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Voorwoord 
 

 

 

Voor u ligt het verslag van de interactieve consultatiebijeenkomst Mediation, die Kifid 

organiseerde op 5 december 2014 (van 9.30 tot 13.00 uur).  

 

Deze bijeenkomst is een vervolg op een ronde oriënterende gesprekken met partijen in de 

financiële sector over de inzet van mediation. Het verslag geeft een goed beeld hoe de 

deelnemende financiële dienstverleners op dit moment aankijken tegen mediation en kan 

hiermee een bijdrage leveren aan een verdere ontwikkeling van deze vorm van geschiloplossing 

in de sector. 

 

Kifid bedankt graag alle deelnemers voor hun inbreng! 

 

Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit verslag kunt u contact opnemen via 

b.morrema@kifid.nl. 

 
 
Bouwe Morrema 
Projectleider Mediation  
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1. Inleiding 
 
 

Sinds 1 oktober 2014 kan de Ombudsman Financiële Dienstverlening partijen, als deze daarmee 

instemmen, verwijzen naar een mediator. De toelichting bij deze nieuwe bepaling van het 

Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) vermeldt dat 

deze mogelijkheid aansluit bij ontwikkelingen in de rechtspraak. 

 
 
Artikel 27 Mediation 

 

27.1 Als de Ombudsman dat wenselijk vindt, kan hij partijen in overweging geven de 

kwestie die onderwerp vormt van de Klacht op te lossen door mediation met een 

mediator die aan Kifid is verbonden. Dit kan ook op verzoek van partijen. Mediation is 

alleen mogelijk indien alle partijen daarmee instemmen. 

27.2  De gang van zaken tijdens de mediation en bij de afsluiting daarvan wordt door 

partijen in overleg met de mediator vastgesteld. 

27.3  De mediation is vertrouwelijk. 

27.4  Als de mediation niet tot een minnelijke regeling leidt, wordt, tenzij partijen anders 

overeenkomen, de behandeling van de Klacht voortgezet door de Geschillencommissie. 

 

Toelichting: De Ombudsman bemiddelt niet als mediator. Hij stuurt daarvoor te veel inhoudelijk. In 

sommige gevallen kan een ‘echte’ mediation zinvol zijn. Het openen van de mogelijkheid daartoe sluit 

aan bij ontwikkelingen in de rechtspraak. 
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2. Wat is mediation? 
 
 

Om een veel gehoord misverstand uit de wereld te helpen: mediation is geen vorm van schikken. 

Een mediator praat partijen niet naar een compromis. Maar wat is mediation dan wel? 

 

Mediation is een vorm van begeleid onderhandelen, 

� door een neutrale derde, 

� die partijen assisteert in het bereiken van de best mogelijke overeenstemming, 

� die hen in dit besluitvormingsproces bijstaat, 

� condities creëert voor de communicatie, 

� keuzemogelijkheden laat ontstaan, 

� de machtsbalans en gelijkwaardige informatievoorziening bewaakt, 

� de consequenties van keuzes doet realiseren, 

� in een vertrouwelijk en vrijwillig proces, 

� dat zich richt op mogelijkheden in de toekomst en niet op de moeilijkheden in het  

verleden, 

� dat zich niet richt op wie gelijk heeft, maar op: hoe lossen we het op, 

� waarbij partijen zelf de controle over het resultaat behouden. 

 

Wil mediation een kans van slagen hebben dan moeten partijen niet alleen de bereidheid 

hebben om met elkaar te praten over wat hun verdeeld houdt, maar ook over 

onderhandelingsruimte beschikken om oplossingen te zoeken. Bij onderhandelingsruimte gaat 

het er niet om dat beide partijen water bij de wijn moeten doen. Een goede uitleg kan ook al 

verhelderend werken. Mediation kan ook zeer effectief zijn als één van de partijen zich slecht 

behandeld voelt. Een belangrijk argument voor mediation is dat een geslaagde mediation leidt 

tot herstel van de communicatie tussen de partijen, die vaak ‘nog met elkaar verder moeten’.  
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3. Opzet en doel van de consultatiebijeenkomst 
 
 

De consultatiebijeenkomst had tot doel op anonieme wijze te toetsen hoe de financiële sector 

aankijkt tegen de inzet van mediation bij geschillen, en de mogelijke rol van Kifid hierbij. Als 

financieel klachteninstituut volgt Kifid de ontwikkeling van mediation met veel belangstelling.  

De achterliggende gedachte is dat mediation een goede aanvulling kan zijn op de bestaande 

mogelijkheden om geschillen op te lossen.    

 

De toetsing is geschied aan de hand van een schriftelijke vragenlijst en tien stellingen, ingeleid 

door Maarten Bakker (directeur van het ADR Instituut). Bij de bespreking van de stellingen is 

gebruik gemaakt van een interactief systeem van Interactive Acts. Deelnemers konden hierbij 

anoniem op de stellingen reageren, en op de reacties van andere deelnemers. De foto op pagina 

2 van dit verslag laat zien dat er niet alleen digitaal maar ook ‘ouderwets’ werd gediscussieerd. 

 

De doelgroep voor de consultatiebijeenkomst bestond uit functionarissen die bij een grotere 

aangesloten financiële dienstverlener verantwoordelijk zijn voor de behandeling van klachten en 

geschillen, en vertegenwoordigers van de branche-organisaties.  

 

De deelnemers aan de consultatiebijeenkomst vertegenwoordigden de volgende 22 financiële 

dienstverleners en brancheorganisaties: 

� ABN AMRO Bank 
� ACE Group 
� Achmea 
� Aegon 
� Allianz 
� ARAG 
� Credit Agricole 
� DAS 
� Delta Lloyd 
� HypotheekPlatform 
� Hypothekers Associatie 

 

� ING Bank 
� LaSer 
� Lloyds Bank 
� NN 
� NVB 
� Rabobank 
� RegioBank 
� SNS Bank 
� TAF 
� Unirobe Meeus 
� Verbond van Verzekeraars 

 

De consultatiebijeenkomst werd verder bijgewoond door vertegenwoordigers van: 

� AFM 
� Ministerie van Financiën 

 



 

6 
 

Tabel 1: Achtergrond deelnemers 

  
 aantal  

Verzekeraar 13 45% 

Bank 10 34% 

Intermediair 4 14% 

Bank + Verzekeraar 1 3% 

Verzekeraar + Intermediair 1 3% 

Vermogensbeheerder 0 0% 

 29 100% 

 
 
De in dit verslag opgenomen tabellen zijn samengesteld aan de hand van de met de vragenlijst 

verkregen input. Deze vragenlijst is door de deelnemers ingevuld vóór aanvang van het 

interactieve deel van de bijeenkomst en heeft daarmee het karakter van een nulmeting.  

 

In het verslag zijn de tabellen 3 tot en met 10 gesorteerd op uitkomst (van hoog naar laag). De 

getoonde volgorde verschilt hierdoor van de volgorde op de vragenlijst. De oplettende lezer 

ziet voorts dat de percentages die zijn vermeld in de tabellen 4, 6 en 7 licht afwijken. De 

verklaring hiervoor is dat deze vragen door een deelnemer niet zijn ingevuld. Dit heeft tot 

gevolg dat bij de omrekening naar percentages en andere factor geldt.  

 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de reacties van het Ministerie van Financiën en de 

AFM niet in de uitkomsten zijn betrokken. 
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4. Geschillen die zich lenen voor mediation 
 
 

In het wetsvoorstel Van der Steur is voor geschillen met financiële dienstverleners het wettelijk 

vermoeden opgenomen dat zij zich lenen voor mediationi: 

 

“(…) Het geschil wordt vermoed zich ervoor te lenen om met toepassing van mediation te 

worden opgelost indien dit een relationele dimensie kent zoals geschillen - al dan niet 

voortvloeiend uit of verband houdend met een overeenkomst - tussen (…) een  

hypotheek- of pandgever en een hypotheek- of pandnemer, (…), kredietgever en kredietnemer, 

(…), opdrachtgever en opdrachtnemer, (…), verzekeraar en verzekeringnemer, partijen bij een 

overeenkomst van geldlening, (…).” 

 
Uit de reacties op de stelling ‘Alleen geschillen met particuliere klanten lenen zich voor mediation’ 

blijkt dat de deelnemers zonder uitzondering van mening zijn dat alle soorten financiële 

geschillen zich in beginsel lenen voor mediation. De deelnemers geven aan dat ook bij zakelijke 

geschillen emoties vaak een rol spelen.  

 
 

Tabel 2: Percentage geschillen dat zich leent voor mediation 

 
 0 20 40 60 80 100 

Geschillen met particuliere klanten; tijdens interne 
klachtenprocedure 

10% 34% 24% 14% 10% 7% 

Geschillen met particuliere klanten; tijdens Kifid-procedure 3% 41% 21% 10% 17% 7% 

Geschillen met zakelijke klanten 14% 28% 28% 21% 10% 0% 

Geschillen met andere marktpartijen 14% 34% 28% 10% 14% 0% 

Massaclaims 45% 24% 10% 14% 3% 3% 

 

  
 In tabel 2 geven de deelnemers per soort geschil aan welk 

percentage zich leent voor mediation. De som van elke rij is 100% = 

29 deelnemers. Cijfers afgerond op hele getallen.  

We zien dat 24% van de deelnemers (dat zijn 7 deelnemers) van 

mening is dat  40% van de geschillen met particuliere klanten in de 

interne klachtenprocedure zich leent voor mediation. 
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SEO Economisch Onderzoek (gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam) gaf in 2011 aan dat 5 

tot 10% van de klachten bij Kifid zich leent voor mediationii. De deelnemers aan de consultatie 

gaan uit van aanzienlijk hogere percentages. 

 

Het verdient de voorkeur om mediation zo vroeg mogelijk in te zetten maar het is nooit te 

laat, zo blijkt duidelijk uit de reacties op de stelling ‘Nadat een klacht eenmaal aan Kifid is 

voorgelegd, is er geen ruimte meer voor mediation’. Voor mediation is ook ruimte nadat het geschil 

door de klant aan Kifid of de burgerlijke rechter is voorgelegd. Deze stap wordt door de 

deelnemers eerder gezien als een goed moment om (opnieuw) te toetsen of de inzet van 

mediation zinvol is.  

 

In eerste instantie gaven de deelnemers aan mediation bij voorkeur niet in te zetten voordat de 

interne klachtenprocedure volledig is doorlopen. Het volledig doorlopen zijn van de interne 

klachtenprocedure wordt door slechts één deelnemer beschouwd als een contra-indicatie voor 

mediation. Uit eigen ervaring gaf een van de deelnemers aan dat het de voorkeur verdient dit 

moment niet af te wachten. Als een geschil zich leent voor mediation, is het verstandig hier niet 

langer mee te wachten dan nodig. Hoe later mediation door de financiële dienstverlener wordt 

voorgesteld, hoe ongeloofwaardiger het voorstel voor de consument vaak is. De inzet van 

mediation in de eerste lijn van de klachtbehandeling is in praktijk bewezen effectiever, maar 

vereist volgens deze deelnemer wel een cultuuromslag. Het aandragen van een dossier voor 

mediation moet voor de betrokken klachtbehandelaar geen brevet van onvermogen opleveren. 

 

De inzet van mediationvaardigheden in de interne klachtenprocedure leidt tot betere resultaten 

en een effectievere informele behandeling van klachten, maar is nog geen gemeengoed zo blijkt 

ook uit de volgende reactie: “In de ikp gaat het meer om stellingnames en bij mediation onderzoek 

je de achterliggende emoties, overtuigingen en gevoeligheden.”  

 

Samengevat is het voor de deelnemers belangrijk dat klachtbehandelaars: 

� zelf mediationvaardigheden kunnen inzetten,  

� kunnen beoordelen welke dossiers zich lenen voor ‘echte’ mediation (signaleringsfunctie), 

� en deze dossiers kunnen aandragen zonder dat dit intern wordt beschouwd als een 

brevet van onvermogen. 
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5. De keuze voor mediation 

 

Alle deelnemers zien als groot voordeel van mediation dat er ruimte is voor eigen, creatieve 

oplossingen (“commerciële oplossingen”). Bij geschilbeslechting bestaat deze ruimte niet en 

krijgen partijen ‘wat het recht voor hen in petto heeft’. En wat dat ook moge zijn, in elk geval 

geen welgemeend ‘sorry’, sponsorkaartjes (coulanceregeling)  of betalingsregeling.  

Bij de keuze voor mediation staat klanttevredenheid (klantbehoud) voorop. Imagoverbetering 

wordt door de deelnemers beschouwd als een gunstig neveneffect, maar niet als hoofddoel. De 

focus ligt nadrukkelijk op herstel van de klantrelatie door oplossing van het geschil.  

 
Tabel 3: Redenen om voor mediation te kiezen  
(0 = geen reden, 5 = belangrijke reden) 

 
 0 1 2 3 4 5 + 

Bij mediation is het resultaat niet ‘wat het recht voor partijen 
in petto heeft’ maar is er ruimte voor eigen, creatieve 
oplossingen 

0% 0% 0% 31% 41% 28% 100% 

Mediation zorgt voor meer klanttevredenheid 0% 3% 3% 24% 55% 14% 93% 

Mediation draagt bij aan een klantvriendelijk(er) imago 3% 10% 0% 17% 45% 24% 86% 

Mediation leidt tot een daling van het aantal juridische 
procedures 

0% 7% 10% 31% 38% 14% 83% 

Mediation is vertrouwelijk: geen publiciteit 0% 3% 17% 41% 28% 10% 79% 

Mediation is vertrouwelijk: geen precedentwerking 0% 0% 21% 24% 45% 10% 79% 

Mediation neemt minder tijd in beslag (totale procedure) 7% 7% 21% 21% 31% 14% 66% 

Mediation is goedkoper 10% 17% 24% 21% 21% 7% 49% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvullende redenen om voor mediation te kiezen zijn volgens de deelnemers: beter 

klantcontact, betere communicatie(mogelijkheid), mediation voorkomt (verdere) escalatie. 

 In tabel 3 geven de deelnemers per reden aan hoe belangrijk die 
is bij hun keuze voor mediation. De som van elke rij is 100% = 29 
deelnemers. Cijfers afgerond op hele getallen.  
We zien dat voor 14% van de deelnemers (dat zijn 4 deelnemers) 
klanttevredenheid bijzonder zwaar weegt. In totaal ziet 93% (dat zijn 
27 deelnemers) klanttevredenheid als een belangrijke reden; voor 6% is 
klanttevredenheid geen belangrijke reden om voor mediation te kiezen. 
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Tabel 4: Redenen om niet voor mediation te kiezen 
(0 = geen reden, 5 = belangrijke reden) 

 
 0 1 2 3 4 5 + 

Mediation is duurder 11% 18% 29% 21% 21% 0% 42% 

In mediation ontbreekt duidelijkheid in behandeling 11% 29% 25% 18% 14% 4% 36% 

Mediation neemt meer tijd in beslag (totale procedure) 11% 32% 25% 7% 21% 4% 32% 

Mediation is vertrouwelijk: kan de rechtsvorming belemmeren 18% 25% 25% 14% 18% 0% 32% 

Als de klant zich tot Kifid wendt, wordt de klacht ‘gratis’ 
behandeld (geen additionele kosten) 

11% 21% 36% 7% 21% 4% 32% 

Mediation is vertrouwelijk: voor derden niet transparant 14% 36% 29% 18% 4% 0% 22% 

 
Als aanvullende redenen om niet voor mediation te kiezen worden genoemd: gebrek aan 

(financiële) kennis bij mediator, twijfels of vertrouwelijkheid in voldoende mate kan worden 

gewaarborgd. 

 
Het feit dat mediation, net als bemiddeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening en 

arbitrage, door de vertrouwelijkheid geen bijdrage levert aan de rechtsontwikkeling wordt niet 

als een nadeel ervaren. Deze uitkomst past bij een voorkeur voor een relatief faciliterende stijl 

van mediation (zie onderdeel 6), waarbij de juridische aspecten een ondergeschikte rol spelen.  

 

Het bezwaar dat eventuele patronen bij mediation vanwege de vertrouwelijkheid voor anderen 

dan ‘repeatplayers’ niet kenbaar zijn, kan worden ondervangen door informatie te verschaffen 

over mediationtrends. In tabel 9 staat vermeld dat 83% van de deelnemers op dit punt een rol 

voor Kifid ziet weggelegd.  
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Tabel 5: Indicaties voor mediation in de financiële sector 

 

  

Mogelijkheid en ruimte om in mediation te onderhandelen en tot afspraken te komen 
die afwijken van de eerdere eisen/standpunten, onvolkomenheden in communicatie te 
willen herstellen, belangen te onderzoeken en te bezien of daaraan tegemoet kan 
worden gekomen 

97% 

Doorlopende relatie 93% 

Communicatieproblemen/misverstanden (verschillende interpretatie van feiten) 93% 

Als de onderhandelingsruimte er niet lijkt te zijn, hoeft dat niet van groot belang te 
zijn als de klacht opheldering van misverstanden, oplossen van miscommunicatie en 
uitleg van regelgeving betreft 

86% 

Ruimte voor eigen, creatieve oplossing (zoals een betalingsregeling) 86% 

Emotionele componenten spelen een rol 86% 

Duurzaamheid van de oplossing 79% 

Activistische houding en/of beperkte deskundigheid belangenbehartiger 79% 

Partijen willen de zaak zo mogelijk vertrouwelijk oplossen (hebben geen behoefte aan 
publiciteit of precedentwerking) 

76% 

Oplossing in eigen hand willen houden 69% 

Beslissing op basis van juridisch gelijk lost conflict niet op 69% 

Snelle oplossing gewenst 69% 

Meerdere klachten spelen een rol (‘lange lijst met klachten’) 55% 

Partijen verwachten dat een juridische procedure duurder is 52% 

Er zijn meer dan twee partijen bij het conflict betrokken 34% 

 
 
  

 In tabel 5 staan relevante indicaties 
voor mediation, met het percentage van de 

deelnemers dat deze relevantie onderschrijft.  
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Tabel 6: Contra-indicaties voor mediation in de financiële sector  

   

  

Er is in het geschil al een gerechtelijke uitspraak gedaan 82% 

Een partij dreigt met strafrechtelijke aangifte 82% 

Er is eerder mediation geprobeerd 75% 

Sleutelfiguren willen niet meewerken 71% 

Klacht is kennelijk niet behandelbaar (niet ontvankelijk) 68% 

Een principiële uitspraak is gewenst 68% 

Juridisch oordeel is op voorhand duidelijk 64% 

Conflict te ver geëscaleerd 57% 

Het gaat om een notoire querulant 54% 

Het is primair van belang om het eigen gelijk openbaar te bewijzen 54% 

Een partij heeft baat bij vertraging 46% 

Partijen kunnen nog in onderling gesprek oplossen 43% 

Een partij kan zichzelf niet adequaat vertegenwoordigen en heeft geen bijstand 11% 

De interne klachtenprocedure is al volledig doorlopen 4% 
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6. De mediator: procesbegeleider of inhoudsdeskundige? 
 
 

Een mediator hoeft voor de deelnemers geen financieel of juridisch specialist te zijn, maar moet 

wel beschikken over affiniteit met de financiële sector en voldoende basiskennis om zijn rol als 

procesbegeleider adequaat te kunnen vervullen. Een mediator moet daarnaast intellectuele 

bagage hebben en het vermogen om ‘out of the box’ te denken. De stelling ‘Een mediator moet de 

regelgeving begrijpen en kunnen uitleggen’ wordt door de deelnemers breed onderschreven.  

 

De deelnemers hebben een sterke voorkeur voor een gemêleerde pool van mediators met 

verschillende achtergronden. De keuze van een mediator is afhankelijk van de omstandigheden 

en de aard van het geschil, en beschouwen zij als maatwerk.   

 

De uitkomsten bevestigen het beeld dat in de sector een voorkeur bestaat voor een ‘stevige’ 

mediator die thuis is in de materie waarover het geschil gaatiii. De deelnemers gaan echter niet 

zover dat de mediator zijn financiële en juridische kennis ook moet gebruiken om sturend op te 

treden. De verlangde (basis)kennis is nodig om boven de partijen te kunnen staan, de regelgeving 

te kunnen toelichten en de kwaliteit van het mediationproces te waarborgen. De voorkeur van de 

meeste deelnemers gaat uit naar een inhoudsdeskundige mediator met een faciliterende stijl. 

Anders Klaassen, die schrijft dat in de verzekeringswereld ‘een voorkeur lijkt te bestaan voor 

evaluatieve ofwel directieve vorm van mediation: een vorm van mediation waarbij de mediator 

thuis is in de materie waarover het geschil gaat en sturend optreedt.’iv Ongetwijfeld zullen in een 

gemêleerde pool van mediators beide stijlen vertegenwoordigd zijn. Partijen kunnen dan per 

geschil een keuze maken. 
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Tabel 7: De mediator moet… 
(0 = onbelangrijk, 5 = zeer belangrijk) 

 

 0 1 2 3 4 5 + 

Stevig in zijn/haar schoenen staan 0% 0% 0% 4% 39% 57% 100% 

Affiniteit hebben met de financiële sector 4% 0% 7% 11% 29% 50% 90% 

Neutraal zijn ten opzichte van de branche 0% 4% 7% 7% 18% 64% 89% 

Neutraal staan ten opzichte van Kifid (niet betrokken zijn bij 
geschilbeslechting, directie of bestuur) 

0% 11% 7% 11% 18% 54% 83% 

Een MfN (voorheen NMI) geaccrediteerde opleiding hebben 
genoten 

7% 4% 11% 7% 32% 39% 78% 

Inhoudsdeskundig zijn (de regelgeving begrijpen en kunnen 
uitleggen) 

0% 4% 4% 14% 18% 43% 75% 

In het MfN-register staan 7% 7% 14% 7% 32% 32% 71% 

 
 

De mediator moet in alle opzichten onpartijdig zijn en neutraal. Niet alleen ten opzichte van de 

branche, maar ten opzichte van beide partijen. Dus ook ten opzichte van de consument en 

belangenorganisaties en -stichtingen. In de ogen van de deelnemers is dat een absolute 

voorwaarde, zo blijkt uit de reacties op de stelling ‘De mediator moet in alle opzichten neutraal 

staan ten opzichte van Kifid en de branche’.  

 

Uit de discussie volgt verder dat de neutraliteit ten opzichte van Kifid voor veel deelnemers 

minder van belang is: Kifid zelf is immers als instituut al onafhankelijk van partijen. Van belang is 

wel dat ook bij mediation deze onafhankelijke rol goed wordt gecommuniceerd en er geen 

vervlechting ontstaat tussen de mediators en de geschilbeslechters bij Kifid. Op dat laatste kom 

ik terug in onderdeel 9, bij de bespreking van de mogelijke rol van Kifid.  
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7. Mediation en de financiële sector 
 

 

Klanten nemen in de praktijk niet het initiatief voor mediation. Een actieve ondersteuning van 

mediation door de financiële sector is volgens de deelnemers dan ook essentieel: “Als de 

branche het niet stimuleert en er niet achter staat, komt het niet van de grond.” De sector zal bereid 

moeten zijn mediation actief aan te bieden, zo stellen de deelnemers. 

 
Tabel 8: Factoren van belang voor ontwikkeling mediation in de financiële sector 
(0 = niet van belang, 5 = zeer belangrijk) 
 

 

 0 1 2 3 4 5 + 

Actieve ondersteuning door de financiële sector 0% 3% 0% 24% 52% 21% 97% 

Onafhankelijke consumentenvoorlichting 0% 3% 3% 21% 48% 24% 93% 

De mogelijkheid van mediation opnemen in de interne 
klachtenregeling 

0% 3% 3% 14% 59% 14% 87% 

Een register voor mediators met een specialisatie Financial 
Mediation 

0% 14% 10% 17% 48% 10% 75% 

Een actieve rol van Kifid  3% 10% 14% 17% 48% 7% 72% 

Een mediationclausule opnemen in zakelijke overeenkomsten 
met andere marktpartijen 

4% 21% 11% 21% 36% 7% 64% 

Betaling kosten mediation door de financiële dienstverlener(s) 3% 28% 10% 38% 17% 7% 59% 

 

Driekwart van de deelnemers is voorstander van een nieuwe specialisatie Financial Mediation 

voor mediators, naar analogie van de specialisaties die we al kennen voor arbeidsmediation, 

familiemediation, nalatenschapsmediation, mediation in de gezondheidszorg, mediation in de 

bouwsector en mediation in strafzaken.   

Een actieve rol van Kifid is volgens 72% van de deelnemers van belang voor de ontwikkeling van 

mediation in de financiële sector. In het volgende onderdeel van dit verslag wordt toegelicht op 

welke wijze deze rol zou kunnen worden ingevuld. 
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8.  Mediation en Kifid 
 
 
Vanaf 1 oktober 2014 kent de Kifid-procedure twee fasen: een bemiddelfase (door de 

Ombudman Financiële Dienstverlening) en een fase die leidt tot een uitspraak van de 

Geschillencommissie (en eventueel in tweede instantie de Commissie van Beroep). 

 

In de bemiddelfase voert de Ombudsman de procesregie en een groot deel van de inhoudelijke 

regie. Het doel van de Ombudsman is een oplossing tot stand te brengen waarin beide partijen 

zich kunnen vinden: hij komt als bemiddelaar met een inhoudelijk oplossingsvoorstel – ‘in 

the shadow of the law’- waartegen partijen ‘ja’ of ‘nee’ kunnen zeggenv. Zeggen partijen ‘nee’, 

dan is de bemiddeling niet geslaagd en wordt de klachtbehandeling voortgezet door de 

Geschillencommissie, die een uitspraak doet. 

 

Anders dan bij bemiddeling staan bij mediation niet de formele juridische regels voorop, maar 

de wederzijdse belangen van partijen. Daarnaast ondersteunt de mediator partijen om te 

komen tot een oplossing, en komt hij niet zelf met een inhoudelijk oplossingsvoorstel. 

 

Uit de reacties op de stelling ‘Het is noodzakelijk dat Kifid een actieve rol speelt bij een op te zetten 

pilot, maar uiteindelijk moet mediation ook organisatorisch geheel op eigen benen kunnen staan’ blijkt 

dat Kifid wordt gezien als de meest aangewezen partij om het voortouw te nemen en mediation 

in de sector te initiëren. Bij aanvang van de bijeenkomst geeft 72% van de deelnemers al aan dat 

een actieve rol van Kifid van belang is voor de ontwikkeling van mediation in de financiële sector 

(tabel 8); tijdens de discussie blijkt dat deze stelling vrijwel unaniem wordt onderschreven. Eigen 

initiatieven komen volgens de deelnemers traag en onvoldoende van de grond. De gedachten 

lopen nog uiteen voor de periode na een geslaagde pilot. Na een pilotperiode moet worden 

bekeken of er voor Kifid op de lange termijn een rol is weggelegd, en zo ja welke rol. Het is geen 

voorwaarde dat mediation deel uitmaakt van Kifid, maar er zijn ook geen bewaren tegen een 

faciliterende rol voor Kifid.  
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Tabel 9: Rol van Kifid bij mediation in de financiële sector 
(0 = geen rol, 5 = belangrijke rol) 

 

 0 1 2 3 4 5 + 

Kwaliteit en onafhankelijkheid verbonden mediators bewaken 3% 3% 0% 3% 52% 38% 93% 

Mediationproces faciliteren en bewaken 3% 3% 7% 34% 45% 7% 86% 

Nazorg (monitoren naleving vaststellingsovereenkomst, 
evaluatie) 

7% 7%  3% 7% 64% 14% 85% 

Algemene voorlichting over mediation bij financiële geschillen 
(proces, trends en cijfers) 

0% 7% 10% 17% 38% 28% 83% 

Een pool vormen van aan Kifid verbonden mediators, met: 0% 7% 17% 10% 45% 24% 79% 

… externe  mediators 3% 7% 3% 24% 52% 10% 86% 

… mediators in dienst van Kifid 21% 3% 7% 31% 31% 7% 69% 

Beantwoorden van vragen over mediation 7% 10% 7% 14% 31% 31% 76% 

Beantwoorden juridische vragen tijdens mediation 24% 7% 3% 17% 34% 14% 65% 

Beantwoorden medische, actuariële of beleggingsvragen 
tijdens mediation 

21% 10% 14% 14% 31% 10% 55% 

  
Een aanvullende rol voor Kifid is volgens deelnemers: het scheppen van een klimaat bij 

financiële instellingen en consumenten, dat mediation naast geschilbeslechting een aanvaardbare 

vorm van geschiloplossing is in de financiële sector. 

 

Opmerkelijk is dat slechts een kleine meerderheid van de deelnemers een deelgeschilprocedure 

als interessante optie ziet. Een derde voelt hier zelfs helemaal niets voor. Het wetsvoorstel Van 

der Steur biedt de mogelijkheid dat de mediator op gemeenschappelijk verzoek van partijen 

gedurende het mediationproces de rechter verzoekt een juridisch twistpunt te beslechten, om 

vervolgens de mediation voort te zetten. De Geschillencommissie zou een dergelijke rol kunnen 

vervullen voor aan Kifid verbonden mediators. Naast een zekere vrees dat het mediationproces 

in dat geval wordt gejuridiseerd, kan bij deze uitkomst mogelijk ook een rol spelen dat na een 

mislukte mediation het geschil kan worden beslecht door (andere leden van) de Geschillen-

commissie. De gedachte dat Kifid inhoudelijk ‘in de interne klachtenprocedure wordt betrokken’ 

spreekt niet alle deelnemers aan. Dit beeld we ook terug bij antwoorden op de vraag of de pool 

zou moeten bestaan uit externe mediators of (ook) mediators in dienst van Kifid.  

De deelnemers lijken ook niet veel belangstelling te hebben voor de mogelijkheid om tijdens de 

mediation gezamenlijk advies in te winnen van een medisch, actuarieel of beleggingsdeskundige.  
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9. De kosten van mediation  
 
 

Uit het feit dat over het onderwerp kosten van mediation in het laatste hoofdstuk verslag 

wordt gedaan mag niet worden afgeleid dat dit onderdeel minder belangrijk is. In tegendeel.  

 

In tabel 4 lezen we dat ‘Mediation is goedkoper’ voor 49% van de deelnemers reden kan zijn 

om te kiezen voor mediation. Het besparingsargument is hiermee de minst belangrijke reden. 

Daar staat tegenover dat ‘Mediation is duurder’ voor 42% van de deelnemers reden kan zijn om 

juist niet te kiezen voor mediation. De kosten vormen het belangrijkste struikelblok. 

 

Alhoewel 59% van de deelnemers van mening is dat het voor de ontwikkeling van mediation 

belangrijk is dat de kosten voor rekening van de financiële dienstverlener komen (tabel 8), gaat 

het veel deelnemers te ver om de kosten altijd volledig bij de financiële dienstverlener te 

leggen. De deelnemers geven aan dat de kosten een onderwerp van onderhandeling kunnen 

(moeten) zijn, waarover partijen in het kader van mediation samen een afspraak kunnen maken. 

Het uitgangspunt zou een verdeling bij helfte kunnen zijn, waarbij men een uitzondering wil 

maken voor mediation in de interne klachtenprocedure – zeker in een pilotfase.  

 

Bij mediation in de interne klachtenprocedure bestaat een sterke voorkeur voor een geringe 

eigen bijdrage (drempelbedrag), zodat het proces voor de consument niet geheel vrijblijvend is. 

Hierbij denken de deelnemers aan een bedrag van € 50. De kanttekening wordt geplaatst dat je 

in een pilotfase voorzichtig moet zijn met een eigen bijdrage.  

 

De kosten van mediation mogen geen beletsel vormen, maar moeten wel in verhouding staan 

tot het belang van het geschil. Daarnaast is het van belang dat de kosten niet te hoog oplopen. 

Bij standaardklachten kan worden gedacht aan een vast mediationpakket en een instaptarief. 
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Tabel 10: De kosten van mediation moeten bij een consumentenklacht... 
(0 = niet mee eens, 5 = zeer mee eens) 

 

 0 1 2 3 4 5 + 

Voor rekening van beide partijen komen 7% 7% 14% 21% 34% 17% 72% 

Voor rekening van Kifid komen als de Ombudsman mediation 
voorstelt 

21% 10% 14% 24% 21% 10% 55% 

Altijd voor rekening van Kifid komen (verrekening via 
jaarbijdrage) 

24% 14% 21% 14% 14% 14% 42% 

Geheel voor rekening van de financiële dienstverlener komen 28% 17% 21% 14% 17% 3% 34% 
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