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Inleiding 
Sinds 1996 werk ik als advocaat. Sinds 2002 
heb ik mijn eigen kantoor: Ton van Mil 
Advocaat/Scheidingsmediator. Het kantoor is 
een éénmanskantoor.  
 
U wilt mijn bijstand als scheidingsmediator.  
 
Mediation is de aangewezen weg om in een 
(echt)scheiding een oorlog te voorkomen en de 
communicatie in stand te houden, bijvoorbeeld in 
het belang van de eventuele kinderen. Bij 
mediation praat u samen over de problemen en 
de oplossingen die u wenst. Ik geef u daarbij de 
noodzakelijke informatie en zie toe op het 
proces. Uiteindelijk bedenkt u onder mijn leiding 
samen een oplossing voor uw problemen. De 
ervaring leert dat door uzelf bedachte 
oplossingen langer in stand blijven, waardoor u 
niet snel opnieuw juridische hulp nodig heeft. 
 
In Zuid-Limburg ben ik een van de weinige 
advocaten die alleen gespecialiseerd is op het 
gebied van (echt)scheiding en mediation. Ik doe 
bijna geen andere zaken dan (echt)scheiding, 
waardoor ik veel ervaring op dit gebied heb. 
Daardoor ben ik minder tijd kwijt dan andere 
advocaten bij het uitzoeken van vragen, 
waardoor de kosten voor u zoveel mogelijk 
beperkt blijven.  
 
Ik ben lid van de vereniging van Familierecht 
Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en de 
MfN, de Mediators federatie Nederland. Voor 
meer informatie verwijs ik u naar de website 
www.verenigingfas.nl of telefoonnummer 070-
3626215. 
 
 
 
 

De werkwijze bij mediation 
U komt altijd samen voor een eerste gesprek 
naar mijn kantoor.  
 
In dit gesprek sta ik eerst stil bij de 
scheidingsmelding en bespreken we wat u er 
allebei van vindt. Daarna bespreken we wat u 
verdeeld houdt en/of wat er wellicht al tussen u 
is afgesproken en maken we afspraken over het 
vervolg. 
 
Afhankelijk van de omstandigheden vinden na 
dit gesprek meestal nog 1-3 gesprekken plaats 
(soms meer), waarna u het met elkaar over alles 
eens bent en een overeenkomst hebt over alle 
zaken die samenhangen met uw scheiding. 
Deze overeenkomst heet een (echt)scheidings-
convenant. Bij kinderen is er ook nog een 
ouderschapsplan nodig. Meestal duurt het 1-3 
maanden, soms is het nog sneller, voordat u een 
getekend (echt)scheidingsconvenant en/of 
ouderschapsplan met elkaar heeft. 
 
Van elk gesprek maak ik overigens een kort 
verslag. U kunt dan na afloop nog eens rustig 
nalezen waarover gesproken is. Bij aanvang van 
de volgende bijeenkomst kunt u over het verslag 
opmerkingen maken. Ik raad u aan deze 
verslagen te lezen en te bewaren omdat veel 
mensen na afloop van de scheiding toch nog 
vragen hebben over wat er precies is besproken. 
Als u wil dat ik uitgebreide verslagen van onze 
gesprekken maak, kunt u dat bij het 1e gesprek 
aangeven. Dat kost mij wel meer tijd (en voor u 
geld). 
 
Als u getrouwd bent, volgt na ondertekening van 
het echtscheidingsconvenant en/of 
ouderschapsplan nog een korte schriftelijke 
echtscheidingsprocedure bij de rechtbank. U 
hoeft dan dus niet persoonlijk naar de rechtbank. 
Na korte tijd, veelal binnen 2 weken, komt de 



uitspraak van de rechtbank. Als u één of meer 
kinderen heeft die ouder is/zijn dan 12 jaar duurt 
het wat langer omdat de rechtbank verplicht is 
uw kind/kinderen te horen.  
Daarna moet de uitspraak van de rechtbank nog 
door mij worden ingeschreven bij de gemeente 
waar u getrouwd bent.  
In de regel duurt het vanaf het eerste gesprek tot 
de echtscheiding 1-5 maanden. De duur is in 
grote mate afhankelijk van het aantal 
gesprekken dat nodig is en de door u benodigde 
duur tussen deze gesprekken. Hoe dan ook 
duurt het veel korter dan wanneer u ieder een 
eigen advocaat heeft. Daar duurt vaak de 
procedure een jaar, waarbij daarna nog vaak het 
vermogen verdeeld moet worden. 
 
Soms is het belangrijk om al tijdens de mediation 
een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen. 
Dat is met name het geval indien u kinderen 
heeft en al officieel apart van elkaar woont. In 
dat geval ontstaat er vaker recht op (hoger) 
kindgebonden budget en mogelijk ook 
inkomensafhankelijke combinatiekorting voor de 
meestverdienende partner.  
 
Bereikbaarheid: 
in principe alleen gezamenlijk 
Om neutraal te blijven, dien ik zoveel mogelijk 
contact met een van de partijen alleen te 
voorkomen. Daarom dient u zoveel mogelijk 
gezamenlijk contact met mij op te nemen of bij 
mij te komen. Indien dat niet lukt, is het ook 
mogelijk mij alleen te bellen. Ik kan u dan echter 
geen inhoudelijke adviezen geven. Veelal zullen 
we snel een gesprek plannen of zal ik ook uw 
partner telefonisch benaderen.  
 
Ook mag u mij alleen een e-mail sturen als u de 
ander ook tegelijkertijd een kopie stuurt. Dit geldt 
zowel tijdens als na mediation. Als ik niet kan 
zien dat u een cc van uw e-mail aan de ander 

heeft gestuurd, beantwoord ik in beginsel uw e-
mail niet. De 1e keer dat dit tijdens de mediation 
gebeurt, zal ik u daarop wijzen. Als u na 
mediation later opnieuw een e-mail aan mij 
stuurt, wil ik ook dat u aan de ander een cc 
stuurt. Anders reageer ik niet op uw e-mail. 
 
Ik werk fulltime. Ik heb geen secretaresse.  
In zeer bijzondere gevallen werk ik ook ’s 
avonds, maar ik probeer dat te beperken.  
 
Persoonlijk: Als u langskomt, dient u tevoren 
even te bellen. Dan weet ik dat u komt en dan 
weet u zeker dat ik op kantoor ben. 
 
Per telefoon 043-3672119: Het kantoor is 
tussen 08.30 tot 17.30 uur altijd bereikbaar.  
Als u mij belt, zult u mij wellicht niet kunnen 
bereiken. Dat komt doordat ik vaker in 
bespreking ben, een telefoongesprek heb of 
naar een zitting bij de rechtbank moet. U kunt 
dan het beste een e-mail sturen of een 
voicemailbericht achterlaten. 
 
Per post: zie voorblad voor het adres. Stukken 
die u in mijn brievenbus stopt, komen altijd bij mij 
terecht. 
 
Per e-mail: info@tonvanmil.nl. Vaak is e-mail de 
snelste manier om met mij te communiceren.  
 
De kosten 
Afhankelijk van uw inkomen komt u in 
aanmerking voor rechtsbijstand die door de 
overheid gesubsidieerd wordt of u moet de 
advocaatkosten zelf betalen. 
 
Door de overheid gesubsidieerde 
rechtsbijstand (een toevoeging) 
Bij een toevoeging betaalt de overheid een deel 
van de kosten van de mediator. De cliënt betaalt 
bij een toevoeging wel een eenmalige eigen 

bijdrage (zie http://www.rechtsbijstand.nl/over-
mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-
zelf-betalen) van € 59,- of € 117,-, afhankelijk 
van het inkomen. 
 
Uw situatie wordt apart van elkaar bekeken.  
 
Het kan dus ook zo zijn dat één van u een 
toevoeging heeft en de ander niet. 
 
Alleen uw eigen verzamelinkomen en vermogen 
in 2021 (van het kalenderjaar van 2 jaar 
geleden), te vinden op de achterkant van uw 
aanslag inkomstenbelasting 2021) en uw huidige 
leefsituatie is bepalend of u een toevoeging 
krijgt. Het inkomen van uw partner telt dus niet 
mee. Als er geen aanslag is, kijk dan naar het 
inkomen op uw jaaropgave van uw werk of 
uitkering. 
 
Indien uw eigen (verzamel)inkomen in 2021 
maximaal € 21.300,- is, komt u sowieso voor een 
toevoeging in aanmerking.  
Tussen de € 21.300,- en € 42.400.- moet 
bekeken worden of u een toevoeging krijgt.  
 
Bij de leefsituatie is van belang of u: 
1. allebei nog woont op hetzelfde adres en  
2. inwonende minderjarige kinderen heeft.  
 
Als er op het adres waar u ingeschreven staat, 
ook één of meer minderjarige kinderen 
ingeschreven staat/staan, wordt u aangemerkt 
als ‘alleenstaand ouder’, ook als u nog beiden 
nog op hetzelfde adres staat ingeschreven (u 
wordt apart bekeken, dus ook het inkomen van 
uw partner telt niet mee). Dat betekent dat u tot 
een fiscaal inkomen (dit is het inkomen in box 1, 
dus het inkomen uit werk minus het evt. inkomen 
uit de woning) van 42.400 euro in 2021 nog in 
aanmerking komt voor een toevoeging. 
 



Als er geen minderjarig kind staat ingeschreven 
op het adres waar u bent ingeschreven dan 
wordt u als ‘alleenstaande’ aangemerkt. In dat 
geval heeft u tot en met 29.600 euro fiscaal 
inkomen in 2021 recht op een toevoeging. 
 
U mag verder in 2021 geen groter vermogen 
hebben dan het heffingvrij vermogen, dat is € 
31.340,- per persoon. De eventuele eigen 
woning valt normaal gesproken in Box 1. Dat is 
dus geen probleem. 
 
Alleen wanneer uw inkomen sinds 2021 
aanzienlijk minder is geworden kan het inkomen 
in het huidige kalenderjaar bepalend zijn. Dit 
heet peiljaarverlegging en kunt u zelf binnen 6 
weken na afwijzing van de aanvraag aanvragen 
bij de Raad voor Rechtsbijstand. 
 
Naast de eigen bijdrage dient u bij een 
toevoeging nog € 43,00 aan griffierecht (het 
toegangsgeld voor de rechtbank) te betalen.  
 
Als uw vermogen na echtscheiding meer dan € 
16.874,00 bedraagt, bijvoorbeeld door verkoop 
of verdeling van uw huis of 
spaargelden/polissen, zal de Raad voor 
Rechtsbijstand de toevoeging intrekken. U 
betaalt dan de advocaatkosten alsnog helemaal 
zelf met terugwerkende kracht. 
Dit heet de resultaatsbeoordeling. Meer 
informatie vindt u op deze website (klik op de 
link): https://www.rechtsbijstand.nl/ik-
ontvang/heeft-mijn-zaak-financieel-resultaat-
opgeleverd/wanneer-alsnog-zelf-betalen.  
 
U betaalt de advocaatkosten zelf 
Indien u niet voor een toevoeging in aanmerking 
komt (of dat achteraf blijkt), betaalt u de kosten 
voor mijn dienstverlening zelf.  
 

Uitgangspunt is dat u ieder de helft van de totale 
kosten van mij betaalt (dus van u beiden 
opgeteld). U bent hoofdelijk aansprakelijk voor 
de totale kosten.  
U kunt over mijn kosten met elkaar andere 
afspraken maken. Dat dient dan bij aanvang van 
de scheidingsmediation te gebeuren. Later kan 
de door u bij aanvang gemaakte afspraak alleen 
gewijzigd worden als u het samen eens bent.  
 
U betaalt per persoon € 120,- (exclusief 21% 
BTW) per uur. Inclusief BTW is dat € 121,- per 
uur. De tijd die ik voor u werk wordt bijgehouden 
per verrichting, afgerond op 6 minuten en met 
een minimum van 6 minuten per verrichting.  
 
Als u beiden niet voor een toevoeging in 
aanmerking komt, breng ik u samen per uur 
maximaal € 200,- plus 21% BTW (dus € 217,80 
incl. BTW) in rekening. Dat is € 100,- per 
persoon plus BTW, dus € 121,00 per persoon. 
U krijgt dan dus samen € 48,40 (incl BTW) 
korting per uur t.o.v. de situatie dat u ieder 120 
euro p.p. per uur betaalt. 
 
Het eerste uur van het eerste gesprek breng 
ik u niet in rekening, dit ter ‘kennismaking’. Het 
is namelijk zowel voor u als voor mij belangrijk 
om goed contact te maken en of ik u kan 
bijstaan als scheidingsmediator. 
 
Naast mijn uurtarief bent u ook griffierecht (het 
toegangsgeld voor de rechtbank) verschuldigd. 
Voor u beiden samen is dat éénmalig € 314,-, 
per persoon dus € 157,-. 
 
De ervaring leert mij dat de totale kosten 
voor u samen in totaal vaak tussen 1500 en 
3000 euro liggen als u beiden de advocaat-
kosten zelf moet betalen. Indien één van u een 
toevoeging heeft, zal dat de helft van dit bedrag  
zijn. 

 
 
U ontvangt van mij een factuur in de regel: 
- na vaststelling van de eigen bijdrage  of 
- indien de zaak enige tijd stil ligt           of 
- ofwel meteen na het tekenen van het (echt)-

scheidingsconvenant.  
U ontvangt hierbij altijd een omschrijving van de 
uren die ik gewerkt heb. De betalingstermijn van 
een factuur is 14 dagen. Bij geen of niet-tijdige 
betaling zal ik gerechtelijke stappen zetten. Er 
zijn dan buitengerechtelijke incassokosten en 
proceskosten verschuldigd. Voorts zal ik dan in 
de regel mijn werkzaamheden stopzetten. Mocht 
u bezwaren hebben tegen de factuur dan dient u 
die binnen 14 dagen kenbaar te maken. 

Privacyverklaring 
Op mijn website bij downloads vindt u mijn 
privacyverklaring. Hierin staat welke 
persoonsgegevens van u ik verwerk en staan uw 
rechten omschreven. U verklaart zich akkoord 
met deze privacyverklaring. 

Klacht 
Als u klachten over mijn dienstverlening als 
scheidingsmediator heeft, kunt u een klacht 
indienen bij mijn vereniging, zie voor meer 
informatie:https://www.verenigingfas.nl/klachtenr
eglement . 

Als u klachten heeft, hoor ik natuurlijk graag 
eerst van u zelf waar u klachten over heeft.  

Tevreden 
Na afloop ontvangt u van mij een 
clienttevredenheidsformulier. Zo weet ik wat u 
van mijn dienstverlening vond en kan ik 
eventueel verbeteringen voor toekomstige 
cliënten ontwikkelen met uw feedback. 


