Wanneer kunt u een verzoek indienen voor een verlaging van de eigen bijdrage in
een personen- en familierechtzaak (hardheidsclausule artikel 2a lid 5 Bebr).

1. Heeft u een
rechtsprobleem dat te
maken heeft met het
verbreken van een relatie?
Bijvoorbeeld echtscheiding
of beëindigen samenwoning?

Nee

De hardheidsclausule is
voor u niet van toepassing,
uw verzoek wordt
afgewezen.

Ja

2. Had u in de afgelopen zes
maanden al eerder recht op
toepassing van de
hardheidsclausule en zijn de
omstandigheden niet
gewijzigd?

Ja

U heeft recht op een
toepassing van de
hardheidsclausule,
uw eigen bijdrage
wordt verlaagd.

Ja

De hardheidsclausule
is voor u niet van
toepassing, omdat u
altijd in staat wordt
geacht om de eerste
hogere eigen bijdrage
zelf te kunnen
betalen.

Nee

De hardheidsclausule
is voor u niet van
toepassing, omdat u
het drempelbedrag
van € 100 niet haalt.

N
e
e

3. Is dit de allereerste
toevoeging die u heeft
ontvangen?

N
e
e

4. Heeft u de eerdere
toevoeging(en) ontvangen in
de periode van zes maanden
voorafgaand aan de
afgiftedatum van de
huidige?
Ja
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5. Is het verschil in hoogte
tussen de reguliere eigen
bijdrage(n) en de eigen
bijdrage(n) bij personen- en
familierecht meer dan het
drempelbedrag van € 100?

nee

Ja

6. Dient u het
verzoek tot
verlaging van de
eigen bijdrage
binnen 6 weken
na de beslissing
in?

Heeft u een goede
reden, waarom u
uw verzoek te laat
heeft ingediend *)?

Nee

Nee

Uw verzoek is te
laat ingediend
zonder goede reden
en wordt daarom
afgewezen.

ja

7. Als uw inkomen sterk
is gedaald, zou u recht
kunnen hebben op
peiljaarverlegging. Uw
eigen bijdrage wordt
dan op uw huidige
inkomen berekend. Wilt
u eigenlijk peiljaarverlegging aanvragen?

http://www.rvr.org/nl/subhome
_rbv/rbv_downloads

Ja

(link in uw browser kopiëren)

U gebruikt formulier 22b
met toelichting 23b.

n
e
e
8. Heeft u in de
maand voorafgaand
aan de beslissing
spaartegoed (ook
van de minderjarige
kinderen), aandelen
of obligaties?

Hier vindt u het formulier
waarmee u
Peiljaarverlegging kunt
aanvragen:

Ja

Ja

Is dit vermogen
hoger dan het
verschil tussen de
hoogte van de
reguliere eigen
bijdrage en de eigen
bijdrage personenen familierecht?

N
e
e

9. Hier vindt u het formulier
waarmee u de hardheidsclausule
kunt aanvragen onder nummer 24.
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N
e
e

Ja

Uw verzoek wordt
afgewezen, omdat
u zelf de eigen
bijdrage uit uw
vermogen kunt
betalen.

*) Een goede reden die er toe
heeft geleid dat u uw verzoek te
laat heeft ingediend is
bijvoorbeeld:
- U kunt bewijzen de primaire
beslissing niet op tijd te hebben
ontvangen en u heeft binnen 2
twee
weken na daadwerkelijke
ontvangst uw verzoek ingediend.

