
RICHTLIJNEN

RICHTLIJN 2008/52/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 21 mei 2008

betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 61, onder c), en artikel 67, lid 5,
tweede streepje,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Gemeenschap heeft zich ten doel gesteld een ruimte
van vrijheid, veiligheid en recht te handhaven en te ont-
wikkelen waarin het vrije verkeer van personen gewaar-
borgd is. Met het oog daarop neemt de Gemeenschap
onder meer de maatregelen op het gebied van de justi-
tiële samenwerking in burgerlijke zaken die nodig zijn
voor de goede werking van de interne markt.

(2) Het beginsel van toegang tot de rechtspleging is van
fundamentele betekenis en tijdens de bijeenkomst van
de Europese Raad in Tampere van 15 en 16 oktober
1999 werd met het oog op betere toegang tot de rechts-
pleging gevraagd dat de lidstaten alternatieve, buitenge-
rechtelijke procedures in het leven zouden roepen.

(3) De Raad heeft in mei 2000 zijn goedkeuring gehecht aan
conclusies over alternatieve methoden in burgerlijke en
handelszaken voor de beslechting van geschillen, en ver-
klaard dat de vaststelling van fundamentele beginselen op
dit gebied een wezenlijke stap vormt om de ontwikkeling
en de goede werking van de buitengerechtelijke procedu-
res voor de beslechting van geschillen in burgerlijke en
handelszaken mogelijk te maken zodat de toegang tot
het recht vereenvoudigd en verbeterd wordt.

(4) De Commissie heeft in april 2002 een Groenboek over
alternatieve geschillenbeslechting in het burgerlijk recht
en het handelsrecht gepresenteerd waarin de balans
werd opgemaakt van de bestaande situatie met betrek-
king tot de alternatieve geschillenbeslechting in de Euro-
pese Unie en de aanzet werd gegeven voor uitgebreid
overleg met de lidstaten en belanghebbende partijen
over mogelijke maatregelen om het gebruik van bemid-
deling/ mediation te bevorderen.

(5) De doelstelling om te zorgen voor een betere toegang tot
de rechtspleging als onderdeel van het beleid van de
Europese Unie voor de totstandbrenging van een ruimte
van vrijheid, veiligheid en recht, moet de toegang tot
gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillenbeslech-
tingsmethoden omvatten. Deze richtlijn zou, inzonder-
heid wat de beschikbaarheid van bemiddelings-/mediati-
ondiensten aangaat, aan de goede werking van de interne
markt moeten bijdragen.

(6) Bemiddeling/mediation kan via procedures die zijn toe-
gesneden op de behoeften van de partijen, leiden tot een
kosteneffectieve en snelle beslechting van geschillen in
burgerlijke en handelszaken. Bij overeenkomsten die via
bemiddeling/mediation zijn bereikt, is de kans groter dat
de partijen er zich vrijwillig aan conformeren en dat
tussen hen een vreedzame en duurzame relatie blijft be-
staan. De voordelen zijn nog duidelijker in situaties
waarin sprake is van grensoverschrijdende elementen.

(7) Om het gebruik van bemiddeling/mediation verder te
bevorderen en te garanderen dat partijen die een beroep
doen op bemiddeling/mediation over een voorspelbaar
juridisch kader kunnen beschikken, is kaderregelgeving
nodig, waarin met name de belangrijkste aspecten van
de burgerlijke procedure worden behandeld.

(8) De bepalingen van deze richtlijn betreffen uitsluitend be-
middeling/mediation in grensoverschrijdende geschillen,
doch niets belet de lidstaten deze bepalingen ook op
hun interne bemiddelings-/mediationprocedures toe te
passen.

(9) Deze richtlijn mag het gebruik van moderne communi-
catietechnologieën in de bemiddelings-/mediationproce-
dure geenszins belemmeren.
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(10) Deze richtlijn is van toepassing op alle procedures waar-
bij twee of meer partijen bij een grensoverschrijdend ge-
schil zelf pogen om op vrijwillige basis hun geschil in der
minne te regelen met de hulp van een bemiddelaar/me-
diator. Zij is van toepassing in burgerlijke en handels-
zaken. Zij zou evenwel niet van toepassing moeten zijn
op rechten en verplichtingen waarover de partijen uit
hoofde van het toepasselijke recht niet vrij kunnen be-
slissen. Dergelijke rechten en verplichtingen komen vaak
voor in het familierecht en het arbeidsrecht.

(11) Onderhandelingen voorafgaande aan het sluiten van een
overeenkomst of scheidsrechterlijke procedures zoals be-
paalde procedures voor gerechtelijke schikking, systemen
voor de behandeling van consumentenklachten, arbitrage
en deskundigenonderzoek of procedures van personen of
instanties die al dan niet juridisch bindende formele aan-
bevelingen voor de beslechting van het geschil formule-
ren, vallen buiten de werkingssfeer van deze richtlijn.

(12) Deze richtlijn is van toepassing op de gevallen waarin
partijen door een rechtbank naar bemiddeling/mediation
worden verwezen of waarin de nationale wetgeving be-
middeling/mediation voorschrijft. Ingeval een rechter
krachtens de nationale wetgeving als bemiddelaar/media-
tor mag optreden, is deze richtlijn eveneens van toepas-
sing op bemiddeling/mediation geleid door een rechter
die niet verantwoordelijk is voor een gerechtelijke proce-
dure in verband met het voorwerp of de voorwerpen van
het geschil. Deze richtlijn mag evenwel niet van toepas-
sing zijn op pogingen van de rechtbank of rechter die de
zaak behandelt, een geschil bij te leggen in het kader van
gerechtelijke procedures betreffende dat geschil, of op
zaken in het kader waarvan de rechtbank of rechter die
de zaak behandelt, steun of advies vraagt van een be-
voegd persoon.

(13) De bemiddeling/mediation in de zin van deze richtlijn is
een vrijwillige procedure, in die zin dat de partijen er zelf
voor verantwoordelijk zijn, deze naar eigen goeddunken
kunnen organiseren en te allen tijde kunnen beëindigen.
De rechterlijke instanties moeten evenwel krachtens de
nationale wetgeving tijdslimieten voor een bemidde-
lings-/mediationproces kunnen vaststellen. Bovendien
moeten de rechterlijke instanties, telkens wanneer dit
dienstig is, de aandacht van de partijen kunnen vestigen
op de mogelijkheid van bemiddeling/mediation.

(14) Nationale wetgeving die het gebruik van bemiddeling/
mediation verplicht stelt, dan wel met stimulansen of
sancties bevordert, wordt door deze richtlijn geheel on-
verlet gelaten, mits het de partijen daardoor niet wordt
belet hun recht van toegang tot de rechter uit te oefenen.
Bestaande zelfregulerende bemiddelings-/mediationsyste-
men worden eveneens door deze richtlijn geheel onverlet
gelaten, voor zover zij betrekking hebben op aspecten die
niet door deze richtlijn worden bestreken.

(15) Teneinde de rechtszekerheid te waarborgen dient in deze
richtlijn te worden aangegeven welke datum relevant is
om te bepalen of het geschil dat de partijen via bemidde-
ling/mediation trachten te beslechten, van grensover-
schrijdende aard is. Bij gebreke van een schriftelijke

overeenkomst worden de partijen geacht te zijn overeen-
gekomen een beroep op bemiddeling/mediation te doen
op het ogenblik dat zij een specifieke actie ondernemen
om de bemiddelings-/mediationprocedure in te leiden.

(16) Met het oog op het nodige wederzijdse vertrouwen ten
aanzien van de vertrouwelijkheid, het effect op verjarings-
termijnen en de erkenning en tenuitvoerlegging van via
bemiddeling/mediation bereikte overeenkomsten, dienen
de lidstaten, met alle middelen die zij dienstig achten, de
opleiding van de bemiddelaars/mediators en de invoering
van doeltreffende kwaliteitscontrolemechanismen voor de
verstrekking van bemiddelings-/mediationdiensten te be-
vorderen.

(17) De lidstaten dienen deze mechanismen, die onder meer
de vorm kunnen aannemen van gebruikmaking van op
marktwerking gebaseerde oplossingen, vast te stellen,
maar mogen niet worden verplicht daarvoor financiële
middelen ter beschikking te stellen. Deze mechanismen
moeten erop gericht zijn de flexibiliteit van het bemidde-
lings-/mediationproces en de autonomie van de partijen
te handhaven, en te waarborgen dat de bemiddeling/me-
diation op een doeltreffende, onpartijdige en bekwame
wijze manier wordt geleid. De bemiddelaars/mediators
dienen geattendeerd te worden op het bestaan van de
Europese gedragscode voor bemiddelaars/mediators, die
ook op internet beschikbaar moet worden gesteld voor
het grote publiek.

(18) Op het gebied van de consumentenbescherming heeft de
Commissie een aanbeveling (1) goedgekeurd, waarin mi-
nimumcriteria inzake de kwaliteit zijn vastgelegd die de
bij de consensuele beslechting van consumentengeschil-
len betrokken buitengerechtelijke organen aan hun ge-
bruikers moeten aanbieden. Alle bemiddelaars/mediators
en organisaties waarop die aanbeveling betrekking heeft,
moeten worden aangemoedigd de erin opgenomen be-
ginselen te eerbiedigen. Teneinde de verspreiding van de
informatie betreffende deze organen te vergemakkelijken,
zet de Commissie een gegevensbank van buitengerechte-
lijke procedures op die volgens de lidstaten in overeen-
stemming zijn met de beginselen van die aanbeveling.

(19) Bemiddeling/mediation mag niet als een minderwaardig
alternatief voor gerechtelijke procedures worden be-
schouwd, in die zin dat de tenuitvoerlegging van over-
eenkomsten die via bemiddeling/mediation zijn bereikt,
zou afhangen van de goede wil van de partijen. Daarom
dienen de lidstaten ervoortezorgen dat de partijen bij een
schriftelijke overeenkomst die via bemiddeling/mediation
tot stand is gekomen, kunnen verzoeken de inhoud ervan
uitvoerbaar te verklaren. Het moet voor een lidstaat al-
leen mogelijk zijn een overeenkomst niet uitvoerbaar te
verklaren, indien de inhoud in strijd is met zijn recht,
daaronder begrepen zijn internationaal privaatrecht, of
indien zijn recht niet in de uitvoerbaarheid van de in-
houd van de concrete overeenkomst voorziet. Dit zou
het geval kunnen zijn indien de in de overeenkomst
vermelde verplichting vanwege de aard ervan niet uit-
voerbaar is.
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(20) De inhoud van een via bemiddeling/mediation bereikte
overeenkomst die in een lidstaat uitvoerbaar is verklaard,
wordt in de andere lidstaten erkend en uitvoerbaar ver-
klaard overeenkomstig de geldende communautaire of
nationale wetgeving. Deze uitvoerbaarverklaring kan bij-
voorbeeld geschieden op basis van Verordening (EG) nr.
44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betref-
fende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en han-
delszaken (1) of Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de
Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid
en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in
huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoorde-
lijkheid (2).

(21) In Verordening (EG) nr. 2201/2003 is met name bepaald
dat overeenkomsten tussen partijen alleen in een andere
lidstaat uitvoerbaar kunnen zijn indien zij uitvoerbaar
zijn in de lidstaat waar zij zijn gesloten. Indien een via
bemiddeling/mediation bereikte overeenkomst in familie-
zaken niet uitvoerbaar is in de lidstaat waar zij is gesloten
en waar om uitvoerbaarheidverklaring ervan wordt ver-
zocht, mag de richtlijn de partijen er derhalve niet toe
aanzetten de wet van die lidstaat te omzeilen door de
overeenkomst in een andere lidstaat uitvoerbaar te laten
maken.

(22) Deze richtlijn dient de in de lidstaten geldende regels
voor het doen naleven van de uit bemiddeling/mediation
voortvloeiende overeenkomsten onverlet te laten.

(23) Het vertrouwelijke karakter van de bemiddeling/media-
tion is belangrijk en deze richtlijn moet derhalve zorgen
voor een minimum aan verenigbaarheid van de voor-
schriften van het burgerlijk procesrecht aangaande de
wijze van bescherming van het vertrouwelijke karakter
van de bemiddeling/mediation tijdens eventuele latere ge-
rechtelijke procedures in burgerlijke of handelszaken of
arbitrageprocedures.

(24) Teneinde de partijen aan te moedigen van bemiddeling/
mediation gebruik te maken, moeten de lidstaten ervoor
zorgen dat hun regels inzake verjaring de partijen niet
beletten naar de rechter of naar een arbitrage-instantie te
gaan indien hun bemiddelings-/mediationpoging geen re-
sultaat heeft. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat dit
resultaat wordt bereikt, ook al worden de nationale regels
inzake verjaring bij deze richtlijn niet geharmoniseerd.
Bepalingen inzake verjaringstermijnen in internationale
overeenkomsten zoals die in de lidstaten worden

toegepast, bijvoorbeeld in het vervoersrecht, dienen even-
wel niet te worden beïnvloed door deze richtlijn.

(25) De lidstaten moeten erop aandringen dat aan het grote
publiek de contactgegevens van bemiddelaars/mediators
en bemiddelings-/mediationdiensten ter beschikking wor-
den gesteld. Zij dienen de juridische beroepsbeoefenaars
tevens aan te moedigen hun cliënten voor te lichten over
de mogelijkheid van bemiddeling/mediation.

(26) Overeenkomstig punt 34 van het interinstitutioneel ak-
koord — „Beter wetgeven” (3) worden de lidstaten ertoe
aangespoord voor zichzelf en in het belang van de Ge-
meenschap hun eigen tabellen op te stellen, die voor
zover mogelijk het verband weergeven tussen deze richt-
lijn en de omzettingsmaatregelen, en deze openbaar te
maken.

(27) Deze richtlijn heeft tot doel de grondrechten te bevor-
deren, en neemt de beginselen in acht die met name in
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
zijn vastgelegd.

(28) Aangezien de doelstelling van deze richtlijn niet vol-
doende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en
derhalve wegens de omvang of de gevolgen van het op-
treden beter door de Gemeenschap kan worden verwe-
zenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in
artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbegin-
sel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde
artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze
richtlijn niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling
te verwezenlijken.

(29) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de
positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, dat is
gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, hebben het Verenigd Koninkrijk en Ierland kennis
gegeven van hun wens deel te nemen aan de aanneming
en toepassing van deze richtlijn.

(30) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol
betreffende de positie van Denemarken, dat is gehecht
aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van
deze richtlijn, die niet bindend is voor, noch van toepas-
sing is in Denemarken,
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Doel en werkingssfeer

1. Deze richtlijn heeft ten doel de toegang tot de alternatieve
geschillenbeslechting te vergemakkelijken en de minnelijke
schikking van geschillen te bevorderen, door het gebruik van
bemiddeling/mediation aan te moedigen en te zorgen voor een
evenwichtige samenhang tussen bemiddeling/mediation en be-
handeling in rechte.

2. Deze richtlijn is van toepassing op grensoverschrijdende
burgerlijke en handelsgeschillen, tenzij deze betrekking hebben
op rechten en verplichtingen waarover de partijen uit hoofde
van het toepasselijke recht van bemiddeling/mediation geen zeg-
genschap hebben. Zij heeft met name geen betrekking op fiscale
zaken, douanezaken en administratiefrechtelijke zaken, noch op
de aansprakelijkheid van de staat wegens een handeling of na-
laten in de uitoefening van het openbaar gezag („acta jure im-
perii”).

3. In deze richtlijn wordt onder „lidstaat” verstaan: iedere
lidstaat behalve Denemarken.

Artikel 2

Grensoverschrijdende geschillen

1. In deze richtlijn wordt onder grensoverschrijdend geschil
een geschil verstaan waarin ten minste één van de partijen haar
woonplaats of gewone verblijfplaats in een andere lidstaat heeft
dan de andere partijen, op het tijdstip waarop:

a) de partijen onderling overeenkomen gebruik te maken van
bemiddeling/mediation nadat een geschil is ontstaan,

b) de rechter bemiddeling/mediation beveelt,

c) zich uit hoofde van het nationale recht een verplichting tot
gebruikmaking van bemiddeling/mediation voordoet,

d) de partijen overeenkomstig artikel 5 wordt verzocht gebruik
te maken van bemiddeling/mediation.

2. Onverminderd artikel 1 wordt in de artikelen 7 en 8
onder grensoverschrijdend geschil ook een geschil verstaan
waarin een gerechtelijke procedure of arbitrage in aansluiting
op een bemiddeling/mediation tussen de partijen wordt ingeleid
in een andere lidstaat dan die waarin de partijen hun woon-
plaats of gewone verblijfplaats hadden op het in lid 1, onder a),
b) of c), bedoelde tijdstip.

3. Voor de toepassing van de leden 1en 2 wordt de woon-
plaats vastgesteld overeenkomstig de artikelen 59 en 60 van
Verordening (EG) nr. 44/2001.

Artikel 3

Definities

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

a) „bemiddeling/mediation”: een gestructureerde procedure, on-
geacht de benaming, waarin twee of meer partijen bij een
geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met de hulp van
een bemiddelaar/mediator hun geschil te schikken. Deze pro-
cedure kan door de partijen worden ingeleid of door een
rechterlijke instantie worden voorgesteld of gelast, dan wel
in een lidstaat wettelijk zijn voorgeschreven.

Zij omvat bemiddeling/mediation door een rechter die niet
verantwoordelijk is voor een behandeling in rechte van het
betrokken geschil. Bemiddeling/mediation omvat niet de po-
gingen, ondernomen door de rechterlijke instantie waarbij
een zaak aanhangig is gemaakt, om binnen de desbetreffende
gerechtelijke procedure een geschil te beslechten;

b) „bemiddelaar/mediator”: een derde die wordt verzocht op
doeltreffende, onpartijdige en bekwame wijze een bemidde-
ling/mediation te leiden, ongeacht de benaming of het be-
roep van die derde in de betrokken lidstaat en ongeacht de
wijze waarop deze is aangewezen of is aangezocht om de
bemiddeling/mediation te leiden.

Artikel 4

Kwaliteit van de bemiddeling/mediation

1. De lidstaten bevorderen met alle door hen passend ge-
achte middelen de opstelling van vrijwillige gedragscodes en
de naleving ervan door de bemiddelaars/mediators en de orga-
nisaties die bemiddeling/mediation verlenen, alsmede de ontwik-
keling van andere doeltreffende kwaliteitscontrolemechanismen
betreffende het verlenen van bemiddeling/mediation.

2. De lidstaten bevorderen de basis- en vervolgopleiding van
bemiddelaars/mediators, zodat aan de partijen een doeltreffende,
onpartijdige en bekwame bemiddeling/mediation wordt gewaar-
borgd.

Artikel 5

Beroep op bemiddeling/mediation

1. De rechterlijke instantie waarbij een zaak aanhangig is
gemaakt, kan in voorkomend geval, rekening houdend met
alle omstandigheden, de partijen uitnodigen van bemiddeling/
mediation gebruik te maken om het geschil te schikken. Zij kan
de partijen tevens uitnodigen om deel te nemen aan een infor-
matiebijeenkomst over het gebruik van bemiddeling/mediation
mits zulke bijeenkomsten worden gehouden en gemakkelijk zijn
bij te wonen.
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2. Deze richtlijn laat onverlet dat de nationale wetgeving het
gebruik van bemiddeling/mediation voor of na het begin van de
gerechtelijke procedure verplicht kan stellen, dan wel met sti-
mulansen of sancties kan bevorderen, mits het de partijen niet
wordt belet hun recht van toegang tot de rechter uit te oefenen.

Artikel 6

Uitvoerbaarheid van via bemiddeling/mediation bereikte
overeenkomsten

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de partijen, of een van hen
met uitdrukkelijke instemming van de andere partijen, kunnen
verzoeken dat de inhoud van een via bemiddeling/mediation
bereikte schriftelijke overeenkomst uitvoerbaar wordt gemaakt.
De inhoud van een dergelijke overeenkomst wordt uitvoerbaar
gemaakt, tenzij, in het betreffende geval, de inhoud van die
overeenkomst in strijd is met het recht van de lidstaat waar
het verzoek is gedaan of het recht van die lidstaat niet in de
uitvoerbaarheid ervan voorziet.

2. De inhoud van de overeenkomst kan door een rechterlijke
of andere bevoegde instantie uitvoerbaar worden verklaard bij
vonnis of arrest of bij authentieke akte, overeenkomstig het
recht van de lidstaat waar het verzoek is gedaan.

3. De lidstaten delen de Commissie mee welke rechterlijke of
andere instanties bevoegd zijn een verzoek in de zin van de
leden 1 en 2 in ontvangst te nemen.

4. De bepalingen van dit artikel laten de voorschriften die
gelden voor de erkenning en tenuitvoerlegging in een andere
lidstaat van een overeenkomstig lid 1 uitvoerbaar verklaarde
overeenkomst onverlet.

Artikel 7

Vertrouwelijkheid van de bemiddeling/mediation

1. Aangezien de bemiddeling/mediation geacht wordt plaats
te vinden op een wijze die recht doet aan het vertrouwelijke
karakter ervan, zorgen de lidstaten ervoor, tenzij de partijen
anders overeenkomen, dat noch de bemiddelaar/mediator,
noch enige persoon die bij het verlenen van de bemiddeling/
mediation is betrokken, tijdens een burgerlijke of handelsrechte-
lijke rechtszaak of tijdens arbitrage verplicht wordt getuigenis af
te leggen omtrent informatie die voortvloeit uit of verband
houdt met een bemiddelings-/mediationprocedure, behalve:

a) voor zover dit nodig is om dwingende redenen van open-
bare orde van de betrokken lidstaat, met name indien dit
nodig is om de bescherming van de belangen van kinderen

te waarborgen of om te voorkomen dat iemand in zijn
lichamelijke of geestelijke integriteit wordt aangetast, of

b) indien openbaarmaking van de inhoud van de via bemidde-
ling/mediation bereikte overeenkomst noodzakelijk is voor
de uitvoering of de tenuitvoerlegging van de overeenkomst.

2. Niets in lid 1 weerhoudt de lidstaten ervan strengere maat-
regelen te nemen om het vertrouwelijke karakter van de bemid-
deling/mediation te beschermen.

Artikel 8

Gevolgen van de bemiddeling/mediation voor de verjaring

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de partijen die voor be-
middeling/mediation kiezen om te pogen een geschil te schik-
ken, daarna niet wordt belet een gerechtelijke procedure of
arbitrage met betrekking tot hun geschil aanhangig te maken
door het verstrijken van verjaringstermijnen tijdens het bemid-
delings-/mediationproces.

2. Lid 1 laat de niet met dit artikel verenigbare verjarings-
bepalingen in internationale overeenkomsten waarbij de lidsta-
ten partij zijn, onverlet.

Artikel 9

Voorlichting van het grote publiek

De lidstaten bevorderen, op een wijze die zij passend achten, dat
er voor het publiek informatie beschikbaar is, met name op
internetsites, over de manier om in contact te treden met be-
middelaars/mediators en organisaties die bemiddeling/mediation
aanbieden.

Artikel 10

Informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De krachtens artikel 6, lid 3, door de lidstaten gedane mede-
delingen omtrent de bevoegde rechterlijke of andere instanties
worden door de Commissie met alle passende middelen open-
baar gemaakt.

Artikel 11

Herziening

De Commissie brengt uiterlijk op 21 mei 2016 aan het Euro-
pees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal
Comité verslag uit over de toepassing van deze richtlijn. In dat
verslag wordt de ontwikkeling van de bemiddeling/mediation in
de gehele Europese Unie en het effect van deze richtlijn in de
lidstaten behandeld. Het verslag gaat, indien nodig, vergezeld
van voorstellen tot aanpassing van deze richtlijn.
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Artikel 12

Omzetting

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte-
lijke bepalingen in werking treden om vóór 21 mei 2011 aan
deze richtlijn te voldoen, met uitzondering van artikel 10, waar-
aan uiterlijk op 21 november 2010 moet worden voldaan. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang-
rijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Artikel 14

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 21 mei 2008.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad
De voorzitter
J. LENARČIČ
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