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Mediator zou geen oog hebben voor onevenwichtige relatie tussen partijen
Heeft de mediator voldoende rekening gehouden met de economische disbalans

tussen partijen en had zij gelet op deze disbalans, de mediation moeten beëindigen?

Klacht over verslaglegging, ontbreken van technische kennis en vaardigheden

ongegrond.
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Mediator niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld
Ongegronde klacht. Weliswaar heeft de mediator bij de presentatie van haar bedrijf

niet de zorgvuldigheid in acht genomen die van haar verwacht mocht worden, maar

dat betekent in de gegeven omstandigheden niet dat zij daarmee ook als mediator

tuchtrechtelijk verwijtbaar...
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Klager oneens met de hoogte van de declaratie van de mediator
Declaratie. Het niet vooraf bespreken dat de kosten voor overeengekomen

werkzaamheden van de mediator buiten de gespreksuren om ook in rekening worden

gebracht tegen het in de mediationovereenkomst opgenomen uurtarief is niet

klachtwaardig. Geconstateerd verschil tussen model mediationovereenkomst MfN-

register en...
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Mediator zou geen oog hebben voor onevenwichtige relatie tussen partijen

mr. A. Schaberg
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ANNOTATIE

Klager oneens met de hoogte van de declaratie van de
mediator

mr. A. Schaberg

Klager was geschrokken van de hoogte van de declaratie van de mediator en beklaagde zich

hierover bij de Tuchtcommissie (M-2022-2). Klager verkeerde in de veronderstelling dat de

mediator alleen bestede tijd voor besprekingen bij hem en zijn ex-partner in rekening zou

brengen. Dus bijvoorbeeld geen tijd voor het opstellen van een ouderschapsplan, e-mails en

telefoongesprekken.

De mediationovereenkomst bepaalde dat het honorarium van de mediator een bedrag per uur

bedroeg en dat de mediator tevoren met partijen zou afstemmen als andere kosten zouden

moeten worden gemaakt. In een volgend  artikel(lid) bepaalde de mediationovereenkomst dat

de mediator de door haar bestede tijd zou verantwoorden “gespecificeerd per uur, activiteit en

datum...”. In een voetnoot bij dat artikel staat: “Zie voor nadere informatie omtrent de kosten de

declaratieregeling voor mediators www.rvr.org.” Mede op basis van die verwijzing was klager

ervan uitgegaan dat alleen gesprekskosten in rekening zouden worden gebracht (en voor

andere werkzaamheden separate afspraken moesten worden gemaakt).

Klager probeerde zijn standpunt nog met een tweede argument kracht bij te zetten: hij had

eerder een mediation gevoerd en toen werden ook slechts kosten in rekening gebracht voor de

gespreksuren. Dat zou daarom nu ook zo moeten zijn. Toen hij de declaratie van de mediator

ontving had hij de website van de Raad voor Rechtsbijstand geraadpleegd. Naar zijn zeggen

werd die  aanvankelijke veronderstelling door de tekst op de website van de Raad voor

Rechtsbijstand bevestigd.

Volgens de mediator was wat op de website van de Raad voor Rechtsbijstand stond, in deze

zaak niet van toepassing omdat dat alleen zou gelden als er sprake was van een toevoeging,

wat in dit geval niet aan de orde was. De voetnoot was abusievelijk in het desbetreffende

artikel opgenomen, maar hoorde eigenlijk bij een ander artikel (namelijk dat waarin

gesproken werd over de mogelijkheid om eventueel in aanmerking te komen voor een
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toevoeging op basis van de Wet op de rechtsbijstand).

Verder stelde de mediator zich op het standpunt dat zij duidelijk met partijen had

gecommuniceerd dat zij een uurtarief in rekening zou brengen en dat zij geen andere

werkzaamheden had gedeclareerd dan die direct betrekking hadden op het tot stand komen

van het ouderschapsplan.

De Tuchtcommissie oordeelde terecht dat in het dragende artikel(lid) in de

mediationovereenkomst over het honorarium slechts was vermeld dat een bedrag per uur in

rekening zou worden gebracht en dat daarbij geen onderscheid zou worden gemaakt tussen

gespreksuren en uren die zouden worden besteed aan andere werkzaamheden zoals het

opstellen van het ouderschapsplan, het voeren van telefoongesprekken daarover en het e-

mailen. “Op grond van dit artikel mocht klager er dan ook niet vanuit gaan dat alleen de

gespreksuren in rekening zouden worden gebracht, ook al was dat bij een eerdere mediation (met

een andere mediator) mogelijk wel het geval”, aldus de Tuchtcommissie.

Verder overwoog de Tuchtcommissie dat de verwijzing naar de website van de Raad voor

Rechtsbijstand dat niet anders maakte omdat een verplichting om specifiek met partijen af te

stemmen dat de kosten buiten de gespreksuren ook in rekening worden gebracht, daarin niet

te lezen is. Bovendien heeft die tekst betrekking op het procederen en het voeren van

mediations met een toevoeging, waarvan hier geen sprake was.

Voor de liefhebbers nog het volgende. Als we nu toch aan het ‘Haviltexen’[1] zijn, wil ik nog

wel toevoegen dat het “verrichten van werkzaamheden” (die in rekening worden gebracht)

nog wel wat anders is dan het “maken van kosten”. Met dit laatste zijn zogeheten “out of pocket

expenses” bedoeld: kosten voor reistijd, overnachtingskosten, catering vergaderruimte e.d. [2]

Tot slot had de Tuchtcommissie nog een suggestie voor de rechtspraak in petto. In het door

het MfN-register gehanteerde model mediationovereenkomst is in het artikel over honoraria

en kosten de mogelijkheid opgenomen om te beschrijven voor welke activiteiten het uurtarief

wordt gerekend. Die mogelijkheid biedt het door de rechtbank in deze zaak gehanteerde

model niet. Volgens de Tuchtcommissie zou het aanbeveling verdienen deze mogelijkheid ook

op te nemen in het model van de rechtspraak “ter voorkoming van mogelijke misverstanden op

dit punt”. Ik vraag mij af of dit wel een goed idee is en eerder aanleiding zou kunnen geven tot

gedoe dan dat het iets oplost. Want wat als de mediator een activiteit verricht die niet in de

mediationovereenkomst als declarabel wordt genoemd? Dat is maar zo gebeurd en bovendien:

het is vervelend daar iedere keer apart toestemming voor te moeten vragen. Natuurlijk is het

onverstandig om na het einde van een zaak partijen met een forse declaratie waarin zij de

werkzaamheden van de mediator niet herkennen om de oren te slaan. Daarom geldt ook hier:
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wees transparant over de wijze van declareren, vraag of partijen behoefte hebben aan

tussentijdse tijdschrijfoverzichten en/of declaraties (bijvoorbeeld maandelijks), zodat zij dan

vrij snel zien welke werkzaamheden grosso modo worden gedeclareerd, maar declareer in

principe minimaal één keer per kwartaal, schrijf je tijd zeker niet ‘met een vork’[3], maar

vermeld daarentegen ook de tijd die je mogelijk om jou moverende reden niet hebt

gedeclareerd. Of wel: manage de verwachtingen van je cliënten en houd hen periodiek op de

hoogte van de tijd die je aan de zaak hebt besteed, zeker als je vreest dat de hoogte van je

declaratie zou kunnen tegenvallen.

 

[1] De Hoge Raad heeft in het zogeheten Haviltex arrest bepaald dat in geval van, bijvoorbeeld,

niet duidelijke of tegenstrijdige bepalingen in een overeenkomst, dergelijke bepalingen

moeten worden uitgelegd overeenkomstig daarmee door partijen is bedoeld.

[2] In de door mij gebruikte mediationovereenkomst noem ik in het eerste artikellid ter zake

het uurtarief dat ik voor mijn werkzaamheden in rekening zal brengen. In het volgende

artikellid zeg ik dat ik, indien ik in verband met mijn werkzaamheden kosten moet maken, dit

tevoren met partijen zal afstemmen. Ik maak dus op voorhand expliciet een onderscheid

tussen werkzaamheden en kosten. Tot nu toe heb ik daar nooit een probleem mee gehad.

[3] Een overleden accountant kwam aan de hemelpoort. Petrus, die het toelatingsbeleid moest

uitvoeren, deed de intake. De accountant vroeg Petrus waarom hij al op zijn zestigste het

aardse leven had moeten verlaten. Petrus keek op de tijdschrijflijsten van de accountant en

antwoordde: “Volgens je tijdschrijfgegevens ben je negentig geworden, een respectabele leeftijd”.
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RECHTSPRAAK

Klager oneens met de hoogte van de declaratie van de

mediator

Declaratie. Het niet vooraf bespreken dat de kosten voor overeengekomen werkzaamheden

van de mediator buiten de gespreksuren om ook in rekening worden gebracht tegen het in de

mediationovereenkomst opgenomen uurtarief is niet klachtwaardig. Geconstateerd verschil

tussen model mediationovereenkomst MfN-register en de door de rechtspraak verstrekte

modelovereenkomst.

Instantie: Tuchtcommissie (eerste aanleg)
Datum uitspraak: 10-06-2022
ECLI: ECLI:NL:BOOM:2022:117
Zaaknummer: M-2022-2
Wetsartikelen:
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ANNOTATIE

Mediator niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld

mr. A. Schaberg

Klager en zijn ex-echtgenote hebben in verband met hun scheiding een

begeleidingsovereenkomst gesloten met een mediator die was aangesloten bij een door

verweerster opgericht landelijk netwerk van zelfstandige scheidingsspecialisten. Deze

mediator was geen MfN-registermediator. Na enige tijd beëindigden klager en zijn gewezen

partner de samenwerking met deze mediator omdat zij niet tevreden waren over zijn

werkzaamheden. Verweerster heeft toen de behandeling van de zaak één op één overgenomen

van haar collega in het netwerk, namelijk zonder met partijen een nieuwe

mediationovereenkomst te sluiten. Deze zaak (M-2021-22) draait in de eerste plaats om de

vraag in hoeverre verweerster als MfN-registermediator op grond van de Gedragsregels

verantwoordelijk was voor het feit dat mogelijk bij klager en zijn ex-echtgenote de indruk zou

zijn ontstaan dat de mediator met wie zij in eerste instantie in zee gingen, een MfN-

registermediator was. Het netwerk van verweerster profileert zich in de markt. Op verweerster

rust dus volgens de Tuchtcommissie de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het publiek op

juiste wijze wordt geïnformeerd over het netwerk en over de kwalificaties van de mediators

die aan het netwerk zijn verbonden. Op het moment van het sluiten van de

begeleidingsovereenkomst vermeldde de website van het netwerk dat de mediator om wie het

hier gaat MfN-registermediator zou zijn. Verweerster ontkende dit ook niet. Toch overwoog

de Tuchtcommissie dat het feit dat verweerster “bij de presentatie van haar bedrijf niet de

zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van haar verwacht mocht worden, … echter niet

[betekent] dat zij daarmee ook als mediator tuchtrechtelijk verwijtbaar  tegenover klager heeft

gehandeld, te meer daar mogelijk sprake was van een vergissing.” Verweerster had in dit verband

namelijk aangevoerd dat de oorspronkelijke mediator de praktijk van een MfN-

registermediator had overgenomen en dat per abuis de tekst op de website door de

webbeheerder niet goed was aangepast. De Tuchtcommissie overwoog hierbij verder dat

klager onvoldoende had gesteld dat verweerster hem bewust een verkeerde indruk heeft

willen geven over de kwalificaties van de oorspronkelijke mediator en hem daarmee zou

hebben willen misleiden. Voor zover de klacht van klager zich wat betreft dit punt ook richtte
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tegen de oorspronkelijke mediator, kon de Tuchtcommissie daarover niet oordelen. In artikel

5 van het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators is immers vastgelegd dat een

klacht kan worden ingediend wegens overtreding van de Gedragsregels voor de MfN-

registermediator. De Gedragsregels gelden dus alleen voor de MfN- registermediator en niet

voor mediators die dat niet zijn of zich niet via een zogeheten aangesloten instelling ook

onderworpen hebben aan die gedragsregels. Ook het netwerk van verweerster valt als

onderneming; i.e. als rechtspersoon buiten het bereik van de Gedragsregels. Omdat klager die

onderneming en verweerster afwisselend noemde en voor hem één geheel vormden, moest de

klacht van klager, voor zover hij zich in de formulering daarvan tegen (de onderneming van)

het netwerk richtte, beschouwd worden ook tegen verweerster te zijn gericht.

In de begeleidingsovereenkomst was een vaste prijs voor de werkzaamheden afgesproken

voor maximaal vijf bijeenkomsten inclusief een nazorggesprek en de kosten voor het indienen

van stukken bij de rechtbank door de daarvoor in te schakelen advocaat. Extra gesprekken

zouden op basis van een vast uurtarief in rekening kunnen worden gebracht. Het honorarium

was niet resultaatafhankelijk en moest bij aanvang van de begeleiding worden voldaan.

Toen klager en zijn ex-echtgenote op enig moment het vertrouwen in de oorspronkelijke

mediator hadden opgezegd, nam verweerster de begeleiding op verzoek van klager en zijn ex-

partner over. Die lijkt ook al snel het vertrouwen van klager en zijn ex-echtgenote te hebben

verloren. In reactie op een e-mail van klager waarin hij zijn ongenoegen uitte, liet verweerster

klager weten dat zij begrip had voor het feit dat voor de tweede keer door haar toedoen op het

laatste moment een bespreking geen doorgang kon vinden. Daarom bood zij aan om de

volgende bespreking op haar kosten te laten plaats vinden waarin dan tegelijk afspraken

konden worden gemaakt over meerwerk. In hetzelfde bericht had zij laten weten pas

werkzaamheden uit te zullen voeren na akkoord van klager en zijn ex-echtgenote. In een

afzonderlijke e-mail liet zij hen nog weten dat meerwerk onoverkomelijk zou zijn, omdat

partijen telkens terugvielen op “oud zeer”, waardoor het niet mogelijk was om zaken spoedig af

te handelen. Verder bevestigde verweerster in die e-mail dat een nieuwe bijeenkomst was

afgesproken omdat het niet mogelijk bleek alles af te ronden in de beschikbare tijd en dat zij

vanaf dat moment haar extra werkzaamheden tegen het afgesproken uurtarief in rekening zou

brengen.

Op enig moment stuurde verweerster het concept echtscheidingsconvenant aan partijen met

de opmerking dat het vanwege de enorme hoeveelheid e-mails nog een enorme klus was

geweest. Ook stuurde zij toen een factuur voor te betalen griffierecht alsmede voor een gering

aantal werkzaamheden met de opmerking dat zij verder niets in rekening had gebracht om zo

klager en zijn ex-echtgenote tegemoet te komen.
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Vervolgens ontstond er veel gedoe over het concept echtscheidingsconvenant. Verweerster

ontving van zowel klager als van zijn ex-echtgenote en zelfs van haar vader tegenstrijdig

commentaar. Ook in commentaar op een eerder door verweerster aangepast concept

echtscheidingsconvenant stonden nog allerlei vragen, antwoorden en doorhalingen.

Verweerster liet daarom aan partijen weten dat zij die zou kunnen nalopen en aanpassen,

maar dat zij graag zou horen of zij dat tegen betaling van het uurtarief zou doen of dat klager

en zijn ex-echtgenote daar zelf voor zouden zorgen. Dit omdat partijen eerder hadden

aangegeven geen meerwerk te willen. Ook in een later stadium, toen de advocaat (die het

verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank zou indienen) nog commentaar had geleverd op

het echtscheidingsconvenant, ontstond er discussie over noodzakelijk meerwerk. Verweerster

had dat commentaar doorgezonden aan klager, zijn ex-echtgenote en haar vader, en hen

verzocht dit zelf op te pakken. In haar e-mail schreef zij dat zij dit soort zaken normaal

gesproken zelf oppakt, maar dat in dit geval niet zou doen “gezien het feit dat er geen akkoord is

voor meerwerk”. De schoonvader van klager drong vervolgens aan op nog één bijeenkomst.

Verweerster weigerde dat: “Meermalen is het meerwerk al aangekondigd en veel heb ik al voor

mijn eigen rekening genomen. Het houdt nu echt op. Ik vermoed dat we er samen niet uit gaan

komen. Ik blijf deze discussie namelijk niet eindeloos voeren. Verdere correspondentie of werk is

tegen het uurtarief en dat geldt ook voor deze discussie die al in den treure gevoerd is. Anders is het

wellicht toch een idee om het toch elders onder te brengen".

Er ontstond daarna nog ruis vanwege miscommunicatie over een voor de advocaat bedoelde

e-mail. En weer besteedde verweerster toch nog tijd aan het dossier, tot de pijp echt helemaal

leeg was en zij haar werkzaamheden staakte. Klager en zijn ex-echtgenote hebben toen aan

een mediator van een ander kantoor opdracht gegeven om het echtscheidingsconvenant (en

het ouderschapsplan) aan te passen en in te dienen bij de rechtbank.

De tweede klacht van klager is er op gericht dat hij het hierboven beschreven handelen van

verweerster met als sluitstuk de beëindiging van de mediation, als machtsmisbruik had

ervaren. De Tuchtcommissie ging hierin niet mee. De Tuchtcommissie heeft vastgesteld dat

verweerster niet alleen nog één gesprek had gevoerd waartoe zij op grond van de

oorspronkelijke begeleidingsovereenkomst inderdaad was gehouden, maar daarna ook nog

vier tot vijf gesprekken heeft gevoerd (overigens zonder hiervoor betaling te ontvangen).

Bovendien had zij vanuit drie kanten commentaar op het echtscheidingsconvenant gekregen,

reden waarom zij terecht en begrijpelijk een extra gesprek nodig vond om te komen tot een

eensluidende reactie en een definitieve versie van de stukken. “Onder deze omstandigheden

mocht de mediator (i.e. verweerster, AS) … betaling voor dat extra gesprek als meerwerk verlangen.

Nu klager daartoe niet bereid was, ontstond … de situatie dat de mediator gerechtigd was om de

mediation te beëindigen”.
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Bovendien verweet klager verweerster ondeskundigheid. Maar dit verwijt kon klager ook niet

hard maken en wees de Tuchtcommissie resoluut af. Ik verwijs daartoe graag naar r.o. 4.6 van

haar uitspraak. Ook het vierde en laatste verwijt vond geen genade bij de Tuchtcommissie. De

mediator had de ex-echtgenote van klager en haar vader gevraagd te getuigen in de

klachtprocedure. Daartoe had zij twee keer binnen twee minuten gebeld omdat zij de eerste

keer geen gehoor kreeg en had daarbij kennelijk woorden gebruikt “als getuige oproepen” in

combinatie met “onder ede laten verklaren”. Afgezien van het feit dat dit de ex-echtgenote en

de schoonvader van klager raken en niet hemzelf, reden waarom de klacht van klager op dit

punt niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard (voeg ik daaraan toe), zag de

Tuchtcommissie hierin overigens geen verwijtbaar gedrag. Verweerster had het recht om zich

in een klachtprocedure te verweren tegen de klacht, aldus de Tuchtcommissie

vanzelfsprekend. Met alle middelen rechtens, inclusief het doen horen van getuigen, zou ik

daaraan willen toevoegen.

Afsluitend maak ik nog twee opmerkingen. Verweerster was praktisch gezien in de positie van

de oorspronkelijke mediator getreden zonder daartoe een nieuwe (mediation)overeenkomst

te sluiten. Dit had haar nog wel kunnen opbreken. Weliswaar was tussen verweerster en

partijen niet in geschil dat de begeleidingsovereenkomst kwalificeerde als een

mediationovereenkomst en dat die de rechtsverhouding tussen hen beheerste, maar deze

overeenkomst was niet ondertekend door klager en zijn ex-echtgenote en daaruit bleek niet

dat sprake was van mediation. Op grond van Gedragsregel 8.2 moeten afspraken over de

mediation schriftelijk worden vastgelegd. En deugdelijk, veroorloof ik mij samen met de

Tuchtcommissie daaraan toe te voegen. Zou klager over de vastlegging van de contractuele

afspraken hebben geklaagd, dan zou hij haar blijkens r.o. 4.2 van de uitspraak van de

Tuchtcommissie op dat punt wél hebben meegekregen.

Tot slot vraag ik mij af of vaste prijsafspraken wenselijk zijn. Ik vind dat de gedachte hiervan

zou moeten zijn dat de ‘klant’ weet wat hem de ingehuurde dienstverlener gaat kosten. Het

risico van meerwerk zou dan bij de dienstverlener moeten liggen. Kost het hem minder tijd

dan begroot, dan geniet de dienstverlener daarvan immers ook het voordeel. Wat is de zin van

een vaste prijsafspraak voor een bepaalde hoeveelheid werk als mogelijk meerwerk wel in

rekening kan worden gebracht?  
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RECHTSPRAAK

Mediator niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld

Ongegronde klacht. Weliswaar heeft de mediator bij de presentatie van haar bedrijf niet de

zorgvuldigheid in acht genomen die van haar verwacht mocht worden, maar dat betekent in de

gegeven omstandigheden niet dat zij daarmee ook als mediator tuchtrechtelijk verwijtbaar

heeft gehandeld. De wijze van beëindiging van de mediation en van declareren levert geen

machtsmisbruik van de mediator op. Niet is komen vast te staan dat de mediator onvoldoende

deskundig was, tekortschoot in haar communicatie, foute berekeningen maakte en dat het

door haar opgestelde echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan onder de maat waren.

Instantie: Tuchtcommissie (eerste aanleg)
Datum uitspraak: 10-06-2022
ECLI: ECLI:NL:BOOM:2022:116
Zaaknummer: M-2021-22
Wetsartikelen:

Pagina 11 van 15 www.mfn-tuchtrechtupdates.nl

https://www.mfn-tuchtrechtupdates.nl


ANNOTATIE

Mediator zou geen oog hebben voor onevenwichtige relatie
tussen partijen

mr. A. Schaberg

Anders dan het strafrecht is tuchtrechtspraak in beginsel niet punitief. Het dient vooral om de

kwaliteit van de beroepsgroep te bewaken en misschien ook wel naar een hoger plan te tillen.

Een ‘maatregel’ bij gegrondbevinding van een klacht is dus geen straf, geen

vergeldingsmaatregel en dient niet ter genoegdoening van de klager. De zwaarte van de

maatregel houdt rekening met de ernst van de inbreuk op de relevante gedragsregels vooral

‘ter leering’ van de beroepsgroep (en niet ‘ter vermaeck’: Schadefreude is een slechte prikkel).

Wel bestaat de mogelijkheid om de beroepsbeoefenaar te schorsen of zelfs te schrappen uit de

desbetreffende registers. Maar dit vooral ter bescherming van het imago en integriteit van de

beroepsgroep. Een tuchtrechtelijke procedure kan dus ook niet dienen om civielrechtelijk

verhaal te halen, bijvoorbeeld door het vorderen van schadevergoeding.[1]

Nadat de klachtbehandeling door het MfN-register kennelijk niet tot het gewenste resultaat

had geleid, wendde klaagster zich in een echtscheidingszaak tot de Tuchtcommissie (M-2021-

16). Afgezien van klachten over de mediator zelf had zij die ook over de klachtbehandelaar

van het MfN-register en over het MfN-register zelf. Ook deed zij een verzoek tot

schadevergoeding ter hoogte van € 18.799,94 voor door haar gemaakte advocaatkosten.

Blijkens de uitspraak van de Tuchtcommissie had de secretaris van de Tuchtcommissie

klaagster kort na indiening van de klacht laten weten dat haar klachten alleen in behandeling

konden worden genomen voor zover deze gericht waren tegen de mediator en dat het verzoek

tot schadevergoeding ook niet in behandeling zou worden genomen. De voorzitter van de

Tuchtcommissie had dit kennelijk tijdens de mondelinge behandeling van de klacht nog eens

herhaald. De Tuchtcommissie liet het hier verder bij. Ik denk dat het formeel juister zou zijn

geweest als de Tuchtcommissie deze klachten (ook) als ontvankelijkheidsvragen in de

uitspraak zelf had behandeld en afgedaan.

Tijdens de mondelinge behandeling van de klacht bleek on top of that nog eens dat klaagster

zich in het algemeen ook zorgen maakte over de kwaliteit van mediation in
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echtscheidingszaken en in het bijzonder in het geval er sprake is van een economisch

ongelijkwaardige situatie tussen de deelnemers aan de mediation. Daaraan wijdde de

Tuchtcommissie in haar uitspraak nog wel enige overwegingen die aan duidelijkheid niets te

wensen over laten. “Het siert klaagster dat zij zich verantwoordelijk voelt, maar het is niet aan de

Tuchtcommissie om te oordelen over de vraag of mediation in echtscheidingszaken in abstracto

voldoet. De Tuchtcommissie heeft tot taak te beoordelen of in dit concrete geval het handelen van

de mediator klachtwaardig is, waarbij getoetst wordt aan de juist met het oog op de bewaking van

de kwaliteit van mediation geformuleerde gedragsregels voor de MfN-registermediator …), aldus

de Tuchtcommissie.

Dan nu de klacht zelf. Die bestond uit twee onderdelen. In de eerste plaats zou de mediator

geen oog hebben gehad voor de onevenwichtige relatie tussen klaagster en haar ex-partner.

Klaagster had gesteld dat er sprake was van een grote economische disbalans tussen haar en

haar ex-partner. Hierbij zou haar ex-partner over het geld hebben beschikt waardoor zij in

financieel opzicht geen kant op kon. Dat zou volgens haar geen goed uitgangspunt zijn voor

mediation. Een dergelijke disbalans betekent natuurlijk niet dat mediation dan niet zou zijn

geïndiceerd. In tegendeel, zou ik menen. De kosten van een juridische procedure kunnen

immers behoorlijk oplopen. En dat is vooral in het nadeel van de financieel zwakkere partij.

Wel moet de mediator juist heel alert met zo’n situatie omgaan. En dat had zij naar het oordeel

van de Tuchtcommissie in voldoende mate gedaan. Uit de uitvoerige en door klaagster ook

telkenmale van overigens gering commentaar voorziene verslagen, was de Tuchtcommissie

gebleken dat zij ruimschoots de gelegenheid had gehad het woord te voeren en ook in staat

was om haar standpunten en belangen voor het voetlicht te brengen en te bewaken. Ook had

zij in dit verband tijdens het verloop van de mediation geen enkel bezwaar bij de mediator

gemaakt. Zonder dat zij dit standpunt met feiten onderbouwde, zou de mediator klaagster

verder procesmatig onder druk hebben gezet. De mediator schetste in haar verweerschrift een

heel ander beeld: zij had partijen er juist bij e-mail op gewezen niet te snel over te gaan tot  het

maken van afspraken en ondertekening van stukken. Hierbij had de mediator zelfs nog

expliciet aan klaagster gevraagd of zij zeker wist dat zij de afspraken die zij (nota bene, AS)

zelf had geformuleerd, wilde vast leggen.

Nog een laatste punt in dit verband. Klaagster meende ook dat de mediator de grenzen van de

Gedragsregels had overschreden door kort voor één van de mediationbijeenkomsten

telefonisch contact te hebben met haar ex-partner, en niet ook haar te hebben gebeld. Maar de

mediator bleek toen wel degelijk ook en bij herhaling contact te hebben gezocht met klaagster.

Maar zij kreeg haar niet te pakken. Partijen hadden namelijk tijdens de vorige

mediationbijeenkomst afgesproken dat de mediator nog met ieder van hen afzonderlijk zou

overleggen. Nu dit overleg niet met klaagster had plaats gevonden, had de mediator klaagster
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zelfs nog gevraagd of zij die volgende mediationbijeenkomst dan wel wilde laten doorgaan.

Daarop had zij bevestigend geantwoord en ook aan het begin van die volgende bijeenkomst

tegen het doorgaan daarvan geen bezwaar gemaakt. Dit lijkt allemaal ‘klein bier’. Maar voor

hetzelfde geld kan een telefoontje om welke reden dan ook naar één partij, zeker zonder

daarover transparant te zijn, de mediator in een klachtprocedure duur komen te staan. Nu liep

het, terecht, goed af voor de mediator.

In de tweede plaats verweet klaagster de mediator dat zij gebruik zou hebben gemaakt van

verouderde modellen, dat zij fouten zou hebben gemaakt in de alimentatieberekening en een

addendum bij het huwelijkscontract onvoldoende betrokken had in de

mediationbesprekingen. De Tuchtcommissie overwoog in dit verband kort en bondig dat zij

van oordeel was dat de mediator ook wat betreft dit klachtonderdeel geen gedragsregel had

geschonden. Hier springt vooral het gebruik van vermeend verouderde modellen in het oog.

De Tuchtcommissie daarover: “De mediator heeft aangevoerd dat zij gebruik heeft gemaakt van

de meest gangbare, ook door de rechtspraak gehanteerde, modellen. Dit heeft klaagster niet

betwist. Dat deze modellen naar klaagsters mening in het algemeen achterhaald en verouderd zijn,

maakt nog niet dat de mediator klachtwaardig heeft gehandeld”. Wat moet ik hier aan

toevoegen?

Alleen dat, voor zover nog niet duidelijk, de Tuchtcommissie beide (wel in behandeling

genomen) klachtonderdelen ongegrond verklaarde.

 

[1] Soms is het wel mogelijk om een bestuurlijke boete op te leggen. Maar hier wordt zeer

terughoudend mee omgegaan. Hetzelfde geldt voor gemaximeerde, relatief kleine

schadevergoedingsbedragen. Maar vorderingen daartoe worden slechts bij hoge uitzondering

toegewezen, namelijk als ter zake geen enkele twijfel bestaat. Het Reglement Stichting

Tuchtrechtspraak Mediators kent deze mogelijkheden overigens niet. Zie artikel 7 -

Maatregelen van dat reglement. 
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RECHTSPRAAK

Mediator zou geen oog hebben voor onevenwichtige relatie

tussen partijen

Heeft de mediator voldoende rekening gehouden met de economische disbalans tussen

partijen en had zij gelet op deze disbalans, de mediation moeten beëindigen? Klacht over

verslaglegging, ontbreken van technische kennis en vaardigheden ongegrond.

Instantie: Tuchtcommissie (eerste aanleg)
Datum uitspraak: 10-06-2022
ECLI: ECLI:NL:BOOM:2022:115
Zaaknummer: M-2021-16
Wetsartikelen:
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