
Inkomensnormen 2007 

Wanneer u in aanmerking komt, geldt: hoe hoger uw inkomen in het peiljaar (voor 2007 is het 
peiljaar 2005), hoe meer u zelf moet betalen. U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand 

wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 22.400 (voor alleenstaanden) of € 31.700 (voor 
gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Doet u geen 
belastingaangifte, dan gaan we uit van uw belastbare inkomen. 

Gehuwd/Samenwonend/Eenoudergezin  
 

Alleenstaand  

Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar 

t/m € 22.000 € 92* t/m € 15.800 

€ 22.001 - € 22.800 € 145 € 15.801 - € 16.300 

€ 22.801 - € 24.100 € 249 € 16.301 - € 17.100 

€ 24.101 - € 26.700 € 439 € 17.101 - € 18.900 

€ 26.701 - € 31.700 € 690 € 18.901 - € 22.400 

*In strafzaken wordt in de laagste inkomenscategorie geen eigen bijdrage opgelegd  

Mediation  

 
Alleenstaand  

Gehuwd, samenwonend of 
éénoudergezin  

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 
2005 

t/m € 
15.800 

€ 15.801 - € 
22.400 

t/m € 22.000 
€ 22.001 - € 
31.700 

Eigen bijdrage bij mediation tot 
vier uur  

€ 46 € 46 € 46 € 46 

 
Alleenstaand  

Gehuwd, samenwonend of 

éénoudergezin  

Fiscaal 

jaarinkomen in 
peiljaar 2005 

t/m € 15.800 
€ 15.801 - € 
22.400 

t/m € 22.000 
€ 22.001 - € 
31.700 

Eigen bijdrage bij 
mediation van vier 
uur of meer  

€ 46 € 92* € 46 € 92* 

*wanneer u eerder al € 46 aan eigen bijdrage hebt betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus 
nog € 46 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. 

 
Vrijgesteld vermogen per persoon  kindertoeslag  

2005 (het peiljaar)  € 19.522,- € 2.607,- 

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. 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/nieuw_in_2013/boxen_en_tarieven_2013/box_3/box_3


Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin  
 

Alleenstaand  

Netto maandinkomen Eigen bijdrage Netto maandinkomen 

t/m 2.191,- € 13,50 t/m 1.558,- 

Vermogen licht advies  

U heeft geen recht op gesubsidieerde lichte adviestoevoeging als uw vermogen van twee jaar 
geleden meer was dan het zogenoemde heffingvrije vermogen. 

 
Vrijgesteld vermogen per persoon  kindertoeslag  

2007  € 20.014,- € 2.674,- 

Bij 65+ geldt nog een extra heffingvrij vermogen van maximaal € 26.494,-. 

 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/nieuw_in_2013/boxen_en_tarieven_2013/box_3/box_3

