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MEDIATIONOVEREENKOMST
1
 

 

 

 

Renate Reijns, MfN registerMediator, Disneystrook 96, 2726 SV Zoetermeer  

 

en de Partijen: 

 

A  : De heer       

         

en 

 

B : Mevrouw      

 

Ouders van:                                    geboren op. 

 

 

KOMEN HIERBIJ OVEREEN: 

1 -  Globale omschrijving van de kwestie 

 

......................................................������������������������. 

2 -  Mediation 

2.1 De Partijen en de Mediator zullen zich inspannen om de in punt 1 genoemde Kwestie tussen 

de Partijen op te lossen door Mediation conform het MfN Mediation Reglement van de de 

Mediatorsfederatie Nederland / Stichting Nederlands Mediation Instituut (hierna te noemen 

het “Reglement”) zoals dat luidt op de datum van deze overeenkomst. Het Reglement, 

waarvan een (digitale) kopie aan u wordt uitgereikt, maakt integraal deel uit van deze 

overeenkomst. De Partijen verklaren een (digitaal) exemplaar van de Gedragsregels voor 

MfN-registermediator te hebben ontvangen of deze Gedragsregels te hebben geraadpleegd 

op https://mfnregister.nl/login-registermediator/condities/. 

2.2 De Partijen verstrekken en de MfN-geregistreerde Mediator accepteert de opdracht om het 

communicatie- en onderhandelingsproces te begeleiden een en ander in de zin van het 

Reglement. 

2.3 De Mediator is verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces. De Partijen zijn zelf 

verantwoordelijk voor de inhoud van de gevonden oplossing.  

2.4 De Partijen en de Mediator verbinden zich jegens elkaar tot al hetgeen waartoe zij ingevolge 

het Reglement gehouden zijn.  

2.5 De Mediation vangt aan op  ��/���/����. (dd/mm/jjjj) . Vanaf dat moment zijn de 

bepalingen van het Reglement volledig van toepassing. 

2.6 Naast het gestelde in het Reglement verbinden de Partijen zich jegens de Mediator en jegens 

elkaar zich te onthouden van acties of gedragingen die de Mediation in ernstige mate 

bemoeilijken of belemmeren.  

                                                      
1
  Deze mediationovereenkomst is gebaseerd op de model MfN-mediationovereenkomst 2018 , het 

reglement van 2017 en de gedragsregels van 2017 en aangepast voor de Wet op Persoonsgegegvens en 
voor een verwijzing naar mediation vanuit de Rechtspraak aangepast volgens de richtlijnen.                                                                    
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3 -  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 door een schriftelijke verklaring van de mediator aan de partijen dat de 

mediation eindigt of door een schriftelijke verklaring van een partij aan de andere partij(en) en de 

mediator dat zij zich uit de mediation terugtrekt. De mediation zal ook worden beëindigd met een 

gezamenlijke slotbijeenkomst waarbij de monitoringsformulieren worden ingevuld en de reden van 

beëindigen wordt verteld; partijen verklaren zich hiertoe bereid. Hiervan kan alléén in onderling 

overleg worden afgeweken. 

Het beëindigen van de Mediation laat de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen van de 

Partijen zoals omschreven in punt 4 en 8 onverlet. 

4 -  Geheimhouding 

4.1 Mediator en de Partijen (en hun eventuele vertegenwoordigers) verplichten zich zonder enig 

voorbehoud tot de geheimhouding zoals omschreven in punt 7 en 10 van het Reglement. 

4.2 Deze overeenkomst geldt in samenhang met het Reglement als een bewijsovereenkomst in 

de zin van de wet, zie art. 7:900 BW jo. art. 153 Rv. Mediator en de Partijen hebben de 

bedoeling om daarmee op onderdelen af te wijken van het wettelijk geldende bewijsrecht om 

daarmee de gewenste vertrouwelijkheid te waarborgen. 

4.3 De vertegenwoordiger van een overheidsorgaan is alleen dan niet aan deze geheimhouding 

gehouden, indien en voor zover dat in strijd is met het bepaalde in de Wet Openbaarheid 

Bestuur en/of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Tijdens de mediation wordt 

telkens besproken welke feiten, gegevens of voorstellen de vertegenwoordiger zal bespreken 

met andere personen werkzaam bij dat overheidsorgaan.  

5 -  Persoonsgegevens 

In het kader van de mediation is het noodzakelijk dat de mediator persoonsgegevens verwerkt die 

relevant zijn voor de in punt 1 genoemde kwestie, door deze op te nemen in het dossier. Het kan 

daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens van partijen. Door 

ondertekening van deze overeenkomst geven partijen uitdrukkelijk toestemming aan de mediator 

om hun persoonsgegevens te verwerken conform de privacyverklaring van de mediator (zie 

www.reijns.com). Deze toestemming is noodzakelijk om de mediation te kunnen starten. 

6 -  Vertegenwoordiging 

6.1 Natuurlijke personen zijn zelf aanwezig bij de bijeenkomsten. Rechtspersonen worden 

vertegenwoordigd conform punt 5.2. De persoon die deze overeenkomst tekent zal bij de 

bijeenkomsten aanwezig zijn.  

6.2 Elk der Partijen staat ervoor in dat haar vertegenwoordiger rechtsgeldig bevoegd is om 

namens haar alle rechtshandelingen te verrichten die in het kader van de Mediation 

noodzakelijk zijn, het aangaan van een overeenkomst als bedoeld in punt 7.1 daaronder 

begrepen, alsmede dat de vertegenwoordiger zich zal houden aan de in het Reglement 

genoemde geheimhouding. 

7 -  Bijzondere verplichtingen van cliënten 

Naast het gestelde in het Reglement beloven cliënten aan de bemiddelaar en aan elkaar: 

− echt gecommiteerd zijn en bereid te zijn naar elkaars argumenten te luisteren en te 
zoeken naar compromissen. 

− dat betekent dat iedereen zijn best doet om constructieve gesprekken te voeren, 

− en naar elkaar te luisteren met als doel elkaar te begrijpen. 

− bij e-mailcorrespondentie met de mediator altijd de andere partij in CC meenemen, tenzij 
hier een zeer goede reden voor is om dat niet te doen (dit om transparantie te 
waarborgen). 
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8 -  Gang van zaken 

8.1 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. 

8.2 In de slotbijeenkomst (zie artikel 3) worden de monitoringformulieren (anonieme vragenlijsten 
die zijn opgesteld ten behoeve van de monitoring) ingevuld door de partijen en de mediator en 
en door de mediator verzameld en ingezonden aan het mediationbureau van het verwijzende 
gerecht. Indien wordt overeengekomen dat geen slotbijeenkomst plaatsvindt, bespreekt de 
mediator vooraf met partijen op welke wijze zij de monitoringformulieren van partijen zal 
ontvangen.  

8.3 De bemiddelaar kan met toestemming van cliënten anderen bij de bemiddeling toelaten of 
betrekken, hieronder mede te begrijpen hulppersonen in de zin van het Reglement. De 
bemiddelaar kan zich bij de bemiddeling voor secretariële ondersteuning of tolk laten bijstaan 
door een daartoe door haar aan te wijzen persoon. 

9 -  Honorarium en kosten 

9.1 Het honorarium van de mediator bedraagt 149, ̶  euro (21% BTW
2
) per uur. Indien andere 

kosten gemaakt worden, zal de mediator dit tevoren met partijen afstemmen.  

9.2 Gedeclareerd worden uren besteed door de bemiddelaar aan: 

• de bemiddelingsgesprekken 

• uren besteed aan verslaglegging van de gesprekken  

• uren besteed aan het opstellen van de vaststellingsovereenkomst dan wel het zakelijk 
eindverslag, opgesteld bij afronding van de bemiddeling 

• telefoongesprekken en e-mails 

• administratieve zaken zoals bv. het regelen bespreekruimte of tolk. 

9.3 Twee maal per maand worden de kosten gedeclareerd, betaling geschiedt binnen 14  
kalenderdagen.  Wordt hieraan niet voldaan, dan zal de mediator haar werkzaamheden 
schorsen tot er betaald is. 

9.4 Afzeggen/verschuiven van een afspraak voor een bemiddelingsgesprek dient tenminste 36 
uur tevoren te gebeuren. Bij niet tijdige melding daarvoor worden de kosten voor een gesprek 
van 1 uur in rekening gebracht. Uitzonderingen in noodgevallen zijn ter beoordeling van de 
bemiddelaar. Ingeval van toevoeging gelden andere regels. 

9.5 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.  

9.6 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. 

9.7  Honorarium en kosten bedoeld onder 9.1 worden door de Partijen, ieder de helft, betaald 
(tenzij zij een andere verdeling afspreken: Partij A: .�..%  partij B:.�..%). Iedere partij draagt 
daarnaast zijn eigen kosten. De mediator legt aan partijen een urenverantwoording over met 
daarin een specificatie van de tijdbesteding per uur met daarbij vermeld de activiteit en de 
datum

3
. NB. Als de verhouding hier niet wordt aangegeven staat dat in het 1e 

mediationverslag. 

9.8 Voor toevoegingsgerechtigden geldt een andere regeling. De mediator vraagt de toevoeging 
aan. Zie voor de wettelijke toevoegingsregeling: www.rvr.org. 

 

Zodra een beschikking toevoeging is afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand zendt de mediator aan de 
desbetreffende cliënt een rekening voor de opgelegde eigen bijdrage. Deze dient voor het eerstvolgende 
mediationgesprek te worden voldaan op de girorekening van de mediator,. Bij niet nakoming van deze verplichting 
van de cliënt schorst de mediator haar werkzaamheden, totdat de eigen bijdrage is ontvangen. 

                                                      
2
 T.a.v. particulieren geldt een uurtarief inclusief BTW. 

3
 Zie voor nadere informatie omtrent de kosten de declaratieregeling voor mediators: www.rvr.org. 
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10 -  Vastlegging van het resultaat van de Mediation en tussentijdse afspraken 

10.1 Een in der minne bereikte oplossing van de kwestie zal tussen de Partijen worden 

vastgelegd in een daartoe strekkende, door partijen ondertekende schriftelijke 

overeenkomst. 

10.2 Tijdens de loop van de Mediation tussen de Partijen gemaakte afspraken binden hen 

alleen voorzover deze schriftelijk tussen hen zijn vastgelegd, door hen zijn ondertekend 

en daarin uitdrukkelijk is opgenomen dat de afspraken blijven bestaan ook indien de 

Mediation verder niet tot overeenstemming leidt. 

10.3 Partijen hebben recht op bedenktijd en om de afspraken met hun adviseur (zoals de 

advocaat) te bespreken voordat zij tot ondertekening overgaan. 

10.4 Partijen kunnen via hun advocaten een verzoek doen aan de rechter om de vaststellings-

overeenkomst op te nemen in een proces-verbaal, beschikking of vonnis. 

11 -  Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
 

 

 

Aldus  overeengekomen  en  in   777...-voud  opgemaakt  en  ondertekend 

 

op 777777777777...................................   te    777..............777 

 

 

 

         

Mediator: ���������..                

    

   (Mevrouw Renate A. Reijns)     

 

 

 

 

Partij A:  ���������..            

 

 

  (De heer)      

 

 

 

 

Partij  B:  ���������..             

 

 

  (Mevrouw)      

 


