Declaratieregeling voor de mediators
De regeling in het kort. De mediator







kan, indien de mediationovereenkomst is ondertekend, ook de contacturen
voorafgaand aan het ondertekenen van de mediationovereenkomst declareren;
kan naast de contacturen ook overige werkzaamheden declareren, waaronder het op
verzoek lezen van stukken, het opstellen van de (concept)
vaststellingsovereenkomst, verslaglegging. De mediator stemt deze werkzaamheden
vooraf af met de cliënten.
Het aantal te declareren uren voor overige werkzaamheden mag nooit groter zijn dan
het totaal aantal daadwerkelijke contacturen (de mediator kan dus ‘maximaal twee
keer het totaal aantal contacturen declareren).
kan bijzondere kosten in rekening brengen, indien de cliënten hiermee vooraf hebben
ingestemd;
overlegt aan cliënten een urenverantwoording waarin hij zijn tijdsbesteding
gespecificeerd per uur, activiteit en datum heeft vermeld;
krijgt de mogelijkheid om te kiezen of hij verlenging van de toevoeging tussentijds of
achteraf aanvraagt.

I. Te declareren werkzaamheden door de mediator bij de verwijzingsvoorzieningen
binnen het Rechtsbestel
1.)
Contacturen
Contacturen zijn die uren waarbij de mediator daadwerkelijk rond de tafel zit met
partijen1 tijdens gezamenlijke en/of afzonderlijke gesprekken (caucus)2.
De mediationgesprekken met cliënten, al dan niet in caucus, die als onderwerp de
vaststellingsovereenkomst hebben, vallen ook onder de contacturen.
2.)
Overige werkzaamheden
De overige werkzaamheden van de mediator betreffen zaken waaronder fax, e-mail, het
op verzoek lezen van stukken, het maken van verslagen, het opstellen van de (concept)
vaststellingsovereenkomst. Deze werkzaamheden worden vooraf afgestemd met de
cliënten.
Verslaglegging: de mediator kan – zoals vermeld – de tijd die is besteed aan
verslaglegging ten behoeve van partijen declareren. In principe kan dit niet meer dan
één uur per bijeenkomst zijn.
Het totaal aantal in rekening gebrachte uren mag niet meer zijn dan twee keer het
aantal contacturen. 3
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Of met anderen (zoals advocaten, deskundigen, de sociale dienst, de Raad voor de
Kinderbescherming) in aanwezigheid dan wel in uitdrukkelijke opdracht van partijen.
2
De caucus vindt altijd plaats met zowel de ene als met de andere partij (een ‘enkelvoudige’
caucus kan niet worden gedeclareerd).
3
In het eerste gesprek stemt de mediator vooraf met cliënten af dat hij maximaal twee maal het
aantal contacturen zal declareren.
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Rekenvoorbeeld:
Er is in dit voorbeeld sprake van betalende partijen:
De mediator heeft in totaal drie mediationbijeenkomsten gehouden, deze duurden elk in
totaal drie uur. In totaal zijn dit dus negen contacturen. Van elk gesprek heeft de
mediator een verslag gemaakt ten behoeve van partijen. De mediator heeft in totaal vier
uur besteed aan verslaglegging en kan hiervoor drie uur declareren. Ten slotte is de
mediator drie uur bezig geweest met het opstellen van de vaststellingsovereenkomst. In
totaal kan de mediator 15 uur declareren.
In dit rekenvoorbeeld blijft de mediator binnen het maximum van in totaal 2 maal 9 uur =
18 uur.4
3.)
Overige bijzondere kosten
 Het is de mediator toegestaan andere bijzondere kosten in rekening te brengen, op de
uitdrukkelijke voorwaarde dat dit met cliënten wordt afgestemd en dat zij vooraf met
die kosten instemmen. Deze toestemming van cliënten wordt op schrift gezet en de
afspraak wordt door de mediator aan de mediationfunctionaris gemeld. Dit ter
voorkoming van eventuele latere problemen hierover.
 Uitgangspunt blijft dat de mediator over een eigen mediationruimte beschikt. Kosten
van het huren van een mediationruimte zullen derhalve alleen aan partijen worden
doorbelast indien zij er uitdrukkelijk zelf voor kiezen elders bijeen te komen en met
deze kosten akkoord gaan.
 Administratieve werkzaamheden rondom het aanvragen en declareren van
toevoegingen en het invullen van monitoringformulieren kunnen niet aan partijen in
rekening worden gebracht. Bij een toevoeging wordt hiervoor een vaste
administratieve toeslag verstrekt.
 Regiegesprek: in handelszaken met een groot financieel belang of in eendaagse
mediations kan de mediator vooraf een zogeheten regiegesprek met advocaten
houden en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden declareren.
II. Wijze van declareren
De mediator verstrekt bij alle declaraties aan cliënten een urenverantwoording waarin hij
zijn tijdsbesteding gespecificeerd per uur, activiteit en datum heeft vermeld.
III. Uurtarief
De mediator geeft bij de Raad voor Rechtsbijstand een regulier tarief op (inclusief BTW)
en eventueel een commercieel tarief (exclusief BTW). In handelszaken met een groot
financieel belang kan de mediator een commercieel tarief rekenen. Dit geldt uitsluitend
voor de affiniteitsgebieden ‘Huur bedrijfsruimte’ en ‘Zakelijke conflicten’. Het
uitgangspunt is dat de mediator vooraf één regulier uurtarief en, indien van toepassing,
één commercieel tarief opgeeft op de lijst ingeschreven mediators, zodat partijen vooraf
een duidelijk inzicht hebben in de kosten.
Er zijn mediators die een instaptarief hanteren. Dit betekent dat iedere partij voor het
eerste gesprek, met een maximum van twee uur, 75 euro (exclusief BTW, 89.25 euro
inclusief BTW) betaalt. Partijen tekenen bij de aanvang van het gesprek met de mediator
4

Indien er een toevoegingscliënt is en een betalende cliënt, worden voor de toevoegingspartij niet meer dan
vier punten vergoed. Aan de betalende cliënt wordt de helft van het aantal uren in rekening gebracht.
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een incassomachtiging voor dat bedrag. Als de mediation na het eerste gesprek wordt
voortgezet, geldt het normale uurtarief van de mediator.
IV. Regeling ten aanzien van de knip in de toevoegingsregeling
Deze regeling geldt zowel voor doorverwijzingen vanuit het Juridisch Loket als vanuit de
Rechtspraak.
De mediator krijgt de mogelijkheid om te kiezen of hij verlenging van de toevoeging
aanvraagt:
 Tussentijds (zoals nu het geval is) of
 Bij de declaratie
Bij de declaratie kan het zijn dat er achteraf - bij verlenging - een hogere eigen bijdrage
(€ 50,- extra) opgelegd wordt. Dit doet zich in de regel niet vaak voor (immers niet bij
verwijzing door de rechter, aangezien dan de eigen bijdrage meestal € 0,- is en evenmin
bij verwijzing vanuit het Juridisch Loket indien partijen in de laagste eigen-bijdragecategorie vallen).
In die (overigens weinig voorkomende gevallen) dat er dus een extra eigen bijdrage van
€ 50,- opgelegd wordt, zal de mediator deze extra bijdrage moeten incasseren. Daar zit
een (beperkt) incassorisico aan vast, omdat de zaak al afgehandeld is. Indien de
mediator dat risico niet wil lopen, dan kan hij een tussentijdse aanvraag (mutatie) voor
verlenging van de mediation bij de raad indienen.
Zie verder: www.rvr.org en www.mediationnaastrechtspraak.nl
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