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Meer zaken oplossen door middel van mediation? In Italië 
kunnen ze het! Brengt de inzet van mediation een substantiële 
verlichting van de rechtspraak met zich mee? Ja, in Italië lukt 
dat! Mag een wetgever partijen die een beroep doen op hun 
recht tot toegang tot de onafhankelijke rechter verwijzen naar 
de mediationtafel? In Italië gebeurt het! Voor de verschillende 
Italiaanse regeringen is het altijd een kwestie geweest van 
stug volharden om dit alles geregeld te krijgen. Sinds 2011 is 
mediation in Italië officieel een verplicht voorportaal voor de 
rechtspraak. Afgelopen maart 2022 publiceerde het Italiaanse 
ministerie van Justitie de cijfermatige resultaten van tien jaar 
inzet van mediation. Wat blijkt? Op een aantal kleine verbe-
terpunten na, tonen de cijfers aan dat mediation een volwaar-
dig positief alternatief is voor de rechtspraak.1 

In maart 2011 ging in Italië het decreet in werking dat 
mediation introduceerde als verplichte stap alvorens naar de 
rechtspraak te stappen. Het primaire doel was om de enorme 
werkdruk te verminderen bij de rechterlijke macht en achter-
stallige zaken weg te werken. In 2011 werden er 60.185 
zaken aangemeld voor mediation. In een derde van al die 
zaken kwamen partijen ook opdagen aan de mediationtafel 
met als resultaat 9912 eindafspraken. Met andere woorden: 
ongeveer 50% werd op een goede manier afgewikkeld 
waarbij er gemeenschappelijke afspraken werden gemaakt. 
De gemiddelde doorlooptijd van de mediations was twee tot 
drie maanden. Hoe liggen die cijfers tien jaar later?

In 2021 werden 166.511 (civiele) mediationprocedures 
opgestart. In de periode 2011-2021 steeg het aantal gestarte 
mediations met 17% per jaar. Ook was er een toename van 
13% per jaar van het aantal mediations dat werd afgesloten 
met een vaststellingsovereenkomst. Het aantal civiele proce-
dures nam in de periode 2011-2021 jaarlijks af met 4%. Dit 
alles heeft ertoe geleid dat volgens het Europees Parlement de 
inzet van mediation in Italië inmiddels zes keer hoger ligt dan 
in de rest van de EU in zijn geheel. 
Er is ook een negatief element te melden, namelijk dat de 
verhouding tussen vaststellingsovereenkomst in vergelijking 
met nieuwe procedures bij de civiele rechter nog altijd maar 
0,9% is. 

In 2013 werd er een nieuw element toegevoegd: alvorens er 
toegang tot de rechter is, moet men eerst een gratis informa-
tiebijeenkomst bijwonen onder leiding van een mediator. De 
burger mag zich laten vertegenwoordigen door een advocaat. 
In die eerste bijeenkomst legt de mediator de procedure uit. 
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Harde onderzoekscijfers 
over mediation

Het is aan de partijen om te kiezen voor mediation (‘opt-in’) 
of ervan af te zien. Kiezen partijen voor opt-in, dan start de 
mediation, niet meer verplicht maar vrijwillig. Komt het tot 
een vaststellingsovereenkomst dan is deze van rechtswege 
voorzien van een executoriale titel mits ondertekend door alle 
partijen (hun eventuele advocaten) en de mediator. Dat 
betekent dat deze zonder meer ten uitvoer kan worden 
gelegd, mocht dat nodig zijn. Uiteraard bestaat ook de 
mogelijkheid tot ‘opt-out’. Met andere woorden: burgers die 
daar gegronde redenen voor hebben kunnen te allen tijde de 
stap zetten naar het voeren van een juridische procedure. 

Een commissie gaat verder aan de slag om het doel te 
realiseren: de duur van rechtszaken met zo’n 40% te vermin-
deren. Daarbij wordt ingezet op bemiddeling, begeleide 
onderhandelingen en arbitrage. 

Voor het jaar 2011 was er vanuit zowel de advocatuur als de 
rechtspraak felle tegenstand tegen de invoering van media-
tion. Het voornaamste argument tegen was: het behoort niet 
tot onze Italiaanse rechtstraditie. De negatieve reacties vanuit 
de juridische wereld over het instrument mediation lieten zien 
dat op de achtergrond de vrees speelde voor verlies van rol, 
plaats en inkomen. Het Italiaanse Wetboek van Rechtsvorde-
ring regelde intussen wel dat een rechter de inzet van 
mediation kon bevorderen alvorens hij of zij inhoudelijk met 
een dossier aan de gang ging. Echter, dit bleek in praktijk een 
dode letter. Rechters hadden er weinig tot geen vertrouwen 
in dat de inzet van mediation ook daadwerkelijk tot resulta-
ten zou kunnen leiden. Inmiddels weten advocatuur en 
rechtspraak beter. Zo is de bevoegdheid voor de rechter 
ingevoerd om een voorstel tot mediation te formuleren, 
zonder dat zijn bevoegdheid om uiteindelijk in die zaak te 
beslissen daarbij verloren gaat. Een variant daarop zien we 
terug in arbeids- en sociale zekerheidszaken in Italië. In deze 
twee werkvelden is een voorafgaande poging tot conciliatie/
verzoening door middel van een mediation een noodzakelijke 
voorwaarde om überhaupt toegang tot de rechter te kunnen 
krijgen. Deze mediations vinden niet plaats bij de rechtban-
ken maar zijn uitdrukkelijk onderdeel van de werkzaamheden 
van bestuursorganen in de bestuurlijke voorfase. Dat is 
opmerkelijk omdat Italië niet bepaald gezien kan worden als 
een land met een rijke mediationtraditie of -geschiedenis. 
Vertegenwoordigers en/of gemachtigden van overheidsin-
stellingen waren aanvankelijk terughoudend om deel te 
nemen uit vrees voor het doen van toezeggingen die aan  
hen persoonlijk zouden kunnen worden toegerekend. De 
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Italiaanse wetgever heeft dit erkend en inmiddels geregeld 
dat zij daarvan gevrijwaard zijn.

Onderzoek
Vanuit een tweetal Italiaanse rechtbanken (Bari en Florence) 
wordt momenteel een studie verricht naar de voorspelbaarheid 
van uitkomsten van een mediation. Dit alles om een (berekende 
en gefundeerde) voorspelling te kunnen maken in rechtszaken 
die al gestart zijn, maar wellicht opgelost zouden kunnen 
worden door een gerechtelijke verwijzing naar de mediator. 
Om tot zo’n berekende en gefundeerde verwijzing te kunnen 
komen is een voorspellend algoritme ontwikkeld gericht op de 
elementen die een zaak mediabel maken. Het hele project is 
gericht op samenwerking tussen jonge onderzoekers, rechters 
en mediators. Het project kent een viertal fases:
1. analyse van de procesdossiers door een onderzoeker. Deze 

selecteert, stelt vast of een zaak mediabel is, verzamelt 
data uit het dossier ten behoeve van het te ontwikkelen 
algoritme en zendt het geselecteerde dossier door aan de 
rechter;

2. de rechter toetst de selectie door de onderzoeker. Onder-
schrijft de rechter de conclusie van de onderzoeker dat de 
zaak mediabel is, dan stelt hij tezamen met de onderzoe-
ker de verwijzing van partijen naar de mediationtafel op. 
Tevens stelt de rechter een termijn vast voor de duur van 
de mediation;

3. de mediator naar wie is verwezen verricht de mediation en 
rapporteert maandelijks aan de rechter omtrent de 
voortgang. Mislukt de mediation, dan volgt terugverwij-
zing naar de rechter;

4. de rechter naar wie de zaak is terugverwezen reflecteert 
over de effectiviteit van de eerdere verwijzing naar 
mediation. Partijen die, in weerwil van de eerdere verwij-
zing, niet aan de mediationtafel zijn verschenen kunnen 
daartoe alsnog een opdracht krijgen.

In 2018 werden 9491 procesdossiers geanalyseerd. Daarvan 
werden er 3720 beoordeeld als mediabel en voorgelegd aan de 
rechter. 1296 dossiers werden door de rechter doorverwezen 
naar mediation. In de overige gevallen was de rechter het − om 
hem moverende redenen − niet eens met doorverwijzing of 
speelden er juridische redenen om dat niet te doen. In 2018 zijn 
er uiteindelijk 1092 dossiers doorverwezen naar de mediator. 
Dat is uitgemond in 756 daadwerkelijk uitgevoerde mediations, 
271 niet-uitgevoerde mediations en 65 zaken die nog liepen. 
Van de 756 zaken eindigden er 341 in een vaststellingsovereen-
komst (45%). Deze resultaten maken dat de technische 
universiteit van Florence momenteel een vervolgstudie verricht 
naar de (verdere) ontwikkeling van zo’n voorspellend algo-
ritme. De resultaten zijn voor Italië aanleiding om een onder-
steunende rol toe te kennen aan kunstmatige intelligentie bij de 
beoordeling van de vraag of een dossier mediabel is. 

In het kader van de pilots die lopen rondom de herziening van 
ons eigen stelsel van rechtsbijstand zijn ook in Nederland 
pogingen ondernomen om een algoritme te ontwikkelen dat 
kunstmatige intelligentie oplevert. Een eerste poging daartoe 
is om onduidelijke redenen niet van de grond gekomen. 
Eerder liet minister Dekker aan de Tweede Kamer weten dat 
hij ernaar streefde om begin 2022 een geheel nieuwe pilot op 

te zetten voor de ontwikkeling van zo’n algoritme.2 De 
huidige minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind 
heeft al laten weten dat hij de ingezette beleidslijn over 
mediation, namelijk ter bevordering van mediation, zal 
voortzetten.

In Nederland zijn er vanuit de wetgever enkele pogingen 
geweest om mediation te verankeren in ons rechtsbestel. 
Helaas zijn de wetsvoorstellen nooit van de grond gekomen. 
Het Kamerlid Ulysse Ellian (VVD) inventariseert op dit 
moment in hoeverre het mogelijk is de oude voorstellen van 
Van der Steur nieuw leven in te blazen. Daartoe is recentelijk 
in de Tweede Kamer een bijeenkomst georganiseerd waarvoor 
alle relevante partijen waren uitgenodigd.3 Inhoudelijk zitten 
zij behoorlijk op één lijn, echter er zijn onderlinge verschillen 
en belangentegenstellingen. Maar er is meer. Zo heeft het 
Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) een initiatief-nota inge-
diend voor zogenaamde Huizen van het Recht.4 Dat is een 
lokale laagdrempelige faciliteit waar de toegang tot het recht 
voor iedere burger gegarandeerd en toegankelijk zou moeten 
worden gemaakt; een vorm van eerste hulp bij sociaal-juridi-
sche vraagstukken. Daarin zouden mediators en mediation 
een prominente plaats moeten krijgen. Het initiatief kan 
rekenen op brede steun, niet alleen vanuit de NMv maar ook 
van de Nederlandse orde van advocaten. 

De voorliggende resultaten uit Italië vormen een mooie 
inspiratiebron voor de wijze waarop mediation in Nederland 
beter gepositioneerd zou kunnen worden in ons maatschap-
pelijk en juridisch bestel. Er gaat hier te lande immers nog 
altijd meer geld naar juridische procedures op tegenspraak 
dan naar procedures en mogelijkheden die erop gericht zijn 
om partijen er samen met elkaar uit te laten komen. In Italië 
was dat niet anders. Andere landen om ons heen hebben 
mediation verankerd in hun systeem. Duitsland kent een 
Mediationsgesetz, in België is bemiddeling vastgelegd in het 
Gerechtelijk Wetboek alsook de rechtsfiguur van de collabora-
tieve onderhandelingen. Nederland dreigt met dit alles achter 
te lopen! Het nieuwe kabinet heeft in haar regeerakkoord 
(wederom) mediation als speerpunt benoemd.5 Tijd voor actie 
en implementatie dus. 
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