Voorbeelden van mediationclausules
A. Clausule Mediatorsfederatie Nederland1
1. a. Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende
overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten
deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het
Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam) zoals dat
luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
b. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de
rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten. c. Partijen wonen de
eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op
ieder gewenst moment te beëindigen.
c. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke
mediationbijeenkomst bijwonen.
2. 2. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen
met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door:
a) arbitrage overeenkomstig de daartoe strekkende regelen van
…………………………………………………………………….………................
(hier naam en vestigingsplaats arbitrage-instituut invullen) zoals deze luiden op de
datum van aanvrage door de meest gerede partij van de arbitrage.
b) de bevoegde rechter te
............................……………………………………………………………………

B. NMI-mediationclausule2
1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop
voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op
te lossen met behulp van Mediation conform het reglement van de Stichting
Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum
van de Mediation.
2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met
behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door: (Bij opstelling van de
overeenkomst / voorwaarden kiezen voor A of B:)
a. arbitrage overeenkomstig de daartoe strekkende regelen van
…………………………………………………………………….………...................
(hier naam en vestigingsplaats arbitrage-instituut invullen) zoals deze luiden
op de datum van aanvrage door de meest gerede partij van de arbitrage.
b. de bevoegde rechter te
..........................………………………………………………………………
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http://mfnregister.nl/content/uploads/sites/3/2014/02/Mediationclausule.pdf
Het Nederlands Mediation Instituut is opgegeaan in Mediatorsfederatie Nederland.
http://www.nivim.nl/wp-content/uploads/2014/06/Mediation-clausule.pdf
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C. Mediationclausule volgens Schutte en Spierdijk3
1.1

In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende
overeenkomsten, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, trachten
trachten deze op te lossen met behulp van mediation conform het NMI Mediation
Reglement zoals dat luidt op de datum van ondertekening van deze overeenkomst.

1.2

Bovengenoemde afspraak vloeit voort uit de daadwerkelijke en weloverdachte wens van
partijen om intensief met elkaar te onderhandelen over oplossingen onder leiding van een
NMI Mediator, alvorens zich tot de rechter te wenden. Partijen beogen met deze bepaling
om elkaar te verhinderen om een rechterlijke procedure aan te spannen over het geschil –
anders dan ter bewaring van rechten- als niet ten minte gedurende (…) uur mediation is
beproefd.

1.3

De meest gerede partij zal schriftelijk zijn voornemen om over te gaan tot mediation aan de
wederpartij kenbaar maken.

1.4

De wederpartij zal binnen (termijn) reageren, en partijen zullen in overleg treden over het
benoemen van een mediator. De mediaotor zal worden gekozen uit het bestand van ….

(optie: benoemingsprocedure afspreken-à
1.5

Binnen (termijn) na de kennisgeving als bedoeld in lid 4, zullen partijen en de mediator een
mediationovereenkomst tekenen overeenkomstig het model van het NMI. De mediation zal
niet worden beëindigd dan nadat partijen tenminste (…) uur onder leiding van een NMI
Mediator met elkaar hebben gesproken.

1.6

Zolang de mediation niet is geeindigd, zal geen van de partijen het gschil aan een rechter
voorleggen, tenzij uitsluitend tot het nemen van conservatoire of spoedeisende
maatregelen.

1.7

Indien het binnen ….. na ontvangst van de hierboven sub 4 bedoelde kennisgeving
onmogelijk is gebleken het geschil op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil
worden beslecht door:
a. Arbitrage, overeenkomstig de daartoe strekkende regels van … zoals deze luiden op de
datum van aanvragen door de meest gerede partij van de arbitrage of
b. de bevoegde rechter te …..

Meer weten over mediationclausules?
Bent u benieuwd of uw geschil zich leent voor mediation?
Neem geheel vrijblijvend contact op met mr. drs. M.W. van Walstijn:
+31 6 10153829
mvanwalstijn@sourchan.nl
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Schutte E. en J. Spierdijk, Juridische aspecten van mediation. Mediationreeks nr 4. Sdu
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