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Mediation nu:

• Goede opleidingen

• Veel enthousiaste mediators

• Succes mediation hoog: 60-80%

Maar:

• Weinig werk dus weinig echt ervaren mediators

• Relatief onbekend en weinig verwijzingen

• Slechts 1% conflicten wordt opgelost door 
mediation (SEO)

• Advocaten verwijzen niet of nauwelijks



Mediation toekomst

• Mediation logisch alternatief voor traditionele 
rechtspraak

• Mediation bekend en erkend als slimme, 
goedkope en effectieve oplossingsmethode

• Ervaren registermediators leveren hoge 
kwaliteit



Mediation toekomst 2

• Verwijzingen op orde: advocatuur ziet 
meerwaarde

• Goede boterham voor registermediators

• Breed palet aan geschilbeslechtingsmethodes 
waaruit rechtzoekende kan kiezen



3 Wetsvoorstellen

• Wet registermediator (Kamerstuknummer 33 722)

• Wet verankering mediation in burgerlijk recht 
(Kamerstuknummer 33 723)

• Wet verankering mediation in bestuursrecht 
(Kamerstuknummer 32 727)

Status: Advies Raad van State ontvangen, reactie en 
wetsvoorstel in mei/juni 2014 naar de Tweede 
Kamer



Wet registermediator

• “Registermediator” wettelijk beschermde titel

• Publiekrechtelijk register

• Kwaliteit registermediators gegarandeerd:

– Opleiding

– Ervaring (12 mediations of 120 uur)

– Specialisme (facultatief)

• Regelt toe- en uittreding, jaarlijkse audit, peer-
review etc.

• Wettelijk tuchtrecht: mediation uitgangspunt



Wet registermediator

• Wel de nodige juridische kennis, jurist zijn is 
geen voorwaarde;

– Verjaring

– Executoriale titel

– Deelgeschillenregeling

• Nadere uitwerking door “Commissie Mediation”; 
adviesorgaan aan de minister: praktijk aan zet!



Wet verankering mediation 
in het Burgerlijk recht
• Mediationovereenkomst geregeld in Boek 7

• Wettelijk vermoeden dat veel geschillen zich 
lenen voor mediation: maar geen verplichte 
mediation

• In dagvaarding verwijzen naar poging 
mediation; zo niet, waarom niet?

• Mediationclausules bindend

• Deelgeschillenregeling: in kader van mediation

• Executoriale titel

• N.B. verjaringsproblematiek!



Wet verankering mediation 
bestuursrecht
• Uitgangspunt: procederen met burger is 

ultimum remedium

• Overheid communiceert zodanig dat er geen 
conflicten ontstaan

• Ontstaat er een conflict, dan lost met dat bij 
voorkeur informeel op



Wet verankering mediation 
bestuursrecht
• Mediation wordt aangeboden als alternatief 

voor bezwaar en beroep

• Rechter verwijst naar mediation als dat 
wenselijk is

• De rechter past nieuwe zaaksbehandeling toe 



Wet verankering mediation 
bestuursrecht
Uitwerking laatste stand

• Inspanningsplicht bestuursorgaan om 
geschillen te voorkomen door actieve 
communicatie (art. 2:4a AWB)

• Bestuursorgaan bevordert een goede 
communicatie met indiener bezwaarschrift 
(art. 7:1b AWB)

• Bestuursorgaan wijst altijd op de mogelijkheid 
van mediation (art. 7:3a AWB)



Uitwerking laatste stand: vervolg

• Als ‘burger’ om mediation verzoekt mag 
bestuursorgaan mediation alleen 
gemotiveerd weigeren (art. pm)

• Derde belanghebbenden worden over een 
mediation geïnformeerd en kunnen ook 
deelnemen

• Codificatie van nieuwe zaaksbehandeling (art. 
8:32a AWB) ‘rechtmatige minnelijke 
oplossing’



Uitwerking laatste stand: vervolg

• Bestuursrechter wordt gewezen op 
verwijzingsmogelijkheid naar mediation (art. 
8:32a AWB)

• Ook in beroepsfase verplichting te wijzen op 
mogelijkheid mediation

• Bij zienswijze-fase zo nodig wijzen op 
mediation als er een conflict is   



Tenslotte

• Aparte regeling belastingdienst: interne of 
externe mediators; voorkomen misbruik 
mediation

• Overheden verwijzen naar registermediators, 
tenzij dat niet anders kan (hardheidsclausule)

• Rechtsbijstand alleen voor registermediators 
(hardheidsclausule)



Doelen

• Voorkomen van geschillen tussen burger en 
bestuur

• Oplossing primair in communicatie

• Mediation als logische vervolgstap 

• Procederen waar dat niet anders kan (snel, 
goed en goedkoop)



Met dank aan:

• Fred Schonewille (Hoefnagels Familymediation)

• Marc Kraus

• Frans Spekreijse, Dick Allewijn, R. Koenraad 
e.v.a.

• Federatie Mediatorsverenigingen

• Vereniging Mediators bij de Overheid (VMO) en 
voorgangers

• Alle inzenders van commentaar en suggesties


