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Mediation

Juridische aspecten
van mediation
Fabel: ‘Mediation is een soft proces zonder
vaste regels.’ Hoewel de inhoud van een mediation niet altijd juridisch van aard hoeft te
zijn, kleven aan een mediation wel juridische
aspecten.
door Didi Wildeman
Denk onder meer aan de verhouding tussen de mediator
en de partijen die door een
overeenkomst van opdracht
tot stand komt, maar ook
aan de verhouding tussen
partijen onderling. Hoe gaan
partijen om met vertrouwelijke informatie die tijdens de
mediation boven tafel is gekomen? Voor een kwalitatieve
en geslaagde mediation zijn
duidelijke afspraken en spelregels van prominent belang.
Het is immers niet de bedoeling dat uit een afgeronde
mediation nieuwe conflicten
tussen partijen voortvloeien.

Mediationovereenkomst

Voorafgaand aan de mediation doen de mediator en partijen er goed aan om de spelregels voor het mediationproces met elkaar te bepalen, zodat het voor iedere deelnemer
aan de mediationtafel duidelijk is wat over en weer van
elkaar verwacht mag worden.
De overeenkomst die partijen
in deze voorfase met elkaar
sluiten noemt men de mediationovereenkomst. Deze
overeenkomst komt tot stand
door aanbod en aanvaarding.
Het is voor partijen dan ook
niet vereist dat de overeenkomst schriftelijk wordt aan-

gegaan. Echter, voor mediators die aan bepaalde kwaliteitseisen dienen te voldoen,
zoals de MfN-geregistreerde
mediators (Mediatorsfederatie Nederland), geldt wel het
schriftelijkheidsvereiste. Eén
van de afspraken die in de
mediationovereenkomst vermeld staat, ziet toe op de vrijwillige deelname van partijen
aan het mediationproces. Dit
betekent dat partijen en de
mediator de mediaton op elk
moment kunnen beëindigen.
Vrijwilligheid dient niet te
verward te worden met vrijblijvendheid. Mediation is
namelijk niet vrijblijvend.
Partijen en de mediator verbinden zich aan een inspanningsverplichting om het geschil op te lossen. Zo is het
van belang dat partijen bereid
zijn om naar elkaar te luisteren en te zoeken naar oplossingen die beide partijen ten
goede komen.
Voorts is het van belang dat
de juiste partijen met elkaar
om de tafel zitten en wat de
rol is van partijen. Indien er
vertegenwoordigers van een
onderneming aan de mediationtafel aanschuiven dient
voorafgaand aan het proces
helder te zijn wat de bevoegdheden zijn van de deze vertegenwoordigers. Als achteraf
blijkt dat de gesprekspartner

aan tafel niet bevoegd is om
de partij namens wie hij is
verschenen te binden aan afspraken, loopt men het risico
om opnieuw te moeten beginnen.

Vertrouwelijkheid
en geheimhouding

Een belangrijk aspect van
mediation is de vertrouwelijkheid. Partijen moeten
tijdens de mediation vrijuit
kunnen spreken. Niet alleen
de inhoud van wat partijen
mondeling ter tafel brengen
valt onder deze geheimhoudingsplicht, maar ook het
overleggen van stukken tijdens de mediationsessies. Zo
kunnen partijen bijvoorbeeld
een deskundigenrapport ten
behoeve van de inhoud van
het geschil laten opmaken.
Indien een mediation mislukt en partijen alsnog naar
de rechter stappen, kunnen
documenten, zoals een deskundigenrapport, niet zonder
toestemming van de andere
partij in rechte worden overgelegd. Dit kan enkel indien
partijen voorafgaand afspre-

ken dat het deskundigenrapport niet onder de geheimhoudingsplicht valt.
Om de vertrouwelijkheid te
waarborgen komen partijen
daartoe een geheimhoudingsplicht overeen. De partijen
en de mediator zijn in ieder
geval gebonden aan de geheimhoudingsplicht. Regelmatig bestaat de behoefte bij
partijen om de inhoud van de
mediation met de achterban
te bespreken, welke achterban in eerste instantie niet
gebonden is aan de geheimhoudingsovereenkomst. Het
is aan partijen en de mediator om daar nadere afspraken
over te maken. Zo kunnen
partijen overeenkomen dat
een familielid met wie een
partij de mediation wenst te
bespreken, ook een geheimhoudingsverklaring ondertekent.
Het voorgaande behelst een
introductie van de spelregels
waaraan het mediationproces
dient te voldoen. Regels voor
het mediationproces zijn nodig om een bepaalde mate
van kwaliteit te waarborgen.

Didi Wildeman is MfN-gecertificeerd mediator en lid van
de Caribbean Mediators Association. CMA wordt gevormd
door mediators woonachtig
en werkzaam in het Caribische deel van het Koninkrijk
der Nederlanden en Suriname. CMA stelt zich ten doel
dat mediaton als vorm van
conflictoplossing breed wordt
ingezet. Voor meer info: www.
cmamediators.com.

