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Toelichting mediator 
In deze bijdrage heb ik een mediation 
behandeld van een bepaald soort waar ik mij 
al geruime tijd mee bezighoud. Het gaat om 
mediations die worden gedaan in het !<ader 
van een tuchtrechtelijke klacht die is ingediend 
door een consument/cliënt tegen een 
belastingadviseur. Ik doe deze medîations 
voor de Nederlandse Orde van 
Belastingadviseurs (NOB) en voor het Register 
Belastingadviseurs (RB). Gezien het succes van 
deze vorm van rnedîation, is het voorstelbaar 
dat andere organisaties dit voorbeeld zullen 
volgen. 

De NOB (artikel 13) en de RB (artikel 7) 
hebben beiden een specifieke regeling 
opgenomen in hun statuten die voorziet in de 
mogelijkheid van mediation tussen partijen 
nadat een klacht is ingediend, en voordat de 
klacht formeel in behandeling wordt genomen. 

Een belangrijk verschil tussen beide regelingen 
is dat het reglement van de NOB de 
mogelijkheid aan de voorzitter biedt om 
mediatîon voor te stellen, terwijl bij de RB 
mediation altijd wordt voorgesteld. De meeste 
mediations komen op dit moment van de RB. 
In de gevallen dat een van de partijen blijft 
volhouden dat hij direct naar de tuchtrechter 
wil, is dat overigens ook mogelijk In de 
meeste gevallen stemmen partijen in met 
mediation. 

Het doel van deze mediations is om te 
voorkomen dat zaken die eenvoudig kunnen 
worden opgelost, toch aan de tuchtrechter 
worden voorgelegd. Dit vermindert kosten van 
de organisatie en werkdruk bij de tuchtrechter. 
Het doel is tevens te voorkomen dat leden van 
de betreffende organisaties onnodig worden 
beschadigd door eventuele publiciteit. Het 
belangrijkste is uiteraard dat partijen er baat bij 
hebben als een zaak snel en eenvoudig kan 
worden opgelost. 
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De afspraak met beide organisaties is dat de kos
ten voor de mediation voor een dagdeel worden 
gedragen door de beroepsorganisatie. De medi
ator wordt dus, in ieder geval gedeeltelijk. be
taald door de beroepsorganisatie. Zoals ik hierna 
zal bespreken, leidt dit in veel gevallen ertoe 
dat partijen er in dat ene dagdeel uitkomen. In 
feite is er een (financiële) prildcel om er in dat 
ene dagdeel uit te komen, die veelal goed !ijkt te 
werken. 

De praktijk leert dat het mogelijk is om in on
geveer 80% van de gevallen binnen het dagdeel 
overeenstemming te bereiken. In enkele geval
len wordt ervoor gekozen om de mediation 
voort te zetten voor eigen rekening. In de rest 
van de gevallen, wordt er geen overeenstem
ming bereikt Dit betekent echter niet dat in 
alle gevallen de klacht wordt voortgezet. Ik heb 
al een aantal mediations meegemaakt, waarin 
partijen bij hun standpunten bleven maar de 
klagende partij door het verloop van de media
tîon tot de conclusie kwam dat het voortzetten 
van de l<iachtprocedure 11iel t!atgene zou ople
veren waar men naar op zoek was, dan wel, dat 
de kosten en energie die gepaard gaan met een 
dergelijke procedure het niet waard zijn om die 
procedure voort te zetten. 

Bij deze vorm van mediation is het een uitdaging 
om het proces zo te laten verlopen dat pa1tijen 
binnen dat dagdeel tot overeenstemming kun
nen komen. Dat betekent dat ik mijzelf bij deze 
vorm van mediation zeer actief opstel. De caucus 
gebnük ik bijvoorbeeld veelvuldig. Zo gebruik 
ik de caucus in de exploratiefase om er sneller 
achter te komen waar de pijnpunten zitten, en 
in de onderhandelingsfase gebruik ik de caucus 
om de BATNA (Best Alternative To a Negotiated 
Agreement) te verkennen en te bezien wat de 
ZOPA (Zone of Potential Agreement) is. In de 
eindfase van de onderhandeling, wil het nog 
weleens voorkomen dat ik moet pendelen tus
sen partijen. 

Gezien het streven om de mediation in een dag
deel af te ronden, probeer ik al in de intake erach
ter te komen of er nog Jact fin ding moet plaats
vinden. Immers, gedurende de bijeenkomst zelf 
is daar weinig ruimte voor en dit kan ervoor 
zorgen dat er mogelijk een patstelling ontsta.at 
Ik vraag de partijen dan ook om zoveel mogelijk 
stukken mee te nemen die hun standpunten 
onderschrijven zodat ter plaatse zaken kunnen 
worden geverifieerd, mocht dit nodig zijn. 
Het voorstel om te proberen er in een dagdeel 
uit te komen, leidt tot commitment bij partijen. 
Ik vraag hen expliciet of ze zich willen inzetten 
om in de voorliggende kwestie in een dagdeel te 
proberen om overeenstemming te bereiken. Zij 
zien vaak het belang om er binnen deze tennijn 
uit proberen te komen, en zijn dan ook bereid 
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gegronde klacht kan toch een zeer emotioneel 
verhaal zitten. De nadruk zal dan moeten liggen 
in het gehoord worden van de klager en het toe
lichten van de adviseur van zijn of haar gedrag. 
Met elkaar spreken en elkaar ook écht verstaan 
is hier nog meer dan anders van belang. ln veel 
gevallen wordt er uiteindelijk een financiële re
geling getroffen, al dan niet gecombineerd met 
praktische afspraken over werkzaamheden voor 
de toekomst. 

Amaud Booij,fiscaal advocaat en MfN-registenne
diator, Amsterdam 
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