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Lessen uit een mislukte bemiddeling 
 
De bemiddelingspoging van de Commisie Oosting maakte door de gekozen werkwijze 
weinig kans. Het is merkwaardig dat de commissie geen gebruik heeft gemaakt van 
professionele mediationmethoden en andere inzichten uit de onderhandelingstheorie. Wat is 
er fout gegaan? En hoe kan de overheid de problematiek van de aandelenlease alsnog in 
goede banen leiden?    
Wat de commissie Oosting blijkens haar verslag heeft gedaan, kan vergeleken worden met de 
beproefde basiswerkwijze bij mediation, die gebaseerd is op tientallen jaren economisch en 
psychologisch onderzoek naar geschiloplossing. Een mediator faciliteert probleemoplossende 
onderhandelingen tussen partijen. Hij zorgt dat partijen zo open mogelijk met elkaar 
communiceren. De Commissie Oosting, bestaande uit drie juristen, heeft partijen niet met 
elkaar laten onderhandelen, maar ging op zoek naar de redelijke oplossing, zich daarbij 
oriënterend op de al gedane rechterlijke uitspraken. Dat werkt alleen als alle betrokken 
partijen het gezag van de commissie van te voren aanvaarden. Maar uit niets blijkt dat de 
commissie heeft nagegaan of die conditie vervuld was.  
Een bemiddelaar inventariseert met partijen wat hun belangen zijn. De commissie heeft zich 
wel goed verdiept in de belangen van de afnemers van aandelenleaseproducten, maar een 
analyse van de belangen van de aanbieders komt in haar rapport niet voor. Als de belangen 
niet goed in beeld zijn gebracht, ontbreekt ook de stimulans om samen te zoeken naar goede 
oplossingen voor die belangen, de volgende stap in het proces. In een complex geschil als dit 
zitten talloze mogelijkheden voor ‘dealsweeteners’, zoals financieringsconstructies, 
betalingsuitstellen of fiscale afspraken.   
Maar de kern van het geschil is het koersverlies dat over partijen moet worden verdeeld. 
Waar belangen tegengesteld zijn, laat een professionele bemiddelaar partijen alle denkbare 
objectieve criteria voor verdeling in kaart brengen. Zij zien dan het patroon van mogelijke 
uitkomsten, en hoe hun voorstellen daarin passen. De Commissie Oosting heeft een goede 
analyse gemaakt van de criteria uit de al gedane rechterlijke uitspraken. Maar die uitspraken 
waren deels tegenstrijdig en er liep nog hoger beroep tegen. Toen de commissie keuzes ging 
maken en voorlopige uitkomsten ging onderschrijven, maakte zij een voor een bemiddelaar 
onvergefelijke fout: zij werd partij in het geschil. Aan het maken van goede 
procedureafspraken met partijen, een volgend beproefd middel van een bemiddelaar, kwam 
de commissie niet eens toe.        
De commissie heeft dus anders geopereerd dan een professionele bemiddelaar zou doen. 
Minister Zalm heeft waarschijnlijk gehoopt dat partijen wel zouden luisteren naar 
maatschappelijke zwaargewichten als een ex-ombudsman, een ex-minister van justitie en een 
hoogleraar. Maar het kabinet had beter kunnen weten, want het track-record van dit soort 
bemiddeling is slecht. Ex-Minister Rood beet zijn tanden stuk op de Amsterdamse taxi-ruzie; 
Stekelenburg probeerde het bij de NS. Steeds ging het mis. Steeds was het patroon dat 
ongeduldige zwaargewichten met eigen oplossingen kwamen, die voor één partij 
onacceptabel waren, in plaats van systematisch de condities te verbeteren, waaronder partijen 
samen een oplossing kunnen vinden. 
Hoe zou de overheid alsnog goede oplossingscondities kunnen creëren? Een neutraal 
coördinatiepunt lijkt nuttig: mensen met inhoudskennis, maar vooral ook met expertise op het 
gebied van geschiloplossing, zouden een vrije faciliterende rol kunnen krijgen.  
Een dergelijke commissie zou het beste aan het eind kunnen beginnen. Een regeling blijft 
onwaarschijnlijk, zolang ‘free for all’, stap voor stap, en zaak voor zaak procederen, met alle 
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bijbehorende vertragingstactieken en tactische manoeuvres, nog een reële exit-optie uit de 
onderhandelingen is. Partijen moeten onderhandelingsdruk ervaren. Zij moeten weten dat 
over ieder van de geschilpunten op redelijke termijn duidelijkheid zal ontstaan. Dat betekent 
selectie van geschikte proefprocedures, bepaling van het soort beslissingen van de 
rechterlijke macht dat nodig is, en overleg met de rechters die voor het procesmanagement in 
de betrokken zaken verantwoordelijk zijn. Een dergelijke aanpak is onorthodox, maar past bij 
de grote belangen, en bij een moderne rechterlijke macht die zich graag als ‘slagvaardig’  
afficheert.   
De commissie zou ook verder kunnen werken aan de kaart die de commissie Oosting van het 
geschil heeft gemaakt: een centraal en neutraal overzicht van de geschilpunten, van de 
argumenten, en van de objectieve criteria uit de rechtspraak tot nu toe, maar dan zonder de 
oordelen van Oosting c.s. Zo’n kaart bespaart moeite en kosten voor alle tienduizenden 
betrokken partijen, rechtshulpverleners en rechters. Schikken wordt gemakkelijker als 
iedereen over dezelfde informatie beschikt en dat leidt tot meer realiteitszin. Tenslotte kan 
deze kaart uitgroeien tot één neutraal document met mogelijke oplossingen, waarop van beide 
kanten vrijblijvend wijzigingsvoorstellen kunnen worden gedaan. Dat is een veel toegepaste 
procedure bij complexe onderhandelingen, die partijen geleidelijk naar oplossingen laat 
toegroeien.  
Dit zijn slechts voorbeelden van condities waaraan zou kunnen worden gewerkt. 
Geschiloplossing vergt geduld en doelgerichtheid. Een bemiddelaar moet het stap voor stap 
aantrekkelijker maken voor alle betrokkenen om een oplossing te aanvaarden. De overheid 
kan de expertise rond geschiloplossing veel slimmer inzetten, als zij dit soort omvangrijke en 
ontwrichtende geschillen wil helpen oplossen. 


