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Samenvatting 

Aanleiding 
Mediation is een vorm van geschilbeslechting waarbij een onafhankelijke neutrale 
derde, de mediator, partijen begeleidt om tot een oplossing te komen van hun 
onderlinge conflict. Het doel van mediation is vanuit de belangen van partijen tot 
een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimaal resultaat te komen. 
Mediation wordt gezien als één van de instrumenten die kunnen bijdragen aan een 
systeem van doelmatige conflictoplossing (TK 2003-2004, 29 528, nr. 1). In dit 
systeem wordt getracht de meest bevredigende of doelmatige voorziening voor 
geschilbeslechting aan te bieden naar gelang de aard van de conflictsituatie. De 
doelstellingen die hieraan ten grondslag liggen, zijn:  
1 dejuridisering van geschilafdoening; 
2 het op de kwalitatief beste en meest effectieve wijze afdoen van geschillen; 
3 tegemoetkomen aan de maatschappelijke behoefte aan een meer pluriforme 

toegang tot het recht, waarbij partijen (burgers, bedrijfsleven, overheden) in de 
eerste plaats zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de afdoening van hun 
onderlinge geschillen; 

4 het verminderen van de druk op de rechtspraak. 
 
Om te onderzoeken of structurele verwijzingsvoorzieningen naar mediation binnen 
de juridische infrastructuur bestaansrecht hebben en zo ja, op welke wijze deze het 
meest effectief en efficiënt kunnen worden ingebed, startten in 1999 twee landelijke 
mediationprojecten: het project Rechtelijke Macht en het project Gefinancierde 
Rechtsbijstand. De evaluatie van deze projecten leidde tot het WODC rapport 
Ruimte voor Mediation (Combrink-Kuiters, Niemeijer & Ter Voert, 2003). Naar 
aanleiding van de conclusies uit dit rapport voerde het Ministerie van Justitie in april 
2005 een aantal beleidsmaatregelen in die moesten bevorderen dat partijen een 
bewuste afweging (kunnen) maken bij het oplossen van hun conflicten en in daar-
voor aangewezen gevallen kiezen voor mediation. De volgende beleidsmaatregelen 
zijn ingevoerd: 
• financiële voorzieningen om te voorkomen dat partijen om financiële redenen 

van mediation afzien, te weten: 
− een mediationtoevoeging; 
− een tijdelijke stimuleringsbijdrage; 

• verwijzingsvoorzieningen bij de vestigingen van het Juridisch Loket en bij de 
gerechten; 

• informatieverstrekking aan burgers en instellingen over de mogelijkheden van 
mediation. 

 
De verwijzingsvoorzieningen zijn fasegewijs ingevoerd. In april 2005 openden de 
eerste Juridische Loketten en begonnen de eerste gerechten met verwijzen naar 
mediation. In 2006 was de invoering bij alle vestigingen van het Juridisch Loket 
gereed en in 2007 was de invoering bij alle gerechten gereed.  
 
Doelstelling van het onderzoek en onderzoeksvragen 
Doel van het onderzoek is om in beeld te brengen in hoeverre gebruik gemaakt is 
van verwijzing naar mediation en de daarvoor beschikbare financiële voorzieningen 
en welke resultaten er met de mediations zijn behaald. Aangezien de verschillende 
beleidsmaatregelen tegelijkertijd zijn ingevoerd, is het niet mogelijk het effect van 
de verschillende maatregelen afzonderlijk vast te stellen. Wel worden de resultaten 
van mediation over de jaren 2005-2008 weergegeven, zodat het mogelijk is een 
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trend in beeld te brengen. Hierbij staan de volgende twee onderzoeksvragen 
centraal die zijn opgesplitst in verschillende subvragen: 
 
Hoe heeft het gebruik van de financiële en verwijzingsvoorzieningen zich 
ontwikkeld? 
• Hoe vaak is een mediationtoevoeging aangevraagd?  
• Hoe vaak is een beroep gedaan op de stimuleringsbijdrage? 
• Hoeveel voorstellen tot mediation zijn er gedaan? 
• Hoeveel verwijzingen naar een mediator zijn er tot stand gebracht? 
• Hoe heeft de bekendheid met mediation zich ontwikkeld? 
• Welke motieven hebben partijen om voor mediation te kiezen? 
• Welke motieven hebben verwijzers om zaken naar mediation te verwijzen? 
 
Wat zijn de resultaten van de mediations en welke factoren zijn daarop van invloed 
geweest?  
Onder resultaten verstaan we: 
• In hoeverre hebben de mediations tot overeenstemming geleid? 
• Wat was de duur van het mediationproces? 
• In hoeverre waren de partijen tevreden over de mediation en de mediator? 
• In hoeverre zijn de gemaakte afspraken door partijen nageleefd? 
 
Methoden van onderzoek 
Dit onderzoek is gebaseerd op verschillende gegevensbronnen. De beschrijving en 
analyse van de invoering van de verwijzing naar mediation en de financiële voor-
zieningen bij het Juridisch Loket en de rechtspraak is gebaseerd op documentatie, 
beleidsstukken en jaarverslagen van de directie Rechtsbestel van het Ministerie van 
Justitie, het Juridisch Loket, het Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak, en 
van de Raad voor Rechtsbijstand.  
Daarnaast zijn de ontwikkelingen in het aantal voorstellen voor mediation, de 
verwijzingen die daaruit voortvloeien, de resultaten van de mediations en de 
tevredenheid van partijen onderzocht aan de hand van registratie- en vragen-
lijstgegevens. Er zijn gegevens beschikbaar van 2.501 afgeronde mediations die  
via het Juridisch Loket tot stand zijn gekomen, van 6.289 afgeronde mediations  
via de rechtspraak en van 3.886 afgeronde mediations die buiten de verwijzings-
voorzieningen tot stand zijn gekomen. Daarnaast is een apart onderzoek gedaan 
naar de naleving van mediationafspraken bij partijen en een onderzoek naar 
afwijzingsgronden van partijen. 
 
Aangezien er grote verschillen zijn tussen de projecten bij het Juridisch Loket en bij 
de rechtspraak, zoals het moment van verwijzing (aan het begin versus aan het 
eind van de keten) en de beschikbaarheid van de financiële voorzieningen (geen 
respectievelijk wel een stimuleringsbijdrage), worden de resultaten voor beide 
organisaties in dit rapport apart beschreven. 
 
Gebruik van mediation en resultaten behaald met mediation 
Het gebruik van mediation vertoont sinds de landelijke invoering van de beleids-
maatregelen een stijgende lijn. Dit blijkt uit het jaarlijks toegenomen aantal 
verwijzingen naar een mediator zowel vanuit het Juridisch Loket (van 1.412 
verwijzingen in 2006 naar 2.419 in 2008) als vanuit de gerechten (van 2.133 
verwijzingen in 2006 naar 3.708 in 2008). Ondanks de toename van het aantal 
verwijzingen naar mediation bij beide organisaties is het aantal nog beperkt ten 
opzichte van het totale aantal rechtszaken en verwijzingen naar de advocatuur. In 
2008 was het aantal verwijzingen naar een advocaat, bijvoorbeeld, 37.011 bij het 
Juridisch Loket.  
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Sinds de invoering van de financiële voorzieningen in april 2005 is het gebruik  
van de mediationtoevoeging en het beroep op de stimuleringsbijdrage jaarlijks in 
absolute zin toegenomen. Het totaal aantal afgegeven mediationtoevoegingen steeg 
van 2.514 in 2006 naar 5.524 in 2008. Toch vormen de mediationtoevoegingen 
slechts een klein deel van de gesubsidieerde rechtsbijstand. In 2008 werden door  
de Raad voor Rechtsbijstand in totaal 230.000 civiele toevoegingen afgegeven. Het 
aantal verstrekte stimuleringsbijdragen nam toe van 1.000 in 2006 naar 2.316 in 
2008. In totaal is in de periode 2005 tot en met 2008 een bedrag van minimaal € 
988.200 aan stimuleringsbijdragen uitgekeerd. Behalve een toename in het gebruik 
van de financiële voorzieningen zijn ook verschuivingen in het gebruik van de 
financiële voorzieningen zichtbaar. Doordat het aantal zaken waarbij een mediation-
toevoeging werd afgegeven bij het Juridisch Loket minder hard steeg dan bij de 
rechtspraak en buiten de verwijzingsvoorzieningen is het aandeel van het Juridisch 
Loket in afgegeven mediationtoevoegingen afgenomen. Ook zien we dat het aantal 
keren dat er een beroep werd gedaan op de stimuleringsbijdrage niet evenredig is 
gestegen met het aantal verwijzingen naar een mediator vanuit de rechtspraak. Het 
aandeel van zaken waarbij een beroep werd gedaan op de stimuleringsbijdrage is 
dus de laatste jaren relatief gezien afgenomen.  
 
Verreweg de meeste zaken (96%) die door het Juridisch Loket naar een mediator 
zijn verwezen betroffen geschillen op het terrein van het personen- en familierecht. 
Van de mediations die verwezen zijn door de rechtspraak had ongeveer driekwart 
betrekking op civiele zaken en een kwart op bestuurszaken. Bijna een derde van de 
mediations in de bestuurssector betrof belastingzaken. In de civiele sector kwamen 
de meeste mediations voort uit familiezaken en dan met name 
(echt)scheidingsgerelateerde familiezaken (66%). 
 
De bekendheid met mediation onder de partijen die door het Juridisch Loket naar 
een mediator zijn verwezen, is de afgelopen jaren amper toegenomen. In 2005 was 
19% van de partijen (die via het Juridisch Loket naar een mediator zijn verwezen) 
vooraf bekend met mediation; in 2008 lag dit percentage op 21%. Dit geeft niet 
direct een algemeen beeld van de bekendheid met mediation in Nederland. Het is 
immers denkbaar dat partijen die al wel bekend zijn met mediation niet bij het 
Juridisch Loket aankloppen. Onder partijen die door de rechtspraak naar een 
mediator verwezen zijn, was de bekendheid met mediation niet alleen groter dan 
onder klanten van het Juridisch Loket, maar is de bekendheid het laatste jaar ook 
toegenomen (van 45% in 2007 tot 50% in 2008). Verder blijkt dat partijen die 
vaker in aanraking zijn gekomen met de rechtspraak vaker op de hoogte zijn van 
mediation. 
 
De belangrijkste motieven voor verwijzers van het Juridisch Loket om partijen naar 
een mediator te verwijzen zijn: ‘mediation geeft een snellere oplossing’ en ‘partijen 
moeten in de toekomst met elkaar verder’. Voor partijen die door het Juridisch Loket 
verwezen zijn, zijn de belangrijkste motieven om voor mediation te kiezen: ‘media-
tion is beter voor de toekomstige relatie met de andere partij’, ‘mediation biedt een 
betere oplossing dan een juridische aanpak’ en ‘wil de oplossing in eigen hand 
houden’. Voor verwijzende rechters zijn de belangrijkste motieven om partijen naar 
een mediator te verwijzen: ‘de toekomstige relatie van partijen’ en ‘een gerechte-
lijke uitspraak kan het echte probleem niet oplossen’. Voor partijen die door de 
rechtspraak zijn verwezen zijn de belangrijkste motieven om voor mediation te 
kiezen: ‘de toekomstige relatie’, ‘het advies van de rechter’ en ‘de betere of snellere 
oplossing van mediation’. 
 
Bijna driekwart (73%) van de zaken die via het Juridisch Loket naar een mediator 
zijn verwezen en meer dan de helft (54%) van de zaken die via de rechtspraak zijn 
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verwezen eindigden met een volledige overeenstemming. Er is een aantal factoren 
dat de kans op overeenstemming doet toenemen. Voor zaken die via het Juridisch 
Loket verwezen zijn, wordt de kans op overeenstemming vergroot wanneer partijen 
de kosten een belangrijk motief vinden om voor mediation te kiezen.  
Bij zaken die via de rechtspraak naar een mediator verwezen zijn, neemt de kans op 
overeenstemming toe naarmate er meer mediationbijeenkomsten hebben plaats-
gevonden, maar na ongeveer 5 bijeenkomsten neemt de kans op overeenstemming 
weer af. Tevens is de kans op overeenstemming groter wanneer er een financieel 
belang tot €45.000 in het geding is, dan wanneer er geen, of een groter financieel 
belang op het spel staat, of het financieel belang niet bekend is. Ook in zaken 
waarin voor beide partijen geen kosten aan de mediation waren verbonden, nam  
de kans op overeenstemming toe. Daarnaast hangt de onderhandelingruimte en  
-bereidheid positief samen met de kans op overeenstemming. Verder blijkt uit de 
resultaten van de rechtspraak dat de kans op overeenstemming groter is in 
bestuursrechtelijke zaken dan in civielrechtelijke zaken. 
 
De duur van mediations is gemeten met behulp van drie variabelen: doorlooptijd 
(tijd tussen de eerste en laatste mediationbijeenkomst), het aantal mediation-
bijeenkomsten en het aantal contacturen. De gemiddelde doorlooptijd van media-
tions die verwezen zijn door het Juridisch Loket is 64 dagen, van de mediations  
die verwezen zijn door de rechtspraak is de doorlooptijd 60 dagen. Binnen de 
rechtspraak duren mediations in bestuurszaken korter dan civielrechtelijke zaken 
(gemiddeld 38 versus 67 dagen). Opvallend is dat het aantal contacturen voor 
belastingmediations die verwezen zijn door de rechtspraak gemiddeld 2,4 uur is. 
Daarmee zijn deze mediations gemiddeld binnen de duur van de stimuleringsbij-
drage afgerond. In 82% van de belastingmediations werd een stimuleringsbijdrage 
afgegeven. Verder zien we dat zowel bij het Juridisch Loket als bij de rechtspraak 
mediations zonder overeenstemming het kortst duren, gevolgd door mediations  
met een volledige overeenstemming. Mediations die eindigen in een gedeeltelijke 
overeenstemming duren het langst. 
 
Partijen zijn gemiddeld genomen tevreden tot zeer tevreden over zowel de 
mediation als de mediator. Of een partij tevreden is, hangt voor een groot deel 
samen met het behaalde resultaat. Partijen die geen of een gedeeltelijke over-
eenstemming behaalden zijn minder tevreden dan partijen die een volledige 
overeenstemming bereikten. Verder blijkt dat partijen die tot een volledige over-
eenstemming kwamen vaker aangeven in de toekomst opnieuw voor mediation te 
kiezen wanneer zij in een vergelijkbaar conflict terecht zouden komen.  
 
Ten slotte is gekeken naar de naleving van afspraken na echtscheidingsgerelateerde 
mediations die verwezen zijn door de rechtspraak. Over het algemeen gaven par-
tijen aan dat zijzelf de afspraken volledig zijn nagekomen (98 van de 151 partijen). 
Daarnaast rapporteren partijen dat de wederpartijen minder vaak de afspraken 
volledig zijn nagekomen (36 van de 151 partijen).  
 
Algemene conclusies 
• Zowel bij het Juridisch Loket als bij de rechtspraak zijn de verwijzings-

voorzieningen volledig geïmplementeerd.  
• Het aandeel van mediation is beperkt vergeleken met het totale palet van 

rechtshulpverzoeken en rechtszaken. 
• Het aantal verwijzingen naar mediation vanuit het Juridisch Loket en de 

rechtspraak is toegenomen en daarmee ook het feitelijk gebruik van mediation.  
• Mediations duren rond de 60 dagen. In die periode zijn er gemiddeld 3 tot 4 

bijeenkomsten van ongeveer 2 uur voor een mediation nodig.  
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• Meer dan de helft van de mediations eindigt met een gehele of gedeeltelijke 
overeenstemming.  

• Daarnaast zijn de meeste betrokken partijen en rechtsbijstandverleners in hoge 
mate tevreden over de mediations en mediators.  

 




