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1 Inleiding 

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van Binnenlandse zaken en 

koninkrijksrelaties de teksten voor de preconsultatie van een wetsvoorstel versterking 

waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb), zoals gevraagd door het Lid 

Sneller in het debat van 19 januari 2023 over de staat van de rechtstaat op 20 januari jl. 

naar de Kamer gezonden. 

De Nederlandse Mediators vereniging (NMv) heeft met belangstelling kennisgenomen 

van deze stukken. Als grootste belangenorganisatie van mediators in Nederland staat de 

NMv voor de implementatie en behartiging van de belangen van alle professionele 

beroepsbeoefenaren in het mediationveld ongeacht waar men is gecertificeerd of 

geregistreerd. De NMv leest de openbaar gemaakte stukken als zijnde nog niet volledig 

en/of compleet. Zo zijn in de concept Memorie van Toelichting (MvT) een aantal 

onderwerpen benoemd en nog niet inhoudelijk uitgewerkt. Omdat een reactie op een 

voorgenomen wetsvoorstel alleen in zijn volledigheid kan worden bezien, is deze inbreng 

gebaseerd op, en beperkt tot, datgene wat al wel in concept beschikbaar is gemaakt. Dit 

alles onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat ons standpunt ten aanzien van zaken nader 

kan worden heroverwogen/bijgesteld zodra de volledige teksten openbaar worden.  

De recent gehouden Pilots Toegang tot het recht in het Sociaal Domein door DIVOSA 

laten (wederom) zien dat het invoeren/toepassen van mediation(vaardigheden) in het 

primaire proces bij de overheid veel winst oplevert. Invoering kan daarmee bijdragen aan 

een verdere versterking van het herstel van vertrouwen tussen burger en overheid. 

Vanuit bestuursrechtelijke hoek is al openbaar het nodige opgemerkt over de inhoud en 

complexiteit van het concept wetsvoorstel. Voor de NMv staat voorop dat een 

wetswijziging/aanvulling van de Awb bij moet dragen aan het opnieuw verbinden van 

partijen die met elkaar in geschil/conflict zijn. De invoering van mediation/bemiddeling 

in al haar vormen, en op alle lagen van het openbaar bestuur, is daarbij een waardevol 

instrument gebleken naast de bestaande mogelijkheden van rechtspraak en juridische 

geschilbeslechting. Tijd om die meerwaarde in de wet te verankeren! 
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2 Reactie NMv op de voorgenomen Wet waarborgfunctie 
Awb 

Voor de NMv staat voorop dat de Awb, als kaderwet die al het handelen en 

besluitvorming processen van de overheid regeert, nog altijd geen volledig 

gelijkwaardige positie creëert tussen burgers en bestuursorganen. Immers, de burger 

wordt geacht in het bestuursrecht zonder advocaat te procederen. Daar waar de 

overheid schier oneindig kan putten uit kennis, macht en middelen zijn er voor de burger 

vele malen minder mogelijkheden.1  

De voorgenomen wijzigingen in de Awb kunnen verder worden versterkt met als doel: 

het bieden van maatwerk aan en het versterken en ondersteunen van de positie van de 

burger in zijn (bestuursrechtelijke) positie ten opzichte van de overheid.2 Daartoe stelt de 

NMv de navolgende versterkingen van het conceptwetsvoorstel voor: 

2.1 Onafhankelijke mediationvoorziening 

Iedere publiekrechtelijke organisatie beschikt over een onafhankelijke mediation-voorziening 

(intern dan wel extern belegd). Dit is relatief snel te realiseren.  

• Het vergroot het vertrouwen in de overheid.  

• Het draagt bij aan de verbetering van de toegang tot het recht door al in een vroeg 

stadium onderscheid te maken tussen geschillen en conflicten.  

• De burger is gegarandeerd van een neutrale procesbegeleider/bemiddelaar/cliënt- 

ondersteuner.3  

• Overheden gaan beschikken over afdelingen ‘mediation en bezwaar’.  

• Verlegt de nadruk/primaire insteek van het doorlopen van de ‘juridische 

rechtsbeschermingsprocedure’ naar de mogelijkheid/setting van ‘we komen er samen 

uit’.  

• Werkt de-escalerend en zal de toekomstige relatie niet in de weg te staan. 

 
1 In dit kader kan de invoering van een zogenaamde burgerlus worden onderschreven. Of die in zijn huidige 
vorm adequaat is vormgegeven is voor de NMv een bestuursrechtelijke discussie die niet op de weg van de 
NMv ligt om zich daarin te mengen. 

2 Zie bijvoorbeeld: Sterk Burgerschap, prof. dr. Eric Lancksweerdt, Uitg. Gomple & Svacina. 

3 Voor de NMv is het niet relevant welke functietitel daaraan wordt toegekend. Belangrijker is wat die 
persoon doet en vanuit welke positie. Het wat zou geregeld kunnen worden in een Wet Mediation. 
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2.2 Toezicht op de-escalatie 

Toezicht op de-escalatie kan worden verkregen door de toezichthoudende taak van 

publiekrechtelijke functies uit te breiden naar een afdwingbare zorgplicht voor de 

minnelijke afhandeling van geschillen en conflicten waar de overheid partij bij is, of kan 

worden (mediationvoorziening). Deze publiekrechtelijke functies zijn de burgemeester, 

de Commissaris van de Koning, Dijkgraaf e.t.q.). Zij zijn nu al belast met een correcte 

afhandeling van bezwaarschriften.  

Voor deze bevoegdheid om te vormen tot een afdwingbare zorgplicht is er een 

onafhankelijke lokale autoriteit die met gezag (interne) partijen aan kan spreken op 

pathologisch procedeergedrag. Zaken zullen eerder richting gezamenlijke oplossing 

worden geleid. Voordeel: minder ambtelijke inzet met dito kosten, maar bovenal zal dit 

het vertrouwen in de overheid vergroten. Hoewel dit geen regeling vraagt in de 

Algemene wet bestuursrecht is het voor de uiteindelijke uitwerking en rechtspositie van 

de burger wel belangrijk om dat hier te berde te brengen. De invoering van een 

dergelijke zorgplicht is daarmee een versterking van het instrument bestuurlijk toezicht.4 

2.3 De norm Inverbindingstelling 

Voer in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de norm ‘inverbindingstelling’ als 

Algemeen Beginsel van Behoorlijk Bestuur (ABBB) in. Dit zou een concrete 

invulling/uitwerking geven van het in te voeren dienstbaarheidsbeginsel. Het al dan niet 

voldoen aan deze norm(en) kan achteraf worden getoetst door de bestuursrechter. Als 

sanctie kan worden gedacht aan een niet- ontvankelijk verklaring bij de rechter. 

Daarmee is er naast een vorm van preventief bestuurlijk toezicht ook een vorm van 

bestuursrechtelijk toezicht. Het versterkt de positie van de burger ten opzichte van de 

overheid. Alternatieve sancties kunnen middels jurisprudentie worden ontwikkeld door 

de rechtspraak.  

  

 
4 Alle inspanningen van een overheid moeten er immers op gericht zijn om in een vroeg stadium conflicten 
op te lossen, misverstanden uit de weg te ruimen en het gesprek aan te gaan, zodat mensen niet nodeloos 
in de fase van bezwaar of beroep belanden. Met dat doel voor ogen zou een Wet Mediation in nauw 
verband moeten worden gezien met (veranderingen in) de Algemene wet bestuursrecht. De NMv heeft 
eerder haar gedachtes en oplossingsrichtingen voor de inhoud van een dergelijke wet openbaar gemaakt. 
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Wat verstaat de NMv onder inverbindingstelling?  

Behoudens spoedvoorzieningen wordt geen rechtsvordering ingesteld zonder dat de 
eiser in redelijkheid heeft onderzocht of het geschil door partijen in der minne kan 
worden opgelost. Hij doet dit onderzoek zo mogelijk tezamen met de wederpartij. 

De invoering van dit beginsel, naast het dienstbaarheidsbeginsel, creëert voor de 

overheid de verplichting om alvorens beroep/hoger beroep in te stellen eerst te voldoen 

aan de inspanningsverplichting om te zien of de overheid er samen met de burger uit 

kan komen.  

Voor de primaire besluitvormingsfase kan dit beginsel worden vorm gegeven door het 

toekennen van een keuzemogelijkheid aan de burger. Zie hierna omtrent artikel 3:45 

Awb. 

Komt een zaak tussen burger en overheid toch bij de rechter dan maakt deze eerst, 

vanuit zijn kennis over conflictdynamiek, op zitting met partijen een conflictdiagnose en 

komt met hen tot een keuze met welke afdoening zij het meest zijn gediend 

(rechtspraak, mediation, arbitrage, med-arb etc.). 

2.4 Keuzepalet voor de rechtsbescherming 

Ken door middel van een uitbreiding van artikel 3:45 Awb de burger een 

keuzemogelijkheid toe om bij een geschil/conflict met de overheid te kiezen voor een 

gesprek/bemiddeling/mediation. Dit is ook in lijn met de aangenomen kamer-motie dat 

onder iedere overheidsbeschikking een telefoonnummer is vermeld waar achter een 

beslissingsbevoegd persoon bereikbaar is.5  Soms zijn zaken gecompliceerd en is een 

direct bevoegde medewerker niet in staat om zaken direct op te lossen. Overheid en 

burger kunnen hierin dan worden bijgestaan door de medewerker van de 

mediationvoorziening. Niet iedere burger zit te wachten op een juridische oplossing van 

zijn probleem.  

Sterker nog: het gros van de hulpvragers wil graag een minnelijke regeling van een 

geschil. Door de huidige wetgeving zien zij vaak geen andere mogelijkheid dan het 

zoeken naar hun recht met alle overbelasting van het rechtsapparaat tot gevolg.  

 
5 Motie Grinwis/Leijten. Daarnaast kan worden gewezen op de Motie Segers (bevordering mediation 
afhandeling Mijnbouwschade Groningen) + de wens van de Stas Toeslagen over de afhandeling KOT-
affaire (meer zaken afdoen door mediation) 

 



 

 

   

   

 

 

   

Postbus 1058 info@mediatorsvereniging.nl KvK: 30179022 
3860 BB Nijkerk www.mediatorsvereniging.nl   

Door de introductie van een keuzemogelijkheid verkrijgt de burger een palet van twee 

opties voor als hij het niet eens is met een besluit van de overheid: wil ik als 

burger/bedrijf een juridische procedure (= bezwaarprocedure zoals nu 

dwingendrechtelijk voorgeschreven), of wil ik er samen met de overheid (onder (be- ge-) 

leiding van een onafhankelijk neutraal mediator/procesbegeleider) uit komen. Voor de 

overheid geldt het Algemeen Beginsel van Behoorlijk bestuur dat een verzoek van een 

burger om aan de mediationtafel te verschijnen in de regel gehonoreerd moet worden.6 

Kiest de burger voor mediation dan tast dit zijn recht op het maken van bezwaar niet 

aan. Een vraag om mediation = gelijk aan indienen van een bezwaarschrift met gelijke 

rechtsgevolgen. Het invoeren van een dergelijk wetsartikel kan bijdragen aan het herstel 

van vertrouwen van de burger in de overheid. Niet iedere burger die een besluit van de 

overheid ontvangt en het daar niet mee eens is zit te wachten op een juridische 

oplossing van zijn probleem. Voorts maakt het duidelijk of de burger hulpzoekend (optie 

mediation/bemiddeling) dan wel rechtzoekend (optie bezwaarprocedure) is. De 

keuzemogelijkheid van bemiddeling/mediation/gesprek maakt dat de overheid weer 

een gezicht krijgt en laat zien dat het beginsel van dienstbaarheid en 

inverbindingstelling ook levende begrippen zijn. Door invoering zal het aantal 

‘buitengerechtelijke oplossingen’ van geschillen/conflicten tussen overheid en burger in 

positieve zin toenemen. Positief neveneffect: afname van het aantal rechtszaken tussen 

overheid en burger. Met name voor die zaken waar al bestendige jurisprudentielijnen 

over zijn ontwikkeld door de rechter. Op deze wijze kan worden voorkomen dat 

eenzelfde rechtsvraag telkens weer aan de rechter wordt voorgelegd. 

Wettelijke beslistermijnen zijn voor de duur van het gesprek/bemiddeling/mediation 

van rechtswege opgeschort. 

Is de burger rechtzoekende en kiest hij voor de bezwaarprocedure dan zou alsnog iedere 

zaak  (tussentijds) verwezen moeten kunnen worden naar mediation. Ongeacht de stand 

van het geding. Dit vereist aanvulling in de hoofdstukken 6, 7 en 8 van de Awb. In artikel 

7:10 lid 4 zou kunnen worden opgenomen dat indien de zaak in de bezwaarfase wordt 

verwezen naar mediation, ook de wettelijke beslistermijn, voor de duur van de 

mediation wordt opgeschort. In artikel 7:13 valt te overwegen om ook aan een externe 

adviescommissie de bevoegdheid toe te kennen om de zaak te verwijzen naar mediation. 

Ook weer onder opschorting van de wettelijke beslistermijn. Centraler moet komen te 

 
6 = behoorlijkheidsvereiste zoals geformuleerd door de Nationale Ombudsman 
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staan wat de wetgever zelf als doelstelling met de  bezwaarprocedure heeft 

geformuleerd: ‘conflictoplossing’.7 

Op het moment dat een gesprek/bemiddeling/mediation mislukt dan zal voortzetting 

van de rechtsbeschermings-procedure volgen.  

2.5 Positie van de (overheids-) mediator 

Publiekrechtelijke instanties die een interne mediationvoorziening hebben zorgen ervoor 

dat de daarvoor werkzame mediators/gesprek/procesbegeleiders hun taak en 

werkzaamheden vanuit een onafhankelijke neutrale rol kunnen vervullen. De 

rechtspositie van deze  

medewerkers kunnen bijvoorbeeld gelijkgetrokken worden met medewerkers van de 

Griffie bij een Gemeenteraad (bijv. door deze functioneel rechtstreeks te laten vallen 

onder de toezichthouder i.e. Burgemeester/CvdK etc.). De te verwachten 

organisatorische effecten zijn klein en moeten voornamelijk gezocht worden in 

aangepaste functie eisen. Belangrijkste effect is dat zowel overheid als burger verzekerd 

zijn van een overheidsmediator die daadwerkelijk vanuit een onafhankelijke, neutrale rol 

partijen kan bijstaan. Heeft het bestuursorgaan de mediation-voorziening extern belegd 

dan zijn overheid en burger sowieso al verzekerd van de neutraliteit en 

onafhankelijkheid van de mediator uit hoofde van zijn beroepsvereisten.  

2.6 Positie van de overheid aan de mediationtafel 

Publiekrechtelijke entiteiten dienen het recht te krijgen om deel te nemen aan 

collaboratieve onderhandelingen (= toevoeging aan Gemeentewet, Provinciewet, 

Waterschapswet, Wet gemeenschappelijke regelingen etc). Hoewel de invoering van de 

rechtsfiguur buiten de Awb om zou moeten worden geregeld is er wel een directe 

 
7 PG Awb, eerste Tranche toelichting bij artikel 7:2 (pag. 324 e.v.): ‘zo kan de betrokkene gewezen worden 
op een andere weg om het door hem beoogde resultaat te bereiken, of kan in gezamenlijk overleg een 
compromis tot stand worden gebracht dat zonder hoorzitting wellicht niet bereikt zou zijn.’ Verder: ‘Het 
zal echter meer afhangen van de wijze waarop de bijeenkomst wordt geleid, dan van de wettelijke regels 
die daarover worden geformuleerd, of het horen aan zijn doel beantwoordt, te meer daar het moeilijk is 
regels vast te stellen voor zo sterk uiteenlopende situaties.’ Verder: ‘Tenslotte kan het contact tussen 
bestuursorgaan en belanghebbende tijdens het horen leiden tot een beter begrip van het standpunt van 
het bestuursorgaan en daardoor de kans op aanvaarding van een beslissing, ook al blijft zij negatief, 
vergroten. De bezwaarschriftprocedure is dus van groot belang voor de conflictoplossing. Ik dacht dat het 
algemeen aanvaard is dat conflictoplossing buiten rechte de voorkeur verdient, als zij kan plaatsvinden, 
boven conflictoplossing in rechte, al mag niemand uiteraard de toegang tot de rechter worden ontzegd, 
vanwege het grondrecht op toegang tot de rechter.’   
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samenhang daarmee. Vanuit de ervaringen in Italië (maar ook in Nederland) is gebleken 

dat vertegenwoordigers van de overheid aan de mediationtafel soms terughoudend zijn 

in het doen van toezeggingen, of het bieden van praktische oplossingen uit vrees voor 

persoonlijke aansprakelijkheid. Dit kan worden voorkomen door het recht op deelname 

aan collaboratieve onderhandelingen publiekrechtelijk te regelen. De 

onderhandelingsruimte van de vertegenwoordiger van de overheid aan de 

mediationtafel wordt dan gedefinieerd door een mandaatbesluit. Praktisch gezien 

verschilt dit niet met het mandaat voor procesvertegenwoordigers van de overheid bij de 

rechtbanken. Ook hun (on)bevoegdheid ligt vast in een mandaatbesluit.8 

3 Samenvatting van de NMv aanbevelingen. 

Bovengenoemde versterkingen van het concept wetsvoorstel dragen bij aan herstel van 

de vertrouwensband tussen burger en overheid. Daarnaast zal de druk op de rechtspraak 

verminderen door het bieden van een transparant proces voor zowel hulpzoekenden als 

rechtzoekenden. 

NMv beschikt als mede gesprekspartner over de kennis, inzicht en praktijkervaring om te 

participeren in het proces van het verder vorm geven van het beoogde wetsvoorstel.  

 

 

 

 

 

 

 

De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) is een belangenvereniging van mediators en 
conflictbemiddelaars opgericht in 2002, heeft globaal 1600 leden. Zij is 
initiatiefnemer/penvoerder van het overleg met sectorale/gespecialiseerde 
mediatorsverenigingen. 

 
8 Sommige bestuursorganen kiezen er bewust voor om de procesvertegenwoordiger geen vastomlijnd 
mandaat mee te geven dit om de vertegenwoordiger alle ruimte te bieden om samen met de burger te 
zoeken naar wat een passende oplossing zou kunnen zijn (zie bijv. Gemeente Zwolle). 
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