
 

Inkomensnormen per 1 januari 2014  
Wanneer u recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten, geldt: hoe hoger uw inkomen 
in het peiljaar, hoe meer u zelf moet betalen. U heeft geen recht wanneer uw verzamelinkomen 
hoger is dan € 25.600 (voor alleenstaanden) of € 36.100 (voor gehuwden, samenwonenden of 
eenoudergezin met minderjarig kind). Doet u geen belastingaangifte, dan gaan we uit van uw 
belastbare inkomen. 

Tabel eigen bijdragen  

Alleenstaand  Normen 2014 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin 
met minderjarig(e) kind(eren)  

Fiscaal Jaarinkomen in 
het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar 

t/m € 18.000 € 196 t/m € 25.200 

€ 18.001 - € 18.700 € 360 € 25.201 - € 26.100 

€ 18.701 - € 19.700 € 514 € 26.101 - € 27.400 

€ 19.701 - € 21.600 € 669 € 27.401 - € 30.500 

€ 21.601 - € 25.600 € 823 € 30.501 - € 36.100 

Boven de € 25.600 Aanvrager komt niet in 
aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.100 

Tabel eigen bijdragen personen- en familierecht  

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen. 

 
Alleenstaand  Normen 2014 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin 

met minderjarig(e) kind(eren)  

Fiscaal Jaarinkomen in 
het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar 

t/m € 18.000 € 340 t/m € 25.200 

€ 18.001 - € 18.700 € 412 € 25.201 - € 26.100 

€ 18.701 - € 19.700 € 566 € 26.101 - € 27.400 

€ 19.701 - € 21.600 € 720 € 27.401 - € 30.500 

€ 21.601 - € 25.600 € 849 € 30.501 - € 36.100 

Boven de € 25.600 Aanvrager komt niet in 
aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.100 

 

 



Hardheidsclausule  

Laat uw financiële situatie niet toe dat u deze eigen bijdrage kunt betalen? Dan komt u wellicht in 
aanmerking voor verlaging naar de eigen bijdrage die voor de overige toevoegingen geldt. Bekijk met 
de beslisboom (opent in nieuw venster) en de toelichting (opent in nieuw venster) of deze verlaging 
op u van toepassing kan zijn. 

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 2014 Vrijgesteld vermogen per persoon  

2012 (het peiljaar)  € 21.139 

Bij 65+ geldt een bijzonder extra heffingvrij vermogen van maximaal € 27.984. 

Is uw inkomen of vermogen sterk gedaald?  
De Raad kijkt in 2014 naar uw inkomen en vermogen in 2012. Maar als u sinds 2012 opeens veel 
minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen om naar uw situatie in 2014 te kijken. Dit heet 
een 'verzoek om peiljaarverlegging'.  

Formulier peiljaarverlegging 2014 en toelichting 2014  

Formulier peiljaarverlegging 2013 en toelichting 2013  

 

http://www.rvr.org/nl/subhome_rz/rechtsbijstandverlener,Inkomensgrenzen.html#wijzigingen�
http://www.rvr.org/binaries/rbv-downloads/2013/beslisboom-hhc-penf-versie-1-12.pdf�
http://www.rvr.org/binaries/rbv-downloads/2013/toelichting-hardheidsclausule-eigen-bijdrage-perso.pdf�
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/begrippen/h/heffingvrij_vermogen�
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/pensioen_en_andere_uitkeringen/u_hebt_de_aow_leeftijd_bereikt/extra_vrijstelling_over_vermogen_in_box_3�
http://www.rvr.org/binaries/rz-downloads/9980_peiljaarverlegging_2014_web.pdf�
http://www.rvr.org/binaries/rz-downloads/toelichtingpeiljaar_2014_web.pdf�
http://www.rvr.org/binaries/rz-downloads/eform_peiljaarverlegging_2013-versie-1-00.pdf�
http://www.rvr.org/binaries/rz-downloads/2013-01-28-toelichtingpvj.pdf�

