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Verkiezing deken

Op 30 oktober 2013 vanaf 15.00 uur vindt een bijzondere ordevergadering plaats in ver-

band met het aftreden van de huidige deken en de verkiezing van de nieuwe deken.

Uitnodiging en nadere berichtgeving volgen nog. Agendeert u deze datum alvast!

Jaarverslag 2012 Expertgroep Maatwerk Confl ictoplossing 

In dit verslag legt de Expertgroep Maatwerk 

Confl ictoplossing (hierna: Expertgroep) ver-

antwoording af van haar werkzaamheden in 

2012. Hieronder wordt een aantal ontwik-

kelingen uit het verslag geschetst.

De Expertgroep bestaat uit rechters, tevens 

experts op het gebied van verwijzen naar 

mediation en confl ictdiagnose en wordt on-

dersteund door twee medewerkers van het 

Landelijk stafbureau, onderdeel mediation, 

locatie Raad voor de rechtspraak (Rvdr) in 

Den Haag.

 

Alternatieve geschiloplossing is maatschap-

pelijk in beweging en kan op steeds meer 

draagvlak rekenen. In 2012 heeft mediation 

zich, door de noodzakelijke implementatie 

van de Europese richtlijn ter zake, in grote 

politieke belangstelling mogen verheugen. 

Daarbij stond en staat vooral de kwaliteit van 

de mediator in relatie tot het verschonings-

recht in de schijnwerpers. De Expertgroep 

is vanzelfsprekend blij met deze verhoogde 

aandacht voor alternatieve geschiloplossing, 

omdat mensen daar alleen voor kunnen 

kiezen als zij voldoende van het bestaan 

van alle mogelijkheden op de hoogte zijn. 

Wel is het belangrijk dat de toegang tot de 

rechter gewaarborgd blijft in gevallen waarin 

een beslissing door de rechter de beste 

oplossingsmethode is voor het confl ict van 

partijen.

Per 1 januari 2012 is het onderscheid tussen 

NMI-gecertifi ceerde en NMI-geregistreerde 

mediators vervallen en is enkel nog sprake 

van NMI-registermediators. De verwijsvoor-

ziening – die gebruik maakt van de NMI-

registermediators die ingeschreven staan bij 

de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) – heeft 

eigen aanvullende ervaringseisen gesteld ten 

opzichte van de NMI-registermediator die 

niet reeds gecertifi ceerd was. De handhaving 

van die eisen en van de kwaliteit van de 

mediators naar wie wordt verwezen is voor 

de Expertgroep een blijvend aandachtspunt.

Uit het verslag komt naar voren dat in 2012 

is het aantal verwijzingen naar mediation en 

het aantal gestarte mediations (beide -11%) 

opnieuw gedaald. De daling was het grootst 

in de sectoren Bestuur algemeen (-44%) en 

Bestuur Belasting (-62%) en bedroeg 6% 

respectievelijk 16% in de sectoren Familie 

en Handel. Alleen in de sector Kanton werd 

iets vaker naar mediation verwezen dan 

vorig jaar (+3%). Voorts waren er positieve 

uitschieters in het aantal verwijzingen bij de 

sectoren Familie in de rechtbank Zutphen, 

Bestuur algemeen in de rechtbank Den 

Bosch en Familie en Handel in de rechtbank 

Rotterdam. Landelijk leidde ruim 89% van 

alle verwijzingen daadwerkelijk tot de start 

van een mediation.  

Het percentage van het aantal mediations, 

dat met volledige of gedeeltelijke overeen-

stemming werd afgesloten, is met 2,4% 

gedaald en ligt nu voor alle sectoren samen 

op 53,7%. 

In de sector Bestuur (zowel algemeen als Be-

lasting) was het percentage dat met volledige 

overeenstemming werd afgesloten lager dan 

vorig jaar, maar dit ligt nog altijd boven de 

50%. Bij de gerechtshoven (en vooral bij de 

hoven in Arnhem en Den Haag) steeg het 

percentage mediations dat met volledige 

overeenstemming werd afgesloten van 40% 

in 2011 naar 49% in 2012. Andere positieve 

uitschieters zijn het percentage bij de Fami-

liesector in Roermond, de Handelssector in 

Zutphen en de sectoren Bestuur algemeen 

en Handel in de rechtbank Amsterdam. Een 

stijging van het succespercentage kan bete-

kenen dat de kwaliteit van de verwijzingen 

toeneemt, in die zin dat beter is gecheckt 

of mediation voor deze partijen zinvol is 

of niet.

Voor vragen over of het opvragen van het 

verslag kan men mailen naar:

infodesk-mediation@rechtspraak.nl
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