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Toelichting  

De wijzigingen zijn geel gearceerd, toelichtingen staan in cursief.  

 

Nr Zaak-code 

Werkinstr. 

Wijziging Versie 
oud 

Versie  
nieuw 

Datum 

1805 Mutatie van de 

toevoeging 

i.v.m. 

opvolging 

Sinds kort kunnen overnameverzoeken via 

MijnRvR worden ingediend als de toegevoegde- en 

opvolgende advocaat in hetzelfde ressort 

werkzaam zijn. 

 

Toevoegbeleid 
(…) 

Overname door advocaat van ander 

kantoor (OPV) 
Een verzoek tot overname van de toevoeging kan 

op twee manieren worden ingediend: met een 

mutatieformulier door de overnemende advocaat 

of in MijnRvR door de toegevoegde advocaat. In 

beide gevallen moet dat in onderling overleg 

tussen de advocaten, zie Akkoordverklaring 

overname. 

  

Mutatieformulier: ingediend door 

overnemende advocaat 

De opvolgend advocaat moet voor het beëindigen 

van de werkzaamheden om mutatie van de 

toevoeging [LINK formulier] verzoeken. Heeft de 

opvolgend advocaat zijn werkzaamheden 

beëindigd op het moment dat het mutatieverzoek 

wordt ingediend, dan wijs je het verzoek af. 

Bij een last tot toevoeging/aanwijzing verstrekt de 

griffie van het gerecht een last/aanwijzing tot 

mutatie opvolging. 

 

MijnRvR: Overdracht dossier door 

toegevoegde advocaat  

Deze werkwijze is alleen mogelijk bij overname 

binnen het ressort van de toegevoegde advocaat. 

De toegevoegde advocaat kan in MijnRvR 

aangeven dat de zaak wordt overgenomen door 

een andere advocaat door de keuze “Overdragen”. 

De overnemende advocaat kan vervolgens via 

MijnRvR het overnameverzoek accepteren of 

weigeren. Bij acceptatie moet de overnemende 

advocaat het mutatieformulier invullen. Het 

mutatieformulier moet ingediend worden vóór het 

beëindigen van de werkzaamheden van de 

opvolgend advocaat. Heeft de overnemende 

advocaat zijn werkzaamheden reeds beëindigd op 

het moment dat het mutatieverzoek wordt 

ingediend, dan wijs je het verzoek af met de 

volgende tekst: 

‘U heeft een verzoek om opvolging ingediend. De 

3.14 3.15 18-12-2020 
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Raad wijst dit af, omdat u als overnemende 

advocaat de werkzaamheden reeds heeft 

beëindigd. Het verzoek is zonder opgaaf van een 

goede reden te laat ingediend’. 

 

Samenwerkingsverband 
(indeplaatsstelling) 
Je verstrekt een toevoeging op grond van een 

indeplaatsstelling als er sprake is van hetzelfde 

samenwerkingsverband, waarbij advocaten voor 

gezamenlijke rekening en risico de praktijk 

uitoefenen of de zeggenschap of 

eindverantwoordelijkheid over de 

praktijkuitoefening delen. 

 

Indeplaatstelling kan met het mutatieformulier 

[LINK formulier] door de overnemende advocaat 

worden verzocht. De toegevoegde advocaat kan 

de toevoeging ook via MijnRvR overdragen. 

(…) 

Akkoordverklaring overname  
Mutatieformulier ingediend door 

overnemende advocaat 

Door een verzoek voor tot overname verklaart de 

overnemende advocaat dat de eerdere advocaat 

akkoord gaat. De Raad gaat ervan uit dat er over 

de overname contact is geweest tussen de eerste 

en de tweede advocaat. Weigert de eerdere 

advocaat het dossier over te dragen, dan kan de 

opvolgend advocaat naar de Deken van de orde 

van advocaten. Deze kan bemiddelen tussen beide 

advocaten. 

 

MijnRvR: Overdacht dossier door 

toegevoegde advocaat  

Door een verzoek tot overdracht in MijnRvR 

verklaart de toegevoegde advocaat akkoord te 

gaan met overname van de toevoeging. De 

overnemende advocaat kan het verzoek in 

MijnRvR accepteren of weigeren. 

(…) 

6. Overname door advocaat binnen 
hetzelfde 

kantoor/samenwerkingsverband 
(IPS) 
Mutatie bij overname door een kantoorgenoot 

(zelfde kantoornummer) of overname binnen een 

samenwerkingsverband, zoals een vestiging in 

hetzelfde of een ander ressort, is niet nodig. 

 

Als de advocaat dit wenst muteer je een 

toevoeging op naam van een (toekomstig) 



Wijzigingenlijst Kenniswijzer periode 1-12-2020 t/m 1-1-2021 

3 

kantoorgenoot met IPS als deze de zaak 

overneemt en vraagt om in de plaatsstelling als 

toegevoegd advocaat. Je hoeft de reden van 

indeplaatsstelling niet te toetsen. Je legt geen 

nieuwe eigen bijdrage op. Het verzoek tot in de 

plaatstelling kan worden gedaan door de 

toegevoegde advocaat in MijnRvR door overdracht 

of door de kantoorgenoot met een 

mutatieformulier. 

 

1806 Art. 14 Bvr 

Wet Verplichte 

GGZ/Wet Zorg 

en Dwang 

 

Het onderstaande is eerder gepubliceerd in de 

nieuwbrieven van 29-1-2020 en 30-9-2020.  

 

Wet- en regelgeving 

(…) 

Beleidsregel vergoeding voor rechtsbijstand binnen 

de Wet Verplichte GGZ [LINK beleidsregel]  

(…) 

Z023 zorgmachtiging zonder crisismaatregel 

Wvggz (6 punten) 

Je stelt de vergoeding vast op vaststelcode Z023 

als de zaak een (voorbereiding van de) 

zorgmachtiging Wvggz betreft, die niet aansluit op 

een eerdere (zorg)machtiging of op een 

(voortgezette) crisismaatregel. 

 

Z022 verlenging (zorg)machtiging Wvggz (5 

punten)  

Je stelt de vergoeding vast op vaststelcode Z022 

als de procedure een verlenging van een eerder 

opgelegde (zorg)machtiging Wvggz betreft. 

Hieronder vallen onder meer:  

- zowel het opnieuw opleggen van een 

zorgmachtiging Wvggz; 

- als het verlengen van een zorgmachtiging 

Wvggz;.  

- een zorgmachtiging Wvggz die volgt op een 

machtiging in het kader van de wet Bopz. 

De zorgmachtigingen moeten op elkaar aansluiten. 

(…) 

Artikel 2.3 Wet forensische zorg (Wfz)  

Op grond van artikel 2.3 Wfz kan de strafrechter in 

elke fase van het strafrechtelijk traject ambtshalve 

of na een verzoek van de Officier van Justitie een 

zorgmachtiging krachtens de Wvggz of een 

rechterlijke machtiging krachtens de Wzd afgeven. 

Hiervoor wordt een afzonderlijke ambtshalve 

toevoeging afgegeven. Declaraties toets je aan de 

hand van het bovenstaande beleid. 

 

De samenhangregeling [LINK wi artikel 21 Bvr] is 

niet van toepassing op de toevoeging voor de 

strafzaak en de toevoeging voor de machtiging, 

1.00 1.01 24-12-2020 
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ook al zijn deze (nagenoeg) gelijktijdig op één 

zitting behandeld. 

(…) 

Voorbeelden 

Lijst met voorbeelden [LINK PDF] 

 

PDF Lijst met voorbeelden 

3. Verlenging zorgmachtiging Wvggz  

a. (…) 

b. (…) 

Hoewel de tweede zorgmachtiging is 

afgewezen betrof de behandeling van het 

verzoek wel een aansluitende periode. Je 

stelt de vergoeding vast op code Z022 en 5 

punten. 

c. Aan rechtzoekende is een machtiging in het 

kader van de wet Bopz opgelegd. De 

Officier van Justitie vraagt vóór afloop van 

de machtigingsperiode een zorgmachtiging 

Wvggz aan. De advocaat staat 

rechtzoekende bij op basis van een 

ambtshalve toevoeging. De rechter geeft 

een zorgmachtiging af voor een periode van 

6 maanden. 

De zorgmachtiging sluit aan op de Bopz-

machtiging. Je stelt de vergoeding vast op 

code Z022. 

 

1807 Financieel 

Diversen 

In de relevante werkinstructies is de term 

“heffingvrij vermogen” aangepast naar 

“drempelbedrag”.  

 

In bijlage I is de wijziging toegelicht met 

vermelding van de wijzigingen per werkinstructie. 

 

  1-1-2021 

1808 Specialisatie 

advocaat / 

niet-

ingeschreven 

advocaat 

 

Wijzigingen inschrijvingsvoorwaarden, eerder 

aangekondigd, o.a. nieuwsbericht van 27-6-2019 

 

Specialisatie 

Om als advocaat toegevoegd te worden vereist de 

Raad op bepaalde rechtsgebieden inschrijving als 

specialist. Hiervan is sprake op het gebied van: 

 (…) 
 Bijzondere curator in artikel 1:212 BW of 

1:250 BW zaken (per 01-01-2020) 

 Arbeidsrecht (per 01-01-2021) 

 Huurrecht (per 01-01-2021) 

 Sociaal zekerheidsrecht (per 01-01-2021) 

 

2.09 2.10 1-1-2021 

1809 Arbeidsrecht 

A010 

A011  

A012  

Benodigde stukken/informatie 

(…) 

Inschrijvingsvoorwaarden 

De rechtsbijstandverlener moet als 

 
3.05 
4.03 

2.05 
4.05 

 
3.06 
4.04 
2.06 

4.06 

1-1-2021 

https://www.rvr.org/nieuws/2019/juni/invoering-maximum-van-vier-specialisatiegroepen-en-deskundigheidseisen-op-het-terrein-van-het-arbeidsrecht-huurrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht.-wat-betekent-dit-voor-u.html
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A020  

A030  

A031 

arbeidsrechtspecialist zijn ingeschreven. 

Zie werkinstructie specialisatie advocaat/niet-

ingeschreven advocaat. 

Als de rechtsbijstandverlener niet als specialist is 

ingeschreven wijs je aanvraag af met tekstcode 

182. 

 

3.05 
3.03 

 
 

3.06 
3.04 

1810 A032 

bedrijfsongeva

l 

 

Benodigde stukken/informatie 

(…) 

Inschrijvingsvoorwaarden 

Voor zaken die betrekking hebben op een 

bedrijfsongeval (zaakcode A032) is de specialisatie 

arbeidsrecht niet van toepassing. 

 

3.03 3.04 1-1-2021 

1811 Specialisatie 

advocaat / 

niet-

ingeschreven 

advocaat 

Tabel zaakcodes en specialisatie 

https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/asset

s/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructi

es-toevoegen/tabel-zaakcodes-en-specialisatie-

versie-1.04.pdf 

 

Kolom “Specialisatie noodzakelijk” = ja 

Kolom “specificatie” = Arbeidsrecht, Huurrecht, 

Sociaalzekerheidsrecht 

 

1.04 1.05 1-1-2021 

1812 Huurrecht 

H010 

H020 

H030 

H040 

H050 

Benodigde stukken/informatie 

(…) 

Inschrijvingsvoorwaarden 

De rechtsbijstandverlener moet als 

huurrechtspecialist zijn ingeschreven. 

Zie werkinstructie specialisatie advocaat/niet-

ingeschreven advocaat. 

Als de rechtsbijstandverlener niet als specialist is 

ingeschreven wijs je aanvraag af met tekstcode 

182. 

 

 
3.03 
3.03 
2.03 

2.03 
3.05 

 
3.04 
3.04 
2.04 

2.04 
3.06 

1-1-2021 

1813 Sociale 

voorzieningen 

C010 

C020 

C030 

C031 

Benodigde stukken/informatie 

(…) 

Inschrijvingsvoorwaarden 

De rechtsbijstandverlener moet als sociaal 

zekerheidsspecialist zijn ingeschreven. 

Zie werkinstructie specialisatie advocaat/niet-

ingeschreven advocaat. 

Als de rechtsbijstandverlener niet als specialist is 

ingeschreven wijs je aanvraag af met tekstcode 

182. 

 

 
 

3.06 
3.03 
3.09 
3.05 

 
 

3.07 
3.04 
3.10 
3.06 

1-1-2021 

1814 Sociale 

voorzieningen 

C012 

 

Benodigde stukken/informatie 

(…) 

Inschrijvingsvoorwaarden 

De rechtsbijstandverlener moet als sociaal 

zekerheidsspecialist of als personen- en 

familierechtspecialist zijn ingeschreven. 

Zie werkinstructie specialisatie advocaat/niet-

 

 
3.03 
 

 

 
3.04 

1-1-2021 

https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/allerechtsterreinen/specialisatie-advocaat---niet-ingeschreven-advocaat.html
https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/allerechtsterreinen/specialisatie-advocaat---niet-ingeschreven-advocaat.html
https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-toevoegen/tabel-zaakcodes-en-specialisatie-versie-1.04.pdf
https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-toevoegen/tabel-zaakcodes-en-specialisatie-versie-1.04.pdf
https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-toevoegen/tabel-zaakcodes-en-specialisatie-versie-1.04.pdf
https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-toevoegen/tabel-zaakcodes-en-specialisatie-versie-1.04.pdf
https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/allerechtsterreinen/specialisatie-advocaat---niet-ingeschreven-advocaat.html
https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/allerechtsterreinen/specialisatie-advocaat---niet-ingeschreven-advocaat.html
https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/allerechtsterreinen/specialisatie-advocaat---niet-ingeschreven-advocaat.html
https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/allerechtsterreinen/specialisatie-advocaat---niet-ingeschreven-advocaat.html
https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/allerechtsterreinen/specialisatie-advocaat---niet-ingeschreven-advocaat.html
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ingeschreven advocaat. 

Als de rechtsbijstandverlener niet als specialist is 

ingeschreven wijs je aanvraag af met tekstcode 

182. 

 

1815 Sociale 

verzekeringen 

D010 

D020 

D070 

D071 

Benodigde stukken/informatie 

(…) 

Inschrijvingsvoorwaarden 

De rechtsbijstandverlener moet als sociaal 

zekerheidsspecialist zijn ingeschreven. 

Zie werkinstructie specialisatie advocaat/niet-

ingeschreven advocaat. 

Als de rechtsbijstandverlener niet als specialist is 

ingeschreven wijs je aanvraag af met tekstcode 

182. 

 

 

 
3.05 
2.08 
3.07 
3.04 
 

 

 
3.06 
2.09 
3.08 
3.05 
 

1-1-2021 

 

 

 

 

Bijlage I. Heffingvrij vermogen aanpassen naar drempelbedrag  

 

Toelichting 

Met de verhoging van het heffingvrij vermogen vanaf 1 januari 2021 wordt vanaf 

2021 de koppeling tussen de Wet op de rechtsbijstand en het heffingvrij vermogen 

losgelaten. Dit betekent dat de Raad vanaf 2021 voor wat betreft de resultaats-

beoordeling en de peiljaarverlegging uitgaat van een drempelbedrag, genoemd in 

artikel 9.4a Wet IB 2001. Dat drempelbedrag is in hoogte vergelijkbaar met het op 

2020 van toepassing zijnde heffingvrij vermogen en wordt jaarlijks geïndexeerd. 

 

De verhoging van het heffingvrij vermogen heeft ook geen gevolgen voor de 

vermogenstoets bij de aanvraag van een toevoeging. De Raad toetst in 2021 bij 

toevoegingsaanvragen immers aan de hand van het vermogen in 2019 boven het op 

2019 van toepassing zijnde heffingvrije vermogen. 

 

In de volgende werkinstructies is de term heffingvrij vermogen aangepast naar 

drempelbedrag. 

 

 

w.i. Financiële beoordeling algemeen (versie nieuw 1.14) 

(…) 

Vermogen 

We sluiten aan bij het fiscale vermogensbegrip uit de Wet op de inkomstenbelasting. 

Indien dit vermogen of de grondslag meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen, 

is er geen recht op toevoeging. Dit betekent dat als er inkomsten zijn in box 3 er een 

financiële afwijzing volgt. Op de financiële afwijzing wordt het vermogen vermeld, 

dat boven het heffingsvrije vermogen uitkomt. 
 

Vanaf 1 januari 2021 is sprake van een drempelbedrag [LINK nieuwsbericht 16-12-

2020] dat in hoogte vergelijkbaar is met het op 2020 van toepassing zijnde 

heffingvrij vermogen en wordt jaarlijks geïndexeerd. 

 

 

https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/allerechtsterreinen/specialisatie-advocaat---niet-ingeschreven-advocaat.html
https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/allerechtsterreinen/specialisatie-advocaat---niet-ingeschreven-advocaat.html
https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/allerechtsterreinen/specialisatie-advocaat---niet-ingeschreven-advocaat.html
https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/voorwaarden/voorwaarden-hoogte-vermogen
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w.i. Resultaatbeoordeling (versie nieuw 1.19) 

(…) 

Algemeen 

(…) 

Getoetst wordt of de rechtzoekende een geldsom of een vordering op een geldsom 

ontvangt ten hoogte van tenminste 50% van het geldende heffingvrij vermogen 

(m.i.v. 2021: drempelbedrag [LINK nieuwsbericht 16-12-2020]). 

(…) 

Overname op betalende basis 

Het kan voorkomen dat de toevoeging voor het einde van de zaak wordt 

overgenomen door een advocaat op betalende basis.  Ook dan beoordeel je of sprake 

is van mogelijk resultaat. Je trekt de toevoeging in als de rechtzoekende niet 

aannemelijk kan maken dat het te ontvangen bedrag lager zal zijn dan 50% van het 

heffingvrije vermogen (2021: drempelbedrag).  

(…) 

Berekening resultaat 

(…) 

Bepalen van het heffingvrij vermogen/drempelbedrag 

Voor de berekening van heffingvrije vermogen (2021: drempelbedrag) is de 

gezinssituatie van belang.  

(…) 

Beoordeling resultaat 

 

Resultaat minder dan 50% 

Als het resultaat van de zaak minder dan 50% van het heffingvrij vermogen (2021: 

drempelbedrag) bedraagt, dan laat je de toevoeging in stand. Je legt de beoordeling 

vast in een telefoonnotitie en je stelt de vergoeding vast. 

Resultaat 50% of meer 

Als het resultaat van de zaak ten minste 50% van het heffingvrij vermogen (2021: 

drempelbedrag) bedraagt, dan wijs je het verzoek om vergoeding af met tekstcode 

554 of stel je de vergoeding vast als de advocaat daar nadrukkelijk om vraagt. Ook 

verzend je een voornemen tot intrekking (VIR). Je gebruikt hiervoor tekstcode 273 

en vult daarbij de gegevens van de zaak aan.  

 

Onvoldoende gegevens om het resultaat exact te bepalen 

Heb je onvoldoende gegevens om de omvang van het resultaat te bepalen dan 

beoordeel je als volgt: 

 Is het niet aannemelijk dat het resultaat tenminste 50% van het heffingvrij 

vermogen (2021: drempelbedrag) bedraagt, dan laat je de toevoeging in stand.  

Je legt de beoordeling vast in een telefoonnotitie en je stelt de vergoeding vast. 

 Is het wel aannemelijk dat het resultaat tenminste 50% van het heffingvrij 

vermogen (2021: drempelbedrag) bedraagt, dan maak je de aanvraag 

onvolledig en vraag je de benodigde stukken op bij de advocaat. 

 

Uitgesteld resultaat 

Het is mogelijk dat het resultaat nog niet definitief is. Denk aan echtscheiding c.q. 

boedelscheiding en de woning is nog niet verkocht. Je beoordeelt als volgt: 

 Is niet aannemelijk dat het te ontvangen bedrag lager is dan 50% van het 

heffingvrij vermogen (2021: drempelbedrag), dan trek je de toevoeging in. 

Bijvoorbeeld in het geval dat er een overwaarde is van € 100.000. Het is dan 

niet aannemelijk dat met een eventuele prijsdaling van de woning het resultaat 

minder zal zijn dan 50% van het heffingvrij vermogen (2021: drempelbedrag). 

https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-toevoegen/financiele-beoordeling/tabel-heffingsvrij-vermogen-tot-en-met-2021-zonder-vermelding-65-plus-regeling.pdf
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 Is het aannemelijk dat het te ontvangen bedrag op de grens ligt van 50% van 

het heffingvrije vermogen (2021: drempelbedrag). Je stuurt een brief aan 

rechtzoekende en de advocaat dat het besluit wordt uitgesteld in afwachting van 

bericht van rechtzoekende over financiële uitkomst van de verkoop van de 

woning. 

 

 

w.i. Peiljaarverlegging (versie nieuw 2.15) 

(…) 

Afwijzing op (substantieel) vermogen 

Je toetst of de rechtzoekende op het aanvraagformulier heeft verklaard of het 

vermogen van rechtzoekende en/of partner in het verlegde peiljaar hoger is dan het 

heffingvrij vermogen (m.i.v. 2021: drempelbedrag [LINK nieuwsbericht 16-12-

2020]).  

 

 

w.i. Zwaarwegende omstandigheden (versie nieuw 1.08) 

(…) 

Niet binnen afzienbare termijn beschikbaar 

(…) 

Er is geen sprake van zwaarwegende omstandigheden als het gedeelte dat wel wordt 

afgelost hoger is dan 50% van het voor rechtzoekende geldende heffingvrije 

vermogen (m.i.v. 2021: drempelbedrag [LINK nieuwsbericht 16-12-2020]). Je stuurt 

dan een voornemen tot intrekking (zie werkinstructie resultaatbeoordeling). 

 

 

w.i. Bedrijfsmatig handelen – Beoordeling fin. positie (versie nieuw 3.02) 

(…) 

1. Eigen vermogen 

(…) 

Beoordeling: is het berekende eigen vermogen hoger dan de heffingsvrije grondslag 

(m.i.v. 2021: het drempelbedrag [LINK nieuwsbericht 16-12-2020]) voor een 

alleenstaande, dan beoordeel je vervolgens de samenstelling van de vlottende 

activa: (…) 

 

 

Webpagina https://www.rechtsbijstand.nl/ik-ontvang/heeft-mijn-zaak-

financieel-resultaat-opgeleverd  

(…) 

Wanneer moet u de mediator- of advocaatkosten alsnog zelf betalen? 

U moet zelf alle kosten van de advocaat of mediator betalen als de opbrengst van de 

zaak even hoog of hoger is dan de resultaatgrens. 

Deze grens ligt op de helft van het voor u geldende drempelbedrag (tot 2021: 

heffingsvrij vermogen). 

 

Hoogte drempelbedrag in 2021 

In 2021 is het drempelbedrag € 31.340,- per volwassene. De resultaatgrens is de 

helft van dit bedrag, afgerond € 15.670,-. 

 

Een voorbeeld: 

Uw drempelbedrag bedraagt € 31.340,-. De helft hiervan is € 15.670,-. Dit is de 

voor u geldende resultaatgrens. Stel: u ontvangt uit de zaak € 25.000,-. 

https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/allerechtsterreinen/resultaatbeoordeling.html
https://www.rechtsbijstand.nl/ik-ontvang/heeft-mijn-zaak-financieel-resultaat-opgeleverd
https://www.rechtsbijstand.nl/ik-ontvang/heeft-mijn-zaak-financieel-resultaat-opgeleverd
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In dat geval trekt de Raad de toevoeging in, omdat het resultaat van de zaak meer 

bedraagt dan de helft van het drempelbedrag (tot 2021: heffingsvrij vermogen). U 

moet dan uw advocaat of mediator zelf betalen. 

 

Meer informatie over het heffingsvrij vermogen dat tot 2021 van toepassing was, 

vindt u op www.belastingdienst.nl. De zoekterm die u daarbij moet gebruiken is 

‘heffingsvrij vermogen’. 

http://www.belastingdienst.nl/

