Inkomen, vermogen en eigen bijdrage:
normen Mediation 2013
Als u een bijdrage in de kosten van een mediator wilt, dan kijkt de Raad voor Rechtsbijstand
naar uw inkomen en vermogen. Wij gaan dan uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar
vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. Deze gegevens krijgen wij van de
Belastingdienst. Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. De grenzen vindt u
hieronder.
Inkomensnormen 2013
Wanneer u in aanmerking komt, geldt: hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe meer u zelf
moet betalen. U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw
verzameljaarinkomen hoger is dan € 25.200 (voor alleenstaanden) of € 35.600 (voor
gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Doet u geen
belastingaangifte, dan gaan we uit van uw belastbare inkomen.
Mediation
Voor mediation gelden de volgende eigen bijdragen:
Gehuwd, samenwonend of
éénoudergezin

Alleenstaand
Fiscaal
jaarinkomen in
peiljaar 2011

t/m € 17.700

Eigen bijdrage bij
mediation tot vier € 52
uur

€ 17.701 - €
25.200

t/m €
24.800

€ 24.801 - €
35.600

€ 52

€ 52

€ 52

Gehuwd, samenwonend of
éénoudergezin

Alleenstaand
Fiscaal
jaarinkomen in
peiljaar 2011

t/m € 17.700

Eigen bijdrage bij
mediation van
€ 52
vier uur of meer

€ 17.701 - €
25.200

t/m € 24.800

€ 24.801 - €
35.600

€ 103*

€ 52

€ 103*

*wanneer u eerder al € 51 aan eigen bijdrage hebt betaald aan de mediator, bent u in dit
geval dus nog € 51 verschuldigd

Vermogen
U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation als uw vermogen van twee
jaar geleden meer was dan het zogenoemde heffingvrije vermogen.

2011 (het peiljaar)

Vrijgesteld vermogen per persoon

kindertoeslag

€ 20.785,-

€ 2.779,-

Bij 65+ geldt een bijzonder extra heffingsvrij vermogen van maximaal € 27.516,Is uw inkomen of vermogen sterk gedaald?
De Raad kijkt in 2013 naar uw inkomen en vermogen in 2011. Maar als u sinds 2011 opeens
veel minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen om naar uw situatie in 2013 te
kijken. Dit heet een 'verzoek om peiljaarverlegging'.

