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1   Aanleiding tot het onderzoek 
 
 
 
De overheid wenst op korte termijn te bepalen welke rol zij dient te spelen ten 
aanzien van mediation, als optie binnen het brede scala van 
conflictbehandelingsmethoden, waartoe ook rechtspraak behoort. 
 
Met de landelijke projecten ‘Mediation naast rechtspraak’ en ‘Mediation gefinancierde 
rechtsbijstand’ wordt beoogd specifiek Nederlandse informatie te verzamelen ter 
ondersteuning van de beleidsvoorbereiding in deze. Het is van belang de gegevens 
uit beide Nederlandse projecten te vergelijken met ontwikkelingen die momenteel in 
ons omringende landen plaatsvinden.  
 
Het doel van het thans voorliggende onderzoek is inzicht te verkrijgen in de praktijk 
van mediation in het civiele recht en het bestuursrecht, binnen de justitiële 
infrastructuur in ons omringende landen en hun rechtsstelsels.1 Aangezien er sprake 
is van een grote variëteit aan geschillen binnen deze twee grote rechtsgebieden, 
wordt voor wat betreft het civiele recht met name aandacht besteed aan de praktijk 
van mediation in familie- en arbeidsgeschillen en voor wat betreft het bestuursrecht 
aan de praktijk van mediation – indien aanwezig – in bestuursrechtelijke en 
milieugeschillen. De praktijk van mediation binnen het strafrecht wordt buiten 
beschouwing gelaten. 
 
Door gegevens te verzamelen uit ons omringende landen, is het mogelijk te bepalen 
of de Nederlandse ontwikkelingen uitzonderlijk zijn, of onderdeel vormen van een 
meer Europese, internationale tendens. Dat laatste lijkt overigens welhaast zeker het 
geval. Een dergelijke internationale ontwikkeling leidt als vanzelf tot inventarisatie 
van de rolopvattingen die bij zusteroverheden – met name binnen de Europese Unie 
– ten aanzien van mediation leven.  
 
In het kader van dit vergelijkend onderzoek, worden mede in het licht van de 
lopende ADR initiatieven op EU niveau de volgende 11 landen en hun rechtsstelsels 
onderzocht: 
• Het Verenigd Koninkrijk; dit is weliswaar een common law stelsel, maar tevens 

een EU lidstaat; hier is veel empirisch onderzoek verricht; specifieke wetgeving 
en court rules zijn beschikbaar; 

• Frankrijk; het Franse recht heeft in veel opzichten model gestaan voor het 
Nederlandse recht; de discussie rond mediation is er levendig; er zijn specifieke 
wettelijke bepalingen en er is recent veel onderzoek verricht; 

• Duitsland; onze belangrijkste handelspartner; juridisch Nederland is zich in 
toenemende mate op Duitsland gaan richten; mediation is recent in opkomst, er 
is specifieke wetgeving; bovendien zijn de eerste empirische gegevens over de 
praktijk van mediation beschikbaar gekomen; 

• België; is ons het meest ‘nabij’, maar verschilt vaak onverwacht van Nederland; 
het eerste experiment met rechterlijke mediation is onlangs van start gegaan; 

                                                 
1 Ministerie van Justitie, Meer wegen naar het recht Beleidsbrief ADR 2000-2002, par. 2.1.2. 
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• Oostenrijk en Zwitserland; behorend tot de Duitse rechtstraditie; soms innovatief 
met ADR projecten; 

• De Scandinavische landen (Denemarken, Zweden, Noorwegen); de 
bestuurscultuur en probleemgerichte aanpak in deze landen worden vaak als 
voorbeeld voor Nederland gezien; met name in Noorwegen heeft men recent 
geëxperimenteerd met mediation, hetgeen heeft geleid tot een ontwerp 
Tvisteloven (Geschillenwet). 

• De Zuid-Europese landen staan qua bestuurscultuur verder van Nederland af; 
toch is het nuttig in ieder geval Spanje en Italië kort te onderzoeken, onder meer 
wegens het relatieve gewicht dat deze landen in het besluitvormingsproces van 
de Europese Unie in de schaal leggen. 

 
Uit deze groep van 11 landen, zullen op basis van beschikbare empirische gegevens 
vervolgens vier landen en hun rechtsstelsels voor nader onderzoek worden 
geselecteerd. In het licht van het bovenstaande, zullen zeer waarschijnlijk Frankrijk, 
Duitsland, Noorwegen en Engeland zich hiervoor kwalificeren.  
 
 
1.1 De onderzoeksvragen 
 
De probleemstelling voor dit inventariserende onderzoek laat zich operationaliseren 
door de hierna vermelde zeven onderzoeksvragen.  
 
1. Is er regelgeving die van toepassing is op mediation, en zo ja, welke? 
 

 

t

Het gaat hierbij vooral om in wetgeving of rechtspraak verankerde regels met 
betrekking tot mediation als proces, bijvoorbeeld regels inzake geheimhoudingsplicht 
en verschoningsrecht, en regels met betrekking tot de exit van mediations, dat wil 
zeggen de juridische vormgeving van geslaagde mediations, en eventuele sancties 
op mislukte mediations. 
 
2. Welke kwaliteitseisen worden gesteld aan mediators? 
 
Hier staat de specifieke beroepsachtergrond van mediators centraal. Gaat het om 
een zelfstandige professie van mediators, of is het bijvoorbeeld de rechter die 
medieert?  
Hoe is het in dit verband gesteld met toelatingseisen, verplichtingen tot permanente 
educatie, gedragscodes en incompatibiliteiten? 
 
3. Welke varianten van ‘doorgeleiding’ naar mediation bestaan er binnen de  

verschillende rechtss elsels?  
 
Deze vraag hangt nauw samen met de eerste twee vragen en ziet vooral op de entry 
tot mediations. Is de mediator een ander dan de behandelend rechter? Zo ja, hoe 
worden partijen dan op diens spoor gezet? Wordt er automatisch doorgeleid, of is 
het de rechter die specifiek doorverwijst? Hoe vrijblijvend dan wel verplichtend komt 
mediation aan bod? 
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4. Welke criteria worden gehanteerd bij de doorgeleiding c.q. doo verwijzing van 
zaken naar mediation? Zijn er con ra-indica ies? 

r
t t

j t
t

 

r t  
t

 
Hier gaat het om het ‘waarom’ van de doorgeleiding c.q. doorverwijzing.  
 
5. Welke factoren zijn van invloed op de daadwerkeli ke accepta ie van, c.q.  

medewerking aan mediation, door par ijen? 
 
Het gaat hier om het ‘waarom’ van de medewerking van partijen aan een mediation. 
Uiteraard slechts voor zover een doorverwijzing naar mediation hun beider 
instemming vereist. Hierbij kan gedacht worden aan de voorlichting die partijen 
ontvingen over mediation, aan partijkenmerken zoals stressbestendigheid, aan 
zaakskenmerken, of aan financiële incentives. 
 
6. Welke resultaten worden er met mediation geboekt en hoe verhouden deze zich 

tot  die van de ‘gewone’ gerechtelijke afdoening van geschillen? 
 
Het gaat hierbij onder meer om het percentage bij de rechter aanhangig gemaakte 
zaken dat wordt doorverwezen naar mediation, en het percentage aan een mediator 
voorgelegde geschillen, dat resulteert in een akkoord tussen partijen. Ook zijn we 
hier geïnteresseerd in de tevredenheid van partijen met het bereikte resultaat.  
 
7.  Wat zijn de e varingen van anderen dan par ijen (en hun raadslieden) met

mediation? Is er draagvlak voor media ion in de samenleving als geheel? 
 
Men kan hier denken aan de rechterlijke macht, de wetenschap of organisaties in het 
maatschappelijk middenveld. 
 
De eerste drie onderzoeksvragen worden beantwoord in paragraaf 2.6 als onderdeel 
van de ‘quick scan’ van de genoemde 11 landen.  
De vier resterende onderzoeksvragen komen uitgebreid aan bod in Hoofdstuk 4, 
waar een vergelijkende analyse zal worden gegeven van de bestudeerde 
evaluatiestudies in de vier nog nader te selecteren landen en hun rechtssystemen.  
 
 
1.2  Methodologische verantwoording 
 
Het onderzoek zal in twee fasen plaatsvinden.  
 
In Fase 1 zal worden onderzocht welke vier landen van de in totaal 11 een meer 
diepgaande analyse waard zijn. Fase 2 zal zich vervolgens richten op de bestudering 
van de aanwezige evaluaties studies in de vier nader te selecteren landen. 
 
In verband met de korte looptijd van dit onderzoek is het niet mogelijk om zelf 
empirisch onderzoek te verrichten. Dit houdt noodzakelijkerwijs in dat er o.a. zal 
moeten worden voortgebouwd op door anderen verzamelde gegevens.  
Deze door anderen verzamelde gegevens zullen echter worden gecomplementeerd 
met informatie verkregen uit door ons gehouden interviews met zogenaamde 
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sleutelinformanten en extra informanten. Bij de sleutelinformanten gaat het in ieder 
geval om vertegenwoordigers:  
• uit de beleidsmatige (departementale) hoek; 
• vanuit de rechterlijke macht; 
• vanuit de wetenschap. 
 
De informatie verkregen uit de gehouden interviews met de sleutelinformanten zal 
worden gebruikt voor de analyse van de evaluatiestudies van de praktijk van 
mediation in de vier nader te selecteren landen. Door afzonderlijke interviews ter 
plekke met vertegenwoordigers uit de hier bovengenoemde drie groepen kan het 
inzicht in betrouwbaarheid en duiding van de beschikbare onderzoekgegevens 
vergroot worden.  
 
De extra informanten zullen met name worden geraadpleegd ten behoeve van de 
‘quick scan’  in 11 landen. 
 
Bij de dataverzameling, met name in Fase 1 van het onderzoek, zal gebruik worden 
gemaakt van de grote hoeveelheid ‘grijze’ inventarisaties die reeds voorhanden is. 
Als voorbeelden kunnen hier genoemd worden de documentatie bij de Raad van 
Europa over mediation in het bestuursrecht, en de recente nationale rapporten over 
mediation in civilibus die voor de Académie Internationale de Droit Comparé in 2002 
zijn uitgebracht.  
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2 Mediation binnen de justitiële infrastructuur in 
11 Europese landen – een ‘quick scan’ 

 
 
 
2.1  Inleiding 
 
De internationale dimensie van mediation draagt bij aan een vruchtbare uitwisseling 
van kennis over ADR, meer in het bijzonder mediation. Van geïsoleerde, nationale 
mediationontwikkelingen is dan ook geen sprake. Integendeel, de kruisbestuiving is 
groot.  
 
ADR-organisaties, nationale en internationale overheden, en ook in toenemende 
mate de rechterlijke macht laten zich inspireren en stimuleren door ontwikkelingen, 
in het verre dan wel het nabije buitenland.2 Men organiseert en neemt frequent deel 
aan internationale congressen en opleidingsprogramma’s. Dit geldt in ieder geval 
voor alle 11 te onderzoeken landen.  
  
Belangrijke inspiratiebronnen voor de ontwikkelingen van mediation in deze 11 
landen blijken vooral de mediationontwikkelingen in de Verenigde Staten, Engeland 
en Canada te zijn. Van deze drie landen kunnen met name de Verenigde Staten 
worden beschouwd als de bakermat van de ‘moderne’ mediation. Hiermee wordt 
bedoeld dat de technieken van mediation zijn gesystematiseerd en verfijnd op basis 
van (overwegend) experimenteel onderzoek.3  
Ondanks de beïnvloedingen van buitenaf, kiezen de meeste landen uiteindelijk voor 
‘eigen’ oplossingen, vaak samenhangend met de eigenheid van het eigen 
rechtssysteem. 
 
In dit hoofdstuk wordt primair nagegaan of in de 11 landen aandacht bestaat voor 
mediation en of er eventueel sprake is van een mediationpraktijk en zo ja, in 
hoeverre evaluatie studies in zake mediation beschikbaar zijn. Indien evaluatie 
studies beschikbaar zijn, zullen deze kort worden besproken. 
 
De volgorde van behandeling van de 11 landen is gebaseerd op indeling naar 
rechtstraditie.  
 
  
2.2  De Romaanse ‘Civil law’ landen 
 
In landen behorend tot de Romaanse rechtstraditie is het Romeinse recht de 
belangrijkste basis geweest voor de ontwikkeling van de rechtswetenschap.  

                                                 
2 Zie o.a. het rapport van de OESO: OESO, Legal provisions related to business-to-consumer 
alternative dispute resolution in relation to privacy and consumer protection, OESO: Parijs, 2002. 
3 A. de Roo and R. Jagtenberg, Mediation in the Netherlands: Past – Present – Future, in: E. 
Hondius & C. Joustra eds., Netherlands Reports tot the Sixteenth International Congress of 
Comparative Law, Antwerpen: Intersentia, 2002, p. 127. 
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Een andere karakteristiek van deze rechtstraditie is dat de ‘wet’ als de belangrijkste 
rechtsbron wordt beschouwd. De landen die tot deze rechtsfamilie behoren hebben 
meestal geschreven grondwetten en gecodificeerd recht.  
Hoewel de rechtsvormende rol van de rechter in de landen behorend tot deze 
rechtstraditie in de praktijk in toenemende mate wordt onderkend, blijkt deze niet 
per definitie uit de stijl van rechterlijke uitspraken. 
 
 
2.2.1 FRANKRIJK   

Frankrijk is een gecentraliseerde eenheidsstaat, met relatief veel bevoegdheden voor 
de President van de Republiek en de regering: de uitvoerende macht. Dankzij de 
Napoleontische codificatie die veel landen sterk beïnvloed heeft, wordt Frankrijk 
beschouwd als het ‘moederssysteem’ van de continentaal-Europese of ‘civil law’ 
rechtsfamilie. Franse juristen hebben netwerken opgezet zoals de Association Henri 
Capitant om de Franse juridische invloed wereldwijd te consolideren. In het recht van 
de Europese Unie is die invloed duidelijk merkbaar – ook op ADR gebied.4 
  
In Frankrijk is de rechtspleging op het terrein van het privaatrecht (en strafrecht) 
strikt gescheiden van die in het bestuursrecht. Alle geschillen waarbij een 
overheidsorgaan partij is, worden als bestuursrechtelijk gekwalificeerd en komen 
onder de jurisdictie van de Conseil d’É at, met daaronder de Tribunaux 
Administratifs.  

t

                                                

Veel meer dan in Nederland vigeert in Frankrijk nog het idee van de service public, 
de openbare dienst, die de overheidstaken uitvoert, een begrip dat ook domineert in 
de discussies over hervormingen binnen de rechterlijke macht; immers zelf ook een 
service public.  
In Frankrijk lijkt er derhalve meer weerstand te bestaan tegen het markt- en 
efficiency denken. 
 
De discussie over efficiency in de overheidsrechtspraak en het kosten-
effectiviteitsdenken is vooral op gang gekomen door de verschijning van het Coulon-
rapport, genoemd naar Jean-Marie Coulon, de huidige president van het Cour 
d’Appel te Parijs. Coulon was voorzitter van een commissie, die medio jaren ’90 zich 
beraadde op wegen tot modernisering van de overheidsrechtspraak. Het eindrapport 
van de commissie Coulon, getiteld ‘Réflexions et propositions sur la procédure civile’, 
verscheen in 1997. De voorstellen hadden bovenal betrekking op hervormingen in 
het eigenlijke procesrecht, maar suggesties om ADR te bevorderen – zoals de 
mogelijkheid schikkingsafspraken door een rechter in executoriale vorm te laten 
gieten – ontbraken niet. 
 
De Franse rechterlijke organisatie verschilt slechts op enkele onderdelen van de 
Nederlandse. In civilibus, treffen we de bekende drietrapsstructuur aan, met de 
Tribunaux de Grande Instance (TGI) als de reguliere gerechten in eerste aanleg, de 
Cours d’Appel, en het Cour de Cassation. Voorts zijn er de Tribunaux d’Instance, 
vergelijkbaar met de kantongerechten (oude stijl).  

 
4 Zie o.a. Het Groenboek betreffende alternatieve wijzen van geschillenbeslechting op het gebied 
van het burgerlijk recht en het handelsrecht, Europese Commissie, 19 april 2002. 
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Een opvallend verschil in vergelijking met Nederland vormen de aparte handels- 
respectievelijk arbeidsrechtbanken, de Tribunaux de Commerce, respectievelijk de 
Conseils de P ud’hommes, waar niet-beroepsrechters (Juges Consulaires) 
rechtspreken in handels- en arbeidszaken, met in het algemeen de mogelijkheid van 
hoger beroep. 

 
r

r

t

                                                

De personele bezetting van de Chancelle ie (Ministerie van Justitie) bestaat, anders 
dan in Nederland, in overwegende mate uit leden van de zittende magistratuur. Zij 
vervullen gedurende enkele jaren, maar soms ook meer dan tien jaar achtereen, 
bestuurlijke en beleidsfuncties ten departemente. Veel beleidsfunctionarissen voeren 
dan ook tevens hun beroepskwalificatie Magistrat.  
 
Het beleidsondersteunend onderzoek is sinds 1994 centraal georganiseerd in de 
Mission de Recherche Droit et Justice, een Groupement d’Interêt Public (GIP), waarin 
het Ministerie (50%) en de organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) (30%) participeren, met 
ondersteunende deelname van de École Nationale de la Magistrature (ENM), de 
beroepsopleiding voor de rechterlijke macht, en de Conseil National des Barreaux, de 
landelijke Orde van Advocaten.  
 

2.2.1.1 Mediation in Frankrijk 
De caseload van de Franse rechterlijke macht is sinds enkele jaren aan het dalen.5 
Desalniettemin, kunnen de Modes Alternatifs de Résolution des Conflits (MARC) of 
ook wel Modes Alterna ifs de Règlement des Litiges (MARL) zich verheugen in een 
snel groeiende belangstelling onder wetenschappers, advocatuur, magistratuur en 
beleidsmakers.6  
Overigens is de belangstelling voor alternatieven voor overheidsrechtspraak al veel 
ouder en onderhevig aan een cyclisch patroon.  
 
Tijdens de periode 1791– 1804 werd een stelsel van Bureaux de Paix et de 
Conciliation ingevoerd: in meerderheid door leken bemande Vredebureaus met een 
preliminaire conciliatie taak ten aanzien van alle geschillen die tot de competentie 
van de rechtbanken behoorden.7  
De lotgevallen van deze historische variant van court-annexed-mediation zijn over 
een langere periode in kaart gebracht, en daarom rechtstreeks relevant voor het 
hedendaagse ADR-debat. 
 
De Franse ontwikkelingen kunnen als volgt worden samengevat: eerst werd de 
preliminaire conciliatietaak getransponeerd naar de rechterlijke macht zelf (Juge de 
Paix), waarna zij geleidelijk haar betekenis verloor. De animo onder rechtzoekenden 
om deze mogelijkheid daadwerkelijk te benutten daalde tussen 1830 en 1930 van 
74% naar 5%. In 1949 werd de preliminaire conciliatie, ook wel grande conciliation 
genaamd, dan ook afgeschaft.8  

 
5 Zie Ministère de la Justice, Les chiffres-clés de la justice. 
6 Het begrip ADR of MARC omvat voor veel Franse auteurs meer dan alleen op onderhandeling 
gebaseerde methoden. Ook bijvoorbeeld worden hiertoe gerekend. Deze insteek is ook terug te 
vinden in het Europese Groenboek inzake ADR. 
7 Ch. ten Raa, De oorsprong van de kantonrechter, Deventer, 1970. 
8 Artt. 48 e.v. van de oude Code de Procédure Civile van 1806. 
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Tegelijkertijd werd echter een nieuwe bepaling ingevoerd, waardoor zowel de 
rechtbanken als de hoven voortaan in iedere stand van het geding partijen konden 
oproepen voor een schikkingspoging. In de nieuwe Code de Procédure Civile van 
1975 bleef deze bepaling voortbestaan, onder het mission-statement van art. 21: 
“[…] il est dans la mission du juge de concilier les parties.”  
Inmiddels bleef de préliminaire conciliatie voortbestaan bij de gespecialiseerde 
arbeidsrechtbanken (de Conseils de P ud’hommes), waar de populariteit van deze 
conciliatie-vooraf echter evenzeer is gedaald: van 90% omstreeks 1830, tot 10% in 
1980.  

r

t

t t

                                                

 
In de jaren ’70 geraakten de alternatieven voor overheidsrechtspraak weer volop in 
de belangstelling, in het kader van met name de Access to Justice beweging. Volgens 
sommige Franse auteurs ging het hier niet zozeer om alternatieve als wel om de 
zogenaamde ‘palliatieve’ geschillenbeslechting: namelijk het ontwikkelen van 
laagdrempelige instituties, waar geschillen door onderzoek, bemiddeling, advisering 
of het opleggen van een beslissing, in diverse combinaties, mogelijk werd gemaakt.9 
 

Civiele geschillen; inclusief familiegeschillen 
In het kielzog van de Access to Jus ice beweging werd in 1978 per décret het 
instituut van de Conciliateurs in het leven geroepen: een landelijk op te zetten 
netwerk van onbezoldigde lekenbemiddelaars, met als missie het faciliteren van 
oplossingen buiten rechte. Iedere belanghebbende (natuurlijke of rechtspersoon), 
maar ook elke rechter, kan krachtens het décret een beroep doen op de 
Conciliateurs, waarmee het instituut reeds aan de rand van de justitiële infrastructuur 
staat.  
Het décret bepaalt voorts dat schikkingen waarbij partijen afstand doen van rechten, 
in een constat d’accord dienen te worden vastgelegd, en mede te worden 
ondertekend door de Conciliateur.  
Door een wet van 8 februari 1995 werd het instituut hernoemd in Conciliateurs de 
Justice, waarbij werd bepaald dat de Juge d’Ins ance een ‘tenta ive préalable de 
conciliation’, een conciliatiepoging, op verzoek van de partijen kan delegeren aan de 
conciliators. Feitelijk opereren deze dan in plaats van de rechter zelf. In 1996 werd 
de band met de rechterlijke macht verder verstevigd door de selectie en benoeming 
van conciliators bij de Juges d’Instance neer te leggen.  
 
De diensten van deze conciliators zijn gratis, en zoals gezegd gaat het voor de 
conciliators zelf om vrijwilligerswerk. Empirisch onderzoek heeft bevestigd dat de 
typische conciliator een hoog opgeleide, onlangs gepensioneerde man is. Per ressort 
zijn er verschillen in de organisatiegraad van de conciliators, en de structuur van de 
communicatielijnen met de relevante gerechtelijke instanties. In het jaar 2000 waren 
er 1728 conciliators werkzaam in Frankrijk. 
 

 
9 De term ‘palliatief’ is ontleend aan Évelyne Serverin; É. Serverin, Les procédures de règlement 
amiables en France, entre théorie et pratique, paper voor de conferentie Civil Litigation in the 21st 
Century, Copenhagen, 7-9 July 2002. Als voorbeelden kunnen hier worden genoemd Boîte Postale 
5000 op het terrein van het consumentenrecht en de Médiateur de la République op het terrein van 
het bestuursrecht. 
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Met dezelfde wet van 8 februari 1995, waarbij de band tussen conciliator en Juge 
d’Instance verstevigd werd, werd naast de Conciliateur echter ook een nieuwe speler 
geïntroduceerd: de Média eur. Bepaald wordt, dat de rechter, met instemming van 
de partijen, in elke stand van het geding, een derde persoon kan aanwijzen om “[…] 
de gezichtspunten van partijen te helpen verduidelijken, om hen zo in staat te stellen 
een oplossing voor hun geschil te vinden.”

t

r

r  

t

                                                

10 
In tegenstelling tot de Conciliateurs is de dienstverlening van de Médiateurs niet 
gratis. Partijen dienen de honoraria van de Médiateur zelf te betalen, tenzij zij in 
aanmerking komen voor rechtshulp. Een recente wet, van 4 maart 2002, introduceert 
een minder vrijblijvende doorverwijzing naar deze mediators, op het gebied van het 
ouderlijk gezag na scheiding.  
Komen de (ex-)echtelieden er samen niet uit, dan kan de rechter hen enjoind e, 
gelasten, om een kennismakingsgesprek met een Médiateur te voeren, zodat deze 
hen kan voorlichten over aard en doel van een mediation.  
 
De Franse wetgever heeft enkele algemene normen neergelegd voor mediators en 
mediations, met name in art. 131 NCPC. Het betreft onder meer de eis van 
onafhankelijkheid en een wettelijke plicht tot geheimhouding. Specifieke 
voorschriften over de vereiste kwalificaties van mediators worden veeleer verwacht 
vanuit relevante beroepsorganisaties. Met als gevolg dat momenteel een 
ontwikkeling waarneembaar is richting zelfregulering. Dit geldt met name voor de 
echtscheidingsbemiddeling, waar inmiddels een groot aantal beroepsorganisaties 
actief is, zoals de Association pour la P omotion de la Médiation Familiale (APMF), en 
het Comité Nationale des Associations et Services de Médiation Familiale (CNSFM). 
In oktober 2001 is binnen het Ministerie van Justitie zelfs een liaisoneenheid in de 
richting van deze organisaties opgezet: de Conseil National Consultatif de la 
Médiation Familiale. Dit lijkt indicatief voor een ‘politique favorable à la médiation’ 
zijdens het Ministerie.  
Ook op het terrein van de handelsgeschillen bestaan thans enkele zelfregulerende 
organisaties, met als belangrijkste het Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris 
(CMAP). 
 
Inmiddels kan zowel de conciliation als de média ion over de gehele bandbreedte van 
de civiele rechtspleging (normaliter dus slechts met instemming van beide partijen) 
plaatsvinden. Men kan zich de vraag stellen waarom er behoefte was om naast de 
conciliatie ook nog een mediationprocedure in te voeren.  
Ook onze Franse gesprekspartners erkennen dat het naast elkaar bestaan van beide 
opties verwarrend is. Het onderscheid heeft vooral met sociaal-culturele connotaties 
te maken. Conciliatie is een gevestigd begrip, maar wordt soms nog geassocieerd 
met de oude preliminaire procedure die vooral een filterfunctie had. Mediation 
appelleert aan een andere ideologie. Hier lijkt de ‘thérapique sociale’ voorop te staan. 
Veel mediators blijken psycholoog of sociaal werker te zijn, of advocaat. 
 
In de beroepsorganisaties voor echtscheidingsbemiddeling en bemiddeling in de 
commerciële sector wordt mediation duidelijk opgevat op de Amerikaanse wijze. Het 
zal echter op basis van dit overzicht duidelijk zijn, dat het begrip conciliation sterker 
historisch verankerd is in Frankrijk.  

 
10 Art. 131 van de Nouveau Code de Procédure Civile. 
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Omdat noch de rechter zelf, noch de Conciliateur de Justice een gestandaardiseerde 
training voorgeschreven krijgt, is het niet altijd duidelijk in hoeverre hier (al dan niet 
intuïtief) de Harvard methode gevolgd wordt, of dat er veeleer sprake is van 
persuasief schikken. De Harvard methode richt zich op identificatie van 
(gemeenschappelijke) onderliggende belangen en het vinden van win-win opties. 
Wel stelt de NCPC in art. 131 eisen aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
de Médiateur.  
 
Schikkingsafspraken, daaronder begrepen gemedieerde schikkingsafspraken, hebben 
in Frankrijk een speciale status, namelijk die van transaction.11 Per décret van 28 
december 1998 is, geïnspireerd door het Coulon-rapport, een transactiebevorderend 
instrument geïntroduceerd, te weten de mogelijkheid een schikkingsafspraak door de 
rechter van een executoriale titel te laten voorzien. Van deze faciliteit wordt 
overigens weinig gebruik gemaakt. Het betreft de voorziening neergelegd in lid 4 van 
art. 1441 NCPC. De doctrine worstelt met deze constructie.12 
 
Specifiek op het terrein van het gezondheidsrecht en medisch 
aansprakelijkheidsrecht is recent, bij wet van 4 maart 2002, een landelijk netwerk 
van Commissions Régionales de Conciliation e  d’Indemnisation in het leven 
geroepen. Bijzonder hieraan is, dat deze commissies mediation als methode 
combineren met een bijzonder soort subrogatiebevoegdheid ten opzichte van de 
verzekeraar. Op deze wijze kan de patiënt – het slachtoffer – op korte termijn door 
middel van door de commissies verstrekte voorschotten schadeloos gesteld worden. 
De commissies zullen echter eerst één dezer dagen van start gaan, zodat ervaringen 
met deze interessante constructie nog niet beschikbaar zijn. 

t

 

r

                                                

 

Arbeidsgeschillen 

Voor de beslechting van individuele arbeidsgeschillen kan Frankrijk bogen op het 
oudste nog bestaande instituut voor geschillenbeslechting: de Conseils de 
Prud’hommes, daterend uit 1806. De Conseils bestaan uit twee kamers, het Bureau 
de Conciliation en het Bureau de Jugement. Beide kamers hebben – en dat is 
bijzonder – een bi-partite samenstelling van een werkgevers- en 
werknemersvertegenwoordiger. Om een geschil voortvloeiend uit een 
arbeidsovereenkomst te kunnen voorleggen aan het Bureau de Jugement dient eerst 
een schikkingspoging te worden ondernomen ten overstaan van het Bureau de 
Conciliation. Omdat de schikkingsbereidheid de laatste decennia voortdurend is 
afgenomen, zijn diverse prikkels ingevoerd, zoals de wettelijke verplichting voor 
partijen om in ieder geval in persoon – dus niet vertegenwoordigd door hun advocaat 
– voor het Bureau de Conciliation te verschijnen. 
  

Bestuurlijke geschillen; inclusief milieugeschillen 

Op het gebied van het bestuursrecht is mediation (nog) niet echt van de grond 
gekomen. Wel bemiddelt de Médiateu  de la République, enigszins vergelijkbaar met 
de Nederlandse Nationale Ombudsman, in het kader van de behandeling van 

 
11 Art. 2044 Code Civil. 
12 Zie o.a. P. Chevalier, Y. Desdevises, P. Milburn (eds.), Les modes alternatifs de règlement des 
litiges: les voies nouvelles d’une autre justice, La documentation française, Paris 2003.  
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klachten van burgers tegen overheidsfunctionarissen. Het is de vraag of dit instituut 
geheel buiten de justitiële infrastructuur staat, nu deze Média eur ook kennis kan 
nemen van geschillen waarin ook de Franse bestuursrechter bevoegd is. 

t

l

r

                                                

 
Binnen de Conseil d’État denkt men momenteel na over de juridische 
inpassingsmogelijkheden van mediation in het bestuursrecht. Dit heeft nog geen 
concreet resultaat opgeleverd. Op het terrein van het milieu is geconstateerd dat in 
Frankrijk ‘environmental mediation is a white spot on the political map’. 13  
 

2.2.1.2 Eva uatie onderzoek 
Tussen 1995 en heden heeft een tiental evaluatieonderzoeken plaatsgevonden, 
vooral onder aansturing vanuit de Mission de Recherche. Zeer interessant voor 
Nederland zijn de empirische evaluaties van Desdevises en Suaud naar de praktijk 
van de Conciliateurs de Justice, en de evaluatiestudie van Bonafé-Schmitt over de 
praktijk van de Médiateu s. Daarnaast is er rechtstreeks vanuit de Chancellerie 
evaluatie onderzoek verricht door Moreau c.s., naar de mate waarin rechters 
daadwerkelijk doorverwijzen naar een Médiateur.14  
 
De vergelijking van het gebruik van kosteloze conciliation met niet-kosteloze 
médiation kan – met enige voorzichtigheid – inzicht verschaffen in de vraag welke rol 
bekostiging (al dan niet) van overheidswege speelt bij het ‘succes’ van mediation. 
Een evaluatieonderzoek dat nader perspectief biedt op de behoefte van partijen (de 
‘vraagzijde’) bij mediation is de studie van Touzard c.s., die met name de 
beeldvorming onder advocaten heeft onderzocht.15  
 
Een aantal andere studies vanuit de Mission de Recherche biedt veeleer een 
dogmatisch-juridische, dan wel rechtstheoretische evaluatie ten aanzien van (de 
inpassing in het recht van) de op onderhandelen gebaseerde ADR-methoden. 
Genoemd dient te worden de studie van Noury inzake de geschiktheid van mediation 
in het bestuursrecht.16 
Ook zijn er studies verricht naar de noodzaak tot kwaliteitsborging van mediators.  
 
Terzijde wordt opgemerkt dat er ook veel onderzoek is verricht naar dader-
slachtoffer bemiddeling en justitie in de buurt.17 
Ten aanzien van de bemiddeling in arbeidsconflicten is er een al wat ouder, maar 
boeiend onderzoek van Cam, waarop een recente studie van Serverin op sommige 
punten een aanvulling vormt.18 

 
13 A. Gotwald & V. Gotwald, Environmental mediation in Europe – Status and Experiences, Vienna, 
2000, p. 24 e.v. 
14 Y. Desdevises en Ch. Suaud, Conciliateurs et conciliation, Université de Nantes, 2001; J-P. 
Bonafé-Schmitt, Les médiations: logiques et pratiques sociales, Université Lumière-Lyon II, 2001.  
15 H. Touzard e.a., Les représentations sociales du règlement des litiges – le cas des modes 
alternatifs, Université René Descartes, 2001. 
16 A. Noury, Les alternatives au règlement par les juridictions étatiques des litiges intéressant 
l’administration, Université Lille 2, 2001. Zie ook J-B. Racine (ed.), Pluralisme des modes alternatifs 
de résolution des conflits, pluralisme du droit, l’Hermès: Paris, 2002. 
17 J.-P. Challine e.a., Étude quantitative et qualitative de la médiation pénale dans le ressort de la 
Cour d’Appel de Paris, Université de Paris II: Paris/Orléans, 2001. 
18 P. Cam, Les Prud’hommes, juges ou arbitres? Les functions socials de la justice du travail, Paris, 
1981. 
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Ten slotte dienen nog genoemd te worden diverse studies, o.a. van Serverin, naar 
het functioneren en de hervorming van de gefinancierde rechtsbijstand, de aide 
juridique, in Frankrijk.19 
 
 
2.2.2 BELGIË 

België is een parlementaire monarchie met een sinds 1970 ver doorgevoerde en 
gecompliceerde federale structuur. De macht om beslissingen te nemen behoort niet 
exclusief toe aan de federale Regering en het federale Parlement. Het federale 
Parlement bestaat uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. Het 
bestuur in België is mede in handen van de zogenaamde Gemeenschappen en de 
Gewesten. De federale overheid is in ieder geval verantwoordelijk voor alles wat met 
het algemeen belang te maken heeft.  
  
Aan de top van de Belgische rechterlijke organisatiepiramide, belast met civiele (en 
straf)zaken, bevindt zich het Hof van Cassatie. Een trede lager bevinden zich de 
Hoven van Beroep, de Arbeidshoven en de Hoven van Assisen, met daaronder de 
Rechtbanken van Eerste Aanleg, de Arbeidsrechtbanken, en Rechtbanken van 
Koophandel. De Vredegerechten en Politierechtbanken vormen de basis van de 
Belgische rechterlijke organisatie. 
Het belangrijkste administratiefrechtelijke college is de Raad van State. Ten slotte is 
er nog het Arbitragehof, competent in conflicten tussen bestaande wetten en 
decreten en tussen decreten onderling.  
 
Momenteel lijkt er in België niet echt sprake te zijn van een gerechtelijke 
achterstand. Desalniettemin wordt een toekomstige achterstand gevreesd en verkent 
men tal van mogelijkheden ter bewerkstelliging van een efficiënte rechtspleging.  
 

2.2.2.1 Mediation in België 
De belangstelling voor ADR, c.q. mediation in België neemt toe. Diverse gremia, 
waaronder de advocatuur en het notariaat, hebben zich recent op het onderwerp 
gestort.  
Tevens is er sprake van een zekere institutionalisering van mediation in de private 
sector. Als voorbeeld kan hier het Centre Belge d’Arbitrage e  de Médiation (CEPINA) 
worden genoemd.  

t

 

                                                

Men kan dus stellen dat het klimaat voor mediation gunstig lijkt. Sommigen zijn zelfs 
van mening dat de gang naar de rechter in België een ultimum remedium is 
geworden. Zo schrijft bijvoorbeeld Laenens: “En Belgique, le procès est devenu un 
ultimum remedium. Le juge statue seulement lorsque c’est absolument nécessaire. Il 
s’agit d’une application du principe de subsidiarité.” 20 Zeker nu mediation voor de 
beslechting van bepaalde geschillen, zoals collectieve arbeidsgeschillen, eerder regel 
dan uitzondering is.  
 

 
19 É. Serverin, Le rapport de la commission de réforme de l’accès au droit et à la justice: comment 
décret repenser l’aide juridique?, in: Revue Nationale des Barreaux, No. 65, Juillet-Décembre, 
2001, p. 71 ff.  
20 J. Laenens, Règlement Alternatif des Litiges en Belgique, Report to the Sixteenth International 
Congress of Comparative Law, Bruxelles/Brisbane, 2002, p. 2. 
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Civiele geschillen   

België kent sinds de introductie van de Juge de Paix/Vrederechter  in 1795 de 
rechterlijke verzoening, ook wel de rechterlijke conciliatie genoemd. Van deze vorm 
van verzoening wordt echter momenteel door de strijdende partijen nog maar weinig 
gebruik gemaakt. Een belangrijke reden hiervoor is dat de bestaande 
verzoeningsopdracht van deze rechter niet afgescheiden is van zijn rechtsprekende 
functie. Volgens sommigen belet deze rolvermenging partijen open kaart te spelen 
en vertrouwelijke informatie over hun conflict te verstrekken.21  
Deze betrekkelijk (negatieve) ervaring met rechterlijke verzoening heeft overigens 
niet in de weg gestaan aan een hernieuwde belangstelling voor de bemiddelende stijl 
van conflictoplossing door de rechter.  
 
In oktober 2002 pleitte de Belgische Minister van Justitie voor bemiddeling door de 
rechter in alle burgerlijke, handels- en arbeidsgeschillen.22 De Minister merkte de 
introductie van de rechterlijke bemiddeling zelfs aan als één van de belangrijkste 
vernieuwingen die is opgenomen in het ‘Ontwerp van wet tot wijziging van het 
gerechtelijk wetboek wat betreft de rechtspleging en de bevoegdheid’. In dit 
ontwerp, dat het sluitstuk vormt in de aanpak van de gerechtelijke achterstand in 
civiele geschillen in België, is een volledig hoofdstuk gewijd aan mediatie.23  
 
Art. 734sexies.1. van de nieuwe wet bepaalt dat met uitzondering van het Hof van 
Cassatie en de Rechtbanken van Eerste Aanleg, voor elk gerecht minstens een 
Mediatierechter zal worden aangewezen.24 De Mediatierechters dienen tenminste 35 
jaar oud te zijn en op het moment van aanwijzing minstens 3 jaar werkzaam te zijn 
geweest als rechter. Bovendien dient de Mediatierechter een gespecialiseerde 
opleiding te hebben gevolgd.25 De Mediatierechters verrichten hun 
bemiddelingswerkzaamheden in geschillen die tot de bevoegdheid behoren van het 
gerecht waarvan zij deel uitmaken of waarvoor zij territoriaal zijn aangewezen. In 
beginsel, komen alle geschillen die voor dading naar Belgisch burgerlijk recht vatbaar 
zijn, in aanmerking voor mediatie.  
 
Indien partijen een beroep wensen te doen op de tussenkomst van de 
Mediatierechter, dienen zij daartoe een gezamenlijk ondertekend verzoekschrift neer 
te leggen op de inleidende zitting of uiterlijk 15 dagen voor de zitting. De 
behandelend rechter doet hierover vervolgens binnen een maand uitspraak door 
middel van een gemotiveerde beslissing, na de partijen hierover te hebben gehoord 
of hiertoe behoorlijk te hebben opgeroepen. De behandelend rechter kan de 
verwijzing naar de Mediatierechter weigeren indien de openbare orde in het geding 
is. Tegen deze beslissing kan geen rechtsmiddel worden ingesteld.  
 

                                                 
21 Ch. de Vel, De bemiddelende rechter, paper Conferentie Rechterlijke Bemiddeling, 9 oktober 
2002, Brussel, p. 6. 
22 Toespraak gehouden door de Belgische Minister van Justitie, Marc Verwilghen, tijdens de 
conferentie De rechterlijke bemiddeling, 9 oktober 2002, Brussel. 
23 Naast een hoofdstuk gewijd aan mediatie, is een afdeling opgenomen met betrekking tot ‘De 
verzoening tijdens de rechtspleging’. 
24 Bij het Hof van Beroep en bij het Arbeidshof voeren deze rechters de titel van Mediatieraadsheer. 
25 Het opleidingsprogramma voor de Mediatierechter dient te worden vastgesteld in 
overeenstemming met art.259bis, §2 Ger.W. 

13 



Mediation - een 'quick scan' ___ 

Wanneer de partijen een akkoord bereiken over hun geschil door tussenkomst van 
de Mediatierechter wordt hiervan een proces-verbaal opgemaakt, ondertekend door 
de partijen, de Mediatierechter en de griffier. Het dossier wordt vervolgens samen 
met het proces-verbaal toegestuurd aan de behandelend rechter die de zaak eerder 
heeft doorverwezen. Deze roept partijen op voor hem te verschijnen om vervolgens 
akte te nemen van de gesloten overeenkomst en ze uitvoerbaar te verklaren, tenzij 
ze strijdig is met de openbare orde. Tegen het vonnis met betrekking tot de 
uitvoerbaarverklaring, het zogenaamde ‘akkoordvonnis’, staat in beginsel geen 
voorziening open.  
 
Op 1 januari 2003 is in Antwerpen het project ‘De rechter als bemiddelaar’ van start 
gegaan. De opzet van het project volgt in grote lijnen het door de wetgever 
voorgestelde model van rechterlijke bemiddeling. Christian De Vel, Eerste Voorzitter 
van het Hof van Beroep, en zijn collega Katy Allegaert zijn de initiatiefnemers van dit 
project. Zij hebben zich bij de vormgeving van dit Antwerpse project laten inspireren 
door het model van het Hof van Quebec. Het project loopt in ieder geval tot 1 januari 
2005. Zeer waarschijnlijk zal het project worden geëvalueerd met de medewerking 
van de Universiteit van Antwerpen.  
 
Arbeidsgeschillen 
In de Belgische arbeidsverhoudingen is mediation een vertrouwde en beproefde 
methode voor de beslechting van met name collectieve arbeidsconflicten. De 
oplossing van collectieve arbeidsconflicten wordt gekenmerkt door een hoge graad 
van professionalisering en institutionalisering. 
De Conciliateurs Sociaux/Sociaal Bemiddelaars vervullen samen met de Commissions 
de Paritaires/Paritaire Comités een bemiddelende rol bij de beslechting van 
collectieve arbeidsconflicten. Beide hebben een wettelijk statuut.26  
De Dienst van de Sociaal Bemiddelaars, met aan het hoofd de Administrateur-
generaal, vormt een aparte afdeling binnen het Belgische Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid. Om als Sociaal Bemiddelaar te kunnen worden aangesteld 
dient men tenminste 35 jaar oud te zijn en bekend te zijn met de Belgische 
arbeidsverhoudingen.  
De Paritaire Comités bestaan uit een voorzitter – de Sociaal Bemiddelaar – en een 
gelijke vertegenwoordiging van werkgevers en werknemersorganisaties. Deze 
comités hebben een tweeledige functie: het totstandbrengen en sluiten van 
collectieve arbeidsovereenkomsten en het vervullen van een bemiddelende rol – 
onder voorzitterschap van de Sociaal Bemiddelaar – indien er conflicten rijzen naar 
aanleiding van of tijdens de onderhandelingen van een CAO. De diensten van de 
Sociaal Bemiddelaars zijn gratis. 
 
De beslechting van individuele arbeidsconflicten behoort sinds 1970 tot de 
competentie van de Arbeidsrechtbanken. In tegenstelling tot hun voorgangers, 
hebben deze rechtbanken geen conciliatietaak. De voorlopers van de 
Arbeidsrechtbanken waren in eerste instantie de Vrederechters, die in 1795 hun 
werkzaamheden aanvingen. Deze hadden, evenals de Franse Juge de Paix, een 

                                                 
26 Zie o.a. Koninklijk Decreet van 23 juli, Monit. 30 juli 1969; Wet betreffende de Collectieve 
Arbeidsovereenkomsten en de Paritaire Comités, 5 december 1968. 
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conciliatietaak. Bij Wet van 12 augustus 1911 werd de verplichte conciliatie in 
individuele arbeidsconflicten afgeschaft.  
De Werkrechtersraden werden in 1842 de directe opvolgers van de Vrederechters. 
Ook deze raden, ingericht naar het voorbeeld van de Franse Conseils de 
Prud’hommes, hadden een conciliatietaak. 
  

Familiegeschillen 

Naast het recent van start gegane project ‘De rechter als bemiddelaar’, kent België 
de zogenaamde proceduregebonden bemiddeling in familiezaken. Deze vorm van 
bemiddeling is geregeld bij wet van 19 februari 2001 en vormt een afzonderlijk 
hoofdstuk in het Gerechtelijk Wetboek. De wettelijke regeling van de 
familiebemiddeling was in menig opzicht een codificatie van een bestaande praktijk, 
waarbij de rechter partijen doorverwees naar een externe bemiddelaar.27 De wet 
geeft geen definitie van familiebemiddeling.  
 
De Belgische rechter kan in familiegeschillen, zowel tussen echtgenoten of 
samenwonenden, op gezamenlijk verzoek van partijen of op eigen initiatief maar met 
instemming van de partijen een bemiddelaar aanwijzen.  
Slechts advocaten en notarissen die een bijzondere mediationopleiding hebben 
gevolgd kunnen als mediator worden aangewezen. Hetzelfde geldt voor natuurlijke 
personen die daartoe zijn erkend door de bevoegde overheden. 
Mocht geen akkoord worden bereikt, dan kunnen de partijen de procedure 
eenvoudig voortzetten. Indien daarentegen een overeenkomst is bereikt, wordt deze 
door de rechter neergelegd in een ‘akkoordvonnis’.  
De Belgische wetgever heeft geen maximumtijdsduur voor de familiemediation willen 
voorschrijven.28 
 

Bestuurlijke geschillen; inclusief milieugeschillen 

Van de mogelijkheden van mediation in bestuurlijke, respectievelijk milieugeschillen 
wordt nog nauwelijks gebruik gemaakt. Slechts het Waalse Espace Environnement 
heeft gepleit voor de introductie van mediation in milieugeschillen. 
 
 
2.2.3 SPANJE 

Spanje is een gedecentraliseerde eenheidsstaat met een constitutionele monarchie 
en een parlementair stelstel. De nieuwe Grondwet van 1978 introduceerde een bi-
cameraal parlement, de Cortes, bestaande uit de Senado en het Congreso de los 
Diputados. 
 
De Spaanse Constitutie van 1978 gaat uit van eenheid van rechtspraak. De 
rechterlijke kolom voor civiele zaken omvat in ieder geval het Tribunal Supremo 
(Hooggerechtshof) in Madrid. Een niveau lager resideren de Audiencias Provinciales 
(Provinciale Gerechtshoven), met daaronder de Juzgados de Primera Instancia 
(Rechters in eerste aanleg) en de Juzgados de Paz (Vrederechters). Tevens oordelen 
                                                 
27 Art, 734bis-734sexies Ger. W. 
28 A. Thilly, La médiation familiale en droit belge, in: Global Trends in Mediation, N. Alexander, 
Köln: Otto Schmidt Verlag, 2003.  
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sommige van deze gerechten over bestuurlijke geschillen. Spanje kent ook 
gespecialiseerde gerechten zoals de Magistratura de Trabajo (Arbeidsrechtbank). 
 
In Spanje, is het aantal civiele zaken met gemiddeld 10% per jaar gestegen. De 
looptijd van een zaak is als gevolg hiervan navenant toegenomen. Sommigen stellen 
dan ook dat “[…] the principal problem with civil justice in Spain is the excessive 
duration of litigation.”29 
 

2.2.3.1 Mediation in Spanje 
Sommige vormen van ADR, met name conciliatie, zijn geen compleet onbekende 
fenomenen in Spanje. Voor bepaalde geschillen, zoals arbeidsgeschillen, is zelfs 
sprake van een snelle opkomst van conciliatie/mediation.  
 

Civiele geschillen; inclusief familiegeschillen 

Sinds 1881 kent Spanje het systeem van rechterlijke conciliatie. Vanaf dat moment 
waren partijen verplicht mee te werken aan een conciliatiepoging, alvorens men zijn 
geschil kon voorleggen aan de civiele rechter. Dit veranderde met de betrekkelijk 
recente wijziging van het burgerlijk procesrecht in 1984, waarbij deze preliminaire 
conciliatie optioneel werd nu de oude verplichte conciliatie geen succes was 
gebleken. 
 
Indien de huidige, optionele conciliatie leidt tot een schikkingsovereenkomst dan kan 
deze ten overstaan van de rechter worden omgezet in een transacción judicial.  
In het algemeen wordt aangenomen dat deze rechterlijke conciliatie redelijk 
succesvol is. Met name in die zaken waar de rechter over voldoende informatie 
beschikt over de aard van de zaak. Overigens, kan deze aanname niet worden 
gestaafd met empirische data.  
 
Familiegeschillen behoren in beginsel tot de competentie van de burgerlijke rechter 
van eerste aanleg, de Juzgados de Primera Instancia. Sommige gerechten van eerste 
aanleg hebben echter aparte Juzgados de Familia, met exclusieve bevoegdheid in 
familiezaken. Vooralsnog is er geen nationale wetgeving die voorschrijft dat partijen 
moeten meewerken aan een conciliatie/mediationpoging, voorafgaand aan het 
indienen van het verzoek tot echtscheiding. Op het niveau van de Spaanse autonome 
gemeenschappen is wel wetgeving totstandgekomen, waarbij de rechter partijen 
naar mediation kan verwijzen. Zo bepaalt bijvoorbeeld art. 79, lid 2 van het 
Catalaanse Wetboek voor Familierecht dat wanneer een verzoek tot echtscheiding 
wordt ingediend zonder de toestemming van de andere echtgenoot, de rechter 
partijen kan verwijzen naar een mediator of een mediationinstituut. Art. 11, lid 1 van 
de Catalaanse Familie Mediation Wet bepaalt overigens dat partijen niet verplicht zijn 
hieraan mee te werken.30 Het Catalaanse Centrum voor Familiemediation bemiddelt 
regelmatig in dit soort conflicten. 

                                                 
29 I. Díes-Picazo Giménez, Civil Justice in Spain: Present and Future. Access, Cost, and Duration, 
in: Civil Justice in Crisis, A.A.S. Zuckerman ed., Oxford, 1999, p.395. 
30 Catalonië: Ley 1/2002, de 15 de marzo, De mediación familiar de Cataluňa (DOGC No. 3355, 
23.3.2001); Galicia: Ley 4/2001, de 31 de mayo, Reguladora de la mediación familiar (DOG. No. 
117, 18.6.2001); Valencia: Ley 7/2001, de 26 noviembre, Reguladora de la mediación familiar 
(DOGV No. 4138, 29.11.2001). 
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Het is nog niet bekend of het Catalaanse voorbeeld en die van andere autonome 
gemeenschappen navolging zal vinden op nationaal niveau. 
  

Arbeidsgeschillen 

Spanje kent een praktijk van mediation en arbitrage voor zowel individuele als 
collectieve arbeidsconflicten.  
 
Individuele en collectieve arbeidsconflicten kunnen worden voorgelegd aan de 
Magistratura de Trabajo, nadat partijen eerst een conciliatie of mediationpoging 
hebben ondernomen onder leiding van een medewerker van een Servicio de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación (Mediation, Arbitrage en Conciliatie Dienst). Indien 
tijdens deze preliminaire mediation geen schikkingsovereenkomst tot stand komt, zal 
de arbeidsrechter desalniettemin nogmaals een mediationpoging wagen tijdens de 
gerechtelijke procedure. Mocht deze rechterlijke mediationpoging slagen, dan wordt 
de bereikte schikking omgezet in een schikkingsvonnis. 
 
Voor wat betreft de beslechting van collectieve arbeidsconflicten is het interessant 
om te vermelden dat in 1998 het Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje 
werd opgericht.31 Deze organisatie is verantwoordelijk voor de implementatie van het 
Acuerdo sobre solución extrajudicial del conflictos laborales (Akkoord met betrekking 
tot de buitengerechtelijke beslechting van arbeidsconflicten). Dit Akkoord, 
ondertekend door de belangrijkste Spaanse vakbonden en werkgeversorganisaties, 
houdt in dat voor de beslechting van collectieve arbeidsconflicten op intersectoraal of 
nationaal niveau, partijen de assistentie van SIMA zullen inroepen.  
 
 
2.2.4 ITALIË 

De parlementaire republiek Italië is sinds 1861 een soevereine eenheidsstaat, die op 
2 juni 1946 tot republiek werd uitgeroepen. Het Parlement omvat de Kamer van 
Afgevaardigden en de Senaat. Beide Kamers oefenen gelijke bevoegdheden uit. 
Tussen 1922 tot 1943 waren er bijna geen democratische organen en rechten voor 
burgers. Met de totstandkoming van de Grondwet op 1 januari 1948 kwam hierin 
verandering. Het Corte Constitutionale (Constitutionele Hof) vernietigt wetten die 
strijdig zijn met de Grondwet.  
 
De Italiaanse rechterlijke organisatie kent vele reguliere en gespecialiseerde 
gerechten.  
Tot de gewone rechter, die oordeelt in civiele en strafzaken, behoort in ieder geval 
het Corte di Cassazione, het hoogste rechterlijk college. Daarnaast rekent men onder 
meer tot de gewone rechter, het Corte di Appello (Hof van beroep), het Tribunale 
Ordinario (Tribunaal), de Pretore (Lokale rechtbank) en de Giudice di Pace 
(Vrederechter).  
De Tribunali Amministrativi Regionali (Regionale Administratieve Tribunalen) en de 
Consiglio di Stato (Raad van State) zijn bevoegd in administratieve geschillen. In 
verschillende gerechten hebben leken en deskundigen zitting. 

                                                 
31 E. González-Posada Martínez, La solución extrajudicial de los conflictos laborales, Valladolid, 
2001. 
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2.2.4.1 Mediation in Italië 
Italië kampt reeds sinds langer tijd met een enorme vertraging, in met name de 
afwikkeling van civiele zaken. De looptijd van een civiele zaak in eerste aanleg is 
gemiddeld 1204 dagen. 32 Er zijn verschillende pogingen geweest om deze 
vertragingsproblematiek tegen te gaan, onder meer door vereenvoudiging van het 
burgerlijk procesrecht in 1942. Dit heeft echter niet de gewenste verandering 
gebracht. Integendeel.  
Volgens Chiarloni is zelfs sprake van een dramatische toename van de looptijd in 
civiele geschillen.33 Anderen spreken zelfs van een ‘familiar evil’, instandgehouden 
door vooral advocaten, rechters, en verzekeringsmaatschappijen.34 In het licht van 
deze situatie wordt ADR, meer in het bijzonder mediation, door sommigen als een 
wenkend perspectief beschouwd voor de lediging van deze problematiek. 
 

Civiele geschillen; inclusief familiegeschillen 

De Giudice di Pace, de Pretore, en de Tribunale, zijn de gerechten die civiele zaken in 
eerste aanleg behandelen. De Giudice di Pace en de Pretore hebben allebei een 
expliciete, conciliërende taak. Overigens, maakt de eerste nauwelijks gebruik van 
deze bevoegdheid.35 
Buiten de justitiële infrastructuur wordt incidenteel geëxperimenteerd met 
conciliatie/mediation. Als voorbeeld kan hier het Sip Telecom Italia project worden 
genoemd. In het kader van dit project conciliëren regionale conciliatie commissies in 
klachten van klanten over bijvoorbeeld hun telefoonrekening. De tussenkomst van 
een dergelijke commissie kan resulteren in een conciliatie of een non-conciliatie 
rapport. Is sprake van het laatste, dan kan de klager opteren voor arbitrage. 82% 
van het totaal aantal zaken wordt opgelost via deze vorm van conciliatie. 
Tevens hebben de Italiaanse Kamers van Koophandel bij wet van 29 december 1993 
(nr. 580) een wettelijke conciliatie en arbitrage taak gekregen.  
 
Mediation in familiegeschillen is (nog) nauwelijks geïnstitutionaliseerd. Incidenteel 
attendeert de Italiaanse rechter partijen op de mogelijkheid van mediation. 
 
Arbeidsgeschillen 
Alternatieve vormen van conflictoplossing zijn bekende methoden voor de 
beslechting van arbeidsgeschillen in Italië. Met name conciliatie kent een lange 
traditie. 
De in 1893 geïntroduceerde Collegi dei Probiviri (Colleges van Wijze Mannen), sterk 
lijkend op de Franse Conseils de P ud’hommes, waren in eerste instantie belast met 
een conciliërende en rechtsprekende taak in individuele arbeidsconflicten, later ook in 
collectieve arbeidsconflicten. Zij vingen hun werkzaamheden steeds aan met een 
conciliatie(poging). Indien de conciliatie niet succesvol bleek, zetten zij vervolgens 

r

                                                 
32 S. Chiarloni, Civil Justice and its Paradoxes: An Italian Perspective, in: A.A.S. Zuckerman ed., 
Civil Justice in Crisis, Oxford, 1999, p. 268. 
33 Ibid., p. 268. 
34 S. Pellegrini, Formal and informal justice in Italy, paper presented at the conference ‘Civil 
Litigation in the 21rst Century, Copenhagen, 2002, p. 4. 
35 Zie S. Chiarloni, o.c., p. 289. 
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hun rechterspet op.36 De Collegi werden tijdens de fascistische periode (1930–1940) 
afgeschaft; gespecialiseerde gerechten waren in die periode niet toegestaan.  
Na Wereld Oorlog II werden de ‘gewone’ gerechten belast met de beslechting van 
individuele arbeidsconflicten. Vanaf 1973 zijn echter de Pretori (Lokale rechtbanken) 
specifiek belast met individuele arbeidsconflicten.37 De procedure in arbeidszaken is 
gericht op eenvoud en snelheid. Alvorens de zaak in behandeling kan worden 
genomen, dienen partijen aan te tonen dat zij reeds getracht hebben om tot een 
oplossing van hun geschil te komen, met of zonder de assistentie van een Ufficio 
Provinciale del Lavoro (Arbeidsbureau).  
Deze Arbeidsbureaus, hiërarchisch ondergeschikt aan het Italiaanse Ministerie van 
Arbeid, hebben sinds 1973 een wettelijke, preliminaire conciliatietaak, die zij 
uitoefenen via daartoe speciaal ingestelde commissies. In individuele 
arbeidsconflicten betreffende ambtenaren is de door de Arbeidsbureaus 
gepraktiseerde conciliatie zelfs verplicht.  
 
Naast de Arbeidsbureaus ondernemen de Pretori zelf ook een conciliatiepoging. 
Indien deze poging succesvol is, zal de schikkingsovereenkomst worden omgezet in 
een schikkingsvonnis.  
 
De hier eerdergenoemde Arbeidsbureaus vervullen, net als politici, tevens een 
conciliërende rol in collectieve arbeidsconflicten.38  
 
Bestuurlijke geschillen; inclusief milieugeschillen 
Het aantal geschillen tussen de Italiaanse overheid en private partijen is de laatste 
decennia sterk gestegen en heeft geleid tot een toename van de werklast van de 
rechter. Om deze ontwikkeling tegen te gaan, heeft het Italiaanse Parlement 
besloten tot de introductie van een preliminaire conciliatie fase, voorafgaand aan een 
administratieve procedure.39 
 
 
2.3  De Germaanse ‘Civil law’ landen  
 
Net als in de Romaanse ‘Civil law’ landen is ook in deze landen het recht 
gecodificeerd. Op deze ‘Germaanse’ codificaties heeft echter vooral de wetenschap 
haar stempel gezet, getuige de systematische redactie van de wettenboeken. 
Tegelijkertijd heerst in deze landen een meer pragmatische visie op de noodzaak van 
rechterlijke rechtsvorming, getuige de vele open normen en de van de Romaanse 
landen verschillende stijl van rechterlijke uitspraken.  
 
 
2.3.1 DUITSLAND 

De Duitse Bondsrepubliek is een parlementaire democratie met een ver 
doorgevoerde federale structuur. Dit maakt het lastig om algemene uitspraken te 
                                                 
36 Annie de Roo & Rob Jagtenberg, Settling Labour Disputes in Europe, Deventer/Boston, p. 333. 
37 L.n. 533/1973. 
38 M. Grandi, Extra-judicial resolution of collective disputes in Italy, The Study of Conciliation, 
Mediation, and Arbitration, Madrid/Brussels, 2002.  

19 



Mediation - een 'quick scan' ___ 

doen over ‘de’ Duitse praktijk van mediation. Hierna zal dan ook herhaaldelijk naar 
ervaringen in specifieke Länder, zoals Nordrhein-Westfalen of Beieren worden 
verwezen. 
 
De Duitse rechterlijke organisatie is sterk gespecialiseerd. Voor civiele geschillen, met 
uitzondering van arbeidszaken, zijn er de Amtsgerichte (bevoegd in de ‘kleine’ civiele 
geschillen), de Landgerichte (Gerechten van Eerste Aanleg), de Oberlandesgerichte 
(Hoven van Beroep). Boven aan de hiërarchie bevindt zich het Bundesgerichtshof.  
Voor arbeidsgeschillen bestaan de Arbeitsgerichte (Arbeidsgerechten in Eerste 
Aanleg), de Landesarbeitsgerichte, en het Bundesarbeitsgericht.  
Voor bestuursrechtelijke geschillen is er eveneens een aparte kolom in de rechterlijke 
organisatie: de Verwaltungsgerichte, de Oberverwaltungsgerichte, en het 
Bundesverwaltungsgericht. Daarnaast zijn er nog de gespecialiseerde instanties voor 
sociale zekerheidszaken, en voor belastingzaken. Het Bundesverfassungsge icht, het 
Duitse Constitutionele Hof, staat het hoogst in aanzien.  

r

f

                                                                                                                                  

 
Toetreden tot de Duitse magistratuur betekent in het algemeen dat men kiest voor 
een apart, ambtelijk carrièrepad. Duitsland heeft verhoudingsgewijs een groot aantal 
rechters per capita van de bevolking. Doorlooptijden van procedures zijn daardoor 
wellicht vrij kort.  
Een andere karakteristiek van het Duitse systeem vormen de wettelijk vastgelegde 
tarieven voor advocaten, en het feit dat ongeveer 90% van alle Duitsers een 
rechtsbijstandverzekering heeft. Deze gegevens zijn mogelijk relevant voor de 
kosteninfrastructuur van geschillenbeslechting in Duitsland. 
 

2.3.1.1 Mediation in Duitsland 
De bemiddelende stijl van conflictoplossing trekt met zekere tussenposen de 
belangstelling in Duitsland. Deze ontwikkeling is zichtbaar ondanks de veelbesproken 
‘Deutsche Neigung zur möglichst vollständigen Verrechtlichung von Kon likte’. Deze 
neiging zou een element van de Duitse rechtscultuur kunnen zijn, maar financiële 
consideraties zouden evenzeer een rol kunnen spelen.  
 
Civiele geschillen 
Volgens gezaghebbende auteurs heeft de zogenaamde Gütegedanke steeds deel 
uitgemaakt van het Duitse procesrecht.40 Deze gedachte houdt in, dat een 
beslissingsbevoegde instantie, alvorens te beslissen, eerst de mogelijkheid van een 
minnelijke regeling behoort te onderzoeken. Een dergelijke regeling verdient in het 
algemeen de voorkeur.  
De meer specifieke term Güteverfahren verwijst naar een bemiddelingsproces dat 
plaatsvindt in de schaduw van een eventueel op te leggen beslissing door de rechter.  
 
De activiteit van het bemiddelen zelf wordt wel aangeduid als Vermittlung 
(bemiddeling) of Einigung (verzoening), soms ook als Schlichtung. Een aantal 
auteurs reserveert die laatste term voor bemiddelingspogingen die buiten de 
justitiële infrastructuur worden geëntameerd door particuliere Schlichtungsstelle.  

 
39 European Committee on Legal Co-operation, Working Party of the Project Group of 
Administrative Law, Strasbourg, 15 November 1999. 
40 Stein-Jonas, ZPO, 21. Auflage, Tübingen: J.C.B. Mohr, 1997. 
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In 1924, in economisch moeilijke tijden, werd het Güteverfahren door een wijziging 
in de Zivilprozeβordnung (ZPO) als verplichte voorfase in de procedure voor het 
Amtsgericht ingebouwd. Deze voorfase bleek echter onverwachte problemen op te 
leveren. Bij een volgende wetswijziging in 1950 werd de formulering dan ook 
gewijzigd. Voortaan heette het dat de rechter ‘auf die gütliche Beilegung des 
Rechtss reits hinwirken soll’. In 1976 werd de formulering nogmaals aangepast.t

f  
t

 
f t

t

                                                

41 
Voor elke civiele rechter geldt thans dat deze in elke stand van het geding ‘au  eine
gütliche Beilegung des Rechtsstrei s bedacht sein soll’.  
Ondanks deze verwatering van de rechterlijke bemiddeling vond er vanaf 1970 een 
zekere verbreiding van op onderhandeling gebaseerde methoden plaats, met name 
in het consumentenrecht. Bemiddeling werd en wordt als methode toegepast in het 
kader van klachtprocedures voor diverse branchespecifieke Ombudsman instellingen 
(zoals de Bankenombudsmann bij de Bundesbank voor klachten van cliënten over 
bancaire dienstverlening).  
In sommige deelstaten, zoals Nordrhein-Westfalen, was traditioneel een aantal 
onafhankelijke bemiddelaars-annex-scheidslieden in functie, de Schiedsmänner. Uit 
onderzoek van Klaus Röhl in de jaren ’80 is echter naar voren gekomen dat deze 
Schiedsmänner slechts een zeer gering aantal zaken te behandelen kregen, en 
derhalve slechts een marginale rol op het juridisch toneel speelden.42 Röhl weet dit 
voor een deel aan het ontbreken van een effectief verwijzingsmechanisme vanuit de 
overheidsrechtspleging.  
 
Medio jaren ’90 nam echter de belangstelling in Duitsland voor de Amerikaanse stijl 
van mediation toe, onder meer door de publicaties van Stephan Breidenbach en 
Walther Gottwald.43  
Een aantal advocaten en Betriebsberater namen het voortouw in het opzetten van 
particuliere mediation providers voor business-to-business en intra-company 
conflicten. De grootste van deze providers is momenteel de Gesellschaft für
Wirtschaftsmediation und Kon liktmanagemen  (GWMK), gevestigd te München. Deze 
organisaties hebben hun eigen opleidingsprogramma’s en certificeringseisen.  
De familie mediators hadden ondertussen ook hun (diverse) eigen organisaties. Een 
nieuwe term raakte in zwang: ‘a.Be.R.’, aussergerichtliche Beilegung von 
Rechtss reitigkeiten. Ook de Anglo-Amerikaanse mediation is inmiddels ingeburgerd; 
zo is er de Centrale für Mediation, met als predikaat ‘Ihr Service-Centrum für 
professionelles Konfliktmanagement’. 
 
De politiek raakte eveneens in het onderwerp geïnteresseerd. De Bondsdag 
aanvaardde op 15 december 1999 een wetswijziging inzake par. 15a 
Einführungsgesetz ZPO (EGZPO). Deze wijziging hield in dat door middel van een 
zogeheten Öffnungsklausel aan deelstaten de gelegenheid werd geboden om, indien 
zij dit wensten, vanaf 1 januari 2000 een verplichte preliminaire bemiddelingsronde 
voor te schrijven voor drie categorieën van geschillen: vermogenrechtelijke geschillen 
tot een waardegrens van DM 1500, burenruzies, en kwesties inzake aantasting van 
eer en goede naam.  
 

 
41 Par. 279 ZPO. 
42 Klaus F. Röhl, Das Güteverfahren vor dem Schiedsmann, Köln: Carl Heymanns Verlag, 1987. 
43 S. Breidenbach & M. Henssler, Mediation für Juristen, Köln: Dr. Otto Schmidt Verlag, 1997. 
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Waarom juist deze geschilcategorieën?  
 
Volgens de initiatiefnemers van deze wet zouden dit typisch gebieden zijn waar het 
meestal niet zozeer om rechtsvragen gaat, maar om interpersoonlijke problemen, die 
onnodig beslag leggen op de tijd van de overheidsrechter. Op de achtergrond speelt 
ook het efficiency-denken mee, zij het minder sterk geprononceerd dan in Nederland 
en Engeland. Illustratief zijn in dit opzicht de felle controverses binnen de rechterlijke 
macht over het zogeheten Personalsbedarfberechnungssystem (PEBBSY). 
Samenvattend kan gesteld worden dat het doel achter par. 15a EGZPO tweeërlei 
was: een filter inbouwen ter ontlasting van de overheidsrechtspraak en de aandacht 
vestigen op ADR. 
 
De verplichte bemiddelingsdiensten dienden nu dan ook door externe organisaties 
verricht te worden: door anerkannte Gütestelle, of door sonstige Schlichtungsstelle.  
Voor hun dienstverlening dienen deze organisaties een wettelijk tarief van € 100 bij 
partijen in rekening te brengen. Daarenboven zullen de partijen ook hun advocaten 
dienen te betalen, indien zij deze naar de bemiddelingssessie mee wensen te nemen. 
 
De regeling inzake verplichte preliminaire mediation heeft het karakter van een 
Zeitgesetz, dat wil zeggen een experimentele wet die zijn geldigheid in casu slechts 
behoudt tot 31 december 2005. Op dat moment zullen de uitkomsten van evaluatie 
onderzoek moeten uitwijzen of een definitieve mediation regeling moet worden tot 
stand gebracht. 
Inmiddels hebben zeven deelstaten deze mogelijkheid aangegrepen en een verplicht 
mediationregime op deelstaat niveau gecreëerd. Beieren en Nordrhein-Westfalen 
waren de pioniers.  
 
In Nordrhein-Westfalen zijn ruim 500 verschillende organisaties als Gütestelle of 
Schlichtungsstelle toegelaten, waaronder veel van de door Röhl beschreven 
Schiedsleute. In Beieren is besloten als anerkannte Gütes elle aan te merken: alle 
notarissen, en voorts die advocaten die als Gütestelle zijn toegelaten door de 
Rechtsanwal skammer. 

t

t

-
t

t

De sonstige Schlichtungsstelle worden gevormd door een gevarieerder gezelschap, 
met diverse reeds bestaande klachtencommissies, zoals de Schlichtungsstelle van 
een der Ärtzekammern, de Schlichtungsstelle bij de Industrie  und Handelskammer, 
en de Schiedsstelle für den Gebrauch wagenhandel. 
 
Als een van de partijen in dit stadium niet wenst mee te werken, dan moet de 
assistentie van een Gütestelle worden ingeroepen. Zijn beide partijen het samen al 
eens over de keuze van de mediationinstantie, dan mogen zij ook een sonstige 
Schlichtungsstelle benaderen. Slechts een door een Gütes elle geprotocolleerde 
schikking kan als executoriale titel gelden.44 
De door de Zeitgesetz voorgeschreven evaluatie studies zijn eerst onlangs van start 
gegaan. Op het moment van schrijven was slechts een eerste tussenrapportage 
beschikbaar uit Nordrhein-Westfalen, en enkele kwantitatieve gegevens uit Beieren.  
Ook is er nog niets bekend over de ervaringen met een andere, nog recentere 
wetswijziging, namelijk die betreffende par. 278 IV ZPO, waarbij het partijen wordt 
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toegestaan de rechter hangende geding te verzoeken om een speciale 
mediationzitting. 
 
Arbeidsgeschillen 
Anders dan voor de gewone civiele rechter is voor de arbeidsrechter een 
voorafgaand onderzoek naar de mogelijkheid van een minnelijke regeling steeds 
standaard praktijk geweest. Deze praktijk is gebaseerd op par. 54.1 van het 
Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG). Het Arbeitsgericht heeft een tripartiete samenstelling: 
een beroepsrechter-jurist als voorzitter, en twee leken-bijzitters die werkgevers en 
werknemers vertegenwoordigen.  
De voorafgaande bemiddelingspoging wordt echter ondernomen door de Voorzitter 
alleen. 
Het is een praktijk die al lang vrij constante schikkingspercentages oplevert, namelijk 
tussen 30 en 40%.45  
 
Er zijn geen nadere regels die voorschrijven hoe de voorzitter van het Arbeitsgericht 
te werk dient te gaan bij zijn bemiddelingspoging. Een voormalig arbeidsrechter stelt 
echter, terugkijkend op zijn tienjarige praktijk, dat “[…]die Ursache für die zahllosen 
Kompromisse in der Güteverhandlung weniger in meiner Überzeugungskraft lag als 
vielmehr in der Tatsache, daβ die Prozeβparteien meine Einschätzung der 
Prozeβaussichten ihrem Kalkul zugrundelegten.” 

 

                                                                                                                                  

46  
Er bestaat wel een termijnvoorschrift: bij ontslagzaken dient de bemiddelingspoging 
binnen twee weken na indiening van het verzoekschrift plaats te vinden. 
 
Het Arbeitsgericht behandelt individuele arbeidsgeschillen. Collectieve geschillen 
plegen te worden voorgelegd aan een van de vele Schlichtungsstelle die sectoraal in 
het leven geroepen zijn door CAO’s. Deze Schlichtungsstelle combineren wederom 
bemiddelingsbevoegdheid met beslissingsbevoegdheid. Zij hebben ondanks 
succesvolle interventies in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw, niet kunnen 
verhinderen dat Duitsland recentelijk met een toenemende arbeidsonrust wordt 
geconfronteerd. 
 
Familiegeschillen 
Op het terrein van het echtscheiding- en omgangsrecht is mediation het verst 
ontwikkeld. In 1989 werden de eerste Amerikaanse trainers uitgenodigd, en in 1992 
werd de Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation (BAFM) opgericht. 
De BAFM heeft een gedragscode uitgevaardigd, met daarin de bekende eisen van 
vrijwilligheid, neutraliteit, informed consent, vertrouwelijkheid en geheimhouding. De 
BAFM heeft ook een gedetailleerde trainingsverordening opgesteld, die BAFM-leden 
dwingt regelmatig interdisciplinaire cursusprogramma’s te volgen en praktijkervaring 
op te bouwen, in verband met de vereiste certificering van mediators. 
 

 
44 Slechts door Gütestelle geprotocolleerde mislukkingen kunnen een verjaringstermijn stuiten. 
45 Zie o.a. Thilo Ramm, Germany, in: R. Blanpain (ed.), International Encyclopedia of Labour Law, 
Kluwer losbl. 
46 Eckart Stevens-Bartol, Mediation im Arbeitsrecht, in: S. Breidenbach & M. Henssler, Mediation 
für Juristen, Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 1997, p. 142. 
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Bestuurlijke geschillen 
Op dit gebied zijn nog geen structurele activiteiten ontplooid. Wel zijn er enkele 
individuele mediators die op ad hoc basis een zeker succes hebben geboekt met 
gebruik van mediationtechnieken in de voorbereidingssfase van besluiten in de sfeer 
van de ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld de recente uitbreiding van de 
luchthaven van Frankfurt.  
Er wordt wel regelmatig geschreven over de juridische inpassingsmogelijkheden (en 
moeilijkheden) van mediation in het bestuursrecht.47 
 

2.3.1.2 Eva uatie onderzoek l

                                                

Momenteel vindt een reeks evaluatiestudies plaats naar aanleiding van de verplichte 
mediationregelingen op deelstaatniveau ex art. 15a EGZPO.  
Het probleem is dat deze evaluaties eerst recent van start zijn gegaan. Er is echter 
reeds een eerste tussenrapportage beschikbaar voor de deelstaat Nordrhein-
Westfalen, opgesteld door Klaus Röhl, en sinds kort ook een eerste impressie uit 
Beieren van Reinhard Greger.48  
 
De tussenrapportage inzake Nordrhein-Westfalen lijkt met name interessant, niet 
alleen omdat het hier (net als in Beieren en elders) echt verplichte, en bovendien 
niet-kosteloze medation betreft, maar ook omdat Nordrhein-Westfalen als deelstaat 
in veel opzichten (inwoneraantal, samenstelling bevolking) vergelijkbaar is met 
Nederland. 
 
 
2.3.2 OOSTENRIJK 

Oostenrijk is een federale republiek, met een parlementair stelsel. Het Parlement, de 
Bundesversammlung, bestaat uit twee Kamers, de Bundesrat en de Nationalrat. 
 
De rechterlijke organisatie omvat een civiele, strafrechtelijke en een 
administratiefrechtelijke kolom. Aan de top van de civiele (strafrechtelijke) kolom 
bevindt zich het Oberster Gerichtshof (Hoogste Gerechtshof), met daaronder vier 
Oberlandesgerichte (Hoven van Beroep). De Bezirksgerichte (Lokale gerechten) en 
de Landesgerichte (Districtsrechtbanken) vormen de gerechten van eerste aanleg.  
Bestuurlijke geschillen behoren tot de competentie van de Verwaltungsgerichte 
(Administratieve gerechten). Tevens heeft Oostenrijk een Verfassungsgerichtshof. 
 

2.3.2.1 Mediation in Oostenrijk 
Het Oostenrijkse mediationlandschap is van recente datum. Mediation manifesteerde 
zich voor het eerst in 1985, in het kader van de discussie over de herziening van het 
jeugdstrafrecht. Ondanks kritiek vanuit de rechterlijke macht en het openbaar 
ministerie, ging men experimenteren met de zogenaamde außergerichtlicher 
Tatausgleich (ATA). Deze vorm van buitengerechtelijke geschiloplossing bleek 
succesvol en kreeg vervolgens met de totstandkoming van de Jugendgerichtsgesetz 

 
47 S. Breidenbach & M. Henssler, Mediation für Juristen, Köln: Dr. Otto Schmidt Verlag, 1997. 
48 K.F. Röhl, Evaluierung des nordrhein-westfälischen Ausführungsgesetzes zu § 15 a EGZPO, 1. 
Zwischenbericht, April 2002. 
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in 1989 een wettelijke basis. In 1999 werd de werkingsfeer van deze wijze van 
afdoening uitgebreid naar volwassen daders.49  
De aandacht voor de ATA in het strafrecht, is van belang geweest voor de 
ontwikkeling van mediation op andere terreinen van het recht.  
 
Civiele geschillen 
In het voorjaar van 2001 nam het Oostenrijkse Ministerie van Justitie een aanvang 
met het voorbereiden van een wetsontwerp inzake de zogenaamde gerichtsnahe 
Mediation in civiele geschillen. Dit heeft geresulteerd in het ontwerp Bundesgesetz 
über gerichtsnahe Mediation sowie übe  Änderungen des Ehegesetzes, des 
Außerstreitgesetzes, des Zivilprozeβordnung, des Strafprozeβordnung, des 
Gerichtsgebührengesetzes und des Kindschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2001. Naar 
het zich nu laat aanzien zal op 1 maart 2003 deze wet in werking treden. Deze wet 
richt zich vooral op het toezicht en de kwaliteit van de mediators.  

r

                                                

 
Arbeidsgeschillen 
Met uitzondering van Wenen, worden individuele en collectieve arbeidsconflicten over 
rechten in beginsel behandeld door speciale arbeidssecties binnen de Landesgerichte. 
Deze secties bestaan uit een professionele rechter bijgestaan door twee 
lekendeskundigen. Zij vertegenwoordigen de werkgevers- en 
werknemersorganisaties.  
 
Collectieve arbeidsconflicten over belangen kunnen worden voorgelegd aan 
zogenaamde Conciliatieraden, die voor elk conflict afzonderlijk worden 
samengesteld.50 
 
Familiegeschillen 
De lancering van het project Co-Mediation in 1994, waaraan twee lokale familie 
rechtbanken in Wenen en Salzburg deelnamen, was een eerste aanzet tot de 
ontwikkeling van mediation in familiegeschillen.51 In het kader van dit eenjarige 
project kon de rechter partijen de mogelijkheid voorhouden om hun conflict op te 
lossen door middel van co-mediation, hetgeen inhield dat steeds twee bemiddelaars 
betrokken waren bij een mediation. Bovendien diende dit mediators duo te bestaan 
uit een man en een vrouw, met een juridische, respectievelijk psychologische 
achtergrond. Men achtte het van belang dat het scheidend echtpaar een man en 
vrouw tegenover zich vond. De keuze voor deze vorm van mediation werd met name 
ingegeven door onvrede over de reguliere wijze van beslechting van familiegeschillen 
en een forse toename van het aantal echtscheidingen. De deelname van partijen aan 
een dergelijke co-mediation was gratis.  
Gedurende de periode 1994-1995 bemiddelden 8 mediationteams in 90 geschillen. In 
meer dan een derde van de langlopende procedures beval de rechter partijen 
mediation aan. In meer dan de helft van de bemiddelde zaken, werd een 
(gedeeltelijk) akkoord bereikt tussen partijen. Voorts constateerde men dat door de 

 
49 N. Koblinger, Mediation im Strafrecht – Der Außergerichtliche Tatausgleich, in: Mediation in 
Österreich, A. Pritz, Wien:Orac, 2000, p. 157-164. 
50 § 144 Arbeitsverfassungsgesetz.  
51 Onder familiegeschillen worden hier begrepen geschillen over echtscheiding, alimentatie, 
vermogensrechtelijke kwesties, voogdij, en bezoekrechten.  
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tussenkomst van de co-mediators de communicatie tussen de ex-echtgenoten was 
verbeterd.52  
 
Dit project was de directe aanleiding tot de totstandkoming van de 
Eherechtsänderungsgese z in 1999 en de Familienlastenausgleichgesetz in 1997. 
Deze wetten verschaften de co-mediation in familiegeschillen een wettelijke basis en 
regelden bovendien de financiële tegemoetkoming in de kosten van mediation.  

t

 

                                                

Sinds juni 1999 hebben alle Oostenrijkse rechtbanken de mogelijkheid om partijen 
co-mediation aan te bevelen in geschillen over echtscheiding, voogdij en 
bezoekrechten. Overigens, mag co-mediation slechts worden aangeboden door 
mediators die zijn aangesloten bij geaccrediteerde mediationorganisaties, zoals de 
Österreichische Bundesverband des MediatorInnen.  

Bestuurlijke geschillen; inclusief milieugeschillen 
Incidenteel wordt naar mediation verwezen in het kader van administratieve 
procedures. Maar vooralsnog bevindt de praktijk van mediation in bestuurlijke, c.q. 
milieugeschillen zich in een embryonaal stadium. 
 
 
2.3.3 ZWITSERLAND 

De federale Zwitserse staat bestaat uit de Federatie en 26 kantons. Deze kantons 
hebben de hoedanigheid van een staat. Zij beschikken over een eigen grondwet, 
eigen recht en eigen organen. Het staatsgezag wordt uitgeoefend door een door het 
volk gekozen Parlement, de eidgenössische Räte, ook wel Bundesversammlung 
genoemd. De Bundesversammlung heeft twee Kamers: de Nationalrat en de 
Ständerat. 
Zwitserland is een directe democratie. Dit houdt in dat men vertrouwd is met het 
instrument van het volksinitiatief, waarmee een verandering van de Grondwet wordt 
beoogd, en het referendum, waarmee het volk beslist over de wetten van de 
Bundesversammlung. 
 
Het hoogste rechterlijk college van de Zwitserse federatie is het in Lausanne 
gevestigde Bundesgericht. Dit college is slechts bevoegd indien de Grondwet of een 
federale wet dit bepaalt. Op kantonaal niveau, ondanks de verschillen in 
naamgeving, heeft men steeds een Obergericht/Kantonsgericht, met daaronder 
Bezirksgerichte/Ambtsgerichte. Deze gerechten oordelen over strafrechterlijke, civiele 
en bestuursrechtelijke geschillen. Voor geschillen met een geringe waarde doet men 
vooral een beroep op de Friedensrichter (Vrederechter).  
 

2.3.3.1 Mediation in Zwitserland 
In Zwitserland wordt voor tal van geschillen gebruikt gemaakt van alternatieve 
methoden van conflictoplossing. In het algemeen wordt de gang naar de rechter 
beschouwd als het ultimum remedium. Met name conciliatie zoals gepraktiseerd door 
de Friedensrechter kent een lange traditie. 
 

 
52 C. Mattl en A. Prokop-Zischka, Mediation in Austria, in: Global trends in mediation, N. Alexander, 
Köln: Otto Schmidt Verlag, 2003, p. 6. 
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De opkomst van de moderne mediation is echter van recente datum. In het 
algemeen is de verwachting dat deze vorm van conflictoplossing het bestaande ADR-
scala slechts zal verbreden en niet daadwerkelijk zal bijdragen aan de vermindering 
van de werklast van de rechter, aangezien veel geschillen reeds buiten de rechter om 
worden opgelost.53 
 
Civiele geschillen 
In Zwitserland vangt een civiele procedure gewoonlijk aan met een conciliatie sessie 
onder de leiding van een lekenrechter, de Friedensrechter. Met uitzondering van de 
kantons Freiburg, Genève, en Jura, waar men rechtstreeks naar de rechter kan, is 
deze conciliatieprocedure in alle kantons verplicht. In 30% van de zaken leidt de 
tussenkomst van de Friedensrechter daadwerkelijk tot een oplossing van het 
geschil.54  
 
Behalve de Friedens echter, heeft men in alle kantons bovendien een 
gespecialiseerde Vrederechter voor geschillen tussen huurder en verhuurder de 
zogenaamde Schlichtungsbehörden.

r

r

                                                

55  
 
Arbeidsgeschillen 
De beslechting van individuele arbeidsconflicten verschilt per kanton. In beginsel zijn 
er drie mogelijkheden. Een individueel arbeidsconflict wordt voorgelegd aan: 

• de ‘gewone’ burgerlijke rechter; 
• een Tribunal de P ud’hommes (Gerecht van wijze mannen) in zaken met een 

vordering van minder dan 20.000 Zwitserse Francs. Daar boven is de gewone 
burgerlijke rechter bevoegd; 

• een gespecialiseerde rechtbank, bestaande uit een jurist en een gelijke 
vertegenwoordiging van werknemers en werkgevers. 

 
Familiegeschillen 
Met de totstandkoming van de nieuwe echtscheidingswet in 2000 is een aanzet 
gegeven tot de ontwikkeling van mediation in familiegeschillen. In alle Zwitserse 
kantons zijn er mediators die zich hebben gespecialiseerd in familie mediation. Vaak 
kiest men voor co-mediation, gepraktiseerd door een mediator-jurist en een 
mediator-psycholoog.  
In het kanton Zürich is er wetgeving die voorziet in gefinancierde rechtshulp indien 
partijen opteren voor mediation.56  
 
Bestuurlijke geschillen; inclusief milieugeschillen 
Incidenteel wordt gebruikt gemaakt van mediation voor de beslechting van 
milieugeschillen. Door de aanwezigheid van tal van onderhandelingsgelegenheden in 

 
53 I. Meier, Mediation and Conciliation in Switzerland: With an emphasis on the legal framework for 
mediation, in: Global trends in mediation, N. Alexander, Köln: Otto Schmidt Verlag, 2003, p. 10. 
54 I. Staubli, Der Friedensrichter in der Schweiz, in: Öffentliche Einrichtungen zur außergerichtlichen 
Vermittlung von Streitigkeiten, P.G. Mayr, Wien, 1999, p. 189. 
55 Art. 274a OR. 
56 § 89a ZPO Zürich. 
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onder meer administratieve procedures blijkt er vooralsnog geen grote behoefte te 
bestaan aan mediation op dit terrein.57  
 
 
2.4  De Scandinavische ‘Civil law’ landen  
 
De Scandinavische rechtssystemen, ook vaak aangeduid als de Noordse 
rechtssystemen, kenmerken zich door een sterke politieke en culturele band, welke 
heeft geleid tot grote verwantschap tussen de respectieve rechtssystemen. De 
oorsprong van deze rechtssystemen is het oud Germaanse recht, dat vanaf de 12de 
eeuw op schrift werd gesteld. Met de opkomst van de gecentraliseerde eenheidstaat 
werd vervolgens een aanvang genomen met het verzamelen en unificeren van het 
recht.  
Pas in de 17de eeuw begon in deze landen het Romeinse recht enige invloed te 
krijgen en dan vooral op die gebieden waar het Germaanse recht lacunes vertoonde. 
In essentie, hebben de Scandinavische rechtssystemen een eigen 
(codificatie)ontwikkeling doorgemaakt, waarbij wel sprake is van een 
verwetenschappelijking van het recht door onder meer de invloed van de 
continentaal Europese rechtssystemen.  
 
 
2.4.1 DENEMARKEN 

Denemarken is sinds 1849 een constitutionele monarchie met een parlementair 
stelsel. Het Parlement, dat slechts uit één Kamer bestaat, heeft 179 leden. De 
Deense Grondwet hanteert het beginsel van de scheiding der machten. Dit houdt in 
dat de wetgevende macht is opgedragen aan de Koning en het Parlement tezamen, 
de uitvoerende macht aan de Koning, en de rechterlijke macht aan onafhankelijke 
gerechten.  
 
De reguliere Deense rechtspleging vindt plaats in drie instanties. Aan de top van de 
Deense rechterlijke organisatie resideert de Højeste et (Hoge Raad), gevolgd door 
twee Landsretter (Hoven) en 82 Byretter (Rechtbanken). Deze gerechten oordelen 
over zowel straf als civiele zaken.  

r

                                                

Daarnaast zijn er nog gespecialiseerde gerechten zoals het Arbejdsretten 
(Arbeidsrechtbank). Denemarken kent geen administratieve gerechten.  
 

2.4.1.1 Mediation in Denemarken 

ADR, met name conciliatie, is in Denemarken tot volle wasdom gekomen voor wat 
betreft de beslechting van arbeidsconflicten. Hier is sprake van een hoge graad van 
institutionalisering en professionalisering.  
Andere geschillen, waaronder familiegeschillen, worden incidenteel langs de weg van 
de moderne mediation opgelost.  
 
Sinds 1998 werkt een commissie, in opdracht van het Deense Ministerie van Justitie, 
aan de herziening van het burgerlijk procesrecht. Deze commissie is tegelijkertijd 

 
57 A. Gotwald & V. Gotwald, Environmental Mediation in Europe – Status and Experiences, Vienna, 
October 2000, p. 57. 
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verzocht om de mogelijkheden van rechterlijke doorverwijzing naar mediation te 
verkennen. In het tussenrapport van de commissie valt nog niets te lezen over 
mediation. Sommige Deense auteurs op het gebied van mediation vragen zich dan 
ook af dit kan worden uitgelegd als een algemene reserve jegens mediation.58  
 
Arbeidsgeschillen 
De Deense arbeidsverhoudingen kenmerken zich door een hoge organisatiegraad van 
zowel werknemers als werkgevers, met als gevolg dat de rechtspositie van de 
meeste Deense werknemers wordt beheerst door collectieve arbeidsovereenkomsten.  
Als gevolg hiervan maakt men in Denemarken vooral een scherp onderscheid tussen 
collectieve arbeidsconflicten over rechten, respectievelijk belangen. Individuele 
arbeidsconflicten worden overwegend via de in collectieve arbeidsovereenkomsten 
opgenomen geschillenclausules afgewikkeld. De sociale partners hechten zeer aan 
zelfregulering.  
 
In beginsel is de Deense conciliatie in collectieve arbeidsconflicten verplicht. Dit 
houdt in dat alvorens men een geschil kan voorleggen aan een mediator van de 
Statens Forligsinstitution (Publieke Conciliator) of het Arbejdsretten 
(Arbeidsrechtbank), men reeds een conciliatiepoging moet hebben ondernomen. Als 
gevolg hiervan voorzien de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten in gelaagde 
geschillenclausules: mæglingsmøde (conciliatiebijeenkomsten) en organisationsmøde 
(organisatiebijeenkomsten). De meeste geschillen worden op deze twee niveaus 
opgelost. 
 
Met de introductie van de Forligmandsloven (Publieke Conciliator) in 1908 voor de 
beslechting van collectieve arbeidsconflicten is conciliatie of mediation de courante 
methode voor de beslechting van collectieve arbeidsconflicten.59 De directe opvolger 
van deze Forligmandsloven uit 1908 is de Statens Forligsinstitution.60 Deze dienst valt 
formeel onder het Ministerie van Werkgelegenheid, maar verricht haar 
werkzaamheden op een onafhankelijke basis. Bovendien beschikt de Statens 
Forligsinstitution over een eigen budget en huisvesting. De diensten van de 
Forligsinstitution zijn kosteloos.  
De S atens Forligsinstitution heeft drie door de Minister van Werkgelegenheid 
benoemde Forligsmænd (Conciliatoren) in dienst, die worden geassisteerd door 21 
Mæglingmænd (Assistant-mediators). De benoeming van de mediators vindt plaats 
na consultatie van de belangrijkste werkgevers- en werknemers organisaties.  

t

t

                                                

 
De S atens Forligsinstitution bemiddelt met name in collectieve arbeidsconflicten over 
de totstandkoming, herziening en verlenging van collectieve arbeidsovereenkomsten. 
De werkwijze van de dienst is wettelijk geregeld.61  

 
58 V. Vindelov, Conciliation and mediation in Danish Law, in: Parts of Danish Law in Action, 
National Reports XVIth Congress of the International Academy of Comparative Law, Brisbane 
2002. 
59 A. de Roo & R. Jagtenberg, Settling Labour Disputes in Europe, Deventer/Boston, 1994, p. 321-
325; J. Kristiansen, Conciliation, mediation and arbitration: Denmark, EU Project for the Study of 
Conciliation, Mediation, and Arbitration, Madrid/Brussels, 2002, p. 3; O. Krarup, Free Bargaining or 
State Coercion – Conciliation in the Danish Labour Market, paper, University of Copenhagen, 2000. 
60 Wet van 1910 aangaande Conciliatie in Collectieve Arbeidsconflicten, zoals laatstelijk gewijzigd 
in 1997. 
61 Ibid., artt. 4 e.v.  
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De Forligsmænd kunnen op eigen initiatief of op verzoek van partijen hun 
mediationwerk aanvangen en zij mogen mæglingsforslag (conciliatievoorstellen) 
doen. De vertegenwoordigers van de partijen, de vakbonden en de 
werkgeversorganisaties, zijn verplicht deze voorstellen ter stemming voor te leggen 
aan hun achterban. Een eenvoudige meerderheid volstaat om een dergelijk voorstel 
te verwerpen.  
 
Familiegeschillen 
90% van het totale aantal echtscheidingen wordt in Denemarken afgewikkeld via een 
administratieve procedure. Het verantwoordelijke overheidsorgaan voor deze 
procedure is het Statsamtet. Om een gemeenschappelijk scheidingsverzoek te 
kunnen indienen bij het Sta samtet, dienen partijen vooraf overeenstemming te 
hebben bereikt over de gezagsvoorziening en de alimentatieverplichting. Alle andere 
geschilpunten kunnen worden besproken met de ambtenaar van het Statsamtet, die 
o.a. een bemiddelende taak heeft en uiteindelijk al dan niet zijn goedkeuring aan de 
echtscheiding zal dienen te verlenen.  

t

 

                                                

 
In 2000 is men in alle Statsamter van start gegaan met het aanbieden van mediation 
door daartoe specifiek opgeleide mediators.62 Deze mediators, die samenwerken met 
een co-mediator, zijn in dienst van het Statsamtet en zijn meestal jurist of 
psycholoog. Wanneer de mediation niet slaagt, wordt de zaak verder afgehandeld 
door een andere collega van het Statsamtet. Op basis van de beschikbare informatie 
per september 2001, hebben er 12 mediations plaatsgevonden.63 Het voornemen is 
om de ervaringen met deze vorm van mediation op termijn te evalueren.  
 
Milieugeschillen
Vooralsnog is mediation een niet gekende methode voor de oplossing van 
milieugeschillen. Uit onderzoek blijkt echter dat bestaande procedures zich lenen 
voor implementatie van mediation. Als voorbeeld kan hier o.a. het Miljøankenævnet 
(Milieu Actie Committee), bestaande uit een rechter-voorzitter en experts, genoemd 
worden.64  
 
 
2.4.2 ZWEDEN 

Net als Denemarken is het koninkrijk Zweden een parlementaire democratie. De 
Zweedse Grondwet omvat drie constitutionele wetten, de Regeringsformen (Wet op 
de Staatsinrichting), de Successionsordningen (Verordening van de Troonopvolging) 
en de Tryckfrihetsförordningen (Verordening van de Drukpersvrijheid). 
De Riksdag (Parlement) heeft 349 zetels en bestaat uit één Kamer. Het is het 
hoogste wetgevende orgaan. Incidenteel wordt een volksreferendum gehouden. 
 
Anders dan Denemarken beschikt Zweden wel over administratieve gerechten. Aan 
de top van de administratieve kolom staat het Regeringsrätten (Hoog Administratief 

 
62 De training van deze mediators bestaat uit een 4-daagse cursus betaald door de overheid. 
63 V. Vindelov, o.c., p. 4; Commissie Herzieningscheidingsprocedure, Rapport Anders Scheiden, 
Den Haag, 2 oktober 1996, p. 90. 
64 A. Gotwald en V. Gotwald, Environmental Mediation in Europe – Status and Experiences, 
Vienna, October 2000, p. 30-33. 
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Gerechtshof), waarop men een beroep kan doen indien het algemeen belang in het 
geding is of indien er een precedent nodig is ter verduidelijking van de wet.  
De tussenliggende laag bestaat uit vier Kammarrätterna (Administratieve Hoven van 
Beroep), met daaronder Länsrä erna (Provinciale Administratieve Rechtbanken).  tt

 

                                                

De civiele (tevens strafrechtelijke) kolom bestaat uit de Högsta Domstolen (Hoge 
Raad). Daaronder bevinden zich de zes Hovrätterna (Hoven van Beroep). De 
Tingsrätterna (Districtsrechtbanken) vormen de instantie in eerste aanleg. 
Daarnaast zijn er nog gespecialiseerde rechtbanken zoals het Arbetsdomstolen 
(Arbeidsrechtbank).  
 

2.4.2.1 Mediation in Zweden 
Alternatieve methoden van conflictoplossing en hun (eventuele) organisaties maken 
sinds lang deel uit van de Zweedse samenleving, meer in het bijzonder het 
rechtssysteem. In het algemeen wordt aangenomen dat ADR bijdraagt aan een 
aanmerkelijke vermindering van de werklast van de Zweedse rechter. 
 
Niet alleen heeft ADR een vaste plaats gekregen binnen de Zweedse gerechten, 
maar ook daarbuiten heeft zich een ADR, c.q. mediationpraktijk ontwikkeld, die 
tevens heeft geleid tot een proces van institutionalisering. Zo hebben nogal wat ADR-
organisaties een wettelijke basis gekregen. De Allmänna Reklamationsnämden 
(Nationale Raad voor Consumentengeschillen) wordt hier genoemd als slechts een 
voorbeeld van een ADR organisatie met een wettelijk statuut.65 In 2002 nam de Raad 
8848 klachten van consumenten in behandeling. De beslissingen van de Raad, in de 
vorm van een aanbeveling, zijn niet bindend. Dit neemt niet weg, dat ongeveer 75% 
van de fabrikanten en andere ondernemers zich houden aan de aanbevelingen van 
de Raad. De procedure bij de Allmänna Reklamationsnämden is kosteloos. 
 
Civiele geschillen 

Het huidige wetboek van burgerlijke rechtsvordering dateert van 1948 en heeft 
belangrijke wijzigingen gebracht, met als voornaamste doel het voorkomen van 
vertraging en uitstel van procedures in civiele geschillen.66 
 
Kenmerkend voor het Zweedse burgerlijk procesrecht is dat een onderscheid wordt 
gemaakt tussen de zogenaamde förberedelsen (voorbereidende handelingen) en de 
mondelinge huvudförhandlingen (zitting). Tijdens de voorbereidende handelingen, 
die plaatsvinden onder de leiding van de rechter, wordt de zaak in een zodanige 
staat van gereedheid gebracht dat in beginsel met een huvudförhandlingen volstaan 
kan worden.  
Een ander belangrijk doel van de voorbereidende handelingen is het verkennen door 
de rechter van de mogelijkheden om het geschil door middel van förlika (conciliatie) 
op te lossen.67 Mochten partijen tijdens de förberedelsen voor conciliatie opteren, 
dan zal de behandelend rechter zijn conciliator-pet opzetten. De rechter-conciliator 
zal in eerste instantie met partijen gezamenlijk en vervolgens met ieder van hen 
afzonderlijk overleggen. Deze mogelijkheid om afzonderlijke gesprekken te voeren 

 
65 Regulation giving instructions for the National Board for Consumer Complaints (1988:1583). 
66 Regeringskanliet & National Courts Administration, The Swedish Judiciary – A Brief Introduction, 
Stockholm/Jönköping, 2003.  
67 Zie Hoofdstuk 42, Sectie 6.2, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.  
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met partijen werd in het verleden als zeer problematisch ervaren. Vandaag de dag, 
lijkt deze wijze van geschilafdoening door de rechter-conciliator algemeen aanvaard 
en wordt het in alle Zweedse gerechten gepraktiseerd. Wanneer door tussenkomst 
van de rechter-conciliator een schikkingsovereenkomst wordt bereikt, kan deze op 
verzoek van partijen worden omgezet in een schikkingsvonnis. Met uitzondering van 
de verplichting tot betaling van administratiekosten is deze rechterlijke conciliatie 
procedure gratis.68 De meeste civiele geschillen, die ter beoordeling aan de rechter 
worden voorgelegd, worden in het stadium van förberedelsen door middel van 
conciliatie opgelost. Blijkbaar stellen de strijdende partijen de actieve houding van de 
Zweedse rechter-conciliator op prijs. 
 
Mochten partijen met assistentie van de rechter-conciliator er niet in slagen hun 
geschil op te lossen, dan kan de rechter-conciliator de partijen doorverwijzen naar 
een door het gerecht met instemming van partijen benoemde mediator.69 Deze 
mediator, meer dan de rechter-conciliator, kan zich richten op met name de 
belangen van partijen. Wanneer partijen met de assistentie van de mediator hun 
conflict tot een oplossing brengen, kunnen zij de behandelend rechter verzoeken om 
de bereikte schikkingsovereenkomst om te zetten in een schikkingsvonnis. Ook 
kunnen zij er voor kiezen om hun zaak in te trekken. 
De kosten van deze vorm van mediation komen volledig voor rekening van de 
partijen.70  
 
Arbeidsgeschillen  
In Zweden beschikt men over diverse mogelijkheden om arbeidsgeschillen op te 
lossen. Veelal zullen partijen, werkgevers en werknemers, in eerste instantie trachten 
hun geschillen op te lossen in eigen kring. Wanneer men er zelf toch niet uitkomt, 
kan men zijn geschil ter beoordeling voorleggen aan de rechters van het 
Arbetsdomstolen. Deze rechters, net als hun collega’s van de Tingsrätterna, hebben 
de mogelijkheid om geschillen via conciliatie op te lossen.71  
 
Mediation is in Zweden een bekende en beproefde methode voor het oplossen van 
collectieve arbeidsgeschillen.  
Reeds in 1906 kwam de Medling Lag (Mediation Wet) tot stand als gevolg van een 
forse toename van het aantal (collectieve) arbeidsconflicten. Met de totstandkoming 
van deze wet gaf de Zweedse overheid een eerste aanzet tot de institutionalisering 
van mediation in arbeidsconflicten.72 De introductie van deze vorm van mediation 
was volledig gebaseerd op de vrijwillige medewerking van de sociale partners.  
 
Sinds 1 juni 2000 kent Zweden het zogenaamde Medlingsins i utet (Nationale 
Mediation Dienst).

t t

                                                

73 De primaire taak van deze dienst, waarvan het hoofdkantoor is 

 
68 Het bedrag van de te betalen griffierechten is SEK 450. 
69 Hoofdstuk 42, Sectie 17, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
70 Regeringskansliet (Ministry of Justice), Memorandum Information regarding Alternative Disputes 
Resolution for the Council of Europe, 25 June 2002, Stockholm, p. 2. 
71 Hoofdstuk 3, Sectie 7.9, De Arbeidsgeschillen (Rechterlijke Procedure) Wet 1974, SFS 
1974:371. 
72 K. Eriksson, National Report: Sweden, in: Project for the Study of Conciliation, Mediation and 
Arbitration, Madrid/Brussels, 2002, p. 3. 
73 www.mi.se 
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gevestigd in Stockholm, is het aanbieden van mediation in collectieve 
arbeidsconflicten.  
Aangezien het Medlingsinstitut geen mediators in vaste dienst heeft, worden de 
mediators in elk geschil afzonderlijk benoemd. Meestal zijn deze mediators zeer 
vertrouwd met de Zweedse arbeidsverhoudingen en beschikken zij over de nodige 
onderhandelingsvaardigheden.  
 
De door het Medlingsins itutet aangeboden mediation vindt in beginsel op vrijwillige 
basis plaats, tenzij er een risico bestaat voor het uitbreken van een staking.  

t

t

t

t t

                                                

Vrijwilligheid houdt in dat partijen (of één van hen) de dienst kunnen (kan) 
verzoeken om een mediator te benoemen om hen te assisteren bij het oplossen van 
hun geschil. Hier is dus duidelijk sprake van ‘assisted bargaining’. Het 
Medlingsins itutet mag geen mediator benoemen, indien één van de partijen geen 
prijs stelt op de interventie van een mediator.  
 
Mocht er sprake zijn van een dreigende staking, dan heeft het Medlingsins itutet de 
bevoegdheid om zonder toestemming van partijen een mediator aan te wijzen en zijn 
partijen verplicht mee te werken aan de mediation. Dit houdt in dat partijen in ieder 
geval verplicht zijn om aan de onderhandelingstafel te verschijnen. Wanneer partijen 
(of één van hen) aan dit verzoek van de mediator geen gehoor geven, kan men een 
boete tegemoet zien. Indien de interventies van de mediator niet tot een oplossing 
van het geschil leiden, kan hij partijen naar een arbiter verwijzen. Het 
Medlingsins itute  beschikt over een eigen register van arbiters. 
 
Overigens, de verplichting om aan de onderhandelingstafel te verschijnen geldt niet 
voor partijen die zogenaamde ‘samenwerkingsovereenkomsten’ hebben gesloten. Dit 
zijn overeenkomsten die bepalen welke stappen dienen te worden genomen indien 
een geschil zich voordoet.74  
 
De uitkomsten van de collectieve onderhandelingen, bereikt met de assistentie van 
een mediator, resulteren in beginsel in collectieve arbeidsovereenkomsten.  
  
Familiegeschillen 
Geschillen over voogdij en omgangsregelingen kan men rechtstreeks aan de gewone 
rechter voorleggen en deze zal waar mogelijk zelf proberen dergelijke conflicten via 
conciliatie op te lossen.  
Daarnaast kunnen partijen gebruik maken van de bemiddelingsdiensten van de 
plaatselijke organisaties voor maatschappelijk werk, met name in geval van 
crisissituaties. In de Zweedse Wet voor Maatschappelijk Werk is bepaald dat deze 
organisaties mogen bemiddelen in dergelijke geschillen.75  
Op basis van sectie 18 van de Ouderwet kan de rechter, als een tijdelijke maatregel, 
de partijen eveneens doorverwijzen naar een plaatselijke organisatie voor 
maatschappelijk werk.76 Dit is de standaardpraktijk geworden. 
 

 
74 Hier kan men denken aan o.a. tijdschema’s en regels voor de benoeming van mediators. 
75 Hoofdstuk 5, Sectie 3, Wet voor maatschappelijk werk. 
76 Hoofdstuk 6, Sectie 18, Ouderwet. 

33 



Mediation - een 'quick scan' ___ 

Bestuurlijke geschillen 
In het algemeen is men van mening dat de Zweedse administratieve procedures, die 
anders dan de civiele procedures geheel schriftelijk worden gevoerd, zich niet lenen 
voor implementatie van mediationmomenten. Overheidsorganen zijn namelijk 
verplicht de door hen genomen beslissingen te heroverwegen voorafgaand aan de 
voorlegging van het geschil aan de administratieve rechter. Bovendien is het 
gebruikelijk voor partijen om een dialoog aan te gaan voordat men een 
bezwaarschrift indient.  
 
 
2.4.3 NOORWEGEN 

Noorwegen is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Het 
Noorse parlement, het Storting, behoort tot de oudste van Europa. Het Noorse recht 
behoort tot de Scandinavische traditie en heeft in de loop der eeuwen invloeden 
ondergaan van het Germaanse gewoonterecht, het Duitse recht, het Deense recht, 
en ook wel het Engelse recht. De Noorse Grondwet zegt weinig over de rechterlijke 
organisatie.  
 
Daarvoor bestaat een aparte wet, de Lov om Domstolene (Wet op de Rechterlijke 
Organisatie) van 1915. 
De reguliere gerechten in Noorwegen zijn: de Ting etter (Gerechten van eerste 
aanleg), de vijf Lagmannsretter (Hoven van Beroep), en bovenaan de hiërarchie de 
Høiesterett (Hooggerechtshof). Deze gerechten hebben een algemene competentie 
in zowel civiele (als straf-) als bestuursrechtelijke zaken. Er zijn geen aparte kamers, 
alle rechters worden geacht generalist te zijn. 

r

r

r

 
Onderdeel van de reguliere gerechten vormen ook de Forliksrader (Conciliatieraden 
of Conciliatiegerechten), waarin uitsluitend leken zitting hebben. Deze leken worden 
door lokale bestuursorganen voor vier jaar benoemd. De Forliks ader hebben een 
beperkte rechtsprekende bevoegdheid in incassozaken en bagatelzaken – hun 
bevoegdheid is gebonden aan een maximale waardegrens. In de praktijk betreft het 
veel verstekzaken. Deze rechtsprekende bevoegdheid combineren de Forliks ader 
echter met een algemene preliminaire conciliatietaak. Een ieder die een geschil 
aanhangig wil maken bij de Tingretter is verplicht eerst een conciliatiepoging te 
ondernemen ten overstaan van de Forliksrader.  
 
Naast de reguliere gerechten bestaan enkele Saerdomstoler, bijzondere gerechten, 
waarvan hier het Arbeidsrett (Hof voor Arbeidszaken) genoemd wordt. Dit Hof is 
exclusief bevoegd om kennis te nemen van collectieve arbeidsgeschillen naar 
aanleiding van bestaande CAO’s.  
 
Behalve de Lov om Domstolene bestaat er een andere belangrijke wet, de 
Tvisteloven, eveneens daterend uit 1915, welke het gehele procesrecht regelt, dus 
zowel voor civiel als voor bestuursrechtelijke geschillen.  
Kenmerken van het Noorse procesrecht zijn onder meer een vrijwel geheel 
mondelinge procedure, en het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging.  
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2.4.3.1 Mediation in Noorwegen 
In 1999 is een Commissie voor de Herziening van het (Civiel) Procesrecht ingesteld, 
die in 2002 haar eindrapport met een ontwerp voor een geheel gemoderniseerde 
procesregeling heeft ingediend. De voorstellen hebben, naast enkele echt 
procesrechtelijke onderwerpen, voor een aanzienlijk deel betrekking op 
onderhandelen en mediation.  
 
Zo wordt partijen een algemene verplichting opgelegd om, voorafgaand aan het 
aanhangig maken van een geding, de mogelijkheden voor een minnelijke regeling 
met elkaar te onderzoeken. Onze Noorse collega’s spreken in dit verband van ‘een 
soort pre-action protocol’. De Forliksrader daarentegen worden min of meer op een 
zijspoor gezet: men achtte het bezwaarlijk dat dit uitsluitend door leken bemenste 
orgaan nog langer rechtsprekende bevoegdheid zou houden. Ook de preliminaire 
conciliatietaak werd de Forliksrader ontnomen, en vervangen door de mogelijkheid 
voor partijen eventueel op vrijwillige basis een bemiddelingsverzoek aan deze raden 
voor te leggen.  
 
Een belangrijk deel van de voorstellen van de Commissie voor de Herziening van het 
(Civiel) Procesrecht is vervolgens gewijd aan een nieuw fenomeen, de rettsmekling 
(rechterlijke mediation), of nauwkeuriger: mediation op instigatie van de rechter. 
Noorse rechters hadden reeds de bevoegdheid om schikkingscomparities te gelasten, 
zo ongeveer op de wijze waarop dat traditioneel ook in Nederland gebeurt. Begin 
jaren ’90 waren enkele vooraanstaande Noorse juristen, die met de Amerikaanse 
Harvard mediation kennis hadden gemaakt, tot de conclusie gekomen dat bij het 
traditionele schikken de rechter niet de juiste instrumenten bezat, en partijen niet de 
juiste waarborgen. In 1993 lanceerde rechter Tore Schei, thans President van de 
Høiesterett, een voorstel om landelijk te experimenteren met een nog wel door de 
rechter geïnitieerde, maar verder meer op Harvard leest geschoeide vorm van 
mediation. Indien de uitkomsten van dit experiment positief zouden zijn, zou deze 
rettsmekling een structurele plaats dienen te krijgen in het Noorse procesrecht.  
Het landelijke experiment kreeg het groene licht en ging op 1 januari 1997 van start. 
Begin 2001 werd het project met positieve resultaten afgesloten.  
 
De Commissie voor de Herziening van het (Civiel) Procesrecht, die onder 
voorzitterschap van Tore Schei stond, kon deze resultaten dan ook meenemen in 
haar voorstellen. 
De Commissie heeft tevens voorgesteld in het nieuwe procesrecht een paragraaf op 
te nemen over ‘gewone’ bemiddeling, dat wil zeggen mediation waarbij partijen – 
buiten geding – een particulier instituut (of natuurlijk persoon) als mediator 
aanzoeken. 
 
De voorgestelde regeling inzake rettsmekling wordt thans kort behandeld. De aan 
deze regeling ten grondslag liggende ervaringen opgedaan tijdens het landelijke 
experiment worden in dit rapport behandeld als onderdeel van de evaluatie van dit 
experiment, dus in het hoofdstuk over de praktijk van mediation in Noorwegen.  
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Civiele geschillen 
Zoals reeds vermeld komen schikkingen onder leiding van de Noorse rechter reeds 
geruime tijd voor. Aan deze schikkingspraktijk kleven volgens de proceshervormers 
drie nadelen. Ten eerste is de rechter die de schikkingspoging aanstuurt ook degene 
die het geschil beslist indien die poging faalt. Dat gegeven werpt zijn schaduw 
onvermijdelijk vooruit op het onderhandelingsproces, terwijl na een mislukte 
schikkingspoging de rechter in kwestie onbewust beïnvloed zou kunnen zijn. Ten 
tweede staat het een rechter niet vrij afzonderlijke gesprekken te voeren met elk der 
partijen. En ten derde bestaat er geen geheimhoudingsplicht rond hetgeen zich in de 
rechtszaal zelf met betrekking tot een schikkingscomparitie heeft afgespeeld.  
 
De rettsmekling komt aan deze drie bezwaren tegemoet. De bemiddelende rechter 
mag in beginsel de zaak niet verder behandelen indien zijn mediationpoging faalt. De 
bemiddelende rechter mag gebruik maken van afzonderlijke gesprekken. De 
mediations vinden plaats in een andere zaal van het gerechtsgebouw, waarbij zowel 
de partijen als de bemiddelende rechter aan een wettelijke geheimhoudingsplicht 
gebonden worden. Op die geheimhoudingsplicht bestaat echter een interessante 
uitzondering: de bemiddelende rechter moet wel aantekeningen maken van de 
verschillende voorstellen die tijdens de mediation gedaan worden. De reden hiervoor 
is, dat volgens de voorstellen van de Commissie Herziening van het (Civiel) 
Procesrecht de partij die de mediation heeft laten mislukken door een onredelijke 
opstelling, daarvoor gesanctioneerd kan worden met een kostenveroordeling. Deze 
sanctiemogelijkheid is ook bekend uit de Britse Civil Procedure Rules van 1999, doch 
daar verzet de integrale geheimhoudingsplicht zich tegen een effectuering van die 
sanctie in de praktijk. In Noorwegen kan het onderhandelingsgedrag van partijen dus 
wel enigszins gereconstrueerd worden. 
 
Een ander aspect van de ettsmekling waarmee men de efficiency in de rechtspleging 
hoopt te verhogen, is de mogelijkheid een voorstel hiertoe reeds geheel bij aanvang 
van de procedure aan partijen voor te leggen.  

r

 
Interessant is dat de Commissie thans ook voor het eerst een regeling heeft 
voorgesteld voor particuliere mediations. Dit type mediations vindt al hier en daar 
plaats, bijvoorbeeld in de olie- en gassector. Ze zijn echter niet gereguleerd. Over 
deze mediationpraktijk is nog geen informatie beschikbaar. Ook de regeling voor 
particuliere mediation schrijft voor dat het verloop van de mediation gedocumenteerd 
wordt, en dat op verzoek van partijen specifieke voorstellen worden geregistreerd. 
 
Arbeidsgeschillen 
Individuele arbeidsgeschillen worden behandeld in de reguliere gerechten en vallen 
dus onder het bestaande en binnenkort mogelijk het nieuwe regime van rechterlijke 
bemiddeling. 
 
Collectieve arbeidsconflicten naar aanleiding van bestaande CAO’s worden berecht, 
en wel in de genoemde Arbeidsrett. Collectieve geschillen die ontstaan rond een 
nieuw te onderhandelen CAO dienen echter te worden voorgelegd aan de 
Riksmeklingsmannen (Staatsbemiddelaar). Deze wordt benoemd door de Koning en 
opereert onafhankelijk. Belangrijk is dat vakbonden die voornemens zijn een staking 
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uit te roepen eerst de betrokken werkgever en de Riksmeklingsmannen daarvan in 
kennis dienen te stellen.  
Gedurende vier dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving, mag er nog niet gestaakt 
worden. In deze periode dient een mediationpoging ten overstaan van de 
Riksmeklingsmannen te worden ondernomen. Gaat het om een voorgenomen staking 
die het openbaar leven ernstig dreigt te ontwrichten, dan kan de 
Riksmeklingsmannen de staking tijdelijk verbieden. Gedurende de daarop volgende 
periode dient een mediationpoging plaats te vinden. Vanaf de tiende dag, rekenend 
vanaf de uitvaardiging van het verbod, kan de vakbond verzoeken om beëindiging 
van de mediation. De Riksmeklingsmannen behandelt gemiddeld een kleine honderd 
zaken per jaar.77  
  
Familiegeschillen 
In Noorwegen spreekt men niet van echtscheidingsbemiddeling, of familie mediation, 
maar van ‘ouders-mediation’. Dat is om de verantwoordelijkheid van ouders, ook 
ongehuwde ouders, te benadrukken.  
Deze mediation is in 1993 ingevoerd en heeft een wettelijke basis in enerzijds de 
Ekteskapsloven (Huwelijkswet), en anderzijds in de Barneloven (Kinderwet).  
De desbetreffende regels schrijven voor dat ouders, die uit elkaar gaan, en kinderen 
hebben jonger dan 16 jaar, verplicht zijn een kennismakingsgesprek met een ‘ouder-
mediator’ te voeren. Voor gehuwde ouders, die willen scheiden, geldt dat de 
scheiding niet kan worden afgewikkeld alvorens zij deze kennismakingsbijeenkomst 
hebben bijgewoond. De echtscheiding, indien met onderling goedvinden, wordt 
uiteindelijk afgehandeld door de Fylkesmann, een provinciale bestuursfunctionaris.  
 
De mediators in kwestie dienen gekwalificeerd te zijn, en een speciale opleiding te 
hebben gevolgd (voor psychologen een programma met juridische basiskennis, voor 
juristen een programma met psychologische basiskennis).  
Deze mediation gaat vooral over gezag en omgangsregelingen en dus niet over 
vermogensrechtelijke aspecten. Ouders zijn ook verplicht tot een 
kennismakingssessie als zij in goed onderling overleg zelf alle afspraken met 
betrekking tot de kinderen op papier hebben gezet. Het is immers denkbaar dat zij 
een belangrijk aspect over het hoofd hebben gezien. 
Deze vorm van mediation is gratis. Wegens de bekostiging uit de publieke middelen 
is er wel een tijdslimiet gesteld: maximaal 3 zittingen van 4 uur. 
 
Bestuurlijke geschillen 
Op dit gebied zijn nog geen mediationpraktijken tot ontwikkeling gekomen, behalve 
in het kader van de klachtbehandeling door de Ombudsman. Deze werd reeds in 
1962 in Noorwegen ingevoerd, en is een gerespecteerd instituut, waar 30 fulltime 
stafleden werkzaam zijn. 
 

2.4.3.2. Evaluatie onderzoek 
Noorwegen is het enige buurland waar, net als in Nederland, een evaluatie heeft 
plaatsgevonden naar aanleiding van een meerjarig landelijk experiment met 

                                                 
77 A. Jacobs, Conciliation, mediation and arbitration in industrial disputes in the countries of 
Western Europe, Tilburg/Dublin, 1993. 
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mediation. Dit experiment werd gecoördineerd vanuit het Ministerie van Justitie en 
de rechterlijke macht. 
De Noorse evaluatie is echter iets eerder, in 1997 van start gegaan, en inmiddels in 
2001 afgesloten. Dit alles maakt de Noorse ervaringen extra interessant voor 
Nederland. 
 
 
2.5  De ‘common law’ rechtstraditie 
 
Het Engelse recht vormt de grondslag van de wereldwijd vertakte common law 
traditie. In de landen van de common law is het rechtersrecht dominant, en 
ontbreken systematische codificaties. Dit geldt zowel voor het materiële als voor het 
procesrecht. 
De common law rechter heeft traditioneel nimmer ruimte gehad om naast zijn 
rechtsprekende taak ook bemiddelings-, c.q. schikkingsactiviteiten te verrichten. Dit 
in tegenstelling tot zijn continentale evenknie. 
 
 
2.5.1 ENGELAND 

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord Ierland vormt een 
staatkundige eenheid, welke is te duiden als een constitutionele monarchie met een 
traditioneel krachtig parlementair stelsel. Ondanks deze staatkundige eenheid omvat 
het Verenigd Koninkrijk drie afzonderlijke rechtsstelsels, namelijk Engeland en Wales, 
Schotland, en Noord-Ierland. In dit hoofdstuk wordt slechts aandacht besteed aan 
het recht van Engeland en Wales, kortweg het Engelse recht.  
 
In Engeland wordt het procesrecht gevormd door hetgeen de superio  cou ts 
hierover bepaald hebben in gezaghebbende uitspraken, in court rules, in practice 
directions en statements, en door het bepaalde in enkele specifieke wetten.  

r r
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Als superior courts worden aangemerkt: het House of Lords, het Court o  Appeal en 
het High Court. Zij vormen, in deze volgorde, de hiërarchische top in het systeem 
van de courts of law. Als gerechten van eerste aanleg in civiele zaken functioneren 
gewoonlijk de County Courts.78 De rechtsmacht van de County Courts wordt 
begrensd door de hoogte van de vordering. Zaken worden doorgaans behandeld 
door een unus iudex. Voor het afhandelen van small claims bestaat een speciale 
procedure.  
 
Een trede hoger in de hiërarchie staat het High Court of Justice. Het High Court 
bestaat uit drie afdelingen: de Family Division (familierechtzaken, zoals 
gezagsvoorzieningen), de Chancery Division (behandelt, als opvolger van de 
vroegere equity rechter, trusts, hypotheken, faillissementen en belastingzaken) en de 
Queen’s Bench Division (welke alle civiele geschillen behandelt die vroeger onder de 
common law rechtbanken ressorteerden, met name vorderingen uit overeenkomst en 
onrechtmatige daad). Binnen de Queen’s Bench Division bestaan nog twee 

 
78 Daarnaast bestaan de Magistrates Courts, die naast een overwegende competentie in strafzaken 
ook bevoegd zijn ten aanzien van enkele specifieke familierechtelijke onderwerpen. Hoger beroep 
kan worden ingesteld bij het Crown Court, en daarna eventueel bij het Court of Appeal.  
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onderafdelingen, te weten het Commercial Court voor handelszaken, en het 
Admiralty Court voor zeezaken.  
Zaken in eerste aanleg worden ook hier behandeld door een unus iudex. Waar het 
High Court als beroepsinstantie fungeert (naar aanleiding van sommige beslissingen 
van de County Courts) wordt ook door meervoudige kamers recht gesproken.  
Het totaal aantal rechters in de High Court is betrekkelijk gering: circa 85. Zij zijn 
allen afkomstig uit de top van de advocatuur. 
 
Boven het High Court staat het Court of Appeal dat recht spreekt in hoger beroep 
van uitspraken van de County Courts en het High Court. Het hof bestaat uit 24 
rechters die uitsluitend in meervoudige kamers rechtspreken. Ook de leden van het 
Court of Appeal zijn uit de top van de advocatuur afkomstig. Zij genieten, evenals de 
rechters in het High Court groot maatschappelijk aanzien.  
 
Tegen uitspraken van het Court o  Appeal staat eventueel beroep open op het House 
of Lords, wanneer hetzij het Court of Appeal, hetzij het House of Lords, daar leave 
voor geeft. Dit gebeurt slechts in een zeer beperkt aantal gevallen.  

f
 

rt

t

Binnen het House of Lords zijn het de facto slechts de Law Lords, dat wil zeggen de 
Lords met een achtergrond in de magistratuur of de advocatuur, die rechtspreken.  
Als voorzitter treedt op de Lord Chancellor, die in de praktijk echter zelden 
deelneemt aan de zittingen, daar hij tevens voorzitter is van het Hogerhuis als 
wetgevend orgaan, en – nog belangrijker – tevens lid is van het kabinet, en leiding 
geeft aan het Lord Chancellor’s Department (LCD), het Ministerie van Justitie.  
 
Behalve deze gerechten kent Engeland ook een systeem van Tribunals. Deze vallen 
strikt genomen buiten de gewone rechtspleging, maar functioneren wel als 
onafhankelijke rechtsprekende colleges. Een grote variëteit aan Tribunals is de 
afgelopen 40 jaar door de wetgever in het leven geroepen, met name om te 
oordelen over geschillen tussen burger en overheid. Dit zijn de zogenaamde 
Administrative Tribunals, zoals de Immigration Adjudicator, de Social Security 
Tribunals en de onderscheiden Tax Tribunals. Soms oordelen zij echter ook in 
geschillen tussen burgers onderling zoals de Employment Tribunals. De procedure 
voor deze Tribunals is doorgaans minder formeel dan voor de cou s of law, en er 
bestaat geen verplichte procesvertegenwoordiging. De rechtspraak is doorgaans 
collegiaal, met een juridisch gekwalificeerde voorzitter en twee deskundige 
lekenbijzitters. Uiteindelijk is het altijd mogelijk tegen een beslissing van een tribunal 
beroep in te stellen bij een superior court.  
De reguliere gerechten hebben zich overigens altijd bevoegd geacht om kennis te 
nemen van geschillen tussen overheid en burger, en hebben in hun uitspraken ook 
een aantal beginselen van behoorlijk bestuur geformuleerd, waaraan alle 
Administrative Tribunals refereren.  
 
Op het terrein van bestuursrechtelijke geschillen dienen voorts nog de diverse 
inquiries genoemd te worden, inspraakprocedures die vooral op het terrein van de 
ruimtelijke ordening toepassing vinden, en de in ernal review procedures, 
bezwaarprocedures tegen (het uitblijven van) beschikkingen, die met name op lokaal 
bestuursniveau wijdverbreid zijn.  
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Tot slot zij nog genoemd de Parliamentary Commissioner, een in 1967 
geïntroduceerde nationale ombudsman die klachten tegen overheidsoptreden 
behandelt, maar dit slechts kan doen na tussenkomst door een Member of 
Parliament. De laatste decennia zijn er overigens diverse territoriaal of functioneel 
gespecialiseerde ‘ombudsmannen’ geïntroduceerd voor het behandelen van klachten 
van burgers of consumenten. 
 

2.5.1.1. Mediation in Engeland 
Traditioneel is het Engelse procesrecht steeds gericht geweest op het trial, de day in 
court, wanneer partijen na uitvoerige voorbereidingen hun case op het scherpst van 
de snede dienden te presenteren ten overstaan van de rechter als umpire, en 
vroeger veelal een jury. Daarbij had de Engelse rechter minder discretionnaire 
bevoegdheden dan zijn continentaal-Europese collega. Het rigide formalistische 
raamwerk voor het Engelse proces, en de traditionele nadruk op procedural fairness, 
verhinderde dat de rechter zelf een actieve, mediërende rol ging spelen. 
Alternatieven voor rechtspraak ontwikkelden zich dan ook vooral buiten de courts. 
Aanvankelijk ging het daarbij vooral om arbitrage (voor uiteenlopende categorieën 
commerciële geschillen), vanaf de jaren 1960, 1970 deden voor individuele burgers, 
onder meer in hun hoedanigheid als consument, diverse klachtprocedures en 
beroepsmogelijkheden op Tribunals hun intrede. 
 
Civiele geschillen 
Omstreeks 1990 werd mediation, gebaseerd op de Harvard methode van 
onderhandelen, bekend bij een groter publiek, dankzij een tweetal particuliere 
initiatieven: de lancering van het Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) en 
de oprichting van de ADR Group, organisaties die de verbreiding en kwaliteitsborging 
van mediation propageren. Beide initiatieven kregen van meet af aan brede steun 
vanuit het bedrijfsleven, en, in iets mindere mate, vanuit de advocatuur. 
 
Individuele rechters raakten ook geënthousiasmeerd, en, tegen de achtergrond van 
een groeiend reservoir van gekwalificeerde mediators, begon het Commercial Court 
in 1993 voorzichtig te experimenteren met doorverwijzingen naar mediation. In de 
Practice Statement (Commercial Cases: ADR) van 10 december 1993 gaf rechter 
Cresswell aan dat het Court in daartoe geëigende gevallen partijen zou uitnodigen 
om na te gaan of ADR geen oplossing zou kunnen bieden.  
De Clerk van het Commercial Court legde vanaf dat moment een lijst aan met 
professionele externe aanbieders van mediation en andere ADR-diensten. Op 26 juli 
1995 vaardigde Sir Thomas Bingham een soortgelijke Practice Statement uit ten 
behoeve van het Court o  Appeal.  f

r

Binnen het Commercial Court vormde zich in 1995 een Working Party on ADR. Deze 
werkgroep bestudeerde diverse buitenlandse court-annexed-ADR programma’s, 
waarin meer dwingend naar mediation werd verwezen. Dit leidde tot de 
verdergaande Practice Statement van 7 juni 1996, waarin het Court zich bevoegd 
verklaarde door middel van een ADR O der partijen te instrueren – to direct – een 
mediationpoging te ondernemen, in afwachting waarvan hun zaak werd 
aangehouden. Het Court behield zich daarbij het recht voor partijen te bevragen over 
de ontplooide initiatieven, indien zij onverrichter zake in de rechtszaal zouden 
terugkeren.  
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Ook in 1996 werd in het Central London County Court (CLCC) op initiatief van enkele 
rechters een proef gestart met court-annexed-mediation: hierbij deed het County 
Court in een vroeg stadium van de procedure een aanbod aan partijen om hun 
geschil (vrijwel) kosteloos te bespreken met een ervaren mediator in een sessie van 
maximaal drie uur. 
Het ging overigens zowel bij het CLCC, als bij het Commercial Court, als bij het Court 
of Appeal om vermogensrechtelijke geschillen: non-family civil disputes. 
 
In dezelfde periode dat deze ontwikkelingen in de praktijk vorm kregen, werd de 
basis gelegd voor een vergaande hervorming van het gehele Engelse procesrecht. 
Het LCD had de Lord Chief Justice, Harry Woolf, verzocht een commissie van 
deskundigen samen te stellen en te adviseren op welke wijze de Engelse civiele 
rechtspleging gemoderniseerd zou kunnen worden. In juli 1996 verscheen het 
eindrapport van de commissie Woolf, getiteld ‘Access to Justice’.79 De commissie 
bepleitte een transformatie van de Engelse rechter, van passieve umpire, naar 
actieve case manager. De rechter zou structureel de mogelijkheid moeten krijgen 
partijen te verwijzen naar ADR, en een onwillige partij moeten kunnen sanctioneren 
met een kostenveroordeling. Om onderlinge schikkingen in een nog eerder stadium 
te bevorderen, bepleitte de Woolf commissie voorts pre-action protocols.  
 
Deze pre-action protocols zijn gedragscodes, opgesteld door steeds twee relevante 
koepelorganisaties van belangengroepen voor het geval een mogelijke rechtszaak 
tussen hun leden dreigt.  
De voorstellen van de Woolf commissie werden merendeels overgenomen door de in 
1997 nieuw aangetreden regering. De voorstellen werden geïncorporeerd in een 
totaal plan voor de modernisering van het justitie apparaat, neergelegd in het Whi e 
Paper van december 1998, getiteld Modernising Jus ice. Op 26 april 1999 traden de 
nieuwe Civil Procedure Rules in werking. 

t
t

                                                

Daarmee kreeg rechterlijke doorverwijzing naar mediation een structurele plaats in 
Engeland. 
 
Arbeidsgeschillen  
In arbeidsgeschillen had mediation zich reeds lang een structurele plaats verworven. 
Tot in de jaren ‘60 werden rechten en plichten van de individuele werknemer in 
beginsel vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten zonder wettelijke status. 
Deze werden veelvuldig collectief gehandhaafd door middel van het stakingswapen.80 
In de loop der jaren waren in de meeste van deze CAO’s geschillenclausules 
opgenomen, waarbij werd overeengekomen eerst een bemiddelingspoging, genaamd 
conciliation, te laten ondernemen vanuit het Department of Employment, alvorens 
naar het stakingswapen te grijpen.  
Vanaf de jaren ‘60 begon de organisatiegraad van werknemers te dalen en 
individuele werknemersrechten werden in toenemende mate vastgelegd in diverse 
wetten. Voor de individuele handhaving van deze rechten werd een stelsel van 
Employment Tribunals opgezet.  

 
79 Lord Woolf, Access to Justice, Final Report to the Lord Chancelor on the Civil Justice System in 
England and Wales, London: HMSO 1996. 
80 Annie de Roo and Rob Jagtenberg, Settling Labour Disputes in Europe, Boston/Deventer, 1994, 
p. 41 e.v. 
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De reeds gegroeide conciliatie praktijk in collectieve arbeidsgeschillen werd 
‘meegenomen’ naar de individuele arbeidsgeschillen.  
De praktijk in individuele arbeidsgeschillen verloopt als volgt: kort na inzending van 
een verzoekschrift krijgt de werknemer een telefoontje van een conciliator, met 
uitleg over conciliatie en de vraag of de werknemer daarin geïnteresseerd zou zijn. 
Zo ja, dan wordt door de conciliator de wederpartij – de werkgever – benaderd en 
kan een eerste conciliatie sessie plaats vinden, terwijl het verzoekschrift inmiddels in 
de planning van het Tribunal wordt opgenomen.  
In de wet is voorts bepaald dat een schikkingsovereenkomst waarbij een werknemer 
afstand doet van zijn wettelijke rechten slechts rechtsgeldig is indien deze 
overeenkomst is bereikt ten overstaan van een officiële conciliator, afkomstig van de 
zogeheten ACAS. De conciliatiediensten werden in 1974 vanuit het Department of 
Employment overgebracht naar een zelfstandige organisatie, de Advisory Conciliation 
and Arbitration Service (ACAS). Bij ACAS zijn inmiddels zo’n 600 fulltime conciliators 
werkzaam, de meesten ten behoeve van individuele arbeidsgeschillen. Een beperkt 
aantal (ervaren) conciliators assisteert bij collectieve arbeidsconflicten.  
Daarnaast wordt de dienst regelmatig ingeschakeld om bedrijven waar veel 
arbeidsonrust is te adviseren op welke wijze het klimaat duurzaam verbeterd kan 
worden. Deze activiteit wordt ook wel aangeduid als ‘preventive mediation’.  
De ACAS-conciliators zijn in dienst van de overheid en hun diensten zijn gratis. 
 
In 2001 initieerde het Departmen  of Trade and Industry, waarin het Ministerie van 
Werkgelegenheid in de jaren ‘90 was opgegaan, een brede consultatieronde over 
geschilbehandeling op de werkvloer, met een document getiteld Rou es to
Resolution.

t

t  

t

                                                

81  
Het achterliggende idee is de voortdurend toenemende caseload voor de 
Employment Tribunals in te dammen, door werkgevers te verplichten binnen het 
bedrijf goede procedures voor conflictbehandeling op te zetten, en de werknemer te 
verplichten daarvan gebruik te maken. Deze verplichtingen dienen door middel van 
een wetswijziging in de Employment Act te worden opgenomen. In het kader van de 
hiervoor verplichte Regulatory Impact Assessment werden berekeningen over de 
verwachte kostenbesparingen voor de werkgever en voor de rechtspleging 
bijgevoegd.  
 
Familiegeschillen 
De scheidings- en omgangsbemiddeling is in Engeland, net als in veel andere landen, 
relatief goed ontwikkeld. De toonaangevende organisatie is het UK College of Family 
Mediators. Deze organisatie verzorgt sinds jaar en dag de training en certificatie van 
veel familie mediators, en heeft eigen professionele gedragscodes. Daarnaast biedt 
ook Mediation UK mediation diensten aan op dit gebied, hoewel het accent bij deze 
organisatie ligt op buurtbemiddeling en ruimtelijke ordenings- en milieuproblemen. 
Doorgaans is het de solici or die partijen zal voorstellen van mediation gebruik te 
maken. In de literatuur bestaat het vermoeden dat relatief veel potentiële 

 
81 Department of Trade & Industry, Routes to resolution: improving dispute resolution in Britain, 
London, 16 augustus 2002. 
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rechtszaken in deze fase worden opgelost en dientengevolge de rechter nooit 
bereiken.82 
 
Mediation wordt sinds enkele jaren ook binnen de justitiële infrastructuur 
geëntameerd, en wel op het gebied van de gefinancierde rechtshulp in 
echtscheidings- en omgangszaken. Zo is in 1996 in de Family Law Act art. 29 
opgenomen, dat potentiële gegadigden voor gefinancierde rechtshulp voorschrijft 
eerst de mediationoptie te onderzoeken – ‘require to explore the mediation option’. 
 
De gefinancierde rechtshulp is in 2000 gereorganiseerd. Op 1 april van dat jaar werd 
de Legal Services Commission (LSC) ingesteld op basis van de Access to Justice Act 
1999. De LSC komt in de plaats van het vroegere Legal Aid Board, en dient 
dienstverlening op maat te leveren binnen een beheersbaar budget. In een Funding 
Code zijn prioriteitsgebieden voor het toekennen van een Legal Aid Certificate 
opgesomd. In civilibus, mag de LSC zelf organisaties contracteren die aan minimum 
kwaliteitseisen voldoen, en deze organisaties vervolgens een keurmerk verlenen. 
Voortaan kunnen slechts dergelijke gecontracteerde organisaties gefinancierde 
rechtshulp bieden. De verplichte exploratie van mediation als optie in echtscheidings- 
en omgangsgeschillen is onder de LSC overigens gecontinueerd, maar wordt thans 
wel ter discussie gesteld.  
 
Bestuurlijke geschillen; inclusief milieugeschillen 
Op bestuursrechtelijk gebied verkeert mediation nog in een embryonaal stadium. 
Deze situatie zou kunnen veranderen nu in 2001 een convenant is gesloten tussen 
alle afzonderlijke Britse ministeries om in geval van bestuurlijke geschillen primair 
mediation als optie te exploreren. Ook dient melding te worden gemaakt van een op 
19 juni 2000 gepubliceerde verkenning vanuit het Office of the Deputy Prime Minister 
getiteld Mediation in the Planning System. Hierin worden enkele mogelijkheden en 
beperkingen voor de toepassing van mediation in met name openbare 
voorbereidingsprocedures op het terrein van de ruimtelijke ordening geanalyseerd. 
Overigens valt niet uit te sluiten dat er reeds de facto wordt bemiddeld in de 
uiteenlopende klachtprocedures die op bestuursrechtelijk gebied vigeren. 
 

2.5.1.2 Eva uatie onderzoek l

 

                                                

Tegen de achtergrond van het nieuwe denken over een meer doelmatig gebruik van 
de overheidsrechtspleging werd in 1996 ook een onderzoeksafdeling opgezet bij het 
LCD, het LCD Research Department. Van hieruit werden diverse evaluatie studies 
aangestuurd en gesubsidieerd, bijvoorbeeld het onderzoek naar de verhouding 
tussen proceskosten en de value van het geschil in geding. Uit dit onderzoek, 
verricht door Hazel Genn, blijkt dat de proceskosten in Engeland veel te hoog zijn in 
verhouding tot de waarde van de in geding zijnde vorderingen.83 Voorts werd, 
eveneens aan Hazel Genn, opdracht gegeven het Central London County Court 
proefproject te evalueren, alsook de impact van de ADR Orders uitgevaardigd door 
het Commercial Court. Een andere onderzoeksopdracht aan Genn betrof de evaluatie 
van de geheel op vrijwilligheid berustende, in 1996 gestarte praktijk van het Court of 

 
82 L. Mistelis, ADR in England and Wales, Report to the XVIth International Congress of 
Comparative Law, Brisbane 2002, p. 18.  
83 Dit onderzoek is als appendix opgenomen in het eindrapport van de Woolf commissie. 
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Appeal, om partijen standaard in een brief te wijzen op de mogelijkheid ADR, in het 
bijzonder mediation, te beproeven. 
De evaluatie van het CLCC werd in 1998 gepubliceerd, de evaluaties van het 
Commercial Court en het Court of Appeal in 2002. 
 
In 2002 verscheen voorts een beknopte evaluatie betreffende Commercial lawyers’ 
attitudes and experience with mediation, van de hand van Penny Brooker en Anthony 
Lavers. De gegevens in dit rapport vormen als het ware een update op het 
onderzoek van Genn. Dit onderzoek betreft de praktijk na implementatie van de Civil 
Procedure Rules.  

 

f

                                                

 
Een evaluatie onderzoek aan de grens van de justitiële infrastructuur is de studie 
‘Mediating medical negligence claims – an option for the future?’ van Linda Mulcahy. 
Het betreft hier een evaluatie van een door het Department of Health opgezet 
experiment in twee regio’s, waarbij enkele gespecialiseerde solicitors beschikbaar 
waren als mediator, en partijen (patiënt of ziekenhuis, of hun verzekeraars) ieder 
een voorstel tot exploratie van de mediation optie konden voorleggen aan de 
wederpartij. De mediator diende wel betaald te worden, maar in een aantal gevallen 
werden deze kosten vanuit de gefinancierde rechtshulp bestreken. Voor clinical 
negligence claims is inmiddels een pre-action protocol tot stand gekomen. 
 
Op het terrein van arbeidsconflicten vinden jaarlijkse evaluaties plaats door ACAS 
zelf, namelijk in haar Annual Report. Daarnaast bestaan ook verscheidene externe 
evaluaties, waarvan met name de evaluatie van Linda Dickens inzake conciliatie in 
unfair dismissal zaken, en de studie van Peter Graham en Norman Lewis over 
conciliatie in discriminatiezaken genoemd moeten worden.84 
Recent zijn daar nog diverse Workplace Employee Relations Studies bijgekomen, 
terwijl voorts een ander onderzoek van Hazel Genn – Paths to Justice – inzicht 
verschaft in de baseline van de ontwikkeling van arbeidsgeschillen. 
 
Op het terrein van familiegeschillen heeft in opdracht van de Legal Services 
Commission een interessant evaluatie onderzoek plaats gevonden onder leiding van 
Gwynn Davis, getiteld Monitoring Publicly Funded Family Mediation. Hierin is getracht 
na te gaan hoe kosteneffectief gefinancierde mediation is ten opzichte van 
gefinancierde ‘reguliere’ rechtsbijstand, hoe effectief de commerciële en de niet-
commerciële (door de LSC gecontracteerde) providers van mediationdiensten zijn, en 
welke impact de verplichte doorverwijzing ex art. 29 van de Family Act tot nu toe 
heeft gehad.  
 
Op het terrein van bestuursrechtelijke geschillen is nog geen evaluatie onderzoek 
verricht. Wel blijkt uit de eerdergenoemde verkenning vanuit het Deputy Prime 
Minister’s O fice dat soms mediation technieken worden gebruikt op het gebied van 
de ruimtelijke ordening.  
 
 

 
84 L. Dickens e.a., Dismissed, Oxford, 1985; C. Graham & N. Lewis, The role of ACAS conciliation 
in equal pay and sex discrimination cases, Manchester, 1985. 
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2.6 Vergelijkende analyse op basis van de onderzoeksvragen 1, 2, en 3 
 
In de bovenstaande paragrafen zijn elf Europese landen kort gescreend op de 
aanwezigheid van mediation en/of conciliatie binnen de justitiële infrastructuur.  
Deze inventarisatie heeft met name informatie opgeleverd over het vóórkomen van 
‘mediation op papier’, oftewel mediation in de regelgeving van bedoelde landen.  
Met deze verkregen informatie kunnen thans de onderzoeksvragen 1, 2 en 3 worden 
beantwoord.  
 
Over de frequentie en het verloop van mediations in de praktijk zijn in de meeste 
landen echter slechts enkele gegevens bekend. Slechts in vier van de elf landen 
(Frankrijk, Duitsland, Noorwegen en Engeland) is – of wordt – min of meer 
systematisch onderzoek verricht naar de praktijk van mediation, vaak op basis van 
experimenten. Dergelijke onderzoeksprojecten worden in Hoofdstuk 3 uitgebreid 
besproken.  
 
 
2.6.1 DE ONDERZOEKSVRAGEN 1, 2, EN 3 

Waar, naar aanleiding van regelgeving in de overige zeven landen, de geraadpleegde 
bronnen indicaties over de praktijk hebben gegeven, zullen deze, voor zover 
relevant, hier genoemd worden. Eveneens zal naar praktijken worden verwezen, 
waar (nog) geen regelgeving voor bestaat. 
 
1. Is er regelgeving die van toepassing is op mediation, en zo ja, welke? 
 
2. Welke kwaliteitseisen worden gesteld aan mediators? 
 
3. Welke varianten van ‘doorgeleiding’ naar mediation bestaan e  binnen de 

verschillende rechtss elsels?  
r  

t

 

 
Het is zinvol de antwoorden op deze eerste drie onderzoeksvragen te structureren 
naar rechtsgebied. De quick scan heeft in dit opzicht namelijk een duidelijk patroon 
zichtbaar gemaakt. Voor een ‘terugvertaald’ antwoord per vraag wordt hier 
kortheidshalve verwezen naar de samenvattende conclusies, achter in dit rapport.  
 
Uit het brede genus ‘civiele geschillen’ hebben zich in bijna alle onderzochte landen 
twee specifieke geschilcategorieën afgesplitst: 
1. arbeidsgeschillen, onder te verdelen in individuele geschillen (met name inzake 

ontslag) en collectieve geschillen (met name inzake staking); en  
2. familiegeschillen, met name geschillen over omgang en gezag na scheiding. 

Arbeidsgeschillen 
In arbeidsgeschillen blijkt mediation of conciliatie, in de meeste landen een bekende 
en vertrouwde methode van geschillenoplossing te zijn.  
 
Voor collectieve arbeidsgeschillen kennen de meeste van de onderzochte landen al 
langer dan 50 jaar een geïnstitutionaliseerde bemiddelingsinstantie, waaraan partijen 
in geval van een dreigende staking zelfs verplicht zijn hun geschil voor te leggen. Dit 
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geldt in ieder geval voor België, tot op zekere hoogte Spanje en Duitsland, alle 
Scandinavische landen, en Engeland. Hier wordt de noodzaak van domeinspecifieke 
kennis van arbeidsverhoudingen, en beperking van schade als gevolg van een 
staking voor het grote publiek, genoemd als rationale voor deze mediation 
procedures.  
 
Individuele arbeidsgeschillen worden in de meeste landen of wel voorgelegd aan een 
gespecialiseerde arbeidsrechtbank, waar de rechter in veel gevallen zelf een 
conciliatiepoging zal of kan ondernemen (België, Duitsland, Oostenrijk), of wel aan 
een rechtbank die kan doorverwijzen naar een extern gespecialiseerde 
bemiddelingsinstantie (Spanje, Italië).  
Elders passeren partijen steeds eerst een conciliatie-instantie op hun weg naar de 
arbeidsrechter (in Engeland vrijblijvend, in Frankrijk meer verplichtend).  
Denemarken neemt tenslotte een bijzondere positie in. Individuele arbeidsgeschillen 
worden hier, gezien de hoge organisatiegraad, bijna uitsluitend via het collectieve 
spoor afgehandeld.  
 
In de meeste landen worden aan de mediators in arbeidsgeschillen eisen gesteld die 
verband houden met branchespecifieke deskundigheid, in casu betreft dit meestal 
kennis van de arbeidsverhoudingen.  
Vaardigheden worden vaak aanwezig verondersteld en niet expliciet vereist (behalve 
in Engeland). De op Amerikaanse leest geschoeide mediation heeft in de onderzochte 
instituties (nog) geen grote impact.  
Individuele mediators die wel in deze ‘moderne’ vaardigheden getraind zijn, dienen 
zich overigens in toenemende mate aan, met name in Frankrijk en Duitsland.  
 
Familiegeschillen 
Voor familiegeschillen bestaan in de onderzochte landen (met uitzondering van Italië) 
verwijzingsregimes, dan wel worden zulke regimes voorbereid.  
 
Verwezen wordt steeds naar mediators die aan bijzondere professionele 
kwaliteitseisen dienen te voldoen en in de regel zijn aangesloten bij met name 
genoemde beroepsorganisaties.  
Veelal gaat het om juristen of psychologen, die een op Amerikaanse, althans 
wetenschappelijke, leest geschoeide mediation opleiding hebben gevolgd.  
 
Familie mediators hebben zich in de meeste landen georganiseerd gedurende de 
afgelopen 15 jaar. De organisatiegraad is hoog.  
 
De doorverwijzing heeft in een aantal landen een dwingend karakter, zoals in 
Frankrijk en Noorwegen. In Engeland is van verplichting sprake indien een beroep 
wordt gedaan op gefinancierde rechtshulp.  
In een aantal andere landen is de mate van verplichting (of vrijblijvendheid) nog niet 
uitgekristalliseerd (België, het Spaans-Catalaanse systeem, Oostenrijk, het Deense 
experiment).  
Het belang van de betrokken minderjarige kinderen en de beheersing van sociale 
kosten nopen tot specifieke vakdeskundigheid bij de mediators enerzijds, en enige 
aandrang in de doorverwijzing anderzijds.  
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Overige civiele geschillen 
Hoe is het gesteld met de ‘overige’ civiele geschillen?  
Het is goed te beseffen dat het hierbij nog altijd om een zeer gevarieerd landschap 
gaat: van burenruzies en consumentengeschillen tot commerciële strijdvragen van 
zeer uiteenlopende aard, van letselschade en medische aansprakelijkheidskwesties, 
tot rechttoe-rechtaan incasso procedures.  
 
In veel van de onderzochte landen bestaan aparte klachtprocedures voor 
consumenten, in het kader waarvan soms wordt gemedieerd, maar uiteindelijk 
meestal toch wordt beslist.85  
Dergelijke klachtprocedures worden vaak opgezet door branche organisaties. Het is 
echter een feit dat deze procedures doorgaans rechtstreeks door partijen zelf ex 
contrac u geëntameerd plegen te worden. Daarmee bevinden ze zich buiten de 
justitiële infrastructuur (behalve in Duitsland, voor zover het vorderingen beneden de 
‘15a EGZPO grens’  betreft).  

t

t
t

                                                

Dit geldt ook voor geschillencommissies in bijvoorbeeld de medische zorgsector, 
waarbij hier wordt gerefereerd aan de belangwekkende experimenten met clinical 
negligence mediation in Engeland en Frankrijk. Bij het instellen van dergelijke 
commissies worden de consument en de patiënt meestal beschouwd als de partijen 
met een structurele achterstand. 
 
Ook binnen de eigenlijke justitiële infrastructuur is een interessant patroon zichtbaar 
geworden. In bijna alle continentaal-Europese landen mag de burgerlijke rechter 
traditioneel, in elke stand van het geding, de mogelijkheden nagaan voor een 
minnelijke regeling.  
In een aantal landen was in het verleden gedurende korte of langere perioden een 
verplichte, preliminaire conciliatie sessie onder leiding van de behandelend rechter 
voorgeschreven, o.a. in Frankrijk, België, Spanje, Italië, Duitsland, Zwitserland, en 
Noorwegen. Dit fenomeen heeft echter in twee opzichten een gedaantewisseling 
ondergaan.  
Ten eerste is in de meeste van deze landen het verplichte karakter van zo’n 
voorronde afgeschaft. Alleen in Duitsland is een verplichte voorronde onlangs weer 
ingevoerd, zij het uitsluitend voor de ‘15a EGZPO’ geschillen.  
Ten tweede is het in toenemende mate niet meer de behandelend rechter, maar een 
‘ander’ die met het consent van partijen een minnelijke regeling beproeft. Die ‘ander’ 
kan zijn een speciaal benoemde mediation rechter (België, Noorwegen) of een 
externe mediator (Frankrijk in geval van conciliation en média ion, Duitsland bij de 
‘278 ZPO’  procedure, Oostenrijk met zijn gerichtsnahe Media ion, en Zweden met 
zijn ‘sectie 17’ procedure). 
De Engelse rechter, die zelf nooit mocht bemiddelen, mocht tot voor kort evenmin 
doorverwijzen. In de geheel vernieuwde Civil Procedure Rules van 1999 wordt echter 
uitdrukkelijk de bevoegdheid tot doorverwijzing naar een externe mediator 
vastgelegd. 
 
Deze ontwikkelingen overziend, mag men voorzichtig van een omslag spreken. 
Weliswaar mogen continentaal-Europese rechters nog altijd leiding geven aan 

 
85 E.H. Hondius, Consumer redress and ADR in the Netherlands, in: Journal of the Japan-
Netherlands Institute, 2001, p. 107-120. 
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traditionele schikkingspogingen. Maar in veel landen heeft men daarnaast kennelijk 
extra opties willen creëren. Deze opties zijn merendeels in wetgeving vastgelegd. 
Waarom?  
 
Kennelijk hebben de technieken en waarborgen rond de ‘moderne’ mediation of 
conciliatie (o.a. neergelegd in de UNCITRAL Conciliation Rules 1980), zoals 
onbevooroordeeldheid, afzonderlijke gesprekken en geheimhoudingsplicht, hun weg 
gevonden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit Belgische en Noorse publicaties. Witte raaf is in 
dit opzicht Zweden, waar de behandelend rechter-conciliator zelf afzonderlijke 
gesprekken mag voeren.  
 
De geheimhoudingsplicht heeft nog vrijwel nergens een wettelijke basis gekregen – 
behalve in Frankrijk en in het Noorse wetsvoorstel. Bijzonder aan dit voorstel is dat 
specifieke voorstellen gedaan door partijen tijdens de onderhandelingen van die 
geheimhoudingsplicht uitgezonderd zijn, om aldus sanctionering van sabotage 
gedrag mogelijk te maken. 
In Engeland bestaat die sanctioneringsmogelijkheid ook. Het is echter onduidelijk 
hoe deze gebruikt kan worden in het licht van de in Engeland gangbare integrale 
(contractuele) geheimhoudingsplicht. In enkele landen kunnen advocaat-mediators 
een beroep doen op hun specifieke (wettelijk geborgde) rechten als advocaat, zoals 
bijvoorbeeld in Duitsland. 
Een echt verschoningsrecht voor mediators bestaat nog in geen der onderzochte 
landen, veelal omdat het beroep van mediator nog niet beschermd is.  
 
De sanctionering van sabotage gedrag brengt ons bij de exit zijde van mediations. 
Slechts in Engeland en Noorwegen is een dergelijke sanctionering voorzien bij non-
mediations (weigering een mediationpoging te entameren, of sabotage van een 
positieve uitkomst).  
In de overige landen heeft een niet geslaagde mediation geen procesrechtelijke 
gevolgen. Een niet geëntameerde mediation leidt alleen in het verplichtende, Duitse 
‘15a EGZPO’  systeem tot niet-ontvankelijkheid.  
 
Een wel geslaagde mediation resulteert in een aantal van de onderzochte landen in 
een benoemde overeenkomst, zoals transaction of Vergleich. Opmerkelijk is dat veel 
landen speciale regelingen tot stand hebben gebracht om partijen de mogelijkheid te 
bieden de bereikte overeenkomst via de rechter in executoriale vorm te laten gieten. 
De mogelijkheden tot aantasting worden daarbij achteraf sterk gereduceerd: van 
transaction homologuée, akkoordvonnis en vollstreckbar (erklär es) Vergleich, tot de 
Noorse ‘in-court settlement’. 

t

Uit het hierna te bespreken onderzoek naar de praktijk van mediation blijkt overigens 
dat van deze mogelijkheden – althans in de vier geselecteerde landen – (nog) zelden 
gebruik gemaakt wordt. 
De reden waarom deze bijzondere voorzieningen zijn getroffen, is wellicht de wens 
om mediation een definitief karakter te geven, zowel voor de partijen, als ter 
ontlasting van de overheidsrechtspleging. 
 
Nog een moment terugkerend naar de entry zijde van mediations: de quick scan 
dwingt tot een verfijning van het onderscheid tussen ‘vrijwillige’ en ‘verplichte’ 
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doorverwijzing. In feite zijn hierboven verschillende tussenvarianten aan de orde 
geweest:  
1. partijen kunnen – geheel op eigen initiatief – samen besluiten de rechter te 
     verzoeken aan hen de mogelijkheid te bieden het geschil aan een mediator voor 
     te leggen (bijvoorbeeld in het kader van de ‘278 ZPO’ procedure; de Conciliateurs  
     de Justice kunnen zelfs buiten geding rechtstreeks geadieerd worden);  
2. de rechter kan partijen de mogelijkheid van mediation voorhouden (onder leiding 
     van hemzelf, of een mediation-rechter, of een externe mediator), of een externe 
     mediator kan partijen die mogelijkheid voorhouden (zoals bij de individuele ACAS-      
     conciliatie). Het staat ieder der partijen vrij deze optie af te wijzen, zonder dat de 
     procedure voor de rechter hier op enigerlei wijze door beïnvloed wordt (ook geen 
     vertraging). Deze variant, waarin dus een ander dan de partijen het idee oppert, 
     kan zich als een pure formaliteit voltrekken. Het is echter ook mogelijk dat 
     degene die het idee oppert tevens een deskundige uitleg geeft over de 
     mogelijkheden van mediation, en daarmee partijen wellicht enthousiasmeert. We 
     zullen in het vervolg van dit onderzoek aldus onderscheid maken tussen de 
     ‘vrijblijvende’ subvariant, en de ‘deskundige uitleg’-subvariant. De eerste 
     subvariant treft men aan bij het Court of Appeal en het leeuwendeel van de 
     médiation judiciaire, de tweede subvariant komen wij tegen bij de ACAS en ook 
     meestal in het kader van de rettsmekling in Noorwegen; 
3. een rechter kan eigener beweging besluiten de mogelijkheden voor een 
     minnelijke regeling te onderzoeken zoals bij het Arbeitsgericht, of partijen eigener 
     beweging aanbevelen van een externe mediator gebruik te maken (zoals bij de 
     Commercial Court Orders, in het kader van de meer algemene 
     verwijzingsbevoegdheid van de Engelse rechter onder de Civil Procedure Rules, 
     bij de Oostenrijkse familie mediation, en soms ook in het kader van de 
     rettsmekling); het verschil met de vorige variant is dat de rechter (als derde 
     persoon) hier rechtstreeks overgaat tot handelen, zonder dat eerst expliciete 
     instemming van (beide) partijen behoeft te worden afgewacht. Het staat ieder 
     der partijen echter vrij de reeds gestarte verwijzingshandeling alsnog een halt toe 
     te roepen, door kenbaar te maken dat men in niet mediation geïnteresseerd is. 
     De gewone procedure herneemt dan zijn loop, soms met een lichte vertraging. 
     Ook in deze variant kunnen twee subvarianten worden onderscheiden. Zo is er de 
     subvariant waarbij weigerachtigheid zijdens (één der) partijen zonder verdere 
     gevolgen blijft (de sanctieloze subvariant), en daar tegenover staat de subvariant 
     waarbij weigerachtigheid wel degelijk gesanctioneerd kan worden door de rechter 
     in de voortgezette gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld in de vorm van een 
     kostenveroordeling (de sanctiegestuurde subvariant). De praktijk van het 
     Arbeitsgericht behoort tot de eerste subvariant, de praktijk van de Commercial 
     Court Orders heeft zich geleidelijk van de eerste naar de tweede variant 
     ontwikkeld; 
4. partijen kunnen door de wetgever of de rechter verplicht doorverwezen worden 
     naar een externe mediator, om aldaar te verschijnen (bureau de conciliation, 
     Conseil de Prud’hommes, Riksmeklingsmannen bij dreigende staking) en/of een 
     kennismakingsgesprek te voeren (familie mediation in Engeland bij een beroep op 
     gefinancierde rechtshulp, Noors mediationprogramma voor scheidende ‘ouders’, 
     Duitse ‘15a EGZPO’ procedure). In deze ‘echt verplichte’ variant moet aan de 
     doorverwijzing altijd gevolg gegeven worden door partijen, op straffe van niet-  
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     ontvankelijkheid in de gerechtelijke procedure in het kader waarvan de mediation 
     verplicht is voorgeschreven (Conseil de P ud’hommes, de ‘15a EGZPO’ r
     procedure). Behalve niet-ontvankelijkheid zijn ook andere onvoorwaardelijke en 
     fatale sancties denkbaar, zoals het onthouden van toekenning gefinancierde 
     rechtshulp (familie mediation Engeland) of een stakingsverbod (procedure 
     Riksmeklingmannen). De mediation verplichting houdt voor partijen doorgaans 
     een verschijningsplicht voor de mediator in, hetzij ten behoeve van een 
     kennismakingsgesprek, hetzij ten behoeve van een daadwerkelijke 
     mediationpoging.  
 
Samenvattend kunnen dus 6 (sub-)varianten worden onderscheiden op de schaal van 
(meer) vrijwillige naar (meer) verplichte doorverwijzing naar mediation: 

1. partijen opperen de mogelijkheid; 
2a. de rechter oppert de mogelijkheid, maar vrijblijvend; 
2b. de rechter (of mediator) oppert de mogelijkheid, maar met deskundige 
      uitleg; 
3a. de rechter initieert, partijen kunnen sanctieloos afwijzen; 
3b. de rechter initieert, maar nu kan op afwijzing een sanctie volgen; 
4.   beroep op de rechter staat niet open, zolang niet eerst mediation is 
     geëntameerd.  

 
Welbeschouwd is alleen de eerste variant geheel ‘vrijwillig’ , en alleen de vierde 
variant geheel ‘verplicht’. De tweede ‘vrijblijvende’ subvariant ligt zeer dicht tegen de 
eerste variant aan, en de derde ‘sanctiegestuurde’ subvariant ligt zeer dicht tegen de 
vierde variant aan. 
De tweede ‘deskundige uitleg’-subvariant, en de derde ‘sanctieloze’ subvariant 
vormen tussencategorieën, waarbij het voor partijen minder gemakkelijk is om de 
mediation optie geheel naast zich neer te leggen, in variant 3a omdat de rechter dan 
moet worden ‘teruggefloten’, in variant 2b omdat men dan argumenten zal moeten 
inbrengen tegen een inhoudelijke onderbouwde schets van de mogelijkheden van 
mediation. 
 
Tot slot nog een conclusie over mediation in bestuurlijke of bestuursrechtelijke 
geschillen, daaronder begrepen geschillen op het terrein van het milieurecht.  
Het is opvallend dat op dit gebied mediation (nog) in geen der onderzochte landen 
een plaats lijkt te hebben gekregen. Dit is blijkens de geraadpleegde bronnen vooral 
te wijten aan de vaak moeilijk af te bakenen kring van derdebelanghebbenden 
waarmee in bestuurlijke geschillen rekening dient te worden gehouden. Ook de 
onmogelijkheid voor het bestuursorgaan om de toegekende publiekrechtelijke 
bevoegdheid naar eigen inzicht te moduleren, of te delen met een mediator speelt 
een rol. Bovendien zijn heroverwegingsprocedures door het bestuursorgaan zelf alom 
verbreid.  
Er wordt inmiddels wel in veel landen ad hoc ervaring opgedaan met de inzet van 
mediationtechnieken in de voorbereidende besluitvormingsprocedures rond grote 
projecten op het gebied van de ruimtelijke ordening.  
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3 De praktijk van mediation in vier geselecteerde 
landen 

 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Op basis van de uitkomsten van de quick scan van 11 landen, is thans nader 
onderzoek gewettigd ten aanzien van de landen: Frankrijk, Duitsland, Noorwegen en 
Engeland.  
Empirisch c.q. evaluatie onderzoek naar mediation staat in de overige landen nog in 
de kinderschoenen, alhoewel een trend tot dergelijk onderzoek zich onmiskenbaar 
heeft ingezet. 
 
In dit hoofdstuk worden de diverse evaluatie onderzoeken met betrekking tot de vier 
hiervoor geselecteerde landen besproken. Er vindt daarbij nog geen structurering 
plaats op basis van de onderzoeksvragen zoals beschreven in Hoofdstuk 1. Deze 
onderzoeksvragen komen uitgebreid aan bod in Hoofdstuk 4.  
 
 
3.2 Frankrijk  
 
Behandeld worden hier achtereenvolgens de evaluatie studies van Moreau naar 
rechterlijke doorverwijzing, van Bonafé-Schmitt naar de Média eurs, en van 
Desdevises en Suaud naar de Conciliateurs de Jus ice. Vervolgens worden enkele 
data uit het onderzoek van Touzard naar beeldvorming over ADR onder rechters en 
advocaten behandeld. 

t
t

                                                

Tenslotte worden enkele gegevens uit de al wat oudere onderzoeken van Cam, 
Supiot en de Conseil Supérieur de la Prud’homie weergegeven inzake mediation in 
arbeidsgeschillen.86 
 
Voor wat betreft de algemene civiele praktijk en de familierechtelijke praktijk is 
allereerst van belang de evaluatie van Moreau c.s. In dit onderzoek is immers ten 
aanzien van de médiation judiciaire (maar niet ten aanzien van de conciliation!) 
nagegaan, hoe vaak rechters partijen hebben verwezen naar een externe mediator. 
In dit onderzoek zijn alle 473 Tribunaux d’Instance, 181 Tribunaux de Grande 
Instance (TGI) en 33 Cours d’Appel in het najaar van 2001 aangeschreven, met het 
verzoek een enquête-formulier in te vullen. Daarin werden deze gerechten bevraagd 
over het aantal mediation providers (natuurlijke personen en organisaties) in hun 
werkgebied, waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen (organisaties van) familie 
mediators en (organisaties van) mediators werkzaam buiten het terrein van het 
familierecht. Voorts werden de gerechten gevraagd de door hen in de maand 
oktober 2001 gegeven verwijzingsbeslissingen, en (daarmee samenhangende) 
beschikkingen inzake de aan de mediator verschuldigde honoraria, aan te geven op 

 
86 P. Cam, Les Prud’hommes: juges ou arbitres? Les functions socials de la justice du travail, Paris, 
1981; A. Supiot, Déclin de la conciliation prud’homale, in: Droit Social, No. 3, 1985. 
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het formulier. Conform art. 131, lid 13 NCPC dient het honorarium van de mediator 
immers te worden voldaan door partijen zelf, of via de gefinancierde rechtshulp.  
De response lag tussen de 70% voor de Tribunaux d’Instance en 94% voor de TGI’s.  
 
Een eerste interessant gegeven is dat op het terrein van de familie mediation niet 
minder dan 228 organisaties (en 48 zelfstandige mediators) hun diensten aanbieden 
aan 140 TGI’s, terwijl buiten het terrein van het familierecht 66 organisaties (en 362 
zelfstandige mediators) hun diensten aanbieden aan 42 Tribunaux d’Instance en 76 
TGI´s. Dit zegt iets over de hoge organisatiegraad van de family-mediators.  
 
Van dit ruime aanbod aan diensten blijken de Franse rechters evenwel nauwelijks 
gebruik te maken. De TGI’s bleken slechts in 1,6% van de aan hen voorgelegde 
familiegeschillen een verwijzingsbeslissing te hebben genomen. Bij de Cours d’Appel 
ging het om 2,3% van alle familiegeschillen. Voor andere dan familiegeschillen liggen 
de percentages nog lager. Zowel bij de Tribunaux d’Instance als bij de TGI’s werd 
slechts 1,1% van alle overige civiele geschillen doorverwezen naar mediation. Bij de 
Cours d’Appel ging het om 1,5% van de overige civiele geschillen. Dit betrof dus in 
feite de zaken waarin beide partijen zich akkoord hadden verklaard met 
doorverwijzing – een noodzakelijke voorwaarde voor de rechter om tot zo’n 
beslissing te kunnen overgaan.87 
 
Er waren echter enkele opvallende uitschieters: één bepaalde rechter had bijna 33% 
van alle door hem behandelde zaken doorverwezen.88 Bovendien had één bepaald 
Cour d’Appel bijna 9% van alle nieuw ingekomen zaken doorverwezen en was 
daarmee meteen verantwoordelijk voor de helft van alle zaken die door alle Cours 
d’Appel gezamenlijk werden doorverwezen.  
Omgekeerd bleek dat 68% van de TGI’s in oktober 2001 geen enkele 
verwijzingsbeslissing had genomen. Deze gegevens duiden erop dat persoonlijk 
enthousiasme een rol speelt.  
 
Toch lieten alle rechters zich blijkens de enquête positief uit over mediation en de 
verwijzingsmogelijkheid. De voornaamste reden waarom desalniettemin slechts 
zelden tot verwijzing werd overgegaan, lag volgens de respondenten in het 
kostenaspect. Partijen moeten een moeilijk in te schatten bedrag betalen voor een 
dienst waarvan zij niet weten of deze resultaat op zal leveren. De mediatordiensten 
zijn immers niet getarifeerd. In familiezaken, waar relatief nog iets meer mediations 
plaatsvinden, komt een betrekkelijk groot deel van de procespartijen overigens in 
aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. 
 
Het onderzoek van Bonafé-Schmitt vond plaats in 1998 en 1999. In Parijs, Creteil, 
Lyon en Grenôble werden dossiers bestudeerd en partijen en mediators 
geïnterviewed. De mediators bleken al dan niet georganiseerd te zijn. Wel bleken zij 
tamelijk eensgezind over de vereiste vaardigheden: actief luisteren en het vermogen 
te herdefiniëren. Er bleek zowel van diplomatie de la navette (afzonderlijke 
                                                 
87 De op 4 maart 2002 ingevoerde verplichte doorverwijzing voor een kennismakingsgesprek in 
omgangszaken kon nog niet in de enquête worden verdisconteerd. 
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gesprekken) als van gezamenlijke bijeenkomsten gebruik te worden gemaakt. 
Familiegeschillen bleken veelal behandeld te worden door een vrouwelijke mediator, 
met een achtergrond in de psychologie. Arbeidszaken werden overwegend 
behandeld door mannelijke mediatoren met een juridische achtergrond.  
Het aantal geslaagde mediations bedroeg 38,4% voor familierechtelijke geschillen, 
en 76,3% in arbeidsgeschillen. De redenen waarom de mediations uiteindelijk niet 
slaagden bleken divers. Vaak wordt genoemd: het opnieuw vastlopen van de 
onderhandelingen.  
 
Men dient te beseffen dat het hier gaat om een gering aantal mediations, waarbij 
beide partijen in eerste instantie hadden ingestemd met rechterlijke doorverwijzing. 
In twee van de drie geanalyseerde mediations beliepen de kosten tussen de 3000 en 
5000 FF. In minder dan een kwart van de gevallen lagen de kosten tussen de 1000 
en de 3000 FF.  
 
Het onderzoek van Desdevises en Suaud vond in 1999 en 2000 plaats op basis van 
dossierstudie en een schriftelijk enquête-onderzoek onder conciliators in de ressorten 
Angers, Rennes, Douai en Riom. Naar voren kwam dat de conciliators gemiddeld 75 
tot 100 zaken per jaar behandelden.  
Diverse statistische gegevens samenvattend ontstaat het volgende totaalbeeld: in 
1995 waren er 1333 conciliatoren, die in 72.912 zaken werden ingeschakeld, en 
daarin 32.178 schikkingen tot stand hielpen te brengen. Dat betekent een overall 
slagingspercentage van 44,1%. In 2000 waren er 1728 conciliators werkzaam, die 
106.891 maal werden ingeschakeld, en 50.116 geconcilieerde schikkingen 
bewerkstelligden. Het slagingspercentage in dit jaar bedroeg daarmee 47%.  
 
In het algemeen bleek dat het aantal jaren ervaring van een conciliator positief 
correleerde met het door deze conciliator bereikte slagingspercentage. Er bleken 
geen bijzondere lokale verschillen te bestaan.  
 
Wel interessant is dat de lokale organisatiegraad en de ‘intégra ion du conciliateur 
dans l’appareil judiciaire’ grote invloed lijken te hebben. In Douai bijvoorbeeld werd 
in 1992 een vereniging van conciliators opgezet, en kreeg het overleg met het Cour
d’Appel een structureel karakter, zodat men niet meer afhankelijk was van een 
‘simple mutation de magistrat’.

t

 

                                                                                                                                  

89 
De vaardigheden die de conciliators belangrijk vinden, bleken zowel in (het 
herkennen van) juridische dimensies te liggen, als in de sfeer van 
communicatievaardigheden. 
 
Het onderzoek van Touzard neemt ons weer terug naar de (doorverwijzende) 
rechter, en de advocaat. Touzard heeft getracht de opinies en attitudes van rechters 
en advocaten inzake mediation in beeld te brengen en te relateren aan hun 

 
88 Telefonische navraag leerde dat het percentage correct was, maar dat de rechter in kwestie 
(standplaats Rochefort) inmiddels was vertrokken, waarna de gehele verwijzingspraktijk had 
opgehouden te bestaan. 
89 Roger Pierrestiger, l’Indespensable organisation de l’institution de conciliateurs de justice, in: 
Pierre Chevalier e.a., Les modes alternatifs de règlement des litiges, La documentation française, 
2003, p. 239 e.v. 
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daadwerkelijke kennis van en ervaring met deze methode. Geldt het oude adagium: 
“Wat de boer niet kent dat lust hij niet”?  
Wat dit laatste punt betreft vond Touzard geen significante correlatie. Wel werd een 
correlatie aangetroffen tussen een negatief oordeel over mediation en een 
traditionele opvatting over het recht en de rechtspleging. Als traditioneel werd 
beschouwd een hiërarchische visie op de rechtspleging, waarbij het recht als een 
extern gegeven wordt beschouwd dat in naam van de Staat moet worden toegepast 
door middel van met gezag omklede rechterlijke beslissingen. Rechters en advocaten 
met een dergelijke visie blijken minder op te hebben met ADR, en de rechtzoekende 
significant minder vaak door te verwijzen naar mediation. 
 
Tenslotte nog enkele gegevens uit het onderzoek van Pierre Cam, Alain Supiot en de 
Conseil Supérieur de la Prud’homie. Het slagingspercentage in conciliaties kon over 
een lange periode gevolgd worden, en vertoont een duidelijk dalende lijn, van 
ongeveer 90% van alle ingekomen zaken in 1830, tot 13% in 1985. Volgens Cam 
moet de oorzaak gezocht worden in de veranderende habitus van de werknemer die 
van volkomen afhankelijke werkkracht is geworden tot een personnalité juridique. De 
cultuur van égler en douce past niet meer bij deze veranderde habitus, die op zich is 
ingegeven door de structuur van de moderne verzorgingsstaat.  

r

 
Wij merken hier alvast op, dat het verschil in slagingspercentages met bijvoorbeeld 
mediation van arbeidsgeschillen in Engeland hiermee niet verklaard kan worden.  
 
Mogelijk speelt veeleer de bipartite samenstelling van de Conseils een rol. Deze kan 
verlammend werken, aangezien beide conciliators tegengestelde belangengroepen 
vertegenwoordigen. 
 
Nog enkele interessante gegevens. Waar een werknemer zich laat bijstaan door een 
advocaat wordt slechts 2% van de zaken geconcilieerd. Komen partijen zelf, zonder 
advocaat, dan worden soms slagingspercentages van 34% gehaald.  
De Conseillers kunnen op twee manieren worden ingedeeld. Enerzijds tussen 
diegenen die de conciliatiefase als een noodzakelijk kwaad zien en er niet veel tijd 
aan besteden, tegenover diegenen die er gemiddeld één uur of meer voor uittrekken. 
Anderzijds kan men onderscheiden een école neutraliste en een école 
interventioniste, waarbij de adepten van de laatstgenoemde stroming vrijelijk 
suggesties geven voor een mogelijke oplossing of preluderen op wat de uitkomst bij 
het Bureau de Jugement zou kunnen zijn. 
 
 
3.3 Duitsland 
 
Het hierna volgende overzicht is beknopt. Het betreft slechts het experiment met 
verplichte mediation in de deelstaat Nordrhein-Westfalen, en is gebaseerd op de 
eerste tussenrapportage van april 2002 dienaangaande van Klaus Röhl, aangevuld 
met enkele recente gegevens. 
 
Allereerst bleken de participerende mediators zich soms overvallen te voelen door de 
nieuwe regeling inzake verplichte doorverwijzing. Dit gold zowel voor de Gütestelle 
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als de Schlichtungsstelle. Zij kregen te maken met cliënten die zich nu langs andere 
wegen meldden, en met rechtsgebieden waarmee zij zich zelf vaak eerst nog 
vertrouwd moesten maken. 
 
De tussenrapportage laat zien dat de verplichte mediation voor de meeste mediators 
een hele lichte of zelfs helemaal geen toename van het aantal voorgelegde zaken tot 
gevolg heeft gehad. Van de 147 respondenten had 20% in 2001 geen enkele zaak 
voorgelegd gekregen, en (cumulatief) 50% niet meer dan vier zaken.  
Een viertal Schlichtungsstelle scoorde echter wel opvallend goed met ieder meer dan 
100 zaken in 2001. Het ging hier om een drietal Vermittlungsstelle der 
Handwerkskammern, en de Gütestelle van de Anwaltsverein Aachen. De reden voor 
deze uitkomst moet nog onderzocht worden. 
 
Interviews maakten duidelijk dat sommige, toegewijde mediators veel tijd in de hen 
voorgelegde zaken steken. Er was echter ook een Anwaltverein, die slechts vijf 
minuten voor een zaak uittrok. Daarmee was de bemiddelingspoging al 
gedegenereerd tot een formaliteit.  
 
De eerste zaken hebben onvermoede inhoudelijke vragen doen rijzen, zoals: hoe 
bakent men precies een geschil als ‘vermogensrechtelijk’ af?  
 
In de literatuur is inmiddels de conclusie getrokken dat de obligatorische 
Streitbeilegung uit hoofde van art. 15a EGZPO geheel niet beantwoordt aan de hoge 
verwachtingen. Drie redenen worden genoemd: 
• partijen kunnen aan deze verplichte voorfase ontkomen via de ontsnappingsroute 

van het Mahnverfahren, een verkorte procedure tot verkrijging van een 
gerechtelijk dwangbevel; 

• mediation is nog te weinig bekend; en, misschien wel de belangrijkste reden 
• er zijn voor de mediators (en voor de advocaten van partijen) te geringe 

Verdienstmöglichkeiten. Het tijdsbeslag staat in geen verhouding tot de wettelijke 
vergoeding. 

 
Veel advocaat-mediators bleken hierover zelfs zo gefrustreerd dat zij niet eens bereid 
waren aan dataverzameling en/of aan de enquête van Röhl mee te werken.90  
De vergoeding voor advocaten van partijen die aan een mediation meewerken is als 
gevolg hiervan verhoogd – bedoeld als (bescheiden) incentive. 
Volgens de tussenrapportage was het aantal daadwerkelijk bereikte schikkingen 
volgens veel respondenten niet significant hoger in art. 15a EGZPO-mediations dan in 
andere, vrijwillige mediation sessies.  
 
Recent kwam het gegeven beschikbaar dat het schikkingspercentage 50 à 60% 
bedroeg, indien partijen een Schiedsmann-mediator hadden benaderd, maar slechts 
15% als partijen een door een Anwaltsverein ingerichte Gütes elle hadden 
gecontacteerd. 

t

                                                

Als meest voorkomende redenen waarom geen schikking tot stand was gekomen 
werden genoemd: 

 
90 K.F. Röhl, Evaluierung des nordrhein-westfälischen Ausführungsgesetzes zu § 15 a EGZPO, 
Zwischenbericht, April 2002, Bochum. 
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• de omstandigheid dat partijen hadden verzuimd – of geweigerd – het vereiste 
voorschot op het honorarium van de mediator te voldoen; en  

• de omstandigheid dat partijen niet in persoon waren komen opdagen. 
 
 
3.4 Noorwegen 
 
De preliminaire conciliatietaak van de Forliksrader werd reeds kort besproken in 
paragraaf 2.4.3.1. Van het totaal aantal ingekomen zaken wordt 3,5% geconcilieerd. 
Dat lijkt niet veel, maar in werkelijkheid is dat een behoorlijk percentage, wanneer 
men bedenkt dat ruim 80% van de totale caseload van de Forliksrader geen ‘echte’ 
geschillen betreft, maar vooral verstek/incasso-zaken. Van de overgebleven ‘echte’ 
geschillen wordt dus ongeveer 20% geconcilieerd.  
 
Deze paragraaf is verder geheel gewijd aan de evaluatie van het landelijk experiment 
met rettsmekling, mediation op instigatie van de rechter. Het is immers deze vorm 
van mediation die centraal stond in het landelijk experiment. 
 
Aan het project (1997–2001) ging een wijzigingswet vooraf. Deze wet maakte het 
mogelijk dat rechters tijdelijk, op experimentele basis, de noodzakelijk geachte 
instrumenten zouden kunnen gebruiken.  
Het project werd landelijk opgezet. Aanvankelijk deden vijf gerechten van eerste 
aanleg mee en een hof van beroep. Later zijn nog enkele rechtbanken gaan 
participeren. In totaal werden 1440 enquêtes uitgezet, en vele tientallen interviews 
afgenomen onder partijen, hun advocaten, mediators en rechters. 
 
Drie ijkpunten werden gebruikt om de effectiviteit van de rettsmekling na te gaan:  
• het slagingspercentage van op deze wijze gemedieerde zaken (in vergelijking met 

op traditionele wijze geschikte zaken); 
• de tevredenheid van partijen en hun advocaten; 
• de gerealiseerde reductie in court costs, dat wil zeggen enerzijds vanuit het 

perspectief van partijen, anderzijds vanuit het perspectief van het Ministerie 
(operationele kosten voor de rechtspleging). 

 
Het aantal zaken waarin ettsmekling plaatsvond, gemeten als percentage van het 
totaal aantal aanhangig gemaakte procedures, fluctueerde per deelnemend gerecht, 
en lag globaal tussen 5 en 22%. Het slagingspercentage van gerechtelijke mediation 
bedroeg tegen het eind van het experiment bijna 80%. Dit percentage was 
geleidelijk gestegen, sinds de aanvang van het projekt. Het percentage van 80% 
verhoudt zich gunstig tot de 42% traditionele schikkingen, die in het jaar 
voorafgaande aan de start van het projekt geboekstaafd werden. 

r

 
Een grote meerderheid van partijen was tevreden over de rettsmekling. Deze 
methode werd minder belastend en stresserend geacht dan een gewone 
gerechtelijke procedure. Bij 10% van de partijen was het eindoordeel echter 
negatief. 
De doorlooptijd van geschillen die daadwerkelijk met een gemedieerde schikking 
waren beëindigd bedroeg 60% van de normale doorlooptijd van civiele procedures. 
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Daar waar een mediation mislukt was, verloren partijen tijd. Een aantal partijen en 
hun advocaten gaven echter aan dat zij ook in dat geval nog vaak voordeel hadden 
gehad van het werk dat zij ten behoeve van de mislukte mediation hadden verricht. 
 
Voor rechters werden geen verwijzingscriteria vastgelegd. Dit werd niet zinvol geacht 
omdat zaken oneindig verschillend kunnen zijn en uiteindelijk veel van de 
persoonlijke opstelling van partijen afhangt. Deze aanname bleek juist, en ook in het 
nieuwe procesrecht worden geen criteria in de wet vastgelegd. De rechter behoudt 
hier een discretionaire bevoegdheid. 
Wel is echter in paragraaf 7.3 van de ontwerpwet expliciet vastgelegd, dat bij het 
voorstellen van mediation acht moet worden geslagen op de relatieve machtspositie 
van partijen, de eventuele kosten van een mediation, en het verloop van eventuele 
eerdere mediationpogingen in hetzelfde geschil.91  
In beginsel zal de rechter slechts tot een mediationsessie overgaan, indien beide 
partijen hiermee instemmen. In voorkomende gevallen mag een rechter overigens 
tegen de zin van een kennelijk onwillige partij in, de betrokkenen aan de 
onderhandelingstafel noden, indien hij de indruk heeft dat er toch reële 
mogelijkheden voor een gemedieerde oplossing in het verschiet liggen.  
De wijze waarop mediation als optie aan partijen werd voorgehouden was niet 
uniform. Vaak werd wel enige uitleg vooraf over mediation gegeven. 
 
Zoals reeds aangegeven mag de rechter, in het voorstel van de Commissie 
Herziening (Civiel) Procesrecht, een kostenveroordeling uitvaardigen jegens een niet-
coöperatieve partij. Tijdens het experiment is deze sanctie niet toegepast. 
 
In paragraaf 7.6 van het wetsvoorstel is een wettelijke geheimhoudingsplicht 
opgenomen voor zowel partijen, als voor de mediator, inclusief de rechter-mediator. 
Concrete voorstellen voor het nieuwe procesrecht, die uit het experiment naar voren 
kwamen waren onder andere: 
• er dienen meer mediators van buiten te worden aangesteld (dus anderen dan 

rechters) – de achterliggende idee is dat zo meer specialismen beschikbaar zullen 
komen; 

• aan elk gerecht wordt een vaste ‘pool’ van mediators verbonden; de 
communicatielijnen moeten kort en helder zijn; 

• alle mediators dienen een opleiding te hebben gekregen en gecertificeerd te zijn. 
Tijdens het project had een aantal rechters wel een training gevolgd, maar niet 
iedereen. Dit werd achteraf als een tekortkoming ervaren. 

• rettsmekling blijft gratis. Rechters worden geacht de mediationwerkzaamheden in 
het kader van hun rechterlijke taakstelling te verrichten. Externe mediators 
krijgen van overheidswege een vergoeding die gebaseerd is op de gangbare 
vergoedingen in de gefinancierde rechtshulp; 

• indien partijen echter een speciale mediator op het oog hebben, die een hogere 
vergoeding wenst te bedingen, dan staat het partijen vrij om zo’n hogere 
vergoeding zelf (bij) te betalen; 

• gemedieerde schikkingen hebben de status van ‘in-court settlement’ krachtens 
paragraaf 7.10 van het wetsvoorstel. Een partij die meent dat er gronden tot 

                                                 
91 Het begrip ‘relatieve machtspositie’ wordt overigens niet nader uitgewerkt.  
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vernietiging zijn dient een daartoestrekkende procedure in beginsel binnen zes 
maanden aanhangig te maken.  

 
Samenvattend kan gesteld worden dat de Noorse Commissie Herziening (Civiel) 
Procesrecht op basis van het landelijk experiment zeker een structurele plaats ziet 
voor mediation. Het voorstel van de Commissie is op dit moment echter nog in 
behandeling. 
 
 
3.5 Engeland 
 
Thans worden kort de opzet en resultaten besproken van de drie evaluatiestudies 
van Hazel Genn inzake de ADR-praktijk van de Central London County Court (CLCC), 
het Commercial Court en het Court of Appeal. Daarna worden enkele 
evaluatiegegevens met betrekking tot de ACAS-conciliatie samengevat. Tenslotte 
wordt aandacht besteed aan het evaluatie rapport van Davis inzake de gefinancierde 
mediation in familierechtelijke geschillen. 

 

r

 
Het pilot mediation scheme bij de CLCC betrof een aanbod gedaan aan alle partijen 
wier geschil een waarde beliep van tenminste ₤ 3000. Dataverzameling vond plaats 
tussen 1996 en 1998 op basis van honderden dossiers met wel en niet gemedieerde 
zaken en interviews met partijen, hun advocaten en met mediators. Men hoopte met 
dit project een reductie van legal costs te kunnen realiseren. De kosten voor de 
mediations zelf bedroegen voor partijen overigens £ 100.  
De uitkomsten waren als volgt: 
• slechts 5% van alle mediation offers werd door beide partijen aanvaard. In 

letselschade zaken lag dit percentage dicht bij 0, in contractuele geschillen lag de 
score dicht bij 10%. De acceptatiegraad was het grootst in business-to-business 
geschillen. Redenen om mediation offers te verwerpen waren gelegen in 
onwetendheid zijdens de advocaten en de vrees door acceptatie een signaal van 
zwakte af te geven; 

• waar partijen wel mediation beproefden, resulteerde dit in 62% van de zaken 
reeds bij de eerste sessie in een schikking. De kans op overeenstemming bleek 
groter indien partijen hun advocaten niet meebrachten. Ook zaken waarin wel 
werd door geprocedeerd leverden soms schikkingen op, maar relatief veel 
minder, en bovendien veel later, dan in de zaken die aan een mediator waren 
voorgelegd; 

• partijen bleken in het algemeen (zeer) tevreden over de mediator, en 
waardeerden met name de mogelijkheid hun hart te kunnen luchten en op de 
echte kern van de zaak in te kunnen gaan.  

 
De eindconclusie van Genn was dat de vraag naar mediation erg gering is, en dat de 
advocatuur een centrale rol speelt bij de beïnvloeding van die vraag. Ook 
concludeerde zij dat mediation de meeste kans van slagen heeft indien er een 
globaal machtsevenwicht tussen partijen bestaat. 
Thans het evaluatie onderzoek bij het Commercial Court, met zijn meer selectieve en 
verplichtende doorverwijzing gebaseerd op ADR O ders. Hier werd op basis van 
dossiers en interviews met de advocaten de impact nagegaan van in totaal 233 
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Orders uitgevaardigd tussen medio 1996 en medio 2000. Het gemiddeld aantal 
uitgevaardigde Orders steeg gedurende de onderzoeksperiode van circa 3 naar circa 
12 per maand.  
Voor de mediations zelf diende door partijen het gangbare commerciële tarief te 
worden voldaan. 
  
Gemiddeld bleek aan 50% van de Orders gehoor te worden gegeven door partijen 
door middel van een mediationpoging. Van die 50% resulteerde de helft in een 
gemedieerde schikkingsafspraak. Van de niet voor de mediator geschikte zaken 
eindigde toch nog 20% in een later tussen partijen rechtstreeks overeengekomen 
schikking. In de andere 50% zaken, waarin geen actie werd ondernomen naar 
aanleiding van de Order werd uiteindelijk ook nog zo’n 65% geschikt tussen partijen 
rechtstreeks, waarbij 20% oordeelde dat de Order daar toch op de achtergrond wel 
bij meegespeeld had. 
Als redenen om geen gehoor te geven aan de ADR-Order werden genoemd: 
• de zaak leende zich er niet voor; 
• de timing van de Order deugde niet (te vroeg of juist te laat); 
• in het algemeen gebrek aan vertrouwen in ADR/mediation. 
 
Per saldo oordeelde Genn de impact van Orders neutraal tot licht positief. Veel 
partijen vrezen dat een eigen mediationvoorstel zal worden opgevat als een 
zwaktebod. Die werd door zo’n Order weggenomen. Waar een mediation in een 
schikking resulteerde waren partijen zeer tevreden over de mediator. Waar geen 
schikking resulteerde, waren de oordelen negatiever, maar niet geheel negatief. 
 
De evaluatie van de ADR praktijk bij het Court of Appeal bestreek de periode eind 
1997 tot medio 2000. Gedurende deze periode werden circa 1000 schriftelijke 
invitaties aan partijen verzonden. In 38 zaken stemden beide partijen in met 
mediation, een percentage van ongeveer 2%. De mediations zelf waren kosteloos. 
 
Gedurende enige tijd kon het experiment rekenen op een fulltime manager binnen 
het Court of Appeal en in die periode bleken uiteindelijk meer partijen bereid een 
mediation te beproeven. Van de zaken die aan een mediator werden voorgelegd 
werd ruim 50% binnen een of twee sessies geschikt. De niet geschikte zaken werden 
voor het leeuwendeel uiteindelijk uitgeprocedeerd. 

 

 
Als redenen voor de geringe acceptatiegraad werden genoemd: 
• er staat een belangrijke rechtsvraag centraal en/of een precedent is benodigd; 
• er ligt inmiddels een lange geschiedenis van obstinaat of onbetrouwbaar gedrag 

zijdens de wederpartij. 
 
Genn concludeerde dat, buiten de commerciële praktijk althans, wantrouwen bij 
advocaten jegens ADR troef is. Een meer selectieve en gepersonaliseerde benadering 
(in plaats van een standaard schriftelijke invitatie) zou volgens haar mogelijk ook 
meer impact hebben. 
Waar mediation in een schikking resulteerde, werd ook volgens advocaten een 
kostenbesparing gerealiseerd. Waar geen schikking resulteerde, droeg de mediation 
echter, ook gezien de voorbereidingstijd, bij aan een verhoging van de kosten.  

59 



Vier geselecteerde landen ___ 

Hazel Genn wees voorts op de geleidelijk toenemende invloed van de Woolf-
hervormingen, in die zin dat vanaf 1999 – meer dan voorheen – reeds buiten de 
poorten van het gerechtsgebouw onderzocht wordt of en in hoeverre minnelijke 
regelingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld in het kader van pre-action protocols. 
 
Volgens Booker en Lavers nemen kennis en ervaring aangaande mediation inmiddels 
wel toe in de (commerciële) advocatuur. Een a-selecte steekproef onder 500 
advocaten toonde aan dat 60% van de respondenten een trainingscursus in 
mediation achter de rug had. Tevens bleek ruim 60% meer dan eens aan een 
mediationpoging te hebben deelgenomen.92  
Dit deel van de mediation werkelijkheid speelt zich grotendeels af buiten de justitiële 
infrastructuur, nu steeds vaker meertraps-geschillenclausules in de commerciële 
sectior gehanteerd worden. Slaagt mediation als prefered option, dan blijven partijen 
uiteraard buiten het gerechtsgebouw. 
 
De eindconclusie van Genn naar aanleiding van alle drie door haar verrichte 
evaluaties is toch wat somberder.  
Er bestaat kennelijk een demand p oblem. De advocatuur blijft sceptisch, en denkt 
nog vaak dat een mediator niet meer kan bereiken dan wat zijzelf met rechtstreeks 
onderhandelen getracht hebben te bewerkstelligen.  

r

 

                                                

 
Voorts vraagt Genn zich naar aanleiding van haar onderzoek bij het Court of Appeal 
af, of verwijzing niet beter selectief kan plaatsvinden. Deze methode is eerder 
gevolgd bij het Commercial Court. Anderzijds lijkt ook een toegewijde 
contactpersoon, die partijen naar aanleiding van een standaard brief informatie 
verschaft en de vinger aan de pols houdt, een constructieve bijdrage te kunnen 
leveren. 
Dit bleek uit het Court of Appeal onderzoek. Het aantal verwijzingen ging dankzij een 
dedicated manager omhoog. 
 
Aanmerkelijk meer (zichtbaar) succes, lijkt de mediationpraktijk in arbeidsgeschillen 
op te leveren. In 1999 en 2000 eindigde 39% van de bij de Employment Tribunals 
aanhangig gemaakte zaken met een gemedieerde schikking, bereikt met behulp van 
ACAS.93 Opvallend is dat het genoemde percentage al jarenlang min of meer 
constant is: het schommelt rond de 35 à 40%. De door het Department of Trade and 
Industry gesignaleerde toename van het aantal procedures voor het Employment 
Tribunal, staat dan ook los van de constant effectieve ACAS-interventie, maar wordt 
toegerekend aan een aantal veranderingen in de structuur van de arbeidsmarkt.  
 
Interessant is dat uiteindelijk slechts 25% van het aantal ingediende verzoekschriften 
wordt behandeld door de Employment Tribunals, omdat behalve de 39% succesvol 
gemedieerde zaken nog eens in 33% van de zaken, hetzij het verzoekschrift wordt 
ingetrokken, hetzij een rechtstreekse schikking wordt bereikt.  

 
92 Dit aantal kan een iets vertekend beeld geven: de response bedroeg namelijk circa 25%. Toch is 
ook dan dit percentage niet gering. 
93 Op papier maakt ACAS een onderscheid tussen ‘conciliatie’ en ‘mediation’, waarbij de conciliator 
meer als ‘go between’ fungeert, en de mediator zich actiever mag opstellen en voorstellen mag 
doen. Uit onderzoek is gebleken dat in de praktijk zowel faciliterend als – op verzoek van partijen – 
evaluerend wordt opgetreden. 
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Nog enkele gegevens: de hoogste schikkingspercentages behaalt ACAS in unfair 
dismissal zaken (waar de uitleg van open normen in het geding zijn), terwijl de 
laagste schikkingspercentages worden behaald in conflicten rond discriminatie op de 
werkvloer (waar het veelal om strikte normen en bewijsvragen draait).  
Wanneer partijen besluiten aan een mediationpoging deel te nemen, blijken zij vaak 
te hopen op een evaluerende mediator, die hen iets kan vertellen over hun kansen 
bij de rechter. De meest voorkomende reden waarom werknemers schikken (43%) is 
dat zij het (doorgaans financiële) aanbod van de werkgever toereikend vinden, en 
verwachten voor het Employment Tribunal in ieder geval niet een hoger bedrag te 
kunnen realiseren. Voor de werkgevers was de voornaamste reden (69%) om te 
schikken, de besparing die dit in tijd en daarmee geld voor hen opleverde.  
 
In het kader van de DTI-consultatie is aan diverse spelers in het maatschappelijk 
middenveld gevraagd of zij behoefte zouden hebben aan toelating van meer 
organisaties naast ACAS als mediation provider. ACAS is tot nu toe in zoverre 
monopolist, dat schikkingsafspraken waarbij de werknemer afstand van rechten doet 
slechts bindend zijn voor zover zij ten overstaan van een ACAS-conciliator zijn 
gemaakt. Uit de reactie op de consultatie kwam naar voren dat feitelijk niemand aan 
zo’n andere organisatie behoefte heeft. Dit lijkt er op te wijzen dat ACAS als 
structurele provider geheel is geaccepteerd en veel krediet heeft bij de sociale 
partners. 
 
De uit de rechtshulp gefinancierde mediation in familiezaken laat het volgende beeld 
zien – dat gebaseerd is op meerdere interviewronde’s in 1998 en 1999 met meer dan 
1000 (ex-)echtelieden en ruim 600 advocaten.  
Met de herziene Family Law Act van 1996 werden voor het eerst in Engeland 
publieke middelen, via de gefinancierde rechtshulp, beschikbaar gesteld. Het door 
art. 29 van de Family Law Act vereiste kennismakingsgesprek met een mediator 
bleek, zoals te voorzien was, geleid te hebben tot een toename van dergelijke 
gesprekken. Echter, in veel gevallen bleef het ook bij deze eerste kennismaking.  
Het aantal daadwerkelijke mediations bleek nauwelijks te zijn toegenomen. Het is 
uiteindelijk de mediator die thans, nadat beide partijen voor een 
kennismakingsgesprek zijn verschenen, de suitability van het geschil voor mediation 
dient vast te stellen. Dat betekent een wijziging ten opzichte van de vroegere 
praktijk, waarin het enkele feit dat beide partijen verschenen ook impliceerde dat zij 
accoord waren met een mediationpoging.  
De meest voorkomende redenen voor non-suitability is: één van de partners is niet 
bereid om aan een compromis mee te werken (37%), of één van de partners komt 
eenvoudig niet opdagen (36%). Waar uiteindelijk wel aan een mediation werd 
meegewerkt was men redelijk tevreden. In zaken rond ouderlijk gezag en omgang 
werd in 50% van de zaken ook een schikking bereikt. In 
huwelijksvermogensrechtelijke kwesties lag dit percentage rond 34%. 
 
Nog een gegeven: van non-profit mediation provide s werd meer gebruik gemaakt 
dan van solicitor-mediators. Het tarief van de eerste categorie kwam gemiddeld neer 
op £ 700 per zaak, de solicitor-mediators rekenden gemiddeld £ 1200 per zaak. 

r
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Davis stelt in haar evaluatie dat het aantal legal aid certificates weliswaar is 
afgenomen, maar dat op basis van multivariate analyse niet geconcludeerd kan 
worden dat dit het gevolg is van de gefinancierde mediation, of de verplichte 
kennismakingsessie op grond van art. 29 van de Family Law Act in het bijzonder. 
Ook bleek de impact van mediation op legal cos s vooralsnog vrijwel te 
verwaarlozen.  

t

t
Davis benadrukt echter dat kosten-effectiviteit van mediation niet uitsluitend 
afgelezen kan worden uit de directe besparingen op legal cos s, maar dat ook naar 
sociale kosten en de persoonlijke waarde van een gemedieerde schikking voor 
partijen gekeken dient te worden. 
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4 Vergelijkende analyse op basis van de onderzoeks-
vragen  4, 5, 6, en 7 

 
 
 
Een vergelijkende analyse op basis van de hiervoor beschreven evaluatiestudies 
moet met enige voorzichtigheid ter hand worden genomen. De besproken studies 
verschillen immers onderling van opzet, terwijl ook de samenlevingen en 
rechtsstelsels waarbinnen de evaluaties werden uitgevoerd op een aantal punten van 
elkaar verschillen. 
 
 
4.1 Terminologie 
 
Het begrip ‘mediation’ zelf is nauwelijks een technisch-juridisch begrip.  
Toch dienen wij hier een moment stil te staan bij het vraagstuk van de terminologie, 
want elk rechtstelsel kent systeemspecifieke begrippen.  
 
Nu de afzonderlijke landenstudies zijn afgerond, kiezen wij thans expliciet voor de 
volgende ruime werkdefinitie: wij zijn geïnteresseerd in op onderhandelen 
gebaseerde geschiloplossing met hulp van een derde, met andere woorden: assisted 
bargaining, waarbij de neutral al dan niet subtiel het onderhandelingsproces van 
conflictpartijen stuurt, en ongeacht de vraag of dit proces als ‘mediation’ wordt 
aangeduid of anderszins. Wij trekken ons conceptuele kader dus ruim, en maken 
geen onderscheid naar specifieke methoden of benaderingswijzen, de persoon en/of 
verdere bevoegdheden van de initiator, of de interventie reikwijdte van de mediator. 
 
Met deze ruime definitie ondervangen wij het gegeven dat relevante begrippen in de 
onderzochte landen nu eenmaal op verschillende manieren worden geclassificeerd. 
 
Enerzijds zijn er de landen waar onderscheiden begrippen gekoppeld zijn aan de 
mate van interventie door een neutrale derde. ‘Mediation’ bevindt zich hier 
halverwege tussen ‘rechtstreeks onderhandelen door partijen’ en ‘private 
rechtspraak’ (arbitrage, bindend advies).  
Anderzijds zijn er de landen waar onderscheiden begrippen gekoppeld zijn aan de 
instantie die de interventie initieert, en de eventuele andere bevoegdheden die deze 
instantie geniet. Hier valt te denken aan het specifieke gebruik van het begrip 
Güteverfahren voor bemiddelingsactiviteiten verricht door een overheidsrechter. Of 
het Franse begrip conciliation, dat duidt op een proces dat hetzij door partijen zelf, 
hetzij door het Tribunal d’Instance geïnitieerd wordt, terwijl de médiation judiciaire 
uitgaat van de TGI’S. 
 
Het hierbovengenoemde begrip ‘conciliatie’ komt in veel landen voor en is 
waarschijnlijk even wijdverbreid als het begrip ‘mediation’. Dat behoeft weinig 
verbazing te wekken gezien de gemeenschappelijke ethymologische achtergronden 
van deze begrippen: het Latijnse conciliare betekent samen brengen, verzoenen, 
tegenover mediare: een tussenpositie innemen. 
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Vaak worden deze begrippen door elkaar heen gebruikt, soms ook wordt er formeel 
onderscheid gemaakt. Dat is – behalve in Franse civiele geschillen – bijvoorbeeld ook 
het geval in het Engelse arbeidsrecht, waar ACAS een formeel onderscheid maakt 
tussen conciliation (mere go-between) en mediation (de derde doet voorstellen). 
Daarnaast wordt het Anglo-Amerikaanse begrip ‘mediation’ in toenemende mate 
gebruikt (ook in bijvoorbeeld de Duitstalige landen) om aan te geven dat hier niet 
wordt gedoeld op traditionele bemiddeling, maar op de moderne, op Amerikaanse 
leest geschoeide mediation, waarbij specifieke randvoorwaarden, technieken of tools 
worden gehanteerd, bijvoorbeeld de techniek van principled bargaining (BATNA, win-
win opties e.d.), afzonderlijke gesprekken, waarborgen van vertrouwelijkheid. 
Deze moderne mediations kunnen meer facilitative dan wel meer evaluative zijn 
ingekleurd. Het betreft hier verfijningen die bij het begrip ‘conciliatie’ zelden of nooit 
worden gebruikt. Waar met ‘mediation’ op de moderne, Anglo-Amerikaanse 
bemiddeling wordt gedoeld, wordt ‘conciliatie’ meer geassocieerd met historisch 
gegroeide praktijken. 
 
Onze ruime definitie bestrijkt zowel de ‘conciliatie’ genaamde, als ‘mediation’ 
genaamde procedures. 
Of de hier in het Nederlands gebruikte termen mediation, gemedieerd, conciliator en 
schikking in een specifieke zin worden gebruikt, zal doorgaans uit de context blijken. 
 
 
4.2 De bevindingen gerangschikt volgens de vier overgebleven 

onderzoeksvragen 
 
De volgende onderzoeksvragen zijn nog onbeantwoord:  
 
4. Welke cri eria worden gehanteerd bij de doorgeleiding c.q. doorverwijzing van t

     zaken  naar mediation? Zijn er contra-indicaties?
 
5. Welke factoren zijn van invloed op de daadwerkelijke acceptatie van, c.q. 
    medewerking aan mediation, door partijen? 
 
6. Welke resultaten worden er met mediation geboekt en hoe verhouden deze zich 
    tot  die van de ‘gewone’ gerechtelijke afdoening van geschillen? 
 
7. Wat zijn de ervaringen van anderen dan partijen (en hun raadslieden) met 
    mediation? Is er draagvlak voor mediation in de samenleving als geheel? 
 
Van deze vier vragen is de tweede – vraag 5 – de meest essentiële. Hier gaat het 
immers om de factoren die bepalen of mediation werkt.  
Als mediation werkt, blijkt dat uit de kwantitatieve data waarop vraag 6 betrekking 
heeft.  
 
4.2.1 ONDERZOEKSVRAAG 6 
Eerst worden de bevindingen naar aanleiding van onderzoeksvraag 6, de vraag naar 
de kwantitatieve resultaten van (doorverwijzing naar) mediation, geanalyseerd. We 
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beginnen met de voorvraag, hoeveel zaken als percentage op het totaal aantal 
aanhangige geschillen (per instantie) naar mediation werden doorverwezen. 
Hier moet gedifferentieerd worden tussen de hiervoor, in paragraaf 2.6, ontwikkelde 
varianten van meer vrijwillige of meer verplichte doorverwijzing. Wij maakten daar 
een onderscheid tussen de volgende zes (sub-)varianten: 

2. partijen opperen de mogelijkheid; 
2a. de rechter oppert de mogelijkheid, maar vrijblijvend; 
2b. de rechter (of mediator) oppert de mogelijkheid, maar met deskundige 

uitleg; 
3a. de rechter initieert, partijen kunnen sanctieloos afwijzen; 
3b. de rechter initieert, maar nu kan op afwijzing een santie volgen; 
4.   beroep op de rechter staat niet open, zolang niet eerst mediation is 
     geëntameerd.  

 
Daarbij is variant 1 niet echt in de besproken evaluatie studies onderzocht. Waar 
sprake was van de varianten 2a of 2b (de rechter opperde het idee), was het 
doorverwijzingspercentage bij sommige instanties zeer gering, dat wil zeggen minder 
dan 5%. Bij andere instanties was het percentage behoorlijk hoog, dat wil zeggen 
meer dan 30%. Van minder dan 5% doorverwijzingen was sprake bij de média ion 
judiciaire (bij zowel de TGI’s als de Cours d’Appel), bij de Cen al London County 
Court, en bij het Court of Appeal. Van meer dan 30% doorverwijzingen was 
daarentegen sprake bij de conciliation de justice (door de Tribunaux d’Ins ance), bij 
de ACAS. Bij de rettsmekling in Noorwegen schommelden de percentages tussen de 
5 en de 22%.  

t
tr

 
t

r

 
Bij de varianten 3a en 3b (de rechter initieert, maar de partijen kunnen nog afwijzen) 
lagen de percentages steeds boven de 30%:35% bij de Arbeitsgerichte, en 50% bij 
het Commercial Court. 
 
Waar sprake was van volledig verplichte doorverwijzing (bureaux de conciliation, 
Conseils de P ud’hommes, familie mediation in Engeland in geval van beroep op 
gefinancierde rechtshulp, gezag- en omgangsbemiddeling tussen ouders in 
Noorwegen, en de Duitse ‘15a EGZPO mediation’ ) lag het doorverwijzingspercentage 
per definitie op 100%. 
 
Deze gegevens dienen nog enigszins genuanceerd te worden: er werden vrijwel 
overal individuele uitschieters aangetroffen. Sprekend voorbeeld is de rechter te 
Rochefort die in het kader van de médiation judiciaire 33% zaken had doorverwezen. 
Hoe dit mogelijk was kon evenwel niet meer achterhaald worden, omdat de 
magistraat in kwestie inmiddels was vertrokken. Ook in Grenoble werden hoge 
doorverwijzingspercentages in arbeidsgeschillen behaald. Van deze lokale praktijk is 
bekend dat partijen steeds een persoonlijke, deskundige uitleg over mediation 
kregen. Op dit mogelijk relevante gegeven komen wij hierna nog terug. 
 
Bezien we thans eerst de resultaten die in de hier bovengenoemde mediation 
procedures zijn behaald, dat wil zeggen het percentage mediations dat in een 
akkoord resulteerde, dan valt op dat deze percentages bij zowel de varianten 2a en 
2b, als bij de varianten 3a en 3b steeds boven de 30% lagen: tussen de 38 en 76% 
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voor de médiation judiciaire, meer dan 62% bij de CLCC, ruim 50% bij de Courts of 
Appeal, 47% bij de conciliation, 39% bij de ACAS, bijna 80% bij de rettsmekling, 
tussen 30 en 40% bij de Arbeitsgerichte en 50 tot 70% bij het Commercial Court.  
 
De volledig verplichte doorverwijzingsprocedures leidden daarentegen tot zeer 
uiteenlopende resultaten. Soms waren de schikkingspercentages laag, zoals bij de 
Conseils de P ud’hommes (13%) en bij sommige anerkennte Gütestelle ex ‘15a 
EGZPO’ (15%), maar soms lagen de percentages rond de 50% (bij de familie 
mediation met beroep op gefinancierde rechtshulp, en bij sommige Schiedsmann-
mediatoren in ‘15a EGZPO’ procedures.  

r

r

 
Deze gegevens dienen nog op twee wijzen nader genuanceerd te worden. Het 
uiteindelijke schikkingspercentage lijkt bij systemen van verplichte doorverwijzing 
over het algemeen lager te liggen dan bij (semi-)vrijwillige doorverwijzing. Dat lijkt 
logisch, omdat bij vrijwillige doorverwijzing partijen het al over tenminste één ding 
eens moeten zijn: namelijk dat een mediationpoging zinvol is. Deze observatie (“hoe 
verplichtender de doorverwijzing des te lager de uiteindelijke 
schikkingspercentages”) wordt globaal ook bevestigd vanuit Duitsland, door de 
recente gegevens van Reinhard Greger. Toch sluit dit niet uit dat een systeem van 
verplichte doorverwijzing in absolute aantallen zaken gemeten de overheidsrechter 
meer kan ontlasten.  
Stel gerecht A behandelt 1000 zaken per jaar. Hiervan worden 20 zaken (2%) 
vrijwillig doorverwezen, en daarvan wordt 50% geschikt: dan gaat het over 10 
geschikte zaken. Stel vervolgens gerecht B behandelt eveneens 1000 zaken, en die 
worden alle (100%) verplicht doorverwezen. Het schikkingspercentage bedraagt hier 
15%. Dan gaat het in absolute aantallen om 150 zaken.  
 
Een tweede nuancering betreft de verhouding tussen het aantal schikkingen naar 
aanleiding van mediations, en schikkingen die rechtstreeks, bilateraal werden 
overeengekomen tussen partijen, die de mediation optie niet hadden verkozen, of 
die optie eenvoudig niet beschikbaar hadden. Zowel in Engeland als in Noorwegen 
zijn dergelijke controle-groepen bestudeerd – in Engeland simultaan (door Hazel 
Genn), in Noorwegen diachroon (voor en na aanvang van het landelijk experiment). 
Het blijkt nu dat ook bilateraal forse schikkingspercentages bereikt werden (45 tot 
65% bij het Commercial Court, en 42% schikkingen in de pre- ettsmekling periode). 
De schikkingspercentages voortvloeiend uit mediations liggen echter kwantitatief 
hoger (in Noorwegen zelfs beduidend hoger), en uit diverse studies is bekend dat 
partijen de categorie schikkingen voortvloeiend uit mediation in ieder geval ook 
kwalitatief hoog aansloegen: in het algemeen waren partijen zeer tevreden over de 
uitkomst, en soms werd aangegeven dat zij een dergelijk resultaat nimmer alleen 
hadden kunnen bereiken.  
 
Over mogelijke verklaringen voor dit gevarieerde patroon van uitkomsten komen wij 
hierna nog te spreken. Eerst worden nu de bevindingen naar aanleiding van 
onderzoeksvraag 5 behandeld, de vraag naar de acceptatie-factoren voor partijen.  
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4.2.2 ONDERZOEKSVRAAG 5 
De diverse landelijke onderzoeksprojecten hebben globaal steeds dezelfde 
kwantitatieve gegevens in kaart gebracht.  
Echter, de acceptatie-factoren die werden onderzocht verschilden per project. Om 
toch een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen, hebben wij hieronder dan ook een 
groslijst samengesteld waarin alle onderscheiden acceptatie-factoren zijn 
geaggregeerd.  
 
Een onderscheid moet gemaakt worden naar de acceptatie van de doorverwijzing, en 
de uiteindelijke acceptatie van een schikkingsaanbod. Een verder onderscheid kan 
worden gemaakt tussen acceptatie-factoren voor partijen, en acceptatie-factoren 
voor de advocaten van partijen. 
 
Bij de acceptatie van de doorverwijzing speelt voor partijen zelf in ieder geval een 
rol:  
• het kostenaspect van de mediation (onderzocht door Bonafé-Schmitt). Het gaat 

dan om de kosten van de mediation als zodanig, en afzonderlijk beschouwd – dus 
niet afgezet tegen de kosten van het dóór-procederen. Kosten verbonden aan de 
mediation werken negatief op acceptatie door partijen; 

• zaakskenmerken, in het bijzonder het bestaan van onderhandelingsruimte en 
gelijkwaardigheid tussen partijen (onderzocht door Genn). Het ontbreken van 
onderhandelingsruimte en/of gelijkwaardigheid werkt negatief op acceptatie door 
partijen. Het begrip ‘geliljkwaardigheid’ is overigens niet duidelijk gedefinieerd in 
de desbetreffende evaluatie-studies. Ook in hoger beroepsprocedures (Court of 
Appeal) lijkt de animo relatief gering. 

• persoonskenmerken (met name ook rechtsbewustzijn, onderzocht door Cam). 
Een scherp bewustzijn van eigen rechten werkt negatief op acceptatie door 
partijen; 

• het advies van de advocaat (onderzocht door Genn). Over de hele linie genomen 
werkt reeds de aanwezigheid van advocaten negatief op acceptatie (behalve in 
een aantal ‘business-to-business’ commerciële geschillen). 

 
De bekendheid met mediation en de presentatie van de mediation optie door de 
doorverwijzer komt in een aantal studies en publicaties aan bod, zij het meestal niet 
zeer prominent (Genn, Dickens, Graham & Lewis, Blohorn-Brenneur). 
 
De bekendheid met mediation werd als acceptatie factor ook onderzocht met 
betrekking tot de advocaten van partijen (Touzard). Touzard heeft tevens de 
rechtsopvatting van advocaten (en rechters), met name ‘eendimensionaal’ denken 
over de rechtspleging als factor onderzocht. Financiële overwegingen voor advocaten 
zijn niet onderzocht, mogelijk omdat op dit punt weinig betrouwbare antwoorden te 
verwachten zouden zijn. 
 
Voor wat betreft de uiteindelijke acceptatie van schikkingen werden de volgende 
factoren onderzocht: 
• de kwaliteit en het enthousiasme van de mediator (Röhl). Een deskundige en 

enthousiaste mediator werkt positief op accepatie door partijen;  
• onderhandelingsbereidheid (Davis, Bonafé-Schmitt); 
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• onderhandelingsruimte, zaakskenmerken (Genn, Graham & Lewis). Relatief lage 
schikkingspercentages werden bijvoorbeeld behaald in discriminatie zaken; 

• inschattingen van de mediator over kansen in het proces (Dickens); 
• de aanwezigheid of afwezigheid van advocaten (Cam, Röhl); die aanwezigheid 

werkt, ook in dit stadium doorgaans negatief. 
 
Overigens werd in vrijwel alle onderzoeken wel de overall tevredenheid van partijen 
over mediator en mediation onderzocht. Partijen bleken in het algemeen tevreden, 
indien de mediation met een akkoord werd bekroond, maar duidelijk minder 
tevreden indien de mediationpoging uiteindelijk faalde.  
 
4.2.3 WANNEER WERKT MEDIATION? AANZET TOT EEN HYPOTHESE 
Gezien dit verschil in accenten in de diverse evaluatie-studies is het bepaald geen 
sinecure om thans aan te geven waarom en wanneer mediation nu exact werkt. 
Er openbaart zich geen in het oog springend mono-causaal verband (voorzover dat 
bij enig complex maatschappelijk verschijnsel al ooit aantoonbaar zou zijn). Veeleer 
lijkt een specifieke interactie tussen diverse factoren (variabelen) van 
doorslaggevend belang. 
 
Indien wij allereerst kijken naar mediations waarnaar partijen volgesn 2a of 2b zijn 
doorverwezen, dan valt op dat in deze categorie de ACAS en de Conciliateurs de 
Justice het beste scoren. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn, dat juist deze 
twee instituties tamelijk goed zijn ‘ingeburgerd’ in de Engelse respectievelijk Franse 
samenleving. Beide bestaan als zodanig al meer dan 20 jaar, en bouwen voort op 
nog oudere tradities. Dat onderscheidt deze instellingen van de organisaties 
waarnaar verwezen wordt in het kader van de médiation judiciaire, of in het kader 
van de practice directions van het Cen ral London County Court of het Cour  of 
Appeal.  

t  t
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Een tweede verschil tussen de ACAS en de Conciliateurs enerzijds, en de andere 
instituties anderzijds, is dat de diensten van de eerste kosteloos zijn. Bij de médiation 
judiciare kunnen de kosten behoorlijk oplopen, en ook de CLCC mediations zijn al 
spoedig £ 100 gaan kosten. De mediation bij het Cou  o  Appeal is weliswaar 
kosteloos, maar daar lijken, gezien de uitkomsten van het onderzoek van Genn, 
vooral zaaksinhoudelijke overwegingen medewerking aan mediations te verhinderen. 
 
Wellicht is er nog een derde verschil, dat echter minder stellig uit de 
onderzoeksresultaten herleidbaar is. De indruk bestaat dat het partijen in een aantal 
gevallen te doen was om een sterkte/zwakte analyse van hun zaak, uitgesproken 
door de mediator of conciliator. Hoewel evaluatieve mediation in ieder geval niet tot 
de taak van de ACAS-conciliators wordt gerekend, lijken mediations toch nog wel 
eens deze wending te nemen. Niet kan worden uitgesloten dat dit ook bij de 
Conciliateurs de Jus ice – die immers vaak een juridische achtergrond hebben – een 
rol speelt. Enigszins gechargeerd zou men dus het vermoeden kunnen uitspreken, 
dat in ieder geval een aantal partijen hier een mogelijkheid ziet voor verkrijging van 
(extra) gratis juridisch advies. Deze conclusie kan echter, nogmaals, niet rechtstreeks 
worden afgeleid uit de beschikbare onderzoeksgegevens. 
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Tot slot lijkt nog een vierde onderscheid relevant te zijn: doorverwijzingspercentages 
bij de média ion judiciaire vertoonden soms positieve uitschieters, en dat gebeurde 
wanneer de doorverwijzer deskundige uitleg gaf. Bij de rettsmekling lagen de 
doorverwijzingspercentages vaak rond de 20%, terwijl ook daar vaak (niet altijd) een 
deskundige uitleg aan de doorverwijzing vooraf ging. Bij de ACAS lagen de 
doorverwijzingspercentages hoog, en werd steevast deskundige uitleg gegeven. Het 
lijkt dus aannemelijk dat doorverwijzingsvariant 2b, waarbij de doorverwijzer 
deskundige uitleg geeft, beduidend succesvoller is dan de geheel vrijblijvende 
(formalistische) doorverwijzingsvariant 2a. 

t

 
Onze voorlopige, tentatieve conclusie luidt dat een structurele plaats (immers: het 
‘ingeburgerd’ zijn) van de mediation provider, het structurele verwijzingsmechanisme 
naar deze provider, als ook de kosteloosheid van de mediation, belangrijke factoren 
lijken voor de vrijwillige acceptatie van doorverwijzingsvoorstellen, en uiteindelijk ook 
van schikkingsvoorstellen. De iets minder vrijblijvende doorverwijzingsvariant 2b, 
waarbij de doorverwijzer een deskundige uitleg geeft omtrent de mogelijkheden van 
mediation, is daarnaast eveneens bevorderlijk voor de acceptatie van mediation als 
optie. 
 
Interessant is, dat dit beeld wordt bevestigd door Röhl, waar het gaat om de 
acceptatie van schikkingsvoorstellen, in het kader van de ‘15a EGZPO’ procedures. 
Daar is het de persoonlijke inzet en kundigheid van individuele mediators die soms 
onverwacht positieve resultaten tot gevolg heeft, in een systeem waar het aantal 
schikkingen in het algemeen niet zeer hoog ligt.  
Als redenen voor die overall matige score wordt wel gewezen op de rol van het 
kostenaspect: ook deze mediations zijn niet gratis (maar worden wel meeestal 
gedekt door de rechtsbijstandverzekering). Belangrijker is dat ook de advocaat-
mediators zelf hier wegens het kostenaspect – of beloningsaspect, zo men wil – 
weinig heil in zien, en hun inzet kennelijk minimaliseren.  
 
De systemen voor verplichte doorverwijzing lijken dus onze tentatieve conclusie voor 
wat betreft de rol van kosten te bevestigen, althans niet te weerspreken. Geldt dit 
ook voor wat betreft het ‘ingeburgerd’ zijn? Op het eerste gezicht lijken de Conseils 
de Prud’hommes het belang van deze ‘structurele’ factor tegen te spreken. Immers, 
de Conseils scoren ronduit mager qua schikkingspercentage, maar zijn wel het langst 
gevestigde, onderzochte instituut.  
Men dient hier echter twee dingen te bedenken. Enerzijds is er bij de Conseils sprake 
van verplichte doorverwijzing, en dat brengt op zich een tendens naar lagere 
schikkingspercentages met zich mee. Vervolgens is het Bureau de Conciliation 
paritair samengesteld: hier opereren twee conciliators met tegengestelde belangen 
(anders dan bij moderne co-mediation). Zeker indien men de antagonistische Franse 
arbeidsverhoudingen in ogenschouw neemt, valt het percentage van 13% dan 
uiteindelijk nog mee. 
 
Vervolgens zijn er de mediation programma’s gebaseerd op doorverwijzingsvarianten 
3a en 3b: die van de Arbeitsgerichte, waarbij de rechter als het ware naar zichzelf als 
mediator verwijst, en die van het Commercial Court. Hier liggen zowel de 
doorverwijzings- als de schikkingspercentages op behoorlijk niveau. Bij de 
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Arbeitsgerichte lijkt het toch vaak evaluatieve karakter van de rechterlijke 
conciliatiepoging een rol te spelen, getuige ook het eerder besproken citaat van de 
voormalige arbeidsrechter. Verder is ook het Arbeitsgericht een gevestigd instituut en 
de ingebouwde conciliatie in feite kosteloos. 
 
Bij het Commercial Court liggen de kaarten echter anders. Hier is de mediation 
geenszins kosteloos – hier zijn de gewone commerciële tarieven voor mediators van 
toepassing. Evenmin gaat het om reeds lang gevestigde mediation providers.  
Het Commercial Court is evenwel een gespecialiseerde rechter. Hier werken ook 
gespecialiseerde advocaten van grote kantoren, voor (overwegend) corpora e clients. 
Genn heeft in haar onderzoek reeds benadrukt dat dergelijke commercial lawyers 
positiever denken over mediation dan ‘gewone’ advocaten – het zijn vooral de 
laatsten die een negatieve invloed lijken uit te oefenen.  

t

 
De opvattingen van commercial lawyers liggen mogelijk in het verlengde van het 
ontstaan van organisaties als CPR in de Verenigde Staten en CEDR in Engeland: hier 
waren het de bedrijven zelf (en hun in-house lawyers) die het voortouw namen om 
het gebruik van mediation te bevorderen, om aldus op advocatenkosten te kunnen 
besparen, en op grotere schaal oplossingen binnen handbereik te brengen die 
commercieel werkbaar zouden zijn. Uit oogpunt van defensive marketing moest de 
commerciële advocatuur de eigen, grote cliënten wel volgen. Daar komen nog twee 
aspecten bij, aspecten die onze voorlopige hypothese ten aanzien van ‘structurele’ en 
‘kosten’ factoren toch weer enigszins lijkt te bevestigen.  
Binnen de top van het bedrijfsleven en de top van de commerciële advocatuur 
bestaan hechte netwerken. Volgens onze sleutelinformante bij het Lord Chancellor’s 
Department weten grote ondernemingen en hun advocaten inmiddels precies welke 
mediators bij organisaties als CEDR kwalitatief goed werk leveren. Die mediators zijn 
ook weer vaak uit diezelfde toplagen afkomstig. In die zin geniet mediation 
bekendheid, en genieten de mediators bekendheid. De ‘structurele’ factor heeft hier 
een persoonlijk tintje (voorzover dat geen contradictio in adjecto is).  
Dat voor de diensten van deze mediators een commercieel tarief moet worden 
betaald is voor grote ondernemingen geen probleem. Kosten zijn altijd relatief. 
Relatief ten aanzien van het bedrag dat in geschil is, en relatief door de 
mogelijkheden die een procespartij heeft diezelfde kosten af te wentelen op anderen 
(bijvoorbeeld op de fiscus, of op de consument). 
Op deze wijze lijken de ‘structurele’ factor en de ‘kosten’ factor uiteindelijk ook hier 
een rol te spelen, zij het dat ook partij-kenmerken en zaakskenmerken hier bij 
betrokken zijn. 
 
 
4.2.4 TUSSENBALANS  
Tot welke voorlopige conclusie nopen deze overwegingen? Een structurele plaats 
voor mediation, en de daardoor mogelijk gemaakte bekendheid en vertrouwdheid 
met het fenomeen, lijkt een noodzakelijke voorwaarde te zijn om mediation te laten 
werken. Een noodzakelijke voorwaarde, maar geen voldoende voorwaarde. Datzelfde 
geldt voor persoonlijke inzet, deskundigheid en enthousiasme zijdens de mediators 
en de doorverwijzers. Een deskundige uitleg en enthousiasme lijken beslist een rol te 

70 



 De praktijk van mediation 
 

spelen, maar het valt te bezien of enthousiasme alleen effectief zal zijn, bij 
ontstentenis van een structuur.  
Aannemelijk is dat een structurele voorziening als zodanig bevorderlijk is voor 
geïnstitutionaliseerde kwaliteitseisen. Die kwaliteitseisen kunnen op hun beurt 
professioneel enthousiasme waarborgen. 
Het kosten-element lijkt eveneens een belangrijke rol te spelen. Toch kan niet 
gezegd worden dat kosteloosheid van mediation een noodzakelijke voorwaarde is 
voor acceptatie door alle soorten geschilpartijen, in alle soorten geschillen. 
Hier zal gedifferentieerd moeten worden, naar gelang de partijen wel of niet in staat 
zijn de kosten af te wentelen. Voor commerciële partijen is kosteloosheid ons inziens 
dan ook geen noodzakelijke voorwaarde; voor particuliere one shotters is 
kosteloosheid wel een noodzakelijke voorwaarde. 
Volledigheidshalve dient vermeld dat – uiteraard – ook immer partij-kenmerken of 
persoonlijkheidskenmerken een rol zullen spelen, al dan niet in combinatie met meer 
technische zaakskenmerken, of een bepaalde processtrategie. Dat is uit een aantal 
Amerikaanse onderzoeken bekend. Hoe deze factoren exact op elkaar inwerken is 
onmogelijk na te gaan op basis van de thans beschikbare gegevens.   
De ‘structurele’ en ‘kosten’ factoren, alsmede de deskundigheid bij de doorverwijzer,  
worden hier echter onder het voetlicht gebracht, omdat deze factoren tot op zekere 
hoogte beleidsmatig beïnvloed kunnen worden, zulks in tegenstelling tot 
persoonlijkheidskenmerken en specifieke zaakskenmerken. 
 
Thans willen wij bezien of de bevindingen naar aanleiding van de overgebleven twee 
onderzoeksvragen, nummers 4 en 7, deze tussenconclusie nog in een ander daglicht 
stellen. 
 
 
4.2.5 Onderzoeksvraag 4 
 
Bij deze vraag ging het om de eventuele criteria voor doorgeleiding van geschillen 
naar mediation. Deze vraag is in de meeste onderzoeken niet of slechts marginaal 
aan de orde geweest. In sommige mediation programma’s zoals bij de Court of 
Appeal of bij ACAS worden alle partijen standaard geattendeerd op de mediation 
optie. In andere programma’s gebeurt dat selectief, op instigatie van de rechter – 
zoals bij het Commercial Court, of op instigatie van partijen, in eventuele 
samenspraak met de rechter, zoals bij de conciliation en de médiation in Frankrijk, 
en in het landelijk experiment in Noorwegen.  
 
Welke criteria in die programma’s exact gebruikt werden (door partijen, of door de 
rechter) is echter zelden nauwkeurig in beeld gebracht. Er zijn wel een paar 
interessante gegevens.  
 
Bij de médiation judiciaire fungeerde vooral het kosten-aspect van de mediation voor 
partijen (en daarmee ook voor de rechter) als contra-indicatie. En de Noorse 
commissie voor de herziening voor het procesrecht heeft expliciet als regel 
neergelegd dat bij het voorstellen van mediation acht moet worden geslagen op (1) 
de relatieve machtspositie van partijen, (2) de eventuele kosten, en (3) het verloop 
van eventuele eerdere mediationpogingen in hetzelfde geschil (paragraaf 7.3 van het 
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Noorse wetsvoorstel). Voor het verdere luidde de duidelijke conclusie uit het Noorse 
onderzoek: verwijzingscriteria vastleggen is zinloos, want zaken kunnen oneindig 
verschillend zijn en uiteindelijk hangt veel af van de persoonlijke opstelling van 
partijen. 
 
 
4.2.6 ONDERZOEKSVRAAG 7 
Deze vraag betrof in essentie het draagvlak voor mediation in de onderzochte 
landen, buiten partijen (en hun raadslieden) zelf. 
Slechts in het Noorse landelijk experiment zijn de meningen gesondeerd van een 
aantal organisaties in het maatschappelijk middenveld. De reacties op rettsmekling 
als apart mediation spoor waren overwegend positief.  
In Engeland heeft de DTI-enquête aan het licht gebracht hoe de sociale partners 
denken over de ACAS. Dat oordeel is zeer positief. Organisaties van werkgevers en 
werknemers hebben beide te kennen gegeven geen behoefte te hebben aan andere 
providers naast de ACAS. 
 
Speciale aandacht verdient het draagvlak voor mediation onder rechters. In Frankrijk 
heeft Touzard de opvattingen van rechters over mediation in beeld gebracht. Het 
blijkt dat de magistratuur wisselend bekend is met het fenomeen. Van 
doorslaggevend belang voor doorverwijzingen blijken echter vooral de opvattingen 
over de aard van de rechtspleging en de eigen rol daarin. ‘Eendimensionale’ denkers 
verwijzen beduidend minder, dan rechters die ook een het belang van individualised 
justice onderkennen. 
Beide visies zijn vertegenwoordigd in de Franse magistratuur. 
 
Een belangrijke constatering is inmiddels dat de ontwikkelingen in alle onderzochte 
landen dezelfde richting uit gaan: mediation programma’s bestaan reeds, of zijn 
recent  opgezet, of anders zijn dergelijke programma’s minstens in studie.  
In dit verband willen wij een indruk geven van de stemming onder justitiële 
beleidsmakers, door onze sleutelinformanten in de beleidssector kort aan het woord 
te laten over de toekomst van mediation in hun land. 
 
Het Engelse antwoord is duidelijk: “We don’t have a clear policy”. Verwijzend naar de 
diverse court-annexed-mediation programma’s merkt onze informante op dat deze 
door enkele enthousiaste professionals zijn opgezet, maar nimmer centraal zijn 
aangestuurd. Mede daarom stelt onze informante zich voor, dat de komende drie 
jaar nog een aantal verdere experimenten worden opgezet, om aldus voldoende 
materiaal te genereren om een duidelijk beleid op te grondvesten. Randvoorwaarde 
is dat daartoe ook de nodige middelen beschikbaar worden gesteld. Over het 
kostenaspect van medation zelf wordt nagedacht, en ook over minder of meer 
verplichte doorverwijzing (in het bijzonder over opting-out systemen). Deze twee 
aspecten (kosten en doorverwijzingsregime) kunnen echter niet los van elkaar 
worden gezien in verband met de toegang tot de rechter. De gedachtevorming over 
deze kwesties verkeert nog in een beginstadium. 
Overigens kan men zich afvragen of achter deze observaties niet enige Britse zelfspot 
schuilgaat, nu court-annexed-mediation al enkele decennia bestaat in 
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arbeidsgeschillen en met de Civil Procedure Rules 1999 nog een ruimere structurele 
plaats voor mediation is ingeruimd. 
 
Onze Duitse sleutelinformant verwees naar het karakter van paragraaf ‘15a EGZPO’  
als Zeitgesetz. Inherent aan deze status is dat er systematisch geëvalueerd wordt, 
alvorens over een permanente regeling, en daarmee een structurele voorziening, 
wordt beslist.  
Het Ministerie in kwestie speelt evenwel een actieve rol in de voorlichting over de 
A.Be.R., en de grondhouding, zo bleek tijdens de gesprekking, was duidelijk positief. 
Enige bezorgdheid over de caseload van de Duitse rechtbanken klonk ook door in de 
gesprekken, hoewel deze nog niet tot exorbitante doorlooptijden heeft geleid – 
dankzij het relatief grote aantal rechters in Duitsland. Overigens verwijzen wij hier 
nogmaals naar de nieuw ingevoerde paragraaf 278 ZPO, welke partijen (structureel) 
de mogelijkheid biedt hangende het geding om tijd voor mediation te verzoeken. 
 
In Frankrijk is de Chancellerie onlangs met een positieve stellingname over de MARC 
naar buiten getreden met een verzamelbundel, waarin één van haar beleidsmakers – 
onze sleutelinformant ten departemente – als redacteur op de omslag staat. 
“Les juges sont invités à participer à une recomposition politique de leurs modes 
d’intervention”, zo luidt de duidelijke conclusie die aan het slot getrokken wordt. 
In Frankrijk heeft mediation al een wettelijke basis, en in zoverre ook een structurele 
plaats. Nieuw is de grootschalige, geconcerteerde actie die door het Ministerie in 
samenspraak met een aantal magistraten en wetenschappers in 1996 op de rails is 
gezet, om de praktijk en de dogmatische inbedding van mediation door middel van 
een groot aantal studies in beeld te brengen. Volgens onze sleutelinformant zal 
mediation de komende jaren een belangrijk aandachtsgebied op het Ministerie blijven 
– ook in het licht van de Europese initiatieven ter zake. Een van onze 
wetenschappelijke sleutelinformanten weerspreekt dit echter. Volgens haar heeft 
mediation geen topprioriteit meer, nu het aantal procedures in Frankrijk sinds enkele 
jaren aan het dalen is. 
 
In Noorwegen tenslotte, ligt het wetsvoorstel van de Commissie Herziening 
(Burgerlijk) Procesrecht ter tafel, waarin een structurele plaats is ingeruimd voor de 
rettsmekling. Onze sleutelinformanten spraken de verwachtring uit dat over het 
buiten spel zetten van de Forliksrader nog wel enige oppositie is te verwachten, maar 
dat het systeem van rettsmekling zeer waarschijnlijk zijn beoogde structurele plaats 
zal gaan krijgen. 
 
 
4.3 Overheidsrechter, markt en kwaliteitsborging 
 
De voornoemde slotopmerking brengt ons onder meer bij de vraag: hoe denkt men 
ten departemente, in de praktijk, en in de wetenschap, over het doorverwijzen – 
door overheidsrechters – naar externe, particuliere ADR/mediation organisaties. 
 
Dient die markt, voor dienstverlening bij geschiloplossing, gereguleerd te worden? 
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In Noorwegen is de wens geuit meer externe mediators in te schakelen bij de 
rettsmekling. In Engeland kan alleen maar naar externe mediators verwezen worden. 
In Duitsland zijn de externe mediators eveneens in opmars, in het kader van de ‘15a 
EGZPO’ procedure. Zelfs in Frankrijk heeft de rechter zijn ‘mission de concilier les 
parties’ gedelegeerd aan (al dan niet georganiseerde) conciliators of mediators.  
De keerzijde van die ontwikkeling moet zijn: professionele kwaliteitsborging, en 
toezicht daarop. Daar is men het in alle onderzochte landen over eens.  
In de toelichtingen op het Noorse wetsvoorstel herziening procesrecht wordt het 
ontbreken van duidelijke opleidings- en kwaliteitsnormen tijdens het landelijke 
experiment nu zeer betreurd en aangemerkt als actiepunt. Ook in Frankrijk wordt 
veel geschreven en gedebatteerd over de noodzakelijke compétences van de 
mediator. Hier heeft de wetgever al wel enkele randvoorwaarden geformuleerd (in 
art. 131 NCPC) ter zake van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en 
geheimhoudingsplichten.  
 
In Duitsland neemt de Rechtsberatungsgesetz een centrale plaats in de discussies in, 
nu juridische adviezen slechts door gekwalificeerde personen (met name advocaten) 
mogen worden gegeven, en zulke adviezen allicht terloops van een mediator 
gevraagd zullen worden. 
Ook in Engeland wordt veel gediscussieerd, en zijn common standards tot stand 
gebracht op het terrein van de family mediation.  
 
Kortom: kwaliteitsborging blijkt in eerste instantie een zaak van zelfregulering door 
de particuliere aanbieders, waarbij de overheid vaak wel een stimulerende rol speelt, 
en soms enkele algemene normen formuleert – zoals in Frankrijk; bovendien 
vervolgens is er dan vaak een toezichthoudende rol voor de overheid weggelegd.  
Een eerste aanzet wordt dus vanuit ‘het veld’ gegeven, maar de veelheid van 
organisaties en disciplines – en daarmee samenhangende belangen – bemoeilijkt 
vooralsnog een spoedige afronding van de nationale discussies. Opinies omtrent het 
minimumaantal opleidingsuren voor mediators, de inhoud van de vereiste 
opleidingen, de dwingendheid van éducation permanen e en de noodzaak van 
tuchtrechtspraak lopen vooralsnog sterk uiteen.  

t

 
 
4.4 Afsluiting 
 
De bevindingen rond onderzoeksvragen 4 en 7 vormen geen weerlegging van onze 
hypothese, dat ‘structurele’ en ‘kosten’ factoren, alsmede doorverwijzing op basis van 
deskundige uitleg – alle beleidsmatig beïnvloedbare variabelen – een belangrijke rol 
spelen bij het succes van mediation (naast niet-beïnvloedbare zaakskenmerken en 
persoonlijkheidskenmerken). Daarbij dient het structurele aspect gerelateerd te 
worden aan institutionele kwaliteitsborging, en dient het kosten aspect 
gedifferentieerd te worden naar gelang de mogelijkheden voor procespartijen om 
hun kosten af te wentelen op anderen. 
Beleidsmakers in de buurlanden staan in het algemeen positief tegenover mediation. 
Onlangs verzamelde gegevens moeten thans bestudeerd worden, en/of aanvullend 
onderzoek afgewacht. Het is, volgens vrijwel alle gesprekspartners, ook een 
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uitstekend moment om de ervaringen in Europa met elkaar te vergelijken. Waarvan 
akte.   
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5 Samenvattende conclusies 
 
 
Dit onderzoek had tot doel de praktijk van mediation in ons omringende landen te 
beschrijven en te analyseren. Het onderzoek beperkte zich tot mediation binnen de 
justitiële infrastructuur. Hiervan is sprake wanneer partijen naar een mediation optie 
verwezen worden, in enig stadium na indiening van een inleidend processtuk.  
Het hieraan voorafgaande stadium kwam slechts in beeld voor zover partijen – in dat 
stadium – naar mediation werden verwezen door een rechtshulpverlener die uit de 
publieke middelen werd bekostigd (gefinancierde rechtshulp). 
 
Het onderzoek beperkte zich tot het civiele recht (inclusief het familierecht en het 
arbeidsrecht) en het bestuursrecht. Het onderzoek vond plaats in twee étappes. In 
de eerste fase werd een quick scan gemaakt van mediation in een elftal Europese 
landen c.q. rechtsstelsels, te weten Frankrijk, België, Spanje, Italië, Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, en Engeland. Op basis 
van de quick scan werden vervolgens vier landen c.q. rechtsstelsels geselecteerd 
voor een meer diepgaande analyse van praktijkgegevens inzake mediation. Daarbij 
speelde de beschikbaarheid van empirisch evaluatiemateriaal een doorslaggevende 
rol. Aldus werden voor de tweede fase van het onderzoek geselecteerd: Frankrijk, 
Duitsland, Noorwegen, en Engeland. Deze selectie heeft als bijkomend voordeel dat 
aldus elk der Europese rechtstradities (continentaal-Romaans, continentaal-
Germaans, Scandinavisch en common law) in het nader onderzoek vertegenwoordigd 
is. Het bestaande empirische materiaal inzake deze vier landen werd steeds 
gecomplementeerd met eigen informatie, verkregen uit interviews met locale 
sleutelinformanten afkomstig uit de departementale beleidshoek, de rechterlijke 
macht, en de wetenschap. Aldus kon de betrouwbaarheid van de beschikbare 
onderzoeksgegevens worden vergroot. 
    

1. In de eerste fase van dit onderzoek is informatie verzameld over mediation 
regelgeving in een elftal Europese landen. Richtinggevend was hier de eerste 
onderzoeksvraag: is er regelgeving die van toepassing is op mediation, en zo 
ja, welke? De bevinding was dat vrijwel alle landen reeds geruime tijd 
regelgeving hebben ter zake van mediation of conciliatie in arbeidsgeschillen. 
Op dit terrein functioneren veelal aparte instituties. Voor familiegeschillen 
worden in bijna alle landen wettelijke verwijzingsregimes voorbereid, of 
bestaan deze reeds, waarbij de reguliere rechter al dan niet dwingend 
verwijst naar externe professionele mediators.  
Voor overige civiele geschillen bestaat in een aantal landen regelgeving die 
de behandelend rechter machtigt met partijen mogelijke oplossingen in der 
minne te verkennen. Maar er is een duidelijke trend waarneembaar om 
(daarnaast ook) anderen dan de behandelend rechter deze taak toe te 
kennen, zulks wegens de mogelijkheid om speciaal ontwikkelde 
onderhandelings- en mediationmethodieken in te zetten.  
Slechts enkele landen kennen een wettelijke geheimhoudingsplicht voor 
mediators en/of partijen. De uitkomsten van een geslaagde mediation 
kunnen in diverse landen via de overheidsrechter in executoriale vorm 
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worden gegoten, maar van die mogelijkheid wordt vooralsnog weinig gebruik 
gemaakt.  
Op bestuursrechtelijk terrein werd in geen der landen regelgeving inzake 
mediation aangetroffen, en bestaat er in feite ook nog geen praktijk, anders 
dan enig ad hoc gebruik van mediationtechnieken in het kader van openbare 
voorbereidingsprocedures. Relevant is echter wel, dat alle ministeries in 
Engeland vorig jaar een convenant hebben ondertekend, waarbij zij 
overeenkwamen onderlinge geschillen primair door mediation te zullen 
trachten oplossen. Tot slot dient vermeld dat de Engelse wetgeving een 
bepaling bevat die toekenning van gefinancierde rechtshulp in 
familierechtelijke geschillen afhankelijk stelt van een voorafgaand beproeven 
van mediation door de aanvrager. Recent is deze regeling overigens weer ter 
discussie gesteld.   

 
2. De tweede onderzoeksvraag luidde: welke kwaliteitseisen worden aan 

mediators gesteld? Het bleek dat bij arbeidsgeschillen vooral 
branchespecifieke kennis wordt vereist. Voor mediators die familiegeschillen 
behandelen zijn door beroepsorganisaties veelal strikte opleidingseisen 
vastgelegd, die op juridische en psychologische vaardigheden zien. Op 
andere rechtsgebieden komt men een veelheid van basis- en 
vervolgopleidingen tegen, verzorgd door uiteenlopende instituten. Opinies 
omtrent minimum opleidingsduur, inhoud, en noodzaak van éducation 
permanente lopen daarom uiteen. Desalniettemin bestaat er consensus dat 
kwaliteitsborging, en (overheids-)toezicht daarop, noodzakelijk zijn. 

  
3. De derde onderzoeksvraag luidde: welke varianten van ‘doorverwijzing’ naar 

mediation bestaan er binnen de verschillende rechtsstelsels? Het antwoord 
luidt dat men onderscheid kan maken tussen zes  
(sub-)varianten van doorverwijzing:   

      1.   Partijen zelf opperen de mogelijkheid voor mediation als optie; 
2a. De rechter oppert de mogelijkheid, vrijblijvend; 
2b. De rechter (of mediator) oppert de mogelijkheid, maar met deskundige 

                 uitleg; 
3a. De rechter initieert en partijen kunnen sanctieloos afwijzen; 
3b. De rechter initieert, maar op afwijzing kan een sanctie volgen; 

     4.   Beroep op de rechter staat niet open, zolang niet eerst een mediation is 
           geëntameerd.  

 
Slechts bij variant 1 is sprake van volledig vrijwillige (zelf-)doorverwijzing, en 
slechts bij variant 4 van volledig verplichte doorverwijzing.  
Verplichte doorverwijzing was historisch wijd verbreid, maar wordt 
tegenwoordig slechts aangetroffen bij die geschillen waar grote sociale 
kosten en/of de belangen van kwetsbare derden, zoals kinderen bij een 
scheiding, of het publiek bij een algemene staking, in het geding zijn.  
Variant 1 is in de behandelde evaluatie studies niet echt onderzocht.  
Het verschil tussen variant 2 en variant 3 is hierin gelegen, dat bij variant 2 
de instemming van beide partijen is vereist alvorens de mediation optie nader 
verkend kan worden, terwijl in variant 3 de rechter reeds tot handelen kan 
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overgaan zonder deze toestemming eerst af te wachten. Partijen kunnen in 
deze variant de reeds gestarte verwijzingshandeling alsnog een halt toe 
roepen, maar dat kan financiële risico’s voor hen met zich mee brengen. 
De varianten 2 en 3 zijn het meest verbreid.  
Inmiddels is variant 2b duidelijk minder vrijblijvend dan variant 2a, omdat 
partijen in deze ‘deskundige uitleg’-subvariant immers argumenten zullen 
moeten inbrengen tegen een inhoudelijk onderbouwde schets van de 
mogelijkheden die mediation in het desbetreffende geschil biedt. 
 

In de tweede fase van dit onderzoek werden empirische evaluaties van mediation 
praktijken in Frankrijk, Duitsland, Noorwegen en Engeland besproken. In deze landen 
bleek veruit de grootste hoeveelheid empirisch materiaal voorhanden. 

 
4. De vierde onderzoeksvraag luidde: welke criteria worden gehanteerd bij de 

doorgeleiding c.q. doorverwijzing van zaken naar mediation? Zijn er contra-
indicaties? Specifieke criteria voor verwijzing waren onbekend of werden niet 
zinvol geacht wegens de oneindige verscheidenheid aan zaken en 
persoonskenmerken van partijen. Een duidelijke contra-indicatie was er wel: 
geen mediation bij een ongelijke machtspositie van partijen. Het begrip 
‘ongelijke machtsposities’ heeft overigens in de desbetreffende studies geen 
nadere invulling gekregen. 

  
5. De vijfde onderzoeksvraag was cruciaal: welke factoren zijn van invloed op 

de daadwerkelijke acceptatie van, c.q. medewerking aan, mediation, door 
partijen? Het betrof hier in feite de vraag naar de randvoorwaarden 
waaronder mediation werkt. In de diverse evaluatiestudies bleken steeds 
verschillende combinaties van acceptatiefactoren onderzocht te zijn, hetgeen 
een vergelijkende afweging bemoeilijkt. In het algemeen kan echter gesteld 
worden dat partijen minder geneigd zijn in te stemmen met een 
doorverwijzingsvoorstel, naarmate de kosten van de mediation als zodanig 
hoger zijn, partijen zich scherper bewust zijn van hun rechten, of het geschil 
zelf minder ruimte voor onderhandelingen laat. De aanwezigheid van 
advocaten bleek in het algemeen eveneens negatief te werken.  
Het kostenaspect van de mediation lijkt overigens geen rol te spelen in 
business-to-business geschillen. Bij het kostenaspect ontbreekt vooralsnog 
systematische informatie over de kosten van dóórprocederen als 
afwegingscriterium.  
Bij de uiteindelijke acceptatie van een schikkingsvoorstel voortvloeiend uit 
mediation spelen de volgende factoren een belangrijke rol (ten goede of ten 
kwade): de kwaliteit van de mediator, evaluaties van de mediator, 
onderhandelingsruimte, en onderhandelingsbereidheid.  
 

6. De zesde onderzoeksvraag betrof de kwantitatieve dimensie van 
(doorverwijzingen naar) mediations. De vraag luidde: welke resultaten 
worden er met mediations geboekt en hoe verhouden deze zich tot die van 
‘gewone’ gerechtelijke afdoening van geschillen? Hier zijn twee groepen 
gegevens van belang. Ten eerste het aantal zaken dat als percentage van het 
totaal aantal aanhangig gemaakte procedures werd doorverwezen. Waar 
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sprake was van de doorverwijzingsvarianten 2a of 2b (de rechter oppert het 
idee), was dit percentage bij een aantal instanties laag (< 5%) en bij een 
aantal andere instanties tamelijk hoog (> 30%). Bij de 
doorverwijzingsvarianten 3a en 3b lag het percentage steeds boven 30%, en 
bij verplichte doorverwijzing bedroeg het percentage per definitie 100%.  
De tweede groep gegevens betrof het percentage mediations dat vervolgens 
in een schikking (akkoord) resulteerde. Zowel bij de varianten 2a en 2b, als 
bij de varianten 3a en 3b bedroeg dit percentage altijd meer dan 30%, en bij 
de meeste instanties zelfs meer dan 50%. Bij verplichte doorverwijzing 
daarentegen liepen de uiteindelijke schikkingspercentages sterk uiteen, maar 
in het algemeen lagen zij beduidend lager dan bij (semi-)vrijwillige 
doorverwijzing. Dat het aantal schikkingen bij verplichte doorverwijzing 
procentueel ongunstiger ligt dan bij (semi-)vrijwillige doorverwijzing, 
impliceert overigens nog niet dat daarmee ook het absolute aantal 
schikkingen in deze variant ongunstiger is.     

 
7. De zevende en laatste onderzoeksvraag luidde als volgt: wat zijn de 

ervaringen van anderen dan partijen (en hun raadslieden) met mediation? Is 
er draagvlak voor mediation in de samenleving als geheel? 
Specifieke gegevens zijn bekend uit Noorwegen, en uit Engeland voor wat 
betreft arbeidsgeschillen. In Noorwegen ging het om een sondage in het 
maatschappelijk middenveld, voorafgaand aan de introductie van het nieuwe 
mediation programma; in Engeland waren belanghebbende middenvelders 
verzocht een reeds meer dan 25 jaar functionerende mediation provider te 
evalueren. In beide gevallen waren de reacties positief, en een draagvlak dus 
duidelijk aanwezig.  
Het draagvlak voor mediation onder rechters is met name in Frankrijk 
onderzocht. Van doorslaggevend belang voor doorverwijzingen bleken de 
opvattingen over de aard van de rechtspleging en de eigen rol daarin. 
‘Eendimensionale’ denkers verwijzen beduidend minder zaken, dan rechters 
die ook het belang van individualised justice onderkennen.  
  

De bevindingen naar aanleiding van de voorgaande onderzoeksvragen brachten ons 
tot de volgende, tentatieve hypothese. Als beleidsmatig beïnvloedbare factoren zijn 
voor het ‘succes’ van mediation belangrijk: het structurele karakter van het 
doorverwijzingsmechanisme, het kosten aspect van de mediation, en de 
deskundigheid van de doorverwijzer. Daarnaast spelen zaakskenmerken en 
persoonlijkheidskenmerken een rol, maar deze zijn nauwelijks beleidsmatig 
beïnvloedbaar.  
 
Voor wat betreft de ‘structurele’ factor: op (semi-)vrijwillige basis werden de meeste 
zaken doorverwezen indien de mediation provider was ‘ingeburgerd’, reeds meer dan 
20 jaar functioneerde, of anderszins inmiddels ‘vertrouwd’ was voor de 
procespartijen. Aannemelijk is dat een structurele voorziening bovendien 
geïnstitutionaliseerde kwaliteitseisen bevordert.  
Voor wat betreft de ‘kosten’ factor: in geschillen tussen particuliere of 
ongelijkwaardige partijen, bleek kosteloosheid van de mediation van groot belang 
voor acceptatie. Bij geschillen tussen commerciële procespartijen lijken de kosten 
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van mediation echter geen rol te spelen, en wordt mediation ook tegen commercieel 
tarief geaccepteerd.       
 
Voor wat betreft de deskundigheid van de doorverwijzer: deze factor bleek positief 
door te werken in de acceptatiegraad bij doorverwijzingsvoorstellen. In mediation 
programma’s die overigens weinig succesvol waren, zorgden de deskundigheid en 
toewijding van individuele doorverwijzers voor positieve uitschieters. Deskundigheid 
kan geconsolideerd en geoptimaliseerd worden door permanente providers een 
goede structurele inbedding te geven in het rechtssysteem.  
 
Een belangrijke constatering is inmiddels dat de ontwikkelingen in alle onderzochte 
landen dezelfde richting uit gaan: mediation programma’s hebben reeds een 
structurele plaats gekregen, of zijn recent opgezet, of anders zijn dergelijke 
programma’s tenminste in studie. Gesprekken met beleidsverantwoordelijke 
sleutelinformanten bevestigden dit beeld.  
In Engeland en Frankrijk is mediation reeds structureel ingebouwd in het 
rechtssysteem. In Frankrijk was het beleid er de afgelopen jaren op gericht die 
praktijk door diverse onderzoeksprojecten in beeld te brengen. In Engeland heeft 
ook onderzoek plaatsgevonden, maar niet zo zeer onder coördinatie vanuit het 
Ministerie. Men wenst daarom in Engeland nog aanvullend onderzoek te (laten) 
verrichten om zo voldoende grondslag te creëren voor toekomstig beleid. In 
Duitsland zijn experimenten nog gaande, op deelstaatniveau. En in Noorwegen is het 
landelijk experiment aldaar inmiddels afgesloten. Voorgesteld is mediation een 
structurele plaats (en wettelijke basis) in Noorwegen te geven.  
Alle beleidsfunctionarissen waren het er over eens dat kwaliteitsborging noodzakelijk 
is, in eerste instantie door de particuliere aanbieders, met vervolgens een 
toezichthoudende taak voor de overheid. De veelheid van betrokken organisaties en 
disciplines bemoeilijkt vooralsnog een spoedige afronding van de discussies. 
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 6 Summarising conclusions 
 
 
The aim of this research project was to describe and analyse the practice of 
mediation in eleven countries neighbouring the Netherlands. The focus was on 
mediation within the ‘administration of justice infrastructure’. This particular 
perspective includes referrals of litigants – by a court – to mediation, during any 
stage after proceedings have been instituted. Mediation initiatives in earlier stages 
have been excluded, unless prospective litigants were referred to mediation from 
within a legal aid scheme. 
 
The scope of research was on disputes in the private law area (including family and 
employment disputes) and the administrative law area. The research was carried out 
in two consecutive stages. During the first stage, a quick scan was made of 
mediation in eleven European jurisdictions, i.e. France, Belgium, Spain, Italy, 
Germany, Austria, Switzerland, Denmark, Sweden, Norway, and England. Building on 
the quick scan, four jurisdictions were then selected for a more thorough analysis of 
data regarding the local practice of mediation. The availability of empirical data on 
mediation practice was a key criterion for selection. Thus, for the second stage of 
this research, France, Germany, Norway and England were selected. This particular 
selection had the advantage that all the European legal traditions (the Romanistic 
legal family, the Germanic legal family, the Nordic legal family, and the Common law 
legal family) were represented in the research project.  
The existing empirical data for these four countries were complemented with new, 
direct information, collected through interviews with ‘local’ ADR experts from the 
respective Ministries of Justice, the judiciary, and the academic community. By doing 
so the reliability of the available research data could be extended.  
 

1. During the first stage of the research, information with regard to 
legislation and regulations on mediation was collected in 11 European 
countries. Here the leading question was: Are there rules and/or 
legislation applicable to mediation?  
It was found that nearly all countries have a regulatory framework in situ 
for mediation or conciliation in labour disputes. For this type of disputes 
there are often separate settlement institutions. 
In nearly all of the researched countries, statutory referral regimes for 
family disputes are being prepared, in which the court compulsorily or 
voluntarily refers disputants to external, professional mediators. 
For other civil disputes, some countries have legislation authorising the 
handling judge to explore, together with the parties, the possibilities for 
reaching a friendly settlement. In addition, there is, however, a clear 
trend to assign this task also to others than the handling judge, thereby 
creating the opportunity of bringing in specially developed negotiation 
and mediation techniques. 
Just a few countries do have a statutory duty of confidentiality for 
mediators and/or parties.  
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In some countries, the results of a successful mediation can be made 
enforceable through the regular judge. Thus far, however, this 
opportunity is not often made use of. 
In none of the countries mediation regulations were found in the area of 
administrative law, and as yet there is also no mediation practice other 
than the occasional use of mediation techniques in prepatory procedures 
in planning and zoning (inquiry procedures). It is however relevant to 
note, that in 2002 all the ministries in England signed a covenant, by 
which they agreed to settle their differences primarily through mediation. 
Finally, it should be recorded that there is a provision in English law, 
which makes the granting of legal aid in family disputes dependent on a 
preceding mediation attempt by the legal aid applicant. Recently, 
however, this provision was once more brought up for discussion. 

 
2. The second research question was as follows: What qualifications are to 

be met by mediators?  
For labour disputes, it was found that, in particular, branch specific 
knowledge – know-how – is required. For mediators involved in family 
disputes mostly professional organisations have determined stringent 
training requirements, which include legal and psychological skills. In 
other areas of law, there is a multitude of introductory and secondary 
training, offered by diverse institutions and organisations. Consequently, 
views on the minimum length of training, contents, and the necessity of 
éducation permanente are varied. Nevertheless, there is agreement that 
quality control and (government)-supervision are necessary. 

 
3. The third research question was: What variations of ‘referral’ to 

mediation exist within the various jurisdictions? 
The answer to this question is that six (sub-) variations of referral can be 
distinguished: 
1. The parties themselves propose the idea for mediation as an option; 
2a. The judge proposes the idea, in a non-committal way; 
2b. The judge (or mediator) proposes the idea, but accompanied of 

  professional explanation; 
3a. The judge initiates and the parties can refuse without a sanction 

being imposed; 
3b. The judge initiates, but a sanction may be imposed upon refusal; 
4. Access to court is denied, as long as mediation has not first been 

attempted. 
 

  Only in variation 1 there is full voluntary (self-) referral, while only in   
  variation 4 there is complete mandatory referral. 

In the past, mandatory referral was widespread. At present, however, it 
is only practiced in those disputes where huge social costs and/or 
interests of vulnerable, weak third parties, like children involved in a 
divorce or the public at large confronted with a general strike, are at 
stake.  
The difference between variation 2 and 3 is that variation 2 requires the 
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consent of both parties before the mediation option can be further 
explored, while in variation 3 the judge may refer without the consent 
of the parties. In this variation, parties can still halt the referral, but by 
doing so they may run financial risks.  
In particular, variations 2 and 3 are widespread. 
By now, it is clear that variation 2b is less voluntary than variation 2a. 
Here parties shall have to come forward with well-founded arguments, if 
they seek to counter the professional overview of the 
possibilities that mediation may offer in the dispute at hand.        

   
 
In the second stage of the research project empirical evaluations of mediation 
practices in France, Germany, Norway and England were discussed. It appeared 
that in these countries, by far the largest quantity of empirical data was 
available. 
    

4. The fourth question was as follows: What criteria are used in the referral     
of cases/disputes to mediation? Are there any contra-indications?  
Specific criteria for referral were unknown or were not regarded as useful 
because of the infinite diversity of cases and party characteristics. There 
was however a clear contra-indication: no mediation in case there is a 
power imbalance between the parties. In the respective studies, 
however, the term power imbalance was not further explained   

 
5. Question five was crucial: What factors influence the actual acceptation 

of, or co-operation in, mediation by parties? 
In fact, it here concerned the question under which preconditions 
mediation works. All the time, it appeared that in the various evaluation 
studies different combinations of factors of acceptation had been 
examined, which hamper a precise comparison. In general, however, it 
can be concluded that parties are less prepared to consent to a proposal 
for referral, if the costs of mediation as such are higher, if the parties are 
more aware of their rights, and if the dispute itself does not really allow 
for negotiations. It also appeared that the presence of lawyers might 
have a negative influence. 
The factor ‘costs of mediation’, however, does not seem to play a role in 
business-to-business disputes. As far as the factor costs is concerned, as 
yet, systematic information over the costs of pursuing a case further in 
court as a criterion is lacking.    
As to the final acceptation of a settlement proposal resulting from 
mediation, the following factors play an important role (positively or 
negatively): the quality of the mediator, the assessment of the mediator, 
the room for negotiation, and the willingness to negotiate. 

  
6. The sixth research question concerned the quantative dimension of 

(referrals to) mediation. The question was: What results does mediation 
show and how do these results lie to those of the ‘regular’ judicial 
resolution of disputes?  
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Here two sets of data are relevant. First, the number of cases that were 
referred as percentage of the total number of cases brought before the 
court. When it concerned the variations 2a and 2b (the judge proposes 
the idea), for a number of instances this percentage was low (< 5%) and 
for others rather high (> 30%). For the variations 3a and 3b the 
percentage was constantly more than 30%, and for mandatory referral 
the percentage was by definition 100%. 
The second set of data concerned the percentage of mediations resulting 
in a settlement (agreement). Both for the variations 2a and 2b, as well as 
for the variations 3a and 3b this percentage was constantly more than 
30%, and for the majority of instances it was even more than 50%. For 
mandatory referral, however, the ultimate settlement percentages greatly 
differed, but compared to (semi-) voluntary referral these numbers were 
in general significantly lower. Although the settlement number for 
mandatory referral compared to (semi-) voluntary referral is less 
favourable in terms of percentage, this does not imply that thereby also 
the absolute settlement numbers are less favourable. 

 
7. The seventh and last research question read as follows: What are the 

experiences of others than the parties and their (legal) advisers with 
mediation? Is there a basis/support for mediation in society as a whole? 
There are specific data on record from Norway, and from England 
regarding labour disputes. In Norway it concerned the probing of interest 
groups, preceding the introduction of the new mediation programme; in 
England, interest groups were invited to evaluate a mediation provider, 
which already functions for more than 25 years. In both cases, the 
reactions were positive, and the support for mediation apparent. 
Particularly in France, the support for mediation amongst judges has 
been examined. Decisive for the referral of cases to mediation by judges 
were their views on the nature of the administration of justice and their 
part in it.  
‘One-dimensional’ thinkers refer significantly less cases, than judges who 
recognise the importance of individualised justice.      

    
The findings, based on the preceding research questions, led to the following, 
tentative hypothesis. The following factors, which are of relevance to the success of 
mediation, can be influenced by policy measures: the structural character of the 
referral regime, the costs of mediation, and the expertise of the person who refers. 
In addition, case characteristics and party characteristics play a role, but they can 
hardly be influenced by policy measures.  
 
As far as the ‘structural factor’ is concerned: most cases were referred on a (semi-) 
voluntary basis, if the mediation provider had taken root, had been functioning for 
more than 20 years, or was otherwise familiar to the disputants.  
Moreover, it is likely that a structural regime promotes institutionalised quality 
standards. 
As far as the ‘costs factor’ is concerned: in disputes between private or unequal 
parties, it appeared that mediation free of charge is important for acceptance by the 
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parties. In disputes between commercial parties, however, the costs of mediation 
seem to be irrelevant, and is mediation also accepted against a commercial fee.            
 
As far as the expertise of the person who refers is concerned: this factor appeared to 
have a positive effect on the degree of acceptance in proposals for referral. In 
mediation programmes, which as such were not very successful, the expertise and 
dedication of the individuals referring contributed to positive peaks. Expertise can be 
consolidated and optimised by giving permanent providers a structural place within 
the legal system. 
 
Meanwhile, an important observation is that in all countries the developments head 
towards the same direction: mediation programmes have already obtained a 
structural place, or have been recently established, or otherwise such programmes 
are considered. This development is confirmed by interviews with ADR experts from 
ministries of justice.    
In England and France mediation has already been given a structural place in the 
legal system. During the past years, it was French policy to visualise this practice by 
various research projects. Also in England research has been carried out, but not so 
much under the auspices of the Ministry of Justice. In England, therefore, additional 
research is required, thereby creating an adequate basis for prospective policy. In 
Germany, experiments are still in progress – at the level of the Länder. And in 
Norway the national experiment has been concluded. Here, it has been suggested to 
give mediation a structural place and statutory basis. 
All policy makers agreed that the safeguarding of quality standards is necessary, 
firstly by private providers, complemented by a supervisory task for the government. 
The multitude of organizations and disciplines involved hamper as yet the speedy 
conclusion of the discussions.  
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7 Synthèse des conclusions 
 
 
Cette étude avait pour objectif de décrire et analyser la pratique de la médiation 
dans nos pays voisins. Cette recherche se limite à la médiation au sein d’une 
infrastructure judiciaire, lorsque la possibilité d’une médiation est indiquée aux 
parties, à quelque stade que ce soit de la procédure à compter de son 
déclenchement. La phase antérieure n’a été abordée que dans la mesure où les 
parties ont été orientées vers la médiation par un organisme d’aide juridique financé 
par les deniers publics (aide juridique financée). 
 
La recherche se limite au droit civil (y compris le droit de la famille et le droit du 
travail) et au droit administratif. L’analyse se faisait en deux phases. La première 
phase comprenait un quick scan de la mediation dans onze pays européens, c’est-à-
dire la France, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, le 
Danemark, la Suède, la Norvège, et l’Angleterre. Ensuite quatre pays ont été 
selectionnés, pour une analyse approfondie des données concernant la pratique de la 
médiation. Pour cette selection, la disponibilité des données empiriques était 
décisive. Ainsi, la France, l’Allemagne, la Norvège et l’Angleterre ont été 
selectionnées pour la deuxième phase de cette recherche. De cette façon, en même 
temps, les grandes traditions juridiques en Europe sont représentées: la tradition 
romane, la tradition germanique, et la tradition scandinave, tous au-dedans de la 
système du droit continental, et la tradition du common law. Les données empiriques 
existantes ont été complétées par des informations obtenues au moyen des 
interviews avec des informateurs-experts dans le domaine des modes alternatifs de 
résolution des conflits. Ces interviews ont eu lieu entre novembre 2002 et janvier 
2003, avec des experts liés au ministère de la justice, la magistrature et aux 
universités ou centres de recherche, dans chaque pays.  De cette manière, il était 
possible de réaffirmer la crédibilité des données existantes.   
      

1. La première phase de cette étude a consisté à rassembler les 
informations relatives à la réglementation de la médiation dans onze pays 
européens. L’idée directrice ressort de la première question: y-a-t-il une 
réglementation régissant la médiation, dans l’affirmative, quelle est-elle? 
La plupart des pays ont depuis un certain temps une réglementation 
portant sur la médiation ou la conciliation dans les conflits entre 
employés et employeurs (conflits du travail). Dans ce domaine, ce sont 
en grande partie des institutions propres qui fonctionnent. S’agissant des 
conflits familiaux, presque tous les pays préparent un régime légal de 
renvoi, lorsqu’il n’est pas déjà en place, où le juge renvoie, de façon 
facultative ou non, les parties à des médiateurs professionnels extérieurs.  
Pour les autres litiges civils, il existe dans certains pays une 
réglementation qui donne au juge en charge du dossier le pouvoir 
d’explorer avec les parties les possibilités d’une résolution amiable du 
conflit; mais on observe une nette tendance à attribuer cette tâche 
(également) à d’autres personnes que le juge en charge du dossier, ce 
qui permet de mettre en oeuvre des techniques spécifiques de 
négociations.  
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Seuls quelques pays imposent une obligation légale de secret aux 
médiateurs et/ou aux parties. Les résultats d’une médiation réussie 
peuvent dans divers pays être homologués par le juge qui leurs confère 
force exécutoire, mais cette possibilité semble rester lettre morte. 
Quant au droit administratif, aucun pays ne dispose d’une réglementation 
de la médiation, et il n’existe dans les faits encore aucune pratique autre 
que les procédures de médiation ad hoc dans le cadre de procédures 
préparatoires publiques. A noter est l’accord signé l’an passé en 
Angleterre par tous les ministères, où les directions ont convenu 
d’essayer de résoudre leurs conflits réciproques en premier lieu par le 
biais de la médiation. 
Enfin, il est à noter que la législation anglaise contient une disposition 
qui, dans les litiges de droit de la famille, fait dépendre l’attribution d’une 
aide juridictionnelle à une tentative préliminaire de médiation. Toutefois, 
récemment cette disposition a été remise en cause.  

 
2. La seconde question de l’étude était formulée comme suit: Quelles sont 

les exigences de qualité imposées aux médiateurs? Il apparaît que pour 
les conflits du travail des connaissances spécifiques au secteur concerné 
sont exigées. Pour les médiateurs qui traitent des différends en droit de 
la famille, les organisations professionnelles imposent des conditions de 
formation portant sur les connaissances juridiques et les aptitudes 
psychologiques. Les médiateurs qui traitent des différends dans les autres 
domaines de droit peuvent choisir parmi une multitude des programmes 
de formation. Les avis divergent sur le contenu et la durée de formation. 
Néanmois, il existe un consensus sur la necessisté d’une formation 
(continue) professionnelle, completé par une sorte de supervision des 
activités, soit par l’organisme de formation, soit, en fin de compte, par 
l’Etat.     

 
3. La troisième question est la suivante: Quelles sont les variantes du 

‘renvoi’ en médiation qui existent au sein des différents systèmes 
juridiques? Six formes peuvent être distinguées:  
1.   Les parties eux-mêmes proposent la possibilité d’une médiation;  
2a. Le juge propose cette possibilité, avec détachement; 
2b. Le juge propose cette possibilité, avec une explication compétente 

aux parties; 
3a. Le juge, de sa propre initiative, fait les premiers pas pour (un renvoi 

en) médiation, mais les parties peuvent refouler cette initiative, sans 
aucune sanction punitive; 

3b. Le juge, de sa propre initiative, fait les premiers pas pour (un renvoi 
en) médiation; un refoulement par les parties peut être sanctionné; 

4. Il est interdit aux parties de porter leur cause devant le tribunal sauf 
après avoir entamé une médiation.  

 
Le renvoi en mediation n’est vraiment facultatif que dans la première 
variante; en revanche, le renvoi n’est que vraiment obligatoire que dans 
la dernière variante. Le renvoi obligatoire était historiquement largement 
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répandu mais n’est actuellement rencontré que dans les conflits où les 
intérêts de tiers vulnérables, tels que les enfants en cas de divorce ou le 
public en cas de grève, sont en jeu.  
Sur la première variante, des données empiriques manquent à peu près. 
La difference entre la variante 2 et la variante 3 est la suivante: dans la 
variante 2, l’accord des parties est exigé avant que la mediation puisse 
être exploré comme une option; dans la variante 3, le juge entre en 
action (rechercher quelles sont les possibilités d’un règlement amiable ou 
renvoyer en médiation), sans attendre l’accord préalable des parties.  
Pour les parties il est possible d’arrêter le processus déjà mis en marche, 
mais avec le risque des sanctions punitives. 
Aujourd’hui les variantes 1 et 2 sont les variantes les plus répandues.  
Cependant, il est à noter que dans la variante 2b les parties sont 
engagées plus facile, parce qu’ils se senteront obligés d’apporter des 
arguments convaincants contre la proposition bien étayée du juge, 
esquissant les possibilités nombreuses d’une mediation.   

 
La seconde phase de cette étude est consacrée aux évaluations des pratiques 
développées en matière de médiation tant en France, en Allemagne, en Norvège 
qu’en Angleterre. Il est apparu que ces pays détiennent de loin le nombre le plus 
important de données. 
 

4. La quatrième question est formulée comme suit: Sur la base de quels 
critères est-il décidé du renvoi d’une affaire en médiation? Existent-ils des 
contre-indications? Des critères de renvoi spécifiques sont inexistants ou 
ne sont pas considérés comme judicieux en raison de l’infinie diversité 
des affaires et des caractéristiques personnelles des parties. Une contre-
indication évidente existe en revanche: aucune médiation n’a lieu en 
présence d’un rapport de forces inégales entre les parties. Le concept de 
‘forces inegales’ n’a pas reçu un contenu spécifique dans les études 
concernées. 

 
5. La cinquième question est cruciale: Quels sont les facteurs influant sur 

l’acceptation effective, respectivement la coopération, des parties à la 
médiation? Il s’agit en fait de rechercher quelles sont les conditions de la 
réussite d’une médiation. Il apparaît que chacun des enquêtes nationales 
ont analysé des (combinaisons de) facteurs d’acceptation différent(e)s, ce 
qui rend une analyse comparative plus difficile. En règle générale, les 
parties sont enclines à accepter un renvoi en mediation d’autant moins 
que les coûts de la médiation sont élevés, le sentiment de justice est plus 
fort ou la marge des négociations est plus étroite. La présence d’avocats 
a aussi un effet négatif. Tout porte à croire que les coûts de la médiation 
ne comptent pas dans les différends commerciaux. Des données 
empiriques manquent en ce qui concerne les coûts, qui une continuation 
de la procédure judiciaire comporte pour les parties. Ont un rôle quant à 
l’acceptation définitive de la transaction: les qualités du médiateur, les 
évaluations du médiateur, la marge de négociation et la disposition des 
parties à négocier. 
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6. La sixième question est d’ordre quantitatif. La question était ainsi 

formulée: Quels sont les résultats obtenus grâce à la médiation 
comparativement à ceux réalisés par la résolution judiciaire de litiges? 
Deux ensembles de données sont ici importants. Tout d’abord le 
pourcentage d’affaires, par rapport à la totalité des procédures 
pendantes, où un renvoi en médiation est intervenu. Pour les variantes 
2a et 2b (le juge ne propose que la possibilité), ce pourcentage est bas 
(< 5%) pour certaines instances et relativement haut (> 30%) pour 
d’autres. Pour les variantes 3a et 3b (le juge fait les premier pas, de sa 
propre initiative), ce pourcentage se situe toujours au-dessus des 30% 
et, pour les renvois obligatoires, par définition à 100%. Le second 
ensemble de données a trait au pourcentage de médiations qui ont par la 
suite aboutie à une transaction (un accord). Tant en cas des variantes 
2(a et b) et 3(a et b), ce pourcentage se situe toujours au-dessus des 
30% et dans la plupart des instances à plus des 50%. En cas de renvoi 
obligatoire, les pourcentages relatifs aux transactions définitives sont très 
variables, mais sont dans l’ensemble nettement plus bas qu’en cas de 
renvoi (semi-)facultatif. Soit la quantité des accords, exprimé en 
pourcentage, est moins favorable en cas de renvoi obligatoire, la quantité 
absolue de ces accords n’est pas nécessairement defavorable.   

 
7. La septième et dernière question est formulée comme suit: Quelles sont 

les expériences en matière de médiation, autres que celles des parties (et 
de leurs conseils)? Comment la médiation est-elle perçue dans l’opinion 
publique? Des données spécifiques sont connues en Norvège, et en 
Angleterre également dans le domaine des conflits du travail. En 
Norvège, ces données ressortent d’un sondage de l’opinion publique 
réalisé avant l’introduction d’un nouveau programme de médiation; en 
Angleterre des personnes intéressées ont été invitées à évaluer un 
service de médiation fonctionnant depuis plus de 25 ans. Dans les deux 
cas, les réactions étaient positives et l’acceptation de la médiation 
nettement présente. Les opinions des magistrats sont analysées en 
France. On a constaté que les juges qui disposent d’une conception 
traditionelle du droit et de la justice (c’est à dire: une conception 
hierarchique de la justice, où le droit est d’origine extérieure a l’individu) 
recourent significativement moins souvent à la médiation que les juges 
qui disposent d’une conception plus contractuelle et communicationelle.   

 
Les résultats découlant des questions précédentes conduisent à l’hypothèse 
suivante. Les facteurs déterminants du succès de la médiation sur lesquels 
une influence politique peut être exercée sont: le caractère structurel du 
renvoi, l’aspect financier et les compétences du fonctionnaire qui renvoie en 
médiation. Ont également une incidence les caractéristiques de l’affaire et de 
la personnalité des parties, mais ceux-ci sont peu susceptibles d’être 
influencés. S‘agissant des facteurs structurels: en cas de renvoi  
(semi-)facultatif, la plupart des affaires font l’objet d’un renvoi lorsque le 
service de médiation est bien reçu, fonctionne depuis plus de 20 ans ou a 
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gagné entre-temps la confiance des parties au litige. Il est probable qu’un 
dispositif structurel favorise des exigences de qualité institutionnalisées. 
Quant au facteur coûts: dans les litiges entre particuliers ou entre parties 
inégales, la gratuité de la médiation revêt une grande importance pour son 
acceptation. Dans les litiges commerciaux le coût de la médiation ne semble 
jouer aucun rôle et la médiation est acceptée même aux tarifs pratiqués 
commercialement. En ce qui concerne les compétences du fonctionnaire qui 
renvoie: des compétences supérieures jouent un rôle en faveur de l’acception 
du principe même d’un renvoi. Dans les projets de la médiation qui ont 
échoué sur toute la ligne, l’assiduité individuelle du fonctionnaire qui renvoie 
néanmois suscite des pointes vers le haut. Une base structurelle pour les 
services offrant la médiation est favorable à une consolidation des 
compétences.    
 
Dans tous les pays examinés, les évolutions dans le domaine des modes 
alternatifs de règlement de litiges concordent. C’est une constatation 
importante. Ou bien, la médiation a eu déjà une base structurelle ou bien des 
projets de la mediation sont récemment mis en pied ou bien la médiation est 
faite l’objet d’étude. En Angleterre et en France, la pratique de la médiation a 
déjà une base structurelle. En France, la politique des dernières années vise à 
brosser un tableau de ces pratiques par le biais de divers projets de 
recherche. En Angleterre, des enquêtes ont également été effectuées 
cependant sans la coordination d’un ministère. De nouvelles recherches 
complémentaires sont donc souhaitées en Angleterre pour créer les bases 
suffisantes d’une politique future. En Allemagne, des expérimentations sont 
encore en cours au niveau des états fédérés. En Norvège, l’expérimentation 
nationale est désormais terminée. Il a été proposé de donner à la médiation 
une place établie (et une base légale). Tous les fonctionnaires décideurs 
s’accordent à conclure que des garanties de qualité sont nécessaires afin 
d’intégrer avec certitude la médiation au sein de l’infrastructure judiciaire. 
Dans un premier temps, la garantie de qualité est considérée comme relevant 
de la responsabilité des services privés de médiation, mais pour les autorités 
une tâche de surveillance générale est prevue. Des développements sont 
également attendus de la part des organisations de terrain mais le nombre 
important d’organisations et de disciplines impliquées rend jusqu’à présent 
difficile une conclusion rapide des discussions. 
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Bijlage 2:   Namen van de sleutelinformanten voor de vier  
 geselecteerde landen en van de extra informanten  
 ten behoeve van de ‘quick scan’ 
 
 
In het kader van het onderzoek werd gesproken met sleutelinformanten specifiek ten behoeve 
van de vier geselecteerde landen. Daarnaast werd contact gelegd en gesproken met extra 
informanten ten behoeve van de ‘quick scan’. 
 
Sleutelinformanten – voor de vier geselecteerde landen 
 

 

r

 

 
 

 

r

Frankrijk 
Évelyne Serverin  Dr. / Directeur de Recherche au CNRS IDHE-Cachan 
Pierre Chevalier Chef du Bureau de la Procédure du Droit Public et  
 Social, Ministère de la Justice, Paris 
Myriam Bacqué Secrétaire Général, Centre de Médiation et d’Arbitrage  
 de Paris 
Loïc Cadiet Professeur, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne 
Pierre Delvolvé Professeur, Université de Paris II 
Pierre Lenoël Directeur Mission de Recherche Droit et Justice, Paris  
Jean-Paul Jean Mission de Recherche Droit et Justice, Paris 
 
Duitsland
Rainer Wiedemann Dr., Regierungsdirektor Bayerisches  
 Staatsministerium der Justiz, München 
Johannes Schwarzmann Dr., Landesnotarkammer, München 
Renate Dendo fer Prof.dr., Gesellschaft für Wirtschaftsmediation und 
 Konfliktmanagement e.V., München 
Christian Duve Dr., Freshfields, Frankfurt 
Helmut Kitschenberg Dr., CJ-DA, Bad Neuenahr 
Klaus Röhl Prof.dr., Ruhr-Universität Bochum 
Reinhard Greger Prof.dr., Universität Erlangen 
 
Noorwegen
Arnfinn Bårdsen  Prof., University of Bergen 
Arnulf Tverberg  CJ-DA, Ministry of Justice, Oslo 
Steingrimm Bull  Ministry of Justice, Oslo 
Geir Engebretsen  District Court Asker & Baerum 
Greta Nordhelle  Mediator, Oslo 
 
Engeland
Hazel Genn  Prof., University College, London 
Heather Bradbury  Civil Landscape Branch, LCD, London 
Terry Lippiatt  ACAS, London 
Martin Partington  CJ-DA, University of Bristol 
 
 
Extra informanten ten behoeve van de ‘quick scan’ 
 
Christian De Vel  Eerste Voorzitter Hof van Beroep, Antwerpen 
Jean Lejeune  Advocaat, Leuven 
Fe nando Valdés Dal-Ré Prof., Universidad Complutense, Madrid 
Stefania Pellegrini  Dr., University of Bologna 
Pär Zelano  Judge of Appeal, Göteborg 
Charlotta Arvidson  Ministry of Justice, Stockholm 

94 



 
 

Bijlage 3: Engelse en Franse versie van de questionnaire 
 
 
The practice of mediation in neighbouring countries – 
research assignment in the framework of the project ‘Mediation naast rechtspraak’ 
(Court encouraged mediation) 
   
 
What results does mediation show and how do these results lie to those of the ‘regular’ 
judicial resolution of disputes? 
 
As for ‘results’ the focus is on: 

- What percentage of cases brought before/ presented to the mediator, results in an 
agreement between the parties? 

- What percentage of cases does not result in an agreement and ends up (again) with 
the court; what percentage ends up otherwise (for example, by withdrawing the 
claim or petition or appeal)? 

- What, was the content of the settlement agreement following successful mediation? 
- Were the parties (and their [legal] advisers) satisfied or not? And 
- How long-lasting the agreed settlements turned out to be? 

 
 
What variations of ‘referral’ to mediation exist within the various jurisdictions? 
 
Here it concerns variations in relation to the ‘how’ (or ‘by whom’) and ‘when’ of referrals. 
Here, for example, one could think of: 

- direct referral to mediation, ex lege or ex contractu, preceding the first court session; 
- referral to mediation by an official other than the judge, preceding the first court 

session; 
- referral to mediation by the judge during the first or later court session, and/or in the 

framework of specific procedural acts; 
- if the judge refers a case to mediation: what role s/he then plays in the progress 

control of the mediation.  
 
 
What criteria are used in the referral of cases/dispute to mediation?  
Are there any contra-indications? 
 
Here it concerns the ‘why’ of the referral. 
 
 
What factors influence the actual acceptation of or co-operation in mediation by parties? 
 
Here it concerns the ‘why’ of the co-operation of the parties. Here divers factors and 
preconditions might be of influence, for example: 

- the voluntary or mandatory character of the referral; in addition, there are many 
more variations of these two extremes; 

- the (type of) information the parties have received; 
- the litigation fatigue/lassitude of the parties, or their durability or immunity to stress; 
- financial (des-) incentives; policies of legal expenses insurers; ‘pressure of the 

environment’; 
- the type of the dispute (as perceived by the parties); the ‘ripeness’ of the dispute. 
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What are the experiences of others than the parties and their (legal) advise s with med a ion?r i t  

 
t

t t

 

f

 
Is there a basis/support for mediation in society as a whole? 

- In any event, this includes the judge/judiciary; in addition, one could think of interest 
groups such as trade union, or employers associations, etc.; 

- It may also include how the media and the (legal) academic community write about 
mediation; and whether mediation is accepted as a field of expertise in (legal) 
education. 

 
 
Are there rules or legislation applicable to mediation? If yes, could you please indicate which
rules or legisla ion? 
 
Here it not only concerns legislation, but also self-regulation, codes of conduct, and case law. 
Apart from specific rules, legislation or case law also other, more general rules or ‘doctrine’ 
may be of relevance. 

- for example, ADR clauses in general contract terms, and the precise, exact legal 
status of mediated solutions/settlements; 

- does it concern regular contracts or named contracts (like in the Netherlands) or 
‘gentlemen’s agreements’? 

- here, it is also relevant whether the solution reached can be enforced? 
 
 
What qualifica ions are to be met by media ors? 
 

- the existence of professional organizations; 
- permanent (mediation) education; 
- codes of conduct; incompatibilities; possible sanctions. 

 
 
Is professional privilege granted to mediators?
 
 
What is the status of the duty of con identiality in relation to the contents of the mediation 
settlement?    
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Questionnaire de recherche relatif à la pratique de la médiation dans nos pays 
voisins 
 
 
Quels sont les résultats obtenus grâce à la médiation, comparés à ceux obtenus suivant la 
voie ‘no male’, à savoir le règlement judiciaire des dif érends? r  f

f

 
-

 

- Quel pourcentage d’affaires confiées à un médiateur aboutit à un accord entre les 
parties? 

- Quel pourcentage d’affaires n’aboutit pas à un accord et revient devant le juge? Quel 
pourcentage connaît une autre issue (par ex. retrait de la demande)? 

- Quelle est la nature de la solution convenue en cas de médiation réussie (dans la 
limite des données disponibles)? 

- Les parties (et leurs conseillers) sont-elles ou non satisfaites? 
- Les solutions convenues se sont-elles révélées durables? 

 
 
Quelles formes de ‘renvoi’ vers la  médiation, au sens neutre du terme, existent dans les 
dif érents systèmes juridiques? 

- Renvoi direct à la médiation, ex lege ou ex contractu, préalablement à la première 
audition. 

- Renvoi par un fonctionnaire autre que le juge, préalablement à la première audition. 
- Renvoi par le juge lors ou après la première audition, et/ou dans le cadre d’actes de 

procédure spécifiques. 
- En cas de renvoi par le juge, quel est alors son rôle dans le suivi de la médiation? 

 
 
Quels critères régissent le ‘renvoi’ d’une affaire en médiation? 
Y-a-t il des contre-indications? 

- Il s’agit ici du ‘pourquoi’ du renvoi. 
 
 
Quels sont les facteurs qui influencent l’acceptation effective, respectivement la coopération
des parties à la médiation ? 

- Il s’agit ici du ‘pourquoi’ de la coopération des parties. Divers facteurs et conditions 
connexes peuvent ici avoir une influence, par exemple : 

- Le caractère facultatif ou obligatoire du renvoi. Il existe d’ailleurs de nombreuses 
situations intermédiaires entre ces deux extrêmes. 

- L(a nature d)es informations relatives à la médiation, reçues par les parties. 
- La lassitude des parties par rapport au procès judiciaire et leur (non) résistance au 

stress. 
- Les incitations financières, les clauses de police d’assurance contre les frais de justice, 

la pression exercée par l’entourage. 
- La nature du différend (telle que perçue par les parties), la ‘maturité’ du conflit. 

 
 
Quelle expérience les participants autres que les parties et leurs conseillers retirent-ils de la 
médiation ? 
 
 
Quel écho reçoit la médiation dans l’opinion publique? 

- Il s’agit ici principalement des juges mais aussi des divers groupes de pression sur le 
terrain social. 

- La façon dont la presse et la doctrine écrivent sur la médiation et la place de la 
médiation dans l’enseignement (juridique) sont ici également visées. 
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Y-a-t il une réglementation applicable à la médiation, dans l’affirmative quelle est-elle? -  

 
 

- Il s’agit ici non seulement de la législation mais également des codes de conduite et 
de la jurisprudence. En plus de la réglementation (ou de la jurisprudence) 
spécifiquement applicable à la médiation, les principes généraux et théories 
existantes peuvent également revêtir une importance. 

- On envisage ici l’admissibilité des clauses de règlement des différends dans les 
conditions générales de contrat et aussi le statut juridique précis des solutions issues 
de la médiation. 

- S’agit-il (le contrat de médiation, trad.) d’un contrat ordinaire, d’un contrat spécial, 
d’un contrat nommé (comme en droit néerlandais) ou de gentlemen’s agreements? 

- La question de savoir si la solution obtenue (à l’issue de la médiation, trad.) peut être 
ou non (simplement) revêtue de la formule exécutoire, joue ici aussi un rôle. 

 
 
Quelles sont les qualités requises des médiateurs? 
Seront ici principalement examinés : 

- L’existence d’une organisation professionnelle, 
- L’obligation de suivre une formation permanente, 
- Codes de conduite, incompatibilités, les possibilités de sanctions (et leur application 

effective). 
 
 
Comment le droit de dispense des médiateurs – dans la mesure où il existe – et l’obligation de 
secret relative à la teneur des propos échangés au cours des sessions/réunions de médiation
sont-ils réglés dans nos pays voisins? 
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und Leitfaden zur Verhandlungsfuehrung fuer den Schlichter, Stuttgart: Richard Boorberg 
Verlag, 2000. 

- Stephan Breidenbach & Martin Henssler, Mediation fuer Juristen, Koeln: Dr. Otto Schmidt 
Verlag, 1997. 

- Frank-Bernd Weigand, Report on the Experience of Germany in the Field of ADR, 
Strasbourg, November/December 1999, 

- Annette Schneider, Report on ADR and the Consumer – the position of the notary, 
Strasbourg, November/December 1999. 

- Zeitschrift fuer Konfliktmanagement, Heft 5, September/Oktober 2002. 
- International Journal of Dispute Resolution, Heft 46, 2002. 
- K.F. Röhl, Das Güteverfahren vor dem Schiedsmann, Köln: Carl Heymans Verlag KG, 

1987. 
- J. Riehl, Prozeskosten und die Inanspruchnahme der Rechtspflege Eine Ökonomische 

Analyse des Rechtsverhaltens, Dissertation, Gießen, 2000. 
- Stein-Jonas, ZPO, 21. auflage, Tuebingen: J.C.B. Mohr, 1997. 
- Bayerisches gesetz zur obligatiorischen aussergerichtlichen Streitschlichtung in Zivilsachen 

und zur Aenderung gerichtsverfassungsrechtlicher Vorschriften, Bayerische Gesetz- und 
Verordnungsblatt Nr. 11/2000. 

- Gesetzentwurf des Staatsregierung eines Bayerischen Gesetz zur obligatorischen 
aussergerichtlichen Streitschluchtung in Zivilsachen (Bayerisches Schlichtungsgesetz – 
BaySchlG), Bayerischer Landtag, 14. Wahlperiode. 

- Verfahrensordnung der Gesellschaft fuer Wirtschaftmediation und Konfliktmanagement e. 
V. fuer das Mediationsvefahren, GMWL, Muenchen 2002. 

- Art. 278, Guetliche Streitbeilegung, Guteverhandlung, Vergleich, Zivil Prozessordnung, 
Juni 2002. 

 
Brochures: 
- Schlichten ist besser als Prozessieren, Informationen zur obligatorischen und feiwilligen 

aussergerichtlichen Streitbeilegung, Bayerischen Staatsministerium des Justiz, Muenchen, 
2000. 

- Aber aber wer wird denn gleich vor Gericht ziehen?, Bayerisches Staatsministerium des 
Justiz, Muenchen 2002. 

- Schlichter und Mediatoren im Bezirk des Landgerichts Nuernberg-Fuerth, Bayerischen 
Staatsministerium der Justiz, Muenchen 2002. 

- Konflikt als Chance Neue Wege zur Beilegung von Streitigkeiten im Wirtschaftsleben, 
Gesellschaft fuer Wirstschaftsmediation und Konfliktmanagement, Muenchen 2002. 

- Cursusaanbod GWMK 2002/2003. 
- Wirtschaftsmediator (IHK) GWMK 2002/2003. 
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- Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarklasse und der Landesnotarkammer 
Bayern, Mai/Juni 2002. 

 
Onderzoeksrapporten: 
- K.F. Röhl, Evaluierung des nordrhein-westfälischen Ausführungsgesetzes zu § 15 a 

EGZPO, Zwischenbericht, Bochum, April 2002. 
- R. Greger, Forsschungsprojekt Aussergerichtliche Streitbeilegung, Reactie 10 maart 2003. 
 
 
Oostenrijk: 
Literatuur: 
- Christine Mattl & Andrea Prokop-Zischka, Mediation in Austria, Brisbane, 2002. 
 
Questionnaires/wet/regelgeving: 
- Entwurf Bundesgesetz über gerichtsnahe Mediation sowie über Änderungen des 

Ehegesetzes, des Außerstreitgesetzes, des Zivilprozessordnung, des Strafprozessordnung, 
des Gerichtsgebührengesetzes und des Kindschaftrechts-Änderungsgesetzes 2002. 

 
 
Zwitserland: 
Literatuur: 
- I. Meier, Mediation and conciliation in Switzerland: with an emphasis on the legal 

framework for mediation, in: Trends in Global Mediation, (N. Alexander ed.), Otto Schmidt 
Verlag, Köln, 2003. 

 
 
Denemarken: 
Literatuur: 
- Vibeke Vindelov, Conciliation and Mediation in Danish Law, in: Parts of Danish Law in 

Action National Reports XVIth Congress of the International Academy of Comparative 
Law, Brisbane 2002. 

- Hans Boserup, Report on the experience of Nordic countries in the field of alternative 
means of dispute resolution, Aarhus/Strasbourg, 1999. 

- J. Kristiansen, Conciliation, mediation and arbitration: Denmark, EU Project for the Study 
of Conciliation, Mediation, and Arbitration, Madrid/Brussels, 2002. 

- O. Krarup, Free Barganing or State Coercion – Conciliation in the Danish Labour Market, 
paper, University of Copenhagen, 2000. 

 
 
Zweden 
Literatuur: 
- P. Zelano, Some remarks on ADR in Sweden, in: Tijdschrift voor Mediation, nr. 1, 2003. 

pp. ??? 
- Ministry of Justice & National Courts Administration, The Swedish Judiciary – a Brief 

Introduction, Stockholm/Jönköping, 2002. 
  
Questionnaires/wet/regelgeving: 
- Proceedings in the lower courts, The Swedish Code of Judicial Procedure, 

Regeringskansliet Justitiedepartementet, Ds 1998:65. 
- Memorandum Information regarding Alternative Dispute Resolution, Ministry of Justice, 25 

June 2001, Stockholm. 
- Sweden, Questionnaire Committee on Civil Law Matters, Council of Europe, 22 June 2000, 

Stockhom/Strasbourg. 
 
 
Noorwegen: 
Literatuur: 
- Karel Kristin Paus (Mediation and Reconciliation Service Co-ordinator), Victim-offender 

mediation in Norway, 27-29 October 1999, Leuven. 
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- Geir Engebretsen and Ingmar Nestor Nilsen, Court mediation in Norway, Asker and 
Baerum District Court, Oslo/Strasbourg 1999. 

- Arnfinn Bårdsen, Alternative dispute resolution from a Norwegian perspective – pilot 
project and upcoming reforms, Bergen, 2002. 

- Carsten Anker, Mediation in Scandinavia – Norway, Oslo/Strasbourg 2000. 
- Stein Evju, Norwegian Courts and Labour Jurisdiction – Synthesis, paper presented at the 

conference Espace judiciaire et social euopéen, Brussels, 5 November 2001. 
 
Questionnaires/wet/regelgeving: 
- Victim-offender Mediation Act (Lov 21 des 2000 nr. 121). 
- The Parliamentary Ombudsman Norway Act, The Constitution of the Kingdom of Norway 

of 17 May 1814, Article 75. 
- Questionnaire CJ-dA 99 – Alternatives to litigation in administrative law, Oslo 2000. 
- The Public Administration Act, Act of 10 February 1967, as amended by Act of 9 January 

1998, No. 5, Oslo. 
- Brief Summary and Overview of the ADR Report – Evaluering av prøveordningen med 

rettsmeling Justis- og Politidepartementet, Oslo 2001. 
- ADR Draft Statute, Justis- og Politidepartementet, Oslo 2001. 
- Forskrift om endring I forskrifft om forsøksordning med ettsmekling, Justisdepartementet, 

Oslo 2002. 
 
  
Engeland: 
Literatuur: 
- Margaret Ross, Mediation in Scotland An eluded opportunity?, Report to XVth Congress of 

the International Academy of Comparative Law, Brisbane 2002. 
- Loukas A. Mistelis, ADR in England and Wales, Report to XVth Congress of the 

International Academy of Comparative Law, Brisbane 2002. 
- The ACAS arbitration scheme for the resolution of unfair dismissal disputes, ACAS, 

London. 
- Hazel Genn, Mediation in action Resolving Court Disputes without Trial, Calouste 

Gulbenkian Foundation, London, 1999. 
- J. Gatenby, ADR & The English Courts Current Issues & Future Trends, Manchester, 2002. 
- Office of the Deputy Prime Minister, Mediation in the Planning System, London, 19 June 

2000. 
- Department of Trade & Industry, Routes to resolution: improving dispute resolution in 

Britain, London, 16 augustus 2002. 
- Lord Woolf, Access to Justice Final Report to the Lord Chancelor on the Civil Justice 

System in England and Wales, London: HMSO, 1996. 
 
Onderzoeksrapporten: 
- L. Mulcahy, M. Selwood, A. Netten, Mediating medical negligence claims: an option for the 

future?, Stationery Office, London, 1999. 
- The Clinical Disputes Forum’s, A guide to mediating clinical negligence claims, London, 

2002. 
- Legal Services Commission, Family Mediation Research, London, 20 December 2002. 
- G. Davis, Monitoring Publicly Funded Family Mediation, Bristol, 2000. 
- P. Brooker & A. Lavers, Commercial Lawyers’ Attitudes and Experience with Mediation, in: 

Web Journal of Current Legal Issues, 2002. 
- C. Graham & N. Lewis, The role of ACAS conciliation in equal pay and sex discrimination 

cases, Manchester, 1985. 
- L. Dickens e.a.., Dismissed, Oxford, 1985. 
- Hazel Genn, Court-based ADR initiatives for non-family civil disputes: the commercial 

court and the court of appeal, University College London, 2002. 
- Hazel Genn, The Central London County Court Pilot Mediation Scheme, Evaluation Report. 

The Lord Chancellor’s Department Research Service, No. 5 ‘98, 1998. 
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