
 

 
 
 
 
Aanmeldingsformulier Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) 
 
 
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM). 

Voorletters + naam incl. titel.:……………………………..…………………………. Voornaam:……………………..……. 

Kantoor (indien van toepassing):……………………………..…………………………………………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………………………..…………………….……………………………………..... 

Postcode + Woonplaats:………………………………………………………..……………….………………………………………. 

Telefoonnummers (vast en mobiel):……………………………………………..……………………………………………….. 

E-mail adres + evt. website:……………………………………………………………………….…………………….…………….. 

Is1 
0 NMI registermediator 
0 ADR full certified mediator 
0 ADR associate certified mediator 
0 Heeft NMI of ADR erkende mediation opleiding gevolgd 
0 Als fiscaal adviseur of lid van de Rechtelijke Macht betrokken bij of geïnteresseerd in 

mediation 

Is verbonden aan1 
0 Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 
0 Register Belastingadviseurs 
0 Nederlandse Vereniging van Advocaten Belastingkundigen 
0 Rechtelijke Macht 
0 Belastingdienst 

Woont of werkt binnen het ressort van het Gerechtshof2 1 
0 Amsterdam 
0 Arnhem 
0 Den Bosch 
0 Den Haag 
0 Leeuwarden 

                                                           
1 S.v.p. aankruisen hetgeen voor u van toepassing is. 
2 Alleen van toepassing als u zich als mediator heeft ingeschreven bij de betreffende Gerechten. 

Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) 
Parklaan 32 

3016 BC Rotterdam 
www.vfmmediation.nl 

Tel. 06-513 50 966 
Bankrekening 40 77 76 168 

KvK 34237328 



 

Ondergetekende geeft het bestuur van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) toestemming 
om zijn/haar gegevens zoals die zijn opgenomen in het ledenbestand van VFM (naam, adres, 
telefoonnummers, werkgever/kantoor, gevolgde mediationopleiding, registraties, 
beroepsorganisatie, relevante kennis en ervaring) door te geven aan1: 

0 De Belastingdienst (uitsluitend voor kwalificerende mediators) 

0 De Gerechten (leden dienen echter zichzelf aan te melden indien zij in het bestand van 
mediators voor de doorverwijzingsvoorziening opgenomen willen worden) 

0 Derden op papier in verband met het verstrekken van informatie over bij VFM 
aangesloten leden/mediators3 

0 Derden door opneming op de website van VFM3 

Korte beschrijving van relevante kennis en ervaring: 

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

 

Plaats: ……………………………………………………..………….. 

Datum:…………………………………………………..…………….. 
 
 
 
 
Handtekening …………………………………………………..…. 

                                                           
3  Hierbij zal tevens vermeld worden of men NMI registerediator en/of ADR certified mediator is of dat 

men uitsluitend een NMI of ADR erkende mediation opleiding gevolgd heeft. 


