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J U R I D I S C H

Bedrijf kiestmediation
omsnel resultaat, niet
vanwege lagekosten
Elif Isitman
Amsterdam

Nietde lagerekosten,maarhet
snelle resultaat geeft voorbedrij-
vendedoorslag voormediation
tekiezenenniet voor een rechts-
zaak.Dat blijktuit recentonder-
zoek vandeUniversiteitUtrecht.

Waarom schakelen echtgenoten
bijeenscheidingeenmediator in?
Omdat ze ondanks alle emoties
wel inziendat zehetmeest gebaat
zijn bij een compromis. En dat is
lastigerwanneerbeidepartijeneen
advocaat inde armnemen.
Dat argument gold ook voor

KLMtoendeluchtvaartmaatschap-
pij zijn ruziemet pilotenvakbond
VNV liet beslechten door een be-
middelaar. Inmiddels ligt er een
cao waar beide partijen mee uit
de voetenkunnen.

Maarmediationisgeenwonder-
middel,wetenzebijenergiebedrijf

Eneco.Mediationmoesteerderdit
jaar eeneindmakenaande ruzies
indetopwaarmeedeverkoopcha-
osvanhetbedrijfgepaardging.Te-
vergeefs. In julimoest de Amster-
damse rechter toch ingrijpen.
De laatst bekende cijfers uit

2011 gaven aan datmediation ver
achterbleef bij het ‘hardere’ alter-
natief van een rechtszaak. Onder-
zoeksbureau Stratus telde toen
slechts 50.000 mediationproce-
dures tegenover ongeveer 1,6mil-
joen rechtszaken. Bij die bemid-
delingen ging het bovendien niet
alleenomzakelijke,maar ookom
persoonlijke conflicten.

Uiteenvorigeweekgepubliceerd
kwalitatief onderzoeknaar die za-
kelijkemarktblijktnudatwieeen-
maalgebruikheeftgemaaktvanza-
kelijkemediation, dit vaker blijft
doen. Het Montaigne Centrum
voorRechtsstaatenRechtspleging

ondervroeg bedrijven, advocaten
enrechtersoverhunmotievenom
gebruik temaken vanmediation
bij zakelijke conflicten.

De voornaamste redenenwaar-
omadvocatenbedrijvenmediation
aanraden, zijnde snelheidendui-
delijkheid van bemiddeling. Ook
bedrijven noemen snelheid als
pluspunt, evenals het herstel van
zakelijke relaties. Een opvallende
uitkomst vanhetonderzoek isdat
lagere kosten voor bedrijven geen
doorslaggevendefactorzijnomer-
voor te kiezen.Ook advocaten zei-
den dat het mogelijk ontvangen
vanminder inkomstengeenreden
was af te zien vanmediation, iets
watuiteerderonderzoekwelbleek.
Eva Schutte, mediator bij het

Amsterdamse kantoor Reuling-
Schutte, en een van de initiatief-
nemers van het onderzoek, is
verbaasd over die uitkomst: ‘We
dachten altijd dat juist de lagere
kosteneenpr-instrumentvanme-
diationwaren.’

Redenenomgéénmediation te
kiezenhebbenvaaktemakenmet
weerstandbijeenofbeidepartijen.
Volgens ondervraagde advocaten
is er nogal eens sprake vanweer-
standbijdecliënt, lees:eenbedrijf.
Die vindt vaakdat er viade rechter
meer druk op dewederpartij kan
worden uitgeoefend. Het succes
vanmediationprocedures hangt
dus af van de compromisbereid-
heid vanbetrokkenen.

Casper Schouten, legal control-
lerbijbouwbedrijfDeNijs,beaamt
dit: ‘Juridische procedures duren
langendeuitkomst ervan isonze-
ker.Metmediationprobeer jesnel
eengeschildewerelduit tehelpen.’

DeNijsheeft inmiddelsdriekeer
gebruikgemaaktvanmediation. ‘Je
krijgt niet altijd de gewenste uit-
komst’, erkent Schouten, die zelf
29 jaaradvocaat isgeweest. ‘Het is
een keer gelukt, een keermislukt
eneenderdeprocedurelooptnog.’
De grootste hobbel is volgens

hemdat bedrijven, en dan vooral
dedirectie,mediationvaakzienals
teken van zwakte. ‘Men is erg ge-
neigd zich vast te houden aan de
eigen principes.’ Ook onwennig-
heid speelt eenrol: ‘Als jemensen
zoverkrijgteeneerstegesprekaan
te gaan, kunnen ze vaak direct al
zienwat er tehalen valt.’

Directies zien vaak
mediation nog als
teken van zwakte,
vergeleken met de
druk via de rechter

L A N D B O U W

Parlevliet&Vander
Plas stapt inUrker vis
Jan Verbeek
Amsterdam

Visserijbedrijf Parlevliet&VanderPlas (PP)
neemteenmeerderheidsbelang ineen
visverwerkeruitUrk.

Het grootste visserijconcern uit Europa gaat
een samenwerking aanmet Dadas Groep en
zet daarmee de eerste schreden in de kotter-
visserij.Kottersvangenvooralplatvisalsschol
en tong.Deovernamevanhetmeerderheids-
belangisgisterenbekendgemaakt.WatParle-
vliet & Van der Plas voor de aandelen betaalt,
is niet gepubliceerd.

Deaankoopstaatnietopzichzelf.Parlevliet
&VanderPlas,deholdingachterbedrijvenzo-
als Heiploeg enOuwehand, voert een actief
overnamebeleid.DeKatwijkse familieonder-
nemingnameerderdit jaareenparticipatie in
visverwerkerProfishinTwelloenkochtookde
groteDuitsedistributeurDeutscheSeeinBre-
merhaven.Doordie laatste aankoopsteegde
omzet van het visserijconcernmet €400mln
naarmeerdan€1mrd.

DadasGroepbeschiktovereenhandvolvis-
sersboten.Hetbedrijf legtzichtoeopkottervis-
serij en exploiteert eeneigen verwerkings- en

Haven van Urk; de Dadas Groep uit Urk zit in de kottervisserij. FOTO: HOLLANDSEHOOGTE

€1mrd
Door het nemen van andere
participaties stijgt omzet van
Parlevliet tot boven de €1mrd

vriesbedrijf in Urk. Kottervisserij is een nieu-
weactiviteit voorParlevliet&VanderPlas,dat
totnutoevooralactief is intrawlervisserij,die
zich richt op de vangst van horsmakreel, ha-
ring en tonijn. ‘De samenwerkingmetDadas
stelthetbedrijf in staatplatvis viadeeigenaf-
zetkanalenaandeklantenaantebieden’,zegt
ceoDiekParlevliet.
Dadas Groep, in 2009 ooit begonnen als

Dadas Zeevis Groothandel, is eigendom van
drieTurks-NederlandsebroersAlanendetwee
broers Jan enWim van deUrker vissersfami-
lieDeBoer.Dooralles ineigenbeheertedoen,
hoopte de ondernemingminder afhankelijk
te zijn van de grillen van demarkt. De ambi-
tiewasuit te groeien totdegrootste reder van
Noordzeekotters inNederland.

DehuidigeactivavanDadasGroepworden
ingebrachtineennieuweonderneming,Dutch
Flatfish,zostaat ineenpersbericht.DutchFlat-
fishwildepositie inplatvisdekomendejaren
versterken.
Parlevliet & Van der Plas ismarktleider in

Europa.Hetbedrijfheeftwereldwijdmeerdan
zesduizendmedewerkers indienst.Degroep
beschiktovertientallenvissersschepenalsook
diverse bedrijven voor visverwerking. De vis-
vangstendeverwerkingervaniswinstgevend.
HetKatwijksefamiliebedrijfboektevolgensde
laatstgedeponeerde jaarrekening,over2016,
eennettowinst van€82mln.

Afgelopenzomerbeslotenooktweeandere
grotevisverwerkendebedrijven,KlaasPuulen
Foppen, de krachten te bundelen.Hunnieu-
webedrijf,datDutchSeafoodCompanyheet,
wordtmet een omzet van €310mln de num-
mer tweeopdeNederlandsemarkt.

VERVOER

NSkoopt88sprinters
voor€400mln
De NS heeft voor €400mlnnog
eens 88nieuwe sprinters besteld
bij de Spaanse fabrikant van trei-
nenConstrucciones yAuxiliar de
Ferrocarriles (CAF).Het spoor-
wegbedrijf heeft dit gisteren
bekendgemaakt.

Volgensde spoorwegenkomt
de totale investering innieuwe
engerenoveerde treinenmet

de extrabestelling vanaf 2016
op€3,5mrd. In 2020 zullen alle
118 sprinters uit een eerderebe-
stelling inbedrijf zijn genomen.
De88uit de aanvullendeorder
komenvanaf datmoment ophet
spoor. Begin2023moetenalle
206nieuwe sprinters indedienst-
regelingopgenomenzijn.

Bijnadehelft vandeklanten
vandeNS reistmet een sprinter.
Met denieuwebestellingkomen
er in totaal 15.000 zitplaatsen
bij indit treintype, dat vooral ge-
schikt is voor kortere afstanden.

POLITIEK

Saoedischekoning
schudtkabinetop
De Saoedische koning Salman
heeft gisteren zijn kabinet flink
opgeschud. Eenaantalministers
enhooggeplaatste veiligheids-
ambtenaren is vervangen, onder
wieminister vanbuitenlandse
zakenAdel al-Jubeir.Datmeldt
TheNewYorkTimes.

Demacht blijft ondanks alle
wisselingenaande top stevig in

handen vankroonprinsMoham-
medbinSalman.Adel al-Jubeir
wordt vervangendoor Ibrahim
al-Assaf, een voormaligminister
vanfinanciën.

De ingreep vandekoning
komtopeenmomentdat Saoedi-
Arabië internationaal zwaar on-
der vuur ligt vanwegedemoord
op journalistKhashoggi inhet
Saoedische consulaat in Istan-
boel afgelopenoktober. Saoedi-
Arabiëwordt ookbekritiseerd
vanwege zijn rol indeburger-
oorlog in Jemen. Koning Salman FOTO: REUTERS
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