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Advocaa~en mediator Rr~elc~~l/os

~ ..

m ~a iono e ~ c e en e
c n er nuv oas

Bij media~`ion in fiscale zal<en onderhandel j~ ever de feiten en nie~ over

het recht. Daardoor I<ar~ een ~oete na eery goede dialoog met de ~elasting-

dienst lager uitvallen. Hoewel de vertr~~~welijl<f~eid van de g~~sprel<I<en is

gewaarborgd, moet je w~l behoedzaam zijn m~~. wat je vertelt, z~g~ Roelof

Vos. Hij is ~dv~caat-hel~stingl<undige hij P~-lerto~hs en bestuurslid van de

Vereniging v~or Fiscal M~diati~n (VFf~}, die Bien jaar bes~aat.

]Door: Le~c van Almelo en Sylvester Schenk ! foto's Raphael Drent

War is mediation nu eige~~Iij)z prccirs?

'Dac je met hehulp van een onafhaiilcelijke deskundige

prc~beert een geschil op tt~ lass~n en alley op tafel ]can

worden gelegd dar bel3n~rijk is om tot eerl o~lossing to

lconien. diet is een zeer professionele manier van onder~

handelen. Eris niets softs aan, het i niet van cle bloeme-

tjes en de bijrjes. Het is een zakelijlce en "harde" maniei

~m rot ellcaar to komen iii het voorportaal van een pro-

ceduxe. Het is zacht op de relatie russen de partijen en

taard op de inhoud. Be nire, sad no.'

'Een formele mediation is vertrouwelijk en eindigt in

een vaststellingsovereenkomst, waarin de afspralcen

staan. Maar je kunt de nix van psychol~gie en onder~-

haiidelingsvaazdigheden ook buiten furmele mediation

gehruil~en. T)ie vaardigheden hebben mij heel erg gehol

pen bij onderhandelingspracessen. Je scheidt de persoon

en het probleem van elkaar en blijft heel vriendelijk,

oolc al erger je je aan dingen. Je probeert die adder mee to

krijKen dUor a :; het ware in diens huid to lcruipen en je

of to vragen wa~i tiet voor hem of haai n.0 orn gaat.'

I rritaties

Kurz je aileert rri~ctinreri 6i1 zu),en iurzuri~~ rert rot~tpro~liis

mooel~)k i~?

Àls her echt een puler juridisch ~eschil is, kun je niet

mediaten. Maar dac komt minder vaak voor dais je denkt.

Van de fiscale gesc tiilleii gaat 7, proceiit over cie feiten,

t~etreft zo pro~ent b~ze burgers en h.eb X21?l S FlI~O(~i1L

een echt juridisch geschil. Vaalc gaat het om be;egenings

lcwescies, waarin de correspondentie op een gegeven

moment uit de bocht is gevlogen. Een van de partijeri

raalct geirriteerd en r.eageert op een manier die het al-

leen maar allemaal erger maakt.'

`In mijn prktijlc gebruik ik mediationvaardigheden in

vier van de vijf zalten Wij noemen dat informele media-

tiat~, waarbij je als advocaat of fiscalist een partij bege

leidt in een geschil tnet de fiscus.'

Hoc begin je zoiers?

Àls ilc er niet zelfuit kam, meld ik me bij de regi~canrdi

nator mediation van de Belastingdienst en vraag ilc om

mediation. Als dat in die specifieke situatie tenminste in

het belang van de client is. Waiineer het strategisch no-

dig is um to procederen, doen we dat, maar procEderen is

geen doe] op zich. Het valt rnij op dat de Belastinbdaenst

een veizoelc om mediation bijna altijd afwijst. Wel doet

de regiocoordinator hee] erg zijn best nm partijen om de

tafel to ]crijgen. Naar mijn ervazing zegr de Belasting-

diE~nst tot nu toe vaak dat het to vroeg is, of dat het ge-

'Het valt mij op dat de
Belastingdienst een verzoel< om
mediation bijna altijd afwijst'
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schil zich niet leenc voor mediation. Maar dan komt er

toch ineens een dialoog op gang en neemt de bereidheid

om met elkaar om de tafel to gaan zitten ineens toe,

waardoor het geschil kan worden opgelost. Soms stelt de

Belastingdienst een neutrale voorzitter voor uit zijnpool

van interne mediators. Op die manier wil de Belasting-

diensthet proces enigszins in eigen hand houden.'

Ìk heb tot nu toe goede ervaringen met interne media-

torsvan de Belastingdienst. Blijkbaar doen die hun uiter-

stebest our neutraal to zijn. Maar sours wiilen mijn cli-

enten erBan toch graag een externe mediator bij

hebben, die optreedt als partijbegeleider en hun belan-

gen behartigt.'

Noemt u Bens uoorbeefd ioaarin mediation goad tuerhr?

'Wat vaak voorkomt, is een langlapend boekenonder-

zoek waarin de fiscus eindelons vragen stelt en herhaalt

en de antwoarden steeds niet voldoende vindt. Daar kan

mediation een heel krachtig middel zijn our to proberen

tot elkaar to komen. ]e kunt natuurlijk vragen blijven

stellen tot je een ons weegt, maar je kunt op een gege-

venmoment ook zeggen:enough is enough.'

SrneuIr onder die vragen Ban een soon irri[arie tegenover die

Iastige jo»gens van Hertoghs of komr de irrirarie van beide

kancen?
D̀e advocaat of de belastingadviseur krijgt het vetwijt Bat

hij geen goede concrete ai2twoorden geeft. Andersom is er

de irritatie van het maar blijven doorvragen, ik heb al ant-

'I n een mediation I<an de fiscus meet
zeggen Ban alleen "daar Ican ilc niet
over uitweiden"'

waord gegeven, wat taut je nou, ik kan hier verder niks

over zeggen, ik weet het gewoon niet... Of het is onder-

deelvan de strategie. E11s je daarovermet elkaar carres-

pondeert, merle je nog wel eens Bat mensen van beide

kanten hun kaarten tegen de burst houden en Bat Hier

goad op tafel komt waar het echt our gaat. Dan kan een

mediator nuttig zijn, omdat hij aan beide lcanten kan vra-

genwar de zorgen zijn, zodat duidelijk wordt ~~rat de fis-

cus nu precies wil. In een mediation kan de fisrus meet

zeggen Ban alieen "Boar kan ik Hier over uitweiden".'

Boetes inclusief

Welke aap lromt er Ban uir de rnauw?

B̀ijvoorbeeld Bat de fiseus al concrete informatie van

Barden heeft, informatie uit eigen wetenschap of een

aantal aangiften mast elkaar heeft gelegd.'

Bn Bat zegt de Belastingdiensr normnal ges~roken Hier?

'Nee, er kamt gewoon een vragenlijst waar je antwoord

op moat geven zonder Bat je grecies weer waarom Bat

Interview

wordt gevraagd. En op een gegeven moment krijg je de

dreiging van een infarmatiebeschikking. Mediation kan

helpen om met elkaar of to spreken hoever je daarin

gaat. je spreekt bijvoorbeeld of oke, we weten genoeg

aver de vestigingsplaats, nu gaan we verder over de be-

lastingplichtvan bepaalde onderdelen. Door de ruime

bevoegdheden van de fiscus moat je alle infarmatie ge-

vendie van belang kan zijn voor de belastingheffing. Het

kan eindeloos doorgaan en ook heel fang Buren. De con-

trolerend ambtenaar is zich ber~vust van het juridisch ar-

senaalBat hij tot zijn beschikking heeft en de plicht van

de burger our urea to werken. In een mediationproces

kan die ambtenaar zich bewuster worden van zijn hou-

ding envan de toandie de muziek maakt: als ik Bit op

een andere manier dae, is heel veal discussie ineens van

de baan. Met name in boekenonderzoeken heb ik daar

goede ervaringen urea'

Isfiscale mediation reiz opzichte vnn reguliere mediation een

uc~k apart of maakt hei Hier uir svaarover a mediate?

'Persoonlijk maakt het mij niet uit. Hoewel je als media-

tor gaat over het proces en niet over de inhoud, is het

tach plezierig als je ook fiscaal onderlegd bent. Anders

ben je niet goad in staat our vragen to stellen. Partijen

zitten daar omdat ze een oplossing willen hebben en

sours kunnen ze die niet bedenken. Dan is het goad wan-

neer je als mediator oplossingsgericht to werk gaat met

behoud van je neutrale houding.'

ICun je ooh mediaren Duet• boetes?

Ìn bijna elke mediation over een fiscaal conflict speelt

een boete een rol op de achtergrond. In de praktijk wordt

voor het boetedeel normaal gespralcen overlegd met de

boete-fraudecoordinator. Mi}n ervaring is Bat je towel

inhoudelijk als over de boete tot c~vereenstemming

komt. Als er wordt onderhandeld over de uitkomsten

van een boekenonderzoek - towel binnen als buiten

mediation - is er aandacht voor beide elementen en gaat

de fiscus zorgvuldig our met het boetedeel. Natuurlijk,

formeel onderhandelen wij niet over de boete. Maar als

je in gesprek bent met elkaar, wordt ook gesproken over

boetematigende omstandigheden.'

Dar kiin)zt ais goede recIame voor mediation.

'Ja. Je praat over het totaal, Bat wil zeggen belasting, boe-

te en rente. Met rente kun je strikt genomen niets doer,

die komt immers automatisch uit de computer. Voor war

betreft de boete komt de inspecteur in overleg met de

boete-fraudecoordinator tot een redelijke boete die pas-

send is. Daarbij speelt een rol war partijen over en weer

hebben besproken. Dus als de inspecteur Ban bereid is

our het geheel vast to stellen ap een bepaald bedrag: heb

je Ban onderhandeld over de boete? Formeel misschien

Hier, moor je hebt er ~~vel over gesproken met elkaar. Er

wordt pas getekend als we over alles uit zijn, inclusief de

boete en de afspraak met de ontvanger. Doorgaans moe-

ten er twee afzondezlijke vaststellingsovereenkomsten

komen, eentje voor de heffing inclusief de boete en een-

tje voor de ontvanger.'
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Zou het in thenrie rnogelij)z zijn dat je ivei prncedeert ouf~r cie

hoo~t~ vane sic boete, ierii~ijl je het Bens tuordt ot~c r hc~t f~edrag

uan de he~j"irig?

Ì~at kan, ja. Bij mediation lcun je ook prima tot deelop-

lc:~ssingen kam.en. Mediation is omgeven ~~loc~r exrreem

veel vrijheid. Het is niet als bij de rechter, waar jP am de

beurt aan het woozd lcornt. Je hebt alle ruiinte ~m aver

en weer alles to vertellen ~~at je wilt. Als je eeri zaalc o~~

lost in rrlediation, i5 de leans dat de partijen. er ook echt.

vr.ede mee hebben daardoar veel grotez. Bij de rechter is

die t~eperlcter.'

Behoedzame openheid

Mediation biedt ueeI vrijnetd, rnaargaar die niet tern )roste

vnn de rechtsI~eicherr,~ing?

`Je moet wel op je hc~ede zijn. Irijlc, in Principe blijft apes

wat je in de mediation vertelt t~innen die muren en lean

daazna, als je er Tiiet uit lcon~t, r~iet tvc~~den gehnlik.t. We]

heb je nog steeds to maken met de informatiE~plichr. van

de helastingplichtige buiten de mediation. Als mediator

en advocaat partijbegeieid~~r waarscht~w ilc iede~reen wel

altijd, Srel dat een man en yen vrou~v in een mediation

zitten met de inspecteur, de adviseur en een mediator

van de Belasti ngdienst. Die vrouw zegt dat een volbende

'Als de inspecteur in de aangifte
niets ziet over een huffs in Franlcrijl<:
is de mededeling over dat huffs dan

gedel<t door de mediation?'
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'l l< I<an iedere adviseur aanraden om
bij fiscale geschillen op zijn minst
na to denl<en over mediation en dat
ool< met de client to besprel<en'

bijeenkomst niet in juli kan worden gepland, "want dan
zitten wij in ons huffs in Zuid-Frankrijk". En als de in-
specteur daarnagnat kijken in de aangifte, maar niets
ziet over een huffs in Frankrijk: is de mededeling over het
huffs dan gedekt door de mediation? Daar is het laatste
woord nog Hier aver gesproken.'

Vereniging voor Fiscale Mediation
Tien jaar geleden werd de Vereniging voor Fiscale Mediation
opgericht door de voorloper van het Register Belastingadviseurs,
de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de Nederlandse
Vereniging van Advocaat-Belastingkundigen. De vereniging heeft
momenteel zo'n vijftig leden. Tijdens het lustrumcongres op
14 juni jl. vroegen de ongeveer tachtig deelnemers zich of hoe
fiscale geschillen in deze tijd efficient I<unnen worden opgelost.
Het antwoord laat zich raden.

Interview

Zou de FIOD bijuoorbeeId de verstagen kunnen opeisen?
Ìn principe kan dat in een strafprocedure. Dit voorbeeld
van die tweede woning geef ik vooraf aan mensen mee,
zodat ze zich realiseren dat ze in vrijheid kunnen praten,
maar dat een risico niet voor honderd procent is uitge-
sloten. Is er een strafrechtelijk risico, dan kan dat ook
voor de Belastingdienst een reden zijn am geen mediati-
onto willen, mede om discussies over het gebruik van
informatie to voorkomen. Hoafdregel blijft verder: wat
je in mediation bespreekt, is vertrouwelijk.'

Zou die vertrozeaveiijkheid nog kunnen avorden bevorderd aIs
mediation een tuetreIijk kader hrijgt?
'Ja, dat juich ik ook toe. De vorige minister van Veilig-
heid en Justitie, Van der Steur, is met een initiatiefwets-
voorstel gekomen. Maar daarop is vanuit allerlei hoeken
en gaten zoveel verschillend commentaar gekomen, dat
die wetgeving er niet op lcarte termijn gaat komen. Ik
betreur dat, omdat mediation over fiscale kwesties door
wetgeving veel geeigender wordt. Ik geloof echt dat
mensen er gebruik van mal{en als het ergens in de wet
staat. Wij hebben er daarom ook voor gepleit om in hori-
zontaaltoezichtconvenanten standaard een mediation-
clausule opto nemen. Er is nu een nieuw wetsvoorstel,
dat voaral de wettelijke bescheiming van het beroep en
het verschaningsrecht regelt, maar waarin die stan-
daardclausule antbreelct.'

Volgens de Iaatsr behende cijfers is her aanra~ mediations
in belastingzahen van 2009 for 2or3 gedaaId van 470
Haar 2t. Is het aanral nadien nog verder Haar beneden
gegaan?
Ìk zie in ieder geval geen opgaande lijn. Het zou goed
zijn als oak belastingrechters taken vaker doorverwij-
zen naarmediation. Ik kan iedere adviseur aanraden om
bij f~scale geschillen op zijn minst na to denken over
mediation en dat ook met de client to bespreken. Joist
vaordat je aan een beroepspracedure begint. Zie het
niet als een eigen gebrek als je er zelf niet uit kunt ko-
men. Een adviseur heeft wel eens de neiging om to zeg-
gen: "Ik ben een koning in onderhandelen, dos dat doe
ilc zelf wel. En als het Hier Iukt, moeten we dos Haar de
rechter":

je moet niet yang zijn om her uir harden re durvengeven...
`Nee. Voor mij is er geen enkele gene ofbelemmering om
daar dan een derde bij to willen inschakelen. je zoo het
dan evengoed als brevet van anvermogen kunnen be-
schnuwen als je Haar de rechter moet. Ik zeg: zet deze
stap er dan als mogelijke tussen. In relatief korte tijd
words ~vel duidelijk of je ergens gaat komen. Nogmaals:
bij mediation heb je de ruimte am alles kwijt to kunnen
en je belangen op cafel ce leggen. Die vrijheid vind ik
heel rijk:

Maar die heeft regeIij)rerrijdNaar beperkingen, want je moet
oak op je hoede zijn...
J̀a, dat klopt. Dat islets war je je moet realiseren. Daar
moet je Hier naief in zijn.' «<
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