MEDIATIONREGLEMENT INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK
Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en
treedt in werking op 1 maart 2013.

Artikel 1 - Mediationreglement en wetgeving
1. Mediation is de procedure waarbij partijen trachten met behulp van een mediator hun geschil in der minne op
te lossen, met inachtneming van dit Mediationreglement.
2. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. In gevallen
waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.
3. Zowel dit reglement als de in dit reglement genoemde mediationovereenkomst en vaststellingsovereenkomst
worden beheerst door Nederlands recht.
4. Op de totstandkoming en de ontbinding van de vaststellingsovereenkomst zijn naast dit reglement tevens de
wettelijke bepalingen van de vaststellingsovereenkomst van toepassing, zoals geregeld in artikel 900 t/m 906
van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2 - Bevoegdheid Instituut Sportrechtspraak
1. Een mediationprocedure kan alleen bij het Instituut Sportrechtspraak aanhangig worden gemaakt nadat daartoe
tussen het Instituut en de bij het Instituut Sportrechtspraak aangesloten sportbond (hierna: de sportbond) een
overeenkomst is gesloten en nadat is voldaan aan het bepaalde in dit artikel.
2. De verzochte mediation moet betrekking hebben op een geschil dat verband houdt met de sportbond. Het
betreft een geschil tussen:
a. de sportbond of een afdeling van die sportbond, hoe ook genaamd, enerzijds en een lid en/of
aangeslotene, een orgaan, een commissie of een functionaris anderzijds, hetzij op het niveau van de
sportbond, hetzij op afdelingsniveau;
b. de sportbond en één of meer afdeling(en);
c. de sportbond of een afdeling enerzijds en een derde, niet-lid van de sportbond anderzijds;
d. de leden en/of aangeslotenen van de sportbond onderling;
e. een lid en/of aangeslotene van de sportbond en een derde.
3. Waar in lid 2 wordt gesproken van ‘aangeslotenen’ worden daarmede bedoeld personen of rechtspersoon (hoe
ook bij de sportbond aangeduid) die niet lid zijn van een sportbond dan wel lid zijn zonder stemrecht en die op
grond van een tussen de sportbond en het Instituut Sportrechtspraak gesloten overeenkomst met in achtneming
van de toepasselijke reglementen van het Instituut Sportrechtspraak zich onderwerpt aan mediation van het
Instituut Sportrechtspraak, mits (a) die onderworpenheid en de toepasselijkheid van bedoelde reglementen is
vastgelegd in de statuten van een rechtspersoon die lid is van de sportbond, dan wel (b) in een tussen de
sportbond of een lidrechtspersoon van een sportbond en de sportbeoefenaar en/of functionaris daartoe gesloten
overeenkomst. Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan worden in dit reglement wanneer gesproken wordt
van de ‘leden’ telkens tevens de ‘aangeslotenen’ van die sportbond bedoeld.
4. Een geschil, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitleg van de statuten en reglementen van de
sportbond kan niet aan mediation worden onderworpen. Hetzelfde geldt voor een besluit van een orgaan,
commissie of functionaris dat verenigingsrechtelijk op juiste wijze is tot stand gekomen.
5. In de mediationovereenkomst wordt het geschil zo nauwkeurig mogelijk omschreven, wordt dit reglement van
toepassing verklaard, wordt de door partijen benoemde mediator(s) vastgelegd, wordt zo mogelijk het tijdpad
en het aantal bijeenkomsten vastgelegd en wordt met betrekking tot de kosten van de mediation de tussen
partijen gemaakte afspraak vermeld. De mediationovereenkomst wordt door partijen en door de mediator(s)
ondertekend.
6. Een verzoek tot mediation wordt eerst in behandeling genomen nadat is voldaan aan het in dit artikel bepaalde.
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Een mediationprocedure vangt aan zodra de mediationovereenkomst door partijen en de mediator(s) is
ondertekend en eindigt door een besluit van partijen of door een door partijen ondertekende
vaststellingsovereenkomst.
8. Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak hanteert een model voor het in te dienen verzoekschrift, voor de
mediationovereenkomst en voor de vaststellingsovereenkomst. Partijen zijn verplicht de voorgeschreven
modellen te gebruiken.
9. Voor een mediationprocedure wordt in beginsel één mediator aangesteld. Wanneer er meer dan drie partijen bij
het geschil zijn betrokken geschiedt de mediation door twee mediators, tenzij partijen verzoeken één mediator
te benoemen en de te benoemen mediator aangeeft dat hij zich in staat acht de mediation alleen te doen.
10. Partijen zijn bevoegd, maar niet verplicht, zich tijdens de mediation van rechtsbijstand te voorzien.
Artikel 3 - Mediationcommissie
1. De mediationcommissie behoort tot de sectie civiele geschillen van het Instituut Sportrechtspraak
2. Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak kan kamers instellen.
3. De mediationcommissie bestaat uit de mediators die door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak als lid
van de mediationcommissie zijn benoemd. De leden van de mediationcommissie worden benoemd voor de
duur van drie jaren en kunnen telkens aansluitend voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Het bestuur van
het Instituut Sportrechtspraak benoemt een mediator niet eerder dan nadat hij zijn voorgenomen benoeming
schriftelijk heeft aanvaard. Het ambtelijk secretariaat houdt een lijst van mediators bij.
Een mediator kan alleen worden benoemd indien en voor de duur dat de mediator als mediator is geregistreerd
bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak kan de mediator
verzoeken jaarlijks een bewijs van die registratie over te leggen.
4. De algemeen voorzitter van de mediationcommissie is tevens de algemeen voorzitter van de sectie civiele
geschillen. Waar in dit reglement wordt gesproken van de algemeen voorzitter en van de plaatsvervangend
algemeen voorzitter van de sectie civiele geschillen worden tevens de algemeen voorzitter en plaatsvervangend
algemeen voorzitter van de mediationcommissie bedoeld.
5. De algemeen voorzitter wordt bijgestaan door één of meer plaatsvervangend algemeen voorzitter. Een
plaatsvervangend algemeen voorzitter heeft dezelfde bevoegdheden als de algemeen voorzitter. Bij
verhindering of afwezigheid van de algemeen voorzitter wordt hij vervangen door de plaatsvervangend
algemeen voorzitter. Een plaatsvervangend voorzitter treedt voor de duur van de vervanging in de rechten en
verplichtingen van de algemeen voorzitter.
6. De mediationcommissie kent een algemeen voorzitter, één of meer plaatsvervangend algemeen voorzitter(s),
kamervoorzitters en overige mediators. De algemeen voorzitter en de plaatsvervangend algemeen voorzitter
kunnen ook als mediator optreden.
7. Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak bepaalt - gehoord het advies van de algemeen voorzitter van de
mediationcommissie - het aantal mediators.
8. De mediators zijn als mediator bij het NMI geregistreerd en gecertificeerd en worden benoemd op basis van
hun specifieke deskundigheid met betrekking tot één of meer takken van sport beoefend in de bij een bij het
Instituut Sportrechtspraak aangesloten sportbond of op grond van hun deskundigheid of vaardigheid als
mediator.
9. Het lidmaatschap van de mediationcommissie is onverenigbaar met het bestuurslidmaatschap van een
sportbond, met het lidmaatschap van het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak, met het zijn van ambtelijk
secretaris of juridisch secretaris van de mediationcommissie en met het zijn van juridisch adviseur van het
Instituut Sportrechtspraak.
10. Voor de duur dat een mediator in opdracht van het Instituut Sportrechtspraak als mediator werkzaam is, kan de
mediator niet tegelijkertijd als advocaat betrokken zijn bij een zaak die dient bij een rechtsprekende commissie
van het Instituut Sportrechtspraak noch deel uitmaken van een rechtsprekende commissie van het Instituut
Sportrechtspraak.
11. Een mediator behoeft geen lid te zijn van een bij het Instituut Sportrechtspraak aangesloten sportbond. Een
mediator ondertekent vóór zijn benoeming een verklaring waarin hij verklaart gebonden te zijn aan de statuten
en reglementen van het Instituut Sportrechtspraak, alsmede aan de besluiten van het bestuur en van de
algemeen voorzitter van de mediationcommissie.
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12. De algemeen voorzitter coördineert de werkzaamheden van de mediationcommissie, draagt aan partijen de
mediator(s) voor, bewaakt de kwaliteit van de mediationprocedures en bevordert de eenheid van de gedragslijn
van de aan het Instituut Sportrechtspraak verbonden mediators.
13. Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak is bevoegd een mediator wegens het niet naar behoren
functioneren te schorsen of te ontslaan, in welk geval het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak voordien
het advies inwint van de algemeen voorzitter of wanneer het de algemeen voorzitter zelf betreft van de
plaatsvervangend algemeen voorzitter.
14. Het lidmaatschap van de mediationcommissie eindigt wanneer geen herbenoeming plaatsvindt, de mediator
wordt ontslagen of zelf ontslag neemt, dan wel wanneer zich langdurig een onverenigbaarheid voordoet.
Wanneer een mediator betrokken is bij de behandeling van een geschil, eindigt zijn lidmaatschap van de
mediationcommissie niet eerder dan nadat in dat geschil een vaststellingsovereenkomst is gesloten of wanneer
de mediationprocedure op een andere wijze eindigt.
Artikel 4 - Secretariaat
1. De mediationcommissie wordt bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en door een juridisch secretaris van
het Instituut Sportrechtspraak.
2. Een juridisch secretaris wordt benoemd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak en wordt voor ieder
geschil aangewezen door de algemeen voorzitter.
3. De juridisch secretaris zorgt voor een juiste toepassing van dit reglement en is belast met het opstellen van de
mediationovereenkomst, de vaststellingsovereenkomst, geheimhoudingsverklaringen en andere juridische
documenten, en maakt - indien dit vooraf uitdrukkelijk met partijen is overeengekomen - zonodig verslagen
van in het kader van de mediation gehouden besprekingen.
4. Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak is bevoegd een juridisch secretaris die niet naar behoren
functioneert te schorsen of te ontslaan, in welk geval het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak voordien
het advies inwint van de algemeen voorzitter.
5. Het ambtelijk secretariaat is belast met de administratieve en financiële behandeling van bij de
mediationcommissie aanhangig gemaakte geschillen.
6. Het secretariaat van de mediationcommissie is gevestigd ten kantore van het ambtelijk secretariaat van het
Instituut Sportrechtspraak. De mediationcommissie kiest domicilie ten kantore van het ambtelijk secretariaat.
7. Alle brieven en stukken gericht aan de mediationcommissie of een mediator worden gezonden aan het
ambtelijk secretariaat.
Artikel 5 - Onpartijdigheid en onafhankelijkheid
1. Een lid van de mediationcommissie, de ambtelijk secretaris en de juridisch secretaris worden geacht
onpartijdig en onafhankelijk te zijn. Zij mogen geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden hebben met één
van de partijen of met één van de andere leden van de mediationcommissie en mogen evenmin een
rechtstreeks persoonlijk of zakelijk belang hebben bij de uitkomst van de mediationprocedure. Zij mogen niet
voorafgaand aan hun aanwijzing hun mening over het geschil kenbaar hebben gemaakt.
2. Wanneer zich na zijn benoeming een feit voordoet waardoor een mediator of de juridisch secretaris niet meer
voldoet aan het in lid 1 bepaalde, trekt hij zich terug en doet hij hiervan onmiddellijk mededeling aan de
algemeen voorzitter. De algemeen voorzitter wijst dan zo spoedig mogelijk een andere mediator en/of juridisch
secretaris aan. De vervanging en de benoeming door partijen van een nieuwe mediator wordt in een bijlage van
de mediationovereenkomst vastgelegd.
3. De mediator, de juridisch secretaris, de ambtelijk secretaris en degenen die op het ambtelijk secretariaat van
het Instituut Sportrechtspraak met de afhandeling van de aan de mediationcommissie voorgelegde geschillen
zijn belast, zijn verplicht tot geheimhouding ter zake van al wat hen met betrekking tot bedoelde geschillen ter
kennis komt.
Artikel 6 - Verzoek tot mediation
1. Een verzoek tot mediation wordt met gebruikmaking van het voorgeschreven model verzoekschrift ingediend
bij het ambtelijk secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.
2. Ieder van de bij een geschil betrokken partijen is bevoegd het in lid 1 bedoelde verzoekschrift in te dienen en
zendt een afschrift daarvan aan de andere bij het geschil betrokken partij(en), welke brief door de verzoekende
partij bij het verzoekschrift wordt gevoegd.
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Wanneer het verzoekschrift niet is ondertekend door alle bij het geschil betrokken partijen, benadert het
ambtelijk secretariaat de andere partij(en) schriftelijk met het verzoek of zij aan de mediationprocedure willen
deelnemen en zendt alle partijen dit reglement. Wanneer daarop door de aangeschreven partij(en) niet of
afwijzend wordt gereageerd, deelt het ambtelijk secretariaat dit aan de verzoekende partij(en) schriftelijk mede
met de mededeling dat het Instituut Sportrechtspraak het verzoek tot mediation eerst weer in behandeling
neemt nadat het verzoek door alle betrokken partijen is ondertekend.
Het verzoekschrift bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het geschil, een opgave van de bij het
geschil betrokken partijen en hun adressen, e-mailadressen, telefoon- en faxnummers. Voorzover partijen zich
door advocaten, andere raadslieden of (wettelijk) vertegenwoordigers doen bijstaan, wordt tevens opgave
gedaan van hun namen, adressen, e-mailadressen en telefoon- en faxnummers.
Partijen kunnen bij hun verzoek aan de algemeen voorzitter een voorkeur kenbaar maken voor het aanwijzen
van een op de lijst van mediators vermelde mediator.
Wanneer een verzoek tot mediation aan de voorwaarden voldoet, wijst de algemeen voorzitter uit de
mediationcommissie een mediator aan.

Artikel 7 - Mediationprocedure
1. De mediator bepaalt, na overleg met partijen, de wijze waarop de mediationprocedure wordt gevoerd.
2. De mediationprocedure wordt gevoerd in de Nederlandse taal, tenzij partijen in overleg met de mediator een
andere taal overeenkomen.
3. Alle partijen en de mediator spannen zich ervoor in dat de mediation met voortvarendheid verloopt.
4. Partijen kunnen niet worden gehouden aan de door hen tijdens de mediation ingenomen standpunten en gedane
voorstellen, alsmede aan de door hen aan de mediator of aan de andere partij gedane mededelingen, behoudens
wat tussen hen is overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst. Partijen kunnen van het vorenstaande
afwijken indien en voor zover zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk in de mediationovereenkomst of in een bijlage
daarvan overeenkomen.
5. Bij de mediation zullen geen andere personen aanwezig zijn dan de mediator, partijen en eventueel hun
vertegenwoordigers of advocaten en de juridisch secretaris, tenzij partijen daarvoor gezamenlijk toestemming
hebben gegeven. Wanneer de mediator dat wenst kan hij zich bij de mediation voor secretariële ondersteuning
laten bijstaan door een daartoe door hem aan te wijzen persoon. Anderen dan de mediator en partijen zelf
kunnen uitsluitend na tussenkomst van de mediator bij de mediation worden betrokken en/of daarbij worden
toegelaten wanneer zij zich op voorhand tot geheimhouding hebben verbonden.
6. De mediator is bevoegd tijdens de mediationprocedure met partijen afzonderlijk gesprekken te voeren.
7. Wanneer tijdens de mediationprocedure een partij niet in persoon aanwezig is, dient deze vertegenwoordigd te
zijn door iemand die bevoegd is om alle rechtshandelingen te verrichten die in het kader van de mediation
noodzakelijk zijn. Een rechtspersoon dient zowel bij de ondertekening van de mediationovereenkomst als
tijdens de mediation altijd rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn. Zodra een partij of de mediator dat wenst,
dient een daartoe strekkende schriftelijke volmacht te worden getoond.
8. Elk van de partijen en de mediator kunnen de mediationprocedure voortijdig beëindigen.
9. Wanneer partijen tijdens de mediationprocedure gezamenlijk tot de conclusie komen dat het wenselijk is dat de
mediation wordt voortgezet door een andere mediator, kunnen zij de benoeming van de mediator(s) intrekken
en de algemeen voorzitter verzoeken een andere mediator aan te wijzen dan wel zelf een andere mediator uit
de lijst benoemen. De algemeen voorzitter hoort de mediator(s) en neemt nadien een beslissing.
10. Het in lid 9 bepaalde is ook van toepassing wanneer de mediator overlijdt of naar verwachting langer dan een
maand niet beschikbaar zal zijn.
11. Wanneer een mediator tot de conclusie komt dat het gewenst is zich door een andere mediator te doen
vervangen, doet hij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de algemeen voorzitter en aan
partijen. De algemeen voorzitter hoort partijen en neemt nadien een beslissing.
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Artikel 8 - Geheimhouding
1. Partijen verbinden zich om aan derden - onder wie begrepen rechters of mediators - geen mededelingen te
doen omtrent het verloop van de mediationprocedure, de daarbij door partijen ingenomen standpunten, gedane
voorstellen en de daarbij mondeling of schriftelijk, direct of indirect, door hen verstrekte informatie.
2. Partijen verbinden zich om geen stukken aan derden - onder wie begrepen rechters of mediators - bekend te
maken, te citeren, aan te halen, in andere bewoordingen te beschrijven of zich daarop anderszins te beroepen,
indien deze stukken door een bij de mediation betrokken partij bekend zijn gemaakt, getoond, geciteerd of op
geparafraseerd. Deze verplichting geldt niet indien en voor zover de desbetreffende partij onafhankelijk van de
mediation reeds zelf over deze stukken beschikte of daarover had kunnen beschikken.
Onder stukken als bedoeld in dit artikel worden mede verstaan: door partijen of door de mediator in het kader
van de mediation opgestelde notities, verslagen van bijeenkomsten, etc., alsmede andere gegevensdragers zoals
geluidsbanden, videobanden en computerdiskettes.
3. Het gestelde in de voorgaande leden van dit artikel geldt ook voor de mediator.
4. Partijen verplichten zich nimmer de mediator en/of andere bij de mediationprocedure betrokkenen, als getuige
of anderszins te horen of te doen horen over feiten, stukken, voorstellen, verklaringen etc. - alles in de ruimste
zin des woords - die tijdens de mediation aan de orde zijn geweest, indien en voor zover de desbetreffende
partij onafhankelijk van de mediation daarover niet reeds zelf beschikte.
5. Alle informatie die tijdens een afzonderlijk gesprek door de daarbij aanwezige(n) aan de mediator wordt
verstrekt, wordt door de mediator vertrouwelijk behandeld, tenzij anders is afgesproken.
Artikel 9 - Andere procedures
1. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, verplichten partijen zich gedurende de loop van een
mediationprocedure jegens elkaar geen gerechtelijke of andere procedure over het geschil of onderdelen
daarvan aanhangig te maken, zulks met uitzondering van maatregelen ter bewaring van rechten.
2 Wanneer een partij een op grond van lid 1 toegestane procedure aanhangig maakt, is zij verplicht daarvan
binnen twee werkdagen mededeling te doen aan de mediator en de andere partij(en).
3. Partijen kunnen na overleg met de mediator beslissen om één of meer geschilpunten van strikt juridische aard
gedurende de mediation te doen beslissen door de arbitragecommissie van het Instituut Sportrechtspraak. In
dat geval verzoeken zij de algemeen voorzitter het schriftelijk geformuleerde geschilpunt voor te leggen aan
(een) door de algemeen voorzitter daartoe aangewezen arbiter(s). Partijen beslissen in gezamenlijk overleg met
de mediator in hoeverre de mediation in de tussenliggende tijd kan worden voortgezet.
4. Eventueel tijdens de mediation lopende procedures over het geschil of onderdelen hiervan - met uitzondering
van maatregelen ter bewaring van rechten - worden door partijen opgeschort voor de duur van de mediation.
Processuele handelingen – behalve in het geval van eerder bedoelde uitzondering - blijven tijdens de mediation
achterwege.
Artikel 10 - Vaststellingsovereenkomst
1. Wanneer partijen naar aanleiding van het geschil overeenstemming bereiken wordt de overeenstemming tussen
partijen in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd, alsmede - voor zover door partijen gewenst - de gronden
die tot die overeenstemming hebben geleid. De mediator draagt er zorg voor dat wat partijen zijn
overeengekomen door de juridisch secretaris deugdelijk wordt vastgelegd.
2. Partijen zullen geschillen ten aanzien van de door hen gesloten vaststellingsovereenkomst eerst onderwerpen
aan mediation, alvorens deze aan het oordeel van de rechter of arbiter(s) voor te leggen. In afwijking van het
gestelde in artikel 8 kan de door partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst in een dergelijke procedure
aan de mediator, de rechter of mediator(s) worden overgelegd.
Artikel 11 - Kosten mediation
1. Tot de kosten van de mediationprocedure worden gerekend de kosten van het ambtelijk secretariaat van het
Instituut Sportrechtspraak, van de juridisch secretaris, de aan de mediator(s) verschuldigde vergoeding en de
verschuldigde omzetbelasting.
2. In de mediationovereenkomst leggen partijen vast wie van partijen in welke verhouding in de kosten van de
mediationprocedure bijdraagt.
3. Het Instituut Sportrechtspraak kan voorschotnota's indienen bij partijen.
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Alle voor de mediation aan partijen in rekening gebrachte bedragen (voorschotten daaronder begrepen) dienen
door partijen aan het ambtelijk secretariaat te worden betaald binnen veertien dagen nadat het ambtelijk
secretariaat de kosten heeft gefactureerd.
De kosten van mediation worden door alle betrokken partijen voor gelijke delen gedragen, tenzij partijen in de
mediationovereenkomst een andere verdeling zijn overeengekomen.
De partijen dragen ieder voor zich de aan hun eigen zijde gemaakte kosten, waaronder begrepen die van
rechtsbijstand.

Artikel 12 - Uitsluiting aansprakelijkheid
Het Instituut Sportrechtspraak en de aan het Instituut Sportrechtspraak verbonden leden van het bestuur,
mediators, juridisch secretarissen, ambtelijk secretarissen en de juridisch adviseur zijn niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard dan ook, die voor partijen of derden uit een mediationprocedure voortvloeien.
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