
Van der Meer scenario 1 
Mediation

Hand-out



De wijzigingen die hier aan bod komen, komen voort uit het Besluit tot wijziging 
van het Bvr 2000, het Btm en het Vb 2000. Deze AMvB is per 1 september 2022 
in werking getreden. 

Alle beleidswijzigingen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen ingediend op 
of na 1 september 2022. 

Voor Mediation geldt dat de meeste wijzigingen reeds hebben plaatsgevonden op 
1 januari 2022 bij invoering van de Tijdelijke beleidsregel. 



Onderwerpen

- Eigen bijdrage
- Toeslag minderjarige kinderen
- Voorbeelden



- Eigen bijdrage
- Toeslag minderjarige kinderen
- Casussen



Eigen bijdrage

Wijziging voor rechtzoekenden in de hoogste inkomenscategorie

Toevoeging aangevraagd op of na 1 september 2022
• De eigen bijdrage voor rechtzoekenden in de laagste inkomenscategorie blijft 

ongewijzigd = €58,- in 2022
• De eigen bijdrage voor rechtzoekenden in de hoogste inkomenscategorie is altijd 

€115,-. Bij een urenbesteding van < 4 uur wordt deze niet meer verlaagd.

Peiljaarverlegging
Blijft mogelijk:
• van een financiële afwijzing naar toevoeging;
• of verlaging eigen bijdrage bij daling inkomen t.o.v. het peiljaar.
Zie de werkinstructie Peiljaarverlegging op Kenniswijzer - rvr.org

https://www.rvr.org/kenniswijzer/


- Eigen bijdrage

- Toeslag minderjarige kinderen
- Voorbeelden



Toeslag minderjarige kinderen

Per 1 september 2022 geen wijzigingen in de voorwaarden voor de toeslag

Grondslag wijzigt
• Voor toevoegingen met afgiftedatum vanaf 1 januari 2022: artikel 9 ‘Tijdelijke 

Beleidsregel aanpassing vergoedingen rechtsbijstandverleners en mediators’

• Voor toevoegingen met aanvraagdatum vanaf 1 september 2022: artikel 8 Btm

Werkinstructie
Mediation vaststellen

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/mediation/mediation/mediation/


Toeslag minderjarige kinderen

Voorwaarden toeslag
• voor de eerste mediation voor echtscheiding/beëindiging samenwoning; én
• met affiniteitcode M610 of M670; én
• de mediation ziet mede op regelingen voor de minderjarige kinderen. (De enkele 

aanwezigheid van minderjarige kinderen is voldoende.)

Vergoeding
Altijd 4 punten, ongeacht aantal toevoegingen



Toeslag minderjarige kinderen

Geen toeslag
Partijen zijn al eerder zelfstandig of met bijstand van advocaten uit elkaar gegaan. 

• De toeslag is bedoeld voor de eerste mediation voor de echtscheiding of 
beëindiging samenwoning. Een eerste mediation ná echtscheiding of beëindiging 
samenwoning komt niet in aanmerking voor de toeslag.

• Het uitgangspunt van de wetgever: De mediationtoevoeging beslaat alle nodige 
werkzaamheden om de relatie van partijen op goede wijze te ontvlechten. De 
toeslag is bedoeld voor de extra werkzaamheden die ontstaan als sprake is van 
minderjarige kinderen binnen die relatie.

• De toeslag betreft dus werkzaamheden die komen bovenop de gebruikelijke 
werkzaamheden voor echtscheiding/einde samenwoning.



- Eigen bijdrage
- Toeslag minderjarige kinderen

- Voorbeelden



Voorbeeld 1: echtscheiding hoger beroep

Partijen worden vanuit hoger beroep echtscheiding naar mediation verwezen. Geen 
ven beiden heeft een mediationtoevoeging ontvangen voor de echtscheiding in eerste 
aanleg. Zij hebben twee minderjarige kinderen. De mediator ontvangt 2 
toevoegingen met affiniteitcode M610.

Vraag: Is de toeslag minderjarigen van toepassing op de mediationtoevoegingen in 
hoger beroep?

Antwoord:
Ja, hier is sprake van een eerste mediationtoevoeging voor een echtscheiding. De 
toeslag van 4 punten wordt verdeeld over de twee mediationtoevoegingen.



Voorbeeld 2: aanpassing ouderschapsplan

Partijen woonden samen maar zijn enige tijd geleden via advocaten uit elkaar 
gegaan. De afgesproken omgangsregeling wordt niet goed nagekomen. Partijen 
vragen mediation aan voor het aanpassen van het ouderschapsplan. De mediator 
ontvangt 2 toevoegingen met affiniteitcode M620.

Vraag: Is de toeslag minderjarigen van toepassing op de mediationtoevoegingen?

Antwoord:
Nee. Hoewel sprake is van een eerste mediationtoevoeging, is deze niet verstrekt 
voor de beëindiging samenwoning, maar na de beëindiging van de samenwoning.



Andere voorbeelden

Meer voorbeelden?
Zie de lijst met voorbeelden in de werkinstructie ‘Mediation vaststellen’ onder 
‘Toeslag minderjarige kinderen’

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/mediation/mediation/mediation/


Wilt u meer informatie over de wijzigingen van invoering scenario 1 Van der Meer?

Bekijk ook de andere video’s in deze reeks:
• Wijzigingen Algemeen
• Asielrecht
• Samenhang civiel
• Toeslagen echtscheiding/beëindiging samenwoning

Te vinden op onze website onder ‘invoering van der Meer’

https://www.rvr.org/advocaten/ingeschreven/invoering-scenario-1-rapport-commissie/


Belangrijke links

Kenniswijzer
Kenniswijzer - rvr.org

Met o.a. overzicht wijzigingen per 01-09-2022.

AMvB: tot wijziging van het Besluit 
vergoedingen rechtsbijstand 2000, het 

Besluit toevoeging mediation en het 
Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met 

aanpassing van de vergoedingen van 
rechtsbijstandverleners en mediators

Website RvR – Invoering van der Meer, o.a. veelgestelde
vragen
Invoering scenario 1 rapport Commissie Van der Meer -
rvr.org

https://www.rvr.org/kenniswijzer/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-295.html
https://www.rvr.org/advocaten/ingeschreven/invoering-scenario-1-rapport-commissie/

