Overzicht van de inkomensnormen en eigen bijdragen voor gesubsidieerde
mediation door de Raad voor Rechtsbijstand 2019
Wanneer u recht hebt op een tegemoetkoming in de kosten voor mediation of voor een
advocaat geldt: hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw eigen bijdrage is, dus hoe meer u zelf
moet betalen. Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan de hoogte van het inkomen en het
vermogen. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad uit
van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het
peiljaar. De gegevens krijgen we van de Belastingdienst. Doet u geen aangifte, dan gaan we
uit van uw belastbaar inkomen. Zit u in de wettelijke schuldsanering of heeft u te maken met
een faillissement? Vul dan bij uw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand de passende
eigen verklaring in. Mogelijk hoeft u alleen de laagste eigen bijdrage te betalen.
Mediation normen 2019
Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of
eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het
Eigen Bijdrage
peiljaar 2017

Fiscaal jaarinkomen in het
peiljaar 2017

t/m € 19.400

€ 54

t/m € 26.900

€ 19.401 - € 27.300

€ 107*

€ 26.901 - € 38.600

Boven de € 27.300

Aanvrager komt niet in aanmerking
Boven de € 38.600
voor een toevoeging

* wanneer u eerder al € 54 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit
geval dus nog € 53 verschuldigd.
Advocaat in het personen- en familierecht normen 2019
Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of
eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het
Eigen Bijdrage
peiljaar 2017

Fiscaal jaarinkomen in het
peiljaar 2017

t/m € 19.400

€ 345

t/m € 26.900

€ 19.401 - € 20.100

€ 418

€ 26.901 - € 27.9 00

€ 20.101 - € 21.100

€ 574

€ 27.901 - € 29.200

€ 21.101 - € 23.000

€ 731

€ 29.201 - € 32.6 00

€ 23.001 - € 27.300

€ 862

€ 32.601 - € 38.600

Boven de € 27.300

Aanvrager komt niet in aanmerking
Boven de € 38.600
voor een toevoeging

Vermogen
U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation als uw vermogen van twee
jaar geleden meer was dan het zogenoemde heffingvrij vermogen.
Normen 2019
Vrijgesteld vermogen per persoon
2017 (het peiljaar)

€ 25.000

De helft van het heffingvrij vermogen i.v.m. resultaatsbeoordeling
Voor resultaatsbeoordeling geldt de helft van het heffingvrij vermogen (voor 2019 € 30.316),
te weten € 15.180 per persoon.
.

