Voorwaarden toevoeging 2022
Voorwaarden 2022
Voor de hulp van een advocaat of mediator kunt u soms een vergoeding krijgen. Dit heet een ‘toevoeging’. U
betaalt dan een lagere eigen bijdrage voor de kosten van uw advocaat of mediator.
De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u de toevoeging krijgt. De belangrijkste regels voor 2022 zijn:
•
•
•

Uw inkomen in 2020 is niet te hoog.
U heeft in 2020 niet te veel vermogen, zoals spaargeld.
Uw zaak voldoet aan alle eisen voor de toevoeging.

Had u in 2020 meer inkomen of vermogen dan nu? Vraag dan een ‘peiljaarverlegging’ aan.

Doorverwijzing
Het Juridisch Loket kijkt eerst wat u zelf kunt doen aan de zaak. Als het verstandig is om naar een advocaat of
mediator te gaan, krijgt u van ons een doorverwijzing: het diagnosedocument. Geef het diagnosedocument aan
uw advocaat of mediator. Die vraagt hiermee de toevoeging voor u aan. U hoeft het dus niet zelf aan te vragen.
U kunt 3 soorten toevoegingen krijgen:
•
•
•

lichte advies toevoeging (LAT), als uw advocaat maximaal 3 uur advies geeft;
reguliere toevoeging, als uw advocaat u helpt bij een zaak om minimaal € 500;
mediation toevoeging, als u hulp krijgt van een mediator.

Vermogen
Uw vermogen mag in 2020 niet hoger zijn dan het ‘heffingsvrij vermogen’. Dit is een vast bedrag waarover u geen
belasting betaalt. De Raad voor Rechtsbijstand controleert dit bij de Belastingdienst.
Vermogensgrens voor een toevoeging

Maximaal vermogen

Gehuwden en
samenwonenden

Alleenstaanden en
eenoudergezinnen

€ 61.692

€ 30.846

Resultaatsbeoordeling
Als uw zaak veel geld oplevert, trekt de Raad voor Rechtsbijstand de vergoeding in. De kosten voor uw advocaat
of mediator moet u dan toch nog zelf betalen. De Raad voor Rechtsbijstand controleert het geldbedrag na afloop
van uw zaak. Dit heet een ‘resultaatsbeoordeling’.

Resultaat uit de zaak (netto)

Gehuwden en
samenwonenden

Alleenstaanden en
eenoudergezinnen

€ 31.747

€ 15.873,50

Inkomen
Uw verzamelinkomen in 2020 mag niet te hoog zijn. Dit bedrag staat op uw definitieve aanslag
Inkomstenbelasting 2020. De Raad voor Rechtsbijstand controleert dit bij de Belastingdienst.

Kijk voor gratis juridisch advies op www.juridischloket.nl. Of bel 0900-8020, elke werkdag tussen 09.00 - 17.00 uur (€ 0,10 per
minuut met een maximum van € 12,50. Daarnaast betaalt u een starttarief van 4,5 cent en uw gebruikelijke belkosten.)

Voorwaarden toevoeging 2022
Inkomensgrenzen en eigen bijdrage vanaf 1 januari 2022
A.

LICHTE ADVIES TOEVOEGING
Getrouwd, geregistreerd
partnerschap, samenwonend en
eenoudergezin

Eigen
bijdrage

Eigen bijdrage
personen- en
familierecht

Alleenstaand

Verzamelinkomen

Verzamelinkomen

Vanaf

Tot en met

€0

€ 30.100

€ 84

€ 30.101

€ 41.600

B.

Vanaf

Tot en met

€ 118

€0

€ 21.600

€ 141

€ 155

€ 21.601

€ 29.400

Eigen
bijdrage

Eigen bijdrage
personen- en
familierecht

REGULIERE TOEVOEGING
Getrouwd, geregistreerd
partnerschap, samenwonend en
eenoudergezin

Alleenstaand

Verzamelinkomen

Verzamelinkomen

Vanaf

Tot en met

Vanaf

Tot en met

€0

€ 29.000

€ 156

€ 315

€0

€ 20.900

€ 29.001

€ 30.100

€ 336

€ 393

€ 20.901

€ 21.600

€ 30.101

€ 31.500

€ 505

€ 562

€ 21.601

€ 22.900

€ 31.501

€ 35.200

€ 675

€ 731

€ 22.901

€ 24.800

€ 35.201

€ 41.600

€ 843

€ 873

€ 24.801

€ 29.400

C.

MEDIATION TOEVOEGING
Getrouwd, geregistreerd
partnerschap, samenwonend en
eenoudergezin

Eigen
bijdrage

Alleenstaand

Verzamelinkomen

Verzamelinkomen

Vanaf

Tot en met

Vanaf

Tot en met

€0

€ 29.000

€ 58

€0

€ 20.900

€ 29.001

€ 41.600

€ 115

€ 20.901

€ 29.400

Peiljaarverlegging
Heeft u in 2022 minder inkomen of vermogen? Vraag de Raad voor Rechtsbijstand om van uw inkomen en
vermogen van 2022 uit te gaan. U vraagt dan om een ‘peiljaarverlegging’. U kunt een peiljaarverlegging krijgen in
de volgende situaties:
•
•
•

Uw inkomen is in 2020 te hoog voor een toevoeging, maar in 2022 niet. En uw vermogen in 2022 is ook
niet te hoog.
Uw vermogen is in 2020 te hoog voor een toevoeging, maar in 2022 niet. En uw inkomen is ook niet te
hoog.
U kunt een toevoeging krijgen op basis van uw gegevens in 2020. Maar uw inkomen gaat in 2022
minimaal 15% omlaag. U krijgt dan misschien een lagere eigen bijdrage.

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.

Kijk voor gratis juridisch advies op www.juridischloket.nl. Of bel 0900-8020, elke werkdag tussen 09.00 - 17.00 uur (€ 0,10 per
minuut met een maximum van € 12,50. Daarnaast betaalt u een starttarief van 4,5 cent en uw gebruikelijke belkosten.)

