Mediation met subsidie
Om voor een toevoeging (subsidie van de overheid) in aanmerking te komen geldt bij mediation
de onderstaande tabel voor het jaar 2015. Ten aanzien van de vaststelling van de bedragen wordt
uitgegaan van uw inkomen en vermogen in het jaar 2013. Dit heet het peiljaar.
Wanneer de reden van de mediation is dat u gaat scheiden, dan wordt voor de acceptatie van de
toevoeging gekeken naar de bedragen alsof u alleenstaand bent. Heeft u kinderen dan geldt voor
u beiden dat u een eenoudergezin met kinderen heeft. Er kan aan één van de gehuwden een
toevoeging worden verleend terwijl de ander daar op basis van de normen geen recht op heeft.
Heeft u recht op een toevoeging dan betaalt u alleen de eigen bijdrage.
Voor mediation gelden de volgende normen en eigen bijdragen per cliënt:

Normen 2015

Alleenstaand

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

Fiscaal jaarinkomen in
peiljaar 2013

t/m € 18.200

€ 18.201 - €
25.800

t/m € 25.400

€ 25.401 - € 36.400

Eigen bijdrage bij
mediation tot vier uur

€ 53

€ 53

€ 53

€ 105*

Normen 2015

Alleenstaand

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

Fiscaal jaarinkomen in
peiljaar 2013

t/m € 18.200

€ 18.201 - €
25.800

t/m € 25.400

€ 25.401 - € 36.400

Eigen bijdrage bij
mediation van vier uur
of meer

€ 53

€ 105*

€ 53

€ 105*

*wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage hebt betaald aan de mediator, bent u in dit geval
dus nog € 52 verschuldigd
Vermogen
U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation als uw vermogen van twee jaar
geleden meer was dan het zogenoemde heffingvrij vermogen.
Normen 2015

Vrijgesteld vermogen per persoon

2013 (het peiljaar)

€ 21.139

Bij 65+ geldt een bijzonder extra heffingvrij vermogen van maximaal € 27.984.
Na de mediation beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand de aanvraag definitief. Heeft u
financieel gewin uit de mediation behaald, waardoor uw vermogen hoger is geworden dan 50%
van het vrijgesteld vermogen per persoon, dan moet u alsnog de mediation zelf betalen.

