MEDIATIONOVEREENKOMST vFAS-bemiddelaars

MEDIATIONOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
Mediator mr. M.N.G.N.H. Brech
De heer .
en
Mevrouw
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:
“ echtscheidingsbemiddeling”
2. vFAS Klachtenreglement Bemiddeling en vFAS gedragsregels 2007
Op deze mediation zijn de op het moment van ondertekenen van deze overeenkomst
geldende regels van het vFAS Klachtenreglement Bemiddeling en de vFAS gedragsregels
2007 van toepassing, met uitzondering van artikel 4 van de gedragsregels voor vFASscheidingsbemiddelaars. Dit klachtenreglement en deze gedragsregels zijn onderdeel van
deze overeenkomst. Partijen verklaren een afschrift van zowel het vFAS Klachtenreglement
Bemiddeling als de gedragsregels 2007 voor vFAS-bemiddelaars 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 in artikel 2 bedoelde regels 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
De Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der Partijen en de Mediator
vrij om de Mediation op elk gewenst moment te beëindigen.
De mediation eindigt met een gezamenlijke slotbijeenkomst, partijen verklaren zich hiertoe
bereid. Hiervan kan alleen in onderling overleg worden afgeweken.
Het beëindigen van de Mediation laat de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen van de
Partijen zoals omschreven in punten 4 en 6 onverlet.
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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 bespreekt met partijen welke procedures aanhangig zijn en welke worden
opgeschort en welke doorgang vinden. Er zullen in beginsel geen nieuwe procedures
worden gestart. De mediation duurt in beginsel ten hoogste drie maanden.

•

In de slotbijeenkomst (zie artikel 3) worden de monitoringformulieren (anonieme
vragenlijsten die zijn opgesteld ten behoeve van de monitoring) ingevuld door de
partijen, de mediator en, indien bij de mediation aanwezig, de rechtsbijstandverleners en
aan de mediator gegeven.

•

Indien wordt overeengekomen dat geen slotbijeenkomst plaatsvindt, bespreekt de
mediator vooraf met partijen (en de rechtsbijstandverleners) op welke wijze hij de
monitoringformulieren van partijen zal ontvangen.

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.

5.

6.

Bijzondere verplichtingen van partijen
Naast het gestelde in het vFAS klachtenreglement en gedragsregels 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.

Honorarium en kosten
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6.1 Het honorarium van de mediator bedraagt € 180,00 (excl. 19% BTW) per uur. Indien
andere kosten gemaakt worden, zal de mediator dit tevoren met partijen afstemmen.
6.2 Indien de mediationovereenkomst, op een later tijdstip dan bij aanvang van de eerste
mediationbijeenkomst, door partijen ondertekend wordt, kan de mediator ook de contacturen
voorafgaand aan de ondertekening bij partijen declareren.
6.3 Indien het niet tot ondertekening van de mediationovereenkomst door partijen zou
komen, en de mediation dus niet start, zijn de betreffende contacturen voor rekening van de
mediator.
6.4 De declaratie van de mediator wordt door partijen beiden voor de helft betaald (of andere
regeling). De mediator legt aan partijen een urenverantwoording over, waarin hij zijn
tijdsbesteding gespecificeerd per uur, activiteit en datum heeft vermeld.1 Iedere partij draagt
zijn eigen kosten, maar is hoofdelijk aansprakelijk jegens de mediator.
6.5 Voor toevoegingsgerechtigden geldt een andere regeling. De mediator vraagt de
toevoeging aan. Zie voor de wettelijke toevoegingsregeling: www.rvr.org.

7. Vastlegging van het resultaat van de Mediation en tussentijdse afspraken
7.1 Een in der minne bereikte oplossing van de kwestie zal tussen de Partijen worden
vastgelegd in een daartoe strekkende, schriftelijke overeenkomst.
7.2 Tijdens de loop van de Mediation tussen de Partijen gemaakte afspraken binden hen
alleen voorzover deze schriftelijk tussen hen zijn vastgelegd en daarin uitdrukkelijk is
opgenomen dat de afspraken blijven bestaan ook indien de Mediation verder niet tot
overeenstemming leidt.
7.3 Partijen hebben in beide gevallen recht op bedenktijd en om de afspraken met hun
adviseur (zoals de advocaat) te bespreken voordat zij tot ondertekening overgaan.
7.4 Partijen kunnen via hun advocaten een verzoek doen aan de rechter om de
vaststellingsovereenkomst op te nemen in een proces-verbaal, beschikking of vonnis.

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

Datum: _____________

Handtekeningen:
de heer

mevrouw

Mediator:

1

Zie voor nadere informatie omtrent kosten de declaratieregeling voor mediators:
www.mediationnaastrechtspraak.nl en www.rvr.org.
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