Tarieven Wijnands Mediation 2022
Wij begeleiden jullie mediationtraject op basis van een zeer concurrerend (uur)tarief.
Omdat er bij cliënten vaak behoefte is aan zoveel mogelijk duidelijkheid over de te
verwachten kosten, geldt voor de meeste onderdelen een vast tarief. Voor de
(overige) werkzaamheden van de mediator, zoals de mediationbijeenkomsten,
verslaglegging, mail- en telefonisch contact, geldt een scherp uurtarief.
Indien je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, gelden de reguliere tarieven
niet. Je betaalt in dat geval een eenmalige eigen bijdrage voor de kosten van de
mediator en de advocaat. Ook zijn de kosten voor de rechtbank in het geval van
gesubsidieerde rechtsbijstand verlaagd.
Heb je vragen over de kosten van het mediationtraject in jullie situatie? Neem dan
contact op. Het is tevens mogelijk om de te verwachten kosten zelf te berekenen via
de kostencalculator op onze website.
https://www.wijnandsmediation.nl/echtscheiding-en-mediation/wat-kost-scheiden/

Mediation: uurtarief p.p.
Adviesgesprek / kennismakingsgesprek: gratis
Mediator uurtarief: € 75,- p.p.

Echtscheiding: tarief p.p. (indien je wél recht hebt op gesubsidieerde
rechtsbijstand**)
Totale eigen bijdrage: €58,- óf €115,- (inkomensafhankelijk)
Mediator uurtarief: –
Opstellen ouderschapsplan: –
Opstellen convenant: –
Alimentatieberekening: –
Maken vermogensopstelling: –
Kosten Advocaat (indienen verzoekschrift, inschrijving burgerlijke stand): –
Kosten Rechtbank: €43,Administratieve kosten: –
indicatie totaalkosten: min €101,- p.p. – max €158,- p.p.

Echtscheiding en minderjarige kinderen: tarief per persoon (indien je geen
recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand)
Mediator uurtarief: €75,- p.p. (6 uur x €75,- = €450,- p.p.)
Opstellen ouderschapsplan: €75,- p.p. (vast tarief)
Opstellen convenant: €150,- p.p. (vast tarief)
Alimentatieberekening: €75,- p.p. (vast tarief)
Maken vermogensopstelling: €75,- p.p. (vast tarief)
In geval van huwelijkse voorwaarden: + €75,- (vast tarief)
Gehuwd ná 1 januari 2018?: + €75,- (vast tarief)
Kosten Advocaat (indienen verzoekschrift): €112,50 p.p. (vast tarief)
Inschrijving burgerlijke stand: gratis
Kosten Rechtbank: €157 p.p. (vast tarief)
Administratieve kosten: €4,50 p.p. (vast tarief)
indicatie totaalkosten: €1099,- p.p. *
* Indicatie op basis van 6 uur werkzaamheden mediator (bijeenkomsten, mail- en
telefonisch contact, verslaglegging, contact met derden, inclusief alle diensten
waarvoor een vast tarief gehanteerd wordt. (Geen sprake van huwelijkse
voorwaarden en gehuwd vóór 1 januari 2018).

Echtscheiding, geen (minderjarige) kinderen: tarief per persoon (indien je
geen recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand)
Mediator uurtarief: €75,- p.p. (4,5 uur x €75,- = €337,50 p.p.)
Opstellen convenant: €150,- p.p. (vast tarief)
Alimentatieberekening: €75,- p.p. (vast tarief)
Maken vermogensopstelling: €75,- p.p. (vast tarief)
In geval van huwelijkse voorwaarden: + €75,- (vast tarief)
Gehuwd ná 1 januari 2018?: + €75,- (vast tarief)
Kosten Advocaat (indienen verzoekschrift): €112,50 p.p. (vast tarief)
Inschrijving burgerlijke stand: gratis
Kosten Rechtbank: €157,- p.p. (vast tarief)
Administratieve kosten: €4,50 p.p. (vast tarief)
indicatie totaalkosten: €911,50 p.p. *
* Indicatie op basis van 4,5 uur werkzaamheden mediator (bijeenkomsten, mail- en
telefonisch contact, verslaglegging, contact met derden, inclusief alle diensten
waarvoor een vast tarief gehanteerd wordt. (Geen sprake van huwelijkse
voorwaarden, geen minderjarige kinderen en gehuwd vóór 1 januari 2018).

Begeleiding kinderen
Kosten voor begeleiding van de kinderen in het kader van echtscheiding en omgang
worden veelal geheel vergoed.

**Gesubsidieerde rechtsbijstand 2022 (toevoeging)
Indien je inkomen in het peiljaar (2020) lager was dan €41.600,- per jaar, heb je recht
op een toevoeging en betaal je een maximale eigen bijdrage van €115,-. Was het
inkomen lager dan €29.001,- per jaar, dan betaal je een maximale eigen bijdrage van
€58,-. In beide gevallen is er tevens een aangepast tarief voor de gang naar de
rechter van €43,- (echtscheiding en beëindigen geregistreerd partnerschap). Het
betreft hier de inkomensgrenzen gelden wanneer u samen minderjarige kinderen
heeft. Met het inkomen wat het belastbaar inkomen in box I bedoeld (werk en
woning). Heb je een huurwoning? Kijk dan naar het inkomen op je jaaropgave →
Loon voor de loonheffing. Heb je een eigen woning? Dan kun je het saldo eigen
woning (o.a. hypotheekrenteaftrek) in mindering brengen op je belastbare inkomen.
Kijk in dat geval in je aangifte inkomstenbelasting van 2020 → inkomen box I: werk
en woning.
Aangezien de uiteindelijke regels voor een toevoeging, die altijd onder voorbehoud
wordt verstrekt, ingewikkeld zijn is het verstandig om hiervoor een gratis
adviesgesprek te plannen. Daarin kunnen we een goede inschatting maken over het
recht op deze toevoeging en het behouden van deze toevoeging na afwikkeling van
de echtscheiding.

Rechtsbijstandsverzekering
Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft worden de kosten voor mediation in
het kader van echtscheiding, opstellen ouderschapsplan en alimentatie mogelijk
vergoed. U kunt hiervoor het beste bij uw verzekeraar informeren.

*De weergegeven tarieven zijn inclusief BTW, geldend voor het jaar 2022. Wijnands
Mediation behoudt zich het recht voor om in specifieke gevallen af te wijken van de
geldende tarieven. Wij zullen te allen tijde vooraf duidelijk te bespreken welk tarief er
in jullie specifieke situatie geldt.

