
‘Vrijwilligheid’ is bij mediation essentieel.
Partijen moeten in vrijheid met elkaar kunnen
onderhandelen onder leiding van een deskun-
dige derde. Daar kun je burgers niet toe ver-
plichten. En anders houd je de burger toch af
van de gang naar de rechter (6 EVRM)?

Prof. Frank Sander stelt dat bij ‘mandatory’
mediation het ‘mandatory’ altijd betrekking
heeft op het verschijnen.2 Zoals getuige in een
procedure gehoor moet geven aan de dagvaar-
ding, maar eenmaal ter plekke zijn mond kan
houden, ook al levert dat een strafbaar feit op.
Zo is het ook bij verplichte bemiddeling; par-
tijen worden in feite met hun neus op hun
eigen conflict gedrukt. Dat hebben ze zelf ver-
oorzaakt en dat moeten zij (dus) ook maar eerst
zelf proberen op te lossen. Verplicht verschijnen
betekent nog niet verplicht oplossen; ook een
verplichte mediation kan mislukken.

Probleemkinderen
In Noorwegen kent men verplichte mediation
in echtscheidingsprocedures. Indien ouders met
kinderen jonger dan 16 jaar een voornemen tot
scheiden hebben, moeten zij eerst naar een
bemiddelaar gaan. Zonder een aantoonbaar
bezoek aan een bemiddelaar is het echtschei-
dingsverzoek niet-ontvankelijk. Is dit het afhou-
den van partijen van de rechter? Of mag je deze
niet-ontvankelijkheidseis scharen naast andere
vormvereisten voor de dagvaarding? Dat zou
een van de elementen moeten zijn die Justitie
zou moeten onderzoeken bij een eventuele
invoering van een verplichte bemiddeling.

Interessant is waarom de Noorse regering tot de
invoering van deze (pittige) eis is overgegaan. Na
gecombineerd onderzoek van de Noorse ministe-
ries van Volksgezondheid, Justitie en Onderwijs
bleek dat (jonge) kinderen van gescheiden ouders
op den duur probleemkinderen werden indien de
echtscheiding van de ouders niet goed was ver-
werkt. Die problemen kostten de Noorse maat-
schappij geld. Tevens wees onderzoek uit dat
ouders die direct bij aanvang van de scheiding
kwesties als omgang en alimentatie wel goed gere-
geld hadden, minder problemen veroorzaakten.
In Noorwegen blijkt dat maar een klein percen-
tage van deze verplichte bemiddelingen echt mis-
lukt. (Die gaan alsnog naar de rechter.) 

Een andere, iets mildere variant is de ‘ver-
plichting’ die de Engelse rechter aan partijen kan
opleggen. De rechter als case manager kan partijen
en hun advocaten de vraag voorleggen waarom zij
deze zaak niet eerst zelf hebben opgelost met bij-
voorbeeld een mediator. De deelname aan een
bemiddeling is weliswaar geen ontvankelijkheids-
eis, maar de rechter kan het onnodig procederen
wel afstraffen.3

Gratis advies
In de Nederlandse literatuur is het begrip ‘ver-
plichte bemiddeling’ amper terug te vinden.
Weliswaar is een van de aanbevelingen in het eva-
luatierapport Scheidings- en omgangsbemiddeling
om in een zo vroeg mogelijk stadium te bemidde-
len,4 maar aan de Noorse variant heeft men zich
nog niet gewaagd. In het handboek Mediation
wordt alleen aangegeven dat bij burenruzies soms
een opgelegde mediation geen slecht idee zou
zijn.5

Gesteld dat ik de regering zou adviseren, wat
zou mijn advies dan zijn?

Bij echtscheiding zou verplichte bemidde-
ling naar Noors model zeker een goed idee zijn.
Ook in Nederland wordt de maatschappij
(waaronder de rechterlijke macht) geconfron-
teerd met de effecten van slecht uitgewerkte
echtscheidingen. Voor civiele zaken en
bestuurszaken voel ik meer voor de Engelse
variant. De rechter mag bekijken of partijen
elkaar niet onnodig voor de rechter slepen en
mag dat desnoods bestraffen indien dat wel
gebeurt.

Deze voorstellen zouden voor de balie het
volgende inhouden. Advocaten zullen bij de
Engelse variant ‘het pogen in der minne te
schikken’, zoals Gedragsregel 3 voorschrijft,
beter moeten ontwikkelen. De correspondentie
van advocaten is vaak allesbehalve een serieuze
poging een geschil op te lossen. Advocaten
schrijven elkaar liever pittige brieven, dan met
de wederpartij aan tafel te schuiven voor een
constructief gesprek. Verder zou men meer
moeten leren ook naar andere dan alleen juridi-
sche belangen te kijken.

De Orde doet al een voorzet. Naast de
onderhandelingsblokken die opgenomen zijn in
de beroepsopleiding wordt met ingang van vol-
gend jaar een extra ‘ADR/mediationdag’ aan de
beroepsopleiding toegevoegd, waarbij aandacht
aan de positie van de advocaat in een mediation
wordt besteed.6 Het invoeren van een ‘ver-
plichte’ bemiddeling is dus geen bedreiging
voor de advocatuur; men kan er goed aan mee-
doen.
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De nieuwe regering wil mediaton
krachtig stimuleren, desnoods
door het instellen van verplichte
bemiddeling. Zijn er misschien al
ervaringen met een dergelijke
verplichting in het buitenland, en
wat zou zo’n mediation voor
advocaten betekenen?

Verplichte mediation
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