Toelichting wrb-normen 2019
Toelichting op inkomensnormen, vermogensnormen en eigen bijdrage 2019
Heeft u advies gekregen van het Juridisch Loket, maar is hiermee uw zaak nog niet opgelost? Dan verwijst het
Juridisch Loket u, na beoordeling van uw zaak, door naar een mediator of advocaat. Kunt u de mediator of
advocaat niet betalen? Dan kan uw mediator of advocaat voor u een subsidie aanvragen bij de Raad voor
Rechtsbijstand. Dit heet een ‘toevoeging’.
U krijgt een toevoeging als:
•
•
•

uw inkomen in 2017 onder de norm valt die in uw huidige situatie geldt, en;
u in 2017 niet te veel vermogen heeft, en;
uw zaak voldoet aan alle eisen voor de toevoeging.

U kunt niet voor alle geschillen een toevoeging krijgen. Dit kan één van de juristen van het Juridisch Loket met
u doornemen. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of u recht heeft op een toevoeging.
Verwijzing
Het Juridisch Loket neemt eerst de voorwaarden voor een toevoeging met u door. Komt uw zaak in aanmerking
voor een toevoeging? Dan ontvangt u een verwijzing naar een advocaat, oftewel een ‘diagnosedocument’. In dit
document staat waarom onze jurist vindt dat u in uw situatie een advocaat nodig heeft. Het diagnosedocument
krijgt u mee voor uw advocaat. Met dit diagnosedocument krijgt u korting op uw eigen bijdrage.
Let op: uiteindelijk beslist de Raad voor Rechtsbijstand of u de toevoeging krijgt.
•

•

Vraagt uw advocaat een reguliere toevoeging aan, dan treedt uw advocaat namens u op. Uw geschil
gaat om minimaal €500. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt aan de hand van uw inkomen een eigen
bijdrage. Heeft u een diagnosedocument? Dan krijgt u €54 korting op uw eigen bijdrage.
Vraagt uw advocaat een lichte adviestoevoeging aan, dan adviseert uw advocaat u maximaal 3 uur
over uw rechtspositie. Uw geschil gaat om minimaal €250. Hierbij geldt geen korting van €54 op uw
eigen bijdrage.

Verzamelinkomen 2017
Vraagt uw advocaat of mediator een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand? Dan wordt er uitgegaan
van uw verzamelinkomen (fiscaal jaarinkomen) uit 2017. De Raad voor Rechtsbijstand controleert uw
verzamelinkomen bij de Belastingdienst.
Heffingsvrij vermogen 2017
Uw heffingsvrije vermogen is een vast bedrag van uw vermogen, waarover u geen belasting hoeft te betalen.
Heeft u meer vermogen dan het vermogen dat u volgens de Belastingdienst ‘heffingsvrij’ mag hebben? Dan
krijgt u geen toevoeging. Ook hiervoor controleert de Raad voor Rechtsbijstand uw vermogen uit 2017 bij de
Belastingdienst.

Maximaal vermogen

Gehuwden en
samenwonenden

Alleenstaanden en
eenoudergezinnen

€ 50.000

€ 25.000

Resultaatsbeoordeling
Levert uw rechtszaak een (hoog) geldbedrag op? Dan moet u de advocaatkosten of de kosten voor uw mediator
alsnog zelf betalen. De Raad voor Rechtsbijstand controleert dit na afloop van uw zaak en trekt de toevoeging
mogelijk in.

Resultaat uit de procedure (netto)

Gehuwden en
samenwonenden

Alleenstaanden en
eenoudergezinnen

€ 30.360

€ 15.180
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Peiljaarverlegging
Heeft u in 2019 minder inkomen of vermogen? Dan kunt u vragen of de Raad voor Rechtsbijstand van uw
inkomen en vermogen in 2019 wil uitgaan. Dit wordt een ‘peiljaarverlegging’ genoemd. U kunt een
peiljaarverlegging krijgen als:





u in 2017 geen toevoeging kon krijgen door uw inkomen, maar u in 2019 wel onder de
inkomensnormen valt;
u in 2017 geen toevoeging kon krijgen door uw vermogen, maar u in 2019 wel onder de
vermogensgrens valt.
Of:
u in 2017 wel een toevoeging kreeg, maar uw inkomen in 2019 minimaal 15 % is verlaagd.

U moet het formulier ‘peiljaarverlegging’ versturen naar de Raad voor Rechtsbijstand. Doe dit binnen 6 weken
nadat u een beslissing over uw toevoeging heeft ontvangen. U kunt het formulier ook meesturen met uw
aanvraag.
TABELLEN (bedragen per 1 januari 2019)
A.

Tabel inkomensnormen en eigen bijdrage LICHTE ADVIESTOEVOEGING

Gehuwden, samenwonenden en
eenoudergezinnen

Eigen
bijdrage

Eigen bijdrage
personen- en
familierecht

Alleenstaanden

Verzamelinkomen

Verzamelinkomen

Vanaf

Tot en met

Vanaf

Tot en met

€0

€ 27.900

€

78

€ 110

€0

€ 20.100

€ 27.901

€ 38.600

€ 131

€ 144

€ 20.101

€ 27.300

B.
Tabel inkomensnormen en eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand REGULIERE TOEVOEGING
(Kreeg u vóór de toevoeging een diagnosedocument? Dan geldt de eigen bijdrage die tussen haakjes staat)
Gehuwden, samenwonenden en
eenoudergezinnen

Eigen
bijdrage

Eigen bijdrage
personen- en
familierecht

Alleenstaanden

Verzamelinkomen

Verzamelinkomen

Vanaf

Tot en met

Vanaf

Tot en met

€0

€ 26.900

€ 199 (€ 145)

€ 345 (€ 291)

€0

€ 19.400

€ 26.901

€ 27.900

€ 365 (€ 311)

€ 418 (€ 364)

€ 19.401

€ 20.100

€ 27.901

€ 29.200

€ 522 (€ 468)

€ 574 (€ 520)

€ 20.101

€ 21.100

€ 29.201

€ 32.600

€ 679 (€ 625)

€ 731 (€ 677)

€ 21.101

€ 23.000

€ 32.601

€ 38.600

€ 835 (€ 781)

€ 862 (€ 808)

€ 23.001

€ 27.300

C.

Tabel inkomensnormen en eigen bijdrage gesubsidieerde MEDIATION TOEVOEGING

Gehuwden, samenwonenden en
eenoudergezinnen

Eigen
bijdrage

Eigen
bijdrage

Alleenstaanden

Verzamelinkomen

Tot 4 uur

4 uur of meer

Verzamelinkomen

Vanaf

Tot en met

€0

€ 26.900

€ 54

+€

€ 26.901

€ 38.600

€ 54

+ € 53

0

Vanaf

Tot en met

€0

€ 19.400

€ 19.401

€ 27.300

Voor gratis juridisch advies en contact met een van onze juristen ga naar www.juridischloket.nl of bel 09008020 (elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur. *€ 0.25 p/min).
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