INFORMATIE OVER GEFINANCIEERDE RECHTSBIJSTAND
De Wet op de rechtsbijstand (Wrb) regelt dat mensen die geen advocaat of mediator
kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde
rechtsbijstand of gesubsidieerde mediation. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u
daarvoor in aanmerking komt. Indien u vermoed dat u in aanmerking komt voor
gefinancierde rechtsbijstand dient u dit aan te geven bij het eerste contact met de
advocaat.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u alle noodzakelijke gegevens en bescheiden
aanlevert zodat door uw advocaat een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand kan
worden aangevraagd. Mocht achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige gegevens
hebt verstrekt dan kan de toevoeging tussentijds worden beëindigd of ingetrokken.
Wanneer voor u een toevoeging wordt aangevraagd bevestigt u daarmee expliciet:
ermee bekend te zijn dat de belastingdienst (op verzoek van de Raad voor
Rechtsbijstand) aan de Raad voor rechtsbijstand met behulp van het BSN nummer
de gegevens omtrent het inkomen en vermogen verstrekt (indien van toepassing
ook van de partner via BSN nummer partner);
ermee bekend te zijn dat de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van
inschrijving (bij de Gemeentelijke Basis Administratie) de persoonsgegevens en het
BSN nummer controleert (indien van toepassing ook van de partner);
ermee bekend te zijn dat, indien sprake is van een vreemdelingennummer, de Raad
voor Rechtsbijstand bij de Basisvoorziening Vreemdelingen de persoonsgegevens
en het vreemdelingennummer controleert;
ermee bekend te zijn dat de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de
cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand;
ermee bekend te zijn dat het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen
van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging of tot
strafvervolging;
dat alle gegevens volledig en naar waarheid aan Van Delft Advocaten zijn verstrekt
ten behoeve van de aanvraag van een toevoeging;
ermee bekend te zijn dat het procederen op toevoeging niet uitsluit dat bij geheel
of gedeeltelijk verlies van de procedure een veroordeling in de proceskosten door
de rechter kan worden uitgesproken;
dat alle kosten van derden die niet onder de toevoeging vallen door Van Delft
Advocaten aan u zullen worden doorberekend (bijv. griffierechten, kosten
uittreksels, kosten deskundigen etc.);
ermee bekend te zijn dat de verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht kan
worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat is
behaald (50% van het van toepassing zijnde heffingsvrij vermogen);
ermee bekend te zijn dat indien niet tijdig de bij de aanvraag benodigde of nader
opgevraagde stukken en/of gegevens dan wel onjuiste stukken en/of gegevens
worden ontvangen door Van Delft Advocaten, en de toevoeging derhalve niet of
niet tijdig wordt verkregen (al dan niet na een zelf in te dienen peiljaarlegging
verzoek door de opdrachtgever), danwel indien op enig moment blijkt dat geen
(definitieve) toevoeging wordt verkregen en/of de toevoeging wordt ingetrokken
dan wel de opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt, waardoor ten
onrechte een toevoeging is aangevraagd en/of verkregen, de werkzaamheden op
betalende basis zullen worden verricht. Voor het tarief zal worden uitgegaan van
het referentietarief
dat ook in de overeenkomst staat opgenomen voor het geval geen
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(onvoorwaardelijke) toevoeging mocht worden verkregen;
ermee bekend te zijn dat Van Delft Advocaten op toevoegingsbasis geen
boedelverdelingen behandeld. In dat geval zullen de werkzaamheden ter zake de
boedelverdeling uitsluitend op betalende basis worden uitgevoerd en in een apart
dossier worden geadministreerd. Voor het tarief zal worden uitgegaan van het
referentietarief dat ook in de overeenkomst staat opgenomen voor het geval geen
(onvoorwaardelijke) toevoeging mocht worden verkregen.

Inkomensnormen
Als de advocaat voor u een bijdrage in de kosten van een advocaat of mediator
aanvraagt, dan kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar de hoogte van uw inkomen en
vermogen. Bij de controle gaat de Raad voor Rechtsbijstand uit van uw gegevens van
twee jaar vóór het huidige kalenderjaar (het peiljaar). Deze gegevens krijgt de Raad voor
Rechtsbijstand van de Belastingdienst. Doet u geen belastingaangifte, dan wordt
uitgegaan uw belastbaar inkomen/vermogen. Elk jaar worden de inkomensnormen en
eigen bijdragen geïndexeerd. Dit betekent dat de hoogte wordt aangepast aan de
algemene prijsontwikkelingen. Heeft u een te hoog inkomen of vermogen, dan heeft u
geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Indien uw inkomensgegevens ten tijde van de aanvraag van de toevoeging nog niet
definitief waren vastgesteld door de Belastingdienst zal de Raad voor Rechtsbijstand deze
gegevens later opnieuw controleren. De Raad gaat dan bij de aanvraag uit van de op dat
moment beschikbare gegevens. De hercontrole vind ongeveer twee jaar na afgifte van de
toevoeging plaats. Op basis van de her controle neemt de Raad voor Rechtsbijstand dan
een nieuw besluit. Indien de Belastingdienst uw inkomen in het peiljaar op een lager
bedrag heeft vastgesteld, wordt de eerder opgelegde eigen bijdrage verlaagd. Indien de
Belastingdienst uw inkomen in het peiljaar op een hoger bedrag heeft vastgesteld wordt
de eerder opgelegde eigen bijdrage verhoogd. Het is ook mogelijk dat u achteraf bezien
geen recht blijkt te hebben op een toevoeging. In dat geval wordt de eerder verleende
toevoeging ingetrokken en dient u de kosten van de advocaat alsnog zelf te betalen.
De door u te betalen eigen bijdrage(n)
Bij het bepalen van de hoogte van uw eigen bijdrage geldt: hoe hoger uw inkomen was
in het peiljaar, hoe meer u zelf moet betalen. Voor mediation gelden aparte eigen
bijdragen. Heeft u van een advocaat alleen een eenvoudig advies nodig (de lichte advies
toevoeging: “LAT”), dan gelden hiervoor afwijkende (lagere) eigen bijdragen. Ook bij
zaken op het gebied van het personen- en familierecht gelden aparte (doch hogere)
eigen bijdragen.
Zit u in de wettelijke schuldsanering (WSNP) of heeft u te maken met een faillissement?
Dan vult u een aparte eigen verklaring in. Mogelijk hoeft u dan alleen de laagste eigen
bijdrage te betalen. Bent u gedetineerd ten tijde van de toevoegingsaanvraag? Dan
wordt aan u geen eigen bijdrage opgelegd.
Een toevoeging wordt per rechtsbelang verleend. Voor iedere verleende toevoeging
betaalt u de volledige eigen bijdrage.
Wilt u dat een andere advocaat de werkzaamheden van uw eerste advocaat overneemt
en nog eens over de zaak adviseert? Dat kan. Dit noemen we een opvolgend
deskundigenoordeel. U betaalt voor een opvolgend deskundigenoordeel wel nog een keer
de eerder berekende eigen bijdrage.
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Heeft uw advocaat meer tijd nodig dan gebruikelijk voor de behandeling van de zaak,
omdat de zaak juridisch of feitelijk complex of bewerkelijk is? Dan moet u nog een keer
de eerder berekende eigen bijdrage betalen indien de Raad voor Rechtsbijstand aan de
advocaat extra uren beschikbaar stelt.
U ontvangt zelf een brief van de Raad voor Rechtsbijstand over de beslissing op de
toevoegingsaanvraag en de hoogte van de (extra) opgelegde eigen bijdrage.
Korting op de eigen bijdrage
U komt mogelijk in aanmerking voor een korting van € 53,00 op de aan u op te leggen
eigen bijdrage. Deze korting kan alleen verkregen worden na een verwijzing van het
Juridische Loket (www.hetJL.nl / telefoon: 0900-8020). Indien u in aanmerking wenst te
komen voor deze korting, is het uw eigen verantwoordelijkheid om een verwijzing te
regelen bij het Juridisch Loket. De verwijzing van het Juridisch Loket dient uiterlijk drie
werkdagen na het eerste gesprek/eerste correspondentie met de advocaat / mediator
over uw dossier te worden ontvangen door de advocaat / mediator. Indien de verwijzing
later of niet wordt ontvangen, bestaat geen recht op de korting en zal de toevoeging
zonder de verwijzing worden aangevraagd.
Hieronder treft u de inkomensnormen voor 2017 (met peiljaar 2015) aan. Let op, u kunt
aan deze tabellen geen rechten ontlenen. Voor de exacte bedragen die op de datum van
de aanvraag van de toevoeging voor u gelden verwijzen we u naar de website
www.rvr.org. De tabellen zijn uitsluitend opgenomen ter indicatie van de te verwachten
eigen bijdrage. U leest in de op uw situatie van toepassing zijnde tabel af of u op basis
van uw fiscaal inkomen in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en hoeveel
de aan u op te leggen eigen bijdrage bedraagt. De normen voor 2017 zijn:
Reguliere toevoeging
Inkomensnormen en eigen bijdragen 2017
Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of
eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in
het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het
peiljaar

t/m € 18.700

€ 196

t/m € 26.000

€ 18.701 - € 19.400

€ 360

€ 26.001 - € 27.000

€ 19.401 - € 20.400

€ 514

€ 27.001 - € 28.300

€ 20.401 - € 22.300

€ 669

€ 28.301- € 31.500

€ 22.301 - € 26.400

€ 823

€ 31.501 - € 37.300
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Boven de € 26.400

Aanvrager komt niet in aanmerking
voor een toevoeging

Boven de € 37.300

Voor personen- en familierecht gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen.
De normen per 1 januari 2017 zijn:
Inkomensnormen en eigen bijdragen 2016 personen- en familierecht
Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of
eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in
het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het
peiljaar

t/m € 18.700

€ 340

t/m € 26.000

€ 18.701 - € 19.400

€ 412

€ 26.001 - € 27.000

€ 19.401 - € 20.400

€ 566

€ 27.001 - € 28.300

€ 20.401 - € 22.300

€ 720

€ 28.301 - € 31.500

€ 22.301 - € 26.400

€ 849

€ 31.501 - € 37.300

Boven de € 26.400

Aanvrager komt niet in aanmerking
voor een toevoeging

Boven de € 37.300

Inkomensnormen en eigen bijdragen 2017 bij mediation (tot vier uur):
Alleenstaand

Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin

Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2015

t/m
€
18.700

€
18.701
t/m €
26.400

Boven de
€ 26.400

t/m
€ 26.000

€
26.001
t/m €
37.300

Boven
de
€ 37.300

Eigen
bijdrage
bij
mediation
tot vier uur

€ 53

€ 53

Aanvrager
komt
niet in
aanmerking
voor een
toevoeging

€ 53

€ 53

Aanvrager
komt
niet in
aanmerking
voor een
toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation (vier uur of meer):
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Alleenstaand

Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin

Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2015

t/m
€
18.700

€
18.701
t/m €
26.400

Boven
de
€ 26.400

t/m
€ 26.000

€
26.001
t/m €
37.300

Boven de
€ 37.300

Eigen
bijdrage bij
mediation
vier uur of
meer

€ 53

€ 105*

Aanvrager
komt
niet in
aanmerking
voor een
toevoeging

€ 53

€ 105*

Aanvrager
komt
niet in
aanmerking
voor een
toevoeging

* wanneer u eerder a; € 53,00 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u
in dit geval dus nog € 52,00 verschuldigd.
Voor de lichte adviestoevoeging (LAT) gelden afwijkende inkomensnormen en eigen
bijdragen. Die normen zijn per 1 januari 2017:
LAT normen 2017
Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of
eenoudergezin

€ 19.400 en lager

€ 77

€ 27.000 en lager

Tussen € 19.400 en ten
hoogste € 26.400

€ 129

Tussen € 27.000 en ten
hoogste € 37.300

Boven de € 26.400

Aanvrager komt niet in
aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 37.300

Voor LAT personen- en familierecht gelden afwijkende inkomensnormen en eigen
bijdragen. De normen per 1 januari 2016 zijn:
LAT normen 2017 personen- en familierecht
Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of
eenoudergezin

€ 19.400 en lager

€ 108

€ 27.000 en lager

Tussen € 19.400 en ten
hoogste € 26.400

€ 142

Tussen € 27.000 en ten
hoogste € 37.300
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Boven de € 26.400

Aanvrager komt niet in
aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 37.300

U heeft daarnaast geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of gesubsidieerde
mediation als uw vermogen (zoals spaargeld of een tweede huis) in box 3 in (het
peiljaar) hoger is dan het zogenoemde heffingsvrije vermogen.
Vermogensnormen 2017 voor rechtsbijstand en mediation,
vrijgesteld vermogen per persoon

2015 (het peiljaar) € 21.330,00
Bij 65+ geldt nog een extra heffingsvrij vermogen
van maximaal € 28.236,00.
Tussentijdse beëindiging van de toevoeging
Let op: In bepaalde gevallen mag de advocaat / mediator zich na toestemming van de
Raad voor Rechtsbijstand onttrekken aan uw zaak (artikel 33 Wrb). Dit mag de advocaat
indien u weigert om de noodzakelijke medewerking aan de zaak te verlenen, indien
sprake is van een vertrouwensbreuk of indien u de eigen bijdrage niet (tijdig) betaalt aan
de advocaat / mediator. De advocaat / mediator zal dan een verzoek bij de Raad voor
Rechtsbijstand indienen om de verleende toevoeging tussentijds te beëindigen. De Raad
voor rechtsbijstand zal, na ontvangst van een dergelijk verzoek, om uw reactie vragen.
Indien de Raad voor Rechtsbijstand besluit de toevoeging tussentijds te beëindigen, kunt
u voor hetzelfde rechtsbelang geen toevoeging meer krijgen.
Intrekking toevoeging op grond van de resultaatsbeoordeling
De opbrengst uit uw zaak noemen we het resultaat. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt
na afloop van de zaak aan de hand van het resultaat wie de kosten van de mediator of
advocaat moet betalen. Dat heet de resultaatbeoordeling. De resultaatsbeoordeling geldt
voor alle civiele of bestuursrechtelijke zaken. U kunt daarbij denken aan: achterstallig loon,
een ontbindingsvergoeding/afkoopsom, een schadevergoeding/smartengeld, de
opbrengst van de verkoop van een woning bij echtscheiding, de betaling/vordering
wegens overbedeling bij echtscheiding.
Als het resultaat van uw zaak ten minste 50% van het op u van toepassing zijnde
heffingsvrij vermogen bedraagt zal de Raad voor Rechtsbijstand de aan u verleende
toevoeging intrekken. In 2017 bedraagt het heffingsvrije vermogen € 25.000,00 per
persoon. De ouderentoeslag in vanaf 2016 vervallen.
Voor nadere informatie over gefinancierde rechtshulp verwijzen wij u naar de site van de
Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org
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