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Betreft: Tegemoetkomingsregeling voor mediators in de gesubsidieerde
toevoegingenpraktijk
Nijkerk, 12 februari 2021,

Geachte minister Dekker,
De Raad voor Rechtsbijstand heeft namens u het besluit van 9 juni 2020, nummer 292866,
uitgevoerd. Dit besluit houdt o.a. in een tijdelijke beleidsregel in de vorm van een
tegemoetkomingsregeling voor mediators die een afname kennen van toevoegingen, toegekende
extra uren en piketmeldingen van de gesubsidieerde toevoegingenpraktijk gedurende de COVID19-crisis betreffende het uitvoeringsjaar 2020.
In de eerdergenoemde tijdelijke steunmaatregel is uitgegaan van een tegemoetkoming bij een
inkomensderving van meer dan 20%. In eerste instantie heeft de Raad van Rechtsbijstand
mediators per mail in maart 2020 geïnformeerd over deze tijdelijke steunmaatregel en zouden
mediators die een omzetderving van meer dan 20% verwachtten over 2020 een voorschot krijgen.
Daar hebben meerdere mediators gebruik van gemaakt.
Pas in juni 2020 bleek uit de publicatie van voornoemde tijdelijke steunmaatregel, dat er aan het
eind van 2020 zou worden gekeken naar de gemiddelde omzetderving van de beroepsgroep in
plaats van naar de individuele omzetderving. Uiteindelijk is de gemiddelde omzetderving over
2020 voor de beroepsgroep 15% gebleken, waardoor uiteindelijk geen enkele mediator recht
heeft op de tijdelijke steunmaatregel. Dit ondanks talloze voorbeelden van onze leden die
aantoonbaar 30% tot 50% omzetderving hebben geleden over 2020. Dit heeft geleid tot
schrijnende voorbeelden van mediators die nu ondanks het feit dat zij aantoonbaar heel veel
inkomensderving hebben geleden per direct de ontvangen voorschotten dienen terug te betalen.
Het gevolg is dat zij hiermee dubbel ‘gestraft’ worden en de vraag is of zij in staat zijn om deze
voorschotten terug te kunnen betalen, aangezien zij nu nog verder in de problemen gaan komen
door deze misleidende ‘steun’regeling; iets wat niet de bedoeling zal zijn.
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Het NMv-bestuur vraagt zich af hoe de tegemoetkomingsregeling voor mediators met een afname
in de gesubsidieerde toevoegingenpraktijk tot stand is gekomen en of deze regeling niet in strijd is
met het gelijkheidsbeginsel. Waarom wordt bij deze tegemoetkomingsregeling gekeken naar het
gemiddelde van de gehele beroepsgroep en niet naar het individuele situatie of de individuele
ondernemer zoals bij de overige regelingen voor andere beroepsgroepen wel het geval is?
Wij nodigen u graag uit het gesprek met ons aan te gaan en de terugvorderingen tot nader order
te stoppen en eveneens de tegemoetkomingsregeling opnieuw vast te stellen.
Laten we samen kijken hoe we onze mooie beroepsgroep kunnen helpen in deze voor iedereen
moeilijke tijden. Graag horen wij uw reactie en zijn graag bereid tot nadere informatie over de
beroepsgroep.
Wij wensen u veel wijsheid,
Hoogachtend,
Mede namens het bestuur van de Nederlandse Mediatorsvereniging
J.H.Gerlach-Pieters
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