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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Raad heeft herhaaldelijk het belang onderstreept van alternatieve wijzen van 
geschiloplossing. In 2000 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan alternatieve methoden 
voor de beslechting van geschillen onder het burgerlijk recht en het handelsrecht. In artikel 
III-269 (2) sub g van het ontwerpverdrag voor een Grondwet voor Europa is alternatieve 
geschilbeslechting  expliciet onder de competenties van de Gemeenschap geschaard en is 
ontwikkeling van alternatieve geschilbeslechting een doelstelling geworden.

Als de ontwikkeling van alternatieve methoden voor geschillenbeslechting een doelstelling is, 
dan is terughoudendheid met regelgeving vereist. Nieuwe regelgeving beperkt immers de 
ontwikkeling van een alternatief naast rechtspraak. 

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is van mening dat de argumentatie van de Commissie onvoldoende helder is 
om een richtlijn voor bemiddeling te rechtvaardigen. Hij stelt daarom voor dat de richtlijn 
slechts van toepassing zou zijn op grensoverschrijdende gevallen. Daarmee wordt voorkomen 
dat de ontwikkeling van bemiddeling als alternatief naast rechtspraak in de lidstaten wordt 
gehinderd. Experimenten met bemiddeling zouden dan moeten voldoen aan de vereisten van 
de richtlijn. Ontwikkeling van alternatieve geschillenbeslechting staat in meerdere lidstaten op 
de agenda van ministeries van Binnenlandse Zaken en kent ook belangstelling vanuit Justitie. 

De definities waar de Commissie in artikel 2 voor gekozen heeft, zijn te ruim. Het is nodig om 
deze zo te beperken dat bemiddeling niet misbruikt wordt. De rapporteur kiest er daarom voor 
om in lijn met de richtlijnen van de internationale organisaties van bemiddelaars een 
overeenkomst tot bemiddeling schriftelijk te laten vastleggen en een neutrale 
bemiddelingsdeskundige de bemiddeling te laten leiden.

Naast het definiëren van de kwaliteit van de bemiddeling is het noodzakelijk om te zorgen 
voor een onafhankelijke klachten- en tuchtregeling. Wil bemiddeling een volwaardig 
alternatief voor rechtspraak zijn, dan zijn dergelijke instrumenten een voorwaarde.

Bemiddeling wordt gekenmerkt door het aspect van de vertrouwelijkheid. In artikel 6 worden 
de vereisten van vertrouwelijkheid van de bemiddeling gekoppeld aan een eventuele stap naar 
de rechter. Naar de mening van de rapporteur moet de vertrouwelijkheid van de bemiddeling 
ook in de titel tot uitdrukking komen. Daarnaast behoren niet alleen verklaringen en 
bekentenissen uit de bemiddeling vertrouwelijk te worden behandeld. Ook gedragingen 
tijdens een bemiddeling worden door deskundigen gezien als bewijsmateriaal in een 
procedure. Het is wenselijk dat aan de richtlijn toe te voegen.

De ontwikkeling van bemiddeling in de lidstaten is op dit moment niet gebaat bij regelgeving. 
Deze richtlijn kan, in aangepaste vorm, een bijdrage leveren aan het vertrouwen in 
bemiddeling als alternatief voor rechtspraak bij grensoverschrijdende geschillen. 
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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 10

(10) Bemiddeling mag niet als een 
minderwaardig alternatief voor gerechtelijke 
procedures worden beschouwd in die zin dat 
compromissen afhangen van de goede wil 
van de partijen. Daarom dient ervoor te 
worden gezorgd dat alle lidstaten een 
procedure invoeren waardoor een 
compromis kan worden bevestigd door een 
uitspraak, een beslissing of een authentieke 
akte van een rechterlijke instantie of een 
overheidsinstantie.

(10) Bemiddeling mag niet als een 
minderwaardig alternatief voor gerechtelijke 
procedures worden beschouwd in die zin dat 
overeenkomsten afhangen van de goede wil 
van de partijen. Daarom dient ervoor te 
worden gezorgd dat alle lidstaten, indien de 
wetgeving op het terrein van burgerlijk 
recht of handelsrecht daarin niet voorziet,
een procedure invoeren waardoor een 
overeenkomst kan worden bevestigd door 
een uitspraak, een beslissing of een 
authentieke akte van een rechterlijke 
instantie of een overheidsinstantie .

Motivering

In een aantal lidstaten is een overeenkomst uit bemiddeling rechtsgeldig zonder akte of 
beslissing van de rechter. Daarom is het onwenselijk om deze procedure dwingend aan alle 
lidstaten op te leggen.

Amendement 2
Artikel 1, lid 1

1.  Deze richtlijn heeft ten doel de toegang 
tot de geschillenbeslechting te 
vergemakkelijken door het gebruik van 
bemiddeling te bevorderen en te zorgen voor 
een goede relatie tussen bemiddeling en 
gerechtelijke procedures.

1.  Deze richtlijn heeft ten doel de toegang 
tot de geschillenbeslechting te 
vergemakkelijken door het vrijwillig gebruik 
door de partijen van bemiddeling te 
bevorderen en te zorgen voor een goede 
relatie tussen bemiddeling en gerechtelijke 
procedures.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

Het specifieke element bij bemiddeling is dat de twee partijen vrijwillig instemmen met 
bemiddeling. Dit element moet gepreciseerd worden.

Amendement 3
Artikel 2, letter a), alinea 1

(a) "Bemiddeling": alle procedures, 
ongeacht hun benaming, in het kader 
waarvan twee of meer partijen bij een 
geschil door een derde partij worden 
bijgestaan met het oog op het bereiken van
een overeenkomst over de beslechting van 
het geschil, ongeacht of de procedure is
ingeleid door de partijen, is voorgesteld of 
gelast door een rechterlijke instantie dan wel 
wordt voorgeschreven door de nationale 
wetgeving van een lidstaat.

(a) "Bemiddeling": een procedure, ongeacht 
haar benaming, in het kader waarvan twee 
of meer partijen bij een geschil proberen
een overeenkomst over de beslechting van 
hun geschil te bereiken via een 
bemiddelaar. Deze procedure kan worden
ingeleid door de partijen, voorgesteld of 
gelast door een rechterlijke instantie met de 
instemming van de partijen dan wel worden 
ingeleid overeenkomstig een door de 
nationale wetgeving van een lidstaat 
vastgestelde verplichting.

Motivering

In deze definitie wordt gepreciseerd dat de bemiddeling tot doel heeft te proberen tot een 
akkoord te komen via een bemiddelaar, welke niet tot taak heeft de partijen bij te staan. 
Bovendien wordt gepreciseerd dat voor de bemiddeling altijd het akkoord van de partijen 
noodzakelijk is. Dit is een absolute voorwaarde om de bemiddeling te doen slagen.

Amendement 4
Artikel 3, lid 1

1. Een rechterlijke instantie waarbij een zaak 
aanhangig is gemaakt kan de partijen in 
voorkomend geval en rekening houdend met 
alle omstandigheden van de zaak verzoeken 
gebruik te maken van bemiddeling om het 
geschil te beslechten. De rechterlijke 
instantie kan in ieder geval van de partijen 
verlangen dat zij een informatiebijeenkomst 
over het gebruik van bemiddeling bijwonen.

1. Een rechterlijke instantie waarbij een zaak 
aanhangig is gemaakt kan de partijen in 
voorkomend geval en rekening houdend met 
alle omstandigheden van de zaak verzoeken 
gebruik te maken van bemiddeling om het 
geschil te beslechten. De rechterlijke 
instantie kan de partijen verzoeken een
informatiebijeenkomst over het gebruik van 
bemiddeling bijwonen.
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Motivering

De formulering in de oorspronkelijke tekst gaat verder dan het kaderstellende karakter van de 
voorgestelde richtlijn en tast de subsidiariteit ten aanzien van de rechterlijke macht aan. Het 
formuleren van doorverwijzen als mogelijkheid wordt in dit amendement opengelaten.

Amendement 5
Artikel 4, lid 2

2. De lidstaten bevorderen en stimuleren de 
opleiding van bemiddelaars teneinde de 
partijen bij een geschil de mogelijkheid te 
geven een bemiddelaar te kiezen die in staat 
is een bemiddelingsprocedure doeltreffend
op de door de partijen verwachte wijze te 
leiden.

2. De lidstaten bevorderen en stimuleren de 
opleiding van bemiddelaars teneinde de 
partijen bij een geschil de mogelijkheid te 
geven een bemiddelaar te kiezen die in staat 
is een bemiddelingsprocedure doeltreffend, 
verantwoord en in overeenstemming met 
gerechtvaardigde kwaliteitsverwachtingen 
van de partijen te leiden.

Motivering

Bij een bemiddelingsprocedure is het mogelijk dat partijen met totaal tegengestelde 
verwachtingen aan bemiddeling deel nemen. Daarom is het noodzakelijk de tekst aan te 
passen op dit criterium.

Amendement 6
Artikel 6, titel

Toelaatbaarheid van bewijs in burgerlijke 
gerechtelijke procedures

Vertrouwelijkheid van de 
bemiddelingsprocedure

Motivering

De nadruk hoort in dit artikel te liggen op de vertrouwelijkheid van een 
bemiddelingsprocedure. In het verlengde daarvan ligt dat informatie die via bemiddeling is 
verkregen niet als bewijs mag worden aangevoerd in een gerechtelijke procedure. Dit geldt 
ook voor administratieve gerechtelijke procedures en is niet beperkt tot burgerlijke 
procedures. Aanpassing van de titel is op beide van toepassing.

Amendement 7
Artikel 6, lid 1, letter a)
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(a) een verzoek van een partij om een 
beroep te doen op bemiddeling of het feit 
dat een partij bereid was aan de 
bemiddeling deel te nemen;

Schrappen

Motivering

Een verzoek of aanbod van een partij om een geschil via bemiddeling te beëindigen hoort 
niet onder de vertrouwelijkheid van de bemiddeling. 
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