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A. lnleidend deel 
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Achtergronden, begripsbepaling en on- 
derzoeksopzet 

1.1 De onderzoeksopdracht 

D e afgelopen jaren heeft de interesse voor geschilbeslechting zonder tussen-
komst van een rechter een grote vlucht genomen. Er wordt zelfs gesproken 
van een hype in de wereld van de professionele conflictbeslechting. 1  In brede 

kring wordt verondersteld dat alternatieve vormen van geschilbeslechting (ADR: 
Alternative Dispute Resolution) leiden tot een betere en duurzamere oplossing van 
conflicten en/of tot een ontlasting van de rechterlijke macht. 

De minister van Justitie heeft aangegeven voordelen te zien in geschilbeslechting* 
zonder tussenkomst van de rechter. Zij ziet echter vooralsnog slechts een beperk-
te rol voor de overheid. 2  Op 12 april 1996 heeft de minister het Platform ADR 
geinstalleerd. Deze werkgroep fungeert als een klankbordgroep en denktank op 
het gebied van alternatieve geschilbeslechting. In opdracht van het ministerie van 
Justitie en in het verlengde van de taakstelling van het Platform ADR heeft B&A 
Groep onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van een specifieke vorm van 
ADR: conflictbemiddeling (mediation). Het Platform ADR ziet - geinspireerd door 
ervaringen in het buitenland en in een beperkte mate ook in Nederland - belangrij-
ke voordelen in geschil-oplossing door conflictbemiddeling. 

De onderzoeksopdracht is als volgt geformuleerd: het verkrijgen van inzicht in de 
wenselijkheid en mogelijkheden voor con flictbemiddeling op het terrein van het 
arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht, het handelsrecht en het huurrecht, om 
op basis daarvan concrete aanbevelingen te formuleren over de eventuele intro-
ductie of de uitbreiding van conflictbemiddeling. 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van november 1997 tot juli 1998. In 
deze rapportage doen wij verslag van de onderzoeksresultaten. In dit inleidende 
hoofdstuk geven we eerst een nadere begripsafbakening (1.2). Op basis van een 
literatuurverkenning schetsen we vervolgens enkele relevante achtergronden (1.3). 
Verder gaan we in op de uitgangspunten voor het onderzoek en de onderzoeksop-
zet (1.4). 

1.2 Begripsafbakening 

Ter voorbereiding op het onderzoek hebben we de discussie over ADR en conflict-
bemiddeling in Nederland nader bestudeerd? In artikelen over mogelijkheden om 
conflictbemiddeling in Nederland te introduceren, vormt de praktijk van mediati- 

2 
Marc Hertogh en Marieke Kleiboer, Anders dan Rechtspraak (ADR), in: Beleid en Maatschappy, 1996/6 

Toespraak Mr. W. Sorgdrager op het ADR-congres "De conflictbemiddelaar: een nieuwe professie", 

Rotterdam, september 1995 

Als bijlage is een literatuurlijst opgenomen 



kansen voor conthabemiddeling B&A Groep 

on in Amerika een belangrijke inspiratiebron. Enkele auteurs geven nadere 
begripsbepalingen van ADR en/of conflictbemiddeling. In deze paragraaf gaan we 
kort in op enkele begripsomschrijvingen uit de literatuur en introduceren we de 
begripsafbakening die we gedurende het onderzoek hebben gehanteerd. 

Verhouding tussen ADR en conflictbemiddeling 

Conflictbemiddeling is te beschouwen als een specifieke vorm van Alternatieve 
geschilbeslechting. Het Platform alternatieve geschilbeslechting definieert het 
begrip ADR als volgt: het oplossen van conflicten op een wijze die voor beide 
partijen aanvaardbaar is, met inschakeling van een derde (arbiter, bemiddelaar), 
maar zonder dat daarbij een beroep op de rechter wordt gedaan. Het Platform 
spreekt van "private rechtspraak" als conflicterende partijen een derde partij 
anders dan de rechter benaderen met het verzoek een beslissing te nemen. Vele 
bestaande vormen van arbitrage/geschillencommissies kunnen hieronder worden 
geschaard. 
Anderen vatten het begrip breder op, en scharen ook mechanismen van informele 
geschiloplossing waarbij geen sprake is van een derde-betrokkene (zoals onder-
handeling), onder het begrip ADR 4 . 

Volgens het Platform ADR is van conflictbemiddeling sprake als twee partijen zelf 
door middel van onderhandeling tot een oplossing komen, waarbij het onderhan-
delingsproces wordt ondersteund en begeleid door een onpartijdige derde (de 
conflict-bemiddelaar).' In dit onderzoek sluiten we aan bij de definitie van het 
Platform. 

Modaliteiten van conflictbemIddeling 

In discussies over conflictbemiddeling komen verschillende modaliteiten van 
conflictbemiddeling naar voren: 6  
• afhankelijk van het terrein waarop de bemiddelaar zich begeeft (scheidingsbemiddeling, 

arbeidsbemiddeling, etc); 

• afhankelijk van de persoon die bemiddelt (advocaat-bemiddelaar, leken-bemiddeling); 

• afhankelijk van de wijze waarop de bemiddelaar zich opstelt: "facilitative mediation (de 

bemiddelaar is puur een procesbegeleider); directieve of "evaluative mediation" (de be-

middelaar neemt zelf standpunten in); "med-arb" (partijen spreken af dat de bemiddelaar 

een beslissing zal nemen als partijen er zelf niet uitkomen): 

• afhankelijk van de "trigger om over te gaan tot bemiddeling: "contract-based" bemiddeling 

(er is contractueel bepaald dat bemiddeling pleats dient te vinden voordat de gang naar de 

rechter openstaat); "consensus-based" bemiddeling (partijen besluiten op basis van con-

sensus dat zij een bemiddelingspoging willen ondernemen); "mandatory mediation" 

(partijen zijn verplicht am een bemiddelingspoging te ondernemen); "court-annexed medi-

ation" (de rechter verwijst zaken die voorkomen naar een bemiddelaar). 8  

5 

6 

7 

Zie by. Kielboer, HuIs, De Kluiver, 1997:36; Schuyt, 1983, en Hertogh, Kleiboer, 1996. Zij maken indelingen 

van typen ADR, ingedeeld naar de mate waarin partljen zelf de hand houden In de oplossing van een con-

flict. Onderhandeling tussen par -then zonder de betrokkenheld van derden zien zij als een vorm van ADR. 

Platform ADR, tussenrapportage 

Aantekeningen congres 'mediation, the alternative?' Amsterdam, 25-28 maart 1998 

Zie Kleiboer, HuIs, be Kluiver, 1997: 36 

Zie bijv. Klelboer, HuIs, De Kluiver, 1997:36 
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Conflictbemiddeling en bemiddelings-achtige activiteiten 

In het onderzoek zijn we in eerste instantie uitgegaan van de definitie van con-
flictbemiddeling, zoals geformuleerd door het Platform ADR: de partijen komen 
zelf door middel van onderhandeling tot een oplossing, en worden in het onder-
handelingsproces ondersteund en begeleid door een onpartijdige derde. De 
onderscheiden modaliteiten van conflictbemiddeling vormen een hulpmiddel in 
het zoekproces naar bestaande voorbeelden van conflictbemiddeling en naar 
mogelijkheden voor verdergaande toepassing. 
Gedurende het onderzoek hebben we onze ogen echter niet gesloten voor bemid-
delings-achtige activiteiten: de oplossing van een conflict in een vroeg stadium 
door tussenkomst van iemand die strikt gezien geen onpartijdige derde is. 
Lopende het onderzoek is namelijk gebleken, dat een strikte afbakening van het 
begrip conflictbemiddeling niet altijd mogelijk of zinnig is. Om begripsverwarring 
te voorkomen, reserveren we in dit onderzoeksverslag de termen 
(conflict)bemiddeling en mediation voor bemiddeling volgens de definitie van het 
Platform. Voor andere bemiddelings-achtige activiteiten hanteren we andere 
termen: 

(1) Conflictbemiddeling/mediation: een onpartijdige derde ondersteunt en bege-
leidt een onderhandelingsproces - partijen komen er zelf uit (cf. definitie bemid-
deling zoals gehanteerd door het Platform ADR). De bemiddelaar vervult hierbij 
een procesrol, waarbij hij op zij zich meer of minder directief kan opstellen 
("facilitative" versus "evaluative mediation"). De partijen kunnen zich laten 
bijstaan door een belangenbehartiger; 
(2) Interventie: een onpartijdige derde hoort beide partijen aan, tracht deze tot 
rede te brengen en probeert een oplossing te formuleren waar beide partijen zich 
in kunnen vinden. De bemiddelaar vervult hierbij een actieve rol, neemt een 
standpunt in, spreekt vaak vanuit een bepaalde autoriteit, formuleert mogelijke 
oplossingen, geeft (impliciet of expliciet) een eigen oordeel (overlap met "med-
arb"); 
(3) Belangenbehartiging: een derde die als potentiele belangenbehartiger wordt 
benaderd, onderneemt pogingen om partijen nader tot elkaar te brengen. De 
belangenbehartiger kan zich daarbij faciliterend of meer directief opstellen. 
(4) Onderhandeling tussen belangenbehartigers: belangenbehartigers van de 
conflicterende partijen trachten samen tot een oplossing te komen waar hun 
clienten zich in kunnen vinden. 

Het verschil tussen mediation en interventie is gelegen in de wijze waarop de 
bemiddelaar zijn rol opvat (faciliterend versus directief/"evaluative"). 
Belangenbehartiging en onderhandeling tussen belangenbehartigers kunnen in 
principe niet onder het begrip Conflictbemiddeling worden geschaard. Er is 
immers geen sprake van een onpartijdige derde die het onderhandelingsproces 
ondersteunt. Belangenbehartigers zelf noe men hun activiteiten vaak wel bemidde-
ling. 	 • 

9 



10 I 	10 

Kansen voor conflictbemiddelIng B&A Groep 

1.3 Achtergronden: een literatuurverkenning 

Drie onderwerpen die in publicaties over ADR/conflictbemiddeling regelmatig aan 
de orde komen, vormen relevante achtergrondinformatie bij deze studie. Een 
eerste onderwerp betreft voorbeelden/beschrijvingen van reeds bestaande 
praktijken van alternatieve geschilbeslechting. Een tweede onderwerp voor 
reflectie in de literatuur zijn de voor- en nadelen van conflictbemiddeling, en 
voorwaarden voor bemiddeling. Fen derde onderwerp betreft eigenschappen van 
bemiddelaars en technieken van bemiddeling. 

Bestaande vormen van alternatieve geschilbeslechting 

In publicaties wordt regelmatig beweerd dat ADR en conflictbemidde-
ling/mediation een oud verschijnsel in een nieuw jasje is: in Nederland zijn vele 
bestaande vormen van alternatieve geschilbeslechting aan te wijzen. Een zeer 
vroege vorm van ADR kan worden aangetroffen in de tijd van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden, toen de "Leidse Vredemakers" voorafgaand aan civiele 
procedures partijen tot verzoening trachtten te brengen. 9  In Nederland heerst, 
mede als gevolg van ten informele rechtscultuur, van oudsher een zeer vruchtbaar 
klimaat voor de instelling van allerlei vormen van niet-juridische en quasi-
juridische institutionele arrangementen: 
• Binnen het civiele recht is de meeste ervaring opgedaan met alternatieve vormen van 

geschilbeslechting. De civiele rechter kan optreden als "bemiddelaar" om partijen tot een 
schikking te brengen (Comparitie na antwoord) 

• Het Nederlands Arbitrage Instituut biedt al sinds 1949 institutionele arbitrage aan. 
Daarnaast bestaat er de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven. Deze arbitrage heeft 
met name betrekking op vermogensrechtelijke overeenkomsten.' 

• Binnen en naast het strafrecht zijn diverse vormen van (schade)bemiddeling tussen 

siachtoffer en dader mogelijk." We verwijzen naar de experimenten Dading, de zogenaam-
de "Haltafdoening"' en schadebemiddelingspogingen die in het kader van de wet en richt-
lijn Terwee n  worden ondernomen. 

• In (onder andere) Zwolle, Utrecht en Rotterdam lopen buurtbemiddelingsprojecten, waarbij 
conflictoplossing plaatsvindt zonder dat direct sprake hoeft te zijn van een strafbaar feit 
of een juridisch conflict: 4  

• In her arbeidsrecht zijn vele vormen van alternatieve geschillenbehandeling te onderschei-
den.' Onder andere in ontslagvergunningsprocedures, bij geschillen over CAO's, bij het 
niet-nakomen van bepalingen in de Wet op de Ondernemingsraden, en bij geschillen over 
discriminatie, bestaan er diverse soorten van arbitragecommissies en conflictbemidde-
laars. 

12 

3 

14 

IS 

Zie: Mid< 5mIlde, Is bemiddeling alternatief voor rechtspraak? IN: De justitiekrant, nummer 4,7 maart 1997. 

Zie ook: C.M.G. ten Raa, De oorsprong van de kantonrechter, diss. Rotterdam/Deventer 1970, p. 129. 

Zie mr P.W. van Baal, AGB In het privaatrechtelijk verkeer, In: Prof. Mr I.C. van der Vlies, mr. S. Pront-van 

Bommel (red.), Van toetsIng near bemiddeling, Deventer, 1997 

Zie voor een overzicht: Ministerie van Justine. BeleidsnotItie inzake (schade)bemiddefing in her strafproces, 
verge!)) king (lading en andere betniddelingsvormen, 16 juli 1997 

Zie B&A Groep, Schaderegelinge.n in de HALT-afdoenIng, 1995 

Zie B&A Groep, Slachtofferzorg: netwerken en resultaten, evaluatie van de Wet en Richtilin Terwee, 1996; 
B&A Groep: Slachtofferzorg In Nederland, Den Haag, 1998; Marlene Verberk en Henk Geveke, Schadevergoe-
dingen In de praktijk: een somber beeld?, In: SEC, NH 1996, nr. 4. 

Zle Interdisciplinair Centrum voor Buunbemiddeling, EUR, tie Buurtbemiddeling, voor de buurt, door tie 
buurt, 1997 

Vergelijk: Mw. J.C.M. van Horne, Alternatieve geschillenbehandeling binnen het arbeidsrecht, in: De rechter 
aan de kant, Jonge Balie Congres 1992; en Mr. A. van Horne, ADR In het arbeidsrecht, in: Rechtshulp, 8/9, 
1995 
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• Voor de oplossing van con flicten tussen consumen ten en ondernemers buiten de rechter 

om, bestaan sinds 1970 geschillencommissies die een uitspraak doen in de vorm van een 

bindend advies. 

• Reeds geruime tijd vindt bemiddeling plaats (veelal door advocaten) bij scheidingszaken 

om afspraken te maken over de verdeling van de gemeenschappelijke goederen, de toewij-

zing van de echtelijke woning, de vaststelling van alimentatie en het gezag over en de 

omgang met kinderen. De leden van de Vereniging voor Advocaat Scheidingsbemiddelaars 

(de VAS) behandelen steeds meer zaken en krijgen veel publiciteit. 

• In het huurrecht bestaat reeds jaren een sterk geinstitutionaliseerde vorm van buitenge-

rechtelijke geschilbeslechting: de huurcommissie kan bij geschillen tussen huurder en 

verhuurder een uitspraak doen of een advies geven. De bevoegdheden en werkwijze van 

de huurcommissie zijn vastgelegd in de Wet op de Huurcommissies 1979. 

• De Nederlandse Franchise vereniging (NFV) biedt leden mediation-diensten aan. Bij franchi-

se-ondernemingen in contracten tussen franchisenemer en moederbedrijf is opgenomen 

dat bij conflicten eerst bemiddeling plaatsvindt. 

Uit de bovenstaande - niet limitatieve - opsomming blijkt, .clat reeds op verschil-
lende wijzen conflicten worden afgehandeld buiten de rechter om. De meeste van 
de bovengenoemde vormen van ADR zijn te typeren als "private recht-
spraak"/arbitrage, waarbij een derde een bindend oordeel velt. Het instrument 
conflictbemiddeling (mediation), waarbij partijen er onder begeleiding van een 
neutrale derde zelf uitkomen, lijkt minder vaak voor te komen. Alleen echtschei-
dingsbemiddeling en buurtbemiddeling lijken aan de definitie te voldoen. Bij de 
comparitie na antwoord is de rechter strikt genomen geen bemiddelaar: hij kan 
later immers een oordeel geven als de partijen niet zelf tot een vergelijk komen 
("med-arb"-achtig). De bemiddeling in het kader van een strafproces 
(Halt/Dading/Terwee), kan strikt genomen geen bemiddeling worden genoemd, 
omdat de dader onder druk wordt gezet door de "bemiddelaar". In sommige 
arrondissementen spreekt men daarom ook liever niet van schadebemiddelen, 

maar van schaderegelen. 

Voor- en nadelen van conflictbemiddeling 

In de literatuur en in discussies over conflictbemiddeling komen dezelfde voor- en 
nadelen steeds weer terug. Gezien de beperkte ervaring met conflictbemiddeling 
in Nederland, zijn het veelal veronderstelde voor- en nadelen: er is slechts in zeer 
beperkte mate empirisch vastgesteld of deze ook kloppen. Veel van de veronder-
stelde voor- en nadelen vormen stof voor discussie. De veronderstellingen zijn 
deels gebaseerd op ervaringen in het buitenland. In het onderstaande geven we 
enkele veelvuldig herhaalde stellingen "pro"-conflictbemiddeling weer: 
• Conflictbemiddeling zorgt voor een betere en duurzame oplossing van con flicten. Veronder-

steld wordt dat geschillen beter worden opgelost en minder snel opnieuw de kop opsteken 

als partijen er zelf samen uit zijn gekomen. Dat laatste maakt dat de overeenkomst die 

eruit voortkomt beter wordt nageleefd. 

• Conflictbemiddeling creeert "win -win" situaties. Simpel gesteld geeft een rechter of een 

arbiter een partij gelijk, en de andere ongelijk. Bij bemiddeling kan worden gestreefd naar 

"win-win" situaties, waarbij beide partijen het eens zijn over de gekozen oplossing. 
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• Conflict bemiddeling geeft con flicten terug aan de burger/bevordert zelfredzaam-

heidfempowerment". Als partijen een beroep doen op een rechter of arbiter, geven zij hun 

conflict in zekere zin uit handen: een ander neemt immers een beslissing. Bij conflictbe-

middeling dienen partijen er zelf uit te komen, hetgeen past in een streven naar zelfred-

zaamheid en "empowerment" van burgers. 
• Conflictbemiddeling is een goedkope en snelle manier van geschilbeslechting. Door conflict-

bemiddeling kunnen dure en langlopende juridische procedures worden vermeden. 
• Conflictbemiddeling verlaagt de werklast van de rechter. Een mogelijke vermindering van 

de werkdruk van rechters door introductie van conflictbemiddeling, worth regelmatig 

genoemd als positief gevolg. 

Deze stellingen zijn (in een Nederlandse context) nog nauwelijks empirisch 
getoetst. I6  Buiten scheidings- en buurtbemiddeling is er nog niet zoveel ervaring 
met conflictbemiddeling opgedaan." In de Nederlandse discussie over conflictbe-
middeling, warden sommige veronderstelde voordelen in twijfel getrokken. 
Diverse opinianten vragen zich bovendien af of conflictbemiddeling in de Neder-
landse situatie een meerwaarde heeft, naast alle vormen van informele geschilbe-
slechting die Nederland al rijk 	Naast vraagtekens bij nut en noodzaak van 
conflictbemiddeling, warden oak enkele veronderstelde gevaren/nadelen van 
conflictbemiddeling geponeerd: 

• De verhouding tussen con flictbemiddeling en rechtsbescherming is problematisch. Juridische 
procedures waarborgen de belangen van de "zwakkere partij". Bij conflictbemiddeling 

worden partijen gezien als gelijkwaardige mondige partijen, waardoor de "zwakkere partij" 
ondergesneeuwd kan raken. Bij ongelijkwaardigheid van partijen is conflictbemiddeling 

daarom onwenselijk. Volgens sommigen kan dit probleem worden opgelost door partijen 
de gelegenheid te bieden zich te laten bijstaan gedurende een bemiddelingspoging; 

• Conflict bemiddeling staat op gespannen voet met openbaarheid en jurisprudentievorming. 

Conflictbemiddeling vindt plaats achter gesloten deuren. Door gebrek aan openbaarheid 
• kan de rechtsgelijkheid in het geding komen. In het verlengde hiervan kan een oplossing 
geen precedenten scheppen voor volgende, gelijksoortige gevallen. 

• Conflictbemiddeling en afstand doen van het juridisch maximaal haalbare?In het kader van 
een bemiddeling kan een partij besluiten (deels) afstand te doen van mogelijke claims. Het 
is maar de vraag of dat wenselijk is: wat als later de situatie verandert? 

Net als bij de stellingen "pro"-bemiddeling, geldt oak voor deze stellingen dater 
geen zicht bestaat op hun empirische houdbaarheid. 

Voorwaarden voor bemiddeling 

Niet alle conflicten lenen zich voor conflictbemiddeling. Belemmerende factoren 
zijn onder andere gelegen in de bestaande wet- en regelgeving. Zo is op diverse 
rechtsgebieden een stelsel van termijnen verbonden aan de rechterlijke conflictbe-
slechting. Bemiddeling is dan alleen aantrekkelijk als hiervan een opschortende 

16 
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Zie by. Hekman E.GA en Klijn, A, Scheidingsmanieren WODC, Gouda 1989 

Hoefnagels, G.P. Semen trouwen samen schelden, Zwolle 1993 

Bij de rechtbanken in Amsterdam en in Zwolle, en de Buro's voor Rechtshulp in Arnhem en Den Bosch lopen 

momenteel experimenten conflIctbemiddeling, die tegelijkertijd met dit onderzoek worden geevalueerd door 

de Universitelt van Amsterdam. De aantallen bemiddelingen die in het kader van deze projecten worden 

uitgevoerd zijn echter nog zo beperkt, dat de stellingen Met goed kunnen worden getoetst. 

Zie by Brulnsma in Kleiboer (red) Alternatleve wegen naar het recht, Nijmegen, 1997 
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werking uitgaat. Bij sommige conflicten is een uitspraak van de rechter vereist 
voor vervolgprocedures. Een bekend voorbeeld hiervan is het vereiste van een 
rechterlijke uitspraak (of een uitspraak van de Regionale Directeur Arbeidsvoor-
ziening) bij ontslagzaken in verband met WW-aanspraken. 
Veelal geinspireerd op Amerikaanse studies naar conflictbemiddeling, komen in de 
literatuur steeds weer dezelfde kenmerken van conflicterende partijen en/of 
conflicten terug die een bemiddelingspoging bij voorbaat meer of minder kansrijk 
en/of wenselijk zouden maken. In de Nederlandse context is hiernaar nog nauwe-
lijks onderzoek verricht. Met een "+"-teken worden bevorderende, en met een 
teken worden belemmerende kenmerken aangeven: 

+ Aanwezigheid van onderhandelingsruimte. Conflicten met een principieel karakter en 

conflicten waarvoor standaardoplossingen bestaan, lenen zich minder goed voor con-

flictbemiddeling. Er moet sprake zijn van enige onderhandelingsruimte.' 

+ vrijwillige deelname/bereidwilligheid van partijen. Vaak wordt gesuggereerd dat 

"verplichte" bemiddelingspogingen gedoemd zijn te mislukken: beide partijen dienen 

vrijwillig deel te nemen omdat ze zich anders niet constructief opstellen. Uit experimenten 

in bijvoorbeeld Noorwegen, Canada en Australie op het terrein van echtscheidingen is 

echter gebleken dat een verplichting bij wet am een bemiddelingspoging te ondernemen, 

in de praktijk positief kan uitpakken.' 

+ Duurzame relatie tussen de con flicterende partijen. Veel auteurs zijn het erover eens dat 

bemiddeling meer kans van slagen heeft als de partijen in de toekomst met elkaar verder 

moeten. Zij hebben dan namelijk meer belang bij een oplossing waarbij men "on speaking 

terms" blijft. 

+/- Vroeg of laat stadium????Sommigen suggereren dat bemiddeling in een zo vroeg mogelijk 

stadium dient plaats te vinden: dan zijn de posities nog niet verhard en is een gesprek 

nog mogelijk. Anderen geven juist aan dat partijen pas geneigd zullen zijn am 

bemiddeling te proberen als zij "moe zijn gestreden", of als zij doorkrijgen dat een 

juridische strijd oak niet de oplossing brengt. 

+ Belang bij beslotenheid. Bij conflictbemiddeling is het mogelijk een conflict niet in de 

openbaarheid te brengen. Als partijen daar belang bij hebben, dan is de kans grater dat zij 

hun best doen am er met bemiddeling uit te komen. 

Bemiddelaars en bemiddelingstechnieken 

In de discussie over conflictbemiddeling wordt veel gesproken over de vragen wie 
er het best kan bemiddelen en hoe deze persoon dient te bemiddelen. 

De "wie" vraag. Velen vinden dat een bemiddelaar een juridische achtergrond dient 
te hebben en dat bijvoorbeeld juristen, advocaten en notarissen bij uitstek 
geschikt zijn om deze rol op zich te nemen. Partijen zullen gedurende een bemid-
deling altijd de juridische oplossingstrajecten en criteria in het achterhoofd 
hebben, en een bemiddelaar moet in staat zijn om de juridische mogelijkheden uit 
te kunnen leggen, zo luidt de redenering. Conflictbemiddeling vindt volgens deze 

19 

20 

Brinkman, E, conflictbemiddeling binnen de sociale rechtsgebieden; de toepasbaarheid en bekostiging,in: 

Rechtshulp, 8/9, 1995. 

Roo, A.J. de en Jagtenberg, R.W., Geschikt voor een Schikking?, in Sociaal Maandblad Arbeid nr. 9 en nr. 10, 

1990. 

Aantekeningen congres 'mediation, the alternative?" Amsterdam, 25-28 maart 1998 
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"school" immers plaats "in the shadow of the law": de juridische 
(on)mogelijkheden en criteria vormen een belangrijk referentiekader gedurende de 
bemiddeling. 
Anderen zijn van mening dat de vraag afhankelijk is van de persoon en dat 
juridische kennis er niet zozeer toe doet. Andere vaardigheden zijn belangrijker. 
Een derde insteek is dat een juridische benadering van conflicten juist funest is 
voor bemiddeling en dat bemiddelaars dus bij voorkeur geen juristen zijn. 

Een specifiek discussiepunt betreft de wenselijkheid van rechter-bemiddelaars: het 
is denkbaar dat een rechter inziet dat een specifieke zaak beter door een goed 
gesprek dan door een uitspraak kan worden beslecht. Er heerst echter algemene 
twijfel over de wenselijkheid van een rechter die in een en dezelfde zaak de toga 
uittrekt en de pet van bemiddelaar opzet. Ook zonder toga zal de rechter waar-
schijnlijk (ongewild) te veel overwicht hebben om de partijen zijn machtspositie te 
doen vergeten. 21  

De "hoe"-vraag. In de vakliteratuur wordt vrij veel aandacht besteed aan technie-
ken en methoden van bemiddeling, en worden ervaringen met bemiddelingen 
uitgewisseld. Het betreft hier vooral praktische tips en vaardigheden voor het 
laten slagen van bemiddelingen. n  Het Tijdschrift voor Mediation heeft een aparte 
rubriek over Mediation in de Praktijk, waar in elke uitgave een aantal artikelen is 
opgenomen met als thema "how-to-do". 23  Deze publicaties handelen over de 
volgende vragen: Hoe stel je je op als bemiddelaar? Welke vaardigheden zijn 
nodig? Welke onderhandelingsmethoden zijn bruikbaar? In welke setting dient 
bemiddeling plaats te vinden? 

1.4 Opzet van het onderzoek 

Tegen de hiervoor geschetste achtergronden is de behoefte ontstaan aan meer 
inzicht in wenselijkheid en mogelijkheden voor conflictbemiddeling. Het Platform 
ADR en het ministerie van Justitie hebben een viertal rechtsterreinen geselecteerd 
waarbinnen een zoektocht naar verdere toepassingsmogelijkheden van het 
instrument conflictbemiddeling is gewenst: 
• het arbeidsrecht 
• het huurrecht 
• het sociale zekerheidsrecht 
• het handelsrecht 

De selectie van deze rechtsterreinen is met name ingegeven door de grote aantal-
len zaken die voor de rechter worden gebracht en/of het vermoeden dat conflict-
bemiddeling vrij eenvoudig ingang kan vinden op het bewuste terrein. 

21 

22 

23 

Het platform ADR stelt zIch In zUn tussenrapportage overIgens op het standpunt dat bemiddelIng door een 

rechter vooralsnog toelaatbaar Is, als de rechter na een mIslukte bemIddelIng maar geen rechtersrol gaat 

venrullen in dezelfde zaak. 

Zle bUvoorbeeld Brown & Marriott, 1993 

Zie bUvoorbeeld De publIcatie: J. van Bruggen (red.), 'Praktisch ongelost, mediation als methode voor 

conflicthantering", Sdu, 1997 
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Het onderzoek wordt verricht op een moment dat conflictbemiddeling zich 
grotendeels in een conceptuele of experimentele fase bevindt. Er vindt veel idee-
ontwikkeling plaats, maar vraag en aanbod van conflictbemiddeling zijn nog 
nauwelijks geInstitutionaliseerd. Het onderzoek heeft daarom het karakter van een 
ex ante beleidsevaluatie: het achterhalen van mogelijkheden en wenselijkheden 
van een toekomstige inzet van conflictbemiddeling, op basis van huidige ervarin-
gen met dit instrument, en op basis van inzichten over de wijze waarop conflicten 
zich op dit moment ontwikkelen en uiteindelijk worden afgehandeld. 
Gelijktijdig met dit onderzoek worden experimenten met conflictbemiddeling bij 
enkele rechtbanken en Buro's voor Rechtshulp geevalueerd. 25  Daarnaast zijn er 
enkele buurtbemiddelingsprojecten operationee1. 26  

Kenmerken van het onderzoek: reconstructie en instantie-onderzoek 

("middenvelders") 

Bij de uitvoering van het onderzoek naar mogelijkheden voor (een uitbreiding van) 
conflictbemiddeling hebben we twee belangrijke keuzen gemaakt. 

Reconstructie van het "typische conflictverloop". In de eerste plaats is ervoor 
gekozen om enkele typen conflicten te selecteren. Door het "typische conflictver-
loop" van de geselecteerde geschillen te reconstrueren, wordt inzicht verkregen in 
de wijze waarop deze geschillen op dit moment worden afgewikkeld; in de mate 
waarin bemiddeling reeds voorkomt; in de redenen voor het al dan niet gebruik 
maken van conflictbemiddeling; en in de maatregelen die nodig zijn om conflict-
bemiddeling te stimuleren. We "volgen" de geschillen van ontstaan tot einde, om 
zicht te krijgen op mogelijkheden voor conflictbemiddeling in diverse stadia van 
conflictontwikkeling. 
In samenspraak met het ministerie van Justitie en het Platform ADR zijn de 
volgende typen geschillen geselecteerd: 

Huurrecht: 

Arbeidsrecht: 

Sociale Zekerheidsrecht: 

Handelsrecht: 

(Rechts)hulpverlenende instanties/middenvelders. In de tweede plaats is ervoor 
gekozen het onderzoek te richten op (rechts)hulpverlenende instanties, vanuit de 
veronderstelling dat conflicterende partijen geinstitutionaliseerde (rechts)hulp 
zullen zoeken als het conflict zich ontwikkelt. Deze (rechts-)hulpverlenende 
instanties hebben goed zicht op het verloop van geschillen en kunnen daar 
bovendien invloed op uitoefenen door de adviezen die zij verstrekken. Per type 
geschil, per rechtsterrein zijn andere instanties relevant. In dit onderzoeksverslag 
zullen we deze (rechts)hulpverlenende instanties ook wel aanduiden met de term 

25 

26 

Huurachterstanden en huuroverlast 

Arbeidsconflicten/ontslag en WOR-conflicten 

Reintegratie uitkeringsgerechtigden en terugvorderingen 

Tekortkomingen in de bouw en autoverkoop 

Deze experimenten worden gelijktijdig met dit onderzoek geevalueerd door Joris Kocken en Niels van Manen 

van de Universiteit van Amsterdam 

Zie de publicatie Buurtbemiddeling, voor de buurt, door de buurt van het Interdisciplinair Centrum voor 

Buurtbemiddeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 1997 
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"middenvelders", om uit te drukken dat zij een doorverwijzende functie vervullen 
op de "markt" van de geschilbeslechting. 
Door diepte-interviews met deze middenvelders op de verschillende rechtsgebie-
den hebben we informatie verkregen aan de hand waarvan het "typische" geschil-
oplossingstraject van de geselecteerde conflicten kan worden gereconstrueerd. 

Conceptueel kader 

Het uitgangspunt daarbij is geweest dat een conflict zich ontwikkelt en dater in 
opeenvolgende ontwikkelingsstadia "openingen" zijn voor bemiddeling. We 
realiseren ons dat elk conflict individuele kenmerken heeft. De figuur dient enkel 
en alleen als een richtinggevend kader voor het empirisch onderzoek. Als basis 
voor het schema dient de klassieke piramide-structuur van de evolutie van 
conflicten. Het conceptuele schema kan als volgt worden gevisualiseerd: 

Aan de basis van de piramide is er sprake van een grief of onenigheid tussen 
partijen. In deze pre-juridische fase kunnen diverse vormen van bemiddeling 
plaatsvinden, door de directe omgeving (een vriend, een familielid) of een formele 
instantie. 
Als het conflict hiermee niet de wereld uit wordt geholpen, zal een deel van de 
conflicten juridisch worden geinterpreteerd, waarmee duidelijk wordt welke 
procesgang dient te worden doorlopen om het conflict op te lossen. Soms zal in de 
voorgeschreven procesgang verwezen worden naar conflictbemiddeling ("contract-
based" bemiddeling). Ook kunnen partijen gezamenlijk besluiten niet naar een 
rechter of arbiter te gaan, maar te kiezen voor bemiddeling. De mechanismen die 
ten grondslag liggen aan de keuze voor bemiddeling trachten we bloot te leggen. 

Ook als partijen de voorgeschreven procesgang richting rechter/arbiter hebben 
ingeslagen, kunnen zij te alien tijde gezamenlijk besluiten om van deze weg af te 
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• 

• wijken om te proberen er (met behulp van een onafhankelijke derde) samen uit te 
komen. 

• Als een conflict uiteindelijk wordt voorgelegd aan een rechter of arbiter, kan 

• 
alsnog conflictbemiddeling worden toegepast. De rechter of arbiter kan verwijzen 
naar een bemiddelaar (court-annexed, of arbitration-annexed mediation). Daar- 

• naast kunnen ook in dit stadium partijen zelf besluiten af te zien van een rechter-
lijk oordeel en te proberen er zelf (met behulp van een onafhankelijke derde) uit te 

• komen. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Onderzoeksvragen 

Tijdens de diepte-interviews hebben de volgende hoofdvragen centraal gestaan: v  
• Hoe ziet de "levenscyclus" van de geselecteerde geschillen eruit, hoe ontwikke-

len ze zich en op welke wijze worden de geselecteerde geschillen in de praktijk 
opgelost? 

• In hoeverre en op welke wijze speelt conflictbemiddeling (in welke vorm dan 
ook) daarbij reeds een rot? 

• In hoeverre is het wenselijk en mogelijk om conflicten door bemiddeling te 
beeindigen? Welke factoren belemmeren/faciliteren de gang naar bemiddeling? 

• Welke maatregelen zijn nodig om de toepassing van conflictbemiddeling te 
stimuleren? 

Om te voorkomen dat het onderzoek zich teveel concentreert op een bepaald 
gebied van Nederland, is ervoor gekozen de respondenten te selecteren binnen 
drie regio's: Rotterdam/Randstad, Arnhem/Zutphen en Groningen. 

• 
Een uitgebreide onderzoeksverantwoording met een lijst van respondenten vindt u 
in de bijlage. 

• 1.5 Leeswijzer 

1  • 	 Tot zover dit inleidende deel. Dee! B bevat een verslag van het empirische onder- 
zoek. Achtereenvolgens geven we een beschrijving van de casus op het terrein van 
het huurrecht (hoofdstuk twee), het arbeidsrecht (hoofdstuk drie), het sociale 

• 
zekerheidsrecht (hoofdstuk vier) en het handelsrecht (hoofdstuk vijf). In deel C 
beschrijven we in algemene termen de markt van conflictbemiddeling (hoofdstuk 

• zes), formuleren we conclusies (hoofdstuk zeven) en aanbevelingen (hoofdstuk 
acht). 

• 
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• de bijlage 
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27 Zie voor een ultgebreider overzicht van de vraagstelling in het onderzoek de onderzoeksverantwoording in 

de bijlage 
28 Als bijlage is een methodologische verantwoording gevoegd waarin deze criteria worden weergegeven. 
29 Zie voor een uitgebreider overzicht van de vraagstelling in het onderzoek de onderzoeksverantwoording in 
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1#;1 2. Huurachterstanden en overlastsituaties 

2.1 lnleiding 

Over huurzaken wordt veel geprocedeerd: ongeveer 25% van de zaken die bij de 
kantonrechter worden aangebracht, zijn huurrechtzaken." Twee "typen" huurcon-
flicten hebben we nader bekeken: huurachterstanden en overlastsituaties. 
Huurachterstand is gekozen wegens de grote hoeveelheid rechtszaken. De 
overlastsituatie is gekozen omdat het inhoudelijk een interessant conflict is voor 
conflictbemiddeling (complex, veel achterliggende problemen, maatschappelijke 
relevantie). Overlastsituaties komen niet zozeer bij de rechter als wel in de 
voorfase veelvuldig voor. 

Achtereenvolgens analyseren we het huurachterstand- en het overlastconflict. Per 
fase gaan we in op relevante actoren, het voOrkomen van bemiddeling en mogelij-
ke openingen voor bemiddeling. We sluiten het hoofdstuk af met een samenvat-
ting en reflectie. 

2.2 Huurachterstanden 

Het "typische conflictverloop" van een conflict over achterstallige huur, kan als 
volgt schematisch worden weergegeven. In grote lijnen kunnen drie fasen worden 
onderscheiden: het ontstaan van het probleem (een huurschuld) met daaraan 
gekoppeld een aanmaningentraject, de fase waarin pre-gerechtelijk naar een 
oplossing wordt gezocht, en de fase waarin het geschil voor de rechter wordt 
gebracht. 

30 
CBS: gemiddeld 56500 van de 226000 zaken per jaar in de periode 1994-1996. 

1 21 
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HU U RACHTERSTAN D EN 

middenvelders 

Advocaten 

Rum voor Rechtshulp 

Social. Raadslieden 

Rechtswinkels 

Sodale dienst 

Schuldsaneringsbureau 

Huurcommissie 

openingen voor 
bemiddeling 

"after court"? 

"court-annexed" 

Versterken ml 
schuldsanering 
en huurcommissle 

Gesprek i.p.v. 
automatisch. 

aanmaning 

2.2.1 Fase 1: ontstaan huurschuldconflict, eerste aanmaningen 

Huurachterstanden ontstaan simpelweg als huurders hun huur niet op tijd 
betalen. Grofweg kunnen twee groepen huur-schuldenaren worden onderscheiden: 
een eerste groep heeft te kampen met huurachterstanden vanwege (meerdere) 
geldproblemen. Huurachterstanden komen zelden alleen, mensen die hun huur 
niet meer kunnen betalen hebben vaak te maken met meerdere schuldeisers. Het 
blijkt niet altijd makkelijk communiceren met deze huurders: op betalingsherin-
neringen wordt vaak niet gereageerd en ze zijn lastig bereikbaar voor de verhuur-
der. 
Len tweede groep betaalt de huur niet als een protestmiddel tegen bijvoorbeeld 
achterstallig onderhoud of een huurprijsverhoging: "Als iii, verhuurder, niet zorgt 
voor beter onderhoud, betaal ik mijn huur niet!". We noemen deze groep "protest-
wanbetalers". 

Reactie van de verhuurder : aanmaningenprocedure 
Bij grote verhuurders komt na constatering van huurachterstand veelal een 
geautomatiseerde administratieve aanmaningenprocedure op gang. Persoonlijk of 
telefonisch contact over de achtergronden van een huurachterstand vindt in de 
regel niet plaats. Woningbouwverenigingen lijken overigens vaker geneigd met de 
huurder een gesprek aan te gaan dan particuliere verhuurders. 

Voorbeeld van een aanmaningsbeleid: twee dagen na verstrijking betaaldatum verstuurt de 
particuliere verhuurder de eerste aanmaning en na vijftien dagen de tweede. Na een maand 
vindt de derde aanmaning plaats door de deurwaarder. 

Als de verhuurder reageert op de aanmaning door alsnog te betalen, dan is het 
probleem de wereld uit. De automatisch gestuurde reactie van de verhuurder blijkt 
echter lang niet altijd effectief: huurders reageren er niet altijd op. 
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Bemiddeling in het aanmaningen-traject: nuttig.... Maar waarschijnlijk te 
kostbaar! 
Voor sommige gevallen zou door onderhandeling tussen huurder en verhuurder in 
deze prille fase een conflict kunnen worden voorkomen. Het gaat daarbij met 
name om de zogenaamde "protest-wanbetalers". Bij hen is sprake van een achter-
liggend probleem, het niet-betalen van de huur is bedoeld als een signaal om dit 
probleem aan te kaarten. Een gesprek - eventueel onder begeleiding van een 
onafhankelijke derde - zou het achterliggende probleem op tafel kunnen krijgen 
en bij kunnen dragen aan een oplossing. Een respondent signaleert dat de rechter 
het zogenaamde "opschortingsrecht" van de huurder (betaling opschorten totdat 
groot onderhoud wordt uitgevoerd) langzaamaan aanvaardt. Dit kan verhuurders 
die zich realiseren dat het onderhoud niet optimaal is, motiveren om een buiten-
gerechtelijke oplossing te zoeken. 
Ook voor de andere categorie wanbetalers (met meervoudige geldproblemen) 
geldt, dat het zoeken van een oplossing in een vroeg stadium veel belangen dient: 
hoe hoger de huurschuld oploopt, hoe minder waarschijnlijk het wordt dat de 
huurder aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen. 

Het vervangen van de geautomatiseerde aanmaningenprocedures door een 
communicatiever traject lijkt met andere woorden nuttig, maar niet realistisch: het 
is simpelweg te duur voor verhuurders. Een rol voor een onafhankelijke derde 
(een bemiddelaar) die in deze fase de communicatie tussen huurder en verhuurder 
begeleidt, lijkt al helemaal een stap te ver. 

2.2.1 Fase 2: pre-gerechtelijke conflictoplossing 

Als de huurschuld oploopt, en aanmaningen niet tot betaling leiden, worden veelal 
pogingen ondernomen om een oplossing voor het probleem te zoeken. Verhuur-
ders gaan een gesprek aan of dreigen met incassomaatregelen. Huurders zoeken in 
dit stadium hun toevlucht tot diverse "middenvelders". 

Een varieteit aan middenvelders 
Huurders die worden geconfronteerd met aanmaningen, blijken bij een groot 
aantal uiteenlopende instanties aan te kloppen voor bijstand. Huurders met 
meervoudige geldproblemen hebben vaak al een relatie met de sociale dienst, en 
zoeken vaak hulp bij deze instantie. Deze dienst kan doorverwijzen naar schuld-
saneringsinstanties of naar andere middenvelders als rechtswinkels, buro's voor 
rechtshulp en sociale raadslieden. Tot deze laatste middenvelders wenden ook de 
protest-huurders zich. Buitenlandse huurders gaan ook regelmatig naar allochto-
nenorganisaties of tolken. Externe beheerders van grote verhuurders kunnen ook 
worden beschouwd als "middenvelder". De externe beheerder neemt de dagelijkse 
beslommeringen voor zijn rekening waaronder de inning van huurgelden. "Protest-
wanbetalers" komen ook wel eens terecht bij de huurcommissie. 

"Middenvelders" adviseren wanbetalers met meervoudige geldpoblemen veelal om 
een verzoek tot een betalingsregeling in te dienen. Betalingsregelingen kunnen 
ofwel door de verhuurder zelf worden opgesteld ofwel met behulp van een 
schuldsaneringsinstantie. Protest-wanbetalers onderhandelen vaak zelf (soms 
bijgestaan door rechtswinkeliers of Buro's voor Rechtshulp) met de verhuurder. 
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Schuldsaneringsbureaus 

Via de verhuurder of via middenvelders kunnen wanbetalers met meervoudige 

geldproblemen terecht komen bij een schuldsaneringsbureau. Dit soort instanties 

helpt mensen financieel weer op de rails te krijgen en zorgt ervoor dater maande-

lijkse betalingen worden gedaan. Verder brengen ze de totale schulden in kaart en 

stellen vormen van betalingsregelingen voor aan de verhuurder en huurder. Deze 

bureaus zijn aldus bemiddelaars bij conflicten over huurachterstanden door 

geldgebrek. Zowel de verhuurder als de huurder wordt op deze wijze geholpen. 

Met het wetsvoorstel Schuldsanering Natuurlijke Personen zullen de kansen voor 

conflictbemiddeling wellicht grater worden:de wet schrijft een integrale schuld-

hulpverlening voor waarbij afspraken en samenwerking tussen alle betrokken 

partijen voorop staat (sociale dienst, woningcorporaties, kredietbanken, maat-

schappelijk werk etc.). Met de nieuwe wettelijke regeling krijgen ook rechtbanken 

en advocatuur een taak. 

Door tussenkomst van een schuldsaneringsbureau wordt een deel van de proble-

men opgelost, maar niet alle: er zijn (notoire) schuldenaars die niet tot betalen te 

bewegen zijn of zich niet aan de afspraken houden. Verhuurders - met name 

sociale woningbouwverenigingen - zijn nog wel bereid om tot op zekere hoogte 

mee te werken aan een betalingsregeling, maar zoeken bij voortduring hun 

toevlucht tot de rechter om een executoriale titel voor de huurvorderingen te 

krijgen. Door deze handelwijze komt het conflict in de gerechtelijke fase. 

De huurcommissie 

Eigenlijk heeft de huurcommissie geen taak als het gaat over achterstallige 

betalingen. De huurcommissie heeft echter wel een rol bij de hoogte van huurprij-

zen. In dit verband komen zaken met wanbetalers die weigeren de huur te voldoen 

vanwege achterstallig onderhoud of een huurprijsverhoging, terecht bij de 

huurcommissie. flit staat overigens los van de gang naar de rechter om een 

executoriale titel voor invorderingen te krijgen. 

De huurcommissie volgt een procedure voor de afhandeling van bezwaarschriften 

tegen de hoogte van huurprijzen/huurverhogingen. De huurcommissie past hoor 

en wederhoor toe en formuleert een advies. Partijen kunnen na een advies van de 

huurcommissie naar de kantonrechter, maar zullen dat niet vaak doen omdat 

kantonrechters zich meestal houden aan het advies van de huurcommissie. 

Het komt wel eens voor dat een medewerker van het secretariaat van de huur-

commissie een eenvoudige bemiddelende rol vervult. Het gaat dan om een 

telefoontje om misverstanden weg te werken en partijen nader tot elkaar te 

brengen. Soms proberen leden van de huurcommissie partijen nader tot elkaar te 

brengen tijdens hoorzittingen. 

Casus: het scheefhangende keukenkastje 

Een bejaarde heer wilde de jaarlijkse huurverhoging niet betalen omdat hij ervan "baalde" 

dat de verhuurder nog geen tijd en geld had vrijgemaakt om het scheefhangen van een 

keukenkastje even te verhelpen. Het gevolg was een officiele procedure bij de huurcom-

missie waarbij bezwaar werd aangetekend tegen de huurverhoging. Het secretariaat van de 

huurcommissie heeft in Mt geval even telefonisch contact opgenomen met de verhuurder 

en het probleem was in vijf minuten opgelost. 
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• 
• Bemiddeling in de pre-gerechtelijke fase: executoriale titel via de notaris, 

andere rol huurcommissie 
• De rollen van schuldsaneringsinstanties en van de huurcommissie, zoals hierbo- 

• 
ven beschreven, kunnen worden beschouwd als een vorm van interventie: de 
derde partij is onafhankelijk, maar vervult een actieve rol, neemt een standpunt in 

• en spreekt vanuit een zekere autoriteit. In het verlengde van de rollen die schuld-
saneringsinstanties en de huurcommissie nu vervullen, zien we enkele openingen 

• om conflictbemiddeling verder te introduceren. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Een tweede opening betreft een veranderde rolopvatting en/of een doorverwijs- 

• functie bij de huurcommissie. Het is enerzijds mogelijk om de intervenierende rol 
die de huurcommissie nu al zo af en toe op zich neemt, verder uit te breiden. 

• Binnen de huurcommissies zijn discussies gaande over het takenpakket van de 

• 
huurcommissie en een eventuele bemiddelingsrol daarin, maar de meningen zijn 
verdeeld. Volgens een respondent lenen veel conflicten die bij de huurcommissie 

• zijn zich voor bemiddeling: achterliggende problemen zijn vaak persoonlijk van 
aard die met een goed gesprek vaak zijn op te lossen. Het is echter maar de vraag 

• of de huurcommissie een bemiddelende rol kan aannemen: er is sprake van een 

• "twee-petten-probleem" (de huurcommissie die oordeelt, en de huurcommissie die 
bemiddelt), dat onduidelijkheden schept bij (ver)huurders. Het is mogelijk om - 

• 
bijvoorbeeld op experimentbasis - een bemiddelaar te lieren aan een huurcommis-
sie en/of doorverwijzingen door de huurcommissie naar een conflictbemiddelaar 

• te stimuleren. 

• 2.2.2 Fase 3: de gerechtelijke fase 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Een eerste opening betreft de mogelijkheid om afspraken in een notariele akte vast 
te leggen met als gevolg dat er een executoriale titel kan worden verkregen. 31  
Verhuurders hebben niet altijd vertrouwen in de interventie van een schuldsane-
ringsbureau: zij vrezen dat bij een oplopende huurachterstand uiteindelijk niets 
zal warden betaald en sturen liever aan op een executoriale titel via de rechter. Als 
nu de afspraken die via het schuldsaneringsbureau worden gemaakt, worden 
vastgelegd in een notariele akte, dan kan deze vrees bij de verhuurder worden 
weggenomen en kan een gang naar de rechter worden voorkomen. 

Wanneer aanmaningen of onderhandelingen niets hebben opgeleverd, gaat de 
verhuurder en/of de huurder naar de rechter. Deze route is in de wet aangegeven 
en staat meestal nog eens expliciet in het huurcontract. 

Eenmaal bij de kantonrechter aangekomen, is de huurschuld vaak enorm opgelo-
pen. Vaak zijn in het voortraject al pogingen ondernomen om betalingsregelingen 
te treffen of zijn - in geval van protest-wanbetalers - gesprekken gevoerd om 
standpunten over en weer toe te lichten. De verhuurder wil vaak niets anders dan 
een executoriale titel voor zijn vorderingen. Kantonrechters proberen partijen 
regelmatig te bewegen een minnelijke schikking overeen te komen, met name als 
in het voortraject nog geen pogingen zijn ondernomen om de partijen nader tot 
elkaar te brengen. Een schikking lukt regelmatig - onder voorbehoud dat bij niet 
nakoming van de afspraak door de huurder, de verhuurder een executoriale titel 
heeft. 

ai 
Smjders, Ynzonides en Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer 1997, nr. 417 
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Opening: "court-annexed" mediation 
Diverse respondenten geven aan, dat conflicten over huurachterstanden zich in 

deze fase prima lenen voor conflictbemiddeling, vooral als in de voorfasen weinig 

of geen communicatie is geweest tussen huurder en verhuurder. Doorverwijzing 

naar een bemiddelaar stuit echter op een aantal barrieres, die overigens niet 

specifiek gelden voor dit type conflict: rechters zijn niet allemaal bekend met of 

hebben vertrouwen in conflictbemiddeling, rechters weten niet naar wie ze kunnen 

doorverwijzen, rechters zijn niet alle overtuigd van de meerwaarde van een 

bemiddelaar boven de eigen schikkingsbevoegdheid en de eigen mogelijkheden 

om te bemiddelen ("ik bemiddel continu!"). In hoofdstuk zes gaan we verder in op 

deze algemeen geldende belemmeringen. 

Het is een optie om een bemiddelingsproject te initieren gelieerd aan een kanton-

gerecht, voor huurachterstandzaken, maar wellicht ook voor andere zaken. In 

hoofdstuk 8, Aanbevelingen werken we een mogelijk kantongerechtexperiment 

nader uit. 

Tenslotte: "after -court" interventie? 
Een respondent merkt op dat regelmatig ontruimingsvonnissen worden uitgevaar-

digd in geval van huurachterstanden, maar dat deze in de praktijk slechts zeer 

weinig warden geexecuteerd: met dit dwangmiddel in de hand blijkt een gesprek 

resulterend in een oplossing wel mogelijk... 

"ten ontruimingsvonnis maakt de ernst van de zaak duidelijk. Met het ontruimingsvonnis 

in de hand worth vaak een betalingsregeling getroffen." 

2.3 Overlastsituaties 

Het "typische conflictverloop" van een overlastzaak kan als volgt worden gevisua-

liseerd. Grofweg kunnen vier fasen worden onderscheiden: de fase van de 

"beginnende en toenemende ergernis", de fase van juridisering, de fase van pre-

gerechtelijke conflictoplossing, en de gerechtelijke fase. 

Etgends 

OVERLAST SITUATIES TUSSEN HUURDEFtS 

middenvelders 

Buro vow' Bethunelp 

Soclaal ReadsBorden 

RechtswInkels 

Seclale dIenst 

Bolide 

WonIngbouwverenlfgotl 

BewenersverenIgIng 

openingen voor 
bemiddeling 

"aftercourt, 

"court-annexed"? 

And ere rol 
huurcommissIe 

ButirtbemIddelIng 
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2.3.1 Fase 1: beginnende en toenemende ergernis 

Overlastconflicten komen met name in de grote steden veel voor. In Rotterdam 
ergert bijna een kwart van de bewoners zich wekelijks aan de buren en in Zwolle 
ergert zo'n zes procent zich elke week." De ergernissen hebben betrekking op 
verschillende vormen van overlast. 

Voorbeeld: overlast in Arnhem 

Cijfers van de algemene Woningbouw Vereniging Arnhem geven het volgende beeld. In 
1996 had 40% van de overlast betrekking op geluidsoverlast van de buren en 30% op 
stankoverlast en vervuiling van de woonomgeving. Onder de resterende 30% valt overlast 
door druggebruik of -handel, burenruzies, oneigenlijk gebruik van de woning, berging of 
tuin, overlast door huisdieren en inbraak en/of vernielingen. 

Ergernissen tussen twee of meer buren stapelen zich na verloop van tijd op. Een 
behoorlijk aantal mensen laat het er niet bij zitten en gaat op zoek naar oplossin-
gen. Een deel van de overlasthebbenden richt zich op de bron van het probleem en 
gaat een gesprek aan met de overlastveroorzaker. 

Zelf overlastproblemen oplossen in Rotterdam: de resultaten van een onderzoek 

Een onderzoek naar burenruzies in Rotterdam wijst uit, dat meer dan de helft van de on-
derzochten met ervaring met burenruzie, besluit om de buurman of -vrouw op te zoeken 
om de ruzie te bespreken. Voor een deel heeft dit uitpraten geresulteerd in een verbetering 
van de sfeer, in een derde van de gevallen is het contact na het gesprek verbroken en/of is 
men vertrokken, en een belangrijk deel van de respondenten heeft aangegeven dat de 
verhoudingen verkoelden en het conflict bleef sluimeren. Het is dan ook niet verrassend 
dat de helft van de onderzochte bewoners ontevreden is over de afloop van het zelf oplos-
sen van problemen. Uit: B. Peper en F. Spierings, Buurtbemiddeling, voor de buurt door de 

buurt, Rotterdam 1997, p. 5 

Een aantal van onze respondenten constateert, dat veel overlasthebbenden zich tot 
derden wenden zonder dat zij hebben geprobeerd zich zelf met de overlast-
veroorzaker te onderhouden. Relevante middenvelders in deze fase zijn de 
politie, woningbouwverenigingen, bewonersverenigingen - maar ook een minder 
voor de hand liggende instantie als de sociale dienst. Ook wenden mensen zich tot 
laagdrempelige rechtshulpverleners. 

Interventie door de politie en door woningbouwverenigingen 
In deze fase worden veel bemiddelings-achtige activiteiten verricht door politie en 
woningbouwverenigingen. Deze middenvelders komen in actie na een melding 
respectievelijk een klacht, en spelen een rol bij het op gang brengen van commu-
nicatie tussen de betreffende partijen en het tot stand brengen van een oplossing. 
Een eerste stap is vaak het helder krijgen van de klacht of de melding. Met de 
constatering dat "er herrie is aan de overkant" kan men niet veel. Respondenten 
geven aan dat zij altijd eerst zullen proberen de klager zelf aan te zetten tot actie • 
het aangaan van een gesprek met de overlastveroorzaker. 

32 
Peper, B. en Spierings, F., Buurtbemiddeling.voor de buurt door de buurt, Rotterdam 1997, pag.5 
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Als klachten blijven komen en/of ernstig zijn, dan willen politie en woningbouw-
vereniging/verhuurder naar eigen zeggen wel eens optreden als "bemiddelaar". 
Van echte faciliterende bemiddeling/mediation is niet altijd sprake, omdat de 
politie en de woningbouwvereniging zich in de regel - al dan niet bewust - directief 
opstellen. Daarom spreken we hier liever van interventie - hoewel de gehanteerde 
methodieken door woningbouwverenigingen vaak dicht tegen "zuivere" mediation 
aanzitten: 

Het is de vraag of een verhuurder/woningbouwvereniging een rol als bemidde-
laar/mediator kan vervullen. Hoewel de woningbouwvereniging/verhuurder zich 
onpartijdig tracht op te stellen, is zij niet onafhankelijk: de verhuurder heeft 
immers belang bij het beeindigen van de overlast. De verhuurder wordt bovendien 
snel zelf "partij" in een overlastconflict, omdat zij zelf acties kan ondernemen om 
de overlastveroorzaker te dwingen zich rustiger te gedragen, fysieke maatregelen 
kan treffen om de overlast tegen te gaan (by geluidsisolatie aangaan), en kan 
dreigen met een ontbindings- en/of ontruimingsprocedure. Afhankelijk van de 
mate waarin de verhuurder de klachten "bewezen" of gegrond acht, zal de ver-
huurder zich ook meer als belangenbehartiger voor de klager opstellen. 
Buurtbemiddeling: "opening" 

De toepasbaarheid van en behoefte aan conflictbemiddeling bij overlastproblemen 
komt tot uitdrukking in de experimenten met buurtbemiddeling die in een aantal 
steden zijn gestart (Rotterdam, Zwolle, Gouda). In deze projecten treden buurtbe-
woners als bemiddelaar op. Zij gaan met de klager(s) en degene over wie wordt 
geklaagd om de tafel zitten en proberen de partijen tot een oplossing te krijgen. 
Woningbouwverenigingen en gemeenten subsidieren dergelijke projecten en 
verhuurders verwijzen klagers naar de buurtbemiddeling door. De Erasmus 
Universiteit Rotterdam evalueert deze vorm van bemiddeling!' Het ministerie van 
Justitie (DPAS) subsidieert deze studie. Afbankelijk van de resultaten van deze 
evaluaties, kan het stimuleren van dergelijke buurtbemiddelingsprojecten worden 
gezien als een "opening" in deze fase. 

Respondenten schatten dat een groot deel van de overlastzaken in deze voorfase 
worden opgelost. 

2.3.2 Ease 2: jurldisering van het probleem 

In een tweede te onderscheiden fase wordt het overlastprobleem gejuridiseerd. 
Dat kan op verschillende manieren. In de eerste plaats kan de overlast leiden tot 
strafbare daden (mishandeling, vernielingen, etc.), waardoor het probleem in een 

33 
Zie Peper/Splerings a.w.  
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• 
Bezniddelingsprocedure bij een woningbouwvereniging: mediation of interventie? 
Een medewerker van een woningbouwvereniging schetste ons de volgende bemiddelings- 	 • 

procedure. Als een huurder een klacht indient bij de woningbouwvereniging over iemand 
• die eveneens bij deze woningbouwvereniging huurt, dan nodigt men beide partijen uit 

voor een gesprek. Soms worden de partijen tijdens deze gespreklcen bijgestaan door een 

derde. Dit kan een familielid zijn maar ook een professionele hulpveziener. De verhuurder 
probeert tijdens deze gesprekken partijen te bewegen om afspraken met elkaar te maken, 
deze op papier te zetten en te ondertekenen. 
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strafrechtelijk traject kan belanden. In de tweede plaats zou een overlasthebbende 
een onrechtmatige daadsactie kunnen instellen bij de rechter. 34  In het geval dat 
overlastveroorzaker en overlasthebber bij dezelfde verhuurder huren, kan boven-
dien gebruik worden gemaakt van het huurrecht. Huurders kunnen de verhuurder 
tot actie manen door hem aan te spreken op zijn verplichting zorg te dragen voor 
"woongenot". De verhuurder kan de overlastveroorzaker aanspreken op zijn 
verplichting zich te gedragen als een "goed huurder". We beperken ons tot het 
traject van het huurrecht. 

Verandering in conflictpartijen: van huurder-huurder naar verhuurder- . 

huurder 
Als het overlastprobleem wordt gedefinieerd als een huurrecht-probleem 

• ("verstoord woongenot", niet gedragen zoals een "goed huurder" betaamt), dan 
wordt de verhuurder partij in het conflict. Eerst gaat het om een probleem tussen 

• twee (of meerder) huurders, die last hebben van elkaar. Als de overlasthebbers de 
verhuurder aanspreken op zijn plichten, en de verhuurder vervolgens de overlast- 

• veroorzaker op zijn verplichtingen aanspreekt, dan is sprake van een conflict 
tussen huurder(s) en verhuurder. In sommige gevallen weigert de overlasthebber 
de huur te betalen of een huurprijsverhoging te betalen. In dat geval ontstaat er 

• een huurachterstand-conflict, zoals beschreven in de vorige paragraaf. 

• In deze fase spelen rechtshulpverleners een belangrijke rol als middenvelder. 

• 
Overlasthebbenden wenden zich tot Wetswinkels, Buro's voor Rechtshulp, Sociale 
Raadslieden en (incidenteel) een advocaat. Dit geldt ook voor overlastveroorzakers 

• die worden geconfronteerd met maatregelen. Een enkele overlasthebbende komt 
terecht bij de huurcommissie: als iemand uit protest tegen overlast bijvoorbeeld 

• weigert de jaarlijkse huurverhoging te betalen, dan komt de huurcommissie in 
zicht (zie ook de vorige paragraaf). Particuliere verhuurders richten zich voor 

• juridische ondersteuning wel tot belangenbehartigers zoals de Vereniging Eigen 

• Huis. 

Motieven voor juridische oplossingsroutes 
Bovengenoemde middenvelders geven aan, dat mensen hun overlastprobleem al 
snel zelf in juridische termen vatten (zoals "verstoord woongenot"). Respondenten 
geven diverse verklaringen voor deze neiging om een sociaal probleem te juridise- 

• ren. Volgens veel respondenten is een juridische interpretatie van een probleem 

• 
belangrijk voor huurders, omdat dit een erkenning vormt voor het probleem en de 
klachten serieus maakt. Tevens denken huurders volgens veel respondenten dat 

• juridisering de mogelijkheid geeft om de verantwoordelijkheid voor het conflict 
bij de ander te leggen: in regelgeving of contract kan men zoeken naar af te 

• dwingen verplichtingen voor anderen. Respondenten signaleren - in dit stadium - 

• 
een groot vertrouwen in een juridische aanpak van een probleem: het "recht" zal 
zegevieren... Huurders blijken - wellicht geinformeerd door hun directe omgeving 

• - opvallend goed op de hoogte van het recht op "woongenot" en de plicht om zich 
als een "goed huurder" te gedragen. Mensen spreken ook in deze termen als zij 
hun probleem uitleggen aan de rechtshulpverlener. 

• 
• 

34 
Wij hebben geen onderzoek gedaan naar de mate waarin dat ook daadwerkelijk gebeurt. 

• 
• 
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Het verkennen van mogelijke oplossingen: belangrijke opening voor con-
flictbemiddeling 

Een aantal rechtshulpverleners (vooral uit de "sociale" hoek) geeft aan altijd te 

proberen het uitgelegde probleem op te lossen buiten juridische procedures om. 

Men tracht het probleem te dejuridiseren, legt de (on)mogelijkheden van een 

juridisch traject uit, adviseert (bijvoorbeeld) om een goed gesprek te voeren en 

pakt oak zelf wel eens de telefoon am zaken uit te leggen aan de andere partij, of 

de andere partij tot rede te brengen. 

In dit stadium is er een belangrijke opening voor doorverwijzing naar een bemid-

delaar. De rechtshulpverlener kan immers oak aan de client de mogelijkheid 

voorleggen het probleem zelf op te lossen met de andere partij, ander begeleiding 

van een bemiddelaar. Dat gebeurt in de praktijk zelden. Er zijn diverse belemme-

ringen voor doorverwijzing naar een bemiddelaar door (rechts)hulpverleners, die 

overigens niet alleen gelden voor dit type conflict: er is geen "spontane" vraag 

naar bemiddeling; middenvelders zijn niet goed bekend met de mogelijkheid van 

bemiddeling; en niet iedereen is ervan overtuigd dat bemiddeling tot betere 

resultaten leidt dan de bemiddelingsachtige activiteiten die zij zelf vaak al 

verrichten. Bovendien kost het veel energie am mensen die zelf aan een juridische 

oplossingsroute denken, te overtuigen dat een gesprek wellicht tot een betere 

oplossing kan leiden dan een oordeel van de rechter. Er is in het voortraject vaak 

al zoveel gepraat. Oak vormt het "imago" van bemiddelaars voor sommigen een 

belemmering am door te verwijzen- getuige het volgende citaat: 

In het zesde hoofdstuk gaan we dieper in op deze belemmeringen. Als deze 

belemmeringen kunnen warden weggenomen, dan biedt dat mogelijkheden voor 

een (verdergaande) introductie van conflictbemiddeling op diverse terreinen. In 

het aanbevelende hoofdstuk geven we suggesties ter verbetering van de doorver-

wijzing. 

2.3.3 Fase 3: de pro-gerechtellike fase 

Nadat het overlastprobleem is gedefinieerd in termen van een huurrecht-

probleem, gaat de pre-gerechtelijke fase, de lase ter voorbereiding op de rechts-

zaak, van start. Er zijn twee typen zaken denkbaar: (1) de overlasthebbende 

spreekt de verhuurder aan op het nalaten maatregelen te treffen die de verstoring 

van het woongenot tegengaan; (2) de verhuurder spreekt de overlastveroorzaker 

aan op het feit dat deze zich niet gedraagt zoals een goed huurder betaamt. 

In beide gevallen vindt dossier-vorming plaats: het verzamelen van klach-

ten/meldingen en voorvallen om de veroorzaakte overlast voor de rechter "hard" 

te maken. Tevens wordt gedreigd met advocaat en procedures. 

Opening: "ombuigen" naar een buitengerechtelijke oplossing 

Het "ombuigen" naar een buitengerechtelijke oplossing is in deze fase lastig: men 

is immers gericht op een gang naar de rechter. Oak in deze lase zijn middenvel-

ders/rechtshulpverleners te beschouwen als "poortwachters" naar conflictbemid-

deling. Hierbij gelden dezelfde belemmeringen als beschreven bij de 

doorverwijzing in de vorige fase. 
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• 

De huurcommissie 
In het specifieke geval dat een overlasthebbende weigert een huurverhoging te 
betalen uit protest tegen ervaren overlast, kan de huurcommissie een rol spelen in 
deze fase, getuige de volgende casus. Zie voor een uitgebreidere behandeling van 
de (on)mogelijkheden van de huurcommissie als bemiddelaar de vorige paragraaf. 
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Casus: geluidsoverlast 

Een huurder had al enige tijd geluidsoverlast van de verhuurder zelf. Hij durfde daar ech-

ter niets van te zeggen. Toch had hij zich zo zitten ergeren dat bij de jaarlijkse huurprijs-

verhoging hij bezwaar indiende bij de huurcommissie. Bij een informeel gesprek met 

iemand van het secretariaat van de huurcommissie kwam naar boven dat het de huurder 

niet zozeer ging om de huurprijsverhoging maar om de overlast. Het secretariaat heeft 

toen de telefoon gepakt waar de huurder bij was en de situatie uitgelegd aan de verhuur-

der. Die erkende het probleem onmiddellijk en beloofde er alle zorg voor te dragen dat er 

geen overlast meer zou zijn. Door deze tussenkomst was het conflict opgelost en het be-

zwaar is ingetrokken. 

2.3.4 Fase 4: de gerechtelijke fase 

Het aandeel van overlastzaken in het totale aantal huurzaken dat voor de kanton-
rechter wordt gebracht, blijkt vrij beperkt te zijn. Klaarblijkelijk is sprake van een 
piramide met een brede basis en een kleine top. 

Voorbeeld: overlastzaken in Arnhem 

De Algemene Woningbouwvereniging Arnhem bijvoorbeeld heeft ongeveer 52 overlastza-

ken per jaar op 16.000 woningen. Daarvan gaan er ongeveer 10 naar de rechter. 

De kantonrechter probeert nog wel eens aan te dringen op een minnelijke oplos-
sing en gaat soms ter plekke kijken. Veel kantonrechters zijn actief bij het zoeken 
naar de werkelijke oorzaak van een overlast conflict. Een "rechters-oog" blijkt 
partijen er wet eens toe te kunnen bewegen samen een oplossing te zoeken. 

"Court-annexed" mediation? 
Ook bij dit type conflicten zou de rechter kunnen doorverwijzen naar een bemid-
delaar. Een van onze respondenten verwacht echter weinig heil in bemiddeling bij 
dit type conflicten en in deze fase van conflictontwikkeling: 

"Overlastzaken komen slechts sporadisch bij de rechter. Het gaat dan om ernstig ont-

spoorde zaken, conflicten tussen huurders die zwaar zijn geescaleerd. Het gaat vaak om 

BOPZ-zaken, schizofrenen enz. Bij dit soort zaken zijn heel andere acties nodig om het 

probleem op te lossen. Met juridische actie en een ontruiming is degene die overlast on-

dervindt geholpen, maar daarna moet andere actie worden ondernomen om de kern van 

het probleem weg te halen. Bij overlastzaken is bemiddeling niet nuttig: een psychiatrische 

patient is niet vatbaar voor bemiddeling." 

"After-court" mediation? 
Als de rechter echter eenmaal heeft beslist dat de woningbouwvereniging of de 
particuliere verhuurder de huurder uit huis mag zetten, bestaat er wellicht nog 
een opening voor bemiddeling. Ontruimingsprocedures worden in veel gevallen 
niet daadwerkelijk geexecuteerd. Omdat overlastveroorzakers vaak toch nog 
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bereid blijken te zijn om tot een goede oplossing te komen. Len toegewezen 
ontruimingsbevoegdheid voor de verhuurder kan de overlastveroorzakende 
huurder wakker schudden. Wanneer dit het geval is, is er een opening voor een 
gesprek - wellicht onder begeleiding van een onafhankelijke derde. 

2.4 Afsluiting 

De reconstructies laten zien dat op het terrein van het huurrecht al in zekere vorm 
"bemiddeling" plaatsvindt: schuldsaneringsinstanties en huurcommissie bemidde-
len of intervenieren wel eens bij huurachterstanden; de politie, woningbouwvere-
nigingen en buurtbemiddelingsprojecten intervenieren of bemiddelen bij 
overlastzaken. We zijn niet tegengekomen dat huurzaken terecht komen bij een 
bemiddelaar/mediator "pur sang". Er zijn echter wel een paar openingen voor 
bemiddeling. In het onderstaande schema geven we de openingen weer en formu-
leren we mogelijke actiepunten. 

Openingen op het terrein 

van het huurrecht 

Mogelike actiepunten Opmerkingen 

Bemiddeling In het 
aanmaningentraject 

Stimuleren bemiddeling 
door schuldsaneringsbu-
reaus 

uitbreiding rol huurcom-
missie 

Court annexed mediation 

Benutten van de rot van 
middenvelders 

Buurtbemiddeling 

Verhuurders/woningbouwvereniging 
en advlseren bemiddeling te voegen 
in de aanmaningenprocedure 

Experimenteren met een bemiddelaar 
blj een grote woningbouwvereniging 

Erop wijzen dat afspraken in een 
notariele akte kunnen worden 
opgenomen/voorlichting 

Bij het opzetten van integrale 
schuldhulpverlenIng mediation In het 
takenpakket opnemen 

Experimenteren met het toevoegen 
van een aparte bemiddelingspoot aan 
de huurcommissle 

Stimuleren van doorverwljzing naar 
een externe bemiddelaar 

Experimenten met bemiddelaars 
gelieerd aan kantongerechten 

Stimuleren van doorverwljzing van 
kantonrechters naar een externe 
bemiddelaar 

Experimenten met bemIddelaars 
gelleerd aan middenvelders (zoals 
woningbouwverenigingen, sodale 
dienst, rechtshulpverleners) 

Stimuleren van doorverwljzing door 
mIddenvelders 

Evaluatie van bestaande projecten 
stimuleren 

Experimenten elders opzetten 

Voor verhuurder/ woningbouwvereni-
ging is bemIddeling in dit stadium 
waarschljnlijk te kostbaar 

Geen primaire taak voorJustitie 

Geen primaire taken voor justitie, 
maar voor SZW 

Geen prImaire taak voorJustitie 

Primair een taak voorjustitie 

Niet spedflek voor huurrechtzaken 

In de opzet van experimenten of 
maatregelen om dootverwijzing te 
stimuleren dlent rekenIng te worden 
gehouden met gesignaleerde 
belemmeringen 

Een taak voorJustitie en partners (i.c. 
gemeenten) 

Nlet specifiek voor huurrechtzaken 

In de opzet van experimenten of 
maatregelen om doorverwijzing te 
stimuleren client rekenIng te worden 
gehouden met gesignaleerde 
belemmeringen 

Met primair een taak voor Justitle 
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In hoofdstuk acht, aanbevelingen, werken we mogelijke actiepunten en experimen-
ten verder uit. Tevens gaan we nader in op.de  mogelijke rol van Justitie en/of 
anderen bij het ondernemen van acties ter stimulering van conflictbemiddeling. 



• 
• 
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3. Arbeidsconflicten/ontslag en WOR- 
• conflicten • • • 
• 
• 
• 
• 
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3.1 lnleiding 

Op het terrein van het arbeidsrecht hebben we arbeidsconflicten leidend tot 
ontslag en WOR-conflicten geselecteerd ter nadere bestudering. Kantonrechters 
worden veelvuldig geconfronteerd met ontslagzaken. In 1994 werden 44.400 
zaken ex. art. 1639 BW ingediene. WOR-conflicten komen minder vaak voor, 
maar zijn interessant wegens vermoedelijke onderhandelingsruimte en het belang 
van een bevredigende oplossing ten einde een relatie te kunnen laten voortbe-
staan. 

Aan de hand van de "piramide" reconstrueren we het typische conflictverloop van 
beide geschillen. Per fase gaan we in op de relevante actoren, de mate waarin en de 
manier waarop bemiddeling reeds plaatsvindt, en mogelijke openingen voor 
conflictbemiddeling. We sluiten het hoofdstuk af met een (schematische) samen-
vatting. 

3.2 Arbeidsconflicten/ontslag 

Binnen het arbeidsrecht hebben relatief veel conflicten betrelcking op ontslag ten 
gevolge van een verstoorde arbeidsverhouding. In deze paragraaf brengen wij in 
kaart hoe zoin conflict verloopt. Onderstaand figuur vormt de visuele weergave 
van de wijze waarop een conflict in abstracto verloopt. We onderscheiden vier 
fasen: de fase van irritatie en groeiende onvrede, de fase van juridische interpreta-
tie, de pre-gerechtelijke fase waarin het ontslag wordt voorbereid, en de gerechte-
lijke fase bij kantonrechter of de Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening (RDA). 

35 
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.ittritietereatter comparltle 

RDA 

voorberelding 
040.0.0tifttt#Coraarden 

‘•bemteldeling 

middenvelders 

Vakbonden 

Ad vacate 

BedrIffsfurIdIsche 
aftlellng 

Burp voor 
rechtshulp/wetsvdnkel 

ARBO-thensten 	 Inform,Je Interventle 
cortgeet tritereati*E .  

PersoneelsfunctIonarlssen 

ARBEIDSCONFLICTEN/ONTSLAG 

openingen voor 
bemiddeling  

-rounennexecr 

onderhandelen over 
ontslagvoorwaarden 

alternatleve 
oplossIngen 

3.2.1 Ease 1: Irritatle en groeiende onvrede 

Conflicten op de werkplek spelen zich veelal af tussen een werknemer en diens 

directe leidinggevende. Veel voorkomende aanleidingen voor conflicten zijn de 

komst van een nieuwe leidinggevende; een te lange en statische arbeidsrelatie met 

een tanende motivatie van de werknemer; of het onder de maat presteren van de 

werknemer. Veranderingen op bedrijfsniveau vormen een extra impuls voor 

conflictsituaties: deze Leiden vaak tot onzekerheden, zowel bij de werknemer als 

de leidinggevende. 

In de eerste informele fase is er vaak sprake van nog onbenoemde maar groeiende 

onvrede en irritatie. Waarover het conflict inhoudelijk gaat is in veel gevallen am 

het even. Naar mate deze situatie langer voortduurt zonder dat erover wordt 

gesproken, groeit de kans op een uitbarsting. Verschillende respondenten signale-

ren dat bestaande irritaties vaak naar buiten komen onder de vlag van een con-

creet voorval. Het felt dat iemand te laat op een afspraak komt, kan de bekende 

druppel zijn die de emmer doet overlopen. 

Een varietelt aan middenvelders 

In deze fase van sluimerend conflict, spelen verschillende middenvelders een rot. 

Werknemers kunnen een beroep doen op collega's, eventueel een vertrouwensper-
soon of een personeelsfunctionaris am stoom af te blazen. De Arbo-dienst, in de 

persoon van een bedrijfsarts of een bedrijfsmaatschappelijk werker, kan betrok-

ken raken indien sprake is van ziekte. Spanningen op het werk leiden niet zelden 

tot ziekteverzuim. Ook medewerkers van het Arbeidsbureau warden in deze fase 

wel eens am advies gevraagd - zowel door werknemer als werkgevers. Oak bij 

juridische hulpverleners (Buro voor Rechtshulp, Wetswinkel, Sociale Raadslieden, 

Advocatuur) komen oak in deze fase at wet eens verzoeken am advies binnen. De 

middenvelders geven advies en ondernemen soms actie om een conflict op te 

lossen/escalatie te voorkomen. Sommige van deze activiteiten zitten dicht tegen 

bemiddeling/mediation aan. 
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De Arbo-dienst als bemiddelaar 
In de praktijk blijken Arbo-diensten een belangrijke signalerende en sturende rol 
te vervullen bij arbeidsconflicten / dreigende verstoringen in arbeidsverhoudin-
gen. Hulpverleners in deze rol werken veelvuldig met de principes van mediation. 
Naar eigen zeggen bestaat "het merendeel van het werk van een bedriffsmaat-
schappelijk werker uit het bemiddelen in conflictenn. Sommige Arbo -diensten 
hebben conflictbemiddeling als product opgenomen in hun handboek. 
Arbo-diensten worden betaald door werkgevers, maar nemen naar eigen zeggen 
een onafhankelijke positie in ten opzichte van werkgevers en werknemers. 

De ervaring van de Arbo-dienst is dat wanneer het conflict al langer loopt, bemid-
deling voor het moment tot groeiend wederzijds begrip leidt, maar uiteindelijk 
hooguit vertragend werkt. Veelal volgt later alsnog beeindiging van het 
arbeidscontract door de rechter. 

Het arbeidsbureau als (incidentele) bemiddelaar 
In deze prille fase van conflictontwikkeling doen zowel werknemer als werkgever 
wel eens een beroep op Arbeidsvoorziening. Zowel werkgever als werknemer 
weten de weg naar het Arbeidsbureau gemakkelijk te vinden en vragen er vrijblij-
vend om advies. Soms wordt Arbeidsvoorziening door beide partijen gevraagd om 
langs te komen voor een gesprek, omdat een werkrelatie niet goed verloopt. 
Omdat het geen formele taak van Arbeidsvoorziening is om te temiddelen', doet 
zij dit alleen bij uitzondering. 

Bedrijven in verandering: conflicthantering door adviesbureau's 

Bedrijven die in een veranderingsproces zitten, schakelen daarbij vaak onafhanke-
lijke adviseurs in. Het werk dat zij doen heeft niet in het minst te maken met het 
bieden van een alternatief voor een gang naar de rechter. Wel spelen zij een 
belangrijke rol bij het voorkomen, of vroegtijdig opsporen van (collectieve, maar 
soms ook persoonlijke) conflictsituaties, waarbij de technieken van mediation 
worden gebruikt. 

Stimuleren van bemiddeling in deze fase: aansluiten bij bestaande praktij-

ken 
Verschillende respondenten wijzen op het belang van deze fase om tot een 
oplossing te komen. Als niet in een vroeg stadium sluimerende problemen worden 
onderkend en aangepakt, dan escaleert de zaak. 

Om conflictbemiddeling in deze fase te stimuleren, kan eenvoudig worden 
aangesloten bij bestaande praktijken. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven aan 
en cursussen over bemiddeling(stechnieken) te organiseren voor medewerkers van 
Arbo-diensten, personeelsafdelingen en arbeidsbureau's. Het is daarnaast denk-
baar dat arbeidsbureau's bemiddeling in hun dienstverlening opnemen. In ieder 
geval is het verstandig om Arbeidsbureau's in te lichten over de mogelijkheden 
van bemiddeling en informatie te verschaffen over bemiddelaars naar wie in 
voorkomende gevallen kan worden doorverwezen. 
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3.2.2 Fase Zen 3: juridIsche Interpretatie en voorbereichng ontslag 

Met de interventies en /of bemiddeling van de middenvelders in de informele fase 
wordt een deel van de conflicten vroegtijdig opgelost. Conflicten die niet worden 
onderkend en blijven voortbestaan komen op een omslagpunt. Het conflict komt 
tot uitbarsting en men expliciteert dater sprake is van "disfunctioneren" of van 
een "verstoorde arbeidsrelatie". Het conflict wordt - met andere woorden - juri-
disch gedefinieerd. De houding van beide partijen verstart, men is niet langer 'on 
speaking terms'. Beide partijen stellen zich harder op en bepalen daarmee het 
verdere verloop van het conflict. 

Geen weg freer terug: onderhandelen over alternatieve oplossIngen of over 
ontslagvoorwaarden 

Verschillende respondenten geven aan, dat er na explicitering van het conflict 
eigenlijk geen weg meer terug is. Als eenmaal is uitgesproken dat verhoudingen 
zijn verstoord, of dat een persoon op een bepaalde functie niet functioneert, dan 
komt het zelden voor dat na enkele gesprekken alles bij het oude kan blijven. De 
onderhandelingen richten zich dan ook niet meer zozeer op het herstellen van de 
oude situatie, maar op het zoeken naar alternatieve oplossingen, of op ontslag-
voorwaarden. 

Alternatieve oplossingen zijn bijvoorbeeld overplaatsingen en/of functiewijzigin-
gen. Bij grote bedrijven zijn alternatieve oplossingen makkelijker te vinden dan 
bij kleine bedrijven. Zoals een respondent werkzaam in een groot bedrijf aangaf: 
"We hebben voor ieder probleemgeval een afdeling!" Grote bedrijven beschikken 
vaak over mobiliteitscentra die overplaatsingen begeleiden. Bij kleine bedrijven is 
het vaak onmogelijk om een nieuwe plaats of functie te vinden voor een disfuncti-
onerende werknemer. 

Als een alternatieve oplossing niet wordt gevonden, dan is er volgens responden-
ten nog maar een optie: onderhandelen over ontslagvoorwaarden. In deze fase legt 
de werkgever - anticiperend op de ontslagprocedure bij rechter of RDA - veelal een 
dossier aan, de werknemer roept juridische bijstand in en zaken komen zwart op 
wit te staan. Daarmee wordt het conflict definitief als zodanig erkend en beide 
partijen staan op scherp. Naar de ervaring van verschillende middenvelders 
eindigt het conflict, als het in deze fase is beland, veelal in beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst. Het onderwerp van interventie en/of bemiddeling in deze 
fase is in veel gevallen dan ook niet langer herstel van de arbeidsrelatie, maar is 
gericht op onderhandelen over ontslagvoorwaarden. 

MIddenvelders In deze fase(n) 

In deze fasen worden andere middenvelders relevant: bij grote bedrijven de 
bedrijfsjuridische afdelingen, voor beide partijen advocaten, en vakbonden voor 
de werknemers. Deze instanties staan werkgever of werknemer bij in de ander-
handelingen over ontslagvoorwaarden. 
Veel grote bedrijven hebben een interne juridische afdeling die het ontslag zover 
voorbereidt, zodat het in veel gevallen als afhamerstuk naar de kantonrechter 
gaat. 
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Onderhandelen over ontslagvoorwaarden bij een groot Nederlands bedrijf 

Een van 's lands grote bedrijven heeft een afdeling arbeidszaken waar 8 a 9 juristen zich 

fulltime bezighouden met voorbereiden van ontslag en onderhandeling. In 1997 behan-

delden zij zo'n 700 ontslagzaken. In 99% van de gevallen zijn werknemer en werkgever het 

eens over de ontslagvoorwaarden voordat de zaak voor de rechter komt. 

Ook advocaten sturen in de regel onderling aan op een overeenkomst over 
ontslagvoorwaarden waarin beide partijen zich kunnen vinden. 
Keuze voor een advocaat impliceert volgens een aantal respondenten een keuze 
voor `de aanval'. Enerzijds speelt de advocaat een rol bij het uitleggen van de 
(spel-)regels en biedt de werknemer daarmee ook een referentiekader. Maar 
bovenal is de advocaat belangenbehartiger en zal proberen maximaal voordeel te 
behalen voor de client. Met in het achterhoofd de waarschijnlijke uitspraak die de 
rechter zal doen in de 
ontslagzaak bereidt de advocaat een deal voor. 

Evenals een advocaat handelt de vakbond doorgaans vanuit een conflictmodel. 
Zoals een vakbondsbestuurder zelf zei: "Wij ondersteunen de werknemer bij het 
uitwerken van de enige gewenste en mogehjke oplossing". Die oplossing betekent 
beeindiging van de arbeidsrelatie, waarbij de werknemer er via onderhandelingen 
financieel zo goed mogelijk uitkomt. Sporadisch wordt door een vakbond wel eens 
een bemiddelingspoging gedaan, naar eigen zeggen meestal zonder succes. 

Openingen voor bemiddeling - bemiddelaars voor kleine bedrijven en 

contracten 
In deze fase wordt veel onderhandeld tussen de conflicterende partijen, die veelal 
worden bijgestaan door belangenbehartigers. In deze onderhandelingen kan een 
rol zijn weggelegd voor een bemiddelaar: deze zou in plaats van de belangenbe-
hartigers aan beide zijden, of in aanvulling op beide belangenbehartigers kunnen 
optreden als facilitator. "In plaats van" is financieel voordeliger, maar kan als 
nadeel hebben dat de zwakkere partij - de werlcnemer - onvoldoende wordt 
beschermd. 
Bemiddelingen dienen zich volgens respondenten in dit stadium niet te richten op 
het voorkomen van ontslag, maar hebben als doel om op prettige wijze uit elkaar 
te gaan. Het veronderstelde belang van de werknemer ligt erin dat die zijn emoties 
kwijt kan over hoe het gelopen is. Het belang van de werkgever zou gelegen zijn in 
het feit dat `een tevreden ex-werknemer geen slechte verhalen over het bedrijf 
verspreidt en dat de interne rust en het vertrouwen van het overig personeel 
gehandhaafd bite. 

Lang niet iedereen ziet overigens voordelen in het betrekken van een bemiddelaar 
in deze fase. Men ziet de toegevoegde waarde niet altijd (we komen er nu toch 
meestal ook uit?). Een respondent geeft aan bemiddeling principieel onjuist te 
vinden: 

"Mediation gaat uit van gelijkwaardigheid tussen partijen, en dat is niet zo! Een werkgever 

zal zijn gezag nooit opgeven, zich nooit als gelijkwaardige partij opstellen." 

36 
Zie Knook, R. In Gids voor personeelsmanagement, Jaargang 77, nr. 1-1998 
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Om bemiddeling in deze fase - ter voorbereiding van ontslag - te stimuleren, zijn 
de volgende maatregelen denkbaar. Het is denkbaar om bemiddelingsdiensten aan 
te bieden aan - met name - kleine bedrijven. Bij een experiment client te worden 
gezocht naar een onafhankelijke instantie (bijvoorbeeld het arbeidsbureau) die 
dergelijke diensten aanbiedt. Eventueel in combinatie hiermee is het denkbaar dat 
werkgevers mediation voor ontslag opnemen als standaardclausule in arbeidscon-
tracten. Len respondent liet weten van plan te zijn dit te gaan doen binnen zijn 
bedrijf. 

3.2.3 Ease 4: procedure bij kantonrechter of RDA 

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan zowel via de kantonrechter als via 
aanvraag van een ontslagvergunning bij het Arbeidsbureau. Per jaar behandelt het 
Arbeidsbureau zo'n 500 ontslagaanvragen (volgens de situatie in Noord Neder-
land) met een conflictueuze achtergrond. Het komt voor dat het Arbeidsbureau de 
ontslagaanvraag afwijst. De partijen kunnen dan alsnog naar de kantonrechter, of 
moeten met elkaar door. In het laatste geval, zo is de ervaring van het Arbeidsbu-
reau, kan het zijn dat de relatie daarna weer herstelt. Bij afwijzing van de aanvraag 
ziet de werkgever soms zelf in dat hij wel hard van stapel is gelopen en dat best 
een oplossing kan worden gevonden. 

De procedure bij de kantonrechter betreft vooral het "afhameren" van reeds 
uitonderhandelde afspraken, zodat het recht op een uitkering is gewaarborgd. 
Respondenten gaven aan dat de kantonrechter in 70 tot 80 % van de ontslagzaken 
tot een schikking komt. Vaak is in een eerder stadium al overeenstemming bereikt, 
soms stuurt de rechter de partijen ter plekke de gang op om tot een vergelijk te 
komen. 

Een reden om voor het Arbeidsbureau te kiezen is de makkelijke toegankelijkheid 
en het feit dat het geen geld kost. De reden om direct naar de kantonrechter te 
gaan is dat de werkgever ondanks de vergunningverlening een aantal voorschrif-
ten in acht dient te nemen. Het is dus niet zonder meer aantrekkelijk om de weg 
via het Arbeidsbureau te volgen wanneer een arbeidsovereenkomst snel beeindigd 
moet worden. Bovendien valt in die procedure niet te onderhandelen en is er geen 
ruimte voor deals. 

Soms worden de twee procedures gelijktijdig gestart, zodat voor het geval dat 
ontslag door het Arbeidsbureau niet wordt gehonoreerd men direct door kan naar 
een uitspraak van de kantonrechter. Overigens neemt de kantonrechter de over-
wegingen van het Arbeidsbureau voor afwijzing van de aanvraag wel mee in zijn 
uitspraak. 

Openingen: "court -annexed" en aanpassingen van uitkeringsrecht 

In deze rase zijn tenminste twee openingen voor bemiddeling te onderkennen. 
In de eerste plaats zijn ontslagzaken volgens sommige respondenten uitermate 
geschikt voor "court-annexed" bemiddeling. Het grote aantal schiklcingen dat de 
kantonrechter bereikt, doet vermoeden dat het in dit stadium mogelijk is dat 
partijen alsnog bereid zijn om er samen uit te komen. 
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Een respondent voert dit erg ver door: 

" Bij ontslagzaken zou een vorm van court-annexed mediation verplicht gesteld moeten 

worden - als een voorportaal, voordat men naar de rechter kan. Je kun natuurlijk alleen 

een inspanningsverplichtng opleggen - mensen moeten gedwongen worden om bij elkaar 
te gaan zitten om eens met elkaar een gesprek te voeren. De overheid moet zich daarmee 

bemoeien, die zou dat moeten voorschrijven." 

Bemiddeling als volledig alternatief voor een gang naar de rechter is onder de 
huidige wetgeving niet goed mogelijk: zonder bekrachtiging van het ontslag door 
de kantonrechter (of RDA) kan geen WW-uitkering worden verkregen. Veel zaken 
die voor de kantonrechter komen, liggen daar nu slechts omdat dat de enige 
manier is om het recht op een WW-uitkering zeker te stellen. Het gebruik van 
mediation in deze fase zou wellicht een grotere vlucht nemen wanneer wordt 
vastgelegd dat ook na mediation het recht op uitkering blijft bestaan. De rol van 
de kantonrechter kan beperkt blijven tot bijvoorbeeld steekproefsgewijze bemoei-
enis of toetsing. 

3.3 WOR-conflicten 

Het tweede type conflict in het arbeidsrecht dat voor dit onderzoek is geselec-
teerd, betreft geschillen voortkomend uit de Wet op de Ondernemingsraden 
(WOR). In dit hoofdstuk gaan we in op het verloop van conflicten tussen Onder-
nemingsraad en directie van een onderneming. Wederom is het verloop van dit 
type conflict schematisch weergegeven in de onderstaande figuur. We onderschei-
den twee fasen: het ontstaan van het geschil en de fase waarin wordt geproce-
deerd. 

ulien 

......................................................... • ................... 	, 	....................„........ 

WOR conflicten 

bedrlifscommIssles 

FNV Centrum 
OndernemIngsraden 

Brancheorganisatle 
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3.3.1 Fase 1: geschil over interpretatle of verkeerde basishouding 

De Ondernemingsraad is een vertegenwoordigend lichaam van werknemers dat 

krachtens de Wet op de Ondernemingsraden medezeggenschap uitoefent. 

Een deel van de meningsverschillen tussen een directie en een OR zijn puur 

procedureel, voortkomend uit een verschillende interpretatie van de wet. Wat zijn 

de rechten en plichten van de ondernemer, welke rechten en plichten heeft de OR 

en is het zo dat een van de partijen zich niet houdt aan deze wettelijke bepalin-

gen? Dat is de kernvraag van een dergelijk geschil. Inwinnen van informatie en 

advies van buitenaf, is vaak voldoende om onzekerheden te verhelpen. 

Toch omvat een aanzienlijk deel van de geschillen meer dan alleen interpretatie 

van de wet. Dit type geschil kent vaak een relationele component die de basis 

vormt voor een conflictsituatie. Een veel gehoorde klacht is dat de OR zich niet 

serieus genomen voelt door de directie. Dat deze te weinig rekening houdt met de 

belangen van de OR, niet coOperatief is en hen voor het blok zet inzake het 

uitbrengen van advies of het op de hoogte stellen van bedrijfsbesluiten. Kortom, 

de directie benadert de OR onvoldoende als volwaardige en wettelijke gespreks-

partner in zaken die de onderneming aangaan. 

Vanuit de directie kan ergernis ontstaan vanuit het felt dat zij met een OR te 

maken hebben die teveel op de stoel van de onderneming gaat zitten en zich 

bemoeit met zaken die buiten de medezeggenschap vallen. Daarbij geven respon-

denten aan dat de 'strijdlustige' opstelling die veel Ondernemingsraden hebben, 

reden geven voor het ontstaan van conflicten. 

Net als bij verstoorde arbeidsrelaties komt het volgens de respondenten ook hier 

voor dat een willekeurig punt wordt aangekaart als conflict, terwij1 het eigenlijk 

gaat om de achterliggende zaken. 

Middenvelders In deze fase 
Wanneer OR en directie een conflict hebben zal in de meeste gevallen de OR de 

stap zetten om advies te vragen. Het Centrum voor Ondernemingsraden van de 

FNV is een organisatie speciaal voor OR-kwesties. Deze bekijkt met de OR wat de 

aard van het probleem is, adviseert hoe de OR zich het beste kan opstellen en 

bepaalt samen met de OR de strategie om de directie 'met zich mee te krijgen'. 

Deze middenvelder vervult de rol van belangenbehartiger van de OR, het is geen 

onafhankelijke partij. Soms blijft de inbreng van deze derde beperkt tot een of 

twee gesprekken, waarna de OR zelf verder gaat. Soms is langduriger betrokken-

heid nodig om het conflict op te lossen. 

Een werkgever kan (bijvoorbeeld) te rade gaan bij een brancheorganisa tie. Dit 

komt echter zelden voor, omdat het meestal de OR zal zijn die stappen zet om een 

conflictsituatie te beeindigen. 

OpenIngen voor "bemiddelIng": gespreks -/procesbegeleiding 

Volgens respondenten is de basis van veel conflicten tussen OR en directie de 

wijze waarop partijen zich tegenover elkaar opstellen. Juist hier valt veel te 

winnen. Van "mediation" kan in dit stadium nog geen sprake zijn, want er is geen 

sprake van een concreet conflict. Wel kan een goede communicatie in dit stadium 
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• inzicht geven in elkaars standpunten, waardoor kou uit de lucht wordt gehaald. Bij 
sluimerende onenigheid of een slechte sfeer, kan een externe gespreks- of proces-
begeleider werken aan verhoudingen door de communicatie tussen directie en OR 

• 
te faciliteren. Als er dan later een conflict ontstaat zal het vooraf opgebouwde 
gemeenschappelijk referentiekader bijdragen tot een goede oplossing. Training 

• van OR leden lijkt belangrijk om te werken aan een goede basishouding. Wellicht 
kan mediation, of kunnen tenminste de technieken van mediation, hierin een rol 

I • spelen. 

3.3.2 Fase 2: juridische procedures 
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Wanneer advies van buitenaf niet voldoende blijkt te zijn om het probleem uit de 
wereld te helpen, verhardt het conflict. Voor het oplossen van geschillen die 
voortkomen uit de WOR staan twee wegen naar de rechter open. Artikel 36 van de 
WOR biedt een algemene geschillenregeling, volgens welke conflicten aan de 
kantonrechter kunnen worden voorgelegd. Het kan bijvoorbeeld gaan over uitleg 
van de wet, naleving van onderling gemaakte afspraken, gebruik van voorzienin-
gen, etc. De wet schrijft echter voor dat de kantonrechter alleen dan een zaak in 
behandeling neemt wanneer het conflict eerst ter bemiddeling aan de bedrijfs-
commissie is voorgelegd. Nederland heeft 67 bedrijfscommissies, die zijn georga-
niseerd per sector en bestaan uit vertegenwoordigers van werknemers en 
werkgevers. 

Een conflict tussen de OR en de directie komt voor de Ondernemingskamer van 
het Gerechtshof in Amsterdam als een OR in beroep komt tegen een adviesplichtig 
besluit van de ondernemer 37 . Artikel 25 van de WOR bepaalt welke besluiten dit 
zijn. Dergelijke besluiten hebben doorgaans grote gevolgen voor de toekomst van 
de onderneming en daarmee voor haar werknemers. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
een bedrijfsverhuizing of een reorganisatie. 
Opvallend is dat 80% van de zaken die bij de Ondernemingskamer binnenkomen 
uiteindelijk niet voorkomen en zeer kort tevoren worden afgeblazen. Dit heeft te 
maken met het felt dat de OR binnen een maand bezwaar aan moet tekenen tegen 
een besluit en dat dus zal doen, voor al het andere. Daarna wordt pas gepraat. 

Tenslotte bestaat de mogelijkheid om een conflict te beslechten via een kort 
geding. Wanneer in een geschil op zeer korte termijn een uitspraak van de rechter 
gewenst is, kan het daarvoor aan de President van de Rechtbank worden voorge-
legd. 

"Bemiddeling" door de Bedrijfscommissie 
De bedrijfscommissie is een onafhankelijk orgaan dat een wettelijk vastgelegde 
bemiddelende functie heeft bij de oplossing van een geschil. De rol van de 
bedrijfscommissie bestaat uit het inwinnen van informatie (vaak schriftelijk), het 
in een commissievergadering tegen elkaar afwegen van de feiten en het 
(schriftelijk) adviseren over de oplossing. Bemiddeling vindt hier niet plaats 
volgens de principes zoals dat in dit onderzoek wordt gehanteerd. Doorgaans 
vindt geen gesprek plaats tussen de partijen, zij wisselen in dit traject geen 
standpunten uit en wachten voor de oplossing op de uitspraak van de commissie. 

37 Zie: Vlot, mr T.J., De Ondernemingskamer en de WOR: actualiteiten in de rechtspraktiJk 
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Het besluit worth medegedeeld aan de partijen, zonder dat deze elkaars standpun-
ten te horen krijgen. Gezien de gevolgde procedure lijkt het optreden van de 
bedrijfscommissies meer op arbitrage dan op bemiddeling, met dit verschil dat de 
bedrijfscommissie adviseert in plaats van een uitspraak doet. 

Verschillende commissies vatten hun taak verschillend op. De een reist af naar het 
betreffende bedrijf om de situatie ter plekke te beoordelen en persoonlijk met de 
partijen te spreken, de ander "bemiddelt" vanuit de eigen domicilie. 
Sinds de wet deze "bemiddelende" rol aan de Bedrijfscommissie heeft toegekend, 
komen er volgens onze respondenten minder zaken voor de rechter. De Bedrijfs-
commissie werkt dus als filter voor de kantonrechter. 

Opening voor bemiddeling: uitbouwen van het verplichte interventle-
moment 

Door de bepaling in de wet om alleen via de bedrijfscommissie naar de kanton-
rechter te kunnen, is era! een moment ingebouwd om "pas op de plaats te maken". 
Interventie door de bedrijfscommissie, zoals die nu is ingekleed, biedt echter niet 
de vermeende voordelen van mediation, zoals het in eigen hand oplossen en het 
uitwisselen van standpunten door de partijen zelf. Waarom zou dit moment niet 
worden gebruikt om partijen daadwerkelijk zelf te laten werken aan de oplossing 
van hun geschil, door de rol van de bedrijfscommissie om te buigen van advise-
rend naar ondersteunend/faciliterend? 

In sommige zaken die de Ondernemingskamer behandelt, is duidelijk dat partijen 
"het eigenlijk wel eens zijn" maar vergeten hebben te communiceren. Als dat 
vermoeden bestaat worden partijen wel eens de gang opgestuurd am er over te 
praten. Dit gebeurt heel zelden, want doorgaans gaat het am belangrijke zaken 
waarvan een ondernemer niet wil dat ze nog langer blijven liggen. Niettemin geeft 
dit het belang aan om in een eerder stadium aandacht te hebben voor de commu-
nicatie. 

Opening: "After court" - Mediation na de uitspraak 
Uitspraak door de rechter maakt een einde aan een conflict, maar daarmee klaart 
de lucht niet op. Eenmaal terug in het bedrijf verhardt de situatie juist omdat 
tenminste een partij een verlies heeft moeten incasseren. Mediation in deze fase 
lijkt nut te hebben, am de sfeer in het bedrijf en de relatie tussen OR en directie te 
,herstellen, zodat zij niet in korte tijd met het volgende twistpunt naar de rechter 
stappen. 

3.4 Afsluiting 

De reconstructies op het terrein laten zien, dat ook op het terrein van het arbeids-
recht sprake is van diverse vormen van "bemiddeling". Hoewel respondenten veel 
verschillende activiteiten aanduiden met de term bemiddeling, is vaak sprake van 
onderhandelingen tussen belangenbehartigers (tussen advoca- 
ten/rechtshulpverleners bij voorbereiding ontslag), eenzijdige belangenbeharti-
ging (vakbond), of interventie/arbitrage (bedrijfscommissie bij WOR-conflicten). 
Sommige activiteiten zijn te typeren als mediation/bemiddeling: het optreden van 
de arbo-diensten en de incidentele bemiddeling door het arbeidsbureau in een 
vroeg stadium van ontslagzaken. 
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Het arbeidsrecht lijkt zich aardig te lenen voor bemiddeling, hetgeen ook blijkt uit 
het felt dat bemiddelaars aangesloten bij het NMI - zij het mondjesmaat - arbeids-
rechtelijke zaken bemiddelen. Gezien het grote aantal zaken zijn dat er echter niet 
veel. In onderstaande tabel vatten we de gesignaleerde "openingen voor bemidde-
ling" samen en formuleren we mogelijke actiepunten. 

Openingen in het arbeidsrecht Mogelijke actiepunten 	 Opmerkingen 

benutting van de rol van het 

Arbeidsbureau 

ook na mediation recht op WW onderzoeken of het mogelijk is 
vast te leggen dat ook via 

mediation het recht op WW 
behouden blijft 

court annexed mediation 

Benutten van de rol van 

middenvelders 

bemiddeling opnemen in 
arbeidscontracten, wellicht via 

CAO-afspraken 

uitbouwen van het verplichte 

interventiemoment bij WOR-

zaken 

After court mediation 

mogelijkheden van bemidde-

ling bij arbeidsbureaus onder 
de aandacht brengen 

Experiment: arbeidsbureau 

biedt actief bemiddelingsdien-

sten aanbieden aan bedrijven 

Experimenten gelieerd aan 

kantongerechten 

Stimuleren van doorverwijzing 
door kantonrechters naar een 

externe bemiddelaar 

Experimenten met bemidde-

laars gelieerd aan middenvel-

ders (zoals arbo-diensten, 
arbeidsbureau, rechtshulpver-

(eners, vakbonden, centrum 
voor ondernemersraden) 

Stimuleren van doorverwijzing 
door mid denvelders 

voorlichting geven aan 

werkgevers over de mogelijk-

heid van mediation 

ambassadeursrol richting 

werkgevers- en werknemersor-

ganisaties 

Experiment: bemiddelaar lieren 

aan een bedrijfscommissie 

Stimuleren dat de Onderne-

mingskamer na uitspraak wijst 

op de mogelijkheid van 

conflictbemidde-

ling/procesbegeleiding 

Geen primaire taak voor Justitie. ligt 

meer op het terrein van SZW 

Vanwege het grote aantal 

"afhamerzaken" dat als gevolg 

hiervan niet meer naar de rechter 

hoeft, is bemoeienis van Justitie 

gerechtvaardigd. Afstemming met in 

ieder geval SZW/EZ/bedrijfsleven is 

noodzakelijk 

Primair een taak voor Justitie 

Niet specifiek voor arbeidszaken 

In de opzet van experimenten of 
maatregelen om doorverwijzing te 

stimuleren dient rekening te worden 

gehouden met gesignaleerde 

belemmeringen 

Een taak voor Justitie en partners 

Niet specifiek voor arbeidszaken 

In de opzet van experimenten of 
maatregelen om doorverwijzing te 

stimuleren dient rekening te worden 
gehouden met gesignaleerde 

belemmeringen 

Zijdelings een rol voorJustitie, 

afstemming met in ieder geval 
SZW/EZ/werkgevers en werkne-

mersverenigingen 

Geen primaire taak voor Justitie 

Geen primaire taak voorJustitie 

In hoofdstuk acht (aanbevelingen) werken we de mogelijke actiepunten en experi-
menten nader uit. Tevens gaan we in op de mogelijke rol van Justitie en/of 
anderen bij het ondernemen van acties ter stimulering van conflictbemiddeling. 



4. Commerciele conflicten in de bouw en 
autobranche 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen twee soorten commerciele conflicten aan de orde. Ten 
eerste gaan we in op conflicten in de bouw, waarbij we onderscheid maken tussen 
geschillen tussen professionele opdrachtgevers en geschillen waarin de consu-
ment de opdrachtgever is. Conflicten in de bouwsector worden veelal afgedaan via 
arbitrage: 80% van de ondernemers heeft een arbitragebeding in haar contracten 
staan. Derhalve is het interessant om te bezien of mediation, naast arbitrage 
kansen biedt als alternatieve oplossingsroute. 
Verder hebben we een typerend en veelvoorkomend conflict op het gebied van 
consumentenkoop bestudeerd: de verkoop en reparatie van personenauto's. 

4.2 Bouwconflicten tussen professionele opdrachtgevers en aannemers 

Het "typische verloop" van een conflict tussen professionele opdrachtgevers en 
'aannemers over een bouwzaak is weergegeven in het onderstaande schema. Dit 
type conflict verloopt schematisch gezien in drie fasen: het ontstaan van het 
probleem (onenigheid over de bouwafspraken), interventie tijdens of na de bouw; 
en de juridische procedure bij arbiter of rechter. 

kort geding 

CONFLICTEN IN DE BOUW 

m iddenvelders 

advocaat 

NBB 

bedriffsjurist 

consumentenbond 

bouwkundig advies 

NVOB 

openingen voor 
bemiddeling 

court-annexed mediation 
of 
arbitrage-annexed mediation 

bemiddeling door 
samenwerkIng 
belangenorganisaties: 
contract-based 
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4.2.1 Ease ontstaan bouwconflicten: tljdens of na de bouw 

Geschillen in de bouw zijn over het algemeen heel feitelijk en technisch van aard 
en gaan primair over de vraag wie verantwoordelijk is voor de financiele gevolgen 
van een fout, (daaruit voortvloeiend) meerwerk, of vertraging. Angst voor hoge 
"claims" van de opdrachtgever of derden zorgt ervoor dat partijen neigen om de 
verantwoordelijkheid van de onenigheid bij de ander te leggen: zij zullen niet snel 
toegeven dat de tout bij hen ligt. 

Conflicten kunnen zowel tijdens als na de bouw ontstaan. Onverwachte extra 
kosten door meerwerk voor de aannemer of een planning die waarschijnlijk niet 
gehaald wordt, zijn al tijdens de bouw aanleiding voor conflict. De afrekening (van 
de bouwsom of de meerwerksom) of verborgen gebreken komen na de afronding 
van het project naar boven. 

Veel tussentijdse wijzigingen: vaak opgelost door overleg 
Tijdens de bouw moeten er regelmatig (nieuwe) gezamenlijke beslissingen worden 
genomen. Er is dan ook regelmatig en veelvuldig contact tussen de contractpart-
ners om dingen bij te sturen en tussentijdse oplossingen te zoeken voor proble-
men. Bijvoorbeeld over het felt dat de aannemer op onverwachte extra kosten 
stuit. Daarbij is de vraag of deze extra kosten wel of niet in het bouwbestek waren 
ingecalculeerd en wie ervoor verantwoordelijk is. Len conflict is snel geboren. 

Tijdens deze fase worden advocaten, bedrijfsjuristen en juristen van het Neder-
lands Bouwbedrijf (NEB) of het Nederlands Verbond van Ondernemers Bouwnijver-
heid (NVOB) regelmatig geconsulteerd. Vaak is advies over de juridische of 
technische interpretatie van de contractbepalingen voldoende om partijen weer op 
goede voet met elkaar verder te laten gaan. 

4.2.2 Ease 2: pre-juridische fase 

Het werk moet door: op voorhand afspraken over conflicten 
Wanneer de partijen niet direct tot een oplossing komen, terwiji het werk door-
gaat, komt het voor dat zij afspreken dat een derde voorlopig de knoop doorhakt. 
Dit kan iemand uit de bouwwereld zijn, maar ook een middenvelder (bijvoorbeeld 
een advocaat). De beslissing wordt dan onder formeel protest van een van de 
partijen genomen en kan op een later tijdstip uitgevochten worden. Dit tijdstip 
vindt meestal plaats na de oplevering. Vaak blijkt dat de gemoederen dan al gesust 
zijn of het probleem uiteindelijk toch naar ieders tevredenheid is opgelost. Bestaat 
het conflict nog steeds, dan kan er gekozen worden om het via een vorm van 
bemiddeling, onderhandeling of arbitrage op te lossen. Meestal wordt een van de 
laatste twee methodes gekozen. 

Dilemma: liever niet procederen, maar executoriale titel is wel nodig 
In de regel proberen professionals een juridische procedure te vermijden. Versto-
ring van een relatie, aantasting van het imago, noodzaak van een snelle oplossing 
en hoge kosten zijn voldoende aanleiding om daar waar mogelijk uit het juridisch 
vaarwater te blijven. 
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• 

• Echter, de zekerheid die een juridische procedure met zich mee brengt, zoals het 
krijgen van een executoriale titel van het vonnis, weegt vaak zwaarder dan de 

• negatieve aspecten van een rechtszaak. 

• Veel respondenten vinden conflictbemiddeling een verlenging van de procedure 
omdat er toch nog naar de rechter moet worden gegaan als men wil executeren. 
Als conflictbemiddeling praktisch werkzaam moet zijn, is een executoriale titel 

• 
voor het welslagen van deze bemiddeling belangrijk. 

• 
De overheid heeft geen moeite met juridische procedures: gemiste 
kansen voor bemiddeling 
De overheid-opdrachtgever lijkt volgens respondenten minder moeite met juridi-
sche procedures te hebben. Men wijt dat aan een minder commerciele opstelling 

• en een moeilijk doorzichtige organisatiestructuur. Deze structuur zorgt er soms 
voor dat de aannemer niet weet wie hij moet aanspreken als er problemen zijn. 

• 
Casus: een dure bodemsanering 

• De kosten voor de sanering waren hoger uitgevallen (1 a 2 miljoen gulden). De gemeente 
weigert deze zogenaamde afrekeningskosten te betalen. De aannemer probeert tevergeefs 

• contact te zoeken met een ambtenaar die over de bouw gaat maar krijgt beleefde briefjes 
van verschillende personen zonder inhoud: uitnodigingen om met elkaar om de tafel te 
gaan zitten worden beleefd afgewezen. De aannemer vindt dit jammer omdat hij best 

• 
bereid is om water bij de wijn te doen. Het bouwbedrijf moet nu wel een procedure aan-
spannen. De gemeente weet dit en vindt dit kennelijk geen bezwaar. 

• 
Bemiddeling in de pre- juridische fase: voorkeur voor een technische 

• deskundige 
Opdrachtgevers die er lid van zijn kunnen hun geschil voorleggen aan het Neder- 

• lands Verbond Ondernemers Bouwnijverheid. Het NVOB heeft zeventien mensen 
beschikbaar die de oplossing van de ingediende klacht begeleiden. Zij krijgen 

• jaarlijks zo'n 95 zaken voorgelegd, waarmee meestal bedragen van minder dan 
tienduizend gulden gemoeid zijn. 

• Deze personen zijn zelf ook lid van het NVOB en daarom theoretisch niet onaf- 

• 
hankelijk.Volgens respondenten ervaren de partijen het feit dat hun bemiddelaar 
zelf ook lid is niet als aantasting van zijn onafhankelijke rol. De bemiddelaars zijn 

• 
vaak zelf aannemer, wat door zowel de bemiddelaar als de aannemer . als een 
voordeel wordt gezien. De bemiddelaar weet wanneer partijen "onzin uitkramen" 

• en zegt daar dan ook wat van. Toch is hij uitdrukkelijk geen beslissende derde: 
partijen moeten er zelf zien uit te komen. Wel geeft het feit dat hij verstand van 

• zaken heeft hem gezag. 

• Het NVOB bemiddelt niet bij belangen boven de vijf ton, daarvoor wordt een 

• juridische procedure veiliger geacht. 

Voorbeeld: bemiddeling door NVOB-lid 

De opdrachtgever dient -ná afronding van de opdracht- een klacht in via een aanmeldings- 

• 
formulier. De NVOB-bemiddelaar gaat dan onaangekondigd naar de werkplaats om de 
stand van zaken op te nemen. Veel respondenten die in de bouwsector werken vinden deze 
opname van de stand van zaken een belangrijke voorwaarde om tot een goede bemidde-
ling te komen. Het technische kenmerk van het conflict is zo evident dat men daar volgens 

• de respondenten niet omheen kan. Binnen een maand organiseert de bemiddelaar een 
gesprek met beide partijen. Aan een tafel trachten partijen tot een oplos sing te komen. 

• • 
• 



s o I 

Kansen voor conflictbemiddeling B&A Groep 

De technische deskundigheid van een derde die wordt ingeschakeld voor de 

oplossing van een conflict lijkt een centraal argument te zijn voor de keuze voor 

een bepaalde oplossingsroute. Het is echter de vraag of die deskundigheid aan de 

intervenierende persoon gekoppeld moet zijn. Een bemiddelaar met een beetje 

verstand van zaken en de aanwezigheid van een technisch rapport, kunnen 

hetzelfde effect hebben. Het punt is hier waarschijnlijk, dat men in de bouwwereld 

zo gewend is dat de intervenierende derde deskundig is Wet merendeel van de 

zaken wordt tenslotte via arbitrage afgedaan), dat er overredingskracht voor nodig 

is om te laten zien dat het op meer manieren kan. 

Casus: ten advocaat als filter 

Len van onze respondenten heeft te maken gehad met partijen die graag mediation wilden 

proberen. De advocaat van Oen van die partijen had dit toen afgeraden. be advocaat was 

van mening dat het bouwconflict zo complex in elkaar zat met betrekking tot juridische 

aansprakelijkheden en technische feiten, dat een enkele mediator teveel voorwerk zou 

hebben am zich in te lezen in alle feitelijke en juridische details met alle bijkomende kos-

ten van dien. 

4.2.3 Ease 3: de juridische procedure 

Als het bouwconflict in het juridische vaarwater terecht komt, kunnen partijen 

kiezen voor een gerechtelijke procedure bij de overheidsrechter ofwel bij de 

arbiter. In 80 a 90% van de contracten staat een arbitragebeding als oplossingstra-

ject voorgeschreven. Wij zijn geen zaken tegengekomen waarbij van het arbitrage-

beding werd afgeweken. Er komen maar weinig zaken voor de overheidsrechter. 

Van alle bouwconflicten komt 30 a 40 % van de gevallen uiteindelijk bij de arbiter 

(bij de Raad voor arbitrage voor het Bouwbedrijf komen ongeveer 900 zaken per 

jaar). Aannemers kiezen voor een arbitragebeding wegens de technische deskun-

digheid van de arbiters. Vaak zijn de arbiters zelf architect of aannemer (geweest). 

Zwakke punten van arbitrage, openingen voor bemiddeling? 
De arbitrageprocedure wordt niet altijd even positief beoordeeld. Veel gehoorde 

klachten zijn: 

• dat de vonnissen die de arbiter schrijft nogal eens gekleurd zijn door hun eigen 

professie als architect of aannemer. 

• dat de vonnissen soms onduidelijk zijn: partijen weten uiteindelijk nog steeds 

niet hoe nu verder te gaan. De technische insteek van veel bouwrecht-arbiters 

vormt een probleem bij het "rechtspreken": de arbiter weet wel veel van bouw-

technische zaken maar te weinig van het maken van goede en Iogische vonnis-

sen. 

De klacht over de rot van de arbiter lijkt tegenstrijdig. Blijkbaar willen partijen 

enerzijds wel iemand die weet hoe de bouwwereld in elkaar zit, maar mag deze 

kennis niet van invloed zijn op de oplossing van het conflict. Bij bemiddeling zou 

dit probleem zijn opgelost omdat de partijen zelf hun "overeenkomst" sluiten. 

potrOpto.7 
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• Doorverwijzing door de arbiter: `med-arb' als alternatief? 
Het komt meer dan eens voor dat partijen tij dens of net voor de arbitrage tot een 

• schikking komen. Het horen en lezen van beide verhalen, opgeschreven door een 

• 
derde, kan ervoor zorgen dat partijen hun kansen om hun gelijk te halen beter in 
kunnen schatten en eieren voor hun geld kiezen. Onder druk van een arbitrage- 

• oordeel worden er dan schikkingen getroffen. 

• Dit gegeven doet vermoeden dat doorverwijzing door een rechter/arbiter (wellicht 
met op de achtergrond de zekerheid dat bij mislukking alsnog een uitspraak 

411 	 volgt), ruimte bestaat om het conflict via bemiddeling op te lossen. 

• Sommige respondenten (advocaten en arbiters) zien hier niets in. Partijen hebben 
al de nodige kosten gemaakt en willen snel weten wat een ander van het conflict 
vindt en wie gelijk heeft. Een "extra" of "in de plaats van" traject in de vorm van 

• bemiddeling, ziet men als een verlenging van de procedure en waarschijnlijk ook 
als een toename van de totale kosten. 

• 

• 
4.3 Conflicten tussen consumenten en aannemers: openingen en belem- 

• meringen voor bemiddeling 

• 
4.3.1 lnleiding 

• "Consumenten hebben vaak hooggespannen verwachtingen met betrekking tot de bouw: het 

• 
komt een enkele keer in hun leven voor dat zij iets laten bouwen en daar is dan een relatief 

grote investering mee gemoeid. Zij verwachten dan ook topkwaliteit. Zij vergeten dat die 

bedragen voor hen groot zijn, maar in de bouw over het algemeen klein." 

• Bouwconflicten tussen aannemer en consument verlopen anders dan een geschil 
tussen professionals. Dit heeft een aantal oorzaken, die andere conclusies voor 

• bemiddeling impliceren. Daarom bespreken we geschillen tussen deze partijen 

• 
apart. 

• Wanneer de consument opdrachtgever is van een bouwproject gaat het veelal om 
kleinere, niet echt complexe projecten, die voor de opdrachtgever echter een grote 

• emotionele waarde hebben. Aannemer en consument praten een verschillende taal, 
wat snel een conflict veroorzaakt. De consument redeneert vanuit esthetische 

• normen. Wanneer hij zijn huis anders ziet worden dan hij had gedacht ervaart hij 
dat sneller als probleem. De aannemer gaat uit van de functionele kwaliteit en ziet 
het probleem niet. Kortom, beiden praten langs elkaar heen, omdat zij verschil- 

• lende verwachtingen hebben. 

• Het Garantie Instituut Woningbouw als vertaler tussen twee werelden 
Het Garantie Instituut Woningbouw probeert in dit soort zaken partijen nader tot 

• elkaar te laten komen. Zij intervenieert in het geschil en noemt dat bemiddeling: 

• een deskundige van het GIW gaat kijken, praat met partijen, vertaalt de problemen 
voor beide partijen en geeft vervolgens een oordeel/advies. Dit is geen bindend 

• advies. Doordat de grieven voor beide partijen in hun eigen taal vertaald worden 
door iemand van het GIW wordt een aantal problemen verholpen. 

• • 
• 
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Sturende middenvelders: zowel richting goed gesprek als richting juridi-
sche procedure 
Consumenten gaan ook vaak te rade bij consumentenorganisaties, zoals Vereni-
ging Eigen Huis, Consumentenbond, een rechtsbijstandverzekeraar, een advocaat 
of een bouwkundig adviesbureau. Deze organisaties proberen meestal de over-
trokken reactie van de consument in te dammen om op die manier een opening te 
behouden voor overleg met de aannemer. Er zijn uitzonderingen: sommige 
consumentenorganisaties en bouwkundige adviesbureaus hebben in de ogen van 
veel aannemers de neiging om het conflict te laten escaleren door de consument 
"op te stoken" met als gevolg dat de consument met juridisch "zwaar geschut" wil 
beginnen. De aanwezigheid van een rechtsbijstandverzekering maakt de keuze 
voor een "agressievere" aanpak extra makkelijk. 

Ook de consument is niet onverdeeld enthousiast over arbitrage: opening 
In de vorige paragraaf is al opgemerkt dat er ander de professionals geen een-
stemmigheid is over de kwaliteit van de arbitrage-vonnissen. Consumenten 
hebben dezelfde problemen. Daar komt nog bij dat consumenten de arbitragepro-
cedure met argwaan bekijken. Consumenten zien de arbitrage als 
"vriendjespolitiek" omdat de aannemer in het contract een arbitragebeding 
opneemt. De consument denkt daarom dat hij van zijn rechten om naar een 
"echte" onafhankelijke rechter wordt afgehouden. 

De consument wil praten; de aannemer vreest oeverloos gepraat 
De consument wit over het algemeen graag mondeling zijn ergernissen ventileren. 
Daartoe ziet hij de kans door een mondelinge behandeling aan te vragen bij de 
arbiter of rechter. De arbiter intervenieert dan door een gespreksverslag van de 
hoorzitting te maken en de partijen te confronteren met hun stellingen. Dit werkt 
soms als een eye-opener voor partijen, waardoor een opening kan ontstaan voor 
een schikking. In feite maakt de arbiter niet het vonnis, maar de partijen zelf 
komen tot een overeenkomst aangaande het conflict. 

Omdat aannemers geneigd zijn te denken dat het een oeverloos gesprek zal 
worden over dingen waar de consument geen verstand van heeft zullen zij geen 
heil zien in bemiddeling. De consument heeft volgens veel aannemers iemand 
nodig die de mening van de consument kanaliseert in juridische of technische 
bewoordingen. Bijstand door bijvoorbeeld een bouwadvocaat kan deze belemme-
ring te niet doen. 

Conclusie: een vertaler als brug tussen twee werelden maakt bemiddeling 
tussen consument en aannemer mogelijk 
Een vorm van bemiddeling tussen consument en aannemer lijkt mogelijkheden te 
hebben wanneer er een derde bij is die zowel de aannemers- als de consumenten-
wereld kent. Deze persoon kan een intermediaire functie hebben in het gesprek. 
De rot die het GIW nu vervult komt daarbij in de buurt. Het begint bij een vertaling 
van de standpunten, am zo openingen te bieden voor een gesprek over oplossin-
gen. Of het hier am bemiddeling in de strikte zin van het woord gaat is te betwis-
ten, maar een dergelijke vorm van interventie lijkt een van de grootste barrieres 
tussen de partijen te slechten. 
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4.4 Consumenten-conflicten in de autobranche naar aanleiding van gecon-

stateerde gebreken 

Op dit moment zijn er bijna 5,7 miljoen personenauto's in Nederland." Koop, 
verkoop en onderhoud daarvan leiden regelmatig tot conflicten. Deze komen hier 
aan de orde. Het typisch verloop van dergelijke conflicten zijn weergegeven in de 
onderstaande figuur. Conflicten aangaande een gekochte of gerepareerde 
(tweedehands) auto verlopen in twee fasen: de pre-juridische fase waarin belan-
genorganisaties een rol spelen en de fase waarin het geschil de juridische weg 
inslaat en via Geschillencommissie of rechter wordt opgelost. 

GChiIIen 

'•■ schikken 

KOOP VAN GEBRUIKTE AUTO 

4.4.1 Fase 1: de pre-juridische fase 

38 
Bron: BOVAG-RAI, Mobillteit in cijfers 1997 
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andere werkwijze 
geschillencommissie? 

bemiddeling door 
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belangenorganisaties: 
consensus-based 

direct/informeel 

Conflicten komen veelal voort uit een verschil in verwachtingen van de consument 
ten opzichte van de verkoper en of monteur. Centrale vraag daarbij is: wat is 
redelijk ten aanzien van de kwaliteit van (de reparaties aan) een auto. 
De consument is volgens respondenten in de afgelopen decennia een kritische 
koper geworden door de inmenging van consumentenorganisaties als de ANWB en 
de Consumentenbond. 

De consument zal eerst proberen zijn klacht kort te sluiten met de verkoper of 
reparateur. Als dat niet lukt zoekt hij hulp bij een consumenten- of autobranche-
organisatie zoals de Consumentenbond, de ANWB of de BOVAG. Soms wordt 
contact gezocht met een laagdrempelig juridisch adviesbureau of advocaat. 
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Interventie door het ANWB/BOVAG betniddelingsbureau of de Consumen-
tenbond: beide slechters van de taalbarriere 

In meer dan 80 % van de gevallen speelt het gebreken-conflict tegen de achter-
grond van een BOVAG garantie. De BOVAG kent sinds kort de "Auto Ombudslijn" 
voor consumenten. De consument kan daar praktisch voor alle soorten klachten 
terecht. Via deze klachtenlijn kan het ANWB/BOVAG bemiddelingsbureau warden 
ingeschakeld. Dit bureau bekijkt het conflict, hoort partijen schriftelijk en doet 
een voorstel/geeft een niet-bindend advies. Degene die de klacht behandelt 
vervult in wezen de rol van tolk voor beide partijen: ze zorgen ervoor dat beide 
partijen elkaars taal begrijpen. Bij eventuele technische complicaties wordt een 
expertise dienst ingeschakeld. De BOVAG biedt deze procedure kosteloos aan. 
BOVAG en ANWB zien het bemiddelingsbureau als een middel tot kwaliteitsverbe-
tering van de autobranche. 

Volgens de BOVAG wordt meer dan driekwart van de klachten op deze manier 
verholpen. De BOVAG stelt dat zowel de consument als de BOVAG-leden het 
bemiddelingsbureau beschouwen als onafhankelijk en dater een grate mate van 
tevredenheid bestaat over de wijze van conflictoplossing. 

De consumentenbond is in eerste instantie een informatieverstrekker/adviseur en 
belangenbehartiger van de consument. Toch ziet de consumentenbond zichzelf 
oak als een redelijk objectieve derde omdat zij meer afstand van het geschil kan 
nemen. De Ledenservice van de consumentenbond, die de klachten binnenkrijgt, 
bekijkt eerst of en wat de consument zelf heeft gedaan am het geschil op te 
lossen". 

De inmenging van de Consumentenbond kan bestaan uit het maken van een 
dossierstudie am de feiten achter de standpunten helder te krijgen; het schrijven 
van een klachtbrief in naam van de consument, het intervenieren tussen beide 
partijen of het ondersteunen van de consument bij een juridische procedure voor 
de geschillencommissie of de rechter. 

\fa& of oak wel tijdens de procedure bij de geschillencommissie of rechter kan de 
consumentenbond intervenieren: zelf noemen ze dat "bemiddelen". Zij nemen 
contact op met de autoverkoper of -monteur en proberen ofwel telefonisch ofwel 
schriftelijk het conflict duidelijk te maken, met daarbij het aanbod am te 
"bemiddelen". Partijen worden bijna nooit uitgenodigd am met elkaar rand de tafel 
te gaan zitten. Autoverkopers of -monteurs reageren verschillend: de ene keer 
positief ("he, he, eindelijk even praten met iemand die niet zo geemotioneerd is!") 
de andere keer negatief, met als gevolg dat het conflict verder verhardt: de 
autoverkoper of -monteur voelt zich bedreigd (waar bemoeit u zich mee?!"). 

Volgens respondenten zijn partijen redelijk tevreden met de bovenbeschreven 
vormen van interventie en belangenbehartiging. Het nadeel is dat er niet altijd een 
win-win situatie ontstaat. Meestal doen partijen niet langer zaken met elkaar. 

39 
In 1997 kwamen er 3654 algemene klachten bInnen over auto's, waarvan 940 over gebruIkte auto's: 

Persbericht tonsumentenbond 20 januari 1998 en intern jaarverslag 1997. 
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• 4.4.2 Fase 2: de juridische procedure: meestal naar de geschillencommissie, soms 
naar de rechter 

• Er zijn twee juridische routes die partijen kunnen volgen. De keuze hangt af van 

• de (algemene) voorwaarden van het koopcontract en het eventuele garantiebewijs. 
Er kan worden verwezen naar ofwel de Geschillencommissie auto voor een 

• bindend advies ofwel de Nederlandse rechter voor een vonnis. Er wordt volgens de 
respondenten meestal bepaald dat partijen naar de geschillencommissie dienen te 

• gaan 40. 
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Partijen geven de voorkeur aan mondelinge communicatie, want ze 
'houden niet van schrijven' 
Bij de geschillencommissie en de rechter is vaak een mondelinge behandeling (of 
comparitie na antwoord) waarbij de commissie en de rechter kunnen aansturen op 
een schikking. 41  Deze directe mondelinge communicatie spreekt zowel de consu-
ment als de autoverkoper of -monteur aan, omdat beide partijen over het alge-
meen niet van "schrijven" houden. Soms beseffen partijen wanneer het proces 
nadert dat het conflict enigszins buiten proporties is geraakt. De dreiging van een 
naderend proces kan dan voldoende zijn om toch te willen schikken. Dit bespaart 
de verkoper negatieve publiciteit. Tij dens de mondelinge behandeling of compari-
tie na antwoord dient de aanwezigheid van de commissie of rechter als "stok 
achter de deur" en is er eveneens een opening voor een schikking. 

Conclusie: behoefte aan communicatie, maar dat hoeft niet via formele 
constructies, hooguit een gewijzigd optreden van de geschillencommissie 
De consument prefereert mondeling contact boven schriftelijke communicatie. In 
die zin zou bemiddeling voor de consument een goed alternatief zijn. Of de 
autobranche hieraan behoefte heeft is nog maar de vraag, hooguit zal deze partij 
er in sommige gevallen belang aan hechten vanuit publicitaire overwegingen. 

Vaak zijn de financiele belangen bij consumentenzaken niet zo groot (ongeveer 
tussen de 600 en 1000 gulden). Het lijkt buiten proportioneel om daarvoor een 
formele mediation-structuur op te zetten. De interventie en belangenbehartiging 
door de BOVAG en ANWB is gratis en voorziet in een behoefte. 

Als toevoeging aan deze structuren kan wellicht gekeken worden naar de rol van 
de geschillencommissie(s)..De leden van de commissie zijn tekend' binnen de 
branche en het geheel wordt reeds gefinancierd door de brancheorganisatie. Deze 
geschillencommissie zou haar werkwijze kunnen wijzigen en in plaats van een 
bindend advies te geven bemiddeling aanbieden. Bij wijze van experiment kan het 
effect hiervan worden beproefd, zonder dat hoge kosten zijn gemoeid met het 
opzetten van een nieuwe structuur. 

40 
In 1996 werden er 514 klachten gemeld en 250 uitspraken gedaan: Bron: Jaarverslag Geschillencommissies 

41, 	 1996. 
41 In 1996 werden 3,2% van de zaken met een schikking afgedaan: Bron: Jaarverslag GeschIllencommissies 

1996 
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4.5 Afslulting 

Voor de oplossing van commerciele conflicten zijn al de nodige instanties en 
trajecten beschikbaar. Arbitrage in de bouwwereld, geschillencommissies bij 
consumentenkoop en meerdere consumentenorganisaties dragen ertoe bij dat 
partijen hun geschil met hulp van derden op kunnen lossen. De vorm waarin deze 
derden daaraan een bijdrage leveren verschilt van belangenbehartiging tot lets dat 
dicht in de buurt komt van bemiddeling. Daar waar er consumenten tegenover 
beroepspartijen staan ligt de meerwaarde van een derde met name in het over-
bruggen van twee werelden. De vraag is of het zin heeft om er nog activiteiten of 
instanties aan toe te voegen. Len concreet actiepunt is om te bezien of de geschil-
lencommissies in plaats van bindend advies bemiddeling kunnen aanbieden. In de 
onderstaande tabel staan enkele openingen voor bemiddeling. De rol van Justitie 
hierbij lijkt slechts te liggen in randvoorwaardelijke sfeer. 

Openingen bij commerciele 

conflicten 

Mogelijke actiepunten 

executoriale titel bij notaris 

mentaliteitsverandering blj 
de gemeente (overheid) als 

opdrachtgever 

technische deskundigheid 

in bouwzaken: in welke 

vorm? 

filterfunctle van midden-

velders ombuigen 

arbiter-annexed mediation 

of med arb 

intermediaire'vertalee 

tussen consument en 

beroepspartij 

ombuigen rol geschillen-

commissies 

de bouwwereld attenderen op de moge-

lijkheld van executeren door notaris 

uitdragen van belang van voorbeeldfunctie 

naar andere overheden 

Experimenteren met een technisch 

deskundig bemiddelaar om antwoord te 

krijgen op de vraag of afhankelijkheid en 

deskundigheid samen kunnen gaan 

of met het hanteren van een technisch 

rapport bij een bemiddeling 

voorlichting aan bijvoorbeeld advocaten 

experimenteren met doorverwijzIng door 

de arbiter naar een extern bemiddelaar, 

eventueel met de optie om bij mislukking 

alsnog een uitspraak te doen. 

experimenteren met (een aparte poot voor) 

bemiddeling blnnen geschillencommissies 

alsjustitie deze wijze van 

conflictoplossing belang-

rijk vindt, is zij de eerste 

die dat tilt kan dragen 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Reintegratie uitkeringsgerechtigden en 
terugvorderingen 

5.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk richten we ons op twee typen geschillen binnen het terrein van 
het sociale zekerheidsrecht: conflicten rondom het terugvorderen van (onterecht) 
teveel betaalde uitkeringen, en conflicten die van doen hebben met de reintegrate 
van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces. Het eerste type conflict 
(terugvordering) is met name gekozen omdat vrij veel van dit soort zaken voor de 
rechter komen. Het tweede type conflict (reintegrate) is met name gekozen 
wegens het vermoeden dat hier vrije beleidsruimte is, betrokken partijen 
(werkgever, uitkeringsgerechtigde en uitkeringsverstrekker) voordelen hebben bij 
reintegrate, en het vermoeden dat er reeds bemiddeling plaatsvindt op dit terrein. 

Allereerst reflecteren we kort op de (on)mogelijkheden van conflictbemiddeling in 
het sociale zekerheidsrecht, en achtereenvolgens geven we een reconstructie van 
beide geselecteerde geschillen. Het hoofdstuk wordt beeindigd met een samenvat-
ting en reflectie. 

5.2 Het sociale zekerheidsrecht: een korte typering 

Als men naar de kansen en mogelijkheden van conflictbemiddeling gaat kijken in 
het Nederlandse rechtssysteem, dan denkt men niet in eerste instantie aan het 
bestuursrecht. Enkele orienterende artikelen over de mogelijkheden van conflict-
bemiddeling in het bestuursrecht laten echter zien dat er (juridisch) wel mogelijk-
heden zijn voor alternatieve vormen van geschilbeslechting, waaronder ook 
conflictbemiddeling.42  

Wegens het grote aantal sociale zekerheidszaken dat jaarlijks voor de rechter 
wordt gebracht, 43  is besloten een eerste empirische verkenning van mogelijkheden 
voor conflictbemiddeling in het bestuursrecht te beperken tot het sociale zeker-
heidsrecht. 

Het sociale zekerheidsrecht is een complex rechtsgebied dat bovendien sterk in 
ontwikkeling is. Recentelijk hebben zich enkele belangrijke ontwikkelingen 
voorgedaan (invoering Awb, enige decentralisering van beslissingsbevoegdheden, 
privatisering). 

42 

43 

Zie bijvoorbeeld: prof.mr . A.F.M. Brenninkmeijer, Conflictbemiddeling in het bestuursrecht, en: M. 

Scheltema, Toepassing In de Algemene Wet bestuursrecht, beide artikelen zijn verschenen in: prof. mr . I.C. 

van der Vlies, mr. S. Pront-van Bommel (red.), Van taming naar bemiddeling, Deventer, 1997, pp. 57-73 

Uit cijfers van het CBS blijkt, dat er in 1996 38.807 sociale verzekerings- en bijstandszaken aanhangig zijn 

gemaakt bij de sectoren bestuursrecht van de arrondissementsrechtbanken. Dit is bijna de helft van het 

totaal aantal aangebrachte zaken. 
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Conflicten tussen burger en uitkeringsverstrekkende instantie (uvi) komen voor de 
administratieve rechter indien een burger bezwaar en vervolgens beroep heeft 
aangetekend tegen een besluit van de uvi. De bezwaarschriftenprocedure die 
vooraf gaat aan het beroep op de rechter, beoogt het beroep op de rechter te 
verkleinen. 

Vergeleken met de andere rechtsterreinen, kunnen onze respondenten zich het 
minst voorstellen bij de introductie van conflictbemiddeling op het terrein van het 
bestuursrecht in het algemeen en het sociale zekerheidsrecht in het bijzonder. 
Argumenten contra bemiddeling op dit rechtsterrein hebben in de eerste plaats te 
maken met het feit dat de overheid erbij is betrokken, wier handelen in openbaar-
heid moet plaatsvinden. Bovendien zou bemiddeling op gespannen voet kunnen 
staan met het vereiste dat de overheid gelijke gevallen gelijk dient te behandelen. 
In de tweede plaats vinden enkele respondenten dat men over zaken betreffende 
de sociale zekerheid niet hoort te onderhandelen, de hoogte van een uitkering 
mag geen handjeklap worden. 

"Het gnat voor mensen heel basic am hun inkomen en daarover onderhandel je niet. Daar-
voor wil men oak een officiele uitspraak." 

Aan de andere kant laten gesprekspartners ook weten dat een wat informelere 
behandeling van conflicten in het bestuursrecht wenselijk zou zijn. De bezwaar-
schriftenprocedures, die een informelere behandeling beogen te zijn ter voorko-
ming van een gang naar de rechter, blijken niet volledig te voorzien in deze 
behoefte. 

5.3 Terugvorderingen 

Het eerste geselecteerde type conflict binnen het sociale zekerheidsrecht betreft 
het terugvorderen van teveel betaalde uitkeringsgelden. Dit type conflict komt vrij 
vaak voor de rechter. De "levenscyclus" van een conflict over teveel betaalde 
uitkeringsgelden kan als volgt schematisch warden weergegeven. 

Vezstuureargeman moan • 

.4aeantivieerd wartien, .. • 

Cant7tctkernie8eline 
• . 	 . 

betekent prAiefinitis . . 
.water.#1,1.oie :vvijridoen en 

dear leeat dit.onclenilerp. 

.ziett niet vow: 	. • 

• 
• 
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• 
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5.3.1 Fase 1: een terugvorderingsbesluit 

• Als een uitkeringsverstrekkende instantie (uvi) merkt dat een te hoge uitkering is 

• 
betaald, dan wordt een terugvorderingsbesluit opgesteld. 
Bij teveel betaalde uitkeringen kan er sprake zijn van fraude: de uitkeringsgerech- 

• 
tigde verstrekt bewust verkeerde informatie om - meer - uitkering te ontvangen. 
De uitkeringsgerechtigde kan ook per abuis verkeerde of onvolledige informatie 

• hebben verschaft, op basis waarvan teveel uitkeringsgelden zijn verstrekt. Er kan 
ook sprake zijn van een interpretatieverschil: de uitkeringsverstrekker en uitke- 

• ringsgerechtigde zijn het niet eens met de manier waarop de regels om de hoogte 
van de uitkering te bepalen, worden geInterpreteerd (met name bij WAO-
schattingen). Er kan ook een fout zijn gemaakt door de uitkeringsverstrekker. 

• 
In de regel vindt geen mondelinge communicatie plaats tussen uitkeringsverstrek-
ker en uitkeringsgerechtigde. De uitkeringsgerechtigde krijgt het besluit in de bus, 

• 
waarop (gemotiveerd) staat aangegeven dat er uitkeringsgelden worden terugge-
vorderd en dat tegen deze beslissing bezwaar kan worden gemaakt. 

• 
I 59 

Een betalingsregeling 
• De uitkeringsgerechtigde die wordt geconfronteerd met een terugvordering, kan 

besluiten deze te betalen, waarvoor eventueel een betalingsregeling kan worden 
getroffen. Het treffen van een betalingsregeling is (sinds de invoering van de Wet 
Boeten en Maatregelen) aan striktere eisen gebonden. De uitkeringsverstrekkers 

• hebben in deze minder vrijheid gekregen. 

• 
• • 
• • • 
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Terugvorderingen 

middenvelders 
openingen voor 

bemiddeling 

Deunvaarders 	 "after court" 

court-annexed ? 

(Sodale) advocatuur 

Sodaal raadslleden 

BvR/Wetswinkels 

Schuldsaneerders 	 Begeleiden 
communIcadeproces 

Sthuldsanering 

informatiehoodlchting 

Grofweg kunnen drie fasen worden onderscheiden: de fase waarin de uitkeringsge-
rechtigde voor het eerst wordt geconfronteerd met het terugvorderingsbesluit; de 
fase van bezwaar en beroep; de fase ten tijde en na de rechterlijke uitspraak. 

"Vroeger kon je het wel op een akkoordje gooien met de burger omtrent de terugbetaling, 

tegenwoordig met de Wet Boeten en Maatregelen is dat onmogelijk geworden." 
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Bij het treffen van een betalingsregeling spelen rechtshulpverleners regelmatig 

een rol. 

Het conflict: onbegrip of onterechte terugvordering 

Als de uitkeringsgerechtigde het niet eens is met de terugvordering of de terug-

vordering niet begrijpt, zal hij of zij op zoek gaan naar nadere informatie of direct 

besluiten bezwaar aan te tekenen. Verschillende respondenten geven aan, dat de 

motivering voor een terugvorderingsbesluit voor uitkeringsgerechtigden lang niet 

altijd duidelijk is. 

De volgende casus geeft aan dat terugvorderingsbesluiten behoorlijk ingewikkeld 

kunnen zijn: 

Casus: iemand heeft een WAO-uitkering en gaat weer gedeeltelijk werken. Deze persoon 
geeft dat door aan de uvi, die een voorlopig bedrag van bijvoorbeeld f 200,- schat waar-
mee de WAO-uitkering worth verminderd, om later precies uit te rekenen om hoeveel geld 
het gaat. Dat laatste kan op zich laten wachten, zodat het voor kan komen dat een uvi er 
pas na lange tijd achter komt dat de korting geen f 200,- maar 1 300,- had moeten zijn. 
Naar aanleiding daarvan wordt dan een terugvorderingsbesluit opgesteld. In principe 
bestaat dit besluit uit drie deelbesluiten, waarbij men tegen elk deelbesluit bezwaar kan 
aantekenen. Vaak worden de eerste twee besluiten overgeslagen en krijgt de client ineens 
bericht dat met terugwerkende kracht de openstaande vordering wordt ingehouden. Voor 
de client is het ten eerste onredelijk dat dit zo plotseling gaat; in de tweede plaats kan de 
client de terugvordering ervaren als een straf terwijI hij niets verkeerd heeft gedaan: hij 
had immers keurig gemeld dat hij weer was gaan werken... 

Als de uitkeringsgerechtigde zich wendt tot de uitkeringsverstrekker voor een 

nadere toelichting op de terugvordering, dan krijgt deze volgens onze responden-

ten regelmatig het advies een bezwaarschrift in te dienen, of om juridische 

bijstand te zoeken. Op het moment dat een besluit de deur uit is, is er klaarblijke-

lijk weinig ruimte meer voor een gesprek. Met de komst van de wet Boeten en 

Maatregelen zijn deze mogelijkheden volgens respondenten nog kleiner geworden. 

Enkele respondenten geven aan dat dit een gemis is: soms zou met een simpel 

gesprek kunnen warden achterhaald dat er sprake is van een misverstand aan de 

zij de van uitkeringsvertrekker of uitkeringsgerechtigde. Een (langdurige) bezwaar-

en beroepsprocedure (of in voorkomende gevallen een kort geding/voorlopige 

voorziening) zou dan kunnen worden voorkomen. 

"Veel conflicten kunnen worden voorkamen als mensen gewoon begrijpen water aan de 
60 I 	hand is..." 

"Wanneer ergens bereidheid zou bestaan om mensen te woord te staan, uit te leggen of nog 
eens naar hun dossier te kijken, zou dat een hoop kou uit de lucht nemen en veel conflic-
ten schelen." 

Middenvelders: rechtshulpverleners 
De uitkeringsgerechtigde die wordt geconfronteerd met een terugvorderingsbe-

sluit, kan hulp zoeken bij een rechtshulpverlener (een Buro voor Rechtshulp, een 

Wetswinkel, Sociale Raadslieden, een advocaat). De rechtshulpverlener kan helpen 

met het opstellen van een bezwaarschrift. Tevens kan de rechtshulpverlener voor 

de burger navraag doen bij de uitkeringsverstrekkende instantie als er onduide- 
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lijkheden zijn. De rechtshulpverlener kan in die zin een rol spelen bij het voork6- 
men van een bezwaarschrift: als de burger .begrijpt waarom wordt teruggevorderd, 
kan hij of zij besluiten geen bezwaar aan te tekenen. 

Een andere mogelijke middenvelder: de gemeentelijke ombudsman 
Burgers die een bijstandsuitkering krijgen en die worden geconfronteerd met een 
terugvorderingsbesluit blijken - naast de laagdrempelige rechtshulpverleners - ook 
regelmatig terecht te komen bij een (gemeentelijke) ombudsman. In principe kan 
een ombudsman niets met een besluit waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. 
De ombudsman gaat over de behoorlijkheid van overheidsgedragingen, bezwaar 
en beroep gaat over de rechtmatigheid van besluiten. In de praktijk is deze 
scheidslijn niet altijd even helder en kan een ombudsman een rol vervullen bij het 
voorkomen van bezwaarschriften. De ombudsman kan navraag doen bij de 
Gemeentelijke Sociale Dienst en aan de burger uitleggen waarom men tot het 
besluit is gekomen. 
Indien vergissingen of onduidelijkheden in het spel zijn, kan de ombudsman deze 
uit de weg proberen te helpen door wat over en weer te bellen. Het blijkt regelma-
tig voor te komen dat besluiten onduidelijk en/of onvoldoende zijn gemotiveerd. 
Ook blijkt het voor te komen dat een ombudsman beide partijen uitnodigt voor 
een gesprek als er sprake is van onduidelijkheden. De ombudsman heeft hiertoe 
waarschijnlijk meer mogelijkheden dan een rechtshulpverlener, omdat hij of zij 
dichter op het gemeentelijke apparaat zit. 

Casus: actieve opstelling gemeentelijke ombudsman 
"Het komt regelmatig voor dat er onenigheid is over de hoogte van het terug te vorderen 
bedrag. De Sociale Dienst is er bijvoorbeeld van overtuigd dat het gaat om een bedrag van 
zeg f 4.000,-, terwijl de uitkeringsgerechtigde f 3.000,- heeft becijferd. 1k ga dan niet 
zeggen: "maak het maar af op f 3300,-r' maar ik ga zelf een berekening maken en bepreek 
deze met beide partijen." 

Impulsen voor het indienen van een bezwaarschrift 
Enkele rechtshulpverleners geven aan dat het voeren van gesprekken tussen 
uitkeringsgerechtigde en uitkeringsverstrekker om (eventuele) misverstanden de 
wereld uit te helpen, geen gewoonte is. Ze noemen enkele factoren die het voeren 
van een gesprek belemmeren en die een impuls vormen voor het indienen van een 
bezwaarschrift. (1) op de brief staat vermeld dat de uitkeringsgerechtigde een 
bezwaarschrift in kan dienen. Daar verwijzen medewerkers van uvi's snel naar en 
uitkeringsgerechtigden gaan er soms van uit dat zij een bezwaar in "moeten" 
dienen. (2) Uvi's zijn volgens een respondent "administratieve instituten die moeite 
hebben om te onderhandelen". Dit heeft met name te maken met vrees voor het 
scheppen van precedenten en voor rechtsongelijIcheid. (3) Met name bij de 
werknemersverzekeringen is er weinig of geen communicatie tussen uvi en client. 
Contacten tussen uvi en client zijn veelal schriftelijk, de uitkeringsgerechtigde 
heeft geen contact met de ambtenaar die beslist. (4) Door de termijnstelling bij 
bezwaarschriften zullen rechtshulpverleners snel aanraden een bezwaar in te 
dienen, om te voorkomen dat termijnen worden overschreden of dat (formele) 
mogelijkheden om het besluit te herzien niet worden benut: (5) Burgers worden 
door de directe omgeving (familie, vrienden) ertoe aangezet om een bezwaar-
schrift in te dienen ("dit moet je niet pikken!" "Volgens mij heb je er wel recht 
op... '9. 
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Voorkomen van een rechtsgang: informatie en communicatie 

In de eerste fase - voordat bezwaar wordt aangetekend - vinden reeds processen 

plaats waardoor een bezwaarschrift (en daarmee een formele rechtsgang) kan 

worden vermeden. Dit zijn in de regel communicatieve processen, waardoor 

misverstanden uit de wereld worden geholpen.. 

Om bezwaarschriften (en beroep) te voorkomen, lijkt het in dit stadium aanbeve-

lenswaardig te investeren in communicatie tussen uitkeringsverstrekker en 

clienten. Men zou bijvoorbeeld kunnen overwegen om uitkeringsgerechtigden de 

mogelijkheid te bieden op te bellen of langs te komen om een nadere toelichting 

te vragen op het genomen besluit. Ook zou bijvoorbeeld overwogen kunnen 

warden am eerst een voorlopig besluit toe te zenden aan de uitkeringsgerechtigde: 

de uvi kan immers oak fouten hebben gemaakt en deze kunnen in een eenvoudig 

gesprek warden achterhaald. Deze maatregelen vergen overigens wel de nodige 

capaciteit. 

• , 

• 
Si 

• 
• 
• 

• 

• 
"Bij ambtenaren is niets te regelen, er is geen mogelijkheid overeen te komen om het ge-
woon ondershands at te handelen. Bij de juridische afdeling lukt dat beter, oak omdat daar 
eerder erkend worth dat de tout bij de uvi ligt. Behandelend ambtenaren durven die beslis-
sing niet te nemen." 

lilt de gevoerde gesprekken blijken veel barrieres voor de communicatie tussen 

uitkeringsgerechtigde en uitkeringsverstrekker (de uvi als "administratief insti-

tuur/schriftelijke in plaats van persoonlijke communicatie; kenmerken van de 

bezwaarschriftenprocedure, de uitkeringsgerechtigde als "rechtzoeker"). Bij het 

beslechten van deze barrieres kan een rot zijn weggelegd voor een bemiddelaar. 

Het is voorstelbaar dat een gemeentelijke ombudsman een rol kan vervullen in de 

communicatie tussen gemeentelijke sociale dienst en client. Voor de overige uvi's 

is het eveneens voorstelbaar dat "ombudsman-achtige" personen worden aange-

steld. Maar misschien is het wel afdoende om te investeren in her verbeteren van 

de klantcontacten. 

5.3.2 Fase 2: bezwaarschriftenprocedu re 

Een ingediend bezwaarschrift komt terecht bij een andere afdeling van de uvi (de 

afdeling Bezwaar en Beroep of de Juridische afdeling) dan de afdeling waar het 

terugvorderingsbesluit is genomen. In essentie komt het erop neer dat de afdeling 

Bezwaar en Beroep het dossier nader beschouwt, waarbij hoorzittingen deel 

kunnen uitmaken van de procedure. 

Volgens een respondent is het gemakkelijker om overleg te voeren met de ambte-

naren van de afdeling Bezwaar en Beroep. 

Nadat een bezwaarschrift is binnengekomen, neemt de bezwaarschriften-

behandelaar wel eens contact op met de indiener van het bezwaarschrift. Dit om 

zaken nader uit te leggen. Soms leidt dat tot het intrekken van een bezwaarschrift. 
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In de bezwaarschriftenprocedure wordt de zaak opnieuw bekeken waardoor 
kennelijke fouten van de zijde van de uitkeringsinstantie en/of misverstanden er 
in de regel wet worden uitgefilterd. Een respondent geeft aan dat het soms jammer 
is dat het zo ver heeft moeten komen. Het indienen van een bezwaarschrift lijkt 
echter de enige manier om gehoor te vinden bij een uvi, terwijl sommige proble-
men met een eenvoudig gesprekje de wereld uit geholpen hadden kunnen worden. 

De bezwaarschriftenprocedure vervult klaarblijkelijk de filterende werking 
waarvoor zij in het leven is geroepen, maar deze functie zou kunnen worden 
geoptimaliseerd: 
(1) De procedures duren volgens enkele respondenten erg tang, hetgeen voor 
sommige eenvoudige zaken niet nodig zou zijn. (2) De hoorzittingen zouden meer 
een dialoog moeten vormen. Nu is er te zeer sprake van een eenzijdig verhoor. 

Middenvelders,en (on)mogelijkheden voor bemiddeling 

In deze fase zijn eveneens de rechtshulpverleners de belangrijkste middenvelders. 
Rechtshulpverleners staan de clienten bij in de procedure. 

Het moment dat een bezwaarschrift binnenkomt, zou een opening voor bemidde-
ling kunnen vormen. De bezwaarschriftenbehandelaar kan contact opnemen met 
degene die het bezwaarschrift indient om een en ander uit te leggen en wellicht 
een betalingsregeling voor te stellen. Het is voorstelbaar dat een onafhankelijke 
derde dit proces begeleidt. Meestal blijft het echter gewoon bij een telefoontje. De 
ruimte voor de uvi om te bemiddelen is niet groot, de terugvordering is aan strikte 
regels gebonden. Bovendien geeft een respondent aan dat de bereidheid van 
medewerkers om in gesprek te treden niet altijd even groot zal zijn, dit vanwege 
vrees voor agressieve clienten. 

Tijdens de bezwaarschriftenprocedure zouden bemiddelingstechnieken een rol 
kunnen spelen: bijvoorbeeld door de hoorzittingen meer als dialoog, dan als een 
eenzijdig horen in te richten. 

5.3.3 De fase ten tilde en na de rechterlijke uitspraak 

Als de bezwaarschriftenprocedure niet tot een oplossing heeft geleid, dan staat 
beroep bij de bestuursrechter open tegen het (terugvorderings)besluit. De rechter 
kan een oordeel geven, maar zou ook kunnen besluiten tot een comparitie na 
antwoord. 

In zijn algemeenheid blijkt uit de gevoerde gesprekken (en ook uit de literatuur), 
dat het "klimaat" in de sector bestuursrecht anders is dan bij andere sectoren: 
bestuursrechters zijn minder snel geneigd een comparitie na antwoord te plegen. 
Men is minder snel geneigd te kijken of een schikking tussen partijen mogelijk is. 

In principe zouden (terugvorderings)besluiten ook in het rechtersstadium in 
aanmerking kunnen komen voor bemiddeling. Met name bij terugvorderingsbe-
sluiten die worden veroorzaakt door verschillen in interpretatie van regels (zoals 
WAO-schattingen) zou bemiddeling uitkomst kunnen bieden. Bestuursrechters zijn 
echter niet gewoon om gebruik te maken van een comparitie na antwoord, laat 
staan dat in de praktijk doorverwijzing plaatsvindt naar een bemiddelaar. 
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Bij de rechtbank in Zwolle vindt sinds een jaar een experiment pleats met bemiddeling in 

het bestuursrecht: zaken die bij de rechtbank aanhangig zijn, worden in voorkomende 

gevallen verwezen near een rechter die ook mediator is (multi door courthouse mediation) 
. Bij een mislukte bemiddeling zal deze rechter met de zaak gerechtelijk afdoen maar 

doorverwijzen naar een andere rechter. 

Enkele factoren belemmeren een doorverwijzing van (bestuurs)rechters naar 
externe bemiddelaars (court annexed mediation). In de eerste plaats leeft de 
conflictbemiddelings-mogelijkheid niet onder een groot aantal (bestuurs)rechters: 
het komt eenvoudigweg niet in hun hoofd op, bemiddeling is een non-issue. In de 
tweede plaats zijn sommige (bestuurs)rechters tegen bemiddeling: men acht 
bemiddeling in strijd met wet en recht, vindt het niet goed dat emoties de bemid-
deling te zeer gaan domineren en/of heeft er geen vertrouwen in dat bemiddeling 
zou kunnen werken. In de derde plaats bestaan er nog weinig doorverwijs-
mogelijkheden, de aanbieders van bemiddelingsdiensten zijn vaak onbekend bij 
de (bestuurs)rechter. In de vierde plaats zullen partijen zelden zelf vragen om 
bemiddeling: de rechter moet dus wel bijzonder zijn gemotiveerd omdat hij of zij 
de mogelijkheid van conflictbemiddeling te willen "promoten" bij de partijen. 

5.4 Reintegratle 

5.4.1 De plramide van reIntegratie 

Het tweede geselecteerde type conflict betreft onenigheden rondom de reintegratie 
van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces. Er is momenteel veel in beweging 
in de regelgeving en de uitvoering van regels die betrekking hebben op het 
reintegreren van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt. Een van die ontwik-
kelingen betreft bijvoorbeeld het overhevelen van arbeidsbemiddelende taken 
naar de "markt", of naar publiek-private samenwerkingsvormen. Andere ontwikke-
lingen hebben betrekking op reintegratiemogelijkheden voor specifieke doelgroe-
pen (zoals bijvoorbeeld Melkert-regelingen, Jeugd Werk Garantieplan, etc.) 

Het ontstaan en verloop van een conflict omtrent de reintegratie van uitkeringsge-
rechtigden in het arbeidsproces, kan als volgt schematisch worden weergegeven: 
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REINTEGRATIE 

middenvelders 

(Soclale) advocatuur 

Soclaal raadslleden 

BvR/Wetswinkels 

ArbeldsbemIddelaars 

Arbeldsdeskundlgen 

openingen voor 
bemiddeling 

"court-annexed"? 

Begelelden 
communicatle-
proces 

Mediation- 
technleken 

Grofweg kunnen drie fasen worden onderscheiden: het ontstaan van onenigheden 
gedurende het arbeidsbemiddelingsproces, het expliciteren van het conflict 
(bezwaar door uitkeringsgerechtigde, "aangifte" door de arbeidsbemiddelaar met 
daarbij de reactie van de uvi - stopzetten/korten uitkering) en de fase van bezwaar 
en beroep. We bespreken hier alleen de eerste fase, omdat voor de fasen van 
bezwaar en beroep mutatis mutandis dezelfde factoren gelden als bij de hiervoor 
besproken terugvorderingen. 

5.42 Het ontstaan van onenigheden gedurende het arbeidsbemiddelingsproces 

Per type uitkering zijn andere regels relevant en andere instanties betrokken om 
uitkeringsgerechtigden weer aan het werk te krijgen. De Regionale Bureaus 
Arbeidsvoorziening zijn belangrijke arbeidsbemiddelende instanties, maar ook 
gespecialiseerde arbeidsbemiddelaars en particuliere bemiddelaars (zoals uit-
zendbureaus) omvatten een aanzienlijk "marktaandeel". 

Grote varieteit aan arbeidsbemiddelaars 
Voor de reintegrate van bijstandsgerechtigden zijn in gemeenten specifieke 
arbeidsbemiddelende uitvoeringsinstanties in het leven geroepen, veelal voor 
moeilijk bemiddelbare clienten en/of toegespitst op JWG en Melkertregelingen. Per 
gemeente hebben deze instanties andere namen (by. "Maatwerk"/Rotterdam, 
"Werkkring"/Lisse, "Weerwerk"/Leiden) en zijn andere afspraken gemaakt over 
taakverdeling met het Bureau Arbeidsvoorziening. 
Om ontvangers van een WW-uitkering of WAO-uitkering weer aan werk te helpen, 
spelen de arbeidsbureaus een belangrijke rol. Vooralsnog zijn bedrijfsverenigin-
gen verplicht om 80% van de arbeidsbemiddeling "in te kopen" bij de Regionale 
Bureaus Arbeidsvoorziening, in de nabije toekomst zijn de bedrijfsverenigingen 
echter vrij om arbeidsbemiddeling elders in te kopen. Zeer uiteenlopende instan-
ties begeven zich op deze markt: op de "WAO-markt" bijvoorbeeld verzekerings-
maatschappijen, revalidatiecentra, Geestelijke Gezondheids Instellingen, 
doveninstituten, en op zowel de WAO- als de WW-markt outplacementbureaus en 
uitzendbureaus. 
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Aard van de conflicten 

Conflicten gedurende het arbeidsbemiddelingstraject kunnen bijvoorbeeld gaan 
over een tekortschietende medewerking van de uitkeringsgerechtigde om weer aan 
het werk te komen (bv. sollicitatieplicht), verschillen in interpretaties over gepast 
werk, geschillen over het (mogen/moeten) volgen van cursussen of over het 
verrichten van vrijwilligerswerk. 

Arbeldsbemiddelaars als filter tussen uvi en uitkeringsgerechtigden 

Zoals gezegd, bestaat er een reeks instanties die tussen uvi en uitkeringsgerech-
tigde zijn geplaatst om uitkeringsgerechtigden weer aan het werk te krijgen. Zij 
vormen een belangrijke schakel in de communicatie tussen uvi en uitkeringsge-
rechtigde. De arbeidsbemiddelaars doen bijvoorbeeld voorstellen voor het aanbie-
den van omscholingscursussen aan uitkeringsgerechtigden, en bespreken een 
geval met de uitkeringsverstrekker als iemand niet wil meewerken aan het reinte-
gratieproces. 
Het komt niet vaak voor dat conflicten over het reintegratieproces leiden tot een 
korting van een uitkering en/of een bezwaar van een uitkeringsgerechtigde. Dat 
wil niet zeggen dater geen conflicten zijn: de arbeidsbemiddelaar zal als buffer 
tussen uvi en uitkeringsgerechtigde echter proberen om een oplossing te vinden. 
De arbeidsbemiddelaar voert daartoe gesprekken met de uitkeringsgerechtigde, 
formuleert voorstellen en communiceert deze (veelal schriftelijk/telefonisch) met 
de uvi. Het doen van aangifte vormt een uiterste middel waarvan niet zo vaak 
gebruik wordt gemaakt. 
Voorkomende conflicten hebben vaak te maken met andere zaken dan de arbeids-
bemiddeling: iemand is het bilvoorbeeld niet eens met een beslissing omtrent de 
hoogte van de uitkering en weigert daarom medewerking. Vooral de WAO-
schattingen vormen in deze zin een bron van conflict. 

WAO-schattingen/Functie lnformatie Systeem: bronnen voor conflict 
Len conflict over de hoogte van een WAO-uitkering staat in principe los van 
conflicten inzake reintegrate, maar kan op de achtergrond een rol spelen. De 
hoogte van een WAO-uitkering is gebaseerd op een inschatting van de aard en de 
intensiteit van het werk dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte kan verrichten. Op 
basis van deze inschatting wordt het percentage arbeidsongeschiktheid, en dus de 
hoogte van de WAO-uitkering berekend. 
De arbeidsdeskundige maakt een inschatting van het type werk en het aantal uren 
dat iemand met een handicap nog werk kan verrichten, met behulp van het Functie 
Informatie Systeem. De arbeidsbemiddelaars gaan aan de slag met de indicaties 
voor aard en intensiteit van mogelijk werk dat uit dit systeem komt "rollen". Als 
een WAO-uitkeringsgerechtigde het niet eens is met deze inschatting, dan kan dit 
doorwerken in het reIntegratietraject. Men weigert bijvoorbeeld mee te werken aan 
reintegratie-activiteiten, omdat men van mening is recht te hebben op een 100% 
WAO-uitkering. 
Het systeem is vrij ingewikkeld, en vormt daarom een bran voor conflict. Advoca-
ten en andere rechtshulpverleners, maar oak arbeidsbemiddelaars, spelen een 
belangrijke rol in het voorkomen van bezwaar- en beroepschriften door het 
systeem duidelijk uit te leggen. 
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I • 
Opening: mediationtechnieken verspreiden onder arbeidsbemiddelaars 

Het introduceren van conflictbemiddelaars. op dit terrein lijkt - met name gezien 
• de functie die arbeidsbemiddelaars vervullen - niet voor de hand te liggen. De 

• 
behoefte aan een doorverwijsmogelijkheid naar een conflictbemiddelaar als er 
conflicten ontstaan, lijkt niet groot: onze respondenten vinden het een weinig 
voor de hand liggende optie en moeten lang nadenken voordat zij zich er lets bij 
kunnen voorstellen. 

• Wel is het denkbaar dat arbeidsbemiddelaars gebaat zijn met kennis van en 
vaardigheden in bemiddelings-/mediationtechnieken ter voorkoming van conflic- 

• ten, hoewel arbeidsbemiddelaars in principe geen onafhankelijke bemiddelingsrol 

I • 	
op zich kunnen nemen (zij werken immers voor de uitkeringsverstrekker). 

• 
5.5 Afsluiting • 
Op grond van de gevoerde gesprekken kan worden geconstateerd dat de mogelijk- 

• heden voor conflictbemiddeling in het sociale zekerheidsrecht beperkt zijn. De 

a 	 belangrijkste barriere wordt gevormd door principiele bezwaren tegen een 
bemiddelende overheid. De gelijke behandeling van burgers kan in het geding 
komen. Bij de reintegratie van werklozen of arbeidsongeschikten in het arbeids-
proces zijn wellicht de mogelijkheden groter dan bij terugvordering, omdat de 
regels meer vrije beoordelingsruimte laten. 

40 	De verkenning heeft uitgewezen, dat het verstandig lijkt te investeren in commu- 

• 
nicatie tussen overheid en burger om bezwaar- en beroepsprocedures te voorko-
men. Door besluiten duidelijker uit te leggen, meer mogelijkheden te bieden om 
vragen te stellen, en meer te investeren in telefonische en mondelinge communi-
catie in plaats van uitsluitend schriftelijk. Het is daarbij in sommige gevallen 
voorstelbaar dat een onafhankelijke "bemiddelaar" het communicatieproces tussen 
uvi en burger begeleidt - vergelijkbaar met de rol die gemeentelijke ombudslieden 

• in de praktijk vaak al vervullen. Daarnaast is het mogelijk om de hoorzittingen 

• 
binnen de bezwaarschriftenprocedure anders vorm te geven: meer dialoog en 
minder eenzijdig. 

IS 
Naast de reeds genoemde principiele bezwaren zijn er nog andere belemmeringen 
voor conflictbemiddeling in het sociale zekerheidsrecht. In de eerste plaats zijn er 

• 
procedurele belemmeringen (bijvoorbeeld de wet Boeten en Maatregelen, de 
voorgeschreven route bij bezwaar en beroep). Deze verkleinen de handelingsruim- 

• 
te van uvi's. In de tweede plaats zijn er organisatorische belemmeringen: de uvi's 
zijn grote (en vaak bureaucratische) instituten, die veelal schriftelijk communice- 

• ren met uitkeringsgerechtigden. In de derde plaats zijn er persoonsgebonden 
(culturele?) belemmeringen. Probleemoplossend denken "leeft niet", de weg van 

• bezwaar en beroep is al snel een automatische - zowel vanuit het perspectief van 
de uvi als de uitkeringsgerechtigde. Rechtshulpverleners raden ook snel aan 
bezwaar in te dienen. 
In de beroepsprocedure kunnen mogelijkheden voor bemiddeling worden gezien, 
maar bestuursrechters zijn in de regel meer geneigd zich als "toetser" op te stellen 

• dan als conflictoplosserfbemiddelaar". 

• 
• 
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In onderstaande tabel vatten we mogelijke actiepunten op het terrein van het 

sociale zekerheidsrecht samen. Hierbij dient nogmaals te worden aangemerkt dat 

het op dit terrein veeleer gaat over de verbetering van de communicatie tussen 

overheid en burger (door een onafhankelijke derde te laten optreden als gespreks-

begeleider/bemiddelaar), dan dat het gaat over "zuivere" bemiddeling/mediation. 

Openingen in het sociale 

zekerheldsrecht 

Mogelijke actiepunten Opmerkingen 

communicatie verbeteren ter 
voorkoming van bezwaar en 

beroep 

een communicatievere 
bezwaarschriftenprocedure 

court-annexed mediation 

mediationtechnieken versprei-

den onder arbeldsbemiddelaars 

telefonisch/persoonlijk 
contact inbouwen In de 
procedure 

termijnstelling bezwaarschrif-

tenprocedure heroverwegen 

voorlichting aan 

"middenvelders" 

aanstellen "ombudsman-

achtige" personen bij uvi's 

mediation-technieken/dialoog 
introduceren tijdens 
hoorzittingen / voorlichting 

experimenten gelieerd aan 
sector bestuursrecht 

stimuleren van doorvetwij-

zing door bestuursrechters 
naar een externe bemiddelaar 

voorlichting/brochures/cur-
sussen 

een "bemiddelaar" kan een 
rol spelen in de verbetering 
van communicatie tussen 

burger en overheid 

primair een taak voorJustitie 

niet specifiek voor sociale 

zekerheidszaken 

In de opzet rekening houden 

met gesignaleerde belemme-
ringen 
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6. De markt van conflictbemiddeling 

Tijdens de interviews is gebleken dat een groot aantal belemmerende en bevorde-
rende factoren voor de vraag naar en het aanbod van conflictbemiddeling, niet 
spec ifiek geldt voor een bepaalde context maar een algemene gelding hebben. 
Deze factoren zijn niet zozeer gebonden aan het type conflict, maar meer aan de 
betrokken actoren (de conflicterende partijen, de middenvelders, de aanbieders 
van bemiddeling). In de casus-hoofdstukken komen deze factoren zijdelings aan 
de orde. In dit hoofdstuk gaan we achtereenvolgens in op de vraag naar en het 
aanbod van conflictbemiddeling, en de rol van de "middenvelders". 

6.2 De vraag naar conflictbemiddeling 

Over een gegeven zijn vrijwel al onze respondenten het met elkaar eens. Op de 
door ons nader bekeken terreinen geven conflicterende partijen vrijwel nooit zelf 
aan behoefte te hebben aan een bemiddeling. Hiervoor kunnen enkele verklarende 
factoren worden genoemd, die voor verschillende typen conflicten in meer of 
mindere mate opgaan. 

Vijf mogelijke verklaringen voor deteperkte vraag naar conflictbemidde-

ling 
In de eerste plaats is conflictbemiddeling vrij onbekend, en het is logisch dat 
mensen niet vragen naar een "product" waar ze het bestaan niet vanaf weten. Als 
mensen een conflict hebben, dan zullen zij wellicht in abstracto vragen om hulp 
of advies, waarna de hulpverlener kan aanbieden een bemiddelende rol te spelen, 
maar zij zullen zelden expliciet vragen naar bemiddeling. De veronderstelde 
voordelen van conflictbemiddeling - partijen kunnen nog met elkaar door een deur 
na het conflict, de mogelijkheid van "win-win" situaties, geen kostbare en ver-
vreemdende rechtsgang, etc. - zijn lang niet iedereen bekend. 

In de tweede plaats veronderstelt een beroep op conflictbemiddeling dat een partij 
ervan uitgaat dat hij of zij zelf wellicht ook water bij de wijn moet doen. Mensen 
die een conflict hebben gaan vaak uit van het eigen gelijk en van het ongelijk van 
de andere partij. Als zij zoeken naar hulp, dan zoeken zij in de regel naar bijstand 
en niet zozeer naar een gespreksbegeleider. Erkennen dat er behoefte is aan een 
gespreksbegeleider, vergt immers het vermogen om te onderkennen dat er sprake 
is van een communicatieprobleem. Conflictbemiddeling vergt een andere manier 
van denken over het eigen conflict. De conflicterende partijen moeten het conflict 
op willen lossen, en niet primair gelijk willen krijgen. 

In de derde plaats is de vraag naar juridische hulpverlening inmiddels zodanig 
ingeburgerd, dat mensen eerder juridische bijstand zullen vragen als zij een 
probleem hebben, dan dat zij zullen denken aan bemiddeling. Hiermee hangt 
samen het relatief grote vertrouwen van mensen in de rechtspraak. 
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"Er is veel energie in gestoken om mensen zover te krijgen in een vroeg stadium een be-

roep te doen op een Buro voor Rechtshulp. Dat is nu langzaamaan aan,het lukken: veel 

mensen bellen of komen langs, ze weten het Buro te vinden. Dat is een proces van jaren 
geweest." (...) "men is nu juist gewend dat men om juridische hulp kan vragen, komt ook 

naar het Buro voor Rechtshulp in de veronderstelling juridische hulp te lcrijgen en dan is er 

heel wat overtuigingskracht voor nodig am bemiddeling als redelijke optie aan te bieden." 

(...) "Er moet begrip warden gekweekt voor mediation. Mensen moeten het een aardige 
optie vinden. Dat veronderstelt dat mensen ervan af moeten worden gepraat dat ze een 

juridisch conflict hebben." 

In de vierde plaats zouden de kosten voor bemiddeling de vraag kunnen belemme-
ren. Er wordt vaak gesuggereerd dat door bemiddeling een geschil goedkoper 
worth opgelost dan door een gerechtelijke procedure. Vanuit het perspectief van 
een individuele potentiele "klant" voor bemiddeling is dat echter maar de vraag. 
Voor mensen die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp en voor 
mensen met een rechtsbijstandsverzekering, kan een gerechtelijke procedure veel 
goedkoper uitvallen dan een bemiddeling. In de gefinancierde rechtshulp bestaat 
geen mogelijkheid om de kosten voor een bemiddelaar te verhalen. Mensen die in 
aanmerking komen voor een toevoeging zullen waarschijnlijk kiezen voor de 
rechter als zij met een beroep op een bemiddelaar duurder af zijn. Mensen met 
een rechtsbijstandsverzekering zullen kiezen voor die optie waarvoor zij zijn 
verzekerd. Als de rechtsbijstandsverzekering de kosten voor een bemiddelaar niet 
vergoedt, dan is de kans groot dat een verzekerde kiest voor een gang naar de 
rechter." 

In de vijfde plaats lijkt conflictbemiddeling te kampen te hebben met een imago-
probleem. Bij bemiddeling denkt men al snel aan de commerciele mediator in net 
pak en met hoge dagtarieven. Bij een groot aantal conflicten - in ieder geval voor 
de typen conflicten die wij nader hebben bekeken - "past" een dergelijk beeld niet. 

Vraag op het commerciele marktsegment 

De bovenstaande belemmeringen die uit ons onderzoek naar voren zijn gekomen, 
gelden naar alle waarschijnlijkheid niet voor de gehele "markt" van conflictbemid-
deling. Uit gesprekken met aanbieders van (commerciele) bemiddelingsdiensten is 
gebleken, dat er zeer zeker een vraag naar mediation/conflictbemiddeling is. Deze 
spontane vraag naar bemiddelingsdiensten is met name wegens de selectie van 
rechtsterreinen en typen conflicten grotendeels buiten het bereik van dit onder-
zoek gebleven (uitgezonderd de bouw-casus). Er zijn (tenminste) twee commercie-
le "marktsegmenten" te onderscheiden waar de vraag naar bemiddeling/mediation 
wel tot stand komt: de markt van scheidingsbemiddeling en de markt van bemid-
deling tussen of binnen ondernemingen. Hoewel we op deze terreinen geen nader 
onderzoek hebben verricht, willen we deze hier niet onvermeld laten. 
Op de scheidingsmarkt zijn verschillende producten geintroduceerd (zoals de 
echtscheidsrechters, de advocaat-scheidingsbemiddelaars). Voor scheidende 
echtelieden die geen aanspraak kunnen maken op gefinancierde rechtsbijstand, 
belooft scheidingsbemiddeling een goedkopere en bovendien een vriendelijkere 
optie te zijn. 

44 
Er zijn rechtsbustanchterzekeraars die tegemoet komen in de kosten van bemiddeling: SRK Rechtsbijstand 
biWoorbeeld vergoedt een standaardbedrag bij een bemiddelingspoging. 
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• Voor con flicterende ondernemingen (of conflicterende partijen binnen onderne-
mingen) wordt verondersteld dat conflictbemiddeling een aantrekkelijke optie kan 
zijn wegens de mogelijkheid om conflicten binnenshuis te houden, snel tot een 
oplossing te komen, en vanwege de mogelijkheid om "on speaking terms" te 
komen of te blijven. De belemmeringen die gelden voor individuele potentiele 

• 
vragers, zoals gelijk willen krijgen en (overmatig) vertrouwen in de rechtspraak, 
gelden, zo wordt verondersteld, minder of niet voor (grotere) ondernemingen. 

• "Gelijk krijgen" is minder een issue, het voortbestaan of floreren van het bed rijf en 
het herstellen van relaties is belangrijker. Door ervaringen hebben ondernemers in 
de regel een sceptischer beeld van de bijdrage die een juridische procedure en een 
rechterlijke uitspraak kunnen leveren aan de oplossing van een (zakelijk) conflict. 

• Soms blijft de mogelijkheid van een juridische oplossing van conflicten zelfs 

• 
volledig buiten beeld: veelvuldig nemen ondernemers (maar ook overheidsorgani-
saties) organisatieadviseurs in de arm om (sluimerende) conflicten binnen of 
tussen organisaties de wereld uit te helpen. 

41 
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6.3 Het aanbod van conflictbemiddeling 

In het aanbod van conflictbemiddeling kan een onderscheid worden gemaakt in 
commerciele en not-for-profit bemiddelaars. 

Commerciale aanbieders 
Op de commerciele "markt" van conflictbemiddeling bieden diverse mediators hun 
diensten aan. Bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI) zijn personen (met 
name advocaten) aangesloten die bemiddelingsdiensten aanbieden naast hun 
reguliere praktijk. In 1996 hebben zij gezamenlijk 793 bemiddelingspogingen 
ondernomen, in 1997 waren dat er 1059. Meer dan de helft van de bemiddelingen 
die de mediators, ingeschreven bij het NMI, sinds de oprichting in 1996 hebben 
ondernomen, betreft bemiddeling inzake echtscheidingen. Een relatief groot deel 
van de bemiddelingen betreft geschillen tussen ondernemingen (11%), en arbeids-
geschillen (7%). 
Specifiek gericht op echtscheidingsbemiddeling is de Vereniging voor Advocaat 
Scheidingsbemiddeling (de VAS), waarbij meer dan 200 advocaten zijn aangeslo-
ten. Daarnaast is er een niet nader te bepalen aantal "vrije", niet georganiseerde 
bemiddelaars, die hun diensten aanbieden op het terrein van echtscheidingen 
maar ook op andere terreinen. 
Om conflicten binnen en tussen organisaties te beslechten, dienen ook verschil-
lende organisatieadviesbureaus's hun diensten aan. Het gaat daarbij om een meer 
organisatie- sociologische benadering van conflicthantering tussen (groepen) 
mensen. 

"Bemiddelaars" op de not-for-profit "markt" 
Op de not-for-profit "markt" zijn verschillende "bemiddelaars" actief. In de 
casushoofdstukken zijn vele voorbeelden gegeven van personen/instanties die 
bemiddelings-("achtige") diensten aanbieden. Vaak overigens zonder dat zo te 
noemen. In het oog springende not-for-profit bemidde-
laars/belangenbehartigers/onderhandelaars zijn de buurtbemiddelaars, de 
gemeentelijke ombudsman, de politie, ARBO-diensten. 
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instanties ter bevordering van conflictbemiddeling 
Naast de commerciele en not-for-profit aanbieders van conflictbemiddeling, zijn er 

ook nog instellingen/organisaties die niet zozeer bemiddelingsdiensten aanbie-

den, maar die tot doel hebben de manier van denken rondom bemiddeling en/of 

de bemiddelingstechnieken breed onder de aandacht te brengen. Er zijn commer-

ciele bureau's die een markt hebben in cursussen mediation en/of conflicthante-

ring; en er zijn bureau's die deze rol vervullen uit commerciele ("ADR voor het 

Bedrijfsleven" van VNO/NCW) of ideele motieven (het Instituut voor Conflictbe-

middeling van de vereniging voor Christen Juristen). 

De afzetmarkt voor de aanbieders lijkt nog niet erg groot. Op de door ons nader 

bekeken terreinen vinden de (commerciele) mediators in ieder geval nog weinig 

klanten. Op andere terreinen ligt dat overigens anders. Op het (niet door ons 

onderzochte) terrein van echtscheidingen lijken vragers en aanbieders elkaar 

steeds meer te vinden. Een bemiddelings-"achtige", procesbegeleidende rol ter 

voorkoming en beeindiging van conflicten binnen en tussen organisaties, vormt 

de "core-business" van vele organisatieadviesbureaus's. 

Belemmeringen in het aanbod van conflictbemiddeling 

Aan de aanbodzijde kunnen enkele belemmerende factoren voor conflictbemidde-

ling warden genoemd. In de eerste plaats is een groot aantal terreinen (nog) niet 

interessant voor commerciele bemiddelaars, omdat zij er eenvoudigweg hun 

brood niet mee kunnen verdienen. In principe zijn alleen vermogende partijen 

voor hen interessant. 

In de tweede plaats lijkt het te schorten aan de marketing van bemiddelingsdien-

sten. De marketing dient zich overigens niet uitsluitend te richten op de potentiele 

klanten van bemiddeling, maar ook (en misschien juist vooral) op de zogenaamde 

middenvelders en de rechters. Juist in de doorverwijzing doen zich barrieres voor. 

6.4 De rol van middenvelders op de markt 

In de casus-hoofdstukken is een groat aantal zogenaamde "middenvelders" 

benoemd die conflicterende partijen met raad en daad bijstaan. Zij kunnen zelf 

bemiddelings-"achtige" activiteiten verrichten (de middenvelder als bemiddelaar), 

of een doorverwijsrol vervullen (de middenvelder als "gate-keeper"). Ook rechters 

en arbiters kunnen een belangrijke doorverwijzende rol vervullen. 

De middenvelder als "gate-keeper" voor bemiddeling 

Doordat er weinig "spontane" vraag is naar bemiddeling op de door ons ander-

zochte terreinen, vervullen de middenvelders een belangrijke doorverwijzende 

rol. Zij kunnen de conflicterende partijen wijzen op de mogelijkheid van bemidde-

ling en kunnen hen trachten te overtuigen van de meerwaarde ervan. Uit het 

onderzoek blijkt, dat veel middenvelders zeer strikte "gate-keepers" zijn: zo strikt 

dat zij de poort naar bemiddeling vaak gesloten houden. Er zijn verschillende 

redenen aan te wijzen waarom middenvelders niet doorverwijzen naar bemidde-

laars. 
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In de eerste plaats zijn niet alle middenvelders bekend met mogelijkheden voor 
conflictbemiddeling. Middenvelders moeten wel weten dat er mensen zijn die 
bemiddelingsdiensten aanbieden, en wat precies de mogelijkheden en de voorde-
len daarvan zijn. De "marketing" van de aanbieders lijkt zich nog onvoldoende te 
richten op de verschillende middenvelders. 

In de tweede plaats moeten middenvelders ervan overtuigd zijn dat bemiddeling 
tot betere resultaten leidt. Veel middenvelders zien het nut niet in van een 
bemiddelaar bovenop de bemiddelings-"achtige" activiteiten die zij zelf al verrich-
ten ("we bemiddelen toch al?") In de casus-beschrijvingen worden veel voorbeel-
den gegeven van middenvelders die als belangenbehartiger proberen een 
probleem door te "bemiddelen" (interventie/belangenbehartiging) op te lossen. 
Sommigen zien de opkomst van een mediator-beroepsgroep ook als een bedrei-
ging voor de eigen markt... 

In de derde plaats moeten middenvelders vertrouwen hebben in bemiddeling. Met 
name het wegvallen van de bescherming die een gang naar de rechter biedt aan de 
"zwakkere" partij, maakt met name rechtshulpverleners huiverig voor het instru-
ment. 

In de vierde plaats kost het energie om mensen die in de veronderstelling verke-
ren een juridisch probleem te hebben, ervan te overtuigen dat dit probleem beter 
kan worden opgelost door te praten dan door de rechter om een oordeel te vragen. 
De roep naar recht blijkt groot. Middenvelders hebben niet altijd de tijd om 
mensen te overtuigen van nut en noodzaak van bemiddeling. 

De rechter als "gatekeeper" voor bemiddeling 
Uit het onderzoek blijkt dat doorverwijzing door rechters nog nauwelijks plaats-
vindt - op enkele bemiddelingen in het Zwolse experiment na. De bereidheid van 
een rechter om door te verwijzen naar een bemiddelaar lijkt samen te hangen met 
in ieder geval de volgende factoren. 

In de eerste plaats geldt ook hier weer de bekendheid met het fenomeen bemidde-
ling. Er zijn niet zoveel rechters die zich in dit onderwerp hebben verdiept. 
Conflictbemiddeling is eenvoudigweg geen issue; veel rechters denken er niet aan. 

In de tweede plaats de wijze waarop een rechter zijn of haar taak opvat. Een 
rechter die zijn taak primair opvat als "rechtspreken", zal minder snel bereid zijn 
te verwijzen naar een conflictbemiddelaar. Ook rechters die vinden dat zij een 
taak hebben bij het waarborgen van de rechten van een zwakkere partij, zien 
minder in conflictbemiddeling. Een rechter die met name waarde hecht aan het 
taakaspect "conflicten oplossen", zal wellicht eerder verwijzen naar een bemidde- 
laar - als hij of zij er tenminste van overtuigd is dat sommige conflicten beter door 
een goed gesprek dan door een uitspraak kunnen worden opgelost. 

In het verlengde van het voorgaande is - in de derde plaats - het "geloof' in 
conflictbemiddeling van belang. Dat geloof lijkt weer samen te hangen met het 
mensbeeld van rechters. Mensen die uitgaan van een vrij liberaal mensbeeld, van 
zelfredzame burgers die voor zichzelf op kunnen en willen komen, en die zelf de 
eigen conflicten in de hand kunnen en willen houden, zullen eerder jets zien in 
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conflictbemiddeling dan mensen die er een minder zelfredzaam mensbeeld op na 
houden. Ook lijkt het geloof in bemiddeling samen te hangen met de visie op 
conflictoplossing. Mensen die uitgaan van een communicatiemodel, waarbij het 
conflict de wereld uit is als mensen elkaar leren begrijpen, zullen eerder "geloven" 
in bemiddeling dan mensen die redeneren vanuit een conflictmodel, waarbij een 
conflict wordt beslecht door het naast elkaar zetten en wegen van argumenten. 

In de vierde plaats moeten er mogelijkheden zijn om door te verwijzen. Deze 
mogelijkheden zijn er niet altijd. Een rechter moet weten naar wie hij of zij de 
partijen kan doorsturen. Er bestaan wel lijsten van mensen die bemiddelingsdien-
sten aanbieden (zoals de lijst van het NMI), maar die heeft niet elke rechter op zijn 
bureau liggen. Daar komt bij dat de rechter er - voor de eigen geloofwaardigheid - 
op moet kunnen vertrouwen dat de bemiddelaars waarnaar hij of zij doorverwijst 
diensten op een goed niveau leveren. Een respondent heeft aangegeven dat het wel 
eens schort aan het imago van de advocaten die zich op de bemiddelingsmarkt 
hebben gestort: zij blijken bijvoorbeeld niet allemaal even goed bekend te staan 
bij de Balie.... 

6.5 Afslulting: de bovenkant en de onderkant van de markt 

Op de markt van conflictbemiddeling lijkt vooralsnog meer aanbod dan vraag te 
zijn. De aanbieders zijn wel overtuigd van het nut en de kwaliteit van bun pro-
duct, maar de potentiele klanten kennen de producten nog onvoldoende. Dat lijkt 
overigens een eenvoudig marketing-probleem: net als op iedere andere markt, 
moeten de aanbieders hun product maar beter onder de aandacht brengen van 
potentiele klanten en hen ervan overtuigen dat het een goed product is. Daarbij 
geldt als belangrijke tip dat de aanbieders in bun marketingstrategie ook (en 
misschien wel vooral) aandacht moeten besteden aan de instanties en personen 
die een doorverwijsfunctie hebben: de middenvelders en de rechters/arbiters. 

Zo eenvoudig is het verhaal echter niet, omdat op het terrein van de geschilbe-
slechting geen sprake is van een "markt" waarbij conflicterende partijen volledig 
vrij zijn om te kiezen voor een oplossingswijze. Hoewel partijen vrijwel altijd 
onderling kunnen besluiten hun conflict zelf op te lossen (eventueel met behulp 
van een derde), is de maatschappij sterk ingericht op gerechtelijke geschiloplos-
sing. Met name ook door het aanbod van juridische hulpverlening die door de 
overheid wordt gesubsidieerd voor niet vermogende groepen. 
De "markt" van conflictbemiddeling lijkt te kunnen worden onderverdeeld in een 
"bovenkant" en een "onderkant". De markten onderscheiden zich van elkaar door 
het karakter van de aanbieders en vragers op de markt en de mechanismen die er 
spelen. In de bovenkant van de markt komen vermogende conflicterende partijen 
en commerciele bemiddelaars bij ellcaar. Het marktmechanisme is hierbij domi- 
nant en de rol van de overheid is beperkt. Aan de onderkant komen niet-
vermogende conflicterende partijen (die in aanmerking komen voor gefinancierde 
rechtshulp) en not-for-profit bemiddelaars bij elkaar. Het marktmechanisme werkt 
bier niet zozeer, onder andere doordat de financieringsstructuur stuurt in de 
richting van gerechtelijke geschiloplossing. 
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• Het onderscheid in "bovenkant" en "onderkant" van de markt is overigens niet zo 

zwart-wit als we het hier presenteren. Het onderscheid introduceren we hier omdat 
• naar onze mening de mogelijke strategieen voor de overheid om conflictbemidde- 

• 
ling te stimuleren, per type "markt" verschillend zijn. We komen hier bij de 
aanbevelingen op terug. • 
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7. Conclusies 

7.1 lnleiding 

In het casus-deel van dit rapport is de "levenscyclus" geschetst van een achttal 
geselecteerde typen conflicten. Uit de beschrijvingen blijkt, dat er verschillende 
mechanismen bestaan waardoor conflicten op een andere wijze worden opgelost 
dan via een gerechtelijke procedure. De theorie van de piramide van geschilbe-
slechting is hiermee geillustreerd. In de analyse is aangegeven in welk stadium 
van ontwikkeling conflictbemiddeling reeds plaatsvindt en bij welke processen 
kan worden aangehaakt om conflictbemiddeling te stimuleren ("openingen" voor 
conflictbemiddeling). 

Deze benadering heeft als voordeel dat niet alleen de top van de piramide - de 
conflicten die voorliggen bij de rechter - in ogenschouw wordt genomen, maar dat 
juist ook de aandacht is gericht op het voortraject: hoe heeft het zover kunnen 
komen? In het onderzoek is gebleken dat juist ook in dat voortraject veel 
(potentiele) conflicten op een informele wijze worden verholpen. Het lijkt erop dat 
in de discussie rondom "mediation" in Nederland de aandacht in een te hoge mate 
is uitgegaan naar het "topje van de ijsberg", de mogelijkheden voor mediation als 
direct alternatief voor rechtspraak. Terwijl onder dat topje een grote ijsberg 
schuilgaat van mogelijkheden voor bemiddeling in een vroeg stadium van con-
flictontwikkeling, ter voorkoming van een gang naar de rechter. 

In dit hoofdstuk geven we concluderend de antwoorden weer op de hoofdvragen 
voor dit onderzoek. We gaan in op de mate en de vorm waarin conflictbemiddeling 
op de onderzochte terreinen reeds een rot speelt, geven enkele algemene conclu-
sies over de openingen voor bemiddeling en gaan in op de belemmeringen voor 
conflictbemiddeling. In de afsluitende paragraaf geven we een korte reflectie op 
enkele vooronderstellingen die de discussie over conflictbemiddeling domineren. 

7.2 Bestaande vormen van conflictbemiddeling 

In het inleidende hoofdstuk hebben we het begrip conflictbemiddeling nader 
gedefinieerd. We hebben daarbij een onderscheid gemaakt tussen mediati-
on/bemiddeling en bemiddelings-"achtige" activiteiten. Tijdens het onderzoek op 
de geselecteerde terreinen zijn we vele vormen van bemiddelings-"achtige" 
activiteiten tegengekomen. Voorbeelden van bemiddeling/mediation in strikte zin 
zijn we nauwelijks tegengekomen. We hebben daarnaast zeer verschillende 
bemiddeling-"achtige" activiteiten kunnen optekenen. 

Voorbeelden van bemiddelaars/mediators 

Strikt genomen is van conflictbemiddeling/mediation alleen sprake als partijen 
zelf tot een oplossing komen, in een onderhandelingsproces ondersteund en 
begeleid door een onafhankelijke derde. Vertrouwenspersonen, arbo-artsen en 
bedrijfsmaatschappelijk werkers op het terrein van het arbeidsrecht kunnen 
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wellicht worden aangemerkt als bemiddelaars "pur sang", afhankelijk van de wijze 
waarop zij zich opstellen. Daarnaast zijn we tegengekomen dat gespecialiseerde 
bouw-advocaten door twee partijen worden benaderd, en daarom een bemiddelen-
de rol op zich nemen. 

Interventie: onpartiklige derden die een standpunt innemen 
We hebben vele varianten van interventie aangetroffen, waarbij een onpartijdige 
derde conflicterende partijen tot een gezamenlijke oplossing brengt, door zelf een 
actieve rol te spelen. De "bemiddelaar" neemt een standpunt in, tracht partijen tot 
rede te dwingen, formuleert mogelijke oplossingen en spreekt vaak vanuit een 
zekere autoriteit. 
Op het terrein van het huurrecht zijn we diverse interventie-mechanismen tegen-
gekomen: het optreden van de schuldsaneringsbureaus bij huurachterstanden, het 
optreden van de huurcommissie tijdens hoorzittingen en van het secretariaat van 
de huurcommissie als een (eenvoudige) zaak aanhangig wordt gemaakt, de 
buurtbemiddelingsprojecten, het optreden van de politie en de verhuurder bij 
overlastzaken tussen twee huurders. 
Op het terrein van het arbeidsrecht voorktnnen interventies van diverse 
(onafhankelijke) actoren een gang naar de rechter. Arbo-artsen, bedrijfsmaat-
schappelijk werkers kunnen - afhankelijk van de manier waarop zij hun rol 
opvatten - kunnen worden beschouwd als "echte" bemiddelaars of als interveni-
eurs. 
Bij conflicten in de bouw zijn we een mooie vorm van "med-arb" tegengekomen. 
Partijen spreken af dat een derde (tijdelijk) de knoop doorhakt als onderhande-
lingspogingen niet zijn geslaagd. Het werk kan dan tenminste verder. De beslis-
sing wordt onder protest van een van de partijen genomen en als het werk af is, 
vindt de juridische afwikkeling van het conflict plaats. Soms ook door bemidde-
ling door een gespecialiseerde advocaat voor beide partijen. 
Bij problemen rondom de koop van een auto kan het ANWB/BOVAG 
"bemiddelingsbureau" intervenieren. Het bureau doet een voorstel voor een 
oplossing op basis van een schriftelijke toelichting van beide partijen. In koopcon-
tracten is een verwijzing naar bemiddelingen opgenomen ("contract-based"). 
Op het terrein van het sociale zekerheidsrecht kunnen gemeentelijke ombudslie-
den worden aangemerkt als intervenieurs. 

"Bemiddeling" door belangenbehartigers 
Een andere bemiddelings-"achtige" activiteit betreft belangenbehartiging: een 
derde partij die als belangenbehartiger wordt benaderd, probeert de partijen bij 
elkaar te brengen. Hoewel strikt genomen geen bemiddeling (de persoon die de 
partijen nader tot elkaar tracht te brengen, is immers niet onafhankelijk maar 
handelt in opdracht van een van de partijen), hebben we toch aandacht besteed 
aan dit fenomeen: het resultaat is immers hetzelfde, het probleem wordt pre-ge-
rechtelijk opgelost. 
"Bemiddelings"pogingen door belangenbehartigers vormen eerder regel dan 
uitzondering. (Rechts)hulpverleners zullen veelal eerst proberen om het probleem 
zonder procedures de wereld uit te helpen, en nemen daarom regelmatig contact 
op met de tegenpartij. Dat geldt eigenlijk voor alle rechtsterreinen en voor vele 
(rechts)hulpverleners (Buro's voor Rechtshulp, wetswinkels, sociale raadslieden, 
consumentenbond, vakbonden, etc.) 

• 
• 
• • • • 
• 
S I  • 
• I 

• 
• • 
• • 
• • • • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • • 



Kansen voor conflictbemiddeling B&A Groep 

Een telefoontje van een belangenbehartiger kan succesvol zijn: de tegenpartij 
merkt dat het menens is en heeft geen zin in escalatie, of er was sprake van een 
misverstand dat eenvoudig te verhelpen is. Een telefoontje van een belangenbe-
hartiger kan echter ook olie op het vuur gooien: de inschakeling van een 
(juridische) belangenbehartiger kan worden gezien als een provocatie. Een juridi-
sche geschiloplossingstraject is daarmee ingeslagen. 

7.3 Openingen voor bemiddeling 
- 

In de case-beschrijvingen zijn per terrein verschillende "openingen voor bemidde-
ling" aangewezen: processen waarop kan worden aangesloten met een bemidde-
lingsaanbod. Ter afsluiting van elk case-hoofdstuk zijn deze openingen en daarbij 
behorende maatregelen schematisch weergegeven. 
In het algemeen kan worden geconstateerd dat er - in principe - mogelijkheden te 
over zijn. Het is echter vaak de vraag of de kosten voor (introductie van) bemidde-
ling opwegen tegen de verkregen meerwaarde. Ook kunnen maatregelen ter 
bevordering van conflictbemiddeling op gespannen voet staan met andere belan-
gen. 

De volgende algemene conclusies kunnen worden getrokken uit een nadere 
bestudering van de gesignaleerde openingen. 

Hoe eerder in het conflict, hoe beter! Uit de casus blijkt, dat er veel openingen voor 
bemiddeling liggen in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een conflict. Op 
dat moment is het conflict nog niet verhard en nog niet juridisch gedefinieerd. 

Bemiddelaars als facilitator bij gebrekkige communicatie. Ook kan worden gecon-
stateerd dat de rol van een bemiddelaar in een vroeg stadium van conflictontwik-
keling veel breder kan worden getrokken dan het oplossen van een conflict. Een 
onafhankelijke derde kan een belangrijke rot spelen in de communicatie tussen 
twee partijen die elkaar niet begrij pen, om op die manier een "echt" conflict te 
voorkomen. 

Introductie van bemiddeling(stechnieken) bij belangenbehartigers. Uit de casus kan 
worden afgeleid dat veel middenvelders al "bemiddelings-achtige" activiteiten 
ondernemen - veelal als belangenbehartiger. Deze middenvelders gebruiken soms 
- at dan niet bewust - technieken van conflictbemiddeling. In de werkwijze van de 
middenvelders ligt een opening voor verdere introductie van de techniek en de 
filosofie van bemiddeling. Daarnaast kan energie worden gestoken in het overtui-
gen van belangenbehartigers van het belang van een onafhankelijke positie om te 
bemiddelen - ter stimulering van doorverwijzing. 

Middenvelders als doorverwUzers of als bemiddelaars. De hypothese bij aanvang 
van het onderzoek, dat de rol van middenvelders van cruciaal belang is in de 
doorverwijzing naar bemiddeling, wordt sterk ondersteund door de gesprekken 
die we hebben gevoerd. Uit de reconstructies van de casus blijkt tevens, dat naast 
rechtshulpverleners een groot aantal niet-juridische hulpverleners als middenvel-
der is aan te wijzen. Sommige "middenvelders" zouden zelf kunnen bemiddelen 
(zoals het arbeidsbureau, schuldsaneerders, woningbouwverenigingen, geschillen-
commissies etc.), anderen kunnen vanwege hun (partijdige) positie niet zelf als 
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bemiddelaar optreden, maar zij zouden kunnen doorverwijzen naar bemiddelaars. 

In het vorige hoofdstuk beschreven we enkele belemmeringen voor die verwij-

zingsfunctie. Middenvelders dienen overtuigd te warden van de toegevoegde 

waarde van een conflictbemiddelaar. 

Court-annexed mediation. Bij een aantal conflicten lijkt court-annexed mediation 

bij de kantonrechter het uitproberen waard (ontslag, huurachterstanden). Oak 

hierbij geldt, dat bestaande belemmeringen in de doorverwijzing (zie vorige 

hoofdstuk) daartoe dienen te worden beslecht. 

Conflictbemiddeling in contracten? In een enkel geval wordt in contractbepalingen 

verwezen naar de mogelijkheid om te bemiddelen. Op de bestudeerde terreinen 

zijn verschillende mogelijkheden denkbaar am een vorm van bemiddeling te 

introduceren in contracten. Bijvoorbeeld in huur- of in arbeidscontracten. Het 

vastleggen van een verwijzing naar bemiddeling dient echter te warden voorafge-

gaan door een aantal zaken: het moet bijvoorbeeld duidelijk zijn wie bemiddelt en 

wie de kosten van de bemiddeling zal betalen. Len bemiddelingsoptie in contrac-

ten kan met andere woorden een procedureel uitvloeisel zijn van een "opening" 

voor bemiddeling: eerst dienen partijen het nut van bemiddeling in te zien. 

Bemiddeling "in & out of the shadow of the law". In discussies over mediation 

wordt vaak gesproken over de rol van het recht tijdens bemiddelingen. Juridische 

kennis van een bemiddelaar wordt vaak van belang geacht, omdat de mogelijkheid 

om een conflict ook voor de rechter te brengen de randvoorwaarden bepaalt 

waarbinnen afspraken kunnen worden gemaakt ("mediation in the shadow of te 

law.."). Uit de casus-reconstructies kan echter warden afgeleid, dat in een eerder 

stadium, voordat het conflict juridisch is geinterpreteerd, openingen zijn voor 

bemiddeling waarin een mogelijke rechtsgang geen rol speelt. Pas als een conflict 

juridisch is geinterpreteerd, werpt de rechtsgang zijn schaduwen vooruit en zal 

gedurende het bemiddelingsproces worden gespeculeerd over mogelijke oordelen 

van een rechter. 

Bemiddeling in combinatie met een rechtsgang. Uit de casus-reconstructies blijkt, 

dat bemiddeling geen alternatief voor een gang naar de rechter hoeft te zijn. Uit 

het onderzoek blijkt, dat de weg van bemiddeling en de weg naar de rechter geen 

gescheiden wegen zijn. Het komt regelmatig voor dat am een conflict te beeindi-

gen, zowel een oordeel van een rechter wordt gevraagd, als een bemiddelingsge-

sprek plaatsvindt. Bemiddeling kan vooraf gaan aan een rechtsgang, maar kan ook 

plaatsvinden nadat een rechter heeft geoordeeld. Len conflict is niet per definitie 

uit de wereld, als een rechter zijn of haar oordeel heeft geveld. Het komt voor dat 

onflictbemiddeling plaatsvindt met het oordeel van de rechter in de hand (zie de 

asus overlast/huurachterstanden, dreigen met executeren). We hebben dat "after 

court"- bemiddeling genoemd. 

7.4 BelemmerIngen voor conflictbemiddeling 

In de case-hoofdstukken en in het hoofdstuk over de "markt" van conflictbemidde-

ling, is een groat aantal factoren opgesomd die een belemmering vormen voor de 

toepassing van conflictbemiddeling. Deze factoren in onderlinge samenhang 

beschouwend, kunnen vier "typen" belemmeringen warden benoemd. 
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In de eerste plaats rechtsnormatieve belemmeringen. Bemiddeling is niet altijd te 
verenigen met rechtsnormen die tot uitdrukking komen in procedurevoorschrif-
ten. Rechtsgeleerden en rechtsbeoefenaars voeren vele discussies over de 
(on)mogelijkheden van conflictbemiddeling binnen het Nederlandse recht. Per 
type rechtsgebied spelen deze rechtsnormatieve belemmeringen in meer of 
mindere mate. Het gaat daarbij om zaken als: 
• de waarborgen voor de zwakkere partij in een conflict, die in een rechtsgang 

zijn gegarandeerd maar bij een (faciliterende) bemiddelaar niet; 
• de beslotenheid van een bemiddeling, waardoor rechtsgelijkheid en precedent-

werking in het gevaar komt; 
• de rechtskracht van de overeenstemming die via bemiddeling wordt bereikt; 
Over de mate waarin deze rechtsnormatieve bezwaren hout snijden en over 
mogelijkheden om de bezwaren op te heffen, vinden juridische discussies plaats. 
In de rechtspraktijk spelen deze bezwaren door in de houding van met name 
rechtshulpverleners en rechters. Hierin kan onderscheid worden gemaakt tussen 
"rekkelijken" en "preciezen". 

In de tweede plaats (samenhangend met het eerste punt) geven sommige respon-
denten aan dat er belemmeringen zijn van procedurele aard. In de discussie over 
bemiddeling wordt vaak gesproken over procedurele belemmeringen: een conflict 
kan niet worden afgehandeld door tussenkomst van een bemiddelaar, omdat de 
procedure een gang naar de rechter voorschrijft. Deze belemmeringen lijken in de 
praktijk meer een perceptie- dan een feitelijk probleem. Zelfs in het bestuursrecht 
zijn er mogelijkheden om af te wijken van de voorgeschreven rechtsgang, als 
beide partijen daarmee instemmen. De "geijkte" procedures vormen in de praktijk 
echter het referentiekader waarbinnen rechtshulpverleners een conflict beschou-
wen. Daar komt volgens sommigen bij dat de financieringsstructuur van de 
rechtshulpverlening in Nederland de gang naar een conflictbemiddelaar in de weg 
staat: mensen met lage inkomens krijgen de kosten van een advocaat we! (deels) 
vergoed, maar van een bemiddelaar niet. 

Een derde cluster belemmeringen voor conflictbemiddeling hangen samen met de 
bekendheid en het imago van bemiddeling. Conflicterende partijen denken niet 
spontaan aan de mogelijkheid om te bemiddelen. Veel middenvel-
ders/rechtshulpverleners zullen de optie ook niet overwegen, al helemaal omdat 
zij de meerwaarde ervan boven de eigen bemiddelings-"achtige" activiteiten niet 
zien. Onder rechters vormt conflictbemiddeling in het algemeen geen issue. Zij 
zien het nut wel in van het zoeken naar een oplossing in goed onderling overleg 
tussen partijen, maar hebben daarvoor het instrument comparitie na antwoord en 
denken niet snel aan verwijzing naar een bemiddelaar. 

7.5 Kanttekeningen bij enkele vooronderstellingen 

Ter afsluiting van dit concluderende hoofdstuk, plaatsen we enkele kanttekenin-
gen bij enkele vooronderstellingen die richting geven aan de discussie over 
conflictbemiddeling in het algemeen, en de rol van de overheid daarbinnen in het 
bijzonder. 
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Voorstanders voor conflictbemiddeling wijzen op een aantal (mogelijke) voordelen 
van conflictbemiddeling. Conflictbemiddeling zou kostenbesparend zijn, een 
ontlasting van de rechterlijke macht met zich meebrengen, en leiden tot een 
betere en duurzamere oplossing van conflicten. 
In dit onderzoek zijn deze hypothesen niet getoetst. Dat is ook nog niet goed 
mogelijk, omdat conflictbemiddeling (in strikte zin) nog niet veelvuldig wordt 
toegepast. Wel heeft het onderzoek inzichten opgeleverd die twee van de hypothe-
sen lijken te ontkrachten. 

Conflictbemiddeling kan geld kosten! 
In pleidooien voor conflictbemiddeling wordt het argument "kostenbesparing" 
(impliciet of expliciet) regelmatig gehanteerd. Conflictbemiddeling maakt een 
kostbare gang naar de rechter immers onnodig. Dit onderzoek geeft geen uitsluit-
sel over de kosten die gepaard gaan met conflictbemiddeling in vergelijking met 
een "reguliere" rechtsgang. Wel kunnen op basis van het onderzoek een aantal 
contra-indicaties voor de algemene stelling "conflictbemiddeling is kostenbespa-
rend" worden opgeworpen. 
• Ook bij conflictbemiddeling kan partijrepresentatie noodzakelijk zijn. De 

kosten voor rechtsbijstand blijven dan onverminderd bestaan; 
• Het is goed voorstelbaar dat op de korte termijn aanmerkelijke kosten zullen 

moeten worden gemaakt om conflictbemiddeling te introduceren. Er zal een 
publiciteitscampagne/marketingstrategie moeten worden opgezet om zowel 
potentiele klanten als doorverwijzers te overtuigen van nut en noodzaak; 

• Conflictbemiddeling hoeft niet per se een alternatief voor een rechtsgang te 
vormen, maar is vaak samen met een gang naar de rechter een instrument in de 
oplossing van een conflict. 

Voor specifieke gevallen kan conflictbemiddeling overigens kostenbesparend zijn. 
Bij echtscheidingszaken bijvoorbeeld, of bij conflicten tussen ondernemingen, kan 
conflictbemiddeling een duidelijk en calculeerbaar financieel kostenvoordeel 
opleveren, ten minste voor de partijen zelf. Succesvolle resultaten op het niveau 
van concrete zaken, kunnen echter niet zonder meer worden vertaald in de 
algemene stellingname dat de introductie van conflictbemiddeling een maat-
schappelijke kostenreductie met zich meebrengt. 

Het stimuleren van conflictbemiddeling is niet de meest voor de hand 
liggende manier om de werkdruk van rechters te verlagen! 
Verlaging van de werkdruk van rechters is een van de argumenten om conflictbe-
middeling te promoten. Om twee redenen is dit argument naar onze mening niet 
steekhoudend. 
Het is in de eerste plaats maar de vraag of de werkdruk van rechters inderdaad 
afneemt als conflictbemiddeling een vlucht neemt. Het is heel goed voorstelbaar 
dat de "markt" voor conflictbemiddeling niet parallel loopt aan de "markt" voor 
geschiloplossing met tussenkomst van een rechter. Het lijkt voorlopig waarschijn-
lijker dat partijen in het gerechtelijk voortraject het drukker zullen krijgen, 
zonder dat rechters het evenredig minder druk krijgen. 
In de tweede plaats is het de vraag of het stimuleren van conflictbemiddeling de 
meest efficiente wijze is om de werkdruk van rechters te verlagen. Het probleem 
"werklast van rechters" dient eerst grondig te worden geanalyseerd. Het is zeer de 
vraag of een dergelijke analyse conflictbemiddeling zal aanwijzen als meest voor 
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• de hand liggend oplossingsrichting met een direct en zeker effect op korte 
termijn. De oplossing "conflictbemiddeling" voor het probleem "werkdruk van 

• rechters" lijkt met andere woorden op het eerste gezicht vergezocht. 

• 
De vraag of, en de mate waarin de werkdruk van rechters afneemt ingevolge 

• maatregelen ter introductie van conflictbemiddeling, hangt sterk af van de 
strategie waarvoor het ministerie van Justitie kiest en de specifieke maatregelen 

• die worden getroffen. In het volgende hoofdstuk met aanbevelingen gaan we in op 
strategische opties en mogelijke maatregelen. 
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8. Aanbevelingen 

8.1 lnleiding 

De voorgaande hoofdstukken bieden een aantal ingangen voor een bredere 
toepassing van conflictbemiddeling. In dit hoofdstuk formuleren we aanbevelin-
gen die in hoofdzaak zijn gericht aan het Ministerie van Justitie. De aanbevelingen 
liggen op drie niveau's. In de eerste plaats verdient het naar onze mening aanbeve-
ling om op strategisch niveau na te denken over mogelijke veranderingen in de rol 
die het Ministerie wil spelen in de ontwikkeling van conflictbemiddeling. We 
schetsen daarbij vier mogelijke strategieen (paragraaf 2). In de tweede plaats doen 
we een aantal aanbevelingen in de randvoorwaardelijke sfeer (paragraaf 3). Een 
derde cluster van aanbevelingen is van operationele aard en heeft betrekking op 
het experimenteren met conflictbemiddeling (paragraaf 4). 

8.2 Aanbevelingen op strategisch niveau 

Het Ministerie van Justitie heeft een aantal redenen om zich te bezinnen op de 
vraag of zij verdergaande maatregelen dient te initieren om conflictbemiddeling 
bredere ingang te laten vinden dan momenteel het geval is. Hoofdredenen om de 
toepassingsmogelijkheden te verkennen zijn enerzijds het idee dat de samenle-
ving gebaat is bij deze manier van conflictoplossing (efficiente en duurzame 
conflictoplossing, zelfredzaamheid/eigen verantwoordelijkheid van conflicterende 
partijen); en anderzijds de vermindering van de werklast van de rechterlijke 
macht. Zoals in het concluderend hoofdstuk reeds is weergegeven is het tweede 
argument - de ontlasting van de rechter - ons inziens een enigszins oneigenlijk 
argument om conflictbemiddeling te promoten. Dat probleem vraagt om andere 
oplossingen. De vraag welke mogelijkheden er zijn om de rechterlijke macht te 
ontlasten is een geheel andere dan waar het in dit onderzoek om gaat. Daarop 
gaan wij hier dan ook niet dieper in. 
Ten aanzien van het eerste argument, een betere wijze van conflictoplossing voor 
de samenleving, liggen er meer mogelijkheden voor Justitie om conflictbemidde-
ling te stimuleren. 

Een verdere koersbepaling 
Het ministerie van Justitie neemt vooralsnog een voorzichtige en afwachtende 
houding in bij het maken van beleidskeuzes ten aanzien van conflictbemidde-
line. Tot nog toe is het de keuze van het Ministerie van Justitie om de ontwikke-
ling van conflictbemiddeling over te laten aan de markt en af te wachten welke 
goede dingen daaruit voortkomen en welke neveneffecten minder gewenst zijn. 
Voorlopig beperkt de inmenging van Justitie zich tot een praktijkgerichte onder-
steuning. Het instrument conflictbemiddeling wordt ingezet in enkele experimen-
ten. Voordat Justitie de informatie die die experimenten opleveren, vertaalt in 
beleidskeuzes, verdient het ons inziens aanbeveling om binnen het departement 
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een duidelijk standpunt te bepalen ten aanzien van de te varen koers. Waar wil 
Justitie over tien jaar zijn voor wat betreft bemiddeling? Hoe belangrijk vindt zij 
het dat conflictbemiddeling in de toekomst "gemeen goed" worth in Nederland? 
Zijn er specifieke terreinen waar conflictbemiddeling vanuit Justitie-perspectief 
stimulering/introductie behoeft? Waar begint en waar eindigt de verantwoorde-
lijkheid van Justitie bij de introductie/stimulering van conflictbemiddeling op 
diverse terreinen? 

Argumenten voor een koerswijziging 
Justitie zou een goede reden hebben am haar afstandelijke houding te wijzigen, 
als onomstotelijk bewezen was dat conflictbemiddeling inderdaad leidt tot een 
betere oplossing van conflicten, een vergroting van de zelfredzaamheid van 
conflicterende partijen, en een daling van de werklast van de rechtelijke macht. 
Dat bewijs wordt in dit onderzoek niet geleverd. Dat bewijs kan oak nog niet 
worden geleverd, omdat het instrument conflictbemiddeling nog zo weinig wordt 
gebruikt. 

Het onderzoek heeft echter wel indicaties opgeleverd van kansen voor conflictbe-
middeling. De "middenvelders" die we hebben gesproken, kunnen veelal uit hun 
ervaring voorbeelden putten van zaken die eenvoudig - door een goed gesprek - 
hadden kunnen worden afgehandeld. Gedurende het traject waarin een probleem 
uitgroeit tot een rechtszaak, zijn diverse momenten aan te wijzen waarin onder-
handeling - onder leiding van een onafhankelijke derde - een voortschrijding van 
het conflict had kunnen voorkomen. Diverse respondenten zien een belangrijke 
meerwaarde in het instrument conflictbemiddeling. Maar niet iedereen is daarvan 
overtuigd. Scepsis is met name ingegeven door de overtuiging dater in de praktijk 
al voldoende informele wegen zijn ter beeindiging van een conflict. 

Gezien de schaal waarop conflictbemiddeling momenteel plaatsvindt, zal niet snel 
duidelijk worden wie er "gelijk" hebben: de voorstanders van conflictbemiddeling 
of de sceptici. De enige manier om daar achter te komen, is door - projectmatig - 
E'en en ander uit te proberen. Dit onderzoek levert daartoe diverse aangrijpings-
punten op. De ervaringen die zodoende warden opgedaan, zullen uiteindelijk 
antwoord geven op de vraag of conflictbemiddeling ook in de Nederlandse context 
leidt tot betere oplossingen. Dit veronderstelt overigens wel dat te nemen maatre-
gelen zorgvuldig warden gemonitored. 

Ms Justitie wat wil met dit thema, dan denken wij dat zij haar afwachtende 
houding - in ieder geval tijdelijk - moet laten varen. Het ziet er niet naar uit dat 
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 vraag en aanbod van conflictbemiddeling als vanzelf bij elkaar zullen komen, met 

name als we spreken over de "onderkant van de markt": daar waar (Een der) 
partijen in aanmerking komt/komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Enkele 
factoren belemmeren de toepassing van conflictbemiddeling. Naar onze mening 
heeft Justitie een taak om deze belemmeringen te reduceren. 

Een eerste belemmering is gelegen in de huidige financieringsstructuur van 
rechtsbijstand. Bemiddeling is voor conflictpartijen die in aanmerking komen voor 
gefinancierde rechtsbijstand geen aantrekkelijke optie. De kosten voor een 
advocaat warden vergoed, maar voor een bemiddelaar niet. Justitie kan deze 
barriere weghalen door het financieringssysteem aan te passen. 
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Een tweede belemmering betreft de doorverwijzing door rechtshulpverleners en 
rechters naar een conflictbemiddelaar. Dit onderzoek heeft enkele factoren aan het 
licht gebracht die die doorverwijzing belemmeren (zie paragraaf 6.4). Gezien de 
verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie voor de werking van het 
rechtsstelsel, kan het ministerie een rol spelen bij de beslechting van deze 
barrieres in de doorverwijzing. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven. 

Naast het wegnemen van deze twee belemmeringen op de "markt" van conflictbe-
middeling, zijn er twee andere redenen waarom Justitie kan besluiten een actieve-
re rol op zich te nemen. In de eerste plaats zijn verdergaande maatregelen van 
Justitie te rechtvaardigen vanuit de wens om een tegenkracht te bieden aan de 
juridisering van onze samenleving. Uit het onderzoek blijkt, dat bemidde-
ling/mediation (in strikte zin) nog vrij weinig voorkomt, met name door onbe-
kendheid met deze oplossingsrichting En door overbekendheid van de juridische 
oplossingsroutes. Voor het ministerie van Justitie kan een taak zijn weggelegd om 
niet alleen de mogelijkheden van rechtsbijstand en gerechtelijke geschiloplossing 
bij burgers onder de aandacht te brengen, maar ook de onmogelijkheden En de 
mogelijke alternatieven. In de tweede plaats is een zekere controle van de kwaliteit 
van bemiddelaars door het ministerie van Justitie wenselijk indien doorverwijzing 
door Buro's van Rechtshulp en rechterlijke macht een vlucht gaan nemen. Al 
helemaal als Justitie besluit kosten voor bemiddeling te financieren, lijkt het 
wenselijk dat Justitie enige controle uitoefent op de kwaliteit van de aangeboden 
diensten. 

Geef conflictbemiddeling een interdepartementale dimensie 
Het onderzoek heeft een groot aantal instanties blootgelegd die een functie 
kunnen vervullen in een stimuleringsbeleid van conflictbemiddeling, hetzij als 
doorverwijzer, hetzij als conflictbemiddelaar. Deze instanties hebben lang niet 
allemaal een link met het ministerie van Justitie. Als het ministerie een actiever 
stimuleringsbeleid wil gaan voeren, dan komen al snel andere departementen in 
beeld. Op voorhand zijn ministeries als SZW, VROM, EZ en BIZA te noemen. 

Afhankelijk van de status die men aan het onderwerp wil geven en de mate waarin 
betrokkenheid van andere departementen wordt overwogen, is het voorstelbaar 
een kabinetsstandpunt te formuleren dat naar de Tweede Kamer wordt gezonden. 
Dit nadat is bepaald welke terreinen vanuit het oogpunt van Justitie aandacht 
verdienen. Justitie zal hierbij in het begin wellicht een ambassadeursrol vervullen 
en zich opstellen als expert en vraagbaak om het daarna over te geven aan de 
verantwoordelijke departementen. 

8.2.1 De mate van overheidsinmenging: vier strategieEn 

Afhankelijk van de doelen om conflictbemiddeling te stimuleren en de rol die 
Justitie daarbij voor zichzelf ziet, presenteren we hier vier varianten van over-
heidsinmenging, die een handvat kunnen bieden bij het maken van beleidskeuzes 
op termijn. De huidige opstelling van Justitie past in de eerste strategie : (1) geen 
inmenging: volledig overlaten aan de markt; (2) passieve inmenging: slechten van 
barrieres voor en reguleren van marktwerking; (3) actieve inmenging: stimule-
ringsbeleid op publiek en privaat terrein; (4) beheer in eigen hand: introductie van 
overheidsbemiddelaars. De eerste twee strategieen gaan ervan uit dat conflictbe-
middeling in principe geen overheidstaak is, maar een vorm van commerciEle 
dienstverlening. De derde strategie ziet conflictbemiddeling als een publiek-
private aangelegenheid. De vierde strategie ziet conflictbemiddeling als een 
overheidstaak. 
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Geen inmenging: volledig overlaten aan de markt. De overheid kan zich op het 

standpunt stellen dat conflictbemiddeling een vorm van commerciele dienstverle-

ning is, die de aanbieders volgens de regels van de "markt" aan de man dienen te 

brengen. 

Passieve inmenging: slechten van barrieres voor marktwerking. In de tweede 

mogelijke strategie vormt de werking van de "markt" voor conflictbemiddeling nog 

steeds het vertrekpunt. De overheid stimuleert verder de marktwerking echter 

door bestaande barrieres tegen te gaan door bijvoorbeeld de gefinancierde 

rechtsbijstand bij te stellen. Verder heeft zij een ambassadeursrol om doorverwij-

zingen naar conflictbemiddelaars te stimuleren/faciliteren (door o.a. bekendheid 

te geven aan het fenomeen), om regels te stellen voor de beroepsgroep om die 

betrouwbaar(der) maken, etc. 

Actieve inmenging: stimuleringsbeleid op publiek en privaat terrein. Dit kan 

betekenen dat de overheid initiatieven/experimenten subsidieert. Zowel particu-

here als overheidsinstanties kunnen geld krijgen om conflictbemiddelingsprojec-

ten op te zetten. Justitie heeft hier de rol van overkoepelende stimulator die 

conflictbemiddelingsactiviteiten bevordert, zowel in de publieke als de private 

sfeer, bijvoorbeeld door op sommige terreinen verplichte bemiddeling in te 

voeren. Een duidelijke lijn, een eenduidige visie en heldere doelstellingen zijn 

hierbij erg belangrijk! 

Beheer in eigen hand: introductie van overheidsbemiddelaars. Conflictbemiddeling 

is een overheid.staak, waarbij ambtenaren de rol van bemiddelaar op zich nemen, 

en erop toezien dat geen van de partijen wordt benadeeld, door verschillen in 

machtsverhouding, kennisniveau's of andere scheve verhoudingen. 

Strategie 	 uitgangspunt voorbeelden van overheids-

activiteiten waaraan te 

denken valt 

Geen inmenging: overlaten 
aan de markt 

Passieve inmenging: slechten 

van barrieres 

Actieve inmenging: stimule-
ringsbeleid 

Beheer In eigen hand: 
overheidsbemiddelaars 

Conflictbemiddeling is een vorm van 
commerciele dienstveriening die net 

als andere commerciele diensten via 
de principes van de markt dient te 
worden verspreld 

Conflictbemiddeling Is een vorm van 
commerciele dienstveriening waarvoor 
de overheid geen barrieres mag 
opwerpen 

Conflictbemiddeling is een vorm van 
dienstveriening met een publiek en 
een privaat aspect. De overheid heeft 
een taak In het stimuleren van 

conflictbemiddeling in het publieke en 
het private domein. 

Conflictbemiddeling is een overheids-
taak die beter niet door de markt kan 
worden verzorgd 

nihil 

bijstellen gefinancierde 
rechtsbijstand 

doorverwijzingen 

bekendmaking/voorlichting 

kwaliteitswaarborgen 

Reguleren beroepsgroep 

subsidieren 

verplichte bemiddeling 

visieontwikkeling 

bemiddelen 

opleiden van bemiddelaars 

beroepsontwikkeling 
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Maak een keuze zonder direct alles te willen 
Het onderzoek heeft uitgewezen dat het op een groot aantal terreinen mogelijk is 
het concept conflictbemiddeling (nader) te introduceren. Ook op niet onderzochte 
terreinen kunnen na enige reflectie hoogstwaarschijnlijk "openingen" voor 
conflictbemiddeling worden gevonden, al dan niet aan de hand van het door ons 
gehanteerde denkschema. De introductie/stimulering van conflictbemiddeling zal 
niet eenvoudig zijn. Conflictbemiddeling vergt immers een andere manier van 
denken, een andere houding ten aanzien van geschilbeslechting. Daarom verdient 
het aanbeveling om op kleine schaal te beginnen. 

Lever maatwerk bij het aanbieden van conflictbemiddeling 
Specifieke kenmerken van typen conflicten en conflicterende partijen, vragen om 
een specifieke praktische invulling van het concept bemiddeling. Nadat is gekozen 
voor een terrein waar intensivering van bemiddeling is gewenst, en nadat Justitie 
positie heeft bepaald ten aanzien van de gewenste mate van overheidsinmenging, 
dient het concept bemiddeling dan ook te worden "vertaald" voor het specifieke 
terrein. Het aanbieden van bemiddelingsdiensten op het terrein van het onderne-
mingsrecht bijvoorbeeld, vergt een volstrekt andere aanpak dan het aanbieden van 
bemiddelingsdiensten aan (bijvoorbeeld) conflicterende huurders. Het bereiken 
van de doelgroep vergt een andere strategie, er worden andere eisen gesteld aan 
de vaardigheden en de expertise van de bemiddelaar, en ten aanzien van de 
financiering van bemiddeling spelen andere issues. 

8.3 Aanbevelingen op randvoorwaardelijk niveau 

Indien Justitie kiest voor enige - passieve - inmenging, dan zijn de volgende 
aanbevelingen relevant. Het betreft aanbevelingen in de randvoorwaardelijke 
sfeer: het wegnemen van bestaande belemmeringen voor toepassen van en 
doorverwijzingen naar conflictbemiddeling. Sommige aanbevelingen kunnen 
primair door Justitie worden opgepikt. De meeste aanbevelingen vergen op z'n 
minst afstemming en vaak ook samenwerking met andere departementen. 

Ontwikkel een voorlichtingsrmarketing"-strategie 
Welke strategie Justitie ook kiest, meer bekendheid geven aan het fenomeen 
conflictbemiddeling is van cruciaal belang. Een belangrijke reden voor de zeer 
beperkte doorverwijzing naar een conflictbemiddelaar door middenvelders en 
rechters, is gelegen in het feit dat zij de mogelijkheden van conflictbemiddeling 
niet (onder)kennen. De beperkte vraag naar conflictbemiddeling is eveneens voor 
een belangrijk deel te verklaren door een beperkte kennis van het fenomeen. 
Justitie kan deze belemmeringen trachten te bestrijden door gericht voorlichting 
te geven. Een voorlichtingscampagne richt zich idealiter op zowel potentiele 
vragers van conflictbemiddeling, als op middenvelders en rechters/arbiters. 
Om de potentiele vragers van conflictbemiddeling te informeren, is het voor dit 
onderwerp voorstelbaar om een algemene globale voorlichtingscampagne op te 
zetten (by burgers via Postbus 51, artikelen in toegankelijke breedverspreide dag-, 
opinie- vak- en andere bladen). Iedereen kan immers worden geconfronteerd met 
een conflict. Het spreekt voor zich dat een dergelijke brede benadering een goede 
voorbereiding behoeft. Een gerichtere benadering is voorlichting via de midden-
velders, zoals brochures bij laagdrempelige rechtshulpverleners (rechtswinkels, 
Bureaus voor Rechtshulp), maar bijvoorbeeld ook via rechtsbijstandsverzekeraars. 



92 

Kansan voor conflictbem kidding B&A Groep 

Het onderzoek heeft uitgewezen, dat daarnaast vele andere instanties aan te 

wijzen zijn als middenvelder. Per rechtsterrein komen andere middenvelders in 

beeld. 

Voorlichting aan middenvelders en rechters/arbiters is vooral relevant vanwege 

hun doorverwijsfunctie. Zij dienen idealiter niet alleen informatie te verschaffen 

over de mogelijkheid van conflictbemiddeling, maar zouden een actieve rol 

kunnen vervullen in het verwijzen naar een bemiddelaar. Uit het onderzoek is 

gebleken, dat niet alleen feitelijke kennis tekortschiet, maar dat men vooral ook 

uiteenlopende beelden heeft bij het verschijnsel bemiddeling en niet meteen 

inziet wat de meerwaarde van bemiddeling kan zijn boven bestaande 

(bemiddelingsachtige en juridische) oplossingstrajecten. Aileen voorlichting is 

daarom waarschijnlijk niet genoeg, de informatie dient overtuigend te zijn 

("marketing"). Daartoe dient men in de voorlichting tegemoet te komen aan de 

scepsis die bij velen leeft: zoals vraagtekens ten aanzien van de meerwaarde 

boven bestaande praktijken, en ten aanzien van de positie van de "zwakkere" in 

een bemiddelingsproces. 

In dit kader lijkt het aanbevelenswaardig om ruchtbaarheid te geven aan voorbeel-

den van (succesvolle) toepassingen van conflictbemiddeling. Dat gebeurt overi-

gens al, maar de publicaties bereiken niet de volledige doelgroep. Om voorbeelden 

te genereren, lijken verdere experimenten aanbevelenswaardig. Indien daaruit 

blijkt dat conflictbemiddeling de vele voordelen in zich draagt als in de literatuur 

wordt gesuggereerd (zie inleidend hoofdstuk voor een overzicht), dan kan van de 

experimenten een vliegwieleffect uitgaan. In de laatste paragraaf doen we enkele 

concrete voorstellen voor mogelijke experimenten. 

Afhankelijk van de specifieke onderwerpen en middenvelders waarop de voorlich-

ting/marketing campagne zich richt, is interdepartementale afstemming nodig. 

Het is voorstelbaar dat het ministerie van Justitie op terreinen waar zij in principe 

geen bemoeienis heeft, een "ambassadeursrol" op zich neemt richting de mede-

departementen. 

Overleg metivoorlichting aan rechtsbijstandsverzekeraars. 
Rechtsbijstandsverzekeraars kunnen fungeren als doorverwijzer naar een media-

tor. Om een impuls te geven aan conflictbemiddeling in het "verzekerde deel" van 

de "markt" van geschilbeslechting, kan het ministerie van Justitie initiatief nemen 

om rechtsbijstandsverzekeraars te overtuigen van het nut van bemiddeling, voor 

te lichten over technieken van bemiddeling, aan te sporen om kosten verbonden 

aan conflictbemiddeling te vergoeden, en aan te sporen om deze optie bij verze-

kerden onder de aandacht te brengen. 

Bewustwording en bewerktuiging van doorverwijzende instanties 

Zoals gezegd, zijn de doorverwijzende instanties/middenvelders cruciaal bij het 

"bevoorraden" van conflictbemiddelaars. Als zij niet willen of niet kunnen door-

verwijzen, dan lopen bemiddelaars een groot aantal zaken mis. Naast het stimule-

ren van bewustwording door voorlichting/"marketing", kunnen ook enkele 

eenvoudige instrumenten doorverwijzing stimuleren. Bijvoorbeeld door een lijst 

met bemiddelaars op te stellen, naar wie kan worden doorverwezen." Verder 

46 
Dergelljke liJsten bestaan overigens al (by NMI, VAS, ACB), maar deze heb ben geen brede ingang blj de 

relevante doelgroep. 
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410 
kunnen themadagen, ontmoeting en uitwisseling van ervaringen met andere 
middenvelders, discussies en andere soortgelijke initiatieven bijdragen aan 

• verdere bewustwording. Ook kan kennismaking van middenvelders en doorverwij- 

• 
zers met (de werkwijze van) bemiddelaars doorverwijzing bevorderen. Wanneer 
men ziet naar wie de zaak gaat en weet hoe het (goed) wordt aangepakt zal 

• doorverwijzing makkelijker gaan. 
Afhankelijk van het type middenvelders, dienen het ministerie van Justitie of 

• anderen het voortouw te nemen. 

• Wegnemen van juridische belemmeringen 

• 
Uit de verkenning van de geselecteerde rechtsterreinen is gebleken, dat bestaande 
wet- en regelgeving in sommige gevallen een barriere vormt voor de introductie 

• van conflictbemiddeling. De wetgever zou kunnen besluiten om deze juridische 
belemmeringen weg te nemen teneinde de introductie van conflictbemiddeling te 
vergemakkelijken. Dat zal overigens geen eenvoudige opgave zijn vanwege 

• 
botsingen met andere belangen. 
Op het terrein van het arbeidsrecht is het bijvoorbeeld voorstelbaar om wettelijk 

• vast te leggen dat overeenstemming over ontslagvoorwaarden rechtsgeldig is voor 
een aanspraak op een WW-uitkering. Dat scheelt de rechter een heleboel "afhamer"- 

• zaken. 

• Gebruik maken van de mogelijkheden van de notariele akte 

• 
Uit het onderzoek blijkt, dat het verkrijgen van een executoriale titel een belang-
rijke reden is om naar een rechter te gaan. Bemiddeling is in deze gevallen dan 
ook geen optie, omdat afspraken die voortvloeien uit bemiddeling niet zonder 
meer rechtskracht hebben. Deze belemmering is weg te nemen door partijen, 
bijvoorbeeld grote verhuurders, te wijzen op de mogelijkheid om afspraken in een 
notariele akte vast te leggen, waardoor eveneens een executoriale titel is verkre- 

• gen. Het ministerie van Justitie kan initiatief nemen om deze potentiele oplossing 

• 
onder de aandacht te brengen van het notariaat. Gezien de ontwikkelingen op het 
terrein van het notariaat, is het voorstelbaar dat notarissen hier brood in zien. 

• 
Verdere introductie contract-based mediation 
Er zijn enkele voorbeelden van contracten waarin een verwijzing naar 

• 
"bemiddeling" is opgenomen. Zo is in franchise-contracten vaak een bemidde-
lingsoptie opgenomen en biedt de Nederlandse Vereniging voor Franchise- 

• ondernemingen haar leden bethiddelingsdiensten aan. In contracten van BOVAG- 
bedrijven bijvoorbeeld staat ook een verwijzing naar bemiddeling door de 

• ANWB/BOVAG. 
Hierop voortbouwend is het voorstelbaar dat in huurcontracten en in arbeidscon- 

• tracten wordt vastgelegd dat eerst een gesprek plaatsvindt voordat een procedure • 

• 
wordt gestart. Hiertoe kunnen experimenten worden ontwikkeld. Het spreekt voor 
zich dat de basis voor bemoeienis van Justitie bij individuele huur- of arbeidscon- 

• tracten nihil is. Justitie kan echter wel het goede voorbeeld geven en de mogelijk-
heden onderzoeken om een bemiddelingsclausule op te nemen in de eigen 

• arbeidscontracten. 

• 
• 
• • 
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Aandacht voor conflictbemiddeling in opleidingen 
Wanneer men het erover eens is dat conflictbemiddeling gemeen goed moet 

warden in de samenleving, dient het fenomeen al tijdens opleidingen de aandacht 

te krijgen. Tijdens een rechtenstudie, als onderdeel van de RAIO, in cursussen 

voor medewerkers van Buro voor Rechtshulp, rechters en officieren, in de advoca-

ten-opleiding, en desgewenst in opleidingen met een sociaal of medisch karakter 

kan conflictbemiddeling voor het voetlicht warden gebracht. Justitie kan in 

voorlichtende/stimulerende zin contact opnemen met opleidingsinstituten. 

Herziening van de functie van bestaande instituties/structuren. 
Uit het onderzoek zijn enkele voorbeelden gekomen van bestaande institu- 

ties/structuren, die nadrukkelijk een rol zouden kunnen spelen bij een verdere 

introductie van conflictbemiddeling. Het verdient aanbeveling om - in ieder geval 

in een experimentele fase - aan te sluiten bij bestaande structuren. Er zijn voor-

beelden van instituten waar (bijvoorbeeld) een unit van bemiddelaars aan zou 

kunnen warden gekoppeld, en er zijn voorbeelden van instituten die zelf een 

bemiddelende rol op zich zouden kunnen nemen: 

• De Huurcommissie als doorverwijzer of met een aparte unit conflictbemidde-

laars (zelf bemiddelen is niet aan te bevelen, vanwege het risico op rolverwar-

ring). 

• Brancheverenigingen als doorverwijzer of met een aparte unit (mogelijk 

conform de opzet van bedrijfsjuridische afdelingen van grote bedrijven). On-

dernemers in het MKB) kunnen een beroep doen op een bemidde-

laar/belangenbehartiger/onderhandelaar", die kan kijken of overplaatsing naar 

een andere bedrijf een optie is, en andere de onderhandeling over ontslag-

voorwaarden kan begeleiden. 

• Uitvoeringsinstellingen: als doorverwijzer of met een aparte unit. 

• Geschillencommissies: met een bemiddelende rol. 

• Gemeentelijke ombudsman: als initiator in het verbeteren van de communicatie 

tussen gemeentelijke overheid en burger. 

Voorkomen van een rechtsgang door betere communicatie 
In het onderzoek kwam een aantal keren naar voren dat, met name in het sociale 

zekerheidsrecht, misvattingen en onbegrip door afwezigheid van een moment van 

communicatie er vaak de oorzaak van zijn dat een conflict escaleert. Conflictbe-

middeling is in essentie een communicatieproces tussen twee partijen, onder 

begeleiding van een derde. Soms is die derde nog niet nodig, maar volstaat een 

betere communicatieroute om escalatie van een conflict te voorkomen. De beroep-

en bezwaarschriftprocedure die sinds enkele jaren bestaat, biedt een filter bij het 

oplossen van conflicten. Deze procedure zou echter nog effectiever zijn, wanneer 

binnen de procedure werd voorzien in de mogelijkheid tot dialoog en een moment 

van mondeling contact. Dit heeft niet direct te maken met het stimuleren van 

conflictbemiddeling, maar biedt wel mogelijkheden tot minder conflicten door 

betere communicatie. 
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• 

• 8.4 Aanbevelingen op operationeel niveau: experimenten 

• Tot slot besteden we aandacht aan enkele punten op operationeel niveau die 
conflictbemiddeling een stap voorwaarts kunnen brengen. 

• 
Gewoon beginnen, maar wel met een achterliggende visie 

• Conflictbemiddeling is nu reeds enige tijd onder de aandacht van een nog beperk- 

• 
te groep en is onderwerp van vele onderzoeken, artikelen en speculaties. Naar 
onze mening en die van een groeiend aantal mensen uit het veld, is het tijd om 

• "gewoon te beginnen" en parallel aan de visionaire discussie praktijkervaring op te 
doen. Daardoor zal een aantal vragen worden beantwoord, leerervaringen zullen 

• nieuwe impulsen geven aan de ontwikkeling van bemiddeling, succesverhalen 
kunnen enthousiasmeren en het fenomeen conflictbemiddeling wordt breder 

• verspreid. Op die manier kan worden getoetst of de positieve geluiden uit het 

410 	 buitenland ook in Nederland hun gelding hebben, of dat de sceptici gelijk krijgen. 
Op voorhand is succes of falen niet met voile zekerheid te voorspellen. Wel 

• kunnen - mede op basis van dit onderzoek - in de keuze voor en de opzet van de 
experimenten enkele valkuilen worden vermeden. 

• 

....en ook (verder) gaan experimenteren en evalueren.... 
De experimenten die momenteel lopen bij de Buro's voor Rechtshulp en binnen de 
rechtbank zullen eerste antwoorden geven. Het is daarnaast aanbevelenswaardig 
om ook in de informele fase van een conflict te gaan experimenteren en de 

• mogelijkheden te benutten die er zijn in een vroeg stadium en daarbij vooral ook 
niet-juridische partijen in te schakelen.Justitie heeft in deze informele fase echter 

• een beperkte rol, zolang nog geen sprake is van een juridische vertaling van een 

• 
conflict. Justitie zou ervoor kunnen kiezen om voor experimenten in een vroege 
fase van conflictontwikkeling een soort "ambassadeursrol" te vervullen richting de 

• eindverantwoordelijke departementen. 

....aan de hand van concrete en meetbare doelen 
Het verdient aanbeveling om doelen van het stimuleringsbeleid en van de indivi- 

• duele experimenten op een zo concreet mogelijk niveau te formuleren, zodat deze 

• richtinggevend kunnen zijn voor de selectie van eventuele projecten, en de basis 
kunnen vormen voor een evaluatie van de effectiviteit van het beleid op termijn. 
De veronderstelde voordelen van conflictbemiddeling zijn niet eenvoudig te 
vertalen in concrete en meetbare doelstellingen. Wanneer is iets een bevredigende 

• oplossing, wanneer zijn partijen tevreden en wanneer is bemiddeling geslaagd? 

• en om te beginnen op toegankelijke terreinen.... 

• Het lijkt verstandig om te beginnen op voor de hand liggende terreinen, zodat 
`sner succes zichtbaar is en vertaal de leerpunten en successen naar andere 

• terreinen. Van de door ons onderzochte terreinen valt het sociale zekerheidsrecht 
daarom af: velen kunnen zich er weinig bij voorstellen. Ook het consumenten- 

• recht/autokoop lijkt niet voor de hand te liggen, gezien de beperkte belangen en 

• 
het functioneren van de huidige praktijk van interventie en belangenbehartiging. 
Het arbeidsrecht, het huurrecht en het bouwrecht lenen zich beter voor conflict- 

• bemiddeling. 

• 
• 
• 
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8.5 Voorbeelden van mogelljke experlmemen 

• Len experiment bij een kantongerecht 
Op het terrein van het arbeids- en het huurrecht blijken in de fase van de rechts-
zitting mogelijkheden te bestaan voor "court-annexed" mediation. Een experiment 
kan een op maat gesneden invulling geven aan bemiddeling gelieerd aan een 
kantongerecht. Bet type zaken stelt hierbij eisen aan het type bemiddelaar. Bij de 
opzet van het experiment is het verstandig rekening te houden met de in dit 
onderzoek geconstateerde belemmeringen: rechters dienen ervan overtuigd te 
worden dat conflictbemiddeling een meerwaarde heeft boven de eigen mogelijk-
heden om een schikking voor te stellen, rechters moeten weten naar wie zij 
kunnen doorverwijzen en zij dienen vertrouwen in de persoon te hebben, de 
rechtsbijstandverleners in de kantongerechtprocedure dienen eveneens te worden 
overtuigd van nut en noodzaak, etcetera. 

• Een bedrijfscommissie als mediator 
Een bedrijfscommissie kan verklaren gedurende een bepaalde periode at te wijken 
van de gangbare werkwijze bij een conflict tussen Ondernemingsraad en onder-
nemer (schriftelijke behandeling, gevolgd door een uitspraak). Tijdens die periode 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• Contracten bij werkgevers 
In samenwerking met (c.q. op initiatief van) het ministerie van Economische Zaken 
en het ACE (ADR Centrum voor het Bedrijfsleven) kan Justitie een aantal bedrijven 
vragen conflictbemiddeling in hun arbeidscontracten op te nemen. Justitie en/of 	 • 1  

EZ/ACB trachten vraag en aanbod te bij elkaar te brengen wanneer een werkgever 
• ' inderdaad een bemiddeling wil. 

Gedurende een aanzienlijke periode (zodat voldoende conflicten zijn bemiddeld 	 • 
om uitspraken te kunnen doen) wordt via monitoring gekeken of er effecten 
zichtbaar zijn, bijvoorbeeld op het aantal rechtszaken, beêindiging van het 	 • 
contract wegens verstoorde relaties, de mate van (on)rust onder het personeeI,  
etcetera. 
Als extra experiment-onderdeel kan ervoor worden gekozen verschillende 'typen' 

• 
bemiddelaars in te schakelen (bijvoorbeeld een Arbo-dienst, een advocaat en een 
personeelsfunctionaris), om de verschillende aanpakken met elkaar te vergelijken. 	 • 

Len dergelijk experiment is overigens ook voorstelbaar binnen Justitie: de moge- 	 • 
lijkheden om in de arbeidscontracten van Justitie een verwijzing naar een bemid- 
deIaar op te nemen, verdient nadere uitwerking. 	 11/ 
• Len extern meldpunt voor kleine bedrijven 
Wederom in samenwerking met El en/of het AC (ADR Centrum voor het Bedrijfs- 	 • 
leven) kan bij een brancheorganisatie, het Instituut voor het Midden- en Kleinbe- 
drijf, of een ander centraal orgaan binnen het MKB, een meldpunt worden 	 • 

ingericht. Daar kunnen kleine bedrijven diensten inhuren om ontslag van een 
• werknemer op een nette manier uit te onderhandelen. Bij kleine bedrijven zullen 

de geringe bedrijfsgrootte, de (vaak) persoonlijke contacten en de directe link 	 • 
tussen werknemer en leidinggevende, vaker dan bij grote bedrijven leiden tot 
emotionele ontslagprocessen. Aanwezigheid van een externe onafhankelijke dienst 	 • 
kan dit enigszins in goede banen leiden. 

• 
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treden zij bij alle conflicten die binnen komen op als onafhankelijk bemiddelaar 
tussen OR en directie, waarbij beide partijen om de tafel zitten en zelf de oplos-
sing benoemen. 

• Een vraagbaak bij een uvi 
In samenwerking met (c.q. op initiatief van) het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid wordt bij een uitvoeringsinstelling een (tijdelijke) plaats gecre-
eerd voor iemand, die als een soort Ombudsman klaar staat om vragen van 
clienten te beantwoorden, dossiers met hen door te spreken en uit te leggen hoe 
bepaalde beslissingen tot stand kwamen. Dit is niet zozeer een introductie van 
bemiddeling, maar meer een experiment ter verbetering van de communicatie 
tussen burger en overheid waardoor beroep- en bezwaarschriften kunnen worden 
voorkomen. 

• Experiment bij geschillencommissies 
Geschillencommissies zijn al bestaande organisaties waarbij zowel de ondernemer 
als de klant vertegenwoordigd zijn. Door deze mate van representativiteit zou de 
commissie bij uitstek geschikt zijn om te bemiddelen. In plaats dat de commissie 
in de "juridische" fase aan bod komt, zou het ook in een eerdere fase geconsul-
teerd kunnen worden. De commissie zou, gezien de ruime ervaring met conflicten, 
samen met partijen kunnen kijken naar de mogelijkheden voor conflictbemidde-
ling. Het ministerie zou het voortouw kunnen nemen door een gefinancierd 
experiment bij een geschillencommissie te starten. Belangrijk hierbij is wel dat 
ofwel de geschillencommissies als "rechters" ophouden te bestaan ofwel dat er een 
aparte afdeling komt met mensen die zich met niets anders bezighouden dan met 
bemiddeling. 

• Cursussen/voorlichting bij brancheorganisaties 
Op dit moment worden er bij diverse brancheorganisaties klachtencursussen 
gegeven (bijvoorbeeld bij de Centrale Brancheorganisatie Wonen). De faciliteiten 
voor dergelijke conflicthanteringscursussen zijn aldus aanwezig. Het ,ministerie 
van Justitie zou een voorlichtende rol kunnen spelen bij deze organisaties over 
conflictbemiddeling. Men zou kunnen denken aan voorlichtingsavonden bij 
brancheorganisaties. Justitie zou bijvoorbeeld een rechter die een mediationcur-
sus heeft gevolgd, kunnen vragen om een toelichting te geven. 

• Experiment bij huurcommissies voor overlastsituaties en andere huurconflicten 
Wij zien een mogelijkheid om, wellicht in samenwerking met het ministerie van 
VROM, een experiment uit te voeren bij een van de huurcommissies waarbij een 
aparte afdeling zich bezig houdt met conflictbemiddeling op het gebied van 
huurzaken. Het is noodzakelijk dat er een aparte afdeling in het leven wordt 
geroepen om de twee petten problematiek te voorkomen. De schuldenproblema-
tiek wordt niet bij de huurcommissie behandeld. 

• Experiment bij schuldsaneringsinstantie 
Een schuldsaneringsinstantie zou een aangewezen plaats kunnen zijn voor 
bemiddeling bij huurachterstandschulden en de achterliggende conflic-
ten/problematiek. Op dit moment wordt er al een onafhankelijk niet-bindend 
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schriftelijk advies gegeven. De kern van het experiment is de mandelinge betnid-
deling tussen partijen, en het notarieel vastleggen van afspraken. 

• Het arbeidsbureau als bemiddelaar 
Werknemers en werkgevers weten het arbeidsbureau te vinden als er conflicten 
zijn. Er komen wel eens verzoeken tot bemiddeling binnen, maar het is geen regel 
om hierop in te gaan. Experimented l kan een arbeidsbureau aan bedrijven con-
flictbemiddeling aanbieden als extra (commerciele) dienstverlening. Het experi-
ment dient zich te richten op het bekendheid geven van de optie en het 
bemiddelen van zaken. 
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• • " • Bijlage 1: Onderzoeksverantwoording 
• 
• In deze bijlage geven we een uitgebreidere toelichting op de wijze waarop we het 

onderzoek hebben uitgevoerd. Tevens geven we een overzicht van de personen die 
• we in het kader van dit onderzoek hebben gesproken. 
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Een ex-ante beleidsevaluatie 

In het eerste hoofdstuk hebben we reeds aangegeven dat het onderzoek is te 
typeren als een ex-ante beleidsevaluatie: het achterhalen van mogelijkheden en 
wenselijkheden van een toekomstige inzet van conflictbemiddeling, op basis van 
huidige ervaringen met dit instrument, en op basis van inzichten over de wijze 
waarop conflicten op dit moment ontwikkelen en uiteindelijk worden afgehandeld. 
Het onderzoek wordt verricht op een moment dat conflictbemiddeling zich 
grotendeels in een conceptuele of experimenteerfase bevindt. De beperkte huidige 
toepassing van conflictbemiddeling heeft gevolgen voor de opzet van dit onder-
zoek. Door het ontwikkelingsstadium waarin conflictbemiddeling zich bevindt, is 
het niet goed mogelijk om resultaten of effecten van conflictbemiddeling te 
evalueren. 

Explorerend/verkennend onderzoek 

Aangezien weinig (empirisch) onderzoek is verricht naar (mogelijkheden voor) 
conflictbemiddeling in Nederland, heeft de studie een explorerend/verkennend 
karakter. Een kwalitatieve benadering leent zich het best voor een explorerende 
studie. De belangrijkste gehanteerde onderzoeksmethode is het houden van 
kwalitatieve, semi-gestructureerde diepte-interviews, zowel met experts op het 
gebied van conflictbemiddeling en/of de geselecteerde rechtsterreinen als met 
ervaringsdeskundigen. De interviews zijn gestructureerd aan de hand van ge-
spreksprotocollen, waarin de onderwerpen zijn opgesomd die gedurende het 
gesprek in ieder geval aan de orde dienen te komen. De protocollen zijn vooraf-
gaand aan het gesprek aan de respondenten toegestuurd. De gesprekken zijn niet 
strikt volgens de protocollen verlopen. Afhankelijk van het verloop van het 
gesprek, heeft de interviewer doorgevraagd - daarbij in het achterhoofd houdend 
dat alle gespreksonderwerpen voldoende aan bod zijn gekomen. De diepte-
interviews zijn gehouden door ervaren onderzoekers. 
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Hoofdlijn van het onderzoek 

De hoofdlijn van het onderzoek kan als volgt schematisch warden 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 Dieptestudies 

Fase 4 

Analyse-kader 

Terreinverkenning 

U 
Regio 1 

Regio 2 

Regio 3 

Analyse & rapportage 

In de eerste rase van het onderzoek is een conceptueel kader ontwikkeld. In de 
tweede fase heeft een nadere verkenning plaatsgevonden van de vier rechtsterrei-
nen. In de derde fase is diepte-onderzoek verricht door het voeren van gesprekken 
met enkele conflicterende partijen, geschilbeslechtigers en "middenvelders". In de 
vierde fase tenslotte zijn de gegevens geanalyseerd en is gerapporteerd. 

Fase 1: ontwIkkelIng analysekader 

In de eerste fase is een analysekader ontwikkeld, waarin enkele vooronderstellin-
gen/hypothesen over de wijze waarop geschilbeslechting plaatsvindt, warden 
geexpliciteerd. Het kader vormt als het ware de "bril" door welke wij de praktijk 
van geschilbeslechting bekijken. 
De voIgende uitgangspunten hebben de basis gevormd voor het analysekader: 
• Het onderzoek richt zich op de activiteit bemiddeling en niet op de bemidde-

laar, 
• We beschouwen alleen geinstitutionaliseerde vormen van conflictbemiddeling; 
• We kijken niet alieen naar mogelijkheden voor bemiddeling als conflicten bij de 

rechter zijn aangeland, maar hebben ook oog voor het voortraject; 
• Omdat we oak oog hebben voor het voortraject, komen (rechts)hulpverlenende 

instanties in beeld. Deze zogenaamde "middenvelders" hebben goed zicht op 
de ontwikkeling van conflicten in een pre-gerechtelijke fase en oefenen hier 
vermoedelijk zelf invloed op uit (hetzij door zelf actie te ondernemen, hetzij 
door het doorverwijzen). 

Uiteindelijk hebben we het kader ontwikkeld dat in het eerste hoofdstuk staat 
weergegeven. Het analysekader geeft richting aan een reconstructie van het 
"typische conflictverloop" van enkele te selecteren typen conflicten. De verschillen-
de verschijningsvormen van conflictbemiddeling, zoals beschreven in het eerste 
hoofdstuk, gaven tevens richting aan het onderzoeksproces. 
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Daarnaast zijn in de eerste fase criteria geformuleerd voor het selecteren van 
enkele conflicten binnen het huurrecht, het arbeidsrecht, het sociale zekerheids-
recht en het handelsrecht. Het belangrijkste criterium is geweest de mate waarin 
conflictbemiddeling volgens experts "kansrijk" kan zijn. Gehanteerde criteria voor 
het achterhalen van "kansrijke" typen geschillen zijn: de ruimte die de regelgeving 
laat voor bemiddeling, de onderhandelingsruimte die (informeel of formeel) 
bestaat tussen conflicterende partijen, de belangen van partijen bij een oplossing 
van het conflict buiten de rechter om, de mate waarin conflicten op dit moment 
reeds buiten de rechter om worden afgehandeld, de mate waarin er reeds sprake is 
van (geInstitutionaliseerde) bemiddeling. De frequentie waarmee de typen geschil-
len voorkomen en momenteel aan een rechter worden voorgelegd. 

Gedurende de eerste fase is een literatuurverkenning uitgevoerd (zie bijgevoegde 
literatuurlijst). We hebben ons met name geconcentreerd op de discussie rondom 
bemiddeling/mediation in Nederland. Tevens zijn enkele gesprekken gevoerd met 
"experts" op het terrein van mediation/bemiddeling in Nederland: 

Dhr. Prof. dr. N. HuIs 
Mw. dr. A. de Roo 
Dhr. dr. R.W. Jagtenberg 
Dhr. dr. A. Klijn 

Fase 2: terreinverkenning 
In de tweede fase zijn de vier rechtsterreinen nader verkend. De verkenning kende 
de volgende doelen: (1) het in kaart brengen van de vier geselecteerde rechtsge-
bieden (handelsrecht, arbeidsrecht, huurrecht, sociale zekerheidsrecht): welke 
actoren zijn relevant (conflicterende partijen, (rechts)hulpverleners, arbiters, 
rechters), welke regels/procedures gelden voor conflictbeslechting op deze 
specifieke terreinen? Op welke wijze zou conflictbemiddeling reeds een rol 
kunnen spelen? (2) de selectie van typen geschillen die voor conflictbemiddeling 
in aanmerking lijken te komen op basis van de geformuleerde criteria. (3) de 
selectie van drie regio's waarbinnen het onderzoek volgtijdelijk zal worden 
uitgevoerd. 

Uiteindelijk zijn de volgende typen conflicten geselecteerd. Bij de inleiding van 
elk case-hoofdstuk staan we even stil bij de specifieke redenen voor de selectie 
van het type geschil. 

Huurrecht: 

Arbeidsrecht: 

Sociale Zekerheidsrecht: 

Handelsrecht: 

Technische Universiteit Delft 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Ministerie van Justitie, WODC 

Huurachterstanden en huuroverlast 

Arbeidsconflicten/ontslag en WOR-conflicten 

Reintegratie uitkeringsgerechtigden en terugvorderingen 

Tekortkomingen in de bouw en autoverkoop 

De selectie is gemaakt op basis van gesprekken met deskundigen op de diverse 
terreinen en in samenspraak met de begeleidingscommissie 

Om ervoor te zorgen dat de onderzoeksactiviteiten zich niet in een regio concen-
treren, is besloten het onderzoek uit te voeren in de regio's Rotterdam/Randstad, 
Groningen, Arnhem/Zwolle. Deze keuze is met name ingegeven door het felt dat 
in deze regio's reeds enige gedachtevorming heeft plaatsgevonden over conflict-
bemiddeling. 
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Ten behoeve van de terreinverkenning zijn enkele mondelinge diepte-interviews 
gevoerd. Daarnaast heeft een telefonische "sneeuwbal" plaatsgevonden. De 
volgend personen zijn benaderd: 

Mondelinge interviews 
• Bestuursrechter Amsterdam 
• Bedrijfsjurist Akzo Nobel 
• Advocaat/mediator Den Haag 
• Outplacementbureau 
• Universitair docent Tilburg 
• Kantonrechter Rotterdam 

Telefonische "sneeuwbal" 
• BOVAG 
• Consumentenbond 
• Instituut voor Intellectueel Eigendomsrecht 
• MKB-Nederland Delft 
• VNO/NCW 
• Instituut voor Conflictoplossing van de Vereniging voor Christen Juristen (2x) 
• Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel 
• Stichting van de Arbeid 
• Organisatie adviseur ING 
• Buro voor Rechtshulp Arnhem 
• Buro voor Rechtshulp Nijmegen 
• Buro voor Rechtshulp Zwolle 
• Meld en regiepunt Zwolle 
• Centrale Branchevereniging Wonen 

Fase 3: Dieptestudies 
In de derde fase zijn gesprekken gevoerd met praktijkdeskundigen met als doel 
het reconstrueren van het geselecteerde conflict, en het reflecteren op mogelijk-
heden en onmogelijkheden voor een (verdere) invoering van conflictbemiddeling 
op het terrein. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse typen middenvelders, 
rechters/arbiters, en conflicterende partijen. De basis voor de gespreksprotocollen 
ziet er als volgt uit (per gesprek is het protocol "op maat" gemaakt - de gespreks-
onderwerpenlijst wordt voorafgegaan door een korte toelichting op het onder-
zoek): 

I. Ontstaan van conflicten 

• Wat zijn veelvoorkomende achterliggende oorzaken en kenmerken van XX-conflicten? 
• Hoe verhouden de contlicterende partijen zich tot elkaar? 
• Wat zijn opvallende kenmerken van conflicterende partijen? 
• Hoe stellen partijen zich op? 

• Hoe worden problemen/conflicten door de verschillende personen/partijen gedefinieerd? 
• Op wie doen partijen een beroep gedurende de 'ontstaansgeschiedenis' van een conflict? 
• Welke mogelijke oplossingsroutes van XX-conflicten bestaan er? Wat zijn redenen om te 

kiezen voor een bepaalde oplossingsroute? 
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• 
• 2. Ontwikkeling van conflicten instantie XX 

• Wanneer en hoe wordt instantie XX betrokken.als een type conflict XX zich voordoet ? 

• • Hoe vaak komen - bij benadering - type conflict XX ter kennis van instantie XX? 

• 
• Wat is voor instantie XX een (standaard) wijze van handelen bij dit type conflict? 

• Welke mogelijke oplossingsroutes worden overwogen? 

• • Welke rol neemt instantie XX in bij het zoeken naar oplossingen van de genoemde 

conflicten? 

• Hoe stellen de betrokken partijen zich op? 

3. Oplossingsroutes van het conflict 

• Wat bepaalt bij conflicten type XX de oplossingsroute? 

• de wetgeving? 

• • contractclausules? 

• anderszins? • • Handelen partijen in de regel volgens de voorgeschreven route? 

• 
• Op welke manier worden de meeste conflicten opgelost? . 

• In hoeverre zijn partijen tevreden over de afhandelingswijze? Welke aspecten zijn voor 

• 
werknemers belangrijk om tevreden te zijn over de oplossing? 

• Hoe vaak komt het (verhoudingsgewijs) voor dat conflicten type XX worden voorgelegd aan 

een rechter/arbiter? 

• 4. Conflictbemiddeling 

• • In hoeverre wordt er bij XX-conflicten al bemiddeld? 

• Hoe wordt er bemiddeld? 

• • wie is de bemiddelende persoon/instantie? 

• wordt er doorverwezen naar een externe bemiddelaar? 

• • Is conflictbemiddeling bij type XX -geschillen wenselijk? Waarom (niet)? 

• Op welk(e) moment(en) in het conflict is het wenselijk? 

• • Op welke belemmeringen/bezwaren stuit conflictbemiddeling 

• - de regelgeving? 

-de houding van betrokken personen/partijen? 

_ kenmerken van het conflict zelf? 

- anderszins? 

• Indien conflictbemiddeling wenselijk wordt geacht: 

• Welke maatregelen zouden getroffen moeten worden om conflicten type XX vaker door 

• 
bemiddeling af te doen? 

-Wetswijzigingen? 

• _ Beleidswijzigingen? 

- Financiering? 

• - Voorlichting? 

• 
- Institutionalisering? 

- anderszins? 

• • In hoeverre dient de overheid hierin een rol te spelen? 

• 
• 
• 
• 
• 



Kansen voor conflictbemIddeling B&A Groep 

In de derde fase zijn de volgende personen geinterviewd: 

Kantonrechter Rotterdam 

Bestuursrechter/mediator Rotterdam 

Bedrijfsjurist Arnhem 

Universitair docent bestuursrecht KUB 

Arbeidsmediator, Amsterdam 

Bestuursrechter Amsterdam 

Vereniging voor Rechtsbijstandsinstellingen Den Haag 

Woningbouwvereniging Rotterdam 

Kantonrechter Rotterdam 

Buro voor rechtshulp Rotterdam 

Buro voor Rechtshulp Deventer 

Huurcommissie Rotterdam 

Deurwaarderskantoor Rotterdam 

De Unie voor Hoger en Middelbaar personeel Caudle aid Ijssel 

RBA Rijnmond 

Arbo Management Groep Rotterdam 

Kantonrechter Leiden 

ABN-AMRO afdeling arbeidszaken Amsterdam 

Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam 

Bedrijfscommissie Metaalindustrie en Elektronische Industrie Leidschendam 

Centrum Ondernemingsraden FNV Amsterdam 

KLM afdeIing arbeidszaken Amstelveen 

Arbeidsmediator Wassenaar 

Sociaal raadslieden Rotterdam 

Sociaal zekerheidsadvocaat Rotterdam 

Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam 

Bestuursrechter Rotterdam 

Algemene beroepscommissie Rotterdam 

President Rechtbank Groningen 

Buro voor rechtshulp Groningen 

Woningbouwvereniging Groningen 

Particuliere verhuurder Groningen 

Bedrijfsmaatschappelijk werker ArboNed Groningen 

Afdeling ontslagzaken Arbeidsbureau Groningen 

Gemeentelijke Sociale Dienst Groningen 

Ombudsvrouw Groningen 

Bedrijfsarts Groningen 

Algemene Woningbouwvereniging Arnhem 

Algemeen advocaat Arnhem 

Sociale raadslieden Arnhem 

Consumentenbond Den Haag 

Raad van arbitrage voor bouwbedrijven Utrecht 

Bouwrechtadvocaat Amsterdam 

Onderzoeker kwaliteit arbitrageprocedures RUU 

Bovag Geschillencommissie Bunnik 

Stichting Garantie Instituut Woningbouw Rotterdam 

Arbeidsrechtadvocaat Groningen 
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• Daarnaast hebben we lopende de derde fase deelgenomen aan het congres 
"Mediation, the alternative?", georganiseerd door het ministerie van Justitie. 

Fase 4: verslaglegging 
In de vierde fase van het onderzoek is verslaggelegd van de onderzoeksresultaten 

IP 	 in de vorm van een achttal reconstructies van de geselecteerde typen geschillen. 
Op basis van het verkregen inzicht zijn aanbevelingen geformuleerd. 
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