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Hoeveel inkomen mag u hebben om gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation te
krijgen?
Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de overheid,
www.rijksoverheid.nl, of op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org.

Berekening draagkracht in het inkomen en vermogen bij scheiding
Wanneer u gaat scheiden, wordt voor de berekening van uw inkomen en vermogen gekeken naar uw
financiële situatie van twee jaar geleden.
Gegevens peiljaar
Omdat uw inkomen en vermogen in het lopende jaar nog niet bekend zijn, verstrekt de Belastingdienst
de gegevens van uw inkomen en vermogen van twee jaar terug. Dit jaar wordt het peiljaar genoemd.
Als u bijvoorbeeld in 2016 een aanvraag doet, verstrekt de Belastingdienst dus uw gegevens van
2014. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt uw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand op
basis van dit peiljaar.
Wanneer uw inkomen of vermogen inmiddels flink is gedaald, kunt u de Raad voor Rechtsbijstand
verzoeken het peiljaar te verleggen. De Raad heeft hiervoor een aanvraagformulier.
Inkomen
U krijgt in beginsel gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation als uw fiscaal jaarinkomen (of wel uw
verzamelinkomen in box 1) in 2014 lager was dan:
€ 26.000,00 voor alleenstaanden;
€ 36.800,00 voor gehuwden, eenoudergezinnen, geregistreerde partners of samenwonenden.
Bij een scheiding geldt in het algemeen de norm voor alleenstaanden voor u of, als u minderjarige bij
u thuiswonende kinderen hebt, de norm van alleenstaande ouders.
Na afloop van de zaak wordt gekeken naar het ontvangen inkomen en naar het ontvangen vermogen.
Als blijkt dat dan niet meer wordt voldaan aan de criteria voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt de
toevoeging ingetrokken en moet alsnog de advocaat per uur worden betaald. Vaak volgt deze
eindbeoordeling pas vele maanden of jaren na afloop van de zaak.
Vermogensvrijstelling
U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen van twee jaar geleden meer
was dan het heffingsvrije vermogen. Met andere woorden: betaalde u belasting in box 3 dan wordt uw
aanvraag afgewezen.
Het bedrag van het heffingsvrije vermogen is voor het peiljaar 2014 gesteld op € 21.139,00 per
belastingplichtig persoon.
Bent u 65+ dan geldt onder omstandigheden een bijzonder extra heffingsvrij vermogen van maximaal
€ 27.984,00 per persoon.
Er wordt ook gekeken naar 'de opbrengst'
Na afloop van de verleende rechtsbijstand controleert de Raad voor Rechtsbijstand op basis van de
financiële uitkomst, ofwel de opbrengst van uw zaak, of u zelf de kosten van uw advocaat of mediator
zou kunnen betalen. Dat is zo, indien u een geldbedrag ontvangt dat tenminste 50% van het voor u
geldende heffingsvrije vermogen bedraagt.
Is de opbrengst meer, dan wordt de toevoeging ingetrokken. U moet dan alle kosten van de advocaat
of mediator alsnog zelf betalen. Het is daarbij niet van belang waarom u dit geld krijgt. Ook een
vordering op een geldbedrag telt mee.
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Eigen bijdrage
Als u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand dient u een eigen bijdrage te betalen. De hoogte
van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en gezinssituatie. De eigen bijdrage die u betaalt
voor mediation, is lager dan de eigen bijdrage voor een advocaat.
Verzamelinkomen en eigen bijdrage
In onderstaande tabel staan de bruto inkomensgrenzen (peiljaar 2014) die de Raad voor de
Rechtsbijstand hanteert bij de bepaling van uw eigen bijdrage.
In tabel I vindt u de eigen bijdrage die u betaalt als u een advocaat inschakelt.
In tabel II vindt u de eigen bijdrage die u betaalt als u kiest voor mediation.

Tabel I: Inkomensgrenzen en eigen bijdrage die u betaalt als u in het familierecht een advocaat
inschakelt
Gehuwd/Samenwonend/Eenoudergezin

Alleenstaand

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in
het peiljaar

t/m € 25.600

€ 340

t/m € 18.400

€ 25.601 - € 26.600

€ 412

€ 18.401 - € 19.100

€ 26.601 - € 27.900

€ 566

€ 19.101 - € 20.100

€ 27.901 - € 31.100

€ 720

€ 20.101 - € 22.000

€ 31.101 – € 36.800

€ 849

€ 22.001 - € 26.000

Tabel II: Voor mediation gelden afwijkende eigen bijdragen
Gehuwd,
samenwonend of
eenoudergezin

Eigen bijdrage bij
mediation tot vier uur

Eigenbijdrage bij
mediation van vier uur
of meer

Alleenstaand

t/m € 25.600

€ 53

€ 53

t/m € 18.400

€ 25.601 - € 36.800

€ 105

€ 105

€ 18.401 - € 26.000

Advocaat na mediation
Als mediation niet tot overeenstemming leidt, is het mogelijk dat u in dezelfde zaak alsnog een
advocaat moet inschakelen. In dat geval wordt de eigen bijdrage die u betaald heeft voor de mediation
in mindering gebracht op de bijdrage die u daarna voor de advocaat betaalt.

