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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken
(COM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0718)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 61, letter (c) en 67, lid 5 van het EG-Verdrag, op 
grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C6-0154/2004),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) Tijdens de bijeenkomst van de 
Europese Raad in Tampere van 15 en 16 
oktober 1999 werd in verband met een
betere toegang tot de rechtspleging in 
Europa gevraagd dat de lidstaten 
alternatieve, buitengerechtelijke procedures 
in het leven zouden roepen. 

(2) Het beginsel van toegang tot de 
rechtspleging is van fundamentele 
betekenis en tijdens de bijeenkomst van de 
Europese Raad in Tampere van 15 en 
16oktober 1999 werd met het oog op
betere toegang tot de rechtspleging in 
Europa gevraagd dat de lidstaten 
alternatieve, buitengerechtelijke procedures 
in het leven zouden roepen. 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.



PE 374.428v03-00 6/25 PR\631576NL.doc

NL

Motivering

Het is belangrijk erop te wijzen dat toegang tot de rechtspleging een fundamenteel beginsel is 
van de Gemeenschapswetgeving en dat alternatieve bijlegging van geschillen (meer in het 
bijzonder bemiddeling) betere toegang tot de rechtspleging kan bieden. Het amendement moet 
worden gezien in samenhang met het amendement op de achtste overweging, waarin duidelijk 
wordt gesteld dat niet wordt beoogd via bevordering van bemiddeling partijen, indien zij 
zulks wensen, het recht op een juridische procedure te ontnemen.

Amendement 2
Overweging 8

(8) Deze richtlijn zou betrekking 
moeten hebben op alle procedures waarbij 
twee of meer partijen bij een geschil door 
een bemiddelaar worden bijgestaan om te 
komen tot een schikkingsovereenkomst 
inzake de beslechting van het geschil, maar 
niet op scheidsrechterlijke procedures, 
zoals arbitrage, systemen van 
ombudsdiensten, systemen voor de 
behandeling van consumentenklachten, 
deskundigenonderzoek of procedures van 
instanties die al dan niet wettelijk bindende 
formele aanbevelingen voor de beslechting 
van het geschil formuleren.

(8) Deze richtlijn zou betrekking 
moeten hebben op alle procedures waarbij 
twee of meer partijen bij een geschil door 
een bemiddelaar worden bijgestaan om te 
komen tot een schikkingsovereenkomst 
inzake de beslechting van het geschil, maar 
niet op procedures zoals 
onderhandelingen voorafgaande aan het 
sluiten van een overeenkomst of 
scheidsrechterlijke procedures zoals 
arbitrage, systemen van ombudsdiensten, 
systemen voor de behandeling van 
consumentenklachten, 
deskundigenonderzoek of procedures van 
instanties die al dan niet wettelijk bindende 
formele aanbevelingen voor de beslechting 
van het geschil formuleren.

Gevallen waarin partijen door een 
rechtbank naar bemiddeling worden 
verwezen of indien deze door de nationale 
wetgeving wordt opgelegd, dienen 
eveneens onder deze regeling te vallen, 
hoewel het beginsel blijft dat bemiddeling 
een vrijwillige procedure is en dat partijen 
door nationale wetgeving die toepassing 
van bemiddeling dwingend oplegt of 
afhankelijk stelt van stimuli of 
strafmaatregelen, niet mogen worden 
afgehouden van hun recht op toegang tot 
de rechtspleging.
Voorts moet deze richtlijn eveneens van 
toepassing zijn op bemiddeling door een 
rechter die niet verantwoordelijk is voor 
justitiële actie in verband met de 
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omstreden zaak of zaken. Deze richtlijn is
desondanks niet van toepassing op 
pogingen van de rechtbank of rechter die 
de zaak behandelt een geschil bij te leggen 
in het kader van gerechtelijke procedures 
betreffende dat geschil, of op zaken in het 
kader waarvan de rechtbank of rechter 
die de zaak behandelt steun of advies 
vraagt van een deskundige.

Motivering

Het is van belang dat het toepassingsgebied van de richtlijn zo nauwkeurig mogelijk wordt 
afgebakend, en het tegelijkertijd duidelijk te maken dat bevordering van bemiddeling niet tot 
gevolg mag hebben dat partijen afzien van hun recht een gerechtelijke procedure aan te 
spannen indien zij hiervan gebruik wensen te maken.

Amendement 3
Overweging 9

(9) Een zekere mate van compatibiliteit 
tussen de bepalingen van burgerlijke 
rechtsvordering is vereist wat betreft de 
gevolgen van de bemiddeling voor de 
verjaring en de wijze waarop het 
vertrouwelijke karakter van de 
bemiddeling tijdens eventuele latere 
gerechtelijke procedures zal worden 
beschermd. De rechter zou tevens over de 
mogelijkheid moeten beschikken om de 
partijen naar bemiddeling te verwijzen, 
terwijl tegelijk het beginsel gehandhaafd 
moet blijven dat bemiddeling een 
procedure op basis van vrijwilligheid is.

(9) Gezien de betekenis van 
vertrouwelijkheid in het 
bemiddelingsproces is een zekere mate van 
compatibiliteit tussen de bepalingen van 
burgerlijke rechtsvordering is vereist wat 
betreft de wijze waarop het vertrouwelijke 
karakter van de bemiddeling tijdens 
eventuele latere burger- en 
handelsrechtelijke, gerechtelijke of 
bemiddelingsprocedures zal worden 
beschermd. Eveneens moet er, althans in 
grensoverschrijdende zaken,  worden 
gezorgd voor een minimum aan 
verenigbaarheid van civiele 
procedurevoorschriften ten aanzien van 
de gevolgen van de bemiddeling voor 
verval- en verjaringsperioden. Hoewel de 
bepaling inzake verval- en 
verjaringsperioden uitsluitend geldt voor 
grensoverschrijdende zaken, worden de 
lidstaten met het oog op 
vergemakkelijking van de correcte 
werking van de interne markt 
aangemoedigd haar eveneens toe te 
passen op interne zaken. 
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Motivering

Deze formulering beoogt meer duidelijkheid en een betere weergave van de opbouw van de 
richtlijn.

Amendement 4
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 compromissen 
afhangen van de goede wil van de partijen. 
Daarom dient ervoor te worden gezorgd 
dat de partijen bij een schriftelijk 
compromis kunnen verzoeken om 
erkenning en tenuitvoerlegging ervan, 
mits de erkenning en tenuitvoerlegging 
mogelijk is overeenkomstig de wetgeving 
van de lidstaat waarin het verzoek om 
erkenning en/of tenuitvoerlegging wordt 
gedaan. Een compromis kan ten uitvoer 
worden gelegd door een uitspraak of een 
beslissing of een authentieke akte van een
rechtbank of andere bevoegde instantie 
overeenkomstig de wetgeving van de 
lidstaat waar het verzoek wordt gedaan.

Motivering

Dit amendement en de amendementen op artikel 5 moeten de verontrusting wegnemen ten 
aanzien van de erkenning en tenuitvoerlegging van compromissen die voorwaarden kunnen 
bevatten die vanwege hun aard niet afdwingbaar zijn. Het is eveneens van belang dat 
duidelijk wordt gemaakt dat compromissen, om te worden erkend/ten uitvoer gelegd,
schriftelijk moeten worden geformuleerd.

Amendement 5
Overweging 11

(11) Op die manier wordt het mogelijk 
een compromis in de hele Unie te 
erkennen en ten uitvoer te leggen onder 
de voorwaarden die zijn vastgelegd in de 
communautaire instrumenten betreffende 
de wederzijdse erkenning en 

(11) De inhoud van een 
compromisovereenkomst die in 
een lidstaat ten uitvoer kan 
worden gelegd, wordt in de 
andere lidstaten erkend en 
toepasbaar verklaard 
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tenuitvoerlegging van rechterlijke 
uitspraken en beslissingen. 

overeenkomstig de geldende 
communautaire of nationale 
wetgeving, bij voorbeeld op de 
grondslag van Verordening 
(EG) nr. 44/2001 van de Raad 
van 22 december 2000 
betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken1 of Verordening 
(EG) nr. 2201/2003 van de 
Raad van 27 november 2003 
betreffende de bevoegdheid en 
de erkenning en 
tenuitvoerlegging van 
beslissingen in huwelijkszaken 
en inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid2

.

_______________________

1  PB L 12, 16.1.2001, blz. 1
2  PB L 338, 23.12.2003, blz. 1

Motivering

Het is wenselijk uitdrukkelijk te verwijzen naar de desbetreffende Gemeenschapswetgeving.

Amendement 6
Overweging 11 bis (nieuw)

(11 bis) Deze richtlijn is van toepassing 
op bemiddeling in zaken in verband met 
het familierecht, maar zij heeft uitsluitend 
betrekking op de rechten waarover 
partijen beschikken overeenkomstig de 
wetgeving in de lidstaat waarin de 
bemiddeling plaatsvindt. Indien een 
compromisovereenkomst in familiezaken 
voorts niet ten uitvoer kan worden gelegd 
in de lidstaat waar hij is gesloten, stelt de 
richtlijn partijen niet in staat de wet van 
die lidstaat te omzeilen door de 
compromisovereenkomst in een andere 
lidstaat uitvoerbaar te laten maken, gezien 
het feit dat in Verordening (EG) nr. 
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2201/2003 van de Raad met name wordt 
geëist dat het mogelijk moet zijn een 
dergelijke overeenkomst ten uitvoer te 
leggen in de lidstaat waar hij werd 
gesloten.

Motivering

Het is van belang deze verduidelijking met betrekking tot bemiddeling in 
familieaangelegenheden toe te voegen.

Amendement 7
Overweging 13

(13) Met deze mechanismen en 
maatregelen, die door de lidstaten zullen
worden gedefinieerd en de vorm van 
gebruikmaking van op marktwerking 
gebaseerde oplossingen kunnen aannemen, 
moet ernaar worden gestreefd de 
flexibiliteit van het bemiddelingsproces en 
de particuliere autonomie van de partijen te 
handhaven. De Commissie zal
zelfregulering op communautair niveau 
aanmoedigen, via bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van een Europese 
gedragscode waarin de belangrijkste 
aspecten van het bemiddelingsproces 
worden behandeld.

(13) Met deze mechanismen en 
maatregelen, die door de lidstaten moeten
worden gedefinieerd en de vorm van 
gebruikmaking van op marktwerking 
gebaseerde oplossingen kunnen aannemen, 
moet ernaar worden gestreefd de 
flexibiliteit van het bemiddelingsproces en 
de particuliere autonomie van de partijen te 
handhaven. De Commissie moet
zelfregulering op communautair niveau 
aanmoedigen, en de lidstaten moeten 
toepassing aanmoedigen en bevorderen 
van de Europese gedragscode voor 
bemiddelaars die de Commissie in de serie 
C van het Publicatieblad van de Europese 
Unie zal publiceren.

Motivering

Het nut van de Europese gedragscode voor bemiddelaars moet uitdrukkelijk worden erkend 
en er moet worden toegezien op publicatie in het Publicatieblad met het oog op algemene 
bekendheid en om gemakkelijke toegankelijkheid te waarborgen.

Amendement 8
Overweging 17

(17) [Overeenkomstig artikel 3 van het 
Protocol betreffende de positie van het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht 
aan het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Verdrag tot oprichting van de 

(17) [Overeenkomstig artikel 3 van het 
Protocol betreffende de positie van het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht 
aan het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Verdrag tot oprichting van de 



PR\631576NL.doc 11/25 PE 374.428v03-00

NL

Europese Gemeenschap, hebben het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland 
meegedeeld dat zij wensen deel te nemen 
aan de aanneming en toepassing van deze 
richtlijn. / Overeenkomstig de artikelen 1 
en 2 van het Protocol betreffende de 
positie van het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland, gehecht aan het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, nemen het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland niet deel aan de 
aanneming en toepassing van deze 
richtlijn, die bijgevolg niet bindend is voor 
deze lidstaten.]

Europese Gemeenschap, hebben het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland 
meegedeeld dat zij wensen deel te nemen
aan de aanneming en toepassing van deze 
richtlijn.

Motivering

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben te kennen gegeven voornemens te zijn deel te 
nemen aan goedkeuring van deze richtlijn.

Amendement 9
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 en de minnelijke 
schikking van geschillen te bevorderen 
door het gebruik van bemiddeling aan te 
moedigen en te zorgen voor een
evenwichtige relatie tussen bemiddeling en 
gerechtelijke procedures.

Motivering

Ter verduidelijking en afbakening van het toepassingsgebied van de richtlijn.

Amendement 10
Artikel 1, lid 2

2. Deze richtlijn is van toepassing in 
burgerlijke en handelszaken.

2. Deze richtlijn is van toepassing in 
burgerlijke en handelszaken. Zij wordt met 
name niet uitgebreid tot 
belastinginkomsten, douane- of 
bestuursrechtelijke aangelegenheden of 
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de verantwoordelijkheid van de staat voor 
daden en nalatigheden in de uitvoering 
van haar bevoegdheid (acta iure imperii).

Motivering

Ter verduidelijking en afbakening van het toepassingsgebied van de richtlijn.

Amendement 11
Artikel 1, lid 3

3. In deze richtlijn wordt onder 
"lidstaat" verstaan, alle lidstaten behalve 
Denemarken.

3. In deze richtlijn wordt onder 
"lidstaat" verstaan, alle lidstaten behalve 
Denemarken.

Motivering

Geldt niet voor de Nederlandse tekst.

Amendement 12
Artikel 2, letter (a)

(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": alle 
gestructureerde procedures, ongeacht hun 
benaming, in het kader waarvan twee of 
meer partijen bij een geschil zelf proberen 
met hulp van een bemiddelaar een 
overeenkomst te bereiken over de 
beslechting van hun  geschil. Deze 
procedure kan worden ingeleid door de 
partijen, voorgesteld of gelast door een 
rechterlijke instantie dan wel 
voorgeschreven door de wetgeving van een 
lidstaat.

Pogingen van de rechter om een geschil 
tijdens de gerechtelijke procedure 
betreffende dat geschil op te lossen, vallen 
niet onder deze definitie.

Hieronder valt eveneens bemiddeling door 
een rechter die niet verantwoordelijk is 
voor gerechtelijke procedures in het 
desbetreffende geschil.  Pogingen van de 
rechtbank of de rechter die de zaak 
behandelt om een geschil tijdens de 
gerechtelijke procedure betreffende dat 
geschil op te lossen, vallen echter niet 
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onder deze definitie.

Motivering

Getracht is de definitie van bemiddeling te verbeteren door middel van uitdrukkelijker 
formulering.

Amendement 13
Artikel 2, letter (b)

(b) "Bemiddelaar": elke derde partij
die een bemiddelingsprocedure leidt, 
ongeacht de benaming of het beroep van 
die derde partij in de betrokken lidstaat en 
de wijze waarop de derde partij is 
aangewezen of werd verzocht de 
bemiddeling te leiden.

(b) "Bemiddelaar": elke derde persoon 
die is aangewezen in omstandigheden die 
wijzen op de redelijke verwachting dat de 
bemiddeling op professionele, 
onpartijdige en kundige wijze wordt 
uitgevoerd, met name een derde persoon 
die zich gebonden acht en voldoet aan de 
eisen van de Europese gedragscode voor 
bemiddelaars en die de bemiddeling 
dienovereenkomstig uitvoert, ongeacht de 
benaming of het beroep van die derde 
persoon in de betrokken lidstaat en de 
wijze waarop de derde persoon is 
aangewezen of werd verzocht de 
bemiddeling te leiden.

Motivering

De oorspronkelijke definitie is te vrijblijvend. Specifieke verwijzing naar de Europese 
gedragscode voor bemiddelaars is uiterst wenselijk.

Amendement 14
Artikel 2 bis (nieuw)

Artikel 2 bis
Waarborging van de kwaliteit van 

bemiddeling
(1) De lidstaten stimuleren met de 
middelen die zij adequaat achten dat 
bemiddelaars en organisaties die 
bemiddelingsdiensten leveren vrijwillige 
gedragscodes ontwikkelen en zich hieraan 
houden, met name de Europese 
gedragscode voor bemiddelaars, alsook
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andere doelmatige mechanismen voor de 
controle van de kwaliteit van de levering 
van bemiddelingsdiensten
(2) De lidstaten moedigen de begin- en 
vervolgopleiding van bemiddelaars aan, 
om ervoor te zorgen dat de bemiddeling 
met betrekking tot de partijen eerlijk, 
doelmatig, onpartijdig en kundig verloopt 
en dat de procedures zijn afgestemd op de 
omstandigheden van het geschil.

Motivering

Vervangt het oorspronkelijke artikel 4 van de Commissie. Het is, nogmaals, in hoge mate 
wenselijk uitdrukkelijk te verwijzen naar de Europese gedragscode voor bemiddelaars. Het is 
van belang dat erop wordt gewezen dat bemiddeling eerlijk, doelmatig, onpartijdig en kundig 
moet verlopen en dat de procedures zijn afgestemd op de omstandigheden van het geschil.

Amendement 15
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 
eveneens verzoeken een 
informatiebijeenkomst over het gebruik 
van bemiddeling bij te wonen, indien dit 
soort bijeenkomsten worden 
georganiseerd en gemakkelijk 
beschikbaar zijn.

Motivering

Het bijwonen van eventuele voorlichtingsbijeenkomsten over bemiddeling moet  vrijwillig 
zijn.

Amendement 16
Artikel 3, lid 2

2. Deze richtlijn doet geen afbreuk 
aan nationale wetgeving overeenkomstig 

2. Deze richtlijn doet geen afbreuk 
aan nationale wetgeving overeenkomstig 
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welke voor of na het begin van de 
gerechtelijke procedure verplicht gebruik 
moet worden gemaakt van bemiddeling of 
aan bemiddeling stimuli of sancties worden 
verbonden, mits deze wetgeving het recht 
van toegang tot de rechtspleging onverlet 
laat, inzonderheid in situaties waarin een 
van de partijen in een andere lidstaat 
woont dan die van de rechterlijke 
instantie.

welke voor of na het begin van de 
gerechtelijke procedure verplicht gebruik 
moet worden gemaakt van bemiddeling of 
aan bemiddeling stimuli of sancties worden 
verbonden, mits deze wetgeving partijen 
niet verhindert gebruik te maken van hun 
recht van toegang tot de rechtspleging.

Motivering

Het is eveneens van belang erop te wijzen dat partijen het recht hebben een procedure aan te 
spannen indien zij hiervan gebruik wensen te maken.

Amendement 17
Artikel 4

Artikel 4 
Kwaliteit van de bemiddeling

1. De Commissie en de lidstaten 
bevorderen en stimuleren de ontwikkeling 
en de naleving van vrijwillige 
gedragscodes door bemiddelaars en 
organisaties die bemiddelingsdiensten 
verstrekken op communautair en op 
nationaal niveau, alsmede andere 
doeltreffende 
kwaliteitscontrolemechanismen voor de 
verstrekking van bemiddelingsdiensten.
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.

schrappen

Motivering

Vervangen door het nieuwe artikel 2 bis.

Amendement 18
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Artikel 5, lid 1

1. De lidstaten zorgen er op verzoek 
van de partijen voor dat een ten gevolge 
van bemiddeling bereikt compromis door 
een rechterlijke instantie of een 
overheidsinstantie kan worden bevestigd 
in een rechterlijke uitspraak, beslissing, 
authentieke akte of in elke andere vorm 
waardoor dat compromis op dezelfde wijze 
als een rechterlijke uitspraak naar 
nationaal recht uitvoerbaar wordt, mits 
het compromis niet in strijd is met het 
Europese recht of de nationale wetgeving 
in de lidstaat waar het verzoek is gedaan.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
partijen, of één van de partijen met 
instemming van de anderen, kunnen
verzoeken om tenuitvoerlegging van een 
ten gevolge van bemiddeling bereikt 
schriftelijk compromis indien de 
uitvoerbaarheid van de 
compromisovereenkomst mogelijk is uit 
hoofde van en niet in strijd is met het recht
van de lidstaat waar het verzoek is gedaan.

Motivering

Dit amendement en de amendementen op artikel 5 en de tiende overweging moeten de 
verontrusting wegnemen ten aanzien van de erkenning en tenuitvoerlegging van 
compromissen die voorwaarden kunnen bevatten die vanwege hun aard niet afdwingbaar zijn. 
Het is eveneens van belang dat duidelijk wordt gemaakt dat compromissen, om te worden 
erkend/ten uitvoer gelegd, schriftelijk moeten worden geformuleerd.

Amendement 19
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De overeenkomst kan uitvoerbaar 
worden gemaakt bij rechterlijke uitspraak, 
beslissing, authentieke akte van een 
rechtbank of een andere bevoegde 
instantie overeenkomstig de wetgeving in 
de lidstaat waar het verzoek wordt gedaan. 

Motivering

Geeft de verscheidenheid van de juridische tradities in de lidstaten weer.

Amendement 20
Artikel 5, lid 2

2. De lidstaten stellen de Commissie 
ervan in kennis welke rechterlijke 
instanties of overheidsinstantie bevoegd 
zijn een verzoek zoals bedoeld in lid 1 in 

2. De lidstaten stellen de Commissie 
ervan in kennis welke rechterlijke 
instanties of andere instantie bevoegd zijn 
een verzoek zoals bedoeld in de leden 1 en 
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ontvangst te nemen. 1 bis in ontvangst te nemen.

Amendement 21
Artikel 5, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Dit artikel laat de voorschriften 
onverlet die gelden voor erkenning en 
tenuitvoerlegging in andere lidstaten van 
compromisovereenkomsten die 
overeenkomstig lid 1 uitvoerbaar zijn 
gemaakt.

Amendement 22
Artikel 6

Artikel 6
Toelaatbaarheid van bewijs in burgerlijke 

gerechtelijke procedures
1. Bemiddelaars alsmede personen 
die betrokken zijn bij het beheer van 
bemiddelingsdiensten mogen in 
burgerlijke gerechtelijke procedures geen 
verklaring of getuigenis afleggen over het 
volgende:
(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;
(b) standpunten of voorstellen die 
door een partij bij een geschil zijn 
geformuleerd in verband met een 
mogelijke beslechting van het geschil;
(c) verklaringen of bekentenissen die 
door een partij in de loop van de 
bemiddelingsprocedure zijn afgelegd;
(d) voorstellen die door de 
bemiddelaar zijn gedaan;
(e) het feit dat een partij te kennen 
heeft gegeven bereid te zijn een door de 
bemiddelaar gedaan voorstel ter 
beslechting van het geschil te 
aanvaarden;

schrappen
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(f) een uitsluitend ten behoeve van de 
bemiddeling opgesteld document.
2. Lid 1 is van toepassing ongeacht 
de vorm van de erin bedoelde informatie 
of bewijzen.
3. Het is een rechterlijke instantie of 
een andere gerechtelijke autoriteit in 
burgerlijke gerechtelijke procedures niet 
toegestaan de openbaarmaking van de in 
lid 1 bedoelde informatie te gelasten; 
wanneer dergelijke informatie in strijd 
met lid 1 als bewijs wordt aangeboden, 
wordt dat bewijs als ontoelaatbaar 
beschouwd. Dergelijke informatie kan 
niettemin openbaar worden gemaakt of 
als bewijs worden toegestaan
(a) voorzover dat nodig is voor de 
tenuitvoerlegging of de uitvoering van een 
compromis dat het rechtstreekse resultaat 
is van bemiddeling,
(b) om overwegingen te ontkrachten 
die de openbare orde raken, inzonderheid 
wanneer dat nodig is om de bescherming 
van kinderen te waarborgen of om schade 
aan de fysieke of psychologische 
integriteit van een persoon te voorkomen, 
of
(c) wanneer de bemiddelaar en de 
partijen daarmee instemmen.
4. De bepalingen van de leden 1, 2 en 
3 zijn van toepassing ongeacht of de 
gerechtelijke procedure al dan niet 
verband houdt met het geschil dat het 
voorwerp van de bemiddeling is of was.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 
1, wordt bewijs dat anders in gerechtelijke 
procedures toelaatbaar is niet 
ontoelaatbaar omdat het tijdens een 
bemiddelingsprocedure is gebruikt.

Motivering

Vervangen door het nieuwe artikel 6 bis inzake vertrouwelijkheid.
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Amendement 23
Artikel 6 bis (nieuw)

Artikel 6 bis
Vertrouwelijkheid van bemiddeling

1. Daar het de bedoeling is dat de 
bemiddeling zodanig plaatsvindt dat 
rekening wordt gehouden met 
vertrouwelijkheid en verschoningsrecht, 
zien de lidstaten er, tenzij partijen anders 
overeenkomen, op toe dat bemiddelaars,
partijen of personen die betrokken zijn bij 
de uitvoering van de 
bemiddelingsprocedure niet het recht 
hebben of gedwongen zijn gegevens te 
verstrekken aan derden of te getuigen in 
civielrechtelijke en handelsrechtelijke 
procedures of bemiddeling betreffende 
gegevens die voortvloeien uit of verband 
houden met een bemiddeling, tenzij
(a) er doorslaggevende overwegingen van 
overheidsbeleid of andere zwaarwegende 
redenen zijn, met name indien deze vereist 
zijn ter bescherming van de belangen van 
kinderen of ter voorkoming van 
aantasting van de lichamelijke of 
geestelijke onschendbaarheid van een 
persoon, dan wel
(b) de verstrekking van de gegevens 
noodzakelijk is voor tenuitvoerlegging van 
de overeenkomst die het resultaat is van 
de bemiddeling.
2. Hetgeen in voorgaand lid gesteld wordt 
laat het recht van lidstaten onverlet 
strengere maatregelen te nemen ter 
bescherming van de vertrouwelijkheid van 
de bemiddeling.

Motivering

Invoering van minimumvoorschriften inzake vertrouwelijkheid. Bij de formulering is er 
anderzijds rekening mee gehouden dan vertrouwelijkheid in landen met gewoonterecht een 
zaak van verschoningsrecht is. Anderzijds heeft het weinig zin te bepalen dat partijen niet 
kunnen worden gedwongen gegevens te verstrekken of te getuigen, als zij daartoe het recht 
hebben.
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Amendement 24
Artikel 7, lid 1

1. Verjaringstermijnen en andere 
beperkende termijnen in verband met de 
claim die het voorwerp is van de 
bemiddeling worden na het ontstaan van 
het geschil geschorst wanneer:

1. Om ervoor te zorgen dat het partijen die 
ervoor kiezen via bemiddeling te trachten 
een geschil bij te leggen, later niet 
onmogelijk is ter zake een juridische 
procedure aan te spannen als de 
beperkende termijnen of de 
verjaringstermijn zijn afgelopen, zien de 
lidstaten erop toe dat deze termijnen niet 
aflopen tussen:

(a) de partijen ermee instemmen 
gebruik te maken van bemiddeling,

(a) de datum waarop de partijen nadat het 
geschil is ontstaan schriftelijk 
overeenkomen gebruik te maken van 
bemiddeling of, indien een dergelijke 
schriftelijke overeenkomst ontbreekt, de 
datum waarop zij de eerste 
bemiddelingsbijeenkomst hebben 
bijgewoond, dan wel de datum waarop 
bemiddeling overeenkomstig de nationale 
wetgeving verplicht is; en

(b) bemiddeling wordt gelast door een 
rechterlijke instantie, of

(b)de datum waarop een compromis wordt 
bereikt, de datum waarop ten minste één 
van de partijen de anderen schriftelijk 
mededeelt dat de bemiddeling beëindigd is 
of, indien een dergelijke schriftelijke 
kennisgeving ontbreekt, de datum waarop 
de bemiddelaar op eigen initiatief of op 
verzoek van ten minste een van de partijen 
verklaart dat de bemiddeling is beëindigd.

(c) krachtens de nationale wetgeving 
van een lidstaat de verplichting bestaat 
gebruik te maken van bemiddeling.

Motivering

Deze formulering wordt helderder geacht dan het oorspronkelijke Commissievoorstel.

Amendement 25
Artikel 7, lid 2

2. Wanneer de bemiddeling is 
geëindigd zonder dat een compromis is 
bereikt, begint de termijn opnieuw te 

2. Het in lid 2 gestelde laat 
bepalingen onverlet inzake 
verjaringstermijnen en beperkende 
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lopen vanaf het tijdstip waarop de 
bemiddeling zonder compromis is 
geëindigd, d.w.z. vanaf de datum waarop 
één of beide partijen dan wel de 
bemiddelaar verklaart/verklaren dat de 
bemiddeling is beëindigd of zich 
daadwerkelijk uit de 
bemiddelingsprocedure 
terugtrekt/terugtrekken. De termijn 
bedraagt in ieder geval ten minste één 
maand vanaf de datum waarop hij 
opnieuw begint te lopen, behalve wanneer 
het gaat om een termijn waarbinnen een 
zaak aanhangig moet worden gemaakt om 
te voorkomen dat een voorlopige of een 
soortgelijke maatregel geen effect meer 
heeft of wordt ingetrokken.

termijnen in internationale 
overeenkomsten waarbij lidstaten partij 
zijn en die niet verenigbaar zijn met dit 
artikel.

Motivering

Het wordt noodzakelijk geacht rekening te houden met internationale overeenkomsten.

Amendement 26
Artikel 7, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Dit artikel is van toepassing 
wanneer aanspraken worden gesteld naar 
aanleiding van een zaak of zaken in 
verband waarmee overeenkomstig deze 
richtlijn gevraagd wordt om een 
bemiddelingsprocedure in het kader van 
een burger- of handelsrechtelijke 
procedure in een rechtbank of gerecht 
die/dat gevestigd is in een andere lidstaat 
dan de lidstaat waar
(i) de desbetreffende bemiddeling heeft 
plaatsgevonden,
of
(ii) ten minste één van de partijen in de 
bemiddeling, of de bemiddelaar, op het
tijdstip dat de bemiddeling op gang werd 
gebracht, haar/zijn gebruikelijke woon- of 
verblijfplaats had.
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Motivering

Bedoeld ter beperking van de bepaling inzake beperking/ verjaring tot grensoverschrijdende 
zaken met het oog op een vergelijk met de Raad. 

Uw rapporteur beseft dat de toestand met betrekking tot verjarings- en beperkingsperioden in 
grensoverschrijdende gevallen reeds uiterst ingewikkeld is doordat er geen sprake is van 
harmonisatie op Gemeenschapsniveau en doordat sommige lidstaten de desbetreffende 
voorschriften als materieel bestempelen en hen omschrijven overeenkomstig de geldende 
wetgeving, terwijl andere hen als procedureel zien en de lex fori toepassen. Dit kan echter de 
basis voor een vergelijk zijn, indien de Raad de Commissie bij voorbeeld opdracht zou geven 
de beperkende perioden in grensoverschrijdende zaken te bezien en na te gaan welke invloed 
de behandeling daarvan overeenkomstig het internationaal privaatrecht heeft op de 
behoorlijke werking van de interne markt, en de vereiste voorstellen te doen.

Uw rapporteur gaat er hoe dan ook van uit dat de lidstaten deze bepaling eveneens aannemen 
voor binnenlandse zaken.

Amendement 27
Artikel 7 bis (nieuw)

Artikel 7 bis
Voorlichting van de burgers

(1) De lidstaten zien erop toe dat er voor 
de burger informatie beschikbaar is, met 
name op Internetpagina's, over de manier 
om in contact te treden met erkende 
aanbieders van bemiddeling en 
bemiddelaars, met name die welke de 
Europese gedragscode voor bemiddelaars 
naleven.
(2) De lidstaten moeten juristen 
aanmoedigen hun cliënten mede te delen 
dat bemiddeling mogelijk is. 

Motivering

Het is de bedoeling te waarborgen dat de burgers worden voorgelicht over de manier om 
toegang te krijgen tot erkende bemiddelaars en dat juristen hun cliënten wijzen op de 
mogelijkheid van bemiddeling.

Amendement 28
Artikel 7 ter (nieuw)
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Artikel 7 ter
Europese gedragscode voor bemiddelaars
De Commissie publiceert de Europese 
gedragscode voor bemiddelaars in de C-
reeks van het Publicatieblad van de 
Europese Unie als mededeling zonder 
rechtsgevolgen.

Motivering

Het is niet de bedoeling rechtsgevolgen te geven aan de Europese gedragscode voor 
bemiddelaars, maar het wordt van belang geacht hem te publiceren en gemakkelijk 
toegankelijk te maken.

Amendement 29
Artikel 9, lid 1

1. De lidstaten doen de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in werking treden om uiterlijk 
op 1 september 2007 aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis.

1. De lidstaten doen de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in werking treden om uiterlijk 
op 1 september 2009 te voldoen aan deze 
richtlijn, met uitzondering van artikel 8, 
dat vanaf 1 september 2008 zal moeten 
worden nageleefd. Zij stellen de 
Commissie daarvan onverwijld in kennis.
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TOELICHTING

Uw rapporteur is er steeds van overtuigd geweest dat alternatieve bijlegging van geschillen, 
met name bemiddeling waarde en belang heeft. Zij biedt de burger een goedkoper, sneller en 
minder slopend alternatief voor gerechtelijke procedures, zonder hem het recht te ontzeggen 
als laatste redmiddel alsnog een zaak te beginnen. Zij kan de partijen in een geschil eveneens 
de gelegenheid bieden een waardevolle relatie te behouden of zelfs te verbeteren, terwijl deze 
door de vijandige aard van een procesgang in gevaar kan worden gebracht. Zij maakt tevens 
creatieve oplossingen mogelijk die beantwoorden aan de werkelijke behoeften van de partijen. 
In gevallen van onachtzaamheid van artsen wil de partij die de schade heeft geleden bij 
voorbeeld veelal evenzeer een toelichting en een verontschuldiging als schadevergoeding. 
Juist door de aard van de juridische procedure kan vaak niet aan deze behoeften worden 
voldaan.

In eerste instantie had uw rapporteur echter twijfels over de noodzaak van een richtlijn omdat 
de bemiddelingsstructuren in sommige lidstaten momenteel nog in een embryonaal stadium 
verkeren. Bovendien moet bemiddeling, wil zij doelmatig zijn, soepel zijn. Pogingen om de 
bemiddeling te "reguleren" kunnen de ontwikkeling ervan fnuiken. Als gevolg van haar
raadpleging on-line en door de bijdragen van de deskundigen die waren uitgenodigd voor de 
commissievergadering, erkent zij thans dat het beginsel van een richtlijn in overweldigende 
mate wordt gesteund. Zij stelt vast dat zelfs de deskundigen die twijfels hadden over de 
richtlijn of die aanmerkingen hadden op de wetsgrondslag enthousiast waren over 
bemiddeling als alternatieve manier van toegang tot rechtsbedeling. Zij heeft dan ook 
gestreefd naar de opstelling van een werkbare, licht hanteerbare richtlijn, waarin de bestaande 
richtsnoeren en optimale werkmethoden doorklinken en die kan dienen om een ruimere 
toepassing van bemiddeling in de hele EU aan te moedigen. Zij maakt van de gelegenheid 
gebruik om de deskundigen die aan de hoorzitting hebben deelgenomen te danken voor hun 
bereidheid na afloop van de hoorzitting redactionele voorstellen te doen, waarvan zij er een 
aantal heeft gebruikt tijdens de opstelling van het verslag.

Via haar amendementen heeft uw rapporteur getracht het oorspronkelijke voorstel te 
verduidelijken en te verbeteren, met name door aanpassing van de definitie van "bemiddelaar" 
en "bemiddeling". Zij wil er met name voor zorgen dat kwaliteitsnormen gewaarborgd zijn, 
vooral door verwijzingen naar de Europese gedragscode voor bemiddelaars. Zij heeft de 
bepalingen inzake erkenning en tenuitvoerlegging gewijzigd om ervoor te zorgen dat deze 
wettelijk waterdicht zijn en rekening houden met de gebruikelijke juridische gang van zaken 
in de lidstaten. De in verband met vertrouwelijkheid voorgestelde oplossing maakt naar haar 
mening een werkbare aanpak van deze problematiek mogelijk en geeft de lidstaten de ruimte 
desgewenst striktere voorschriften vast te stellen.

Ten aanzien van de rechtsgrondslag ziet het ernaar uit dat de meeste lidstaten in de Raad 
vinden dat het voorstel voor een richtlijn beperkt moet blijven tot grensoverschrijdende 
gevallen omdat maatregelen tot "afschaffing van hinderpalen voor de goede werking van 
burgerrechtelijke procedures, zo nodig door bevordering van de verenigbaarheid van de in de 
lidstaten geldende bepalingen van burgerlijke rechtsvordering" overeenkomstig artikel 65 van 
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het EG-Verdrag "grensoverschrijdende gevolgen" moeten hebben en moeten worden 
genomen "voorzover nodig voor de goede werking van de interne markt". Het door uw 
rapporteur voorgestelde vergelijk is zo opgebouwd dat rekening wordt gehouden met de 
verontrusting van de lidstaten over de toepassing van artikel 65, terwijl aan consumenten en 
burgers in de interne markt alternatieve toegang wordt geboden tot kwalitatief hoogwaardige 
bemiddeling in de hele EU. Gehoopt wordt dat de Raad de voordelen van bemiddeling 
nuchter bekijkt en dat de bepalingen van de richtlijn in de lidstaten eveneens kunnen worden 
toegepast op louter binnenlandse aangelegenheden.
Zij stelt voor niet te kiezen voor een algemene definitie van grensoverschrijdende zaken (deze 
oplossing is voor andere wetsteksten gekozen, bij voorbeeld de wetgeving inzake het 
betalingsbevel), die in de praktijk problemen zou opleveren. Zij stelt slechts voor de 
bepalingen inzake beperkende perioden te beperken tot grensoverschrijdende gevallen, omdat 
alleen deze bepalingen ingrijpende gevolgen zullen hebben voor nationale wetstelsels.

Voorts is het duidelijk dat de bepalingen over erkenning en tenuitvoerlegging uitsluitend van 
toepassing zijn op grensoverschrijdende gevallen en dat het absurd zou zijn louter en alleen 
voor dat soort gevallen speciale definities te hanteren van "bemiddeling" en "bemiddelaar".  
Evenmin hebben speciale regels zin die uitsluitend gelden voor grensoverschrijdende gevallen 
van verwijzing naar bemiddeling of kwaliteitswaarborg.

Ten slotte spreekt uw rapporteur haar aanbeveling uit voor dit initiatief daar het dient om 
bemiddeling bekend te maken en te bevorderen als een alternatieve manier om toegang te 
krijgen tot de rechtsbedeling en daar het een kader van gemeenschappelijke regels biedt die 
voldoende solide zijn om de belangen van de partijen te beschermen, maar licht genoeg om 
marktgestuurde oplossingen mogelijk te maken.
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