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HET SUCCES VAN INTERNATIONALE MEDIATION: RISICOMANAGEMENT 
 
Annette M. van Riemsdijk1 
 
1. Inleiding 
 
Waar mediation2 in Nederland vooral wordt toegepast in de softe (zoals familie- en arbeids 
recht ) rechtsgebieden zien we een bredere toepassing van mediation of hybride vormen 
daarvan in de internationale commerciële context. In dit artikel ga ik in op juridische, 
economische, culturele en andere factoren die deze ruimere toepassing beïnvloeden.   
Ook richt ik me in dit artikel op de relevantie van mediation in geografisch 
grensoverschrijdende zaken3, voor de Nederlandse advocaat. 
 
2. De advocaat als wereldburger 
 
’De wereld van vandaag wordt vaak gekenschetst als een ‘Global village.’4 
Zowel de verschillende nationaliteiten, levensbeschouwingen en culturen in onze 
multiculturele maatschappij in Nederland als globalisering, outsourcing, on line zijn5, 
toegankelijke informatietechnologie, communicatiemiddelen en reismogelijkheden, 
internationale congressen en dergelijke brengen mee dat advocaten (al dan niet via hun 
cliënten) in hun dagelijkse praktijk in toenemende mate te maken hebben met internationale 
aspecten.  
 
3. De geboorte van een internationaal conflict 
 
De (mondiale ) economie wordt  in belangrijke mate geregeerd door  contractenrecht: 
licenties, distributieovereenkomsten, joint ventures en andere  regelingen.  Veranderingen na 
het aangaan van een dergelijke zakelijke overeenkomst, zoals economische veranderingen, 
oorlogen of andere onvoorziene omstandigheden  kunnen de aangegane commerciële relaties 
behoorlijk onder druk zetten. Deze druk kan leiden tot verschillen van inzicht over de 
interpretatie van de vigerende (samenwerkings-) overeenkomst, de afgesproken  prestaties en 
autonomie van de partijen.  Als  deze verschillen niet tijdig in juiste banen kunnen worden 
geleid ontstaan er meningsverschillen over  verantwoordelijkheden, verplichtingen, prestaties, 
en rechten. Als partijen vervolgens standpunten in gaan nemen is de kans groot dat zij 
bepaalde belangen uit het oog verliezen en de zakelijke relatie ernstig verstoord raakt.  
Een (commercieel) geschil is dan geboren.  
 
4. Conflictdiagnose 
 

                                                
1 Annette M. van Riemsdijk is advocaat,  international mediator en mediation trainer. Zij is directeur van NRG:  the New 
Resolution Group . Ze publiceert regelmatig over juridische onderwerpen, conflictpreventie en resolutie. Ze is vice voorzitter 
van de Raad van Advies van het NMI en lid van besturen en adviesraden van onder andere  Mediators Beyond Borders 
(MBB) en de Global Negotiation Insight Initiative (GNII voorheen HNII) . Ze is  oprichtster en thans  Director Emeritus van 
het  International Mediation Institute (IMI). Zie www.riemsdijkvan.nl en www.theresolutiongroup.nl 
2 In de beroepsopleiding wordt gedoceerd over de verschillende vormen van ADR waaronder mediation. Mediation is een 
dienst waarbij partijen onder leiding van een neutrale mediator onderhandelen om tot een oplossing te komen van een 
gerezen geschil of om (verder) conflict te voorkomen.  
3 Ook wel: transnational mediation genoemd 
4 Aldus Georg Frerks in de bundel ‘Interculturele Mediation’ in zijn introductie: de relevantie van cultuur en interculturele 
mediation in het globaliserende conflictlandschap. 
5 Door het gebruik van communicatiemiddelen als mobiele telefoon en internet hoeft fysieke plaatsbepaling niet meer het 
belangrijkste aspect van internationale samenwerking te zijn. 
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De wereldwijde demografische en economische veranderingen van de laatste decennia hebben 
geleid tot een toename van het aantal commerciële conflicten6.  
Het vinden van oplossingen van internationale commerciële conflicten wordt bemoeilijkt door 
het ontbreken van een adequate conflictdiagnose veelal veroorzaakt door onbekendheid met 
elkaars cultuur7, de daarbij behorende waarden en perceptieverschillen. Waar culturele 
verschillen veelkleurigheid en synergie vertegenwoordigen leiden ze ook tot spanningen8.  
Het gaat hierbij niet alleen om spanningen tussen partijen doch ook tussen advocaten. 
Immers: ook advocaten brengen hun eigen culturele normen, waarden en tradities mee. 
 
5. Rol van de advocaat 
 
Volgens onze deontologie is de advocaat juridisch adviseur én procesbewaker. Hij moet 
beschikken over juridische kennis van zaken (5.1) en inzicht hebben in het ontstaan en 
verloop van problemen en conflicten tussen partijen (5.2) en tenslotte deskundig zijn in het 
aandragen van geëigende oplossingen(5.3) 9. 
 
5.1 Juridisch adviseur  én procesbewaker 
 
Om een cliënt in een zaak juridisch te kunnen adviseren terzake buitenlandse rechtssystemen 
schakelen advocaten buitenlandse deskundige advocaten in en wellicht instituten als het Asser 
instituut10.  
In de internationale context spelen Internationaal Privaat Rechtelijke (hierna: IPR) vragen. 
Welk recht is van toepassing? Welke rechter is bevoegd en hoe zit het met de executie van 
een uitspraak?  Figuur 1 geeft aan dat iedere internationale rechtsverhouding door middel van 
een aanknopingsfactor - afgeleid uit de aard van de rechtsverhouding – kan worden afgeleverd 
bij een bepaald nationaal rechtstelsel. De verwijzingsregel is blind voor het resultaat dat hij 
aanwijst. Hoe wenselijk is dat in een commerciële internationale relatie?  
 
Figuur 1 
 
 

                                                
6 In een (voor advocaten zeer lezenswaardig) artikel van Don Peters , te vinden op de website van het IMI verwijst Peters 
naar twee onderzoeken in Europa en het Amerikaanse continent. Ik citeer: “Recent political and economic changes have 
created a rapid increase in the volume of commercial disputes in Latin American countries. Horacio Falcao & 
Franciso J. Sanchez, Mediation—An Emerging ADR Mechanism in Latin America, in INTERNATIONAL ARBITRATION 
IN LATIN AMERICA 415, 425 (Nigel Blackaby et al. eds., 2002). In a survey of 180 in-house lawyers at the largest 
multinational companies in France, Germany, Italy, the Netherlands, and England, thirty-eight percent said the volume of 
disputes had increased in the last three years. Survey Reveals Trends in Europe on International Disputes, 63 DISP. RESOL. 
J. 6, 6 (2008). 
7 Cultuur verwijst naar een groep die gemeenschappelijke kennis en ervaringen delen die bepalen hoe de groepsleden de 
wereld percipieert. Dit houdt bijvoorbeeld de groep waarin je geboren bent in of je geslacht, politieke kleur, familie, 
nationaliteit, vereniging etc.  
8 Zie G.Hofstede, Culture’s Consequences:   
Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, (2001) 
9 Zie Advocatenwet, Besluit beroepsvereisten advocatuur en de op 1 januari 2010 inwerking getreden Verordening op de 
vakbekwaamheid 
10 Het T.M.C. Asser Instituut te Den Haag is een professioneel inter-universitair kennis- en onderzoekscentrum, 
gespecialiseerd in internationaal privaat- en publiekrecht, Europees recht en internationale handelsarbitrage, 
inclusief alle aanverwante rechtsgebieden, zoals  internationaal humanitair- en strafrecht.. 
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 Lex originis of Lex patrae (nationale recht van een persoon) 
 Lex domicilie(recht van de woonplaats) 
 Lex loci actus (recht van de plaats waar de een rechtshandeling is verricht) 
 Lex loci contractus(recht van de plaats van totstandkoming overeenkomst) 
 Lex loci solutionis(recht van de plaats van uitvoering van een verbintenis) 
 Lex loci delicti(recht van de plaats waar een onrechtmatige daad zich heeft voor 

gedaan) 
 Lex rei sitae (recht van de plaats van ligging van een zaak) 
 Lex fori(recht van het land waar de rechter zetelt) 
 Lex causae(het in een bepaald internationaal geval materieel toepasselijke recht) 

 
De advocaat weet dat verschillende nationale IPR regels met elkaar kunnen botsen waardoor 
het onduidelijk is welk recht van toepassing is en welke rechter zich bevoegd zal verklaren. 
Anders gezegd: de advocaat kan geen duidelijkheid geven respectievelijk uitkomst 
voorspellen. 
Veel partijen achten dit een onwenselijke situatie. Ze willen – afhankelijk van hun cultuur- 
meestal weten waar ze aan toe zijn. 
Partijen in een mediation onderhandelen met als doel tot een bepaalde overeenkomst te 
komen. Partijen kunnen binnen de mediation een rechtskeuze doen als ook een forumkeuze. 
IPR problemen en botsende conflictregels worden hierdoor voorkomen. Rechtskeuze en 
forumkeuze overeenkomen, zo nodig met hulp van een mediator, geeft duidelijkheid en 
invloed op het toepasselijke recht. 
Voor wat betreft de executie van geschillen geldt dat als partijen, met behoud of herstel van 
hun zakelijke relatie samen tot een oplossing zijn gekomen de “houdbaarheid”van de uitkomst 
langduriger en duurzamer is dan een door een derde (rechter of arbiter) opgelegde oplossing. 
Ook bestaat de mogelijkheid de bereikte overeenstemming vast te leggen in een zogenaamde 
Arbitral Award.11 
 
Voor advocaten, actief in de internationale arena, is het van belang dat ze iets weten en 
begrijpen van verschillen in culturele waarden om onderliggende belangen en motieven te 
kunnen herkennen en met hun cliënt te bespreken om effectieve opties te kunnen exploreren12. 
 
De advocaat als procesbewaker adviseert zowel over het materiële als het formele recht.  
Welke procedure welke methode van conflictbeslechting is het beste voor mijn client in dit 
conflict?   
 
5.2  Het inzicht van de advocaat in het ontstaan en het verloop van het conflict tussen 
partijen  
 
Bij een internationale zaak is het verstandig dat de advocaat· kennis vergaart over de culturele 
context van de betreffende zaak. Deze context bepaalt vaak het ontstaan en verloop van 
problemen en conflicten tussen partijen. Enige culturele kennis beïnvloedt het 
onderhandelingsproces tussen partijen en het resultaat daarvan positief. 

                                                
11 In de mediationcontext kan de uitkomst geoptimaliseerd worden door herdefiniëring van de grenzen van 
mediation. Soms willen partijen en hun advocaten de facto via mediation tot een oplossing komen maar hebben 
zij belang bij een executoriale titel: the arbitral award. Dit fenomeen is niet onomstreden. Zo is bijvoorbeeld de 
taak van een arbiter, als neergelegd in internationale (pseudo-) regelgeving anders dan die van een mediator.  
12 Zie Charles M. Hapden-Turner & Fons Trompenaars,  
Building Cross-Cultural Competence, (2000) 
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Onderkenning van het feit dat de relatie is verstoord door selectieve perceptie, misconcepties 
of anders gezegd gebrek aan inzicht in elkaars cultuur bevordert het succesvol oplossen van 
problemen. 
Niet iedere advocaat is in staat deze kennis te vergaren en toe te passen. Een mediator kan 
hem hierbij helpen en  uitkomst bieden in een complexe internationale zaak. 
 
 
Figuur 2 
 

 
In iedere zaak is het van belang dat de advocaat zich realiseert dat hij zich zelf – en zijn 
cultuur- meebrengt in een zaak. In internationale zaken vergewist de advocaat zich er van hoe 
hij gepercipieerd wordt door de wederpartij, zijn advocaat en een eventueel te adieren 
buitenlandse rechter. Daarnaast is het raadzaam dat hij zich primair richt op een constructieve 
relatie met zijn buitenlandse collega (betrekking) en subsidiair op de inhoud van de zaak en 
het (toepasselijke) recht (inhoud). 
 
5.3 
Geëigende oplossingen 
Advocaten als informatiebron van hun cliënten, moeten hun cliënten wijzen op bestaande 
adequate manieren  van conflictpreventie en –resolutie. Anno 2012 is een advocaat inaccuraat 
en onvolledig als hij zijn cliënt niet wijst op de verschillende opties in het 
geschillenbeslechtingsspectrum als weergegeven in figuur 2. 
Een geslaagde mediation heeft te maken met de relatie tussen de mediator en degenen die 
gemedieerd worden. Of partijen en de mediator tot een goede werkrelatie komen, wordt sterk 
beïnvloed door de advocaten. Als de advocaat niet achter de mediation of de mediator staat 
verkleint dat de kans op een succesvolle mediation. Onbedoeld beveelt de advocaat dan, mede 
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door het feit dat partijen in conflict onbewust vaak een distributieve conflictoriëntatie13 
hebben,  het klassieke winnaar/verliezer systeem aan. Dit is dan  een onvolledige aanbeveling. 
De advocaat behoort zijn cliënt volledig te informeren over alle procesmogelijkheden anno 
2012. 
 
6.  
Rol van de mediator 
Ondanks dat mediators geen beslissingen nemen, kunnen ze veel macht uitoefenen op de 
uitkomst doordat ze de vormgevers van de dialoog zijn en daarmee in belangrijke mate de 
regeling. De mediator heeft, zoals mag blijken uit figuur 3, veel gezichten. 
De internationale mediator is zich bewust van zijn eigen culturele waarden en normen, werkt 
meerzijdig partijdig (neutraal) en staat tussen partijen in (en dus niet boven of onder hen). 
Gedurende het gehele mediationtraject geeft de mediator een doordacht en integer beeld van 
het mediationproces en zichzelf aan partijen.14 
 
Figuur 3 
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Het snel vinden van een internationale mediator is niet duur of  lastig. In 2005, in mijn 
hoedanigheid van voorzitter commissie buitenland NMI, heb ik samen met het International 
Center of Conflict Resolution (ICDR), een dochter van de American Arbitration Association 
(AAA) het initiatiefplan ontwikkelt dat geleid heeft tot de oprichting van  het Internationale 
Mediation Instituut (IMI) . Sinds 2007 functioneert het IMI als een wereldwijde organisatie 
die het onder meer mogelijk maakt overal in de wereld “om niet”competente mediators te 
vinden15.  
Het IMI toont inmiddels mondiaal leiderschap op het gebied van conflict preventie en 
vroegtijdige en effectieve conflict resolutie, door structuren en standaarden te creëren die 
mediation van een hoge kwaliteit garanderen en door mogelijke gebruikers van mediation te 

                                                
13 Zie Bush, Baruch en Folger the Promise of Mediation: Responding to conflict through Empowerment and recognition. San 
Francisco; Jossey – Bass, 1994. 
14 Zie  Annette .M. van Riemsdijk  “An International Mediator Perspective”  in  ADR in Business , Wolters Kluwer, 2011 
15 Voor meer informatie verwijs ik naar de website van het IMI:  www.imimediation.org 
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helpen zo snel en efficiënt mogelijk een geschikte en competente mediator te vinden, op de 
meest transparante manier. 
De internationale toegankelijkheid tot mediation en gekwalificeerde mediators is hierdoor 
aanmerkelijk vergemakkelijkt. Het is niet ingewikkeld meer voor een advocaat een 
gekwalificeerde mediator, waar ook ter wereld, te vinden.  
 
 
7. 
Er bestaat geen proactieve regelgeving16 
Internationale  mediations zijn  complexe projecten, waarbij stevige deadlines, samenwerking 
tussen partijen die geografisch verspreid zitten en substantiële financiele en politieke risico's 
een rol spelen. Deze mediations verdienen  dan ook een adequate en specifieke behandeling 
door advocaten. Partijen hebben geen belang bij een langdurig gejuridiseerd traject maar bij 
een effectieve snelle oplossing en een succesvolle zakelijke samenwerking en de zekerheid 
dat het initiële project effectief kan worden afgerond. 
Een cliënt zuchtte  ooit  in een mediation tegen zijn zakenpartner: “Do we want to win a legal 
fight  or market shares? “ 
Het antwoord is evident. 
 
Bij het aangaan van contracten is niet te voorspellen hoe partijen met elkaar om zullen gaan in 
onvoorziene omstandigheden. We leven in een tijd waarin markt en macht steeds aan 
veranderingen onderhevig zijn. Rechters kunnen reactief regelgeving toepassen en knopen 
doorhakken. Maar wat hebben partijen daaraan? Klassieke ‘bovenpartijdige’ oplossingen als 
rechtspraak en arbitrage zijn te simplistische, trage, dure en beperkte concepten voor 
complexe conflicten. 
In een mediation kunnen partijen hun eigen regels overeenkomen onder leiding van een 
deskundige mediator.  
Hoe meer advocaten hun cliënten een snelle, duurzame en effectieve oplossing brengen hoe 
beter. 
 
 
8. 
Conclusie 
Het is van belang dat de advocaat niet alleen juridische kennis vergaart in een internationaal 
conflict doch ook kennis over de culturele context. Daarnaast is kennis(overdracht) van het 
conflictbeslechtingsspectrum aan de cliënt onontbeerlijk. Dit komt niet alleen de kwaliteit van 
de uitkomst ten goede doch ook het inzicht (en daardoor begrip en 
verantwoordelijkheidsbesef) van de cliënt. 
 
Mediation is een goede optie voor de oplossing en preventie van internationale conflicten 
omdat daarbinnen alle relevante aspecten van de verhouding tussen partijen (culturele, 
commerciële, politieke, juridische en fiscale) in een vertrouwelijk en veilig kader aan de orde 
komen. In de internationale praktijk biedt mediation als vorm om tot een oplossing te komen 
veel voordelen ten opzichte van litigation, arbitration en  adjudication.  
 
Mediation biedt bij (potentiële) conflicten met internationale aspecten in de dagelijkse 
advocaten praktijk onbegrensde mogelijkheden.  
 

                                                
16 Aldus Ben Verwaeyen in het VPRO programma Zomergasten op 19 augustus 2012 
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Bilthoven, 28 augustus 2012 
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