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De rechtbenl Amsrerdam is medio 2Ol2 begooÍEn Ín€t eerr

pih om rconderzorken of mediation in íaiUiss{flemeo kan
leirÍen tot een voor betrokkenen be'vredigende oplossirg
van geschillen waarover anders in eerr g€rechtelijle proce-

dure zou moeten woden bcstist. Hcr gaar in beginsel niet
alk'en om geschillen die tijdens een faillissement opkornert,

zoals over bestuurdersaansprakelijlheid of over de veriÍi-
catie van vorderingec maar ool oín geschiller die Ínoteliil
tot een faillisseÍnentsàaÍwÍeag httben geleid- MedÈt§.r
kan in die gevallen partijen mogelijk e€ïr betere oplossing

bieden dan een gerechtelijke procedure oíeen faillissemeot
van één der betrokken parriin. lnmiddels zijn rrve meer dar
een je.r v€rdeÍ. Wat zijn de resultaten van dit proefpr-o1ecr'/

Aao de haod vàn eefl interview mct enkele direct fietÍok-
ker*n bij deze pilc hebben de àuteurs gc{rachr zo veel àls

mogetÍk antwoorden te krijgen op deze vraàg elr uok an-

dere vrager Zij hebkn gesproken mer mevrouw mr Jolien
Boeding (nrediationfunctionaris van tret Mediat ioobureatr

van de re{trtbank Amsterdam). mevÍoury mr. lllya Bilder-

beek (rechter-commissaris eÍl coaiÍdinatoÍ) en de heer mr
Bàrt N€ervoort (berrokken nrdiator en rnede-initiaÍor varr

deze pílot),2

Hiema zal dieper worrlen ingegaan op de aanleiding e'rr de

( juridische) ra ndvtxrrwaarden va n het proet pmjecr. lJaa rn t
volgen enkele beschrruwingerr en zullen de resultaten van

de pilor worden tresproken.
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Praktiik

Voor een goed begrip vau de pilot zdl eerst kort uiteengezet
lr,ordetr r,va[ nrediation eigenlijk rnhoudr. Daarbd zlllen de
belangrijkste kermerken vàlr mediilion. enkele juridische
aspectel) en de huidige (en toekomstige) wet- en regelge_
ving aan de orde komen.

ll. Wat is rnediatiorr?

Het begÍip nediation is afkonrstig sit de &rgelsralige we-
rcld en er bestaat niet etht een bevredigerÉe !{ederlaxlse
vertaling vnor deze term. Vandaar dat ook in het Neder-
landse spraakgebruik de trrgelse tenn mediàtioa wordt
gebruikr. Mediation is'een vorm van tremiddeling in con-
ílicten, waarbij een neutrale benriddelingsrteskurdige, de
rnediator, de communicatie en onderhandelingen tussen
perrrjm brgeleidr om vanuit hun werkelijke betangen tot
een gezamenlijk gedragen en vooÍ ieder van hen oprimale
b€g{ritvormrng te kosren'.' Mediation is een vorm van'al-
teÍnàtiy€ disfrre Íesolutlm'(rdr) zoals ook bindend advies
ert àrtitÍ4e y(xrrEn van adr zijn. Bd mediation is er - an-
de,rs den brj aóitrege en brrÉend advies, maar ook anders

dan bi1 orrrhcidsrecl*spraak - geen elerde die voor partÍen
beslist. tlet zijn de partijen zelfdie - onder begeleiding van

een neurrate derde, de mediator - uiteindelijk beslissen. tn
ibite is rnediation dus een tussenpartijdige v{)rm van ge-

schilopkssing, teÍyvijl geschitbeslechting een vorrn van br.r-

venpa rtijdige geschilopfu-rssr ng is. Med Íat ion onderscheidr
zich van schikken of benriddeleo door de .ranwezigheid en
de oeskurrdigberd val t3e mecliator al,s rreutrale rlerde. Zijn
taÀk is het partrien te begeleiden bij uirr.lerharxlelingen en

et vooral vooÍ te zurgen dar daarbij de belangen van de par-
rijea ieroend zdn en bijvrrcrbeelcl nier errruties of ijuridische)
posrties. Met narrr het imrrument'caucus'. de mogelijkheid
varr de mediator onr nret elk der paftijefi {en hun raadslie-

den) aÍzooderlijl en vertrouwelijk re sprekerr. blijkt in cle

praktijk bij onderhandelingerr een krachtig middel om de
grrnzen varr de ondrrhandelingsbereidheid en -cuimte te
veïkeunen en impàsses te doorbreken.

Íll. Juridischekeomerkenmediation

Bciarrgrijke kertrrcr.l<en van rnetlialrun, n.iast de hrervoor
geroemde zelt-treschikking, zi.iu de vrijwilligheid en de

vertÍouwelrjkhrio Oeze vertrouwelijkherd en vrijwillig-
helÍ, wol'den vastgelegd rn eÈn medràtioncvereenkomst díe
lu.rs(t] pJr'tii(,Íl rrr rlr: flicdiaLor wordr Ee5iut€Ír. De vrijwil-
írgher<l van paltiien otlr rJri eelr orediatiolr decl te lenren"
kent iweÈ;lsp{,aÍeo: l. rlreÍi kao ilteÍ rÈgeD zijil zjri iil eeil
rnt'ciratiolr w{irdèn t}errokken (vrilwilligireid val deelname);
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2. men is vrij de mediation op elk mornenr te beèindig€n
(vnJwilligheid van voortzetting)..

De vertrouwelijkheid in mediation houdt de afspraak in om
wat in mediation aan de orde komÍ, clat kunnen stanrlpun_
ren zijn maar ook {andere) informaiie, vertrouwelijk te be-
handelen, tenzij uireràard de desbetreffende inÍbrmatíe al
bekend was of later buiten de mediation om bekend is ge-
worden. Het leveren van bewijs daarvan _ donr her horen
van getuigen of anderczins - $,oÍdt in de mediationover_
ernlomst uitgesloren, Een dergelijke afspraak kwaliÍiceert
als eru bewiisovereenkomst en is in beginsel mogelijk en
reótsgeldig. Zie artikel 153 Rv. De Hoge Rad heeft dh in
Ben àrresr in 2O@ nog eers uitdrukkelijl ber€stgd.s Whl
orrerrvoog de Hoge Raid dat het algemci!Ír maatsch.ppelifr
belaog van de materiële waartreidsvinding rnet zich nre-
brengt dat een bewijsovereenkomst niet al te so€l màg rvor_
den aangenorÍren zonder een uftdrutrkelijk daarup geridrte
bepaling. Een funcrioneel vrrschoningsrecht rroor de Ínedi-
ator wordt vooralsnog niet door de Hoge Raad aangerornen.
ln de praktijk zijn dus de in de mediationoveveenkomst
opgenomen bepalirgen omrrcnt de vertrouwelijkheid van
groot belang om deze zo veel als mogelijk is te waarborgen.o

lndieo partijen in de mediation tot een uergelijl komen,
bevordert de mediator dat er geen misverstàndeo ontstaan
over de inhoud van de afspraken. De mediator draagt er
zolg vtxrr dat de afspraken deugdelíjk worden vastgelegd
in een vaststellingsovereenkomst (art. 7:9(n lid I BWI Ko_
men partden oiet rot een vergelijk dan eindigt de mediatron
dooreen neutraal beéindigingsberichr. Ook is hei mogelijk
dat partlien bet deels eens worden en zd voor dat deel een
vaststellingsovereenkomÍ sluiten eo het deel van het ge-
sChil waarover geen oveÍÈen§lemming bestaat alsnog voor-
leggen aan een beslissende derule, bijvoorbeeld een aröiter
ofde rechter.

íV. Wet- er regelgeving

De verlrcudingen aussen de betrokkenen in een mediation
srord€fl bepe.ld door de afspraken die zij daarover in een
mediatíonovereenkomst met elkaar maken. Mediation was
tot vmr kort niet als zodanig in de wet geregeld. ln Ímvem-
ber 2O12 heeft de Ëerste Kamer echter e€n wet aangpnomen
die de Europese Med iation richrlijn uh 2fl)g implemefi teert. l
Deze wet bevat bepalitrgen over het verschoningsrecht, de
verjaring yao een vorderiag en d€ executoriale krachf van
een schikking vià een verzoekschriftprocedure. Deze wEt

l)e HoÉe Ridd hr=i rn ea beliltni* à.Rsl {ÍlR a) tatruan 2ofi6. ty,
2m6/751 h{t vdgsde oenaloi -(,cler o,, de dà«l vm tÉr diddÈl y.r
qcdlrlrco rtà{ ts bcide petiFr {e .llcn rijds vrij huo mdffikrnt
dàeinl alsno! te mttufrteÍ. dil ftl di€ @ ]En movercqle redere ,e
lrtiodi6eo'
Hl l0apfit ZqI!,{IJX BCÍx7Ol.
Vehl ï,otdt hqt t{aít fl.di.tkn &ttemnr vàn rGpóíÍR Fklard. l)ir
Églermt wÈt ia.r.7 i! § gldetailleddc o uitiE.írc aeíeih-
hodirtsetclint mar ffi be*ijfficntmst atibedcld rn àrr. tS3 ftv
\Àh lrplemestirtie rldrÍlijn ft ZOOs/52IEG bcrreffcrd( bÉ?..tde arl«.
tf, vàn lremaddelint/mdidrion in buryrtijte s handcltàle íStàtsdad
2OlZ. s701.
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is echter alleen van toepassing op grensoverschriidende
geschilíen, waardoor haar. trepalingen niet gelden voor het
merendeel van de rnedíations in Nederland.

lnmiddels is er nationale wetgeving in de maal in de vorm
van drie initiatiel'wetsvooÍst€llen rlie niet de beperting
van gÍensoverschrijdende geschillen kennen en beogen
het sluirstuk te rrorden vln jarenlange voorbereiding om
medietidt als alternatief voor de traditionele rechtspraak
in her civiel recht en het trestuursrccht te verankeren en
te versterken.' De nrediationoverrenkomst wordt votgens
deze w€tsvoorstellen in Boek 7 BW geregeld àls een spe_
cies van de overeenkomst van opdracht- De regeling kent
onder meer bepalingen betrefende rrcrtrouweliikheid en de
wijze waarop een mediationorreÍe€nkomst tot stàÍrd komr
en wordt beëindigd. ln her Werbosk van Burgerliike Rechr_
vorderíng zal volgem deze nrcrsvoorstellen de verplichting
worden opgenornen om in het processtuk waarmee een ge_
rechrelUke pÍolcdur€ rfloÍdt ingekid {de dagvaarding of het
verzoekschrift) te rrcrmeHcrr of mediation is beproefd en zo
neen, waarorn niet. De Íectrtcr kan indien naar zijn oofdeel
ten onrechte geen rnediatirn is toegepast. de vordering of
het rmzelt nÈt-onwenkelijk verklaren. Kortom. mediation
lwdt nict trerplicht trsfeld maar vanwege het risico van
niet-onwankelijkheid tan niet zsnaar aan metliation voor_
tÍj vrorden gegaan.

Er wordr yerwachr dat d€ Íechterlijke macht na invoeriqg
van deze |veÍsvoorstellen. nog slechts die geschillen voor-
gelegd zal krijgen waarbij duidelijk is daf partii€n met geen
nmgelijkheid onderling tor e,en minnelijke oplossing kun_
ren konren, ofgeschillen die zich naar hun aard ofoorzaak
daarvonr niet lenen. De drie afzondedijke wetsvoorstellen
vorÍn€n volgens de indíener daarvan teza,nen een pakket
àan maatÍegelen daf voorzief in het positioneren van medi_
dtion als een gelijkwaardige. alternatieve vorm van geschi_
loplossing.''

Mediation heeft inmiddels een dusdanig plek in ons rechts_
bestel veroverd drÍ advocaten steeds vaker wolden gecon-
Íronteertl met (verwijzingen) naar mediarion. Cliënten wor_
derr sreeds mondiger en verwàchten van hun advocaat dat
hij weet wat mediation is en uitlegt wanneer het in hun be_
lang kan worden toegepast. Kortom, of de advocaat het nu
wil of niet, mediation is op dit momental een .factoFlife,. 

De
laatste nieuwe wergevingsiniti:tieven lijken het sluitsruk te
gaafi vormen van heÍ loekennen vën een nog gÍoIere ro, van
Íftedirtion als gelijkwaardige, alternetieve vorm van geschi-
loplossrng. M(rhteÍl deze wetsvoorstellen tot wet worden
verhevet. err die kans lijkt gÍoot. dan kan een adyocaat op

5 I tcr irpl reri de vorfeÍdr drF elsvísrltflle, rtedieEd door Th€cdË ,(._
ser,id Ard vàn der Srer I VVt I: W€tsvowteí t .r.)rateri0g vàn medrinoo
$ hcr b!ÍtÈÍ14\ recha {Kcee6tukl@í,t, 2nl2:ZDla. t3 }23, z\Vt&ts@r-
strl irévddeÍisg vao nsdintion i[ het besru.$E(ht Ufumtrrstrk&?n rr.
'à{)1'r?.§13" 33 1n , 2i s Wetsvmrsiet r€gisre$Ediaror (|(mcrsau**fi ,1,
atl'l 2 2a1 1. r.1 7 22. 2).

I Zie Mvï WeisrcoÍstfl lrewdcÍitrg vnD rediatiotr in her b{Ít€Íliik recht.
t(@erstukken U 2AtZAOl3,33'lZt.3, Aberecn dëeÍ, orldff Ínlcidrng:
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straffe vàn het Íisico van niet-ontvankelijkheid in het gehesl
Riet meer om mediation hee§.

V. Mediation in faillicsementen?

Vaak wordt genreend dat mediation vooral in aanmerking
komt in Zaken waar emoties een oplossing in de weg staan
en zaken waarin part{ien uiteindeliik met elkaar verder
moeten. Dit doel de vraag rijzen of het to€passen van rnedi-
ation in faillissementen wel zo voor de hand ligt. ln vrijwel
alle geschillon in faillissemenr zal de curaror betrokken zijn,
in verreweg de meeste gevallen als eisendt pàrtij. Als het
goed is, staat bij hem ats professionele afwikkelaaÍ g€eo en_
kele emotie aan een oplossing in de weg. Bii zijn wederpartij
is dat mogelijk anders. ln ieder geval zal de continuiiteit van
de relatie in faillissementen rn beginsel zelden een reden
eijn om voor het mediationtraje* te kiezen. Waarom zou
mediation in failtissementen darr ioch succesvot kunnen
ziin? Daarvoor ziin vuel enkete redenen te geven.

ln de eerste plaats zal een cur"tor,juist vanwege zijn r.ol van
professionele afwikkelaar, in het algemeen eer.der berei<t
zijn tot Ínediation dan de gemiddelde aodere parrij. Medi.r_
tion biedt immers eën knns om op korte terrniju regen l,)ge
kosten tot een aanvaardbare oplossing te komen. l-)e curàror
wordt daarbij geholpen door het feit dat rechters-conrnils_
sarissen, mogelijk meer darr voorheen, in her algemeen, ur
het algemeen terughoudend zijn bij tret verleren vnn mach_
tiging voor het aanhangig maken vatl een procedure. ln her
algenreen wordt daar.voor een goed onderbouwd verzoek
verlangd en een (soms meeÍ drn) redelijke karrs op succes.
Daarb§ kan helpen dat eerst is geprobeerd om via ntedialon
tot een oplossing te komen. Rechters-commissarisserr lijken
zich ook meereI! m€er b€wus{ te zijn van de ueÍtràging vàír
de afwitkeling van een faillissement waenoeeen gerechte_
liike procedure kan leiden.

Juist doordat de curatsr gemakkelijk aan een mediation
pàrticipeert, zal in het algemeen in faillissemenreo eer,
der en gemakkelijker van rnediation gebruikgenr.rrkr kun-
nen worden, Daarmee is echter uog niet alles gezegd. Her
gaat immers om het suc€es van de nretliation- I-)e kenois en
vaardigheid van de medietor om emotionele btokkades te
doorbreken en partijen te focussen op hun gezarrrcnldke
agenda in de toekomst zijn daarbij in faillissementen van
minder belang. Emotionete blokkades zullen zictr (hopetijk)
uitsluitend aan de zijde van de wederparrij varr een eura-
col voordoen en een gezalnenlijke agenda in de roekornsr
zal meestal ontbreken. Toch lijkr in de Amsterdanrse piltrr
wel succes geboekt re worden. hàctoren die claartrij mogelijk
een rcl spelen zïn wellicht de openheid en vcr.rrouwelilk,
heid van de mediation. Buiten medration is een gelijke mate
daarvan nroeilijk(er) re bereiken. Andere nngelijke Íacto-
ren ziin vooral van psychologische aard. tle beslissing orn
aan mediation deel te nemen. legr op de berr.okken partijeo
roch eeu zek€re druk om een serieuze poging te doen eron-
derling uit te komen. Dat wordt nog versterkt do«rr de toch
enigszins formele sefting en de àanwezigheid van een pïo-

Íessionele mediatoÍ. Aldus ls spràke van rclr (or.nbrnatie van
een Jsiste mind set €n optintdle i»xsrrndighedeÍt om tot een
oplt»srng te konren. {àrtijen zullen d.rarbij veelal het gevoel
hebben dat ilrdien zd erin die nrediation niet uit kunnen ko-
tnen, dàt vermoedelijk in de toekomst evenmin zat lulken_
Een soom yan .nu of nooit.-gevoel. Ook dat bevorderd dat
pafrijen geneigd zullen zijn een serieuze poging re doen tor
een oplossing te komen en daarbij wellicht bereid zullen zijn
verder te gaan dan onder arrdele omstandigheden.

Aan het succes vàn rnecliarion kan ool bjjdragen dar dàar_
mee soms meer mogelijk is dan mel eerr gerechtelljke pro_
cedure. Het gaat er daarbij niet alleen om dat een gerechte_
lijke procedure veelal tot een alles_ot-_niers-oplossing leidt,
terwijl rnediation ook de rnogelijkheid van eeÍl tusserop-
lossing biedr. Mediation geeft bijvoorbeeltl ook meer nro_
gelijlhedrn geschillen te combineren. Denk daarbij aan her
combineren van de bestuurdersaansprakelijkheid jegens de
cur"tor {art. 2tl3Bl249 BW) en de tailliete rechtspersoon
(onder rneer art. 2:9 BW) mer die jegens de Belastingdienst
(art. 36 lnvorderingswer), door de Belastingdienst irr de me-
diarion te betrekken. l.:en besruurder die de mogetijkheid
heeti verschillende aansprakelijkheídsrisicos in één keer
te i?geten zal vernroedelijk eerder rtl eerr sclrikking bereid
z[u. ln dezelfde sfèer kar wurtlen gedacht aan de hoofde_
iijke aansprukelijkheid van verschilleude O€sruurders en de
onderhnge regresverhouding tussen die bestuurders. Àlle
geschillen die daarbi-i speleÍr kuDnen irr eérr nre6iation ge_
cornhineeld worden upgelost. Voordeel is dat iedereen dan
wcer wddÍ hii oÍ zii aan r«re is.

Overigens drurgt nrediation op andere rechtsgebiederr o«rk
steeds verder' <ieior. Relatief veel gebruik wordr ervan ge_
ntaakr trij echtsrheidingen en in burerr- err arbeidsgeschil_
len Nog weinig oniwikkeld fueelt eich ruetJration in han_
desgestlrrllen. De verwàchtillg is echter dar dit onder de
korneMe lrieuwe wetgeving zal veraltlcrt.rr

Vl. Pilot rec{rtbank AÍnsterdam

De pÍlor rs tredoeld voor zowel geschrltetr drt r qrlens eer fail-
iissernenr rijzen als geschillen Oie rot een iailiissernentsaan-
vraag rrei:berr gr,.leitl. Sorns lijkt er bij de beirandeling van een
larllissetlents.t;lnvía.rg op zitting nreer a;n rle hand te zijl
en lssr lret uitsprekel van het iaillissernent vermoedelijk
r),ets op. De ÍechtLÈn« kan dnit partijelr op de rnogelijkheid
yaÍt oledtÀrroÍr wuzen en daalb! ttirerr her Mediationbu-
rcJu vdn de rechttJank inschJkeie[. Ue ioegev0egde waarde
iriervan rs vooral gelegen in rle directe brsenikbaarheid van
L.en íurrctioltitfls v]n het MerJiatronlrureau erl rle snelheid
en hea gentak wnaÍmee door tleze de medrattorr kalr wor_
den opgesun. Dadrbij zi]n up kurre ter.rnfn ervarerr rnedi-
aturs beschiktraar die bereid zijn orn tegert eell vast rarief
vao € 25U pef uur (excl. B'l'W.) hun diensten te verrichtsn.
Tot ilu Íoe is io deze pre-faillissementstase irr <le pilot nog
slechts éénmàal van mediation gebruikgemaakt- Overigens
wel lnet sut'ces.

L

246 àÍ1.6 - novenberldecerrrbrr 2Ol') I'vl



PITOT MEDIATIOH IN FÀILLí§SEM€NTEN

"l

Tijdens faillissement is aanmer*elijk meer vafl mediatíon

gebruikgemaakt. ln toraàl gaat het sinds de aanvang van

de pilot om 17 zaken. 8 daarvan lop€Íl nog ofmoeteo nog

worden opgEstaÍt,3 hebben niet tot overeenstemming ge-

leid.2 tot gedeeltelijke overeenstemming en 4 tot algehele

over€enstemming. Dit is geen slechte §core, zeker niet als

wordt bedacht dat het veelal niet ollr de eenvoutligste ge-

schillen gaat die anders vermoedelijk tot iarenlang Én kost-

baar procederen zouden hebben geleid- Bovmdien blijken

de mediations die tot nu to€ bebbeo plaatsganonden dmr

de advocaten van de wederpartii van de curator vrijwel

steeds ze'er positiefgewaardetrd te worden, ook in geval-

len waarin geen resultaat is bereikt. Helaas zijn de betroft-

ket curatoren (nog) niet over hut ervaÍing met mediation

bevraagd. Het gaat in de filot tot nu toe om alle soorteo

van geschillen waarbij steeds dt curator eiserde partij i's'

Dat laatste is uitereard geen voorwaarde. Zaken waarin de

csrator gedaagde partij is kom€n echt€Í minder vaak voor"

Hetzelfde geldt voor renvooiprocedures waaóij de turaÍor

geen partij is.

Dc m"€ste nediations vinden plaats op initiatief van de

rechter-commissaris. Bij het verzoek om machtiging als be-

doeld in art. 68 lid 2 Fw tot het aanhangig maken van een

geredrtelijke procedure, kan de rechter-commissaris zich

de vraag stellen oíde kwesrie niet nrt mediation kan wor-

den opgelost en dat aan de curator voorleggen- Dat laatste

gebeurt in een enkel geval ook bij procedures die reeds lang

lopen en die zich naar dt mening van de rechter-commissa-

ris voor mediation lenen. Vàste criteria worden daarbij niet

gehanteerd eo van een echt beleid is nog geersprate' Veelaí

gaat het om het gevoel van de rechter-«rmmissaris dat par-

tijen er mogelijk te strak inzitten of nog onvoldoende heb-

ben gedaan om zelf tot een oplossing te komeÍL De Íecht-

bank is nog ervaring aan het opdoen. Een evaluatie moet

nog plaatsvinden. De eerste ervaringen zijn echteÍ po§idef

en de pilot zal dan oo* worden voortgez€L Het gàat om een

Amsterdams initiatief. De pild staat echter opeo voor eÍF

derc rethtbanken en curatoren uit and€re lrrondissernen-

ten. Er toopt op dit morÍlent één mediation van hriten het

arrondissement Amsterdam-

Vll. lloe werkt het?

De procedure is heel eenvoudig. Een centrale rol wordt ge-

speeld door het Mediationbu reau van de Rechtba n k A mster-

dam.rr Bij mediation op initiatief van de rechter-commissa-

ris, neemf deze conracÍ op meÍ dr curalor en rnotiveert lrij

of zij waarom mediation nrogelijk een goetle optie is' lndien

de curator openstaat voor mediation' neemt de rechter-

commis§aris contact op met het Mediationbureau' Ook de

curator kan h€t initiatief nemen tot medirtion- Verwacht

wordt dat hii of zii dat eerst mel de Íechier-contmissarir

bespreekt. Verleent deze goedkeuring' dan kan de ctlralot

confad opBemen met heÍ Me<liationburearr' Verder kan ie-

dere belanghebbende in geval van een geschil in een fail

Itt E-n.lladr6: medialiodburcàu.rb.tmjrerdrr0.echtsPÍàak,ol

lissement rechtstteeks contàct ÍÍl€t het Mediationbureau

opnemerl. tn dat laarstegeval zal het Mediationbureau eer§t

contact met de rechter-commíssaris opnemen voordat het

verdere actie ondernèemt.

Het MediationbuÍeru brengt de zaak verder door contict op

re nemeÍ mrt de wederpartij en rnogelijke andere deelne-

mers àan de medíation. Deeíname is uiteraard uitsluitend

op vrijwillige basís. Het Mediationbureau beschikt over een

lijst van speciral voor de pilor geselecteerde professionele

nrediators die kennis lrcbben van en ervaring hebbeÍI met

her faillissenrentsrecht. ln overleg rnet de deelnemers aan

de mediatioÍt wordt een mediator van deze lijst geselecteerd

en worclt een afspraak gemaakt voor de eerste bijeenkomst'

De mediaÍor neemt vervolgens het initiatiefov€r, en zoÍgt

voor het opstellen en ondertekelen van een mediationorrer-

eenkomst en geheimhoudingsverklaringen.

De mediatirxr neemt minimaal één dagdeel in b€slag; en telt

gemiddekl rwee tot drie bijeenkomsiten. De duur van een

mediationtraject is gemiddeld 4 tol I w€ken. tle partijen

tij d€ medietion ziin gezamenlijk verantwoordeliik voor de

betaling van de kosten van de mediator' tenzii anders is af-

gesproken. Deze kosten ziin in de pilot vastge§teld op € 250

per uur(excl. BTW).

Vlll- Tot slot

De rechtbenk Am$erdem heeft een voomichtigt stap gr-

zel tdaÍ mediation in geschillen die zich in faillissemen-

ten voordoen. De eerste resultaten zijn hoopgevend' Dit in

combrnatie met de op korte terlndn te verwachtel inwer-

kingtreding van nieuwe wetgeving maakt tlat curatoren er

goed aan doen nu reeds serieus in voorkomende gevallen

mediation te overwegen. De, rechtbank AmsteÍdam he€ft

het curàtoren daarbij gemakkelijk gemaakt' Zij kunoen im-

mers gebruikmaken van de faciliteiten van die reóÓank'

firet naÍÍle het daar gevestigde Mediationbureau en de door

dat h,rÍe.u opgestelde lijst van gekwalificeerde medietors

die bereid zijn tegen een gematigd tarief hun diensten te

vrrrichten

't
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