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uitgelicht

‘Mediation is nu nog
een ondergeschoven kindje’

vmsn

Mediation moet een volwaardige plek
krijgen in het Nederlandse rechtssysteem.
VVD-Kamerlid Ard van der Steur heeft
daarom drie initiatiefwetsvoorstellen
gemaakt. Een daarvan introduceert een
register waarin alleen mediators worden
opgenomen die voldoen aan bepaalde
kwaliteitseisen, de Wet registermediator.
Een positieve ontwikkeling vindt de
Vereniging van Mediators en Scheidings
bemiddelaars in het Notariaat (VMSN).

‘D

e Wet registermediator sluit
perfect aan bij de functie die we
al hebben als notaris-mediators.
Het is niet strikt noodzakelijk
dat een mediator juridische kennis heeft, maar
in de route die bewandeld wordt, moet wel
ergens juridische kennis aanwezig zijn. De
notaris weet veel van erfrecht, fiscale zaken
en verdelingen, daar komt het bij geschillen
toch vaak op neer’, zegt Eric Feijen, notaris
in Heerde en lid van de VMSN. Feijen stond
samen met oud-advocaat John Bosnak aan
de wieg van de ontwikkeling van mediation
naast rechtspraak. Bosnak is aangesloten
bij de Mediators Federatie Nederland en als
adviseur betrokken bij de invoering van de
wetsvoorstellen: ‘Belangrijk is dat de notaris
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De mediator oordeelt niet;
hij legt het geschil neer
bij de cliënten.
een knop omzet. De mediator oordeelt niet; hij
legt het geschil neer bij de cliënten. Sommige
mediators geven een bepaalde visie op het
conflict, maar meer dan dat mag en kan niet
onder de noemer van mediation. Dan wordt
het bindend advies en dat valt niet onder de
wet.’ Volgens Bosnak krijgt mediation met de
invoering van de nieuwe wet een zelfstandige
plaats naast rechtspraak: ‘Het is nu nog een
ondergeschoven kindje. Door deze wet wordt
het naar hetzelfde niveau getild als rechtspraak. Nu moet het nog tussen de oren van
mensen komen. Als ze een conflict hebben,
moeten ze nadenken over de manier waarop
ze dat conflict oplossen en niet onmiddellijk
dagvaarden. Ik vind dat je van ieder verantwoordelijk mens mag verwachten dat hij in
beginsel zijn eigen problemen zelf oplost.’
Status

Mediation door een notaris maakt de gang
naar de rechter in veel gevallen overbodig.
Feijen: ‘De status van een notariële akte als
vaststellingsovereenkomst heeft dezelfde
status als een uitspraak van de rechter.

De notariële akte is als zodanig al een execu
toriale titel. Als je niet nakomt, kun je direct
nakoming afdwingen via de deurwaarder.
Je hoeft dus niet eerst een procedure via de
rechter te volgen.’ Toch kan na mediation een
juridisch probleem op tafel blijven liggen.
Dan biedt het wetsontwerp uitkomst. Bosnak:
‘Wanneer je als registermediator met beide
partijen de zaak goed hebt uitgediscussieerd
en je hebt alle belangen boven tafel, dan kan
een resterend juridisch probleem volgens
de nieuwe wet worden voorgelegd aan de
mediation-rechter. Dat kost 85 euro griffierecht en binnen maximaal zes weken heb je
elektronisch antwoord. De uitspraak wordt
gegeven onder de opschortende voorwaarde
dat deze wordt bevestigd in de vaststellingsovereenkomst.’
Kwaliteit

De Wet registermediator introduceert
een register voor mediators die bepaalde
kwaliteitseisen bezitten. Volgens Feijen zal
een notaris daar vrij snel aan kunnen voldoen.
‘Ik denk dat een notaris zich met name
moet laten bijscholen op de psychologische
aspecten van mediation, zoals gezinssysteemtheorie. Een hele goede psycholoog-mediator
heeft dat van huis uit meegekregen, die moet
weer weten hoe het juridisch netjes op papier
komt.’ Heeft een notaris die mediations wil
uitvoeren dan niet een aantal vlieguren nodig?
Bosnak: ‘Dat je veel mediations doet, wil niet
zeggen dat je een goede mediator bent, maar
je kunt niet aan de markt verkopen dat er
goede mediators zijn die nooit of zelden een
mediation hebben begeleid. Er moet een
zekere mate van ervaring zijn.’ Volgens Bosnak
zullen mediators die opgenomen willen
worden in het register moeten investeren.
‘Wat we niet willen, zijn mensen die een
mediationopleiding hebben gedaan, die
wellicht mediationvaardigheden gebruiken
in hun beroep, maar die daarnaast geen
echte mediationpraktijk hebben. Die mogen
zich mediator noemen, maar geen register
mediator. Het zou mooi zijn als ooit een tijd
aanbreekt dat je een groot aantal mensen
hebt die echt professionele mediators zijn,
die alleen maar mediations doen.’

