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Inleiding  
Sinds 1996 werk ik als advocaat, sinds augustus 
2002 heb ik mijn eigen kantoor Ton van Mil 
Advocaat Scheidingsmediator. Ik werk alleen. 
Ongetwijfeld heeft u een probleem op het gebied 
van echtscheiding of ander probleem op 
familierechtelijk gebied zoals alimentatie, gezag, 
e.d. In dit soort zaken ben ik namelijk 
gespecialiseerd. Ik ben ook lid van de Vereniging 
van Familie- en erfrecht Advocaten 
Scheidingsmediators (vFAS). Voor meer informatie 
verwijs ik u naar de website www.vfas.nl of 
telefoonnummer 070-3626215.  

Beroepsgeheim  
Uw probleem is vaak gevoelig. Daarom is het van 
belang dat er zorgvuldig met uw informatie en 
gegevens wordt omgegaan. Een advocaat heeft 
een beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat u 
mij vertelt geheim blijft, tenzij u wenst dat ik deze 
gegevens naar buiten breng.  

Hoe ga ik voor u aan het werk?  
U komt altijd eerst voor een gesprek naar mijn 
kantoor. In dit gesprek wordt duidelijk wat uw 
probleem precies is. Ik geef u uitleg over wat ik 
voor u kan doen. Ik treed ofwel als advocaat voor 
1 partij op ofwel als scheidingsmediator voor 2 
partijen. 

Aan het eind van het gesprek maken we duidelijke 
afspraken over: 
- wat ik precies voor u ga doen; 
- hoeveel tijd het ongeveer kost om uw probleem 
tot een mogelijke oplossing te brengen.  
- wat mijn dienstverlening kost. 
Na het eerste gesprek ontvangt u een e-mail 
waarin de afspraken nog eens genoemd staan. 
Daarna hangt het af van de aard van uw probleem 
hoe het verder gaat. Dit gebeurt altijd in overleg 
met u. Zaken die van belang zijn, meld ik natuurlijk 
ook aan u. 

Bereikbaarheid  
Ik werk fulltime, maar op woensdagmiddag en op 3 
andere wisselende middagen na 14.45 uur werk ik 
niet. Ik ben dan dus niet aanwezig op kantoor en 
ook niet bereikbaar.  

Ik heb geen secretaresse. Als u mij belt, zult u mij 
wellicht een keer niet kunnen bereiken. Dat komt 
doordat ik vaker in bespreking ben, een 
telefoongesprek heb of naar een zitting naar de 
rechtbank moet. U kunt dan het beste een 
voicemailbericht inspreken of mij een e-mail 
sturen.  

Ik communiceer met u via e-mail. U bent daarmee 
akkoord. 
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: Ik ben in de regel 
tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar 

Per post: zie voorblad voor het adres.  
Per e-mail: info@tonvanmil.nl  

De advocaatkosten 
Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u in 
Nederland wellicht in aanmerking komen voor 
rechtsbijstand die door de overheid gesubsidieerd 
wordt. Als u teveel verdient moet u zelf de 
advocaatkosten betalen. 
 
Door de overheid gesubsidieerde 
rechtsbijstand (een toevoeging) 
Bij een toevoeging betaalt de overheid een deel 
van de kosten van de advocaat. De cliënt betaalt 
bij een toevoeging wel een eenmalige eigen 
bijdrage (zie https://www.rechtsbijstand.nl/), die 
afhankelijk is van het inkomen. 
 
Uw eigen verzamelinkomen en vermogen in 2017 
(van het kalenderjaar 2 jaar geleden, te vinden op 
de achterkant van uw aanslag inkomstenbelasting 
2017) en uw huidige leefsituatie is bepalend of u 
een toevoeging krijgt. Als er geen aanslag 
inkomstenbelasting 2017 is, gebruikt u het loon 
van de jaaropgave van uw werk of uitkering. 
 
Bij de leefsituatie is van belang of u: 
1. alleen woont of samenwoont en  
2. inwonende minderjarige kinderen heeft.  
U mag verder geen vermogen in Box 3 hebben 
boven het heffingvrij vermogen van € 25.000,-. De 
eventuele eigen woning valt normaal gesproken in 
Box 1. Dat is dus geen probleem. 
 
Indien uw eigen verzamelinkomen in 2017 
maximaal € 27.300,- is, komt u sowieso voor een 
toevoeging in aanmerking. Tot € 38.600,- heeft u 
mogelijk recht op een toevoeging. 
 
Alleen wanneer uw inkomen sinds 2017 aanzienlijk 
minder is geworden kan het inkomen en/of 
vermogen in het huidige kalenderjaar (in plaats 
van 2017) bepalend zijn. Dit heet peiljaarverleg-

https://www.rechtsbijstand.nl/


ging en kunt u zelf binnen 6 weken na afwijzing 
van de aanvraag aanvragen bij de Raad voor 
Rechtsbijstand met het formulier op deze pagina. 
 
Naast de eigen bijdrage dient u bij een toevoeging 
nog € 81,- aan griffierecht (het toegangsgeld voor 
de rechtbank) te betalen.  
 
Als uw vermogen na echtscheiding meer dan circa 
€ 15.500,- toeneemt (bv door verkoop of verdeling 
van uw huis of spaargelden/polissen), kan de 
Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging 
intrekken. Dit heet de resultaatbeoordeling. U 
betaalt dan de advocaatkosten alsnog helemaal 
zelf met terugwerkende kracht. Hier vindt u meer 
informatie daarover. 
 
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. U betaalt dan € 
180,- (exclusief 21% BTW) per uur. Inclusief 
BTW is dat € 217,80 per uur. 
In bijzondere gevallen ben ik bereid om mijn 
uurtarief iets te verlagen.  

Het eerste half uur van het eerste gesprek breng ik 
u niet in rekening. Zo kunt u in ieder geval gratis 
met mij kennismaken en uw probleem voorleggen. 
Bij second opinion gesprekken (daar vallen 
gevallen onder waarin u al bijgestaan wordt door 
een advocaat of mediator) is deze korting van ½ 
uur er niet. Daar verricht ik voor het eerste gesprek 
veelal al werkzaamheden en blijft ook mijn bijstand 
veelal beperkt tot één gesprek van 1 of 1½ uur.  

Naast mijn uurtarief bent u normaliter ook 
bijkomende kosten aan griffierecht (het 
toegangsgeld voor de rechtbank) verschuldigd. Dit 
is € 297,-. Soms zijn er aanvullende kosten voor 
uittreksels, voor de deurwaarder en eventuele 
kosten voor deskundigen. Dat meld ik dan. Ook 
reiskosten (€ 0,19 per km ex btw) en reistijd (tegen 

mijn reguliere tarief) breng ik aan u in rekening. 
Vaak vraag ik u in het begin een voorschot. Dit 
voorschot blijft in de regel gedurende mijn 
dienstverlening staan als zijnde ‘onderhanden 
werk‘.  

U ontvangt gewoonlijk elke paar maanden een 
factuur, tenzij de werkzaamheden te beperkt zijn 
geweest. U ontvangt hierbij altijd een omschrijving 
en hoeveel tijd die ik gewerkt heb voor u. De tijd 
die ik voor u werk wordt bijgehouden per 
verrichting, afgerond op 6 minuten en met een 
minimum van 6 minuten per verrichting. Mocht u 
bezwaren hebben tegen de factuur dan dient u die 
binnen 14 dagen na ontvangst kenbaar te maken.  

De betalingstermijn van een factuur is ook 14 
dagen. Daarna bent u wettelijke rente 
verschuldigd. Bij geen of niet-tijdige betaling zal ik 
gerechtelijke stappen zetten. U bent dan 
buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten 
alsmede rente verschuldigd. Voorts zal ik bij niet-
betaling mijn werkzaamheden stopzetten.  

Niet tevreden?  
Als u niet tevreden bent over mijn dienstverlening, 
zou ik het op prijs stellen als u dat met mij 
bespreekt. We kunnen dan kijken hoe ik u 
tegemoet kan komen.  

De kantoorklachtenregeling is van toepassing op 
mijn dienstverlening aan u. Hierin staat onder 
meer de werkwijze beschreven als u een klacht 
indient bij mij. U vindt deze regeling op mijn 
website onder ‘downloads’ en dan bij ‘intake’. Op 
uw verzoek zend ik u deze regeling ook toe. Deze 
regeling houdt in dat u uw klacht eerst bij mij 
indient. Indien we er niet uitkomen, kan de klacht 
voorgelegd worden aan de externe 
klachtenfunctionaris:  
Mr. J. Martens, Martens & Boer Advocaten 
Ruys de Beerenbroucklaan 25 

6417 CC Heerlen  
jmartens@martens-boer-advocaten.nl  
Tel: 045-5710828 Onder leiding van deze 
klachtenfunctionaris wordt in onderling overleg 
getracht een oplossing voor het gerezen probleem 
te vinden. Zo nodig zal door de 
klachtenfunctionaris een oordeel gegeven worden 
over de klacht. Mocht het overleg niet tot een 
bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht 
indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, 
Postbus 90600 te (2509 LP) Den Haag.  

Alle geschillen naar aanleiding van de 
totstandkoming en/of uitvoering van mijn 
rechtsbijstand aan u, inclusief alle 
declaratiegeschillen, worden door deze commissie 
beslecht.  

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. 

Gedragsregels advocaten en 
gedragscode voor vFAS- 
familierechtadvocaten 
Als advocaat ben ik gebonden aan het tuchtrecht 
voor advocaten met de daarbij behorende 
kernwaarden en gedragsregels.Ook is de 
gedragscode voor vFASfamilie-advocaten op mijn 
werk als advocaat toepasselijk. Deze gedragscode 
kunt u hier vinden.  

Tot slot: ik ben er voor u! 
Als advocaat ben ik niet afhankelijk van anderen. 
Ik adviseer u en ben er alleen voor u. U bepaalt 
uiteindelijk wat er gebeurt. U kunt er daarom op 
rekenen dat ik u zo goed mogelijk bijsta. 
 

https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/peiljaarverlegging
https://www.rechtsbijstand.nl/ik-ontvang/heeft-mijn-zaak-financieel-resultaat-opgeleverd/heeft-mijn-zaak-financieel-resultaat-opgeleverd
http://www.tonvanmil.nl/nl/downloads-links-en-checklists/downloads/algemeenintake/
http://www.tonvanmil.nl/nl/downloads-links-en-checklists/downloads/algemeenintake/
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