
Wat is mediation 

Mediaton is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting waarbij partijen met hulp van een 

derde, een mediator, zich inspannen om op vrijwillige basis hun geschil tot een oplossing te brengen. 

De bereidheid van partijen om tot een oplossing te komen is bepalend voor het succes van 

mediation. Wanneer partijen niet tot een vergelijk komen, kan het geschil alsnog aan een arbiter of 

overheidsrechter worden voorgelegd. 

Wat is bindend advies 

Bindend advies is een vrij laagdremplelige vorm van conflictoplossing en bevat in feite een uitspraak 

gedaan door een derde (de bindend adviseur) over een geschil tussen twee partijen. De basis van een 

bindend advies is een overeenkomst tussen twee partijen die verklaren zich te binden aan het advies 

van die derde. Anders dan bij arbitrage, die eindigt met een arbitraal vonnis is, is een bindend advies 

geen vonnis. Het bindend advies kan dan dus ook niet zomaar ten uitvoer worden gelegd. Daar is de 

rechter voor nodig.  

Wat is arbitrage  

Arbitrage is rechtspraak door arbiters. De arbitrage vervangt de procedure voor de overheidsrechter. 

Arbitrage eindigt met een arbitraal vonnis wat bindend is voor alle partijen. Dat wil zeggen dat de 

uitspraak in beginsel zonder tussenkomst van de rechter ten uitvoer kan worden gelegd. 

De belangrijkste verschillen 

Mediation, bindend advies en arbitrage zijn alle drie voorbeelden van alternatieve 

geschillenbeslechting. Het gaat dus steeds om het oplossen van geschillen buiten de 

overheidsrechter om. Bij mediation neemt de mediator geen beslissing voor partijen. De mediator 

geeft leiding aan het onderhandelingsproces en onderzoekt achtergronden en oplossingsrichtingen. 

Bij bindend advies en arbitrage hakt een derde de knoop door. Een verschil tussen bindend advies en 

arbitrage is dat naleving van bindend advies via de overheidsrechter moet worden afgedwongen in 

een vervolgprocedure. Voor naleving van een arbitraal vonnis is geen aparte gang naar de 

overheidsrechter nodig. 

 


