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Door Jacques de Waart 
en Martine Höfelt

In deze rubriek worden de uitspraken geplaatst en 
geannoteerd van de tuchtcommissie en het college van 
beroep van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. 
Wij hebben er voor gekozen de in onze ogen relevante 
onderdelen van de uitspraken min of meer integraal in 
dit tijdschrift te publiceren, omdat bestudering in onze 
ogen bevorderlijk is voor de kwaliteit van het beroep en de 
bewustwording van ongewenst gedrag bij de beroepsgroep.

Tuchtrechtspraak 
voor MfN-register-
mediators
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Mediationmethodes, 
nieuwe werkwijzen en 
modellen uitgelegd voor 
praktische toepassing

De Tuchtcommissie van de Stichting Tucht-
rechtspraak Mediators 
24 januari 2020

Artikel 1, 5, 7 Gedragsregels MfN

Mediator maakt fout in berekening, maar biedt na 
ontdekking daarvan excuses aan en herstel. Het 
stond de mediator vervolgens vrij de mediation 
te beëindigen omdat er naar haar opvatting als 
gevolg van de door haar gemaakte fout onvoldoen-
de vertrouwen van de kant van klaagster en haar 
ex-partner in haar resteerde. Klacht ongegrond.

[klaagster],
tegen: 
[de mediator].

M-2019-15 
Een fout van de mediator: hoe moet de mediator daar mee omgaan; mag hij in 
zo’n geval de mediaton beëindigen?

1. De procedure 
[…] De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaats-
gevonden op 24 januari 2020 te Den Haag. Hierbij waren 
klager en de mediator aanwezig. De mediator liet zich 
bijstaan door mr. G.

2. Enkele vaststaande feiten 
De mediator is in september/oktober 2017 gevraagd 
klaagster en haar ex-partner te begeleiden bij hun echt-
scheiding. Op 29 november 2019 is de mediation beëindigd. 
[ ] Volgens klaagster heeft de mediator zich klachtwaardig 
gedragen. Zij heeft hierover eerst een klacht ingediend bij 
de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Dit heeft niet tot 
oplossing van de klacht geleid, waarna klaagster een klacht 
bij de Tuchtcommissie heeft ingediend.

3. De klacht en het verweer 
Klaagster stelt zich op het standpunt dat de mediator een 
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M-2019-16
Ongelijkwaardige verhouding tussen partijen in een arbeids-
rechtelijke mediation; geluidopnamen als bewijs in een tucht-
procedure

ernstige fout in een berekening heeft gemaakt, die door de 
advocaat die de echtscheiding af handelde, is ontdekt nadat 
het echtscheidingsconvenant al was ondertekend. Hoewel de 
mediator aanvankelijk had aangeboden de herstelwerkzaam-
heden voor het convenant kosteloos uit te voeren, heeft zij de 
mediation plotsklaps ‘bij gebrek aan voortgang’ afgebroken.
De door de mediator gemaakte fout heeft klaagster en haar 
ex-partner veel schade berokkend, zowel in emotioneel als 
in financieel opzicht, aldus klaagster.
De mediator heeft erkend dat zij een fout heeft gemaakt in 
de berekeningen. Zij rekent zichzelf dat ook aan. Zij heeft 
hiervoor ook tijdens een bespreking haar excuses aangebo-
den en heeft ook de verantwoordelijkheid voor het herstel 
op zich genomen. Zij heeft ook aangeboden de mediation 
verder kosteloos tot een goed einde te brengen. 
Omdat zij geen enkele reactie meer van partijen had 
ontvangen, heeft de mediator, onder andere in overleg met 
de advocaat die de echtscheiding verder afhandelde (en die 
ook de fout had ontdekt), en na ampel beraad, besloten om 
de mediation te beëindigen. Dit ook in verband met gebrek 
aan vertrouwen van de kant van klaagster, die haar flinke 
verwijten bleef maken. Naar opvatting van de mediator 
kon de scheiding verder worden afgehandeld met bedoelde 
advocaat. De mediator stelt een en ander zorgvuldig te 
hebben afgehandeld. 

4. De beoordeling 
Vast staat dat de mediator een fout in de berekeningen 
heeft gemaakt die zij, direct na constatering daarvan, heeft 
hersteld. Begin november 2018, kort na ontdekking van de 
fout, heeft een emotioneel gesprek met partijen plaatsge-
vonden waarbij de mediator heeft aangeboden de kwestie 
kosteloos verder af te wikkelen. Bij e-mail van 23 november 
2018 is aan de mediator vervolgens meegedeeld dat er wel 
verder gesprekken konden worden gevoerd, maar onder 
leiding van de advocaat die de fout had ontdekt. Hierop 
heeft de mediator de mediation op 29 november 2018 
beëindigd. 
Hoewel het wellicht beter was geweest om partijen 
(nogmaals) te consulteren, stond het de mediator vrij de 
mediation te beëindigen omdat er naar haar opvatting, 
zoals onder meer ook bleek uit de e-mail van 23 november 
2018, als gevolg van de door haar gemaakte fout onvoldoen-
de vertrouwen van de kant van klaagster en haar ex-partner 
in haar resteerde. De mediator heeft het besluit niet licht-
vaardig genomen, onder meer in overleg met de advocaat 
die de scheiding verder zou afwikkelen. Zij heeft zich met de 
beëindiging van de mediation niet klachtwaardig gedragen. 
Voor zover de klacht zich mede richt tegen de fout die de 
mediator in haar berekening had gemaakt, treft de klacht 
geen doel. De mediator heeft immers direct na de ontdek-
king herstel aangeboden en dat herstel heeft nadien ook 
plaatsgevonden. De schade die klaagster stelt te hebben 
geleden is niet onderbouwd. […] 

5. De beslissing
De Tuchtcommissie:
verklaart de klacht ongegrond. 

NOOT 
Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Een (bere-
kenings)fout kan nu eenmaal worden gemaakt. 
Hoe de mediator daar vervolgens mee omgaat, is 
cruciaal.
In dit geval oordeelt de tuchtcommissie dat de 
mediator in kwestie goed met de fout is omgegaan. 
Zij heeft direct haar fout erkend, haar excuses voor 
de fout aangeboden en de verantwoordelijkheid 
voor het herstel genomen. Omdat dit herstel ook 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en klager geen 
(financiële) schade ten gevolge van de fout heeft 
geleden, wordt de klacht op dit onderdeel onge-
grond verklaard. Ook de klacht over het beëindi-
gen van de mediation is ongegrond.
Zowel partijen als de mediator kunnen de mediation 
beëindigen. Voor de mediator is een goede reden om 
de mediation te beëindigen wanneer een partij geen 
vertrouwen (meer) heeft in de mediator. Daarmee 
ontbreekt namelijk de basis voor een vruchtbare 
werkrelatie tussen mediator en partijen.
Er rust een zorgplicht op de mediator om in die 
afweging mee te nemen in welke situatie partijen 
zich zullen bevinden nadat de mediator de media-
tion op eigen initiatief eindigt. In dit geval was voor-
zien in een goed vervolg onder leiding van de advo-
caat in wie partijen kennelijk vertrouwen hadden.

De Tuchtcommissie van de Stichting Tucht-
rechtspraak Mediators 
24 januari 2020

Artikel 1, 2, 3 en 5 Gedragsregels MfN

Ongelijkwaardigheid tussen partijen is voor de 
mediator geen reden om niet aan een mediation 
te beginnen. Onder verwijzing naar een eerdere 
uitspraak (M-2015-8) herhaalt de tuchtcommissie 
dat het van fatsoen getuigt om de deelnemers aan 
de mediation vooraf te informeren over de voor-
genomen opname, maar dat, als deze informatie 
achterwege blijft, dat niet per definitie in de weg 
staat aan het gebruik van een opname als bewijs-
middel in een tuchtprocedure.

[klager], 
tegen: 
[de mediator]. 
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1. De procedure 
[…] De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaats-
gevonden op 24 januari 2020 te Den Haag. Hierbij waren 
klager en mediator aanwezig.

2. Enkele vaststaande feiten 
De mediator is gevraagd klager en zijn collega/leidinggeven-
de te begeleiden in een arbeidsrechtelijke kwestie.
De mediationovereenkomst is op 11 april 2019 ondertekend.
Op 20 mei 2019 is de mediation beëindigd. [ ]

3. De klacht en het verweer 
Klager stelt zich op het standpunt dat de mediator zich 
schuldig heeft gemaakt aan schending van de gedragsre-
gels. Er zijn volgens klager grote problemen met de beroeps-
ethiek en integriteit van de mediator en zij heeft zich niet 
gehouden aan de regels over transparantie, partijautono-
mie, onpartijdigheid en evenwichtigheid.
De mediator heeft volgens klager verzuimd na te gaan of 
de wederpartij daadwerkelijk gemotiveerd was om tot een 
betere werkrelatie te komen. Volgens klager was er sprake 
van een ongelijkwaardige situatie omdat, als de mediation 
niet zou slagen, klager zijn baan kwijt zou raken. De media-
tor is onvoldoende nagegaan of het de wederpartij wel 
werkelijk om een oplossing van het probleem te doen was. 
Tijdens het tweede gesprek had klager aangegeven geen 
vertrouwen meer in de mediation te hebben. De mediation 
is toen echter mede onder invloed van de mediator voort-
gezet nadat de wederpartij had gemeld dat beëindiging van 
de mediation betekent dat klager niet meer op de afdeling 
kan werken.
Er is volgens klager een verslag van het eerste gesprek 
geschreven dat niet overeenkomt met wat besproken was. 
Klager is in het verslag neergezet als een lastige werknemer. 
Verder heeft de mediator zich tijdens de gesprekken erg 
sturend opgesteld en heeft zij klager niet in de gelegenheid 
gesteld een weerwoord te voeren (of e-mails te overleggen) 
naar aanleiding van beschuldigingen van de wederpartij. Er 
is geen aandacht besteed aan opmerkingen en insinuaties 
van de wederpartij, zoals dat hij verwacht dat zijn adviezen 
onweersproken worden opgevolgd en dat er anders conse-
quenties zijn. In het laatste gesprek heeft zij de wederpar-
tij zelfs de woorden aangereikt waarmee de wederpartij de 
mediation kon beëindigen. 
Klager concludeert dat de mediator tijdens de gesprekken 
meer de wederpartij leek te steunen en dat het er op neer 
kwam dat klager maar moest doen wat de wederpartij zei. 
De mediation is door de mediator verder omgezet naar 
een communicatie coaching traject, zonder dit schriftelijk 
vast te leggen en zonder dit te melden aan de werkgever. In 
verband met die omzetting hoefde er ook geen eindverslag 
met werkafspraken te worden opgesteld, aldus klager.

De mediator voert aan dat klager een geheel eigen beleving 
van de mediation heeft die niet overeenkomt met haar bele-
ving. Zij betwist dat zij de wederpartij tijdens de gesprekken 
heeft gesteund en geen aandacht heeft besteed aan de stand-
punten van klager. Zij heeft naar eer en geweten geprobeerd 

beide partijen in staat te stellen om ‘in balans’ de media-
tiongesprekken te voeren. In het kader van de procesbewa-
king kan het zijn dat zij sturend is opgetreden. Er is tijdens 
het tweede gesprek ook gesproken over het stoppen van de 
mediation omdat klager er geen vertrouwen meer in leek te 
hebben, maar beide partijen verzochten toen toch om niet 
te stoppen. Haar indruk was dat de wederpartij bezorgd 
was over de situatie van klager en dat hij van daaruit heeft 
meegedeeld dat het mislukken van de mediation zou leiden 
tot maatregelen tegen klager. Volgens de mediator heeft 
klager tijdens dit gesprek ook desgevraagd expliciet meege-
deeld vertrouwen te hebben in haar en haar onpartijdigheid. 
Om verdere ruis te voorkomen, is toen afgesproken dat er 
geen verslagen meer zouden worden gemaakt. 
Volgens de mediator was er ook geen aanleiding om te twij-
felen aan het commitment van de wederpartij. Als hij van 
klager af had gewild had hij de mediation al na één gesprek 
kunnen stoppen. 
Uiteindelijk is de mediation niet geslaagd omdat klager 
op het laatst, nadat goede vorderingen waren gemaakt, 
weer terugviel op oude onderwerpen en weer van alles ter 
discussie stelde. Het werd de mediator toen duidelijk dat de 
wederpartij de moed begon te verliezen en dat hij niet meer 
geloofde in de besproken gedragsverandering. 
De mediator betwist ten slotte dat zij de mediation heeft 
omgezet in een communicatie coaching traject. 
Tijdens de hoorzitting heeft de mediator het Tuchtcol-
lege gevraagd uitspraak te doen over de toelaatbaar-
heid van de door klager gemaakte geluidsopnames van de 
mediationgesprekken.

4. De beoordeling
Dat sprake was van een ongelijkwaardige relatie tussen 
klager en de wederpartij (zijn leidinggevende), is inherent 
aan het gegeven dat klager werknemer en de wederpartij 
zijn leidinggevende was. De mediation was ook bedoeld om 
klager als werknemer en zijn voormalig collega als leiding-
gevende tot elkaar te brengen. De ongelijkwaardigheid is 
dan ook naar het oordeel van de Tuchtcommissie op zich-
zelf voor de mediator geen reden om niet aan de mediation 
te beginnen. 
Uit de stukken en het verhandelde ter hoorzitting blijkt 
verder dat klager een geheel andere interpretatie heeft 
gegeven aan dat wat tijdens de mediationbijeenkomsten is 
besproken en aan de intenties van zijn wederpartij dan de 
mediator. Zo ziet klager de mededeling van de wederpartij 
dat beëindiging van de mediation consequenties voor klager 
zou hebben als dreigement terwijl de mediator deze mede-
deling heeft gezien als een teken van bezorgdheid van de 
wederpartij.
De Tuchtcommissie ziet in hetgeen klager naar voren 
brengt geen aanleiding om te oordelen dat sprake is geweest 
van klachtwaardig gedrag. De stellingen van klager hierover 
zijn gemotiveerd betwist door de mediator en klager heeft 
de juistheid van zijn stellingen ook verder niet aannemelijk 
kunnen maken.
Klager heeft er weliswaar tijdens de hoorzitting melding 
van gemaakt dat er geluidsopnamen van de mediationge-
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sprekken zijn, maar naar het oordeel van de Tuchtcommis-
sie is er geen aanleiding deze opnamen integraal te beluiste-
ren. Het gaat met name om interpretatieverschillen en niet 
om wat er precies is gezegd. Klager heeft verder ook niet 
met zoveel woorden kenbaar gemaakt wat hij met het afluis-
teren van deze opnamen wil aantonen. 
Ten aanzien van de toelaatbaarheid van de geluidsopnamen 
als bewijsmiddel in een tuchtrechtspraak in het algemeen, 
overweegt het Tuchtcollege overigens dat in de MfN-
regelgeving geen expliciete regeling is opgenomen die een 
verbod inhoudt op het maken van geluidsopnamen tijdens 
de mediation. In de gesloten mediationovereenkomst (arti-
kel 4.2) is wel opgenomen dat, om de geheimhouding te 
waarborgen, de ondergetekenden bevestigen dat zij geen 
gebruik zullen maken van geluids- of beeldopnamen van de 
mediationgesprekken, telefoongesprekken of andere activi-
teiten die in het kader van de mediation plaatsvinden, maar 
dit betekent niet zonder meer dat toch gemaakte geluidsop-
namen in een tuchtrechtprocedure, waarin geheimhouding 
niet aan de orde is, niet als bewijsmiddel kunnen dienen. De 
Tuchtcommissie verwijst in dit verband naar een eerdere 
uitspraak (M-2015-8) waarin is overwogen dat het van 
fatsoen getuigt om de deelnemers aan de mediation vooraf 
te informeren over de voorgenomen opname, maar dat, als 
deze informatie achterwege blijft, dat niet per definitie in 
de weg staat aan het gebruik van een opname als bewijsmid-
del in een tuchtprocedure.
De mediator heeft wel terecht bezwaar gemaakt tegen het 
voorlezen van delen uit de transcriptie, omdat het voor haar 
niet mogelijk is te controleren of de transcriptie juist is.
Dat de mediator de mediation heeft omgezet naar een 
communicatie coaching traject, zoals klager stelt, is betwist 
door de mediator. Ook de juistheid van deze stelling van 
klager is niet vast komen te staan. 
Klager heeft, alles overziende, tegenover de betwisting 
van de mediator, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de 
mediator zich schuldig heeft gemaakt aan schending van 
gedragsregels.[…]

5. De beslissing 
De Tuchtcommissie: verklaart de klacht ongegrond. 

NOOT
Dat de klager in deze zaak ontevreden was over 
de wijze waarop de mediator heeft gehandeld in 
vrijwel haar hele aanpak van de mediation, moge 
duidelijk zijn. De verwijten aan het adres van de 
mediator over het doorzetten van de mediation, 
haar sturende opstelling en gestelde partijdigheid 
worden echter ongegrond verklaard. 

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor – waar-
schijnlijk omdat bijna iedereen over smartphones 
beschikt − dat geluidsopnamen worden gemaakt, 
zonder dat de aanwezigen daarmee bekend zijn, 
laat staan toestemming hebben gegeven. Niet voor 
niets is er de afgelopen jaren veel geschreven over 
het al dan niet toestaan van opnames tijdens een 

mediation, o.a. in dit Tijdschrift Conflicthantering 
naar aanleiding van eerdere jurisprudentie (vgl. 
M-2015-8/TC 2016, nr. 2 en M-2016-20/TC 2017, nr. 
3). 
In de jurisprudentie lijkt thans als uitgangspunt 
te gelden dat − vgl. M-2016-20 − het maken van 
geluidsopnamen pas is toegestaan als de bij een 
mediation betrokken partijen én de mediator hier-
mee instemmen. Echter, zelfs als een geluidsop-
name zonder toestemming is gemaakt, staat dat 
blijkens deze beslissing van de tuchtcommissie 
niet aan het gebruik in de weg van de opname als 
bewijsmiddel in een tuchtprocedure. Dat laatste is 
te betreuren omdat het ongevraagd en niet meege-
deeld opnemen niet alleen een vergroot risico van 
schending van de overeengekomen vertrouwe-
lijkheid met zich brengt, maar ook raakt aan de 
vertrouwensrelatie tussen mediator en partijen. 
Het competentieprofiel van de MfN-registerme-
diator geeft niet voor niets als eerste taak van de 
mediator: ‘het opbouwen van een professionele 
werkrelatie’. In de nadere beschrijving van die 
competentie is onder meer toegelicht: ‘De media-
tor zal zich actief inzetten om een respectvolle en 
vertrouwenwekkende werkrelatie met de deelne-
mers tot stand te brengen. Deze werkrelatie vormt 
de basis van waaruit de mediator tijdens de media-
tion intervenieert.’ Heimelijke opnames staan daar 
haaks op.

M-2019-17
De schijn van partijdigheid: hoe voorkom je deze?

De Tuchtcommissie van de Stichting Tucht-
rechtspraak Mediators 
24 januari 2020

Artikel 2 (transparantie) en 5 (onpartijdigheid) 
Gedragsregels MfN; positie adviseur

De mediator is onvoldoende transparant geweest 
door geen melding te maken van het voorafgaand 
contact tussen de door hem ingeschakelde advi-
seur en de ex-partner van klager. Om schijn van 
partijdigheid te voorkomen had dit contact direct 
moeten worden gemeld. De mediator en diens advi-
seur hadden moeten voorkomen dat bij klager het 
beeld van partijdigheid kon ontstaan. De mediator 
krijgt een waarschuwing. Hoewel het handelen van 
de ingeschakelde adviseur (ook MfN-geregistreerd 
mediator) wel binnen het beoordelingskader van 
de tuchtcommissie valt omdat de mediator de 
adviseur bij de mediation heeft betrokken, wordt 
de klacht jegens haar afgewezen. Er is niet geble-
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ken van enig handelen van de adviseur dat schade 
toebrengt aan het vertrouwen dat het publiek in de 
gecertificeerde mediators mag hebben.

[klager],
tegen: 
[de mediator] en [de adviseur] 

1. De procedure 
[…] De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaats-
gevonden op 24 januari 2020 te Den Haag. Hierbij waren 
klager, zijn partner (mevrouw S), de mediator en de advi-
seur aanwezig. 

2. Enkele vaststaande feiten
De mediator is gevraagd klager en zijn ex-partner bij te 
staan bij de herziening van het ouderschapsplan. De media-
tionovereenkomst is op 3 april 2019 ondertekend. Het door 
klager als bijlage bij de klacht overgelegde exemplaar van de 
mediationovereenkomst is niet door hem ondertekend. Op 
4 april 2019 is de mediation beëindigd. Volgens klager heeft 
de mediator zich klachtwaardig gedragen. […].
2 3. De klacht en het verweer Klager stelt dat de media-
tor en de adviseur hebben nagelaten voorafgaand aan de 
mediation te vermelden dat de adviseur en zijn ex-partner 
elkaar al kenden. Pas na herhaaldelijke vragen hierover, die 
aanvankelijk ontkennend werden beantwoord, kwam naar 
voren dat er eerder contact tussen de adviseur en klagers 
ex-partner was geweest. Volgens klager heeft de adviseur 
zijn ex-partner eerder als juriste bijgestaan. De adviseur 
had volgens klager, gezien deze dubbele rol van advocaat 
en mediator, nooit aan het gesprek deel mogen nemen. Ook 
bevreemdt het klager dat de adviseur al met zijn ex-part-
ner in de spreekkamer in gesprek was toen hij bij de eerste 
bijeenkomst aankwam en dat er ook een nabespreking met 
alleen de ex-partner heeft plaatsgevonden. Hij stelt dat er 
verder door de mediator en de adviseur tijdens het gesprek 
telkens suggestieve opmerkingen in het voordeel van zijn 
ex-partner zijn gemaakt en dat er partij is gekozen voor zijn 
ex-partner. De mediator heeft zich ook ongevraagd bemoeid 
met de afhandeling van de betaling van zijn facturen. 
Klager vindt dat de mediator en de adviseur hebben gehan-
deld in strijd met de regels over beroepsethiek en integri-
teit, partijautonomie, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en 
competentie. De adviseur, daarin gesteund door de media-
tor, heeft gesteld dat zij niet als mediator is opgetreden. Op 
verzoek van de mediator was zij bij het mediationgesprek 
aanwezig om mogelijke vragen op juridisch gebied te beant-
woorden. Zij ontkent zich in strijd met de gedragsregels te 
hebben gedragen. De mediator en de adviseur voeren aan 
dat er, voorafgaand aan de mediation, één keer telefonisch 
contact is geweest tussen de ex-partner en de adviseur, 
naar aanleiding van een e-mail met een hulpvraag van de 
ex-partner. De adviseur heeft toen meegedeeld dat voor 
mediation twee partijen nodig zijn en dat voor advies beter 
een advocaat kan worden ingeschakeld. Bij aanvang van het 
eerste gesprek werd de ex-partner al in de spreekruimte 
geplaatst in afwachting van klager. De mediator ging toen 

koffie halen en in de tussentijd ontstond er een gesprek 
tussen de ex-partner en de adviseur, waarbij bleek dat er 
eerder kort telefonisch contact was geweest. De mediator 
heeft toen ingeschat dat dit geen reden was om dit eerste 
mediationgesprek af te blazen. Nadat klager tijdens het 
eerste gesprek vroeg of de adviseur en zijn ex-partner elkaar 
kenden, heeft de mediator een en ander uitgelegd. Hij heeft 
klager toen de keuze gegeven om het gesprek af te breken, 
maar toen heeft klager aangegeven toch door te willen 
gaan. Volgens de mediator (en de adviseur) nam klager 
tijdens het gesprek een dominante houding aan en stond hij 
niet open voor de standpunten van zijn ex-partner. Hierop 
heeft de mediator ingegrepen. Na het gesprek ontstond er 
bij de ex-partner een emotionele ontlading. Zij wilde nog 
even wachten met het verlaten van het pand en heeft een 
glas water gedronken. Over de inhoud van de zaak is toen 
niet gesproken. Er heeft wel een mailwisseling plaatsgevon-
den over de betaling van de factuur van de mediator maar 
de mediator ontkent dat hij zich met de situatie van partijen 
heeft willen bemoeien en dat hij het daarbij voor de ex-part-
ner heeft opgenomen. Volgens hem was er een misverstand 
omdat klager dacht dat hij de volledige factuur moest beta-
len. Nadat de mediator klager erop had gewezen dat hij naar 
beide partijen een factuur voor de helft van de kosten had 
gestuurd, was dit verder OK, aldus de mediator. 
De mediator en de adviseur ontkennen dat er enige sprake 
is geweest van partijdigheid.

4. De beoordeling 
Ten aanzien van de klacht gericht tegen de adviseur 
Een MfN-registermediator is, indien en voor zover hij in de 
hoedanigheid van mediator optreedt, voor zijn gedragingen 
onderworpen aan de Gedragsregels. In dit geval hebben de 
partijen verweerder ingeschakeld in zijn hoedanigheid van 
mediator. Op zijn instigatie is verweerster als adviseur voor 
beide partijen in de mediation betrokken. verweerster heeft 
een geheimhoudingsverklaring ondertekend, maar niet de 
mediationovereenkomst.
Nu de adviseur door de mediator in de mediation is betrok-
ken, valt haar handelen of nalaten in beginsel binnen het 
beoordelingskader van de Tuchtcommissie met betrek-
king tot het handelen of nalaten van de mediator. Maar 
nu niet gebleken is van enig handelen waarin de adviseur 
in haar optreden schade toebrengt aan het vertrouwen dat 
het publiek mag hebben in de gecertificeerde leden van de 
beroepsgroep wordt de klacht voor zover tegen haar gericht 
afgewezen.

Ten aanzien van de klacht gericht tegen de mediator 
Vast staat dat de ex-partner, toen klager bij het eerste 
gesprek arriveerde, al met de adviseur en de mediator in de 
spreekkamer aanwezig was en dat de adviseur voorafgaand 
aan de mediation in elk geval kort telefonisch contact met 
de ex-partner heeft gehad, wat niet meteen bij aanvang van 
het eerst gesprek is gemeld. 
De mediator en de adviseur zijn niet transparant geweest 
door geen melding te maken van het voorafgaande telefo-
nische contact tussen de adviseur en de ex-partner. Dat dit 
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contact summier is geweest en daarbij inhoudelijk niet over 
de zaak is gesproken, doet daar niet aan af. Het is niet aan 
de mediator om de relevantie van het voorafgaande contact 
te beoordelen en de conclusie te trekken dat een en ander 
niet aan de wederpartij hoeft te worden gemeld. Om de 
schijn van partijdigheid te voorkomen, moet zonder meer 
direct, en niet pas nadat hier naar gevraagd is, melding 
worden gemaakt van het contact, waarna de wederpartij 
kan beoordelen of dit relevant is voor de voortgang van de 
mediation.
Verder hebben de mediator en de adviseur onvoldoende 
getracht te voorkomen dat bij klager het beeld van partij-
digheid kon ontstaan door al op het moment dat klager bij 
het eerste gesprek arriveerde, samen met de ex-partner in 
de spreekkamer aanwezig te zijn.
Door aldus te handelen, hebben mediator en zijn adviseur 
de regels over transparantie en het voorkomen van de schijn 
van partijdigheid onvoldoende nageleefd. 
Tegenover de betwisting van de mediator heeft klager 
overigens onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de media-
tor en de adviseur zich ook tijdens het gesprek daadwerke-
lijk partijdig hebben opgesteld. Evenmin is gebleken dat na 
afloop van het eerste gesprek nog een nabespreking met de 
ex-partner heeft plaatsgevonden die meer inhield dan het 
enkele aanbieden van een glas water en het tot rust laten 
komen van de ex-partner. De reactie van de mediator op 
de e-mail van klager over de betaling van de factuur acht 
de Tuchtcommissie weliswaar onhandig, maar is niet als 
klachtwaardig aan te merken.
De Tuchtcommissie zal de klacht in verband met schending 
van de gedragsregels over transparantie en het voorkomen 
van de schijn van partijdigheid gegrond verklaren. Aan 
de mediator zal de maatregel van waarschuwing worden 
opgelegd. 

5. De beslissing 
De Tuchtcommissie: verklaart de klacht gegrond; legt aan 
de mediator de maatregel van waarschuwing op.

NOOT
Uit deze uitspraak blijkt weer hoe snel een van de 
kernwaarden van de mediator – de onpartijdigheid 
– in het geding kan zijn. Doordat klager de ex-part-
ner al in de spreekkamer aantrof tijdens de eerste 
bijeenkomst, kreeg het vertrouwen van de klager in 
de mediator (en diens adviseur) een eerste deuk. 
Dat werd er vervolgens niet beter op toen er, in 
zijn ogen, nog een nagesprek met zijn ex-partner 
plaatsvond. Als de mediator de procedurele gang 
van zaken tijdens de mediation net wat strakker 
had geregisseerd en transparanter was geweest 
over het eerdere contact tussen de adviseur en 
de ex-partner, was de mediation wellicht wel naar 
tevredenheid van partijen verlopen.

Naast de essentiële transparantie over contactmo-
menten, raakt deze uitspraak ook het belang van 
helder rolonderscheid van wie in welke hoedanig-

heid bij de mediation is of wordt betrokkenen. 
Het is aan de mediator om ervoor te zorgen dat 
duidelijk is in welke rol de − in dit geval − advocaat-
mediator deelneemt aan het mediationproces. 
Betreft het hier een partijbegeleider (= degene die 
een partij bijstaat en begeleid tijdens het media-
tionproces) of een adviseur (= degene die vanuit 
zijn bijzondere expertise antwoord geeft op een 
specifieke vraag die bekend is bij partijen). Betreft 
het een adviseur voor een van partijen of voor 
partijen gezamenlijk? 

De mediator dient zich ervan te vergewissen 
dat partijen goed geïnformeerd tot hun keuzes 
komen. Het is aan partijen of en door wie zij zich 
laten adviseren. Indien er behoefte blijkt aan een 
adviseur kan de mediator daar verschillend mee 
omgaan. Onderstaand zes varianten hoe de media-
tor kan reageren op die behoefte aan een adviseur: 
•	 	Geheel	bij	partijen	laten:	‘U	dient	zelf	een	advi-

seur te zoeken, gezamenlijk of elk een eigen.’
•	 	Geheel	bij	partijen	laten,	met	enkele	suggesties:	

‘….(idem, plus:); ik heb in vergelijkbare situaties 
goede ervaringen met A, B, C en D. Maar of u 
van een van hen gebruikmaakt of een andere 
kiest is aan u.’

•	 	Beperkt	 voorstel	 waaruit	 partijen	 dienen	 te	
kiezen: ‘Als u een adviseur zoekt kan ik u A, B, C 
of D aanraden. Bepaalt u zelf maar uw keuze.’

•	 	Specifieke	 adviseur	 aanbevelen:	 ‘Ik	 adviseer	 u	
adviseur A te nemen; u dient daar zelf contact 
mee op te nemen als u van hem/haar gebruik 
wilt maken.’

•	 	Aanbieden	 zelf	 adviseur	 in	 te	 schakelen	 voor	
partijen: ‘Ik stel voor, of: Als u wilt zorg ik 
ervoor, dat er volgende keer een adviseur bij het 
gesprek aanwezig is die u kan adviseren over …. 
Die zal dan in opdracht van u beiden adviseren.’

•	 	Zelf	 adviseur	 inschakelen:	 ‘Volgende	 keer	 zal	
tevens adviseur A aanwezig zijn voor onafhan-
kelijk advies. Hij/zij is er ten behoeve van advies 
aan u beiden en wordt met uw toestemming, 
door mij ingeschakeld.’

Naarmate de mediator een grotere rol neemt in het 
betrekken van een adviseur, neemt de mediator 
daarmee ook meer verantwoordelijkheid op zich. 
In de klachtzaak wordt gesproken over ‘de door 
de mediator ingeschakelde adviseur’. Dit laat zich 
lezen als de hiervoor laatst genoemde variant. Het 
is begrijpelijk dat de tuchtcommissie de mediator 
in dat geval de niet-onpartijdige rol van de advi-
seur aanrekent.
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B-2019-1
Een schorsing van zes weken voor schending van de onpar-
tijdigheid en onafhankelijkheid

Het College van Beroep van de Stichting Tucht-
rechtspraak Mediators
28 januari 2020

Gedragsregels 4 en 5 MfN Gedragsregels 

De mediator krijgt een schorsing van zes weken 
opgelegd omdat hij partijdig en onvoldoende onaf-
hankelijk heeft gehandeld. Hij heeft voorafgaand 
aan de mediation als adviseur van een der partijen 
opgetreden en heeft zich ook tijdens de mediation 
partijdig opgesteld.

[de mediator] (appellant)
tegen:
[klager] (verweerder)
gemachtigde mr. E, advocaat te D.

1. Procedure
1.1. Bij e-mail, verzonden en ontvangen op 3 mei 2019, is de 
mediator in beroep gekomen van de beslissing van de Tucht-
commissie, verzonden op 22 februari 2019 (nr. M2018-11).
1.2. Mr. E voornoemd heeft namens klager een verweer-
schrift ingediend. 
1.3. Het College van Beroep heeft het beroep behandeld 
op de hoorzitting van 28 januari 2020, waar is verschenen 
mr. E. De mediator is met bericht van verhindering niet 
verschenen.

2. Achtergronden van de klacht
In deze zaak gaat het kort gezegd om het volgende. De 
mediator heeft in eerste instantie de ex-partner van klager 
als adviseur bijgestaan in de afwikkeling van de echtschei-
ding. Nadat klager en zijn ex-partner tijdens een bijeen-
komst op 23 augustus 2017 op hoofdpunten overeenstem-
ming hadden bereikt, hebben zij afgesproken, daarmee het 
voorstel van de mediator volgend, dat in verband met de 
kosten de overeenkomsten ‘binnen een mediation’ zouden 
worden opgesteld. Hierop heeft de mediator aan klager en 
zijn ex-partner een opdrachtbevestiging met als bijlage een 
mediationovereenkomst (met als onderwerp ‘voorgenomen 
echtscheiding’) gestuurd. Klager heeft de mediationover-
eenkomst (uiteindelijk, op of na 4 september 2017) gete-
kend. De mediator heeft vervolgens concepten voor een 
echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan opge-
steld. Hierop is nog een aantal concepten van het convenant 
gevolgd.

3. Oordeel van de Tuchtcommissie
3.1. De Tuchtcommissie heeft onder 3.1 van haar beslis-

sing de klacht van klager als volgt samengevat: ‘3.1 Volgens 
klager heeft de mediator, die voorafgaand aan de mediaton 
adviseur van zijn ex-partner was, zich schuldig gemaakt aan 
schending van gedragsregels. Hij voert, kort weergegeven, 
aan dat in het convenant dat naar aanleiding van de monde-
linge overeenkomst is opgesteld, door de mediator allerlei 
niet besproken en dus niet overeengekomen onderwerpen 
ten faveure van zijn ex-partner zijn opgenomen. Ook in 
discussies daarna heeft de mediator de bereikte overeen-
stemming tussen klager en zijn ex-partner om zeep gehol-
pen. Nadat klager de mediationovereenkomst had onderte-
kend ging hij ervan uit dat de mediator ook voor hem zou 
optreden en dat hij enkel de gemaakte afspraken zou vast-
leggen in het convenant.’
3.2. Onder 3.2 van de beslissing is het verweer van de 
mediator als volgt weergegeven: ‘De mediator heeft verweer 
gevoerd en stelt zich niet te herkennen in het door klager 
geschetste beeld. Hij voert aan dat tussen de bijeenkomst 
van 23 augustus 2017 en de toezending van de conceptover-
eenkomst nog een uitgebreide mailwisseling is geweest voor 
de aanvullende afspraken. De conceptovereenkomst is eerst 
met de advocaat van klager besproken en vervolgens met de 
ex-partner. Uit de overgelegde mailwisselingen blijkt dat de 
ex-partner zelf haar mening vormde en haar beslissingen 
nam en zich daarbij liet bijstaan door andere deskundigen.’
3.3. De Tuchtcommissie heeft de klacht gegrond verklaard 
en aan de mediator de maatregel van schorsing voor de 
duur van zes weken opgelegd. Daartoe heeft zij het volgen-
de overwogen: ‘4.1 In artikel 4 van de Gedragsregels voor 
de MfN-registermediator (verder: de gedragsregels) staat 
dat de mediator geen belang heeft dat zijn onafhankelijk-
heid zou kunnen aantasten en dat, als de mediator de 
kwestie niet op onafhankelijke wijze kan begeleiden, hij 
zijn opdracht niet aanvaardt. 4.2 In de toelichting bij dit 
artikel staat dat een dergelijk belang zou kunnen liggen in 
een persoonlijke of zakelijke relatie die de mediator heeft 
of heeft gehad met één van de partijen. 4.3 Vast staat dat 
de mediator, voordat hij met partijen de mediationover-
eenkomst sloot, adviseur van de ex-partner van klager is 
geweest ten aanzien van de voorgenomen echtscheiding 
en dus een zakelijke relatie met één van de partijen had. 
4.4 Uit het verweer van de mediator is niet gebleken, dat 
hij als mediator tussen partijen is opgetreden. Eerder geeft 
het verweer het beeld, dat hij de adviseur van de ex-partner 
van de klager is en dat de mediationovereenkomst is geslo-
ten om een toevoeging voor de ex-partner van de klager aan 
te kunnen vragen. 4.5 De mediator heeft dan ook gehandeld 
in strijd met artikel 4 van de gedragsregels. Daarbij komt 
dat de mediator zich ook tijdens de mediaton partijdig 
heeft opgesteld door wensen van zijn (voormalige) cliënte 
in het convenant op te nemen die niet vooraf met klager 
waren besproken en/of afgesproken. Hij heeft zich dus ook 
tijdens de mediation nog als adviseur van de ex-partner 
van klaagster opgesteld. 4.6 De mediator heeft zich, gelet 
op het bovenstaande, schuldig gemaakt aan een ernstige 
schending van de gedragsregels. Door in eerste instantie 
op te treden als partij adviseur en dus belangenbehartiger, 
vervolgens zich op te werpen als mediator en daarna in 
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dezelfde zaak zijn rol als partij adviseur weer op te pakken 
heeft de mediator een ernstige inbreuk gemaakt op een van 
de kernwaarden van mediation. De Tuchtcommissie is van 
oordeel dat de klacht gegrond is en dat een schorsing van 
na te bepalen duur op zijn plaats is. Zij legt aan de mediator 
de maatregel van schorsing op voor de duur van zes weken.’

4. Het geschil in hoger beroep
De mediator verzoekt de klacht ongegrond te verklaren en 
de maatregel in te trekken. Zijn beroepschrift is in essen-
tie een herhaling van zijn verweer in eerste aanleg. Daar-
bij beroept hij zich op nog ingebrachte producties. In zijn 
verweerschrift concludeert klager dat de beslissing van de 
Tuchtcommissie in stand moet blijven.

5. Beoordeling van het hoger beroep
5.1. De behandeling van de zaak in hoger beroep heeft geen 
ander licht op de klacht geworpen. Het College van Beroep 
kan zich geheel verenigen met de overwegingen en het 
oordeel van Tuchtcommissie en neemt deze overwegingen 
en dit oordeel integraal over.
5.2. Dit betekent dat het beroep wordt verworpen.

6. Beslissing
Het College van Beroep: 
verwerpt het beroep.

NOOT 
In dit tijdschrift is in 2019 al een noot gepubliceerd 
over de beslissing in deze zaak in eerste aanleg 
(M-2018-11/TC 2019, nr. 2). In aanvulling daarop 
het volgende. 

In deze uitspraak staat een van de kenmerken 
van mediation centraal: de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van een mediator. Onpartijdig-
heid houdt in dat de mediator geen kant kiest voor 
een van de partijen; onafhankelijkheid ziet op het 
ideaal van belangenloosheid van de mediator. De 
mediator in kwestie had niet alleen voorafgaand 
aan de mediation een van de partijen als adviseur 
bijgestaan; ook tijdens de mediation heeft hij zich 
volgens de tuchtrechter niet onpartijdig opgesteld 
door zich (nog steeds) als adviseur van een van de 
partijen op te stellen. De beslissing doorlezend, 
lijkt het wel of er in feite helemaal geen ‘echte’ 
mediation heeft plaatsgevonden. Dit leidde in 
eerste aanleg tot de forse maatregel van een schor-
sing van zes weken. 

De mediator is in hoger beroep gegaan om deze 
beslissing te laten herzien. Hij voert daarbij in 
essentie hetzelfde verweer en is niet ter zitting 
verschenen. Het college van beroep neemt het 
oordeel en de overwegingen van de tuchtcommis-
sie integraal over. Het is de vraag of aanwezigheid 
bij de behandeling de mediator een voor hem beter 
resultaat zou hebben gebracht. Als je zelf in beroep 

gaat, draagt aanwezig zijn bij de behandeling wel 
bij tot het serieus nemen van die behandeling. Het 
biedt in ieder geval de ruimte tot toelichting aan 
het college. Bij het tonen van enig inzicht in het 
normoverschrijdend handelen had dit wellicht tot 
een lichtere maatregel kunnen leiden, mits niet 
alleen tegen de hoogte van de maatregel in beroep 
is gegaan. Zie noot bij B-2019-2. 

Jacques de Waart is advocaat-mediator (MfN) bij De 
Waart Mediation en sinds 2000 nauw betrokken bij de 
kwaliteitsontwikkeling en -waarborging van mediation. 
Martine Höfelt is naast geregistreerd MfN-mediator als 
advocaat bij TACT Advocaten gespecialiseerd in (tucht-
rechtelijke) aansprakelijkheid voor beroepsbeoefenaars 
als advocaten, notarissen en mediators.


