HET AANVRAGEN VAN TOEGEVOEGDE RECHTSBIJSTAND PER 1 JANUARI 2022
Om in aanmerking te komen voor door de Staat gefinancierde rechtshulp dient u aan de behandelend
advocaat (een kopie van) uw legitimatiebewijs te verstrekken, waarna deze namens u toegevoegde
rechtsbijstand zal aanvragen. U komt in aanmerking voor toegevoegde rechtsbijstand indien u voldoet
aan de navolgende voorwaarden:
Inkomenstoets:
Er wordt gekeken naar het verzamelinkomen (dat is het belastbare inkomen in box 1, 2 en 3 vóór
belastingheffing en vóór de persoonsgebonden aftrek) dat u en uw eventuele partner hadden in het
tweede kalenderjaar (het peiljaar) voor de aanvraag. Dus bij een toevoegingsaanvraag in 2022 geldt het
verzamelinkomen van 2020. Daarbij gelden de onderstaande inkomensgrenzen. Indien uw inkomen in
2020 hoger was dan komt u derhalve niet in aanmerking voor toegevoegde rechtsbijstand. Afhankelijk
van de hoogte van het verzamelinkomen, zal van u een eigen bijdrage worden gevraagd.
Tabel eigen bijdragen personen- en familierecht
Alleenstaand

Gehuwd/Samenwonend/Eenoudergezin

Fiscaal Jaarinkomen in het Eigen
peiljaar
Bijdrage

Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 20.900

€ 373

t/m € 29.000

€ 20.901 - € 21.600

€ 451

€ 29.001 - € 30.100

€ 21.601 - € 22.900

€ 620

€ 30.101 - € 31.500

€ 22.901 - € 24.800

€ 789

€ 31.501 - € 35.200

€ 24.801 - € 29.400

€ 931

€ 35.201 - € 41.600

Tabel eigen bijdragen overige procedures (ook van toepassing bij OTS zaken)
Alleenstaand

Gehuwd/Samenwonend/Eenoudergezin

Fiscaal Jaarinkomen in het Eigen
peiljaar
Bijdrage

Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 20.900

€ 214

t/m € 29.000

€ 20.901 - € 21.600

€ 394

€ 29.001 - € 30.100

€ 21.601 - € 22.900

€ 563

€ 30.101 - € 31.500

€ 22.901 - € 24.800

€ 733

€ 31.501 - € 35.200

€ 24.801 - € 29.400

€ 901

€ 35.201 - € 41.600

Een alleenstaande komt niet in aanmerking voor een toevoeging als het inkomen hoger is dan
€ 29.400,00 en een gehuwde, samenwonende of alleenstaande ouder komt niet in aanmerking als
het inkomen hoger is dan € 41.600,00 in het peiljaar.
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Andere normen voor een 'licht advies'
Als u van een advocaat alleen een eenvoudig advies nodig hebt, dan noemen we dit een Lichte Advies
Toevoeging (LAT). Hiervoor gelden afwijkende eigen bijdragen.
U heeft geen recht op een bijdrage in de kosten voor een licht advies als in 2020 (peiljaar voor 2022) uw
vermogen hoger is dan het heffingsvrije vermogen.
Tabel eigen bijdragen LAT regulier toevoeging

Alleenstaand

Normen 2022

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

Fiscaal jaarinkomen in
het peiljaar

Eigen bijdrage

Fiscaal inkomen in het peiljaar

t/m € 21.600

€ 83

t/m € 30.100

€ 21.601 t/m € 29.400

€ 141

€ 30.101 t/m € 41.600

Boven de € 29.400

Aanvrager komt niet in
Boven de € 41.600
aanmerking voor een toevoeging

In het personen- en familierecht gelden ook voor de LAT andere eigen bijdragen:
Tabel eigen bijdragen LAT personen- en familierecht

Alleenstaand

Normen 2022

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

Fiscaal jaarinkomen in
het peiljaar

Eigen bijdrage

Fiscaal inkomen in het peiljaar

t/m € 21.600

€ 118

t/m € 30.100

€ 21.601 t/m € 29.400

€ 155

€ 30.101 t/m € 41.600

Boven de € 29.400

Aanvrager komt niet in
Boven de € 41.600
aanmerking voor een toevoeging

Hardheidsclausule in familiezaken:
Laat uw financiële situatie het 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 of u hiervoor in aanmerking komt (bijlage).
Verwijzing Juridisch Loket:
Indien u een verwijzing heeft aangevraagd via het Juridisch Loket (tel. 0900-8020) en er wordt een
diagnosedocument afgegeven dan krijgt u een korting op de eigen bijdrage van € 58,00 (niet bij LAT)
In coronatijd is een verwijzing niet vereist en zal de korting automatisch worden toegepast!
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Wettelijke schuldsanering en faillissement:
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.
Bijzondere bijstand:
Indien u een bijstandsuitkering geniet, is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen voor de eigen
bijdrage en het griffierecht dat u bent verschuldigd. Deze kosten worden dan volledig vergoed. Het
verdient de voorkeur dat u de uitkeringsinstantie verzoekt om de bijdrage rechtstreeks over te maken op
de rekening van de advocaat.
Verleggen peiljaar:
Indien uw inkomen echter in het jaar van aanvraag 15% lager ligt dan in het peiljaar bestaat er de
mogelijkheid om binnen 6 weken na de beslissing op de toevoegingsaanvraag de Raad voor
Rechtsbijstand te verzoeken om het peiljaar te verleggen naar het jaar van de aanvraag. Indien uw
inkomen in het jaar van aanvraag niet 15% lager is, maar wel zo laag dat u binnen de inkomensgrenzen
valt en dat niet het geval zou zijn indien wordt uitgegaan van het peiljaar, kunt u alsnog in aanmerking
komen voor het verleggen van het peiljaar tot het jaar van aanvraag, maar alsdan wordt wel de hoogst
mogelijke eigen bijdrage opgelegd.
In het geval van peiljaarverlegging wordt de toevoeging en de daarbij behorende eigen bijdrage voorlopig
toegekend en vastgesteld. Indien achteraf blijkt dat u een hogere eigen bijdrage bent verschuldigd, wordt
het verschil alsnog geïnd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien blijkt dat u alsnog niet in aanmerking
komt voor toegevoegde rechtsbijstand, wordt de toevoeging ingetrokken en worden de gewerkte uren
door de advocaat bij u gedeclareerd.
Tevens wordt de toevoeging ingetrokken in de navolgende omstandigheden:
-

de kosten van rechtsbijstand zijn te verhalen op een derde;
indien door de rechtsbijstand u een netto geldsom verkrijgt dat 50% of meer bedraagt dan het
drempelbedrag dat de Raad voor Rechtsbijstand hanteert (zie ook verderop onder LET OP);
of als u een inbare vordering verkrijgt van 50% of meer van het drempelbedrag dat de Raad voor
Rechtsbijstand hanteert (zie verderop onder LET OP).

Geschat inkomen:
Indien uw inkomen door middel van een schatting is vastgesteld, omdat u bijvoorbeeld nog geen aangifte
inkomstenbelasting heeft gedaan over het peiljaar of omdat er een wijziging in uw inkomen heeft
plaatsgevonden, dan is het mogelijk dat er op een later moment (dit kan na een aantal jaar zijn) nog een
hercontrole van uw inkomen plaatsvindt. Indien u alsdan alsnog niet in aanmerking komt voor
gefinancierde rechtshulp, dient u de door de Raad voor Rechtsbijstand aan de advocaat betaalde
vergoeding terug te betalen. Ook is het mogelijk dat de advocaat u alsdan op basis van het gebruikelijke
uurtarief alsnog een declaratie stuurt.
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Vermogenstoets:
Daarnaast geldt er een vermogenstoets. Daarbij wordt gekeken naar de gemiddelde
rendementsgrondslag in box 3. Indien het vermogen meer bedraagt dan het heffingsvrije vermogen, dan
bestaat er geen recht op toevoeging.
Het heffingsvrije vermogen voor een alleenstaande is in:
2020 € 30.846,00
Zowel de inkomenstoets als de vermogenstoets worden rechtstreeks door de Raad voor Rechtsbijstand
gecontroleerd bij de Belastingdienst.
In een groot aantal gevallen is direct duidelijk dat u in aanmerking komt voor een toevoeging en welke
eigen bijdrage daarbij hoort. De behandelend advocaat kan u dat dan direct mededelen. In sommige
gevallen is het wat ingewikkelder. De behandelend advocaat zal u dan mededelen dat de kans aanwezig
is dat u zelf de kosten voor de rechtsbijstand dient te voldoen.
Bij het aanvragen van de toevoeging zal tevens de verwachte eigen bijdrage aan u worden gefactureerd.
Dit bedrag zal worden verrekend, voor zover noodzakelijk, met de definitieve eigen bijdrage, zoals deze
door de Raad voor Rechtsbijstand wordt bepaald, dan wel met de 1 e declaratie, voor zover de toevoeging
mocht worden afgewezen.
LET OP:
DE TOEVOEGING WORDT DUS ALTIJD VOORWAARDELIJK VERLEEND. INDIEN U AAN HET
EINDE VAN DE ZAAK ALSNOG VERMOGEN VERKRIJGT DAT MEER IS DAN 50% VAN HET
DREMPELBEDRAG DAT DE RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND HANTEERT, IN 2022 DERHALVE
MEER DAN € 15.873,50, BIJVOORBEELD DOOR DE VERKOOP VAN EEN HUIS, EEN
VEROORDELING VAN DE WEDERPARTIJ TOT HET BETALEN VAN EEN GELDSOM OF OP
ANDERE WIJZE HET VERKRIJGEN VAN VERMOGEN C.Q. GELD DAN ZAL DE RAAD VOOR
RECHTSBIJSTAND ALSNOG DE TOEVOEGING INTREKKEN EN ZAL AAN U OP BASIS VAN HET
UURTARIEF VAN DE BEHANDELEND ADVOCAAT EEN REKENING WORDEN GEZONDEN.
Urenregeling:
De Raad voor Rechtsbijstand kent voor iedere afzonderlijke afgegeven toevoeging een aantal punten toe.
Op de afgegeven toevoeging kunt u het aantal punten vinden. Voor een echtscheiding op eenzijdig
verzoek is dit bijvoorbeeld 10 punten. Het aantal punten vermenigvuldigd met 3 geeft het aantal uren
weer dat ter beschikking is gesteld om in uw zaak te werken. Voor een echtscheiding betekent dit
derhalve 30 uur. Dit aantal uren kan zelden tot nooit worden uitgebreid. De advocaat zal derhalve bij het
werken in uw dossier rekening dienen te houden met het verstrekte aantal uren, dit kan bijvoorbeeld in de
praktijk inhouden dat de tijd voor het houden van besprekingen beperkt is. U dient hiervan goede notie te
nemen. Indien uitbreiding van de uren op de toevoeging wel door de Raad voor Rechtsbijstand wordt
toegekend dient u er rekening mee te houden dat aan u opnieuw de eigen bijdrage in rekening wordt
gebracht. Alsdan zal niet opnieuw de korting via de verwijzing van het Juridisch Loket worden toegepast.

4

Klachtenregeling:
Indien u – nadat u een toevoeging heeft verkregen – niet tevreden bent over de wijze waarop de
onderhavige zaak wordt behandeld, dient u als eerste uw klacht bij Bongers advocatuur & mediation te
melden. Er zal worden getracht met u in onderling overleg tot een oplossing voor uw klacht te komen. Als
u daarover niet tevreden bent, dan kunt u dat schriftelijk melden. Daarna krijgt u, binnen vier weken na
het indienen van uw schriftelijke klacht, schriftelijk - inhoudelijk – antwoord.
Indien u nog vragen heeft over het voorgaande, kunt u contact opnemen met:
Bongers advocatuur & mediation
Peperstraat 25
3961 AR WIJK BIJ DUURSTEDE
tel

: 0343-769059

fax

: 0343-769087

e-mail : info@bongersadvocatuur.nl of secretariaat@bongersadvocatuur.nl
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