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99 Richting moderne rechtspleging? 

9.11 INLEIDING 

9.1.19.1.1 Algemeen 

Dee rechtzoekende heeft veelal behoefte aan snelle en effectieve rechtspraak. Voor 
hemm is vooral van belang dat die rechtspraak zijn conflict definitief oplost. Resul-
tatenn van empirisch onderzoek wijzen in die richting: 

"Mensenn die in een geschilsituatie verkeren, willen vooral, zo blijkt uit een groot 
onderzoekk dat onlangs in Engeland werd uitgevoerd onder particulieren met juridi-
schesche problemen, een oplossing voor het probleem waarin zij terecht zijn gekomen, 
enn wel snel, tegen lage lasten en met zo min mogelijke stress. Zij zijn niet of nauwe-
lijkss geïnteresseerd in sanctionerend optreden, bevrediging van wraaklust, excuses 
off altruïstische oplossingen. Hun motiefis niet zozeer dat zij hun rechten willen ver-
wezenlijken.. Vaak leren zij die pas kennen wanneer zij daarover door juristen worden 
geadviseerd.. Wel speelt bij hen de gedachte dat zij een morele aanspraak hebben op 
eenn betere oplossing voor hun probleem."703 

Rechtspraakk schiet tekort wat betreft conflictbeslechting, als deze vanuit de posi-
tiee van de rechtzoekende gezien geen 'aanvaardbare' oplossing voor zijn conflict 
mett een bestuursorgaan biedt. Dat zal veelal het geval zijn, als de rechtzoekende 
hett gevoel heeft dat andere voor hem essentiële aspecten, zoals economische, 
politieke,, relationele, niet of nauwelijks in de procedure aan bod zijn gekomen. 

Dee behoefte van de rechtzoekende is in dit boek als uitgangspunt genomen bij 
eenn analyse van bestuursrechtspraak. Gelet daarop lijk t het wenselijk, dat de 
bestuursrechterr het niet alleen tot zijn taak rekent om rechtsgeschillen te beslech-
tenn en aan rechtsvorming bij te dragen, maar tevens om zoveel mogelijk een 
oplossingg te bieden voor het aan hem voorgelegde conflict. De mate waarin 
bestuursrechtspraakk bijdraagt aan het oplossen van conflicten bepaalt zo bezien 
medee de effectiviteit daarvan.704 De vraag is echter of men dan niet teveel van de 
bestuursrechterr verwacht. 

Rechtspraakk blijkt - naar de huidige stand van zaken - bepaald niet altijd te kun-
nenn voorzien in het oplossen van het conflict. 

703.. Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller (2000), p. 226; dit onderzoek heeft betrekking op 
particulierenn en is niet specifiek gericht op bestuursrechtelijke geschillen, maar een vergelijk-
baree behoefte zal hoogstwaarschijnlijk ook bestaan bij organisaties en in geval van conflicten 
mett bestuursorganen. 

704.. Pach (2001), p. 141 en 142. 
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Vann bestuursrechters die daarover geïnterviewd zijn, valt te vernemen, dat de rechtsvraag 
niett altijd een adequate weerspiegeling vormt van het onderliggende conflict en recht-
spraakk niet altijd bijdraagt aan de oplossing van het conflict. Mediation lijk t onder omstan-
dighedenn meer mogelijkheden te bieden om door te dringen tot dat conflict.705 

Inn de literatuur zijn voorstellen gedaan voor een methode van procesvoering, 
waarbijj  de rechter moderne technieken van conflictoplossing toepast. De 
gedachtee is dat daarmee het conflictoplossend vermogen van rechtspraak zou 
kunnenn worden verbeterd. Dergelijke rechtspraak zou beter in de voormelde 
behoeftee kunnen voorzien. De rechter zou ter realisatie daarvan technieken kun-
nenn toepassen die zijn ontleend aan mediation.706 Bij integratie van die technie-
kenn in de rechtspraak wordt de rol van de rechter meer ondersteunend en 
faciliterendd van aard dan zijn huidige rol. Zijn taakvervulling is dan meer gericht 
opp het oplossen van wat partijen daadwerkelijk verdeeld houdt. De verantwoorde-
lijkheidd om het conflict op te lossen wordt daarmee verschoven naar partijen zelf, 
watt een meer constructieve wijze van conflictbeslechting impliceert. 

Opp zichzelf genomen bevat de Awb geen regels die de rechter verbieden 
omm zo'n rol te vervullen. Of men dat aanvaardbaar acht, is veeleer afhankelijk van 
hoee men denkt over zijn staatsrechtelijke positie. 

Dezee moderne wijze van procesvoering voor bestuursrechtspraak wordt bijvoor-
beeldd door Polak7°7 bepleit in navolging van Barendrecht en Van Beukering-
Rosmuller.. De laatstgenoemde auteurs streven een ontwikkeling na waarbij beide 
vormenn van conflictoplossing, die van de traditionele geschillenbeslechting in 
rechtspraakk en die van mediation, naar elkaar toe groeien.708 Zij kiezen daarbij 
voorr één spoor, dat van een te moderniseren rechtspraak, in plaats van voor twee 
sporen,, die van de mediation naast die van de traditionele rechtspraak. 

Voorwaardee voor die integratie is volgens hen, dat mediation en rechtspraak 
dezelfdee uitgangspunten kennen. Nu wringt dat nog te veel.7°9 

Eénn van de problemen van rechtspraak is volgens deze auteurs, dat men daarbij heden uit-
gaatt van een beperkte visie op geschillen; één die vaak escalerend werkt. Dat komt omdat 
inn rechtspraak de vraag centraal staat wie iets in het verleden volgens de van toepassing zij-
ndee rechtsregels 'fout' heeft gedaan en wie niet. Het maken van verwijten over en weer en 
hett innemen van en het ingraven in standpunten leidt veelal tot onwrikbare situaties en tot 
(verdere)) escalatie van het geschil. 

Hett beleid van de Minister van Justitie is erop gericht om mediation te bevorderen met als 
doell  om de wijze van geschilafdoening te dejuridiseren, om meer mogelijkheden te creë-
renn om geschillen op de kwalitatief hoogste dan wel meest effectieve wijze af te doen, om 

705.. Koeken (2001), p. 27. 
706.. Polak (2000a), p. 50 e.v.: hij laat zich inspireren door Barendrecht (2000); zie ook Barendrecht 

&&  Van Beukering-Rosmuller (2000), bijv. p. 6 en i.h.b. hoofdstuk 17. 
707.. Polak (2000a). 
708.. Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller (2000), p. 9. 
709.. Vgl. Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller (2000), i.h.b. p. 1, 2, par. 3 en hoofdstuk 17. 
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tegemoett te komen aan de maatschappelijke behoefte aan een meer pluriforme toegang tot 
hethet recht (conflictoplossing op maat), waarbij partijen in de eerste plaats zelf de verant-
woordelijkheidd dragen voor het afdoen van hun onderlinge geschillen en om de druk op de 
rechtspraakk te verminderen.710 In zoverre lijken de voormelde voorstellen goed te passen 
binnenn het beleid van de minister. De minister gaat echter (vooralsnog) uit van een twee-
sporenbeleid:: mediation als alternatief voor rechtspraak én het verhogen van de effectivi-
teitt van rechtspraak. 

g.1.2g.1.2 Randvoorwaarden 

Hett is echter de vraag of de bestuursrechter de aangewezen persoon is om con-
flictenn op te lossen door middel van het toepassen van mediation-technieken en 
hett bevorderen van de communicatie tussen partijen onderling en tussen hem en 
partijen.. Twijfelachtig is of die benadering van de rechter zich verdraagt met zijn 
taakk om bestuursrechtelijke rechtsgeschillen te beslechten. Het is bovendien de 
vraagg of het mogelijk is rechtspraak te funderen op dezelfde uitgangspunten als 
diee van mediation, wat voorwaarde is voor deze moderne vorm van procesvoe-
ring.ring. Beide kwesties hangen met elkaar samen. De rechter kan die technieken 
slechtss toepassen voor zover hij daarbij de harde randvoorwaarden die in para-
graaff  1.4.1 zijn genoemd, in acht neemt. Vooral de rechtsstatelijke randvoorwaar-
denn zijn in dit verband van belang: de rechter dient te allen tijde onafhankelijk en 
onpartijdigg te zijn. Het gaat daarbij niet zozeer om zijn innerlijke overwegingen, 
maarr om het feit dat hij dient te voorkomen, dat de schijn ontstaat dat hij niet 
(langer)) onpartijdig is. Voorts blijf t de rechter vanwege zijn staatsrechtelijke taak 
verplichtt om het rechtsgeschil bindend te beslissen als partijen er niet uitkomen 
enn eiser zijn beroep handhaaft. 

Off  een moderne wijze van het oplossen van conflicten inpasbaar is in de 
bestuursrechtspraak,, wordt voorts in belangrijke mate bepaald door de inrichting 
daarvan. . 

Dee voorstellen van Barendrecht en Van Beukering-Rosmuller hebben betrekking op (zui-
ver)) vermogensrechtelijke conflicten. Reeds daarom zijn deze voorstellen niet zonder 
meerr toepasbaar op de bestuursrechtspraak. Deze zijn niet zonder meer daarop toepas-
baar,, omdat het object van het geschil in de civiele rechtspraak in veel mindere mate is 
geformaliseerdd dan in de bestuursrechtspraak. Eiser kan immers in de civiele procedure 
tenn aanzien van elke verbintenis een vordering indienen. Bovendien staan hem vele soor-
tenn vorderingen ter beschikking, zoals die tot nakoming, het betalen van (plaatsvervan-
gende)) schadevergoeding, het aanpassen van een contract en het terugbetalen van wat 
onverschuldigdd is betaald. Voorts is van belang, dat de uitspraak van de civiele rechter 
alleenn partijen bindt, en dat, verhoudingsgewijs, zelden derde-belanghebbenden als partij 
aann dat proces deelnemen. In de bestuursrechtspraak daarentegen kan eiser alleen in 
beroepp gaan tegen een besluit. Uitgangspunt daarbij is, dat hij de rechter vraagt om vernie-
tigingg van dat besluit wegens onrechtmatigheid. Eventueel kan hij in aanvulling daarop 
eenn nevenvordering indienen. Bovendien onderscheidt bestuursrechtspraak zich van 

710.. Beleidsbrief ADR 2000-2001 van het Ministerie van Justitie van 17 november 1999. 
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civielee rechtspraak in het feit, dat daarin veelal aan derde-belanghebbenden een centrale 
roll  toekomt, en dat de rechterlijke uitspraak erga-omneswerking heeft. 

Off  mediation-technieken inpasbaar zijn in bestuursrechtspraak, is bovendien 
afhankelijkk van de kenmerken van een bestuursrechtelijk conflict. Dat conflict 
kann men niet zonder meer op één lij n stellen met (zuiver) vermogensrechtelijke 
conflicten.. Wat voor het ene type conflict wellicht als een goede wijze van rechts-
plegingg zou kunnen werken, hoeft nog niet als zodanig voor een ander type con-
flictt te fungeren. Ook daarom zijn de voorstellen van Barendrecht en Van 
Beukering-Rosmullerr niet zonder meer in te passen in het bestuursprocesrecht. 

Alss kenmerken van een bestuursrechtelijk conflict noem ik, dat het daarbij altijd gaat om 
dee vraag hoe een bestuursorgaan een hem toekomende publiekrechtelijke bevoegdheid 
dientt uit te oefenen. Altij d is een nader gespecificeerd algemeen belang betrokken en de 
uitkomstt van het geschil heeft vaak direct ingrijpende gevolgen voor verscheidene belang-
hebbenden.. Voorts is van belang, dat het handelen van het bestuursorgaan gelimiteerd is 
doorr het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel, die niet voor het vermogensrecht 
gelden.. Deze kenmerken zijn beschreven in de hoofdstukken 2 en 3. 

Q.1.3Q.1.3 Ten slotte 

Omm te kunnen beoordelen of en in welke mate de bestuursrechter aspecten van 
dee mediation in zijn procesvoering kan integreren, zal ik in dit hoofdstuk nader 
ingaann op wat mediation inhoudt, welke principes daaraan ten grondslag liggen 
enn wat voor soort conflicten door middel daarvan zijn op te lossen. Dit hoofdstuk 
geeftt eerst een algemene omschrijving van mediation. Vervolgens komt media-
tionn in bestuursrechtelijke geschillen aan bod. 

Dee beschrijving van mediation dient om het eigen karakter van deze proce-
duree duidelijk te maken en om te laten zien dat tussen rechtspraak en mediation 
wezenlijkee verschillen bestaan die, mijns inziens, aan een zinvolle integratie van 
elementenn van mediation in de rechtspraak in de weg staan. De bezwaren die 
daarbijj  aan de orde komen, zijn zowel algemeen als bijzonder van aard, in die zin 
datt zij in verband zijn te brengen met de 'eigenaardigheden' van de bestuurs-
rechtspraakk en van een bestuursrechtelijk geschil. 

Dee beschrijving van mediation dient voorts om te laten zien, dat mediation een 
proceduree is die wel een zinvolle functie kan vervullen bij bepaalde geschillen 
naastt en in aanvulling op rechtspraak (tweesporenbeleid). 
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9.22 M E D I A T I O N : I N T R O D U C T I E 7 1 1 

9.2.11 Algemeen 

Mediationn valt, kort aangegeven, te omschrijven als onderhandelen ter beëindi-
gingg van een conflict onder leiding van een onafhankelijke en neutrale derde, de 
mediator.712 2 

Hett behoort niet tot de taak van de mediator om onafhankelijk advies uit te brengen, zono-
digg moeten partijen dat elders halen. Hij 'adviseert" als neutrale derde in principe alleen 
overr de procedure. Bij strikte toepassing van de eis van neutraliteit van de mediator, 
behoortt hij ook niet partijen te informeren over de inhoud van het recht. Zonodig kan hij 
hunn adviseren om zich te laten bijstaan door een jurist. In die zin vervult hij een wezenlijk 
anderee rol dan een rechter die verplicht is om een uitspraak te doen wanneer beroep bij 
hemm is ingesteld. Die verplichting vervalt alleen, als eiser zijn beroep heeft ingetrokken. 

Uitgangspuntt in dit boek is, dat het onderhandelen probleemoplossend van aard 
is.7133 Mediation is gericht op het vinden van een oplossing van het conflict gericht 
opp de toekomst. Die oplossing behoort voor alle partijen aanvaardbaar en werk-
baarr te zijn. De mediator is niet bevoegd om een beslissing te nemen die partijen 
bindt.. Hij gebruikt bepaalde technieken en beschikt over bepaalde vaardigheden 
diee h em in staat stellen om partijen te begeleiden bij hun onderhandel ingen en te 
brengenn tot het oplossen van h un conflict zonder dat daarvoor een oordeel van 
hemm nodig is.714 

Diee technieken bestaan uit het stellen van de meest uiteenlopende soorten van vragen, het 
toepassenn van verscheidene vormen van 'actief luisteren en uiteenlopende technieken om 
watt de mediator heeft gehoord samen te vatten en aan te wenden om de discussie tussen 
partijenn een 'andere' kant op te sturen. De technieken die hij toepast zijn grotendeels ont-
leendd aan de psychologie en de communicatieleer. Bovendien wordt zijn wijze van aanpak 
bepaaldd door zijn kennis omtrent de conflictenleer. Een goed mediator is zich bewust van 
dee verschillende invalshoeken van waaruit een conflict valt te analyseren en beheerst de 
kunstt om daarmee op subtiele wijze 'te spelerf. Het betreft vaardigheden die juristen tij-

711.. Er is in aansluiting op de Beleidsbrief ADR 2000-2001 van het Ministerie van Justitie van 
177 november 1999 (p. 4) gekozen voor de term mediation in plaats van de term conflictbe-
middelingg of bemiddeling, omdat bij 'mediation* - in tegenstelling de andere termen - duide-
lij kk is, dat het om een specifieke methode van conflictoplossing gaat die aan bepaalde eisen 
behoortt te voldoen. 'Bemiddeling' wordt in uiteenlopende contexten gebruikt en is minder 
bepaald. . 

712.. Handboek Mediation (2001), p. 1. 
Mediationn kent verschillende modellen. Er is geen sprake van één bepaalde uniforme proce-
dure.. Dit heeft tot gevolg dat niet een algemeen aanvaarde omschrijving van wat mediation 
is,, valt te geven. Er bestaan verscheidene stijlen waarbij degenen die deze hanteren, verschil-
lendd denken over in dit hoofdstuk te bespreken principes van mediation zoals de neutraliteit 
vann de mediator. 

713.. Er bestaan verschillende theorieën over onderhandelen. Probleemoplossend onderhandelen 
valtt bijvoorbeeld te onderscheiden van positioneel onderhandelen dat in Nederlandse litera-
tuurr uitgebreid is omschreven door Mastenbroek. 

714.. Brown & Marriott (1999), p. 127. 
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denss hun opleiding aan de universiteit, in de advocatuur en in de rechterlijke macht (tot 
voorr kort715) niet of nauwelijks leren. Ook de theorieën inzake communicatie, gedragspa-
tronenn en conflicten maken geen deel uit van het pakket van de (verplichte) studiestof.7 

Binnenn de praktijk van mediation vormt de zogenaamde Harvard-methode voor 
hett voeren van onderhandelingen een belangrijke stroming. In dit boek is die 
methodee tot uitgangspunt genomen.717 Bij deze vorm van onderhandelen gaat 
hett erom, dat men de belangen en motieven die ten grondslag liggen aan door 
partijenn ingenomen standpunten en posities, expliciet maakt. 

Dee gedachte die aan deze onderhandelingsmethode ten grondslag ligt, is dat men de sleu-
tell  tot het oplossen van conflicten kan vinden in de werkelijke belangen van partijen, hun 
behoeften,, wensen en zorgen.7 Het gaat daarbij vooral om wat partijen nastreven voor de 
toekomst.. Wie wat in het verleden fout heeft gedaan, daarvoor verantwoordelijk is, is daar-
bijj  van ondergeschikt belang. Aan deze vragen besteedt men in mediation slechts aan-
dachtt voor zover dat nodig is om barrières weg te nemen voor het oplossen van het conflict 
naarr de toekomst. Daarin verschilt mediation wezenlijk van rechtspraak. 

9.2.29.2.2 Onderhandelend bestuur onder leiding van neutrale derde 

Inleiding Inleiding 

Mediationn valt voor het bestuursrecht te omschreven als onderhandelend bestuur 
mett als doel het oplossen van een conflict onder leiding van een neutrale en 
onpartijdigee derde. Overleg is een belangrijk kenmerk van onderhandelend 
bestuur.. Juist daarin onderscheidt deze wijze van besturen zich van andere vor-
menn van handelen van het bestuursorgaan jegens anderen. 

Hoekemaa omschrijft onderhandelend bestuur als beleid en/of de wijze van uitvoering van 
datt beleid dat wordt bepaald in een proces van overleg en onderhandeling binnen een min 
off  meer duurzaam netwerk van relaties tussen openbare bestuursorganen respectievelijk 
hunn ambtelijke staf en particuliere organisaties en groepen waarvan de activiteiten het 
belangencomplexx in kwestie raken; in dit proces van overleg en onderhandelen streven 
partijenn ernaar om specifieke doelen op een bepaald terrein van overheidszorg te bereiken 
doorr op basis van communicatie hun relevante handelingen op elkaar af te stemmen en 
zichzelff  aan het bereikte akkoord te binden.719 Deze definitie is later door anderen en ook 
doorr hem zelf genuanceerd en aangepast. Nadien is onderhandelend bestuur aangemerkt 
alss een vorm van openbaar bestuur waarbij de publieke besluitvorming inzake voorberei-
ding,, vaststelling en uitvoering van publiek beleid afhankelijk wordt gesteld van het resul-
taatt van overleg en onderhandelingen in een min of meer duurzaam geheel van relaties 
tussenn bestuursorganen en de ambtelijke staf en (doorgaans) particuliere organisaties en 

715.. Inmiddels kunnen rechtenstudenten op dat gebied een inleidende opleiding volgen in Leiden 
enn Tilburg. CMS Derks Star Busmann heeft in 2002 een ADR-opleiding verplicht gesteld voor 
allee advocaat-medewerkers. 

716.. Zie voor de eenzijdige oriëntatie van de rechtswetenschap: Brenninkmeijer (2001). 
717.. Singer (1994), i.h.b. hoofdstuk 2; Fisher & Ury (1997); Brown & Marriott (1999), hoofdstuk 8; 

Mnookinn e.a. (2000), i.h.b. hoofdstuk 1. 
718.. Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller (2000), p. 21. 
719.. Hoekema (1994), p. 1. 
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groepen.7200 Het bestaan van netwerken is volgens deze omschrijving geen voorwaarde 
meerr om van onderhandelend bestuur te kunnen spreken. Volgens Ten Berge is voor 
onderhandeldd bestuur zelfs niet bepalend of sprake is van een min of meer duurzame rela-
tiee of van het voeren van overleg. Hij omschrijft onderhandelend bestuur als een bestuurs-
vormm die te typeren valt als een door de overheid bij de voorbereiding, vaststelling en 
uitvoeringg van publiek beleid gehanteerde wijze van bestuurlijk beslissen die uitgaat van 
dee instemming van anderen.721 Deze definitie is geformuleerd vanuit een bestuursrechte-
lij kk kader.722 De vraag is wat Ten Berge in dit verband met instemming bedoelt: voldoende 
draagvlak,, feitelijke acceptatie of een bevoegdhedenovereenkomst? 

MediationMediation en wederkerigheid 

Mediationn kenmerkt zich door een hoge mate aan wederkerigheid, in die zin dat 
dee ene partij daadwerkelijk moeite moet doen om kennis te nemen van de belan-
gen,, behoeften, wensen en motieven van de wederpartij. Dat geldt ook voor een 
belanghebbendee die in het kader van een mediation met een bestuursorgaan 
onderhandelt.. Gelet hierop lijk t mediation goed binnen het concept van de 
wederkerigee rechtsbetrekking te passen, dat ten grondslag ligt aan de Awb (zie 
paragraaff  2.4.2). Mediation is een geschikt instrument om de wederkerigheid 
binnenn de relatie tussen bestuursorgaan en belanghebbenden te bevorderen en 
vormm te geven. Het kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onder-
handelingenn en overleg tussen hen.723 

Wederkerigheidd houdt volgens dat concept, kort gezegd, in dat rechten en plich-
tenn die het bestuursorgaan en de belanghebbende jegens elkaar hebben binnen 
eenn bestuursrechtelijke rechtsbetrekking, mede bepaald worden door de interac-
tiee (communicatie in ruime zin) die tussen hen plaatsvindt724 Volgens dat con-
ceptt behoort het bestuursorgaan rekening te houden met de belangen van de 
burgerr 'zoals deze die ervaart' en bestaat heden het besef, dat het bestuursorgaan 
vaakk niet zonder inbreng van de burger kan besturen. Het bestuursorgaan is 
immerss veelal afhankelijk van gegevens waarover de burger beschikt en van zijn 
deskundigheid.. 'Overleg en een goede 'communicatie' tussen de belanghebbende 
enn het bestuursorgaan zijn dus noodzakelijk.725 

NietNiet of, maar hoe 

Mediationn kan een geschikte methode zijn om bestuursrechtelijke geschillen op 
tee lossen. De literatuur over mediation en onderhandelen volgens de Harvard-
methodee geeft vele voorbeelden die dienen om de voordelen van deze methode 
vann conflictoplossing te illustreren. Tot die voorbeelden behoren onder andere 
conflicten,, die, vertaald naar het Nederlandse rechtsstelsel, zijn aan te duiden als 

720.. Hoekema e.a. (1998), p. 7. 
721.. Ten Berge (1994), p. 27. 
722.. Hoekema & Van Manen (1998), p. 29. 
723.. Brenninkmeijer (2001), p. 838. 
724.. Zie voor een omschrijving van dat concept par. 2.4.2. 
725.. Zie par. 2.4.2. 
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bestuursrechtelijkee conflicten.72 De voorbeelden hebben ook betrekking op con-
flictenn waarbij vaak verscheidene belangen en vele belanghebbenden betrokken 
zijn,, zoals milieurechtelijke conflicten en conflicten op het gebied van de ruimte-
lijk ee ordening. Mediation blijkt ten aanzien van dat soort conflicten als een effec-
tievee vorm van conflictoplossing te kunnen fungeren.727 Brown & Marriott 
schrijvenn daarover, dat: 

"Mediationn and other co-operative dispute resolution procedures have increasely 
beenn used in the field of public law and policy dicision making, and tackle social and 
inter-groupp conflicts."...Dispite these difficulties, there is an impressive record of 
succesfull consensus of public policy issues being resolved through the employment 
off consensus-building strategies."728 

Voortss is van belang dat het kabinet het standpunt heeft ingenomen, dat men 
zoveell  mogelijk dient te voorkomen, dat bestuursorganen bij onderlinge conflic-
tenn direct naar de bestuursrechter stappen. Het beslechten van bestuursgeschil-
lenn door middel van alternatieve methoden van conflictbeslechting, waarbij 
voorall  aan mediation valt te denken, behoeft daarom volgens het kabinet stimule-
r ing.7^ ^ 

InIn dit verband verdient de Richtlijn van de Raad van Europa vermelding waarin de vol-
gendee aanbeveling is opgenomen: 

"This"This recommendation deals with alternative means for resolving disputes between admini-
strativestrative authorities and private parties. 

ThisThis recommendation deals with the following alternative means: internal reviews, concilia-
tion,tion, mediation, negotiated settlement and arbitration 

AlternativeAlternative means to litigation should be either generally permitted or permitted in certain 
typestypes of cases deemed appropriate, in particular those concerning individual administrative 
acts,acts, contracts, civil liability, and generally speaking, claims relating to a sum of 
money.™money.™0 0 

Bijj  de sector bestuursrecht van de Rechtbank Zwolle vindt een project plaats 
waarbijj  geëxperimenteerd wordt met mediation in bestuursrechtelijke geschillen. 
OokOok dat project toont aan dat mediation een goede functie kan vervullen om een 
deell  van de bestuursrechtelijke conflicten op te lossen. Zaken die zich volgens de 

726.. Singer (1994), hoofdstuk 7: Brown & Marriott (1999), hoofdstuk 14; Koeman (1995b), 
p.. 729 - 731. 

727.. Mediation (1999). 
Ziee voor enige kanttekeningen: Pach (2001), p. 126. 

728.. Brown & Marriott (1999), p. 308 en 309. 
729.. Kamerstukken II , 1999 - 2000, 27 286, nr. 1. Dit standpunt is in de vaste commissie van de 

Tweedee Kamer goed ontvangen: Kamerstukken II , 2000 - 2001, 27 286 nr. 2 en 27 461, nr. 1. 
730.. Recommendation Rec(2001)9 of the Committee of Ministers to member states on alterna-

tivess to litigation between administrative authorities and private parties (Adopted by the Com-
mitteee of Ministers on 5 September 2001 at the 762nd meeting of the Ministers' Deputies, 
vindplaatss www.handboek-mediation.nl (onder actueel). 

http://www.handboek-mediation.nl
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behandelendee rechter daarvoor lenen, worden als partijen dat willen binnen de 
rechtbankk doorverwezen naar een mediator, een andere rechter die tevens deze 
functiee vervult. Het is één van de vijf deelprojecten van het Landelijk project 
'Mediationn naast rechtspraak' die binnen de rechterlijke organisatie lopen. Deze 
projectenn moeten uitwijzen of het doorverwijzen van conflicten naar mediation 
eenn structurele plaats in de rechtspraak dient te krijgen. Het aantal mediations 
datt slaagt, ligt in dit deelproject ruim boven de 60%. Met name conflicten op het 
gebiedd van sociale zekerheidsrecht en ambtenarenrecht lijken zich goed voor 
mediationn te lenen. 

Opvallendd is dat uit een enquête die in het kader van dat project heeft plaatsgevonden, 
naarr voren komt dat belanghebbenden positief waren over deze procedure. Dat waren zij 
ookk ingeval de mediation niet tot overeenstemming had geleid. Zaken waar in eerste 
instantiee geen onderhandelingsruimte aanwezig leek, slepende zaken en geschillen waar-
bijj  partijen in eerste instantie principiële standpunten innamen, bleken uiteindelijk 
bemiddelbaar,, waarbij angst voor precedentwerking die soms aanwezig was, verdween.731 

Empirischh onderzoek naar het mediation-project dat plaatsvindt bij de Rechtbank Zwolle 
laatt zien, dat bij rechters de nodige bedenkingen bestaan ten aanzien van mediation: 
mediationn is geen middel tegen alle kwalen; een mediation kan extra tijd en kosten met 
zichh mee brengen en vertragend werken. De uitkomst van mediation is bovendienn moei-
lij kk te voorspellen.732 Uit dat onderzoek kwam ook naar voren, dat de ervaringen van eisers 
overr het algemeen positief waren.733 

Hett voormelde citaat, (andere) literatuur en het mediation-project bij de Recht-
bankk Zwolle tonen aan, dat mediation voor het oplossen van bestuursrechtelijke 
geschillenn in bepaalde gevallen als een alternatief kan fungeren voor rechtspraak. 
Daarmeee zijn positieve ervaringen opgedaan. De vraag die hier aan de orde is, is 
echterr niet zozeer of mediation ter oplossing van bepaalde bestuursrechtelijke 
geschillenn een functie kan vervullen, maar veeleer of en hoe mediation valt in te 
passenn in bestuursrechtspraak. 

9.33 K E N M E R K E N V A N M E D I A T I O N ( A L G E M E E N ) 7 5 4 

9.3.19.3.1 Inleiding 

Inn deze paragraaf beschrijf ik de kenmerken van mediation die van belang zijn 
omm te kunnen beoordelen in hoeverre elementen van deze methode van conflict-
oplossingg in bestuursrechtspraak kunnen worden geïntegreerd. 

731.. Deze gegevens zijn ontleend aan Pach (2001) en aan het Landelijk project mediation naast 
rechtspraakk (2001), p. 16; zie voor een beschrijving van dit project ook: Koeken (2000). 

732.. Koeken (2000), p. 28: hij geeft een overzicht van opmerkingen van rechters die inzicht geven 
inn him bezwaren. 

733.. Koeken (2000), p. 31 en 32: "de gemachtigden van de eisers waren minder eenduidig posi-
tief.".... De verweerders en hun gemachtigden waren over het algemeen meer negatief dan 
positieff  over mediation als alternatief, waarbij moet worden aangetekend dat zij steeds de 
vraagg beantwoorden in relatie met de soorten zaken waarbij men als bestuursorgaan betrok-
kenn was." 

734.. Handboek Mediation (2001), p. 7 - 9. 
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Algemeen:Algemeen: conflict en rechtsgeschil 

Hett begrip geschil heeft in het kader van mediation een andere, veel meer omvat-
tendee betekenis dan bij rechtspraak. De grenzen van het geschil zijn bij media-
tionn niet geformaliseerd en staan niet vast. Daarin is juist de kracht van 
mediationn gelegen.755 Uitgangspunt is dat een conflict vaak vele facetten kent, die 
sociaal,, cultureel, normatief, economisch en/of emotioneel van aard kunnen zijn. 
All  die facetten zijn op gelijkwaardige wijze van belang binnen de mediation. Het 
geschill  kan gedurende die procedure vanuit uiteenlopende invalshoeken 'bij de 
horenss worden gevat'. 

Mediationn is wat betreft de afbakening van het conflict dus een zeer flexibele 
vormm van conflictoplossing. Die flexibiliteit komt ook tot uitdrukking in het feit, 
datdat partijen gedurende het gehele tijdsbestek van de mediation hun geschil kun-
nenn herformuleren. Tijdens de mediation kan blijken dat achter wat partijen oor-
spronkelijkk als een tegenstelling hebben ervaren, een gemeenschappelijk belang 
schuill  gaat, terwijl tegelijkertijd andere tegenstellingen tussen hen zichtbaar wor-
den. . 

Juistt deze flexibiliteit is essentieel voor deze vorm van het oplossen van 
conflicten.. De gedachte is, dat een conflict zich laat niet vangen in een bepaalde 
wijzee van afbakening. Wat partijen als geschil presenteren, vormt veelal de zoge-
hetenn top van de ijsberg: van wat hun belangen en motieven zijn en van wat hen 
verdeeldd houdt, maar ook van de belangen die zij gemeenschappelijk hebben.73 

VerschillendeVerschillende definities van een conflict 

Dee flexibiliteit en de veelzijdigheid van mediation zijn mede te illustreren aan de 
handd van uiteenlopende omschrijvingen van een conflict. Deze kunnen alle rele-
vantt zijn voor mediation. Ter illustratie volgt een aantal voorbeelden: 

-- Van een conflict is sprake als zich een tegenstrijdigheid in belangen, opvat-
tingen,, doelen en/of rollen voordoet.737 

Eenn spanning die ontstaat als strevingen, doelen, waarden opvattingen, 
belangenn en dergelijke van twee (of meer) mensen of groepen elkaar tegen-
werkenn of uitsluiten.73 

-- Twee individuen, een individu en een groep, of twee groepen hebben onder-
lingg een conflict als minstens één van beide(n) vindt, dat de andere partij 
haarr dwarsboomt of ergert. Deze frustratie kan zowel cognitief als affectief 
vann aard zijn. Het kan gaan om een subjectief ervaren frustratie, die geen 
objectievee grond hoeft te hebben. Voorts is van belang, dat het conflict ont-
staatt zodra één partij gefrustreerd raakt. 

735.. Wackie Eysten (1999), p. 87. 
736.. Vgl. Brown & Marriott (1999), p. 5. 
737.. Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller (2000), p. 17. 
738.. Muller (2001), p. 3. 
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Err bestaan tenminste drie soorten frustraties: belangenconflicten over 
schaarsee middelen, meningsverschillen over doelen of procedures van groe-
penn of over individuele gedragingen, en sociaal-emotionele conflicten waar-
bijj  de eigen identiteit in het geding is.739 

Hett bestaan van een conflict is onafhankelijk van de reactie op de ervaren 
frustratie. . 
Conflictenn in organisaties zijn gegrond in een belangentegenstelling, in een 
meningsverschill  of in beide. Belangenconflicten gaan over de toekenning en 
verdelingg van schaarse middelen, zoals tijd, aandacht, geld, macht en status. 
Meningsverschillen,, daarentegen, gaan over tegengestelde inzichten, prefe-
renties,, meningen en oordelen. Vaak gaat het om een mengvorm.740 

-- Geschillen kunnen betrekking hebben op verscheidene zaken, zoals de 
(interpretatie)) van feiten, de betekenis van rechtsregels, technische aangele-
genheden,, uitleg en begrip, waarden, alsmede op veronderstellingen en 
emoties.741 1 

Eenn conflict kan dus een uiteenlopend scala van onverenigbaarheden omvatten 
diee zich tussen individuen en groepen van individuen voordoen. Het omvat daar-
bijj  zowel de feitelijke situatie van onverenigbaarheid, als het bewust worden of 
zijnn van (een van) de partijen en hun beleving daarvan.742 

Conflictenn zijn dus te omschrijven vanuit verscheidene invalshoeken. De invals-
hoekk van waaruit men een conflict beziet, kan vervolgens bepalend zijn voor de 
wegg waarlangs men tracht een conflict te op te lossen.743 Als men bijvoorbeeld 
hett accent legt op het bestaan van een meningsverschil, ligt het in de rede om een 
neutralee derde te vragen om een knoop door te hakken en om te beoordelen wie 
err 'gelijk heeft'. Al gauw kan men, wanneer men 'inzoomt' op het principiële 
karakterr van een meningsverschil, tot de conclusie komen, dat sprake is van een 
conflictt dat zich niet laat oplossen door overleg en onderhandelen. Ingeval men 
hett conflict inkadert op basis van relationele patronen, zal de benadering van het 
conflictt eerder een meer therapeutisch karakter krijgen. 

Eenn bestuursrechtelijk rechtsgeschil is slechts een van de vele typen conflicten 
diee men kan onderscheiden. Kenmerkend voor een bestuursrechtelijk rechtsge-
schill  is in ieder geval dat ten minste het standpunt van het bestuursorgaan ken-
baarr is ter zake waarvan mag worden aangenomen, of duidelijk is gemaakt, dat de 
wederpartijj  het daarmee niet eens is en zich daartegen in rechte wil verzetten.744 

739.. Van der Vliert (1988), p. 3 en 10. 
740.. De Dreu (1999), p. 189,191 en 192. 
741.. Vgl. Brown & Marriott (1999), p. 5. 
742.. Handboek Mediation, (2001), p. 19. 
743.. Vgl. Brown & Marriott (1999), p. 9: zij maken in dit verband een onderscheid tussen het door 

partijenn gepresenteerde (rechts)geschil en onderliggende conflict dat hen verdeeld houdt; 
Homrningaa (2000), p. 12. 

744.. CRvB 7 juni 2000, RAwb 2000,139, m.n. A.M.L. Jansen, JB 2000,229, m.n. A.W. Heringa; zie 
ookk Jansen (2001), p. 51. 



2288 BESTUURSRECHTSPRAAK 

Belangen Belangen 

Bijj  een mediation staan over het algemeen niet de door partijen veronderstelde 
rechten,, maar hun belangen centraal. 

Alss partijen (in het begin van het proces) een beroep doen op hun vermeende rechten, 
rekentt de mediator het tot zijn taak om door middel van het stellen van vragen voor hen 
overr en weer zichtbaar te maken wat zij daarmee uiteindelijk nastreven: welk 'voordeel' zij 
daarmeee willen realiseren en waarom dat voor hen zo belangrijk is. 

Mediationn kan gaan over alles waarover tussen partijen een conflict bestaat. 
Mediationn is met name gericht op het overbruggen van een belangentegenstel-
lingg tussen partijen en prospectief georiënteerd, in die zin dat deze figuur dient 
terr verkrijging van een resultaat op basis waarvan partijen in de toekomst (al dan 
niett samen) verder kunnen. De achterliggende gedachte is, dat dit alleen mogelijk 
is,, als de uitkomst van de procedure voldoende recht doet aan hun belangen. 
Doorr de werkelijke belangen van partijen tot uitgangspunt te nemen bij het oplos-
senn van een conflict, zou uiteindelijk veelal een oplossing van het conflict te berei-
kenn zijn waarmee alle partijen kunnen instemmen en waarin zij meer voordelen 
dann nadelen zien. 

Hett doel is om een oplossing te bereiken waarbij zoveel mogelijk de belangen van alle par-
tijenn gediend worden en voor zover dat niet mogelijk is, dat aan belangen van de ene partij 
bovenn die van de andere voorrang wordt gegeven op basis van objectieve criteria die door 
allenn zijn aanvaard. Dit neemt niet weg, dat partijen ook een (deel)conflict over rechten en 
plichtenn in die procedure kunnen inbrengen. Het geschil over ieders rechtspositie vormt 
dann echter over het algemeen 'slechts' een deel van het op te lossen conflict. 

Dee werkzaamheden van de mediator zijn gericht op het blootleggen van die belangen. Het 
behoortt echter niet tot zijn taak om een waardeoordeel over die belangen te uiten en om de 
verschillendee belangen in vergelijking tot elkaar te waarderen. Hij behoort zich wat dat 
betreftt volstrekt neutraal op te stellen.745 

Belangg betekent in een mediation in feite alles wat werkelijk voor partijen belang-
rijkk is en bepalend is voor hun conflict, anders gezegd, wat voor hen 'uitmaakt'. 
Datt kan variëren van het behalen van winst tot erkenning van een onheuse beje-
geningg of van ondergaan leed. Het begrip belang heeft in de context van media-
tionn een subjectieve betekenis. Een voor mediation relevant belang hoeft niet 
noodzakelijkerwijss bescherming te hebben gevonden in een rechtsregel of mate-
rieell  waardeerbaar te zijn. Het begrip belang heeft dus bij mediation een andere 
enn veelal ruimere betekenis dan in het kader van artikel 1:2 Awb (zie paragraaf 
4.2.2)746 6 

745.. Handboek Mediation, p. 81. 
746.. Zie voor de betekenis van 'een belang" in de zin van artikel 1:2 Awb par. 3.2.2. 
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9.3.22 Vrijwilligheid 

Mediationn is gebaseerd op vrijwillighei d van partijen. Deze procedure kan in het 
bestuursprocesrechtt alleen plaatsvinden als het bestuursorgaan en de belangheb-
bendein)) daarmee hebben ingestemd, wat over het algemeen geschiedt in de 
vormm van een schriftelijke mediation-overeenkomst. Daarvoor bestaan verschil-
lendee modellen. Het vrijwillig e karakter komt voorts tot uitdrukking in het feit 
datt een partij bovendien te allen tijde eenzijdig de mediation kan beëindigen. 

Alss hij later spijt krijgt, is het theoretisch mogelijk, dat nadien partijen gezamenlijk weer 
dee draad oppakken en opnieuw voor mediation kiezen. De vraag is echter of er dan nog 
vann een voldoende vertrouwensbasis sprake kan zijn, wat voorwaarde is voor een succes-
vollee mediation. 

Ookk voor de beëindiging van het conflict is vrijwillighei d van partijen een voor-
waarde.. Het is de bedoeling van mediation, dat partijen uiteindelijk zelf het con-
flictt beëindigen. Het resultaat van een succesvolle mediation kan ertoe leiden, dat 
hett bestuursorgaan een (nieuw) besluit neemt, of dat een vaststellingsovereen-
komstt totstandkomt waarbij het bestuursorgaan en de belanghebbende overeen-
komenn op welke wijze het bestuursorgaan van zijn publiekrechtelijke 
bevoegdheidd gebruik zal maken.747 

Opp zichzelf genomen hoeft een verplichte mediation niet in strijd te zijn met artikel 6 
EVRM.. Deze bepaling staat er niet aan in de weg, dat partijen eerst een voorprocedure die-
nenn te doorlopen, alvorens toegang tot de rechter te hebben.74 Voorwaarde is wel dat par-
tijenn desgewenst na de mediation alsnog in beroep kunnen gaan. Partijen behoren dan het 
resultaatt van de mediation (de vaststellingsovereenkomst) aan een toetsing door de rechter 
tee kunnen onderwerpen.749 In het bestuursrecht is dat mogelijk doordat bezwaar of 
beroepp openstaat tegen het besluit dat het bestuursorgaan op basis van die overeenkomst 
neemt.. De rechter toetst dan op basis van het vertrouwensbeginsel of die overeenkomst is 
nageleefd,, en zo nee, of de belanghebbende daarop aanspraak kan maken. 

Dee vraag is of de belanghebbende in deze vaststellingsovereenkomst afstand kan doen van 
zijnn recht van beroep op de rechter. Men kan mijns inziens rechtsgeldig afstand doen van 
datt recht, mits dat expliciet gebeurt en onder zulke omstandigheden, dat de beroepsge-
rechtigdee geacht kan worden te overzien wat de consequenties daarvan zijn voor zijn 
rechtspositie.7500 Mediation kan die omstandigheden bieden. De opvatting dat een belang-
hebbendee afstand kan doen van zijn recht van beroep, vindt overigens geen steun in de 
jurisprudentiee van de Afdeling rechtspraak en de Centrale Raad van Beroep,7'1 wel in die 

747.. Zie voor de vaststellingsovereenkomst verder par. 9.4.3. 
748.. Jagtenberg (2001), p. 26: hij doet verslag van een discussie over de argumenten pro en contra 

dee verplichte mediation. 
749.. Rubrieken in TMD (1999), p. 41. Daarin doet A.J. de Roo verslag van het eindrapport van het 

Platformm ADR. 
750.. Zie voor een overzicht van verschillende opvattingen en jurisprudentie de noot van G.A. van 

derr Veen bij Pres. Rb. Alkmaar 13 april 1995, RAwb 1995, nr. 67. 
751.. CRvB 17 mei 1984, AB 1985, 347, m.n. J.M.M.B. Maes; ARRvS 27 februari 1990, AB 1990, 

597,, m.n. P.J.J. van Buuren. 
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vann de belastingrechter.752 De voormelde eisen voor het afstand doen van het recht van 
beroepp behoren strikt te worden toegepast, omdat dit recht fundamenteel van aard is.753 

9.3.33 Vertrouwelijkheid en geheimhouding 

Dezee procedure vindt niet in de openbaarheid plaats. Partijen en de mediator zijn 
bovendienn (over het algemeen) verplicht om niets naar buiten te brengen over 
watt tijdens de mediation is besproken. Die vertrouwelijkheid is nodig om een 
contextt te scheppen waarin partijen zich vrij voelen om jegens elkaar inzicht te 
gevenn in hun belangen, behoeften en wensen. Zonder dat vertrouwelijke karakter 
iss het bovendien niet goed mogelijk een situatie te creëren waarin partijen door 
middell  van brainstormen verschillende alternatieven om het conflict op te lossen 
exploreren.. Rechtspraak is daarentegen in principe openbaar. 

Tijdenss de mediation behoort geen situatie te ontstaan waarbij een partij het gevoel krijgt 
zichh terughoudend te moeten opstellen, omdat hij vreest, dat wat hij inbrengt in een later 
stadiumm 'als bewijs' aan hem tegengeworpen kan worden, bijvoorbeeld in een juridische 
proceduree als de mediation (uiteindelijk) mislukt. 

Mett het vertrouwelijke karakter van mediation hangt samen, dat volgens ver-
scheidenee standaard mediation-overeenkomsten zowel partijen als de mediator 
verplichtt zijn om geheimhouding te betrachten met betrekking tot wat er tijdens 
dee mediation ter sprake is gebracht. 

Diee geheimhoudingsplicht kan de mediator alleen volledig effectueren, als aan hem een 
verschoningsrechtt toekomt. Een algemeen verschoningsrecht voor de mediator kent het 
rechtt niet. Een mediator is echter vaak ook advocaat. Aan advocaten komt wel een verscho-
ningsrechtt toe. Het is overigens niet zeker, dat en onder welke omstandigheden de media-
tor/advocaatt een beroep kan doen op dat verschoningsrecht ten aanzien van wat hem 
tijdenss de mediation ter kennis is gekomen. Dat zou mede kunnen afhangen van de rol die 
dee advocaat in de mediation heeft vervuld, of partijen zich bijvoorbeeld juist tot een advo-
caatt hebben gewend met het oog op diens speciale ervaring en juridische deskundigheid. 
Dee rechter zal dat overigens marginaal toetsen.754 

Partijenn kunnen overigens afspreken, dat bepaalde zaken wel in de openbaarheid 
wordenn gebracht. Met name in geschillen met een publiek karakter kan het 
makenn van afspraken daarover (tijdens de intakefase) belangrijk zijn. 

752.. HR 27 mei 1992, FED 1992/618; Happé {1996), par. 2.5.5.1. 
753.. Pront-van Bommel (1993). 
754.. Quant & Ulrici (1997); Bosnak (2000); zie Raad van Discipline Amsterdam 5 februari 2001, 

Adv.. 2002, p. 186: het handelen van een mediator valt in beginsel niet onder het bereik van 
hett advocaat-tuchtrecht. In casu betrof het een advocaat die als mediator had opgetreden. Hij 
werdd geconfronteerd met een klacht over het inschakelen van een deskundige, zijn rekening 
enn de verdeling van kosten over partijen. 
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Eenn mediation kan niet tot succes leiden755, als een vertrouwensbasis tussen partijen ont-
breektt en ook niet tijdens de procedure alsnog valt te herstellen. Met het oog daarop is het 
vann groot belang, dat over geheimhouding en eventuele openbaarmaking van wat is 
besprokenn tijdens de mediation tussen partijen en/of de mediator duidelijke afspraken 
wordenn gemaakt. Met het oog op de noodzaak van deze vertrouwensbasis is het wenselijk, 
datt partijen in geval van (gedeeltelijke) openbaarmaking gezamenlijk afspreken wat naar 
buitenn wordt gebracht. 

9.3,49.3,4 De inrichting van mediation en de rol van de mediator 

AlgemeenAlgemeen normatief kader 

Dee inrichting van de mediation-procedure wordt, zeker in vergelijking met recht-
spraak,, maar in zeer beperkte mate beheerst door rechtsregels. Wat men als een 
goedee inrichting van die procedure beschouwt, wordt veeleer bepaald door theo-
rieënn die zijn ontleend aan de conflictenleer en communicatiewetenschappen. 
Voortss bieden theorieën over onderhandelingen een belangrijke leidraad voor die 
inrichting. . 

Wettelijkee regels die specifiek voorzien in de inrichting van mediation, ontbre-
ken.. Ook voor onderhandelingen geldt dat de wet en de jurisprudentie geen spe-
cialee regels kennen die daarin voorzien.75 De algemene beginselen van 
behoorlijkee rechtspraak zijn niet van toepassing, omdat geen sprake is van het 
beslechtenn van een rechtsgeschil door een onafhankelijke derde. Dat is immers 
niett de taak van de mediator. 

Hett is bijvoorbeeld mogelijk dat de mediator tijdens de mediation partijen apart neemt en 
vragenn stelt (caucus).757 Afhankelijk van de afspraken die hij daarover met hen maakt, 
wordtt van de inhoud van dat onderhoud (deels) verslag gedaan aan de andere partij (en). 
Partijenn kunnen ook met de mediator afspreken dat geen verslag wordt gedaan. De caucus 
wordtt vaak als een nuttig en effectief instrument gezien om bloot te leggen wat partijen 
daadwerkelijkk verdeeld houdt, of om emoties die aan het oplossen van het conflict in de 
wegg staan, te 'regulererf. De caucus kan een goed instrument zijn om verdere escalatie van 
eenn conflict tegen te gaan.758 Apart horen van partijen is voor rechtspraak volstrekt 
ondenkbaarr en evident in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor.759 

Well  zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en algemene rechtsre-
gelss die betrekking hebben op de precontractuele fase van toepassing. Op grond 

755.. Van een succesvolle mediation is sprake, wanneer partijen tot overeenstemming komen en 
ditt wordt uitgedrukt in een overeenkomst, alsdus: F.G. van Dam (1999), p. 57. 

756.. Barendrecht & Van Beukering-Rosmuller (1998), p. 2063. 
757.. Handboek Mediation, p. 141. 
758.. Zie voor een beschrijving Brown & Marriott (1999), p. 174 -176; zie verder voor deze proble-

matiekk Coenraad (2000). 
759.. Brenninkmeijer (1998), p. 8: hoor en wederhoor heeft voor rechtspraak een andere betekenis 

dann voor mediation. 
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daarvann kunnen het bestuursorgaan en de belanghebbende onder omstandighe-
denn verplicht zijn om door te onderhandelen.7 

Alss partijen eenmaal een mediation hebben afgesproken, neemt men overigens over het 
algemeenn aan, dat op hen een inspanningsverplichting rust om hun geschil door middel 
daarvann op te lossen.7 Dat betekent in het civiele recht, dat de ene partij niet zonder toe-
stemmingg van de andere partij onmiddellijk bij de rechter in beroep mag gaan ter beëindi-
gingg van het geschil. Een beding dat strekt tot het oplossen van geschillen door mediation 
behoortt tot niet-ontvankelijkverklaring van eiser in het civiele procesrecht (Ktr. Amster-
damm 21 december 2000, NJKort 2001/13). Hij zal zich eerst tot een mediator dienen te 
wenden.. Pas als na aanvang van de mediation blijkt dat deze procedure niet werkt, staat de 
wegg naar de rechter weer open. In het bestuursprocesrecht zou zo'n beding voor de rechter 
aanleidingg behoren te zijn om de behandeling van de zaak te schorsen. Een niet-ontvanke-
lijkverklaringg ligt dan niet in de rede, vanwege de termijnen die in het bestuursprocesrecht 
geldenn en de leer van de formele rechtskracht. 

Dee onderhandelingen kunnen zodanig vergevorderd zijn, dat het afbreken daarvan tot aan-
sprakelijkheidd leidt voor het negatieve contractsbelang van degene die voor het afbreken 
verantwoordelijkk is. Die situatie zal zich over het algemeen niet gauw voordoen. Het nega-
tievee contractsbelang bestaat uit investeringen die reeds zijn gedaan. Heel soms zou het 
afbrekenn van onderhandelingen ook tot een aansprakelijkheid voor het positieve contracts-
belangg kunnen leiden. Het positieve contractsbelang bestaat uit gederfde winst.7 

Dee algemene beginselen van behoorlijk bestuur bieden enige aanknopingspun-
tenn voor hoe het bestuursorgaan zich tijdens de mediation dient te gedragen. De 
rechtsnormm van de redelijkheid en billijkheid die de precontractuele fase regu-
leert,, vervult in dit verband een (nog) meer marginale rol voor de normering van 
mediationn en heeft naast de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in feite 
geenn zelfstandige betekenis. 

Ookk voor andere mediations dan die in bestuursrechtelijke conflicten geldt dat de norm 
vann de redelijkheid en de billijkheid slechts een marginale betekenis heeft. In de eerste 
plaats,, omdat deze norm nauwelijks aanknopingspunten biedt voor hoe partijen behoren 
tee onderhandelen. In de tweede plaats kan deze norm slechts een marginale rol vervullen, 
vanwegee het vrijwillig e en vertrouwelijke karakter van de mediation. Dat staat eraan in de 
weg,, dat een partij op basis van wat tijdens mediation heeft plaatsgevonden, bewijs levert, 
datt de andere partij aansprakelijk is voor de schade die hij heeft geleden ten gevolge van de 
afgebrokenn onderhandelingen. Bovendien geldt voor mediation dat een partij de vrijheid 
behoortt te hebben om te allen tijde uit deze procedure te stappen. 

Verderr kennen de verschillende organisaties die zich bezighouden met het bevorderen en 
regulerenn van mediation hun eigen schriftelijke regels. In Nederland is het NMI-regle-

760.. Zie voor deze plicht in relatie tot mediation: Wackie Eysten (1999), p. 84. 
761.. Wackie Eysten (1999), p. 84 en 85; Bosch (2000), p. 42 en 43: hij wijst daarbij op jurispruden-

tiee in het buitenland. 
762.. Zie voor gebondenheid op grond van de goede trouw in de precontractuele fase: HR 

155 november 1957, NJ 1958, 67, m.n. LE.H. Rutten (Baris - Riezenkamp); bevestigd in HR 
155 februari 1991, NJ 1991, 493, m.n. P. van Schilfgaarde {RSV - Van Scharenburg). 
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mentt wellicht het meest bekende voorbeeld daarvan. Deze binden partijen en de mediator 
doorr aanvaarding. 

Mediationn kent een aantal eigen principes die niet de status hebben van rechts-
regels.. Sommige daarvan, zoals de vrijwillighei d en de vertrouwelijkheid, zijn 
reedss hiervoor besproken. Daarnaast kan men de mediation inrichten volgens 
algemenee onderhandelingsprincipes en -codes zoals deze bijvoorbeeld zijn ont-
wikkeldd in het kader van de hiervoor genoemde Harvard-methode (zie paragraaf 
9.2.1).. Die principes en codes dienen ertoe om goede, constructieve en open com-
municatiee mogelijk te maken. Veel van de principes en codes stellen eisen aan de 
mediator.. Deze komen in de volgende subparagraaf afzonderlijk aan bod. 

Well  zouden de voormelde principes indirect bepalend kunnen voor de beoordeling of een 
mediatorr aansprakelijk is voor het niet naleven van de mediation-overeenkomst of wegens 
onrechtmatigee daad. Deze aansprakelijkheid zal zich echter niet gauw voordoen, gelet op 
hethet vrijwillig e en flexibele karakter van mediation. Zij laat zich in feite alleen denken bij 
eenn zeer ernstig tekortschieten in het naleven van deze principes, zoals bij dreiging, grove 
belediging,, vermenging van belangen of schending van de geheimhoudingsplicht763 
Dezee zouden voorts een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij de beoordeling van de kwa-
liteitt van mediators. In dit verband is van belang dat het Nederlands Mediation Instituut 
bezigg is met het verder ontwikkelen van gedrags- en kwaliteitsnormen voor mediators.764 

Dee Harvard-onderhandelingsmemode gaat uit van een aantal basisprincipes.765 Eén van 
diee principes is bijvoorbeeld, dat de mensen van het probleem behoren te worden geschei-
den.. Dit principe impliceert, dat de mediator behoort te vermijden, dat partijen elkaar over 
enn weer gaan beschuldigen. Het gaat erom dat het probleem op tafel komt en dat wordt 
vermedenn dat partijen over elkaar in veroordelende zin spreken. Van belang is, dat partijen 
uiteindelijkk tot een wijze van communiceren komen waarbij zij begrip tonen voor eikaars 
belangen,, overigens zonder dat dit impliceert, dat zij daaraan toegeven enkel ten behoeve 
vann het in stand houden van hun relatie. Een ander principe houdt in, dat de mediator par-
tijenn brengt tot onderhandelingen die gericht zijn op de belangen en niet op hun posities. 
Hett gaat erom, dat partijen van te voren ingenomen standpunten en gekozen oplossingen 
tijdenss de procedure loslaten om te zoeken naar een oplossing van het conflict waarbij 
zoveell  mogelijk recht wordt gedaan aan de belangen, behoeften en wensen die achter die 
standpuntenn en oplossingen schuilgaan. Het idee is, dat standpunt- en positiebepaling de 
wegg naar een oplossing van het conflict veelal afsluit, omdat partijen 'bang' zijn om aan 
elkaarr toe te geven en om 'gezichtsverlies te lijden*. Het is daarentegen de bedoeling dat 
partijenn zoveel mogelijk opties voor het oplossen van hun conflict openhouden en aandra-
genn (brainstormen). Zo kan vervolgens gezocht worden naar een oplossing die in het 
belangg is van alle partijen (win-winsituatie), het derde principe. Het vierde principe luidt, 
datt voor zover een belangentegenstelling tussen partijen blijf t bestaan, een verdeling van 
waardenn behoort plaats te vinden op basis van objectieve criteria. Die objectieve criteria 

763.. Art. 9 van het mediation-reglement van het NMI (1995) sluit de aansprakelijkheid uit. Een 
(ex-)mediatorr kan echter geen beroep doen op die clausule doen in geval van ernstige nalatig-
heid.. Een mediator loopt nauwelijks risico, alsdus G. Wassink in Rubrieken in TMD (1999), 
p.43. . 

764.. Het NMI en het ACB kennen een onafhankelijke tuchtrechtspraak voor de bij hen aangeslo-
tenn mediators. Zie Handboek Mediation, p. 181. 

765.. Zie voor een overzicht daarvan Handboek Mediation, p. 48 e.v. 
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kunnenn een uiteenlopend karakter hebben. Dat kunnen ook rechtsnormen zijn, wat overi-
genss bepaald niet altijd het geval is. Deze criteria vinden alleen toepassing voor zover alle 
partijenn met het toepassen daarvan akkoord gaan. 

DeDe rol van de mediator 

Eenn beschrijving van de principes en de ethiek die mediation beheersen, vindt 
menn in het standaardwerk van Brown en Marriott.7 De rol en eigenschappen 
vann een mediator staan daarin centraal.7 7 

Hett eerste principe is, dat een mediator betrokken dient te zijn - wat een open 
deurr lijk t - omdat partijen vaak zelf niet in staat zijn om een weg uit het conflict 
tee vinden. Zij n functie is het faciliteren van de onderhandelingen tussen partijen. 
Dee mediator dient onpartijdig en neutraal te zijn en heeft geen bevoegdheid om 
tee oordelen.7 Hij mag geen waardeoordeel geven. 

Hett kan gebeuren dat partijen een oplossing aandragen of kwesties aansnijden die de 
mediatorr als (volstrekt) onaanvaardbaar ervaart, omdat deze bijvoorbeeld in strijd zijn met 
fundamentelee rechtsregels. Het is dan aan de mediator om te beslissen of hij verder gaat 
mett de mediation, of om aan te geven dat bepaalde zaken niet meer in zijn bijzijn onder-
handelbaarr zijn. Het gaat om een afweging die iedere mediator voor zichzelf dient te 
makenn en die voor iedere mediator anders kan uitvallen.7 9 

Inn de praktijk treft men ook een combinatie van arbitrage en mediation aan, de zoge-
naamdee med-arb. Het gaat daarbij om een procedure waarbij mediation en een arbitrage 
tenn overstaan van één persoon kunnen plaatsvinden. Als voordeel van de meb-arb noemt 
men,, dat de mogelijkheid van arbitrage als een stok achter de deur fungeert voor partijen 
omm tot overeenstemming te komen.770 De arbitrage volgt op de mediation als deze niet 
slaagt.. Bezwaarlijk van deze vorm van alternatieve conflictbeslechting is, dat de geschillen-
behandelaarr een dubbele rol vervult. Het ligt in de rede, dat partijen daarom met meer 
terughoudendheidd aan de procedure zullen deelnemen, omdat zij er rekening mee hou-
den,, dat wat zij daarin naar voren brengen 'als bewijs', kan fungeren voor een eventuele 
daaropp volgende bindende beslissing van de geschillenbehandelaar. Dat is onwenselijk, 
omdatt de kracht van mediation met name is gelegen in het vrijelij k exploreren van belan-
genn en opties om een conflict op te lossen.771 Deze conflictbehandelaar zou bovendien 
vanwegee de invloed die is uitgegaan van de eerder beproefde mediation de schijn van 
bevooroordeeldd te zijn, op zich kunnen laden.772 

766.. Zie ook het Handboek Mediation. 
767.. Brown & Marriott (1999), zie p. 128 -131 en hoofdstuk 21. 
768.. Over dit aspect wordt verschillend gedacht. Vaak vervult de conflictbehandelaar tevens een 

adviserendee rol op verzoek van partijen. Dan spreekt men veelal ook van bemiddeling. Het 
begripp bemiddeling wordt daardoor opgerekt, reden waarom hier in plaats van bemiddeling 
vann mediation wordt gesproken. 

769.. Brown & Marriott (1999), p. 468. 
770.. Bosch (2000), p. 41. 
771.. Wackie Eysten (1999), p. 87 en 88. 
772.. Van Beukering-Rosmuller (2000), p. 10. 



RICHTINGG MODERNE RECHTSPLEGING? 235 

Dee procedure en de uitkomst van de mediation dienen 'fair*  te zijn. Het gaat daar-
bijj  om wat partijen als zodanig ervaren en niet om wat de mediator als fair beoor-
deelt.. Fairness heeft bij mediation niet dezelfde betekenis als in rechtspraak. 
Rechtsregelss fungeren voor partijen wel vaak als richtsnoer.773 

Dee mediator mag niet beslissen. Alleen partijen zijn bevoegd om hun geschil te 
'beslechterf.. Mediation kan slechts tot een bindend eindoordeel leiden als alle 
partijenn daarmee hebben ingestemd. Het eindoordeel is van hen afkomstig. Niet 
dee mediator, maar partijen zijn verantwoordelijk voor de beslissing waarmee het 
conflictt wordt beëindigd. 

Dee mediator heeft tot taak om een atmosfeer te creëren waarin tussen partijen 
zodanigg vertrouwen ontstaat, dat zij vrijelij k zonder angst en dreiging opties om 
hett conflict op te lossen exploreren en onderhandelen. 

Hett behoort tevens tot zijn taak om partijen zonodig met behulp van het 
toepassenn van de daarvoor geëigende vraagtechnieken in een sterkere positie te 
brengenn ('empowerment of parties'), in die zin dat zij minder afhankelijk worden 
vann anderen bij het nemen van beslissingen.774 

Mediationn wordt gekenmerkt door geheimhouding. Ook de mediator is tot 
geheimhoudingg verplicht. 

Zijnn werkzaamheden zijn uiteindelijk erop (uiteindelijk) gericht om de-escalatie 
vann het conflict te bewerkstelligen. 

Eenn mediator hoeft niet een bepaalde studie, afgezien die van tot mediator, te hebben 
gevolgd.. Een opleiding tot mediator is (overigens) nog niet bij wet voorgeschreven. Media-
torss kunnen een uiteenlopende achtergrond hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld van huis uit 
juristt zijn, wat bepaald niet altijd het geval is, of van huis uit psycholoog, manager, eco-
noom,, politiek bestuurder zijn.775 

OpbouwOpbouw en tijdsduur fasering 

Bijj  de mediation is de fasering belangrijk. Een onsuccesvolle mediation valt gere-
geldd te herleiden tot het niet goed doorlopen van de eerste en een tweede fase van 
dee mediation.776 De opbouw van de mediation wordt hier beschreven om te laten 
zien,, dat deze een andere is dan die van de (traditionele) bestuursrechtspraak en 
datt de mondelinge behandeling van het geschil relatief veel tijd in beslag neemt. 

Inn bestuursrechtspraak is de behandeling van het geschil veelal overwegend schriftelijk 
vann aard. Voor een zitting is in vergelijking met een mediation-sessie vaak weinig tijd inge-
ruimd.. De terechtzitting wordt over het algemeen aangewend als het sluitstuk van de pro-
ceduree en dient ter verificatie van gegevens, om de laatste ontbrekende informatie boven 

773.. Brown & Marriott (1999), p. 476: "...mediation is conducted in the shadow of the law..." 
774.. Brown & Marriott (1999), p. 130. 
775.. Brown & Marriott (1999), p. 142. 
776.. Brown & Marriott (1999) onderscheiden meer fasen (gedetailleerder) (hoofdstuk 8). 
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tafell  te krijgen en partijen in de gelegenheid te stellen om voor de laatste keer voor hun 
belangenn op te komen en hun visie op het geschil te geven. De vragen van de rechter ter 
terechtzittingg blijven over het algemeen binnen de grenzen van het rechtsgeschil, zoals 
bepaaldd door de artikelen 8:1 en 8:69, eerste lid, Awb en zijn retrospectief gericht op de 
beantwoordingg van de vraag of het in rechte bestreden besluit {ex tune beoordeeld) 
onrechtmatigg is. Voor de zitting is de formulering van de uitspraak veelal vergevorderd, al 
dann niet in de vorm van een instructie of een conceptuitspraak. 

Dee eerste fase valt aan te duiden als de intakefase. Tijdens die fase worden er 
afsprakenn gemaakt over de procedure. Deze fase is bestemd om toe te lichten wat 
mediationn inhoudt en wat de rol van de mediator daarin is. 

Dee volgende fase, de exploratiefase, heeft als functie om voor partijen over en 
weerr zichtbaar te maken wat hun belangen, wensen, behoeften, emoties en der-
gelijkee zijn. In paragraaf 9.3.3 is aan de orde gesteld, dat de vertrouwelijkheid 
voorr deze exercitie een randvoorwaarde is. De gedachte is dat door onderliggende 
belangenn tot uitgangspunt te nemen, partijen veelal een oplossing kunnen vin-
denn voor het conflict waarvan zij allen 'beter worden'. 

Alss een mediation goed verloopt, ontstaat er tijdens de exploratiefase een intensieve inter-
actiee tussen partijen waarbij de ene partij, naar aanleiding van wat de andere partij in de 
proceduree naar voren brengt, gestimuleerd wordt om met nieuwe informatie te komen 
overr wat zijn belangen, wensen en behoeften zijn en over het gewicht daarvan. Voor een 
constructievee wijze van het oplossen van het conflict is het van groot belang, dat de media-
torr partijen ertoe weet te brengen, dat zij over en weer er blijk van geven de andere daad-
werkelijkk te hebben gehoord en dat zij over en weer begrip tonen voor wat de ander ervaart 
enn wat voor de ander 'belangrijk' is, zonder dat het nodig om daarmee akkoord te gaan. 
Hett toepassen van die technieken zal bovendien over het algemeen ertoe leiden, dat par-
tijenn ook meer inzicht krijgen in hun eigen belangen, behoeften en wensen en daar anders 
overr gaan denken. 

Doorr het inventariseren van de belangen blijkt veelal, dat partijen sommige daarvan 
gemeenschappelijkk hebben. Beide partijen hechten bijvoorbeeld aan continuering van een 
bestaandee relatie, zoals een arbeidsrelatie of een subsidierelatie. 

Dee volgende fase bestaat uit het voeren van de onderhandelingen, waarbij de 
voormeldee onderhandelingsprincipes als uitgangspunt fungeren. Het exploreren 
vann verschillende opties om het conflict op te lossen is een belangrijk deel van die 
fase.. Deze exploratie wordt in de literatuur beeldend omschreven als het 'vergro-
tenn van de te verdelen taart'.777 Die taart kan bestaan uit een bonte verzameling 
vann punten (met verschillende smaken). Bij deze exercitie kan het gebeuren, dat 
blijk tt dat partijen deels geïnteresseerd zijn in verschillende punten uit die taart. 
Sommigee punten uit die taart willen echter alle partijen hebben. De (resterende) 
taartpuntenn behoeven dan verdeling op basis van objectieve criteria die beide par-

777.. Mnookin e.a. (2000), p. 12 -17: zij spreken in dit verband van 'creating value'. 
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tijenn hebben aanvaard.77 Die criteria kunnen rechtsnormen zijn. Veelal funge-
renn (daarnaast) andere criteria. 

Hett belang van het exploreren van belangen, wensen, behoeften en opties om geschil(pun-
ten)) op te lossen kan niet worden overschat. Die exploratie vormt misschien wel de kern 
vann de mediation. Deze exploratie is vaak zeer arbeidsintensief en kan verhoudingsgewijs 
veell  tijd in beslag nemen. 

Rechtsnormenn hebben in een mediation een veel meer dienende functie dan bij recht-
spraakk in die zin dat zij fungeren als handvaten (richtlijnen) voor het oplossen van een 
conflict.. Op basis van die normen (en andere) onderzoeken partijen onder leiding van de 
mediatorr de verscheiden alternatieven die bestaan om zoveel mogelijk recht te doen aan 
iederss belangen. De vraag of een bepaald handelen (uit het verleden) van één van de par-
tijenn rechtmatig of onrechtmatig is, staat niet centraal in de mediation. Het kan gebeuren, 
datt deze zelfs niet aan de orde komt. 

Dee laatste fase van de mediation is die van de afronding. In geval van een succes-
vollee mediation consolideren partijen het met de mediation behaalde resultaat 
overr het algemeen in de hierna te bespreken vaststellingsovereenkomst. 

Voorr partijen en hun advocaten geldt veelal, dat zij de onderhandelingen die in het kader 
vann de mediation plaatsvinden goed dienen voor te bereiden. Het is mogelijk dat de 
mediatorr partijen daartoe 'huiswerk meegeeft. Naast de begeleiding van partijen tijdens 
dee mediation-sessies is de mediator veelal belast met het maken van verslagen en het 
opstellenn van de vaststellingsovereenkomst. 

Mediationn is vaak arbeidsintensief, waarbij de meeste tijd gaat zitten in de sessies 
(mondelingee behandeling van het geschil). Daarbij dient men te denken aan een 
aantall  uren, of zelfs een aantal dagdelen. Reeds dit aspect van de mediation 
maaktt het buitengewoon twijfelachtig of aspecten van de mediation effectief inte-
greerbaarr zijn in bestuursrechtspraak, waarbij het accent ligt op het bestuderen 
vann schriftelijke stukken en het concipiëren van een uitspraak. 

9.3.59.3.5 Resultaat van de mediation: schikking 

Bijj  een geslaagde mediation sluiten partijen over het algemeen af met een vast-
stellingsovereenkomst.. Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen zich 
terr beëindiging of ter voorkoming van een onzekerheid of geschil omtrent het-
geenn tussen hen rechtens geldt, jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, 
bestemdd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand 
mochtt afwijken.779 Deze overeenkomst kan zowel bestaande als toekomstige 
onzekerhedenn betreffen.7 Ingeval deze overeenkomst als onderwerp een 
publiekrechtelijkee bevoegdheid heeft, is sprake van een bijzondere bevoegd-
hedenovereenkomst. . 

778.. Mnookin e.a. (2000), p. 18 - 21: zij spreken in dit verband van 'distributing value'. 
779.. Artikel 7:900, eerste lid, BW. 
780.. Meijer (1992), p. 55. 
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Inn plaats van een publiekrechtelijke vaststellingsovereenkomst kan het bestuurs-
orgaann ook meteen het 'afgesproken' besluit nemen. 

Dee vaststellingsovereenkomst is een verbintenisscheppende overeenkomst, 
waaropp de gewone regels van het contractenrecht van toepassing zijn in aanvul-
lingg op en voor zover niet in strijd met artikel 7:900 BW en volgende. Dat 
betekentt dat de overeenkomst waarmee partijen een geslaagde mediation afron-
denn in principe in rechte afdwingbaar is. Deze verschaft partijen echter geen exe-
cutorialee titel. Daarvoor is nodig dat zij de overeenkomst in een notariële akte 
latenn vastleggen7 of dat de rechter overeenkomstig hun afspraken een uitspraak 
doet.?82 2 

Gelett op de strekking van deze overeenkomst zal een partij echter minder gauw met suc-
cess een beroep op dwaling kunnen doen dan ten aanzien van een gewone overeenkomst. 
Datt beroep zal in principe niet kunnen slagen voor zover dat betrekking heeft op hetgeen 
waaroverr partijen twisten of waarover tussen hen onzekerheid bestond. Deze zaken zijn 
immerss in de vaststellingsovereenkomst verdisconteerd.783 Wel gelden de regels van ont-
bindingg onverkort. 

Hett is ook mogelijk dat partijen rechtens niet-afdwingbare afspraken maken, maar een 
gentlemenagreementt sluiten. Zij kunnen deze expliciet afspreken. Het is ook mogelijk dat 
hett niet-dwingende karakter uit de inhoud van de afspraken valt af te leiden.784 

9 . 44 J U R I D I S C H K A D E R V A N M E D I A T I O N I N B E S T U U R S R E C H T E L I J K E 

GESCHILLEN N 

9.4.19.4.1 Toelaatbaarheid 

Mediationn is toelaatbaar in al die gevallen dat het bestuursorgaan met de belang-
hebbendee in discussie kan treden over het vaststellen van feiten, over het vaststel-
lenn en het afwegen van belangen en over de betekenis van normen, ook 
rechtsregels,, die van toepassing zijn. 

Dee bedoeling van mediation is, dat partijen uiteindelijk zelf hun conflict beëindi-
genn en daartoe een overeenkomst sluiten: de vaststellingsovereenkomst. Voor 
bestuursrechtelijkee geschillen impliceert dit, dat mediation toelaatbaar is met 
betrekkingg tot onderwerpen waarover het bestuursorgaan en de belanghebben-
denn mogen contracteren. Gelet op het feit, dat het compromis relatief vaak voor-
komtt in fiscalibus, kan een bestuursorgaan ook een vaststellingsovereenkomst 

781.. Artikel 430 Rv. 
782.. De civiele rechter kan dan op grond van artikel 19 Rv de door partijen bereikte overeenstem-

mingg doen vastleggen in een proces-verbaal. Zie voor de bestuursrechter artikel 8:72, vierde 
lid,, Rv: de bestuursrechter kan overeenkomstig de afspraken van partijen in de zaak voorzien. 
Tussenn de bevoegdheden van beide rechters bestaat een verschil. De civiele rechter doet vol-
genss een strikte lezing van de wet geen uitspraak. 

783.. Meijer (1992), p. 63. 
784.. Brown & Marriott (1999), p. 505. 
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sluitenn inzake een gebonden bevoegdheid. Deze kan dan bijvoorbeeld dienen om 
eenn einde te maken aan de onzekerheid inzake de vraag hoe bepaalde feiten in 
hett licht van de van toepassing zijnde rechtsregels moeten worden gekwalifi-
ceerd.. Mediation is rechtens dus toegestaan in elk bestuursrechtelijk conflict, 
mitss het bestuursorgaan daarbij de grenzen van zijn bevoegdheid, die voorwerp 
iss van discussie, in acht neemt. 

Anderss gezegd, mediation mag in de gevallen waarin ook een bevoegd-
hedenovereenkomstt is toegestaan. De vaststellingsovereenkomst, in dit geval een 
bijzonderee bevoegdhedenovereenkomst, dient in principe aan dezelfde eisen te 
voldoenn als de laatstgenoemde overeenkomst. 

Mediationn is ook verenigbaar met het recht van toegang tot de bestuursrechter. 
Eenn belanghebbende is immers niet verplicht om in geval van een bestuursrech-
telijkk conflict in beroep te gaan bij de bestuursrechter. Hij kan een reeds ingesteld 
beroepp intrekken. Hij kan er bovendien van afzien om van dat recht gebruik te 
maken.. Die mogelijkheid heeft hij ook in relatie tot mediation. Het feit dat een 
belanghebbendee voor mediation kan kiezen valt te legitimeren op grond van het 
autonomiebeginsell  (zie paragraaf 3.1.2). 

Daarr komt nog bij, dat door een mediation-overeenkomst het recht van beroep niet verlo-
renn gaat. In geval van een mislukte mediation kan de belanghebbende (in theorie) in 
beroepp gaan, mits sprake is van een besluit en de beroepstermijn van zes weken niet onge-
bruiktt is verstreken.7 5 Een belanghebbende die naar aanleiding van een geschil over een 
besluitt een mediation afspreekt, doet er verstandig aan in ieder geval pro forma bezwaar of 
beroepp aan te tekenen om zijn toegang tot de rechter veilig te stellen. 

9.4.22 Normatief kader voor de procedure 

Uitt wat in paragraaf 9.2.2 is besproken, valt op te maken, dat onderhandelend 
bestuurr en mediation geen rechtsbegrippen zijn zoals de 'verbintenis', 'recht-
spraak',, 'rechtsgeschil*  of 'bevoegdhedenovereenkomst'.786 Speciale regels voor 
diee figuren ontbreken in het bestuursrecht. 

Hett bestuursrecht regelt slechts bepaalde aspecten daarvan. Of, en zo ja welke 
regelss van het bestuursrecht van toepassing zijn, is afhankelijk van de verschij-
ningsvormm van mediation en de fase waarin de onderhandelingen zich bevin-
den.77 7 Het bestuursrecht is in ieder geval van toepassing op de resultaten van 
mediation,, als deze bestaan uit een bevoegdhedenovereenkomst of een (ander) 
besluit.. Dan zijn regels van bestuursrecht mede bepalend voor de legitimiteit van 
mediation.788 8 

785.. Zie voor het veiligstellen van het recht van beroep paragraaf 9.4.2. 
786.. Hoekema & Manen e.a., p. 6. 
787.. Vgl. onder andere de volgende bijdragen in Stout & Hoekema (1994): Ten Berge (1994); Stout 

(1994b),, i.h.b. p. 35 e.v.; Van der Vlies (1994). 
788.. Die legitimiteit wordt ook door andere maatstaven bepaald dan alleen de juridische; zie Hoe-

kemaa & Manen e.a., i.h.b hoofdstuk 9. 
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Voortss dienen in 'de procedure' (het voeren van de onderhandelingen) de alge-
menee beginselen van behoorlijk bestuur in acht te worden genomen, die deels in 
dee Awb zijn gecodificeerd, in het bijzonder in de artikelen 3:2, 3:3 en 3:4 Awb. 
Dezee zijn op grond van de schakelbepaling van artikel 3:1 Awb ook van toepassing 
opp het handelen van het bestuursorgaan tijdens een mediation. Uit hoofde van 
dezee beginselen heeft een bestuursorgaan een aantal verplichtingen die voor het 
voerenn van onderhandelen van belang zijn. Deze beginselen reguleren gedeelte-
lij kk de communicatie die tijdens mediation plaatsvindt. Het gaat daarbij om de 
plichtt om alle relevante belangen te onderzoeken, de belangen tegen elkaar af te 
wegen,, te onderzoeken wat de opties zijn om de belangen van belanghebbenden 
zoo min mogelijk te benadelen (materiële zorgvuldigheidsbeginsel), maar ook bij-
voorbeeldd om de plicht om een besluit te motiveren. 

Dee betekenis van deze beginselen voor de inrichting van de mediation-procedure 
iss overigens relatief bescheiden. In dit verband is het van belang om een onder-
scheidd te maken naar het type communicatie dat tussen het bestuursorgaan en de 
belanghebbendee kan plaatsvinden. Deze kan uiteenlopende verschijningsvormen 
hebbenn die variëren van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voe-
renn van intensief overleg. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur ver-
plichtenn slechts tot bepaalde vormen van communicatie, die veelal eenzijdig van 
aardd zijn en zich kenmerken door een zekere mate van oppervlakkigheid. 

Dezee beperking valt goed te illustreren aan de hand van de functie van de artikelen 4:7 en 
4:88 Awb, die primair bestaat uit het waarborgen van een zorgvuldig onderzoek door het 
bestuursorgaann van de feiten en belangen. Die artikelen zijn niet primair erop gericht om 
belanghebbendenn in staat te stellen hun belangen, al dan niet bekend bij dat orgaan, te ver-
dedigen.. Deze artikelen dienen dus niet om belanghebbenden te betrekken bij het nemen 
vann besluiten en om hen daarmee in zekere zin de mogelijkheid tot participatie te geven in 
dee besluitvorming.7 9 De functie van het horen dat op basis van die bepalingen plaats-
vindt,, blijf t beperkt tot het vergaren van relevante informatie en het verifiëren van gege-
venss die het bestuursorgaan beoogt ten grondslag te leggen aan zijn besluit. De reikwijdte 
vann deze bepalingen is vanwege die functie dan ook een beperkte.790 Het bestuursorgaan 
hoeftt de belanghebbende op basis van deze artikelen immers niet te horen, enkel omdat 
hett van plan is een besluit te nemen dat nadelige gevolgen voor deze belanghebbende zou 
kunnenn hebben. Het bestuursorgaan hoeft die belanghebbende slechts te horen als het 
eenn nadelig besluit wil nemen op basis van gegevens die niet door hem zijn verstrekt. 

Eenn kenmerk van mediation is, dat deze een intensieve en wederkerige vorm van 
communicatiee omvat: het voeren van overleg (zie paragrafen 9.2.2 en 9.3.4). Dat 
iss een vorm van communicatie die meer dan andere vormen van communicatie 
binnenn het openbaar bestuur participatie en een bepaalde mate van gelijkwaar-
digheidd tussen het bestuursorgaan en de belanghebbende veronderstelt. En over-
legg is een geschikt instrument om in die gevallen die zich daarvoor lenen, tot een 

789.. Wat betreft het horen van derde-belanghebbenden: Klap & Ten Berge (1997), p. 80; Nicolaï 
(1997b)) is daarentegen van mening dat deze bepalingen wel primair dienen om belangheb-
bendenn in de gelegenheid stellen om hun belangen te verdedigen (p. 412 en 413). 

790.. Kamerstukken II, 1988 -1989, 21 221, nr. 3, p. 93 en 94. 
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juridischh aanvaardbaar en tevens werkbaar besluit te komen.791 Overleg is in 
zoverree een van de meest horizontale vormen van communicatie.792 Overleg is 
eenn vorm van communicatie waarbij partijen met een zekere onbevangenheid en 
zonderr starre vooringenomenheid bereid zijn om zich in eikaars standpunten te 
verdiepenn en om op basis daarvan hun voorlopige oordelen en beslissingen in 
heroverwegingg te nemen. 

Eenn algemene plicht tot het voeren van overleg voor bestuursorganen bestaat 
niett Maar als een bestuursorgaan ervoor kiest om overleg te voeren met een 
belanghebbende,, mag het zich vervolgens niet zomaar uit dat overleg terugtrek-
ken.. Een bestuursorgaan mag immers, als het eenmaal voor overleg heeft geko-
zen,, niet zonder meer overgaan tot de verticale vorm van bestuur.793 Dat betekent 
datt een bestuursorgaan dat een mediation is aangegaan, zich niet zomaar daaruit 
kann terugtrekken. Het dient dat ten minste op grond van een 'goede' argumenta-
tiee jegens de wederpartij en de mediator te doen. 

Dee beginselen van behoorlijk bestuur zijn voorts voor mediation van beperkte 
betekenis,, omdat zij het gedrag van partijen bij onderhandelend bestuur slechts 
eenzijdigg regelen. De functie van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
iss immers om bescherming te bieden aan belanghebbenden jegens bestuursorga-
nen.. Deze dienen alleen ter bescherming van hun rechten en de rechtens 
erkendee belangen.794 De principes van mediation daarentegen stellen eisen 
inzakee constructief overleg ten aanzien van alle daarbij betrokken partijen.795 

9.4.39.4.3 Vaststellingsovereenkomst 

DeDe 'bestuursrechtelijke' vaststellingsovereenkomst: algemeen 

Hiervoorr kwam reeds ter sprake dat bij een succesvolle mediation in een 
bestuursrechtelijkk conflict, het resultaat daarvan in een vaststellingsovereen-
komstt valt te consolideren. Deze figuur leent zich immers ook voor toepassing 
buitenn het vermogensrecht. Het is tevens mogelijk, dat het bestuursorgaan het 
positievee resultaat van de mediation rechtstreeks in een nieuw besluit vastlegt.796 

791.. Hoekema e.a. (1998). 
792.. Zie voor een overzicht van verschillende definities, Bleker (1984), p. 8 en 9. 
793.. De Waard (1998), p. 207: hij baseert zich daarbij mede op door hem geannoteerde jurispru-

dentie:: Pres. Rb. Groningen 11 augustus 1995, RAwb,1996, nr. 17, m.n. B.W.N, de Waard. 
794.. Nicolaï (1990), i.h.b. hoofdstuk 10: hij verwerpt echter de gedachte dat de bestuursrechtelijke 

rechtsbetrekkingg een wederkerig karakter heeft. 
795.. Zie paragraaf 9.3.4. 
796.. In het mediation-experiment van de Rb. Zwolle worden succesvolle bemiddelingen (in het 

algemeen)) niet met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst afgerond, maar (zo nodig) 
mett een besluit. Wel wordt een proces-verbaal van de mediation-bijeenkomsten opgesteld en 
daarnaastt vertrouwd op de kracht van het proces. Wat de voorkeur geniet, een vaststellings-
overeenkomstt of (direct) een besluit, is mede afhankelijk van de aanwezigheid van derde-
belanghebbenden. . 
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Daarbijj  is het overigens wel verplicht om alle formele (wettelijke) eisen die daarvoor gel-
denn in acht te nemen. Dat betekent voor een milieuvergunning bijvoorbeeld veelal, dat het 
bestuursorgaann het ontwerp daarvan ter inzage moet leggen en dat het een voorbereidings-
proceduree dient te volgen. Het getuigt van efficiëntie als het bestuursorgaan de voorberei-
dingsproceduree parallel weet te laten verlopen aan de mediation. 

Eenn vaststellingsovereenkomst met betrekking tot een bestuursrechtelijk geschil 
iss in feite een bijzondere bevoegdhedenovereenkomst. Het onderwerp van die 
overeenkomstt is immers een publiekrechtelijke bevoegdheid. 

Opp de bestuursrechtelijke vaststellingsovereenkomst zijn in principe 
dezelfdee regels van toepassing als op de 'gewone' bevoegdhedenovereenkomst. 
Daarnaastt gelden de artikelen 7:900 BW en volgende. Uit artikel 7:906 BW blijk t 
immers,, dat die regelgeving ook buiten het vermogensrecht van toepassing is, 
mitss de aard van de desbetreffende rechtsbetrekking zich er niet tegen verzet. 

Dee vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een bestuursrechtelijk conflict kan ook 
deelss een vermogensrechtelijke overeenkomst zijn, als daarbij ook een publiekrechtelijke 
rechtspersoonn partij is. 

Overr het algemeen geldt, dat alleen het bestuursorgaan waaraan de publiekrechtelijke 
bevoegdheidd toekomt die onderwerp is van de bevoegdhedenovereenkomst, bevoegd is om 
dezee aan te gaan.797 Dat bestuursorgaan dient daarbij op grond van het specialiteitsbegin-
sell  en het verbod van détournement de pouvoir te blijven binnen de grenzen van die 
bevoegdheid.. Het bestuursorgaan mag dus alleen deze overeenkomst aangaan ter beharti-
gingg van het algemeen belang, met het oog waarop die bevoegdheid bij of krachtens de wet 
aann hem is toegekend. Het bestuursorgaan mag daarom (bij een strikte toepassing van het 
specialiteitsbeginsel)) alleen van de wederpartij een prestatie verlangen die ten dienste staat 
vann het realiseren van dat algemene belang.79 

Opp grond van de algemene regels van het contractenrecht, die ook buiten het vermogens-
rechtt gelden, zijn partijen in beginsel verplicht om de overeenkomst na te komen (pacta 
suntt servanda).799 De belanghebbende kan nakoming daarvan desnoods in bestuursrecht-
spraakk afdwingen (zie paragraaf 2.3.4).800 Dat bevoegdhedenovereenkomsten in beginsel 
bindendd zijn, is onder andere in het Kruseman-arrest bepaald. Derden zijn echter niet 
aann een overeenkomst gebonden. 

NakomingNakoming van de vaststellingsovereenkomst 

Dee uitvoering van een bevoegdhedenovereenkomst bestaat voor het bestuursor-
gaann veelal uit het nemen van een (volgend) besluit. Dat geldt ook voor de vast-
stellingsovereenkomstt die in de mediation is gesloten. Het bestuursorgaan is 

797.. Lubach (1982), p. 181; zie de toelichting bij aanwijzing 6 van Aanwijzingen voor convenan-
ten,, Stct. 1995, 249. 

798.. Vgl. HR 13 april 1962, AB 1962, 487, m.n. J.R. Stellinga, Nf 1964, 366, m.n. H.J. Beekhuis, 
AAA 1963, p. 96 -100, m.n. H.D. van Wijk (Kruseman-arrest); vgl. Lubach (1982), p. 152. 

799.. Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 290. 
800.. Lubach (1982), p. 216. 
801.. HR 13 april 1962, AB 1962, p. 487 e.v., m.n. J.R. Stellinga, NJ 1964, 366, m.n. H.J. Beekhuis. 
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daarbijj  gebonden aan alle normen, de wettelijke en de ongeschreven, die krach-
tenss het bestuursrecht voor het nemen van een besluit gelden. Gelet op de artike-
lenn 3:1 en 3:4 Awb dient het bestuursorgaan al voordat deze overeenkomst wordt 
gesloten,, de belangen tegen elkaar af te wegen. Bovendien kan een bevoegdhe-
denovereenkomstt het bestuursorgaan nimmer van de plicht ontslaan om (alsnog) 
bijj  het nemen van het besluit ter uitvoering van die overeenkomst alle relevante 
belangenn af te wegen. De uitkomst daarvan kan zijn, dat het betrokken alge-
meenn belang zich blijkt te verzetten tegen de nakoming van de overeenkomst, 
zodatt het bestuursorgaan genoodzaakt is om een ander besluit te nemen dan het 
overeengekomenn besluit. In zoverre is de zekerheid die een vaststellingsovereen-
komstt aan de wederpartij biedt, betrekkelijk en kan deze veelal niet meer dan een 
inspanningsverplichtingg voor het bestuursorgaan inhouden.03 

Dee uitspraak van 1 september 199a van de Afdeling geschillen 4 biedt daarvan een duide-
lijkee illustratie. Het volgende deed zich voor. De Minister van Verkeer en Waterstaat had 
eenn convenant gesloten met een bedrijf inzake de lozing van afvalstoffen in oppervlaktewa-
ter.. Dat convenant hield een bevoegdhedenovereenkomst in. Daarin was vastgelegd dat, 
indienn per 1 januari 1991 een bepaalde reductie van de cadmiumlozing zou zijn gereali-
seerd,, de vergunning voor een aantal jaren zou worden verlengd. De verlenging van die 
vergunningg vond plaats op basis van de Wabm en WVO. Voor de verlenging gold uit 
hoofdee van die wetten dezelfde procedure als die voor de verlening van een lozingsvergun-
ning.. Dat betekende, dat de minister verplicht was om alle relevante belangen af te wegen 
enn om daarbij de omvang van de lozing van alle stoffen, niet alleen van cadmium, in ogen-
schouww te nemen naar het moment van de vergunningverlening. Tevens diende de minis-
terr daarbij daadwerkelijk in te gaan op de bezwaren die derden in het kader van de 
voorbereidingsproceduree naar voren hadden gebracht. De vergunning was echter uitslui-
tendd verstrekt op grond van de overweging, dat de overeengekomen reductie van de cad-
miumlozingg was bereikt, slechts één van de aspecten van het milieubelang dat 
beschermingg vond in het toepasselijke wettelijke voorschrift. De verlening van de vergun-
ningg werd vernietigd, omdat op basis van het convenant een te beperkte toetsing had 
plaatsgevonden,, terwijl deze uit hoofde van de Wabm volledig diende te zijn. Dit arrest 
leidtt tot de conclusie dat dit type convenant jegens de wederpartij niet meer dan een 
inspanningsverplichtingg van het bestuursorgaan kan inhouden. 5 

Hett oordeel van de Afdeling geschillen ging echter nog verder. Naar haarr oordeel passen 
toezeggingenn van de vergunningverlener aan de aanvrager in een convenant of anderszins 
niett in het systeem van de Wabm (heden: Wm) en de WVO. De Afdeling geschillen lijk t 
daarmeee van oordeel, dat het onderhavige convenant in strijd is met de wet. Met Drup-
steenn ben ik van mening, dat de Afdeling geschillen hier te ver doorschiet, omdat een 
bestuursorgaann in beginsel bevoegd is om met betrekking tot de hem toekomende 
bevoegdhedenn overeenkomsten te sluiten. Uit deze uitspraak blijkt niet, dat de vereisten 
diee gelden voor een rechtsgeldige totstandkoming van een bevoegdhedenovereenkomst, 

802.. Afgezien het geval van een volstrekt gebonden bevoegdheid. 
803.. Vgl. Polak (1999), p. 113. 
804.. AGRvS 1 september 1992, AB 1993, 400 (Hydro Agri), m.n.Th.G. Drupsteen; vgl. Vz. AGRvS 

266 september 1991, AB 1992, 283, m.n. A.M.F. Brenninkmeijer; Vz. AGRvS 16 november 
1990,, M & R 1991, 9, nr. 103, p. 494 e.v. (Polystyreenfabriek Gemert) en ABRvS 19 oktober 
1995,, AB 1996,165, m.n. R. van Gestel (OBA). 

805.. Th.G. Drupsteen in zijn noot bij AB 1993,400. 
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zijnn geschonden. Niet de rechtsgeldigheid van het convenant was in feite het voorwerp van 
hett geschil, maar de (wijze van) nakoming daarvan. Het algemeen belang of belangen van 
derdenn kunnen zich tegen die nakoming verzetten, op grond van het feit dat zij zwaarwe-
gende,, niet in het contract verdisconteerde omstandigheden opleveren. Deze twee zaken -
dee rechtsgeldigheid en de uitvoering van de overeenkomst - haalt de Afdeling geschillen 
inn deze uitspraak door elkaar. 

Alss tijdens de mediation op de juiste wijze belangen van derden worden betrok-
ken,, loopt de wederpartij van het contracterende bestuursorgaan niet zoveel 
risico,, dat het bestuursorgaan later vanwege die belangen de overeenkomst niet 
kann nakomen. Het is daarom van belang, dat derde-belanghebbenden reeds -
indienn zij daarmee instemmen - bij de mediation worden betrokken. 

Ookk zwaarwegende omstandigheden kunnen meebrengen, dat het bestuurs-
orgaann van de plicht tot nakoming is ontslagen. Dat geldt ook voor een vaststel-
lingsovereenkomst.. De overeenkomst behoudt overigens ook dan in principe zijn 
bindendee kracht. Het bestuursorgaan is immers in geval van dergelijke zwaarwe-
gendee omstandigheden over het algemeen nog verplicht om op grond van die 
overeenkomstt plaatsvervangende schadevergoeding te betalen aan zijn weder-
partij. . 

Hett criterium van zwaarwegende belangen is ontleend aan het door de Hoge Raad gewe-
zenn Landsmeer-arrest. Uit dat arrest blijkt, dat niet-nakoming door het bestuursorgaan 
slechtss gerechtvaardigd is, als de niet-voorziene omstandigheden zwaarwegend zijn. De 
rechterr laat het daarbij in de eerste plaats over aan het bestuursorgaan om te beoordelen of 
dezee omstandigheden zodanig zwaarwegend zijn dat niet-nakoming is gerechtvaardigd. 
Dee rechter zal die beoordeling met de nodige terughoudendheid toetsen. Of sprake is van 
onvoorzienee omstandigheden is een kwestie van uitleg van de overeenkomst. Het gaat 
daarbijj  niet om in de overeenkomst verdisconteerde omstandigheden en niet om de kwes-
tiee of omstandigheden objectief gezien (los van de veronderstelde bedoeling van partijen) 
voorzienbaarr waren. °7 Ook een beleidswijziging kan vanuit de positie van het bestuurs-
orgaann gezien derhalve een onvoorziene omstandigheid opleveren. 

Blijkenss het arrest van de Hoge Raad van 23 juni 1989 zijn bepalend de aard van de over-
eenkomst,, de aard van de overheidstaak waarop de desbetreffende overheid zich beroept, 
enn het gewicht van de maatschappelijke belangen die met de beleidswijziging zijn 
gediend.088 De eisen die de Hoge Raad in dat arrest formuleert, lijken strenger dan de 
eisenn die hij heeft aangelegd in het hiervoor vermelde Landsmeer-arrest,8°9 niet in de laat-
stee plaats, omdat dit college zich bij de beoordeling of aan deze eisen is voldaan, minder 
terughoudendd opstelt dan het deed in het Landsmeer-arrest.8l° 

806.. HR 4 januari 1963, NJ 1964, 202 - 204, m.n. J.H. Beekhuis; ARB 1963, p. 596, m.n. J.R. 
Stellinga. . 

807.. Kobussen (1991), p. 232 - 238. 
808.. HR 23 juni 1989, AB 1989, 551, NJ 1991, 673, m.n. M. Scheltema (CGN - Nieuwegein II); zie 

Kobussenn (1991), p. 251 - 254. 
809.. Simon (1993b), p. 242. 
810.. Kobussen (1991), p. 253. 
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Voorr de burger zal een 'beleids'wijziging echter niett of wellicht slechts in zeer bijzondere 
gevallenn een onvoorziene omstandigheid kunnen opleveren die een aantasting van een 
{bevoegdheden)overeenkomstt rechtvaardigt. 

DeDe vaststelling contra legem 

Hett zou kunnen gebeuren, dat het bestuursorgaan en de belanghebbende/weder-
partijj  een vaststellingsovereenkomst sluiten, die een vaststelling inhoudt van de 
tussenn hen bestaande verbintenis die, achteraf gezien, in strijd is met een wette-
lij kk voorschrift. De belastingplichtige en de belastinginspecteur spreken bij-
voorbeeldd een bepaalde hoogte van een belastingaanslag af, op grond waarvan de 
tee betalen belasting uiteindelijk minder of meer blijkt te bedragen dan die uit de 
wett voortvloeit. Het gemeentebestuur gaat bijvoorbeeld akkoord met het feit, dat 
eenn belanghebbende in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan een 
huiss bouwt op een stukje grond in het bos van enkele duizenden hectare. De 
burenn krijgen in ruil voor hun akkoord daarmee een extra stukje tuin. Het valt 
niett uit te sluiten dat partijen tot dergelijke afspraken komen in de mediation. 

Dezee situatie laat zich vergelijken met gedogen. Gedogen is het niet optreden 
tegenn een overtreding van een rechtsregel door een bestuursorgaan dat tot zoda-
nigg optreden in beginsel bevoegd en feitelijk in staat is.8 l? Daarbij hoeft overigens 
geenn sprake te zijn van een expliciete besluitvorming, wel veronderstelt gedogen 
datt het desbetreffende bestuursorgaan van de overtreding op de hoogte is. ^ 

Gedogenn is dus het willens en wetens niet optreden tegen overtredingen. Omdat gedogen 
eenn niet-optreden tegen een overtreding inhoudt, zou dat als tegenwettelijk handelen kun-
nenn worden beschouwd. Gedogen valt echter niet op één lijn te stellen met de hiervoor 
genoemdee contra-legemovereenkomsten, omdat het bevoegde bestuursorgaan ingevolge 
dee wet niet verplicht is tot handhaving van de regelgeving, maar daartoe over een discretio-
nairee bevoegdheid beschikt. In zoverre heeft gedogen een wettelijke basis.815'816 De res-
trictiess die voor gedogen gelden, behoren daarom in versterkte mate voor contra-
legemcontractenn te gelden. 

811.. Tjittes (1994), p. 35. 
812.. Zie voor het onderscheid tussen de vaststellingsovereenkomst en de vaststelling, Van Ros-

summ (2001), p. 15: "Bij vaststellingsovereenkomsten met vaststelling door partijen gezamen-
lij kk bevat de vaststellingsovereenkomst de vaststelling zelf. Dat onderscheid is niet altijd 
helder",, Van Rossum (2001), p. 27. 

813.. Michiels (1995), p. 29: dat derden in dergelijke omstandigheden aanspraak kunnen maken 
opp handhaving van de wet, valt af te leiden uit de jurisprudentie inzake gedogen in het ruim-
telijke-ordeningsrecht.. Inmiddels zou de bestuursrechter soms minder strenge eisen stellen 
tenn aanzien van de toelaatbaarheid van gedogen. 
Jurgenss (1996), p. 70: .een in beginsel bestaande plicht tot handhaving zou niet (behoren te) 
gelden. . 
Hett lijk t erop dat er inmiddels een verschil bestaat in de wijze waarop dat beginsel in het 
milieurechtt en in het ruimtelijke-ordeningsrecht wordt toegepast. Zie daarover Vermeer 
(2001),, p. 81: "Waarom dit onderscheid wordt gemaakt is niet duidelijk." 

814.. Jurgens (19%), p. 8. 
815.. Van Buuren (1992), p. 208. 
816.. Idem. 
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Dee vraag is of een vaststelling contra legem rechtens gezien geoorloofd is. Artikel 
7:9022 BW bepaalt daarover, dat een vaststelling in strijd met dwingend recht 
rechtsgeldigg is, mits deze naar inhoud en strekking niet in strijd is met de goede 
zedenn of de openbare orde. 7 Publiekrecht hoeft niet noodzakelijkerwijs van 
openbaree orde te zijn. Dat is afhankelijk van de strekking van het desbetreffende 
voorschrift.. Artikel 7:2 Awb is blijkens de jurisprudentie die betrekking heeft op 
artikell  8:69 Awb bijvoorbeeld niet van openbare orde. In geval van kwesties waar-
bijj  een zwaarwegend algemeen belang in het geding is, kan daarentegen wel 
sprakee zijn van strijd met de goede zeden of strijd met de openbare orde. Daarbij 
valtt bijvoorbeeld te denken aan het algemeen belang van de volksgezondheid, vei-
ligheid,, en milieubelangen. 

Inn het ambtenarenrecht en het fiscale recht is in een enkel geval erkend, dat ook een 
bevoegdhedenovereenkomstt contra legem bindend kan zijn, zelfs voor de burger. De bur-
gerr is dan gebonden op grond van het algemene vertrouwensbeginsel. 9 Uit dit algemene 
rechtsbeginsell  valt ook de regel 'pacta sunt servanda' af te leiden. De binding van de bur-
gerr jegens het bestuursorgaan vindt uiteindelijk haar legitimatie in zijn uitdrukkelijke 
instemming. . 

Eenn vaststelling contra legem lijk t zich echter slecht te verdragen met het legali-
teitsbeginsell  en het specialiteitsbeginsel. 

Aann het legaliteitsbeginsel ligt de rechtsstaatgedachte ten grondslag. Op basis van die 
gedachtee valt na te gaan of een vaststellingsovereenkomst contra legem is toegestaan en zo 
ja,, onder welke voorwaarden. In essentie houdt die gedachte in, dat machtsuitoefening 
doorr de overheid een dienend karakter behoort te hebben. Uit hoofde daarvan kan een aan-
tall  eisen aan deze machtsuitoefening worden gesteld. De machtsuitoefening mag bijvoor-
beeldd niet willekeurig zijn én alleen ten nadele van bepaalde personen plaatsvinden, 
indienn deze wordt uitgeoefend ten behoeve van een bepaald algemeen belang. Uit het die-
nendee karakter van het overheidsoptreden vloeit tevens voort dat wanneer bestuursorga-
nenn ingrijpen in relaties tussen leden van de samenleving, dit proportioneel, afgebakend 
enn controleerbaar moet zijn. Het ligt vervolgens in de lij n van de dienende functie van het 
overheidsoptreden,, dat bestuursorganen verantwoording afleggen voor hun handelingen 
aann degenen wier rechtspositie het betreft, en aan de gemeenschap ten behoeve van wie 
datt optreden geschiedt. Anders gezegd, de 'bewijslast' van de noodzaak van vrijheidbeper-
kendee ingrepen rust op de overheid. Betrokkenen behoren inzicht te kunnen krijgen in 
dee motieven die aan het optreden van overheden te grondslag liggen, en indien dat optre-
denn niet legitiem is, de middelen te verkrijgen om zich daartegen desgewenst te verweren. 
Hett 'klassieke' legaliteitsbeginsel gaat uit van de gedachte, dat deze waarden het best zijn 
gewaarborgd,, als bestuursorganen alleen op basis van een wettelijk voorschrift mogen 

817.. Brenninkmeijer (2001), p. 838. 
818.. Vgl. Handboek Mediation, p. 211 en 212. 
819.. Roelvink (1985); Nicolaï (1991); Klein Spronkelhorst (1999), p. 114 en 115; Happé (1996), 

p.. 216-218. 
820.. Van Ommeren (1996a), p. 11. 
821.. H.J. Simon noemt in zijn noot bij Vz. ARRvS 28 oktober 1989, AB 1991, 550 als uitgangspunt 

inn het bestuursrecht de burgerlijke vrijheid, waaruit hij vervolgens het proportionaliteitsbe-
ginsel,, het subsidiariteitsbeginsel en het motiveringsbeginsel afleidt. Zie ook de noot van 
hemm en H. Gieske bij Vz. ARRvS 2 juli 1990, AB 1991, 287; Simon (1993b), p. 304 - 310. 
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handelen.. Een wettelijk voorschrift zou immers de beste garantie bieden tegen willekeur 
enn machtsmisbruik door overheden en vervolgens de meeste rechtszekerheid verschaften 
omtrentt het bestaan van aan overheden toekomende machtsmiddelen en de omvang daar-
van.. Een wettelijk voorschrift zou bovendien de beste garantie vormen voor een gelijke 
behandelingg van personen. De gedachte die in het klassieke legaliteitsbeginsel ligt beslo-
ten,, houdt derhalve in dat overheden slechts macht mogen uitoefenen voorzover de volks-
vertegenwoordigingg daartoe toestemming heeft gegeven. 

Hett legaliteitsbeginsel valt niet los te zien van het specialiteitsbeginsel. Zonder het specia-
liteitsbeginsell  zou de betekenis van het legaliteitsbeginsel illusoir worden. Op grond van 
hethet specialiteitsbeginsel mag het bestuursorgaan immers zijn publiekrechtelijke bevoegd-
heidd die het heeft ontleend aan een wettelijk voorschrift, slechts aanwenden ter beharti-
gingg van het algemeen belang, met het oog waarop deze aan dat bestuursorgaan is 
toegekend.. De strekking van het wettelijk voorschrift bepaalt welk algemeen belang dat 
betreft.. Een strikte toepassing van het specialiteitsbeginsel brengt mee, dat het bestuursor-
gaann van de wederpartij slechts een prestatie mag verlangen die ten dienste staat van de 
realiseringg van dat belang.822 

Dee volgende eisen inzake een vaststelling zouden uit deze waarden die ten grond-
slagg liggen aan het legaliteits- en specialiteitsbeginsel afgeleid kunnen worden. 

Dee overeenkomst mag niet in strijd zijn met de strekking van de wet. In de 
strekkingg van de wet komt immers de 'wiT van de wetgever tot uitdrukking. 
Strijdd met de wet kan wel aanvaardbaar zijn, als betrokkenen met de over-
eenkomstt anticiperen op komende wetgeving.823 Ook in dat geval kan de 
overeenkomstt immers verondersteld worden in overeenstemming te zijn 
mett de 'wiT van de wetgever. 

-- Het doel van de overeenkomst mag niet zijn om de wet te schenden.824 Deze 
eiss lijk t in het verlengde van de vorige eis te liggen. Een compromis dat is 
geslotenn ter beëindiging van een bestuursrechtelijk geschil zal gelet op de 
functiee daarvan aan deze eis voldoen, mits deze dient ter beëindiging van 
eenn onzekerheid of een geschil over de inhoud van een rechtsbetrekking.825 

Dee belanghebbende moet de gevolgen van de overeenkomst hebben kunnen 
overzienn op het moment dat hij deze aanging (rechtszekerheid). 

-- Er mag geenszins sprake zijn van een vorm van machtsmisbruik door het 
bestuursorgaan.. Onevenredigheid van de prestaties van partijen duidt op 
machtsmisbruikk en is uit dien hoofde niet aanvaardbaar. In deze eis bevat 
eenn waarborg voor de belanghebbende tegen willekeur door het bestuursor-
gaan. . 

822.. Vgl. HR 13 april 1962, AB 1962, 487, m.n. J.R. Stellinga; NJ 1964, 366, m.n. LJ.H. van de 
Bergh,, AA 1963, p. 96 -100, m.n. H.D. van Wijk (Kruseman-arrest); vgl. Lubach (1982), p. 152 
enn 153. 

823.. HR 12 april 1978, BNB 1978/135 - 137 (Doorbraakarresten); Happé (1996), p. 34 en 35: hij 
spreektt in dit verband niet van 'contra legem*, maar van 'praeter legem* (p. 10). 

824.. Happé (1999), p. 216 - 218; Wartel (1996), p. 251 en 252; Roelvink (1985), p. 184 -187. 
825.. Zie artt. 7:900 en 7:902 BW. 
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Hett sluiten van een dergelijke overeenkomst mag niet ten koste gaan van de 
waarborgenn voor derde-belanghebbenden. Wanneer een wettelijk voorschrift 
medee strekt ter bescherming van belangen van deze derden, kunnen zij in 
beginsell  aanspraak maken op de handhaving van dat wettelijk voor-
schrift.826 6 

Dezee eisen zijn mede ontleend aan de jurisprudentie en de literatuur over 
gedoogbesluitenn en aan de jurisprudentie over de werking van het vertrouwens-
beginsell  contra legem. 7 Een vaststelling contra legem is dus soms aanvaard-
baar,, mits daarbij wordt voldaan aan een aantal stringente eisen. 

9.4.44 Positie van derde-belanghebbenden 

Mediationn zou ook toepassing kunnen vinden in bestuursrechtelijke conflicten 
waarbijj  derde-belanghebbenden zijn betrokken. Aan de rechtsgeldigheid van 
mediationn staat dat niet in de weg. Wel maakt die betrokkenheid een mediation 
gecompliceerder.. De betrokkenheid van deze derden kan een met mediation 
bereiktt akkoord volledig op losse schroeven zetten, als deze derde-belanghebben-
denn daarmee niet instemmen. Het akkoord bindt hen immers niet. Zij kunnen 
bovendienn tegen het besluit dat het bestuursorgaan op basis van dat akkoord 
neemt,, bezwaar maken en in beroep gaan. 

Inn theorie kan ook de wederpartij/belanghebbende dat doen. Niet valt uit te sluiten, dat het 
bestuursorgaann dan met succes een beroep kan doen op het algemene vertrouwensbegin-
sell  - als algemeen beginsel van het contractenrecht - ter rechtvaardiging van zijn 
besluit.8299 Dat beroep zal echter niet slagen als de overeenkomst verplicht tot een prestatie 
diee in strijd is met dwingend recht dat een zwaarwegend algemeen belang dient. 

Mett het oog op de rechtszekerheid voor partijen is het daarom wenselijk, dat deze 
derdenn al in de precontractuele fase, dat wil zeggen, tijdens de mediation, bij de 
besluitvormingg worden betrokken.830 Het is aan de mediator om boven tafel te 
krijgenn welke derde-belanghebbenden betrokken zijn en om er op aan te sturen, 
datdat zij aan de mediation deelnemen. Dat valt alleen te bereiken als partijen en 
dezee derden daarmee instemmen. Mediation is immers volledig op vrijwillighei d 
gebaseerd. . 

Mediationn mag geen afbreuk doen aan de rechten die derde-belanghebbenden kunnen 
ontlenenn aan het bestuursprocesrecht. Dat gebeurt ook niet. Zij zijn immers slechts aan 
hett met de mediation bereikte 'akkoord' gebonden, als zij aan de mediation hebben deelge-
nomenn en daarmee, inclusief het resultaat daarvan, hebben ingestemd. 

826.. Zie inzake gedoogbeslissingen: Michiels (1995), p. 29. 
Dee contra-legemcontracten in het ambtenarenrecht en het fiscale recht gingen overigens 
alleenn over tweepartijenconflicten inzake een financiële aangelegenheid. 

827.. Zie voor een overzicht van die jurisprudentie: Nicolaï e.a. (1997b), p. 293  295. 
828.. Van der Vlies (2001), p. 192. 
829.. Nicolaï (1991) m.b.t. tot het ambtenarenrecht. 
830.. Vgl. Van der Vlies (2001), p. 182. 
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9.4.$9.4.$ Toepassingsmogelijkheden 

Algemeen Algemeen 

Eenn inventarisatie van de eventuele toepassingsmogelijkheden van mediation in 
hett bestuursrecht levert de volgende aandachtspunten op die in verband zijn te 
brengenn met de kenmerken van een bestuursrechtelijk geschil en het bestuurs-
procesrecht. . 

Onderhandelingsruimte Onderhandelingsruimte 

Dee onderhandelingsruimte van bestuursorganen wordt beperkt door het legali-
teitsbeginsell  en het specialiteitsbeginsel. Een groot obstakel lijk t dat echter niet te 
zijnn voor mediation. Alleen al het feit dat overheidsorganen geregeld bevoegdhe-
denovereenkomstenn sluiten, vormt een belangrijke indicatie dat er voldoende valt 
tee onderhandelen met bestuursorganen. Hetzelfde geldt voor het feit dat bij een 
bestuursrechtelijkk geschil altijd een bepaald algemeen belang is betrokken. Ook 
datt blijkt geen obstakel te zijn voor onderhandelend bestuur. 

Dezee beginselen stellen echter wel grenzen aan wat partijen ter beëindiging van 
hunn conflict kunnen afspreken. Deze grenzen zijn overigens alleen van belang 
voorr zover het om een rechtsgeschil gaat. Alle andere aspecten van het geschil die 
ookk in de mediation aan de orde komen, vallen niet onder deze beperking. Het 
gaatt daarbij bijvoorbeeld om bejegening, verdere planning van besluitvorming, 
hett maken van afspraken over hoe een bepaald onderzoek dient te worden inge-
richt.. Tevens staan deze beginselen er niet aan in de weg, dat het bestuursorgaan 
onderzoektt of het met het toepassen van andere bevoegdheden aan de belangen 
vann de belanghebbende tegemoet kan komen. 

Meerpartijenconflieten Meerpartijenconflieten 

Zowell  in het materiële bestuursrecht als in het bestuursprocesrecht nemen 
derde-belanghebbendenn veelal een belangrijke positie in. Bij een groot deel van 
dee bestuursrechtelijke conflicten zijn immers verscheidene belanghebbenden 
betrokken,, die vaak tegengestelde belangen hebben (zie paragraaf 4.2.1). Hun 
belangg kan verdisconteerd zijn in het algemeen belang dat het bestuursorgaan 
behartigt.. Zij hebben in veel gevallen het recht om gehoord te worden en hebben 
tevenss het recht om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen besluiten waardoor 
zijj  nadeel dreigen te ondervinden. Hun betrokkenheid maakt het toepassen van 
mediationn in een bestuursrechtelijk conflict gecompliceerd. 

OpenbaarheidOpenbaarheid van bestuur versus geheimhouding 

Openbaarheidd van bestuur is uitgangspunt in het bestuursrecht, geheimhouden 
vann schriftelijke informatie door het bestuursorgaan is uitzondering. Deze regel 
iss vastgelegd in de Wet openbaarheid van bestuur. Bij mediation doet zich een 
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omgekeerdee situatie voor. Geheimhouding is regel, openbaring van wat tijdens de 
mediationn heeft plaatsgevonden is uitzondering. Het openbaar maken daarvan 
magg alleen plaatsvinden, als partijen dat hebben afgesproken. Afspraken tussen 
hett bestuursorgaan en de belanghebbende kunnen echter deze wet niet opzij zet-
ten,, en niet aan derden die om informatie vragen over wat tijdens de mediation-
proceduree aan de orde is geweest, worden tegengeworpen. 3I Zo'n verzoek zal de 
rechterr los van wat deze afspraken tussen partijen inhouden, op basis van de Wet 
openbaarheidd van bestuur beoordelen. Dat betekent dat verslagen van mediation-
bijeenkomstenn en de schriftelijke afspraken in beginsel openbaar gemaakt moe-
tenn worden, ingeval deze documenten zich onder het bestuursorgaan bevinden. 
Mett betrekking tot hetgeen tijdens de mediation heeft plaatsgevonden en niet op 
schriftt is gesteld, is de Wet openbaarheid van bestuur daarentegen niet van toe-
passing. . 

Hett vertrouwelijke karakter vormt dus één van de principes van mediation. Van 
eenn onoverbrugbare spanning tussen dit principe en dat van openbaarheid van 
bestuur,, hoeft echter geen sprake te zijn. De in de wet opgenomen weigerings-
grondenn voor het openbaar maken van schriftelijke informatie bieden voldoende 
mogelijkhedenn om informatie die het bedrijfsbelang van de belanghebbende of 
zijnzijn privacy betreffen, geheim te houden.832 Ook op basis van de weigeringsgron-
denn die zien op het geheimhouden van informatie die betrekking heeft op de eco-
nomischee en financiële positie van overheden en het ambtelijk intern beraad, valt 
inn voldoende mate inhoud te geven aan het vertrouwelijke karakter van media-
tion.833 3 

Vann intern beraad kan sprake zijn wanneer externe personen of organen betrokkenn zijn bij 
hett verzamelen van gegevens, het ontwikkelen van beleidsalternatieven of de afronding 
vann het beraad binnen het overheidsorgaan. Die derde persoon kan bijvoorbeeld een 
mediatorr zijn. Wanneer echter die betrokkenheid het karakter van advisering of gestructu-
reerdd overleg krijgt, kan het gebeuren dat het interne karakter van beraad verloren gaat. Dit 
zouu het geval kunnen zijn bij verslaglegging van een mediation-sessie. ?4 

Hett verdient aanbeveling dat tijdens de intakefase de kwestie van de openbaarheid ter 
sprakee komt en dat het bestuursorgaan en de andere partijen eventueel daarover nader 
afsprakenn maken. 

InIn geval van een succesvolle mediation zal in ieder geval de vaststellingsovereen-
komstt openbaarmaking behoeven. 35 

Opp grond van het motiveringsbeginsel is het bestuursorgaan bovendien gehouden om een 
besluitt dat het heeft genomen naar aanleiding een (geslaagde) mediation te motiveren. 
Hett is ook verplicht om daarover - desgevraagd - politieke verantwoording af te leggen. 

831.. Vgl. Van der Vlies (2001), p. 200. 
832.. Artikel 10 Wob. 
833.. Artikel 11 Wob. 
834.. Aldus: Wigger-Rust (1999), p. 46 en 47. 
835.. Vgl. Van der Vlies (2001), p. 182. 
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Bezwaar-Bezwaar- en beroepstermijn 

Dee bezwaar- en beroepstermijn is kort. Deze bedraagt zes weken.836 Als een 
belanghebbendee niet tijdig bezwaar maakt of in beroep gaat tegen een besluit, 
verkrijgtt dat besluit formele rechtskracht (zie paragraaf 5.2). 

Dee kans bestaat, dat als een mediation in een bestuursrechtelijk geschil 
niett slaagt, de belanghebbende alsnog een rechtsmiddel wil instellen. Het gevaar 
bestaatt dan dat deze termijn van zes weken inmiddels is verstreken. Dit obstakel 
valtt te vermijden door tijdig pro forma bezwaar of beroep aan te tekenen. 

Volgenss standaard mediation-overeenkomsten mag een partij gedurende de 
mediationn geen rechtsmiddel aanwenden, anders dan wellicht tot het veiligstellen 
vann zijn rechten. Daarbij valt te denken aan conservatoir beslag. Met enige creati-
viteitt valt daartoe ook het pro forma indienen van een bezwaarschrift of beroep-
schriftt te rekenen. Wenselijk is echter, dat bij mediation in bestuursrechtelijke 
geschillenn partijen hierover tijdens de intakefase duidelijke afspraken maken en 
communicerenn om te vermijden, dat hun conflict onnodig (nog verder) op scherp 
wordtt gezet. 

Meestall  geeft de rechter een termijn van vier a zes weken om het pro forma beroepschrift 
aann te vullen. Ingeval partijen een mediation beproeven, is het wenselijk dat die termijn 
zonodigg ruimer wordt gesteld. Eiser kan zijn pro forma beroepschrift op dat punt toelich-
ten.. Op die manier wordt voorkomen, dat de rechter en partijen onnodig werk verrichten. 
Bovendienn wordt op die manier vermeden, dat partijen daardoor juridische standpunten 
moetenn gaan formuleren die tot (verdere) escalatie van het conflict kunnen leiden. 

Machtsongelijkheid Machtsongelijkheid 

Hett bestuursprocesrecht heeft mede ten doel om de machtsongelijkheid tussen 
hett bestuursorgaan en de belanghebbende te compenseren. 37 In geval van een 
feitelijkee machtsongelijkheid valt deze tijdens de mediation te compenseren door 
watt wel 'empowerment' van partijen wordt genoemd (zie paragraaaf 9.3.3). 

Inn het bestuursrecht is echter veelal sprake van een machtsongelijkheid 
diee in wetgeving is verankerd. Bij een bestuursrechtelijk geschil heeft het 
bestuursorgaann immers meestal de bevoegdheid om eenzijdig de rechtspositie 
vann een belanghebbende vast te stellen. Die machtsongelijkheid kan (en mag) 
eenn mediator niet opheffen. De rechter is daartoe wel bevoegd, omdat deze krach-
tenss de wet een besluit kan vernietigen, wat valt te rechtvaardigen op grond van 
dee functie van bestuursrechtspraak om eenzijdig rechtsbescherming te bieden 
aann belanghebbenden (zie paragraaf 1.2). Wel kan door middel van mediation een 
contextt geschapen worden waarin het bestuursorgaan bereid is om op construc-
tievee wijze met de belanghebbende te communiceren en om in overleg met de 
belanghebbendee te onderzoeken of een bepaald besluit (voor zover daarvan al 

836.. Artikel 6:7 Awb. 
837.. Vgl. Van der Vlies (2001), p. 196. 
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sprakee is) herziening behoeft en of alternatieven bestaan om alle belangen - het 
algemeenn belang en de belangen van belanghebbenden - te dienen. 

Hett bestuursorgaan is uit hoofde van het materiële zorgvuldigheidsbeginsel verplicht om 
dergelijkee alternatieven te onderzoeken. 3 De rechter onderzoekt overigens slechts margi-
naall  of aan deze verplichting is voldaan en zal alleen een besluit vernietigen wegens schen-
dingg van die plicht als duidelijk is, dat er een alternatief voorhanden was om het 
desbetreffendee algemeen belang te dienen dat voor de belanghebbende minder nadelig is 
dann het in rechte bestreden besluit. Het is aan eiser om dat aannemelijk te maken. Tijdens 
dee mediation zou veel meer betekenis aan dat beginsel kunnen worden gegeven dan in de 
contextt van rechtspraak mogelijk is. 

Veelall  is de overheid voor beleidsvorming en de uitvoering van beleid afhankelijk 
vann een vorm van participatie door burgers. Mediation ligt dan veel eerder in de 
redee dan bij conflicten waarbij deze afhankelijkheid ontbreekt. In geval van een 
dergelijkee afhankelijkheid zal het bestuursorgaan immers eerder tot het voeren 
vann overleg en onderhandelen bereid zijn dan anders. 

Zoo verkeert een bestuursorgaan dat subsidies verstrekt ter bevordering van scholing van 
allochtonenn in een andere positie dan de overheid die moet beslissen op de aanvraag tot 
hett verstrekken van een bijstandsuitkering. In de eerste situatie treedt het bestuursorgaan 
actieff  en stimulerend op. Het bestuursorgaan bevindt zich dan in de positie dat het ter ver-
werkelijkingg van zijn beleid afhankelijk is van de inzet en de prestaties van organisaties die 
belastt zijn met de scholing van allochtonen, en van organisaties die hun belangen verte-
genwoordigen.. Het bestuursorgaan is daarbij tevens afhankelijk van de inbreng van infor-
matie,, kennis en ideeën van hun kant en van hun betrokkenheid bij het algemeen belang 
datt het behartigt. In het geval van de verlening van de bijstandsuitkering vervult het desbe-
treffendee bestuursorgaan daarentegen een meer passieve rol. Het heeft dan immers geen 
bijzonderr belang bij het feit dat die uitkering wordt aangevraagd en neemt dienaangaande 
tott op zekere hoogte een neutrale positie in. Het is in dit geval veeleer de belanghebbende 
diee een bepaalde prestatie verlangt van het bestuursorgaan. In fiscalibus doet zich overi-
genss vaak het omgekeerde voor. Daar is het de inspecteur die een prestatie van de belas-
tingplichtigee eist en daarbij afhankelijk is van de informatie die deze belastingplichtige 
verstrekt,, alle dwangmiddelen ten spijt. Het is dan ook verklaarbaar dat de fiscus en de 
belastingplichtigee op grote schaal overleggen en onderhandelen. Het compromis in het 
bestuursrecht,, dat veelal een resultaat vormt van onderhandelingen, is dan ook met name 
inn fiscalibus tot ontwikkeling gekomen. Ook op andere terreinen van het bestuursrecht 
dann het voormelde ziet men dat de overheid vaak streeft naar overleg met en acceptatie 
doorr betrokkenen en naar een vorm van participatie door hen in haar beleid en de uitvoe-
ringg daarvan. Met betrekking tot het milieurecht en het gebied van de arbeidsomstandig-
hedenn is bijvoorbeeld bekend dat bestuursorganen die met de handhaving van 
bestuursrechtelijkee voorschriften zijn belast, bepaald niet altijd heil zien in het veelvuldig 
enn op grote schaal toepassen van sancties en dat zij door het verstrekken van informatie, 
hett in gesprek treden met belanghebbenden en het maken van afspraken naleving van 
wetgevingg trachten te bevorderen. De gedachte leeft, dat een dergelijke benadering in veel 
gevallenn vruchtbaarder werkt dan handhaving van voorschriften door het eenzijdig 

838.. Nicolaï e.a. (1997), p. 461. 
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opleggenn van sancties. J9 Het tij lijk t zich overigens weer te keren onder de huidige minis-
terr van VROM, die uitdraagt dat een cultuur van gedogen niet (langer) aanvaardbaar is. Hij 
kann daarbij gelet op recente rampen in Enschede en Volendam die mede in verband zijn te 
brengenn met niet-handhaven, op een breed maatschappelijk draagvlak rekenen. 

GevenGeven en nemen 

Kenmerkendd voor het voeren van succesvolle onderhandelingen is, dat partijen 
veelall  bereid blijken om de wederpartij tegemoet te komen en daarvoor soms 
afstandd doen van wat voor hen in eerste instantie belangrijk leek. Het 'geven en 
nemerff  kan een belangrijk element zijn in het voeren van onderhandelingen. Zo 
iss denkbaar dat de aanvrager van een vergunning die een conflict heeft met het 
bestuursorgaann over de inhoud van (het ontwerp van) bepaalde vergunningsvoor-
schriften,, de bereidheid toont om nieuwe vergunningsvoorschriften te accepteren 
omm aan bezwaren van derden tegemoet te komen en dat het bestuursorgaan zij-
nerzijdss bereidheid toont om bepaalde voorschriften ten voordele van de aanvra-
gerr bij te stellen. De aanvaardbaarheid daarvan valt te legitimeren op basis van de 
autonomiee van de aanvrager, mits het bestuursorgaan daarbij blijf t binnen de 
grenzenn van zijn bevoegdheid. Op grond daarvan kan het zelfs aanvaardbaar wor-
denn geacht, dat het bestuursorgaan daarbij ten nadele van de aanvrager van zijn 
beleidd afwijkt. 

Gelett op het feit dat de rechter de redelijkheid van een besluit slechts marginaal toetst, is 
eenn rechterlijke uitspraak met eenzelfde inhoud als de uitkomst van de voormelde onder-
handelingenn minder goed denkbaar. Dat laat zich alleen denken in het geval dat de rechter 
inn de zaak voorziet overeenkomstig het compromis dat partijen tijdens de procedure heb-
benn bereikt. De rechter dient zich immers te beperken tot de toets of het bestuursorgaan 
zijnn beleid juist heeft toegepast en of het bij het afwegen van alle betrokken belangen in 
redelijkheidd (niet) dat besluit heeft kunnen vaststellen. 

DwingendDwingend recht 

Velee regels in het bestuursrecht hebben een dwingendrechtelijk karakter. Een 
groott deel daarvan beoogt zwaarwegende algemene belangen te beschermen. 
Dezee regels dient de rechter meestal ambtshalve toe te passen. De mediator daar-
entegenn behoort geen beoordeling te geven, ook niet over de kwestie of partijen 
overeenkomstigg het dwingend recht handelen. Hij mag zelfs geen oordeel geven 
overr de rechtmatig van wat partijen willen afspreken. Op zichzelf hoeft dit niet 
bezwaarlijkk te zijn. Zijn functie is immers 'slechts' om onderhandelingen tussen 
partijenn te begeleiden en te faciliteren. Hij is niet verantwoordelijk voor de 
inhoudd van de beslissing die partijen gezamenlijk nemen ter beëindiging van 
hunn conflict. Bovendien blijf t het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de 
inhoudd van de te sluiten bevoegdhedenovereenkomst (de bestuursrechtelijke 
vaststellingsovereenkomst)) en het besluit dat het op basis daarvan neemt. De ver-

839.. Aalders & Wilthagen (1994), p. 115 - 140. Zie voor handhaving in het milieurecht en onder-
handelendd bestuur ook Aalders (1998), p. 180. 
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antwoordelijkheidd van het bestuursorgaan is daarbij geen andere dan wanneer 
hett een 'gewone' bevoegdhedenovereenkomst sluit. 

Dee problematiek van een vaststellingsovereenkomst contra legem is behandeld in para-
graaff  9.4.3. 

Precedentwerking Precedentwerking 

Bestuursorganenn zijn verplicht om consistent te handelen. Zij mogen niet de ene 
burgerr anders behandelen dan de andere burger als zij daarvoor geen goede 
redenn kunnen aanvoeren. Het maken van onderscheid moet redelijk zijn en 
geschiedenn op basis van verifieerbare gegevens en criteria. 4° Deze plicht om 
gelijkee gevallen gelijk te behandelen behoeft geen reden te zijn voor het bestuurs-
orgaann om terughoudendheid te betrachten bij het aangaan van een mediation. 
Elkk conflict kent immers zijn eigen mérites en kan wellicht afhankelijk van de 
omstandighedenn van het geval een eigen benadering vergen. Veelal zal het 
bestuursorgaann goede argumenten kunnen aandragen waarom het in het ene 
gevall  wel en in het andere geval niet tot mediation overgaat. 

9.55 V O O R D E L E N EN NADELEN VAN M E D I A T I O N 

9.5.19.5.1 Algemeen 

Mediationn heeft vele voordelen. Bij mediation kunnen partijen - in tegenstelling 
tott bij rechtspraak - alles wat voor hen in relatie tot het conflict van belang is, 
inbrengen.. Mediation is immers niet beperkt tot het oplossen van recktsconflic-
ten,, integendeel. Het is vaak zo, dat daarbij rechtsregels uiteindelijk maar een 
beperktee rol spelen en dat partijen het conflict grotendeels op basis van andere 
criteria,, zoals economische, financiële, beleidsmatige en emotionele, oplossen. 
Mediationn is bovendien niet beperkt, zoals rechtspraak, tot een bepaald type con-
flict. flict. 

Eenn ander voordeel is dat, in geval van een succesvolle mediation, het conflict 
veelall  binnen een korte termijn en vaak tegen aanvaardbare kosten wordt beëin-
digd.. Mediation-sessies zijn immers snel na elkaar te plannen. Voorts valt tijds-
winstt te boeken, doordat het voor mediation niet nodig is, dat voorafgaande 
daaraann een diepgaande bestudering van een dossier plaatsvindt. Het wordt door 
sommigenn zelfs onwenselijk geacht, dat een mediator dit doet, omdat hij daar-
meee de schijn op zich kan laden niet (meer) neutraal te zijn. Als de mediation 
daarentegenn mislukt, kan dat leiden tot vertraging, extra kosten en frustraties. 4I 

Ditt nadeel kan worden ondervangen door de mediation parallel aan een gerechte-
lijk ee procedure te laten verlopen. 

840.. Nicolai {1997), p. 453. 
841.. Van der Vlies (2001), p. 180. 
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Hett aantal geslaagde mediations is overigens verhoudingsgewijs groot (afhankelijk van de 
organisatiee die de mediation reguleert). Zie voor het mediation-project bij de Rechtbank 
Zwollee paragraaf 9.2.2. 

Mediationn heeft voorts als voordeel, dat partijen uiteindelijk zelf het geschil 
beëindigen.. Partijen behouden daarmee hun verantwoordelijkheid. Het laat zich 
denken,, dat een oplossing van het conflict in mediation daarom veelal een meer 
duurzaamm karakter heeft dan een oplossing die een gerechtelijke uitspraak biedt. 

Vaakk ervaren partijen het vertrouwelijke karakter van mediation als een groot 
voordeel.. De keerzijde daarvan is, dat achteraf slechts een zeer beperkte controle 
valtt uit te oefenen op de kwaliteit van de procedure, en of deze heeft plaatsgevon-
denn volgens de principes en codes die daarvoor gelden. In feite kunnen alleen 
partijenn dit controleren en overtreding van die principes en codes sanctioneren 
doorr zich uit de mediation terug te trekken. 

Eenn zwakke schakel van de mediation vormt het feit, dat het toepassen en het sla-
genn daarvan afhankelijk zijn van een constructieve opstelling van alle daarbij 
betrokkenn partijen. Dat geeft mediation in zekere mate een vrijblijvend karakter. 
Somss wil de ene partijen wel een mediation en de andere partij niet. 

Mediationn is bovendien niet geschikt voor elk type conflct. In bepaalde geschillen 
bestaatt uit oogpunt van rechtszekerheid behoefte aan jurisprudentievorming. Die 
situatiee kan zich met name voordoen, als een geschil zich concentreert op de uit-
legg van (nieuwe) regelgeving. Mediation lijk t dan niet een aangewezen vorm van 
conflictoplossing.842 2 

Somss kunnen verhoudingen zodanig verstoord zijn dat vertrouwen tussen partijen niet 
meerr valt te herstellen. Mediation ligt dan niet in de rede. Bepaalde geschillen behoeven 
beslechtingg door middel van een openbare bindende gerechtelijke beslissing, omdat een 
precedentwerkingg gewenst is. Mediation ligt dan eveneens niet in de rede. Soms kunnen 
barrièress zijn gelegen in de persoonlijkheidsstructuur van één van de partijen. Het feit dat 
daarentegenn een grote groep personen bij het geschil betrokken is, hoeft geen negatieve 
indicatiee te zijn. Dat geldt ook voor het feit dat het algemeen belang betrokken is of princi-
piëlee vragen aan de orde zijn. 

Eenn nadeel is, dat vaak niet van tevoren nauwkeurig valt aan te geven welk type 
conflictt wel en welk type conflict niet geschikt is voor mediation. 

Veelall  werken zij die conflicten screenen op 'bemiddelbaarheid' met lijsten van positieve 
enn negatieve indicaties. Het ontwikkelen van indicaties voor een adequate selectie van de 

842.. Vgl. Pach (2001), p. 139. 
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juistee conflictoplossingsmethode voor het desbetreffende geschil staat echter nog in de 
kinderschoenen.. 43 

9.5.22 Mediation vergeleken met bestuursrechtspraak 

EigenEigen verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan en de belanghebbende 

Dezee voordelen en nadelen gelden ook voor mediation in bestuursrechtelijke 
geschillen.. Vooral het feit dat partijen verantwoordelijk blijven voor het oplossen 
vann hun conflict, maakt mediation in bestuursrechtelijke geschillen tot een aan-
trekkelijkk alternatief voor rechtspraak. Dit betekent dat het bestuursorgaan de 
mogelijkheidd behoudt om het conflict te beëindigen door het nemen van een 
besluit;; dat kan zijn een besluit tot het aangaan van de vaststellingsovereenkomst 
off  een besluit ter uitvoering van de in de mediation bereikte overeenstemming. 

Zekerr in het licht van de discussie over de verhouding tussen de bestuursrechter en het 
bestuur,, die een grote impuls heeft gekregen door het rapport 'Bestuur in geding", valt het 
alss een voordeel te beschouwen dat mediation het bestuursorgaan de mogelijkheid ver-
schaftt om te blijven besturen.844 De teneur van dit rapport is, dat de bestuursrechter zich 
inn te vergaande mate in bestuurlijke aangelegenheden mengt en zich te weinig terughou-
dendd opstelt bij een inhoudelijke beoordeling van een bestuursrechtelijk conflict. Overi-
genss is ten aanzien van deze aanname op overtuigende wijze kritiek geuit. 4S 

FormeleFormele eisen inzake de inrichting van de procedure 

Eenn ander genoemd voordeel van mediation in bestuursrechtelijke geschillen is, 
datt er geen wettelijke eisen gelden voor de inrichting van die procedure. De wet 
regeltt bijvoorbeeld anders dan bij rechtspraak (de artikelen 8:1 en 8:69, eerste lid, 
Awb)) niet het object van het geschil. Tijdens de mediation valt dus een discussie 
tee vermijden over de vragen of sprake is van een besluit en of iemand belangheb-
bendee is in de zin van artikel 1:2 Awb. Bovendien heeft mediation als voordeel, 
datt partijen verscheidene besluiten tegelijk in de procedure kunnen inbrengen. 
Hett doet er niet toe, of deze onder de reikwijdte vallen van de artikelen 6:18 en 
6:199 Awb, of dat deze zich voor een voeging lenen naar regels van het bestuurs-
procesrecht. . 

Hett feit dat voor mediation geen wettelijke eisen gelden inzake het object van het conflict 
enn partijen, heeft bovendien als voordeel, dat een conflict dat betrekking heeft op verschei-

843.. Aldus Pach (2001), p. 140: het is de vraag of dergelijke indicaties zijn te ontwikkelen; zie voor 
eenn beschrijving van de indicaties waarmee binnen het project van de Rechtbank Zwolle is 
gewerkt:: Koeken (2000), p. 17 e.v. De betekenis van de verwijzingscriteria was bescheiden 
(p.. 39); zie voor een lijst met positieve en negatieve indicaties ook 'Landelijk project media-
tionn naast rechtspraak' (2001), p. 10; zie voor een opsomming van indicaties ook het Hand-
boekk Mediation, p. 71 en 72. 

844.. Vgl. Van Kemenade e.a. (1997), p. 66. 
845.. De Waard (1997); Allewijn (1997). Deze artikelen bevatten een bewerking van inleidingen die 

dee auteurs hebben gegeven tijdens een symposium aan de KUB met als titel "Openbaar 
bestuurr in de knel door rechtspraak?". 
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denee publiekrechtelijke bevoegdheden of, dat zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk 
vann aard is, in zijn geheel aan een mediator valt voor te leggen. 

Beoordeling:Beoordeling: conflict versus rechtsgeschil 

Tijdenss een mediation wordt een conflict over het algemeen veel diepgaander en 
veell  breder (door partijen) getoetst dan bij rechtspraak. Dat heeft te maken met 
hett feit, dat in mediation elk type conflict aan de orde kan komen (zie paragraaf 
9.3.1).. Mediation gaat over het algemeen over veel meer dan een rechtsgeschil 
russenn partijen. Daardoor kunnen in een mediation, afhankelijk van wat partijen 
verdeeldd houdt, uiteenlopende aspecten aan de orde komen, variërend van econo-
mische,, politieke, relationele, organisatorische, emotionele tot rechtsnormatieve. 
Mediationn biedt de ruimte om een conflict tussen partijen vanuit uiteenlopende 
invalshoekenn te benaderen en om aan al deze aspecten op evenwichtige wijze 
aandachtt te schenken. 

Inn rechtspraak kan daarentegen in principe slechts een rechtsgeschil aan 
dee orde worden gesteld. De rechtsnormatieve aspecten staan daarbij centraal en 
dee rechter mag bij de beoordeling van het geschil niet rechtstreeks aan andere 
toetsingsmaatstavenn dan rechtsnormen refereren. Als de rechter de andere hier-
voorr genoemde aspecten van een geschil volledig in zijn beoordeling zou betrek-
kenn en aan andere maatstaven dan rechtsnormen zou toetsen, gaat hij (strikt 
genomen)) zijn staatsrechtelijke taak te buiten (zie paragraaf 1.4.3). 

Tijdenss een mediation vindt een exploratie plaats van belangen, wensen, behoef-
tenn en opties om het geschil op te lossen. Een dergelijke exploratie ligt bij recht-
spraakk niet in de rede, omdat in die procedure de beoordeling van de 
rechtmatigheidd van een besluit centraal staat. Zo heeft het begrip belang in de 
contextt van rechtspraak een veel beperktere betekenis dan het heeft in de context 
vann mediation. Belang betekent in de context van mediation immers 'alles wat 
voorr partijen 'telt' (zie paragraaf 9.3.1). Dat kan ook een wijze van bejegening zijn 
off  een bepaalde behoefdete aan erkenning. 

Bovendienn is de beoordeling van het conflict in bestuursrechtspraak ex tune 
georiënteerd,, waarbij de rechter toetst of het bestuursorgaan in het verleden rech-
tenss juist heeft gehandeld. Mediation is daarentegen toekomstgericht 

Hett bestuursprocesrecht biedt ruimte aan de rechter om naar de toekomst definitief vast te 
stellenn wat de rechtspositie van de belanghebbende is (zie paragraaf 6.3). Die ruimte zou 
hijj  beter kunnen benutten dan hij nu veelal doet. Deze is echter gelet op de taak die de 
rechterr heeft om recht te spreken nimmer groot genoeg om ook het achterliggende conflict 
integraall  op grond van de voormelde andere aspecten dan rechtsvragen te beoordelen. Die 
anderee aspecten vormen vaak mede (zo niet overwegend) de bron van het conflict. 

Dee rechter toetst over het algemeen slechts marginaal aan het evenredigheidsbe-
ginsell  (zie paragraaf 5.4.1). Bij mediation kunnen partijen daarentegen integraal 
aann dat beginsel toetsen. De mediator kan door middel van het stellen van de 
'juiste'' vragen op het 'juiste' moment het proces zodanig sturen, dat partijen tot 
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constructieff  overleg komen over de implicaties van dat beginsel In het kader van 
diee procedure valt veel meer inhoud te geven aan bijvoorbeeld de regel, dat het 
bestuursorgaann ter behartiging van een bepaald algemeen belang het besluit 
dientt te nemen, dat voor de belanghebbende het minst belastend is. Voorts kun-
nenn partijen op basis van het evenredigheidsbeginsel diepgaand onderzoeken of 
bestuurscompensatiee in de rede ligt en zo ja, in welke vorm deze kan plaatsvin-
den.. Die 'compensatie' kan ook bestaan uit het nemen van een ander soort besluit 
mett betrekking tot een andere activiteit van de belanghebbende dan waarover het 
geschill  oorspronkelijk ging. Ook dat soort zaken toetst de rechter in het algemeen 
niett of slechts marginaal. 

Mediationn kan bijdragen aan een dejuridisering van relaties tussen overheden en burgers, 
watt in ieder geval vanuit de hoek van de politiek positief wordt beoordeeld. 4 Dat hangt 
samenn met het object van het geschil dat aan een mediation kan worden onderworpen, en 
hett feit dat de procedure vooral gericht is op het vinden van een oplossing voor het conflict 
naarr de toekomst. Voorts is daarvoor bepalend dat het conflict in mediation op basis van 
uiteenlopendee criteria valt op te lossen. 

9.66 I N T E G R A T I E V A N E L E M E N T E N V A N M E D I A T I O N I N R E C H T S P R A A K 

9.6.11 Algemeen 

Inn dit hoofdstuk staat de vraag centraal of integratie van elementen van de 
mediationn in de rechtspraak kan bijdragen aan het vergroten van het conflictop-
lossendd vermogen van rechtspraak. Voorwaarde daarvoor is dat uitgangspunten 
vann beide procedures verenigbaar zijn (zie paragraaf 9.1). 

Dee conclusie is dat die integratie slechts in beperkte mate mogelijk is. Er bestaan 
immerss belangrijke verschillen tussen beide procedures die zich met name mani-
festerenn ten aanzien van de staatsrechtelijke taak van de rechter en de formele 
eisenn die gelden voor de inrichting van de rechtspraak. Bij deze formele eisen 
gaatt het vooral om eisen die het object van het geschil bepalen. De kern van het 
verschill  is, dat in mediation elk type conflict aan de orde kan komen, in recht-
spraakk daarentegen - als het erop aankomt - alleen een rechtsgeschil. 

Dezee verschillen werden reeds duidelijk bij het overzicht dat is gegeven in de 
vorigee paragraaf van de voordelen van mediation in vergelijking met bestuurs-
rechtspraak.. In deze paragraaf wordt verder uitgewerkt waarom slechts in 
beperktee mate een integratieve vorm van procesvoering valt te realiseren, gelet op 
dezee verschillen. 

846.. Kamerstukken II, 1999 - 2000, 26 360, nr. 2, p. 33 (Kabinetsstandpunt Juridisering in het 
openbaarr bestuur van 21 december 1998). Vooral de bezwaarprocedure zou mogelijkheden 
biedenn voor mediation. 
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9.6.29.6.2 De taak van de mediator en die van de rechter 

Dee mediator vervult een wezenlijk andere rol dan de rechter. Hij dient neutraal te 
zijn,, in die zin, dat het niet tot zijn taak behoort om op enig moment ten aanzien 
vann het conflict zelf een waardeoordeel uit te spreken. De rechter vervult ook een 
neutralee rol, alleen neutraal heeft hier een geheel andere betekenis, namelijk dat 
hijj  onafhankelijk is ten opzichte van partijen. De mediator heeft niet tot taak om 
tee adviseren over eventuele oplossingen voor het conflict of beslissingen te 
nemen,, ook niet als het de beantwoording van rechtsvragen betreft. 47 Mediation 
iss zowel wat betreft de aanvang als de beëindiging daarvan op vrijwillighei d van 
partijenn gebaseerd. Bij deze procedure blijven partijen verantwoordelijk voor het 
beslissenn van hun conflict, waarbij het bestuursorgaan belast blijf t met het uit-
oefenenn van de desbetreffende publiekrechtelijke bevoegdheden. De rechter is 
daarentegenn verplicht om een uitspraak te doen, zolang het beroep niet is inge-
trokkenn (desiciebeginsel) (zie paragraaf 1.4.7). 

Gelett op het voorafgaande is het in ieder geval onwenselijk, dat de rechter tijdens 
eenn procedure de rol van mediator op zich neemt. Deze twee functies zijn niet te 
verenigenn in één procedure. Hij kan in rechtspraak niet tevens als mediator 
optreden.848 8 

Well  is het aanvaardbaar, dat een rechter naast die functie in andere zaken de functie van 
mediatorr uitoefent, zoals bijvoorbeeld het geval is in het mediation-project bij de Recht-
bankk Zwolle.849 Hij kan dan echter niet in een zaak rechtspreken ten aanzien waarvan hij 
eerderr als mediator is opgetreden. De rechter/mediation behoort bovendien bij voorkeur 
alleenn te bemiddelen in zaken die van andere rechters afkomstig zijn. Van belang is dat 
voorr partijen volstrekt duidelijk blijf t welke rol de persoon in kwestie vervult en dat zij in 
dee rechtszaal niet onder druk worden gezet om door middel van een mediation hun 
geschill  op te lossen. Met het vrijwillig e karakter van mediation verdraagt zich niet, dat een 
rechterr partijen 'dringend adviseert' om een mediation te beproeven, laat staan dat hij aan-
biedtt om het conflict zelf'desgewensf te bemiddelen. 

9.6.39.6.3 Inlichtingen- en verzoeningscomparitie 

Algemeen Algemeen 

Dee rechter behoort dus niet tevens als mediator op te treden in dezelfde zaak. Wel 
heeftt hij eventueel de mogelijkheid om partijen door middel van een verzoe-
ningscomparitiee te stimuleren om een compromis te sluiten. Daarbij zou hij 
techniekenn kunnen toepassen die aan de mediation zijn ontleend om partijen tot 
elkaarr te brengen. 

Alss deze verzoeningspoging niet lukt, dient hij echter uiteindelijk de knoop door 
tee hakken en te bepalen of het in rechte bestreden besluit onrechtmatig is. 

847.. Hij mag alleen zijn oordeel geven als die vragen de mediation-procedure zelf betreffen. 
848.. Von Brucken Fock (19%). 
849.. Beschreven in Koeken & Van Manen (1998). 
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Partijenn weten dit en zullen in geval van een verzoeningscomparitie altijd met dit 
aspectt rekening houden. Daarom zal een exploratie van belangen, wensen en 
behoeftenn van partijen en van opties om het conflict op te lossen zoals deze tij -
denss een mediation plaatsvindt, niet op een vergelijkbare wijze tijdens de recht-
spraakk toepassing kunnen vinden. Welke vraag- en luistertechnieken de 
bestuursrechterr ook inzet om het achterliggende conflict te exploreren, deze zul-
lenn niet zo werken als tijdens een mediation. 

'Reformatio'Reformatio in peius' 

Hett is denkbaar dat het resultaat van een succesvolle schikkingscomparitie waar-
bijj  de rechter op interactieve wijze 'communiceert met partijen', leidt tot het aan-
passenn van het bestreden besluit op punten die niet door eiser in rechte zijn 
bestreden,, en zelfs dat dit ten aanzien van bepaalde onderdelen van het besluit 
tenn nadele van de belanghebbende plaatsvindt. Schikken bestaat immers voor een 
groott deel uit het voeren van onderhandelingen, waarvan het geven en nemen 
doorr partijen een onderdeel kan zijn. Eiser aanvaardt bijvoorbeeld dat het 
bestuursorgaann (nieuwe) nadelige vergunningsvoorschriften vaststelt in ruil voor 
concessiess van het bestuursorgaan ten aanzien van de in rechte bestreden onder-
delenn van de vergunningverlening. Gelet op de belangrijke positie van derde-
belanghebbendenn bij dit soort geschillen zal het veelal nodig zijn om hen bij de 
mediationn te betrekken. Het is immers niet is uitgesloten dat eiser dan bereid 
blijk tt om deze derde-belanghebbenden op bepaalde punten tegemoet te komen, 
diee niet tot (een gedeeltelijke) vernietiging van het in rechte besluit hadden 
kunnenn leiden. 

Zo'nn soort compromis valt op grond van de autonomie van de belangheb-
bendee (zie paragraaf 3.1.2) te rechtvaardigen. Voorwaarde daarvoor is dat deze 
belanghebbendee instemt met het feit, dat het bestuursorgaan het in rechte bestre-
denn besluit op onderdelen ten nadele van hem aanpast. Het bestuursorgaan dient 
daarbijj  bovendien binnen de grenzen van zijn bevoegdheid te blijven (zie para-
graaff  8.3.4). Men zou kunnen zeggen dat dan in feite sprake is van een refor-
matioo in peius. 

Medewerkingg door de rechter aan een (gedeeltelijke) reformatio in peius lijk t ech-
terr op gespannen voet te staan met essentialia van het bestuursprocesrecht. Hij 
zouu daarmee in feite treden buiten de grenzen van het geschil, zoals dat aan hem 
iss voorgelegd. Tegen de desbetreffende onderdelen van het besluit zal de belang-
hebbendee immers veelal geen beroep hebben ingesteld. Een reformatio in peius 
verdraagtt zich voorts niet met de rechtsbeschermingfunctie van het bestuurspro-
cesrechtt (zie paragraaf 3.2). 

Indienn de belanghebbende buiten de procedure om concessies doet, ligt dit anders. Als 
eiserr instemt met het uiteindelijke resultaat en voor zijn concessie iets terugkrijgt, is het in 
principee aanvaardbaar, dat hij er op een bepaald punt op achteruit gaat, mits het bestuurs-
orgaann daarbij binnen de grenzen van zijn bevoegdheid blijft . Wat wel en niet mag, wordt 
inn dit geval bepaald door de regels die gelden met betrekking tot (het totstandkomen) van 
eenn bevoegdhedenovereenkomst. 
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RechtspraakRechtspraak versus mediation 

Inherentt aan rechtspraak is dat de rechter slechts conflicten kan beslechten door 
vastt te stellen of het besluit rechtmatig is. Vanwege dit aspect heeft rechtspraak 
vaakk een zwart-witkarakter. Een dergelijke benadering van een conflict dwingt 
partijenn om standpunten in te nemen en deze te formuleren in termen van rech-
tenss 'juist' of 'onjuist*. De rechter beoordeelt vervolgens wie van de partijen het 
rechtenss bij het juiste eind heeft. Rechtspraak heeft daarmee een alles-of-niets-
karakterr en is uit dien hoofde vooral op het verleden gericht 

Eenn vorm van procesvoering waarin elementen van de mediation zijn geïnte-
greerd,, is daarentegen veel meer gericht op het doorbreken van deze standpunten 
enn op het zoeken naar wat achter die standpunten schuilgaat en partijen verdeeld 
houdt.. Conflictbeslechting waarbij gestreefd wordt om zoveel mogelijk recht te 
doenn aan belangen van alle partijen vraagt een genuanceerde aanpak. 

Dezee twee methoden van procesvoering zijn veelal lastig te combineren. Tijdens 
dee verzoeningscomparitie kan bijvoorbeeld, dankzij het feit dat de rechter allerlei 
mediation-techniekenn toepast, tussen partijen een 'herformulering' van het con-
flictflict  plaatsvinden. In de eerste plaats kan blijken dat er achter het rechtsgeschil 
eenn ander geschil schuilgaat, het 'ware', dat overwegend door andere aspecten 
dann rechtsnormatieve wordt beheerst (zie paragrafen 9.3.1 en 9.5.2). 

Bovendienn is het mogelijk, dat dan blijkt dat het conflict zich in feite 
afspeeltt tussen verscheidene belanghebbenden en niet zozeer tussen het 
bestuursorgaann en eiser. Het bestuursorgaan staat tussen deze belanghebbenden 
inn en fungeert min of meer als scheidsrechter met de wettelijke voorschriften in 
dee hand. Dat soort situaties komen bijvoorbeeld geregeld voor bij (kleinschalige) 
conflictenn over bouwvergunningen en vrijstellingen van bestemmingsplannen. 

Eenn rechter die zich concentreert op een achterliggend conflict tussen het 
bestuursorgaann en de belanghebbende of tussen belanghebbenden onderling, 
treedtt buiten zijn eigenlijke taak en niet zonder risico's. Hij mag in zijn uitspraak 
uiteindelijkk geen oordeel vellen over het achterliggende conflict. Door zich daar 
(uitgebeid)) in te verdiepen kan hij in een ongemakkelijke positie komen te verke-
ren.. Stel dat de rechter tijdens de schikkingscomparitie een oordeel geeft over het 
conflictt tussen belanghebbenden door bijvoorbeeld alle belangen die partijen 
(niet)) verdeeld houden in kaart te brengen en dat deze comparitie uiteindelijk 
geenn succes heeft. De rechter mag vervolgens bij zijn uitspraak geen oordeel vel-
lenn over dat achterliggende conflict, maar dient zich te beperken tot de beoorde-
lingg van de vraag of het in rechte bestreden besluit rechtmatig is. Door deze gang 
vann zaken kan de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter op losse 
schroevenn komen te staan. Bovendien valt aan partijen niet altijd uit te leggen 
waaromm een rechter zich eerst intensief mengt in het achterliggende conflict, om 
daarr vervolgens in een uitspraak aan voorbij te gaan als partijen er samen niet uit-
komen. . 
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OverigeOverige haken en ogen 

Eenn vraag van andere orde is of de rechter vervolgens actief zijn medewerking 
magg verlenen aan een schikking contra legem door overeenkomstig dat compro-
miss in de zaak te voorzien. Een van zijn functies is immers toezicht houden op de 
juistee toepassing van het recht, zij het dat deze functie naar de heersende leer niet 
dee primaire functie vormt van bestuursrechtspraak (zie paragraaf 1.2). Deze wijze 
vann in de zaak voorzien lijk t zich slecht te verdragen met die toezichtfunctie. 

Dee rechter hoeft zich ook niet op grond van de rechtsbeschermingfunctie geroe-
penn te voelen om aan deze schikking zijn medewerking te verlenen. Bij die func-
tiee staat immers voorop vast te stellen welke rechten aan een belanghebbende 
toekomen.. Conflictbeslechting is daarvan (veronderstellende wijze) een gevolg. 
Conflictbeslechtingg vormt echter geen doel op zich van rechtspraak. 

Mediation-techniekenMediation-technieken toegepast ten behoeve van de bewijsvoering 

Ietss anders is dat de rechter met behulp van aan de mediation ontleende technie-
kenn meer informatie boven tafel kan krijgen op basis waarvan hij tot een defini-
tievee beslechting van het rechtsgeschil kan komen, of het bestuursorgaan zover 
kann krijgen om duidelijkheid te verschaffen over zijn beleid of om beleidskeuzen 
tee maken. Aan het toepassen van die technieken komt dan slechts een bescheiden 
roll  toe, in die zin dat zij dan dienen om het ontbrekende bewijs alsnog op te tafel 
tee krijgen of om de zogeheten 'Ermessenreduzierung auf Null' te bereiken. 

Hett inzetten van die technieken kan dan als voordeel hebben, dat bestuursrecht-
spraakk in ieder geval beter aan zijn functie tot het bieden van rechtsbescherming 
voldoet.. Van het beter oplossen van conflicten hoeft daarentegen geen sprake te 
zijn.. Een conflict is immers veelal niet hetzelfde als een rechtsgeschil (zie para-
graaff  9.3.2). 

Alss de rechter aan mediation ontleende technieken toepast, behoort daarbij wel 
voorr partijen duidelijk te blijven met het oog waarop de rechter die informatie 
vraagt:: uiteindelijk is dat om te beoordelen wat rechtens geldt. 

9.77 PRAKTISCHE BEPERKINGEN 

Afgezienn van de voormelde normatieve hobbels, bestaat er ook een belangrijke 
praktischh obstakel, namelijk de overbelasting van de rechter, die met te weinig 
(ondersteunend)) personeel kampt. 

Dee voormelde beschrijving van mediation maakt duidelijk, dat bij deze wijze van 
conflictoplossingg het zwaartepunt ligt op een mondelinge behandeling van het 
conflict,, die vele uren in beslag kan nemen. Een mediation duurt gemiddeld 
ongeveerr acht uur, verdeeld over een aantal bijeenkomsten. 5° De organisatie en 
dee werkwijze van de rechter zijn niet gericht op materiële conflictoplossing. 
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Dee voorlopige voorziening wordt soms wel gebruikt om tot een materiële oplossing van 
hett conflict te komen. Voorts zullen verschillen bestaan al naar gelang het type geschil, 
waarbijj  het kan uitmaken of een rechter een geschil over een publiek-private samenwer-
kingg moet beoordelen, waarbij vele partijen zijn betrokken of dat hij een groot aantal 
vreemdelingenzakenn op één dag ter terechtzitting krijgt. Voorts kunnen verschillen optre-
denn per rechtbank en zelfs per kamer binnen een rechtbank. 

Hett scheppen van ruimte voor een dergelijke behandeling van geschillen zal 
zekerr in het begin tot een extra belasting van de reeds nu al zwaarbelaste rechter 
leiden. . 

Dezee constatering is gebaseerd op het volgende. De voorbereiding van een zaak ligt tot vlak 
voorr de terechtzitting vaak grotendeels bij het ondersteunend personeel, dat gericht is op 
hethet verwerken van zoveel mogelijk dossiers, werkt met standaardoverwegingen en veelal 
bureaucratischh functioneert. Het contact met partijen loopt vaak via de griffie, beperkt zich 
tott het informeren over het verloop van de procedure en is, als het de inhoudelijke kant 
vann de procedure betreft, slechts gericht op het opvragen van informatie. Er is in principe 
éénn zitting gepland voor een zaak, waarvoor een bepaalde hoeveelheid tijd wordt uitgetrok-
ken,, drie kwartier, een uur en soms minder, soms meer. 5I 

Dee organisatie is veelal overwegend gericht op het boven tafel krijgen van voldoende infor-
matiee om te beoordelen of het in rechte bestreden besluit onrechtmatig is. Het is zelfs niet 
nodigg dat alle argumenten van partijen daarbij uitvoerig worden doorgelicht. Een enkel 
steekhoudendd argument ter onderbouwing van het oordeel dat een besluit onrechtmatig 
is,, kan voldoende zijn. 

Inn de jurisprudentie valt overigens ook een tegenovergestelde tendens te bespeuren, die 
inhoudtt dat een rechter die niet op grond van materiële gronden vernietigt, zou behoren 
aann te geven waarom hij volstaat met een vernietiging op formele gronden. 52 Uit oogpunt 
vann conflictbeslechting valt die laatstgenoemde tendens toe te juichen. Uit oogpunt van de 
werkbelastingg van de rechter wellicht niet. De vraag is of die laatstgenoemde jurispruden-
tiee (blijvend) richtinggevend is (zie paragraaf 1.4.7). 

Hett lijk t niet al te gewaagd om te veronderstellen, dat als de rechter de comparitie 
will  inzetten om partijen in de gelegenheid te stellen gezamenlijk hun conflict op 
tee lossen, hij bij het plannen van de procedure rekening dient te houden met 
verscheidenee zittingen of één lange zitting voor de mondelinge behandeling daar-
van. . 

Dezee aanpak noodzaakt de rechter bovendien om bepaalde zaken van het 
beginn af aan intensiever te volgen dan hij nu vaak doet. Binnengekomen zaken 
dienenn gescreend te worden op basis van de vraag of zij in aanmerking komen 
voorr deze moderne vorm van procesvoering. Voorts kan het nodig blijken om een 
aantall  zittingen na elkaar te plannen. Extra inzet van de organisatie om de voort-
gangg van het proces te bewaken is dan nodig. Zo zal intensiever contact nodig 
zijnn met partijen om tijdige aanlevering van de aanvullende gegevens en besluit-

850.. Verwey & Dullaert (1999), p. 316; Landelijk project mediation naast rechtspraak (2001), p. 22. 
851.. Koster (1998) geeft van de werkwijze van de rechter een schematisch overzicht (p. 202). 
852.. Allewijn (1998), p. 294. 
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vormingg te bevorderen. De prioriteitstelling van materiële conflictbeslechting in 
dee rechtspraak betekent bovendien een extra werkbelasting, alleen al vanwege het 
feitt dat deze een cultuuromslag binnen de organisatie vergt. 

Eenn indicatie van het tijdsbeslag dat een interactieve vorm van rechtspraak op de organisa-
tietie zou kunnen leggen, is dat een mediation vaak gemiddeld ten minste een aantal uren 
duurt.. Voor een zitting waarbij de rechter poogt om het werkelijke conflict en de (tegen-
strijdige)) belangen van partijen boven water te krijgen, zal hij dus ruim tijd moeten uit-
trekken.. Die lijk t te ontbreken. Anderzijds valt daarentegen tijdwinst te boeken, omdat een 
dergelijkee zitting slechts een globale bestudering van het dossier vergt en ertoe kan leiden, 
datt het beroep wordt ingetrokken. Tijdwinst valt ook te boeken, doordat de rechter geen 
uitspraakk meer hoeft te schrijven. Ook als de integratieve procesvoering niet tot verzoe-
ningg leidt, valt tijdwinst te boeken doordat tijdens de 'verzoeningscomparitie' veel rele-
vantee informatie beschikbaar komt. 

9.88 TEN SLOTTE 

InIn dit hoofdstuk stond de vraag centraal of het conflictoplossend vermogen van 
rechtspraakk valt te vergroten door het integreren van bepaalde elementen van 
mediationn in de rechtspraak om de communicatie tussen het bestuursorgaan en 
dee belanghebbende onderling en tussen partijen en de rechter te optimaliseren 
mett als doel definitieve geschilbeslechting te realiseren. De rechter zou daarbij 
techniekenn kunnen toepassen die aan de mediation zijn ontleend. De achterlig-
gendee gedachte daarvan is, dat deze vorm van procesvoering beter aan de 
behoeftee van rechtzoekenden beantwoordt (zie paragraaf 1.1.1) dan de traditionele 
vormm van rechtspraak. 

Hett is echter gebleken, dat mediation en rechtspraak wezenlijk verschillende 
functiess hebben. Rechtspraak kan niet beantwoorden aan belangrijke principes 
diee voor mediation gelden. Die principes zijn vrijwillighei d (in al zijn onderde-
len),, vertrouwelijkheid en neutraliteit van de mediator. Reeds gelet daarop lijk t 
hett buitengewoon lastig om een integratieve vorm van procesvoering te realise-
renn in rechtspraak met als doel het conflictoplossend vermogen van rechtspraak 
tee vergroten. 

Voortss is van belang dat de principes en codes van mediation bepalend zijn voor het effect 
vann mediation-technieken. Die principes vormen het kader waarbinnen effectief een con-
flictflict  valt op te lossen. In een andere context hebben die technieken waarschijnlijk niet dat 
effect.. Anders gezegd, mediation-technieken zijn niet zonder meer over te planten naar 
rechtspraak.. Hun werking is afhankelijk van de context waarin zij worden toegepast. 

Eenn wezenlijk verschil tussen mediation en rechtspraak is bijvoorbeeld, dat in 
mediationn elk type conflict aan de orde kan worden gesteld en dat er geen formele 
eisenn gelden ten aanzien van het object van het te beoordelen geschil. Tijdens de 
mediationn kan het conflict voorts worden geanalyseerd en beoordeeld op basis 
vann zeer uiteenlopende criteria. In rechtspraak zal de rechter zich, als het erop 
aankomt,, daarentegen dienen te beperken tot de beoordeling van een rechtsge-
schilschil op basis van rechtsregels. 
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Voortss is van belang, dat het bieden van rechtsbescherming en het beslechten van 
conflictenn twee op zichzelf staande doelen zijn die niet (volledig) samenvallen of 
zelfss met elkaar op gespannen voet kunnen staan. Dat blijkt met name in relatie 
tott de 'verzoeningscomparitie'. Bij het oplossen van een conflict kan een situatie 
ontstaann waarin de rechter in feite de grenzen van het rechtsgeschil, zoals 
bepaaldd door de artikelen 8:1 en 8:69, eerste lid, Awb, overschrijdt. Zijn onafhan-
kelijkheidd en onpartijdigheid kunnen daarbij onder druk komen te staan. Boven-
dienn kan een situatie ontstaan die niet meer goed aan partijen valt uit te leggen; 
eerstt mengt de rechter zich in het ware conflict tussen partijen om vervolgens te 
volstaann het beslechten van (het beperktere) rechtsgeschil, als partijen niet met 
behulpp van deze inmenging zelf hun conflict weten op te lossen (verzoening). 

Hett motto voor de rechter die een interactieve vorm van rechtspraak over-
weegtt in het kader van een verzoeningscomparitie behoort te zijn: bezint eer ge 
begint. . 

Daarnaastt bestaan er ook praktisch gezien belangrijke verschillen tussen media-
tionn en rechtspraak, die te herleiden zijn tot de inrichting van beide procedures. 
Kortgezegdd komt het erop neer, dat mediation overwegend uit een mondelinge 
behandelingg van het geschil bestaat, die vele uren in beslag neemt Rechtspraak 
iss daarentegen overwegend schriftelijk en bureaucratisch van aard. Ook daarom 
lijk tt het niet goed mogelijk om beide methoden te integreren. 

Well  kan de rechter ter bevordering van de beslechting van het rechtsgeschil aan de 
mediationn ontleende technieken toepassen, bijvoorbeeld om het ontbrekende 
bewijss alsnog op tafel te krijgen of om een zogeheten 'Ermessenreduzierung auf 
NulTT te bereiken. Het gaat hierbij echter om een beperkte integratie van elemen-
tenn van de mediation in de rechtspraak die het vermogen om rechtsgeschillen 
definitieff  te beëindigen kan vergroten, maar die niet direct tot een voor rechtzoe-
kendee meer bevredigende wijze van conflictoplossing hoeft te leiden. 

Eenn systeem waarbij mediation naast en gescheiden van rechtspraak plaatsvindt, 
verdient,, gelet op de voormelde evaluatie, de voorkeur boven een integratie van 
aspectenn daarvan in de rechtspraak. 

Alss de rechter van mening is, dat het zoeken naar een compromis tussen partijen 
inn een bepaald geschil mogelijk lijk t en uit oogpunt van conflictbeslechting wen-
selijkk is, verdient het de voorkeur dat hij partijen naar de onderhandelingstafel 
verwijst.. Het is daarentegen minder gewenst dat hij zelf partijen tot elkaar tracht 
tee brengen. Hij kan partijen 'helperf door reeds op dat moment al een voorlopig 
rechtsoordeell  te geven met betrekking tot bepaalde aspecten van het geschil. 

Alss hij partijen verwijst, kan hij hen op de mogelijkheid van mediation 
attenderen.. Daartoe kan hij de comparitie inzetten 53 om na te gaan of het con-
flictt voor een mediation in aanmerking komt en om partijen over deze mogelijk-

853.. Daarentegen: Landelijk project mediation naast rechtspraak (2001), p. 9: "In het bestuurs-
rechtt is de meest effectieve methode het doorverwijzen na een screening van het dossier 
gevolgdd door een schriftelijke en/of telefonische uitnodiging voor de mediation." 
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heidd voor te lichten. Deze praktijk vindt toepassing in het project bij de 
Rechtbankk Zwolle. 54 Het is vervolgens aan partijen om te beslissen of zij dat wil-
len. . 

Gelett op de voordelen van mediation is het wenselijk, dat verder wordt onder-
zochtt welke verwijzingsfunctie de rechter kan vervullen. 

Dee taak van de rechter is hierbij overigens bescheiden. Het is vooral aan advoca-
ten,, andere rechtshulpverleners en bestuurders om na te gaan of een conflict wel 
doorr rechtspraak effectief valt op te lossen en of een andere benadering daarvan 
niett de voorkeur verdient. Het aanwenden van een rechtsmiddel kan daarbij 
zonodigg zekerheidshalve geschieden en eventueel als een pressiemiddel. Dat voor 
dee advocaat in het kader van mediation een taak is weggelegd, beoogt het vol-
gendee citaat te illustreren. Dat citaat is ontleend aan de verslaglegging van de 
ervaringenn die zijn opgedaan bij de vijf mediation-projecten bij de rechtbanken: 

"Dee ervaring heeft echter inmiddels geleerd dat advocaten vóór en tijdens de media-
tionn een belangrijke rol kunnen spelen als coach en adviseur en dat hun aanwezig-
heidd een positieve invloed heeft op het verloop van de mediation. Vooraf, om de 
verwijzingg naar een mogelijke mediation goed door te spreken en te wijzen op de 
alternatieven.. Tijdens, door de concept-overeenkomst met de cliënt te bespreken en 
uitt te leggen. De aanwezigheid van de advocaat kan tevens behulpzaam zijn bij het 
opheffenn van de machtsongelijkheid tussen partijen. 55 

854.. Zie voor dat project par. 9.2.2. 
855.. Landelijk project mediation naast rechtspraak (2001), p. 14. 


