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Een proef in Utrecht met eendaagse media-

tion in grote handelszaken is succesvol verlo-

pen. In een proefperiode van ruim een jaar zijn

veertien van de zeventien – door de rechter voor-

geschreven – eendaagse mediations geslaagd. Dat

blijkt uit een evaluatie, uitgevoerd in opdracht van

het projectbureau ‘Mediation naast rechtspraak’.

In alle gevallen ging het om commerciële conflic-

ten waarbij grote bedrijven betrokken waren. De

onderwerpen van de geschillen varieerden van bij-

voorbeeld een geschil over een concurrentiebe-

ding, een huurkwestie, een overeenkomst van

geldlening tot het einde van een samenwerking.

Twaalf zaken zijn in kort geding verwezen en vijf

in een reguliere handelszitting. De financiële

belangen in deze zaken lagen stuk voor stuk

boven de H 50.000.

In veertien van de zeventien gevallen waren de

advocaten of gemachtigden van beide partijen bij

de mediationbijeenkomst aanwezig. Het blijkt dat

de aanwezigheid van advocaten geen invloed heeft

op het proces, in die zin dat de slagingskans met of

zonder advocaten dezelfde is. Wel wordt de aan-

wezigheid van de advocaten in het merendeel van

de gevallen door de mediator als positief ervaren

voor het verloop van de procedure, terwijl de

mediator ook de invloed van de advocaat op de

uitkomst van de mediation positief inschat.

Partijen zijn over het algemeen tevreden over de

duur en het verloop van de mediation en ook over

de persoon (zorgvuldigheid, onpartijdigheid, des-

kundigheid) van de mediator. Over de uitkomst

van de mediation is ongeveer 30% niet tevreden,

20% neutraal en 45% tevreden tot zeer tevreden.

De mening van de advocaten en/of gemachtigden

verschilt niet veel van die van partijen, zij het dat

58% van hen tevreden tot zeer tevreden is over de

uitkomst van de mediation. Een vraag is of deze

percentages bij een vonnis van de rechter anders

liggen, maar hierover is geen onderzoek voorhan-

den.

Onlangs heeft minister Donner een brief inge-

diend bij de Tweede Kamer waarin hij voorstelt

om de doorverwijzing door rechters aan mediators

in elke zaak te laten geschieden.
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Merendeel eendaagse mediations geslaagd

Onderweg naar Santiago (III)
Advocaat Huub van Stiphout wandelt naar Santiago de Compostela in Spanje, en seint daarover korte berichten door.

De burgemeester van Larrasoiana, tevens beheerder

van de plaatselijke pelgrimherberg, is een praktisch

man. Voordat we in de herberg, het voormalige

gemeentehuis, worden toegelaten moeten eerst de

botas ontdaan worden van het slijk dat daar in de

voorafgaande dagen aan bleef hangen. De neiging

tot tegenspraak, ons advocaten eigen, wordt door

vermoeidheid en taalproblemen onderdrukt en dus

zit ik weldra, samen met een Braziliaanse chirurg

uit Racife en een Spaanse sinaasappelboer uit

Valencia, mijn schoenen te poetsen.

En dan worden we toegelaten tot de kamer van de

burgemeester, waar zich de ceremonie van de

inschrijving voltrekt; belangrijk onderdeel daarbij

is het afstempelen van onze ‘Credential de Peregri-

no’, die in Santiago aanspraak geeft op de felbegeer-

de ‘Compostela’, het ultieme bewijs van het voltooi-

en van de tocht. We worden zowaar fanatiek in het

binnenhalen van fraaie stempels. Omdat er ook in

Frankrijk gestempeld is, is de vierde, voorlaatste

pagina al bijna vol – en we moeten heel Spanje nog

door. De burgemeester zal het worst wezen; met

overgave plaatst hij de stempel en voorziet die van

datum en handtekening.

De onderlinge betrokkenheid van pelegrino’s is

groot; gelijksoortige genoegens (bezoeken van

fraaie kerken, het ervaren van de natuur op z’n

mooist, lekker eten) en ongenoegens (blaren en

ander fysiek ongemak, snurkers op de gemeen-

schappelijke slaapzaal) dragen daaraan bij. Bij ver-

trek ’s morgens wensen we elkaar ‘buen camino’.

Onderweg peins ik soms even over de onderlinge

betrokkenheid van ons, advocaten, de confraterna-

liteit. Ik ben van opvatting dat die, althans in zake-

lijke contacten, verworden is tot een holle frase en

dat is toch wel jammer. Wordt er in de beroepsop-

leiding wel aandacht aan besteed? Het is niet te

merken. Misschien zou de Algemene Raad iets kun-

nen doen aan het slinken van de confraternaliteit.

Wellicht ware het daarom verstandig – mede om de

toenemende stress onder jonge advocaten tegen te

gaan – om het maken van de voettocht naar Santia-

go door advocaten te stimuleren en, in het kader

van de permanente opleiding, studiepunten toe te

kennen voor het voltooien daarvan. Een kopie van

de Compostela zou dan aan het bureau van de Orde

moeten worden toegezonden.

Zo meent uw, thans nog even niet dienstwillige,

confrère.

In procedures worden partijen en

rechters vaker en steeds indringen-

der geconfronteerd met kwantitatie-

ve methoden. Kunnen kansbereke-

ningen bij strafrechtelijke veroor-

deling behulpzaam zijn? Hoe kwan-

tificeert de civiele rechter goede en

kwade kansen als arbeidsvermogens-

schade berekend wordt? Begrijpt de

rechter eigenlijk wel wat de beper-

kingen zijn van statistisch bewijs?

Hoe brengt de deskundige zijn ver-

haal effectief over? Over deze en ver-

wante vragen gaat De Rekenende

Rechter, een studiedag die op 3 sep-

tember 2004 aan de Universiteit van

Tilburg gehouden zal worden. Meer

informatie op www.uvt.nl/rechten/

pao/congressen/iudex/info.html
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