MEDIATIONOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
Mr. Evert Willem van den Brink, advocaat-mediator NMI, kantoor houdende te Amsterdam,
1017 XS, Weteringschans 90,
en
……………………………………………………
en
……………………………………………………
Komen het volgende overeen:
1

Mediation

1.1

Partijen hebben besloten het tussen hen bestaande geschil door middel van mediation
op te lossen. De mediator fungeert uitsluitend als een strikt neutrale bemiddelaar
tussen de partijen. Hij verstrekt in beginsel geen informatie over de inhoud van het
conflict aan partijen en zal hen daarover ook niet adviseren, tenzij zij anders afspreken.

1.2

Partijen kunnen desgewenst tijdens de mediation inlichtingen inwinnen of zich laten
bijstaan door een deskundige of een adviseur.

1.3

Het met behulp van mediation op te lossen kwestie laat zich kort omschrijven als:
“ ………………………………………………………………………………..“.

2

NMI-regelement
Op deze mediation zijn de op het moment van ondertekenen van deze overeenkomst
geldende regels van het Nederlands Mediation Instituut (NMI) van toepassing, in het
bijzonder het NMI-reglement. Dit reglement is onderdeel van deze overeenkomst.
Partijen verklaren een afschrift van dit NMI-regelement te hebben ontvangen.

3

Inspanning
De mediator en partijen zullen zich naar behoren inspannen om de mediation tot een
goed einde te brengen.

4

Regels van de mediation
De mediator en partijen zullen zich tenminste aan de regels van het NMI-reglement
houden. Deze regels gelden ook wanneer en zodra anderen aan de mediation
deelnemen, wanneer daartoe is besloten (zie artikel 1). De kernafspraken betreffen in
elk geval:

4.1

Vrijwilligheid
Partijen doen vrijwillig mee aan de mediation. De mediator of elk van de partijen kan
op elk gewenst moment met de mediation ophouden. Zij verplichten zich om de
mediation altijd tijdens een gezamenlijke bijeenkomst te beëindigen.

4.2

Geheimhouding
De mediation is vertrouwelijk, tenzij de mediator en partijen daarover schriftelijk
andere afspraken maken. Ieder die geheel of gedeeltelijk bij een mediation aanwezig is
verplicht zich tot geheimhouding. Deze geheimhouding geldt ten opzichte van elke
derde, ook bijvoorbeeld ten opzichte van rechters of arbiters.
Wanneer op grond van wettelijke verplichtingen de vertrouwelijkheid van de
mediation niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is, worden daarover tussen de mediator
en partijen afzonderlijke afspraken gemaakt, en als bijlage bij deze overeenkomst
gevoegd.
De mediator en de partijen spreken af elkaar niet als getuige over de mediation en het
verloop ervan op te roepen.
De afspraken over geheimhouding zullen in een voorkomend geval door de mediator
en partijen tevens worden opgelegd aan hun vertegenwoordigers (zoals de advocaat en
procureur).

4.3

Gang van zaken
De mediator en partijen zijn persoonlijk of rechtsgeldig vertegenwoordigd bij elke
mediationbijeenkomst aanwezig. Zonodig moet een schriftelijke volmacht worden
overhandigd aan de mediator en de andere partij.
De mediaton duurt in beginsel ten hoogste drie maanden.
Alle gerechtelijke procedures inzake het geschil worden bij het begin van de mediation
opgeschort, en er zullen geen nieuwe worden begonnen.
De mediation eindigt met een slotbijeenkomst. Het resultaat van de mediation wordt
schriftelijk vastgelegd, en als deze zonder overeenstemming eindigt worden, indien
van toepassing, afspraken over welke informatie van de mediation in het vervolg wel
of niet mag worden gebruikt, en hoe een eventueel lopende procedure wordt
voortgezet schriftelijk vastgelegd.

4.4

Onverplichtheid
Partijen kunnen tijdens de mediation vrijuit mondeling en schriftelijk voorstellen doen
of standpunten innemen zonder dat zij daardoor verplichtingen aangaan. Alleen
schriftelijke overeenkomsten, die door beide partijen zijn ondertekend, kunnen nieuwe
verplichtingen opleveren.

4.5

Afspraken
Wanneer sprake is van tussentijdse afspraken worden partijen daardoor alleen
gebonden indien deze afspraken schriftelijk worden vastgelegd, en daarbij staat
vermeld dat partijen aan deze afspraak juridisch worden gebonden, ofwel pas tegelijk
met de eindovereenkomst, ofwel ook al eerder. De mediator dient in dat geval “voor
gezien” mee te tekenen.
Wanneer de mediation eindigt met een overeenstemming wordt het resultaat
deugdelijk schriftelijk vastgelegd. De mediator verstrekt partijen de nodige

inlichtingen over het karakter van deze afspraken (bijvoorbeeld of sprake is van een
vaststellingsovereenkomst).
Partijen hebben in beide gevallen recht op een termijn van beraad en om de afspraken
met hun adviseur (zoals de advocaat) te bespreken voordat zij tot ondertekening
overgaan.
De vaststellingsovereenkomst kan desgewenst worden opgenomen in een procesverbaal, beschikking of vonnis volgens aanwijzingen van de mediator.
5

Bijzondere verplichtingen van partijen

5.1

Naast het gestelde in het reglement verbinden partijen zich jegens de mediator en
jegens elkaar:
- Bereid te zijn naar elkaars argumenten te luisteren en te zoeken naar oplossingen in
wederzijds belang,
- Zich te onthouden van acties of gedragingen die de mediation in ernstige mate
bemoeilijken of belemmeren,
- Bij het begin van mediation melding te maken van alle lopende procedures die
worden gevoerd (eventueel ook bij andere gerechten) en van mogelijke plannen tot
verdere procedures of het vragen van voorlopige voorzieningen of andere korte termijn
voorzieningen en om over de opschorting of voortzetting daarvan met de wederpartij
en de mediator afspraken te maken die ook met de eigen advocaat of gemachtigde
zullen worden besproken.

6

Kosten en aansprakelijkheidsbeperking

6.1

Partijen verwachten voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Als
hun verzoeken voor kosteloze rechtbijstand worden toegewezen zijn zij de door de
Raad voor Rechtbijstand verschuldigde eigen bijdrage verschuldigd, vermeerderd met
het griffierecht dat de rechtbank in rekening brengt. Kosten van door de rechtbank
verlangde documenten zijn voor rekening van de partijen. Mr Van den Brink is voor
de door hem verleende dienst niet verder aansprakelijk dat tot het verzekerde bedrag
van zijn beroepsaansprakelijkheid vermeerderd met zijn eigen risico.

6.2

Indien geen aanspraak op gefinancierde rechtsbijstand bestaat, dan bedraagt het
honorarium van mr van den Brink € 180,00 per uur vermeerderd met een opslag voor
kantoorkosten van 5% . Deze bedragen zijn exclusief BTW en exclusief de redelijk
kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht voor de opdrachtgever(s)
gemaakt moeten worden. Mr Van den Brink is voor de door hem verleende dienst niet
verder aansprakelijk dan tot het verzekerde bedrag van zijn
beroepsaansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het eigen risico.

7

Toepasselijk recht

7.1
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Plaats: Amsterdam

Datum: 19 april 2010

Tijdstip:

uur

Handtekeningen:
E.W. van den Brink

……………….

……………………

