwaliteit en meer vrijheid en veiligheid zal geven of denkt u dat mediation als vorm
van alternatieve geschilbeslechting door die juridisering juist meer gaat lijken op het
procesrecht?
Zie vorige antwoord
9. Vind u dat een mediator, net als een advocaat, na afronding van zijn/haar opleiding,
een beschermde titel moet hebben? Zo ja, hoe stelt u zich dat voor?
Certificering van de mediator die met goed gevolg een assessment heeft afgelegd
waarin volgens vastgestelde en toetsbare competentie-eisen de bekwaamheid van de
mediator is getoetst.
10. En vind u dat een mediator ook verschoningsrecht moet hebben? Waarom vind u dat
wel/niet?
Ja wel verschoningsrecht, omdat dit één van de essentialia van mediation is. Partijen
vanuit conflict opereren veelal vanuit angst (de controle te verliezen) en sluiten zich
daarmee op. Het is een kwetsbaar proces voor partijen om de ander (weer) zicht te
geven op de eigen kwetsbaarheden, oftewel om weer open te stellen. Daarvoor is
veiligheid van essentieel belang. Die wordt in belangrijke mate gecreëerd door het
vertrouwen dat wat aan de mediationtafel gesproken wordt, nooit ergens anders
gehoord zal worden. Die vertrouwelijkheid verdient maximale bescherming,
waaronder via het verschoningsrecht.
11. Denkt u dat men in (bepaalde) geschillen niet kiest voor mediation omdat de mediator
geen verschoningsrecht heeft?
Nee, het werkt andersom: Partijen zullen wanneer er verschoningsrecht is, zich eerder
durven vrij te geven en openheid van zaken te geven.
12. Heeft u nog op- en aanmerkingen over dit onderwerp?
Altijd en heel veel, maar ik weet niet wat in jullie kader nog relevant is als toevoeging.
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