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Verzoek hardheidsclausule 

Eigen bijdrage Personen- en 

familierechtzaken 

Raad voor Rechtsbijstand  

Regiokantoor Leeuwarden 

Postbus 70503 

5201 CD ’s - Hertogenbosch  

 

 
Dit formulier is uitsluitend bestemd voor personen die aan de voorwaarden voor het indienen van het verzoek tot hardheidsclausule voldoen. 

  Bekijk de beslisboom voor de voorwaarden. De beslisboom met toelichting vindt u op www.rvr.org onder rechtsbijstand/inkomen, vermogen en  

  eigen bijdrage/wijzigingen per 1 oktober 2013  

 
1. Wat is het kenmerk van de door u ontvangen beslissing(en)? 

 

‘Ons kenmerk’ bestaat uit een cijfer, twee letters en dan vier cijfers (bijvoorbeeld 1AB2345). U vindt het kenmerk op de 

beslissing.  

..................................................,............................................................,........................................................,.....................................................,…………...............................  

2. Aanvrager/ Partner 

De Raad toetst uw huidige leefsituatie. Voert u een gemeenschappelijke huishouding, dan vermeldt u ook de gegevens van uw 
huidige partner. Heeft u een geschil met uw huidige partner, bijvoorbeeld bij echtscheiding, dan vermeldt u alleen uw eigen 
gegevens (en indien van toepassing die van uw thuiswonende kinderen). 
 

Naam en voorletters Bsn Geboortedatum 
dd-mm-jjjj 

Echtgeno(o)t(e), partner 
kind 

m/v 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
3. Heeft de Raad één van onderstaande uitzonderingen op uw eigen bijdrage toegepast? 

Kruis aan wat op uw situatie van toepassing is: 

 De laagste eigen bijdrage is opgelegd, omdat ik in staat van faillissement verkeer. 

       

 De laagste eigen bijdrage is opgelegd, omdat de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) op mij van toepassing is. 

       

 In de afgelopen 6 maanden is een eerder verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule eigen bijdrage Personen-    

      en familierecht toegekend. Mijn situatie is niet veranderd.  
 Vermeld hier het kenmerk van die eerdere toevoeging: ……………………………………………………………….. 

 

Is één van bovenstaande situatie op u van toepassing, ga dan verder met vraag 8. 

4. Vermogen 

U vermeldt hier het vermogen van uw huishouding (inclusief vermogen partner en minderjarige kinderen) op de  laatste dag 
van de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de Raad  uw aanvraag om gesubsidieerde rechtsbijstand heeft 
ontvangen. Bijvoorbeeld: heeft de Raad uw aanvraag ontvangen op 10 oktober dan vermeldt u hier de bedragen per 30 
september. Is dit vermogen hoger dan het verschil tussen de hoogte van de reguliere eigen bijdrage en de eigen bijdrage 
Personen- en Familierecht, dan heeft het geen zin om dit formulier in te vullen en op te sturen. Uw verzoek zal worden 
afgewezen. 
 

 Aanvrager Partner 

Waarde onroerende zaken (bijv. 2e 

woning, verhuurd pand, niet het 

hoofdverblijf) : € € 

Waarde aandelen, obligaties, etc. : € € 

Waarde bank-, girorekening(en) :  € € 

Spaartegoeden : € € 

Waarde andere bezittingen (contant geld, 

vorderingen, etc) : € € 

Totaal vermogen : € € 

http://www.rvr.org/
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 5. Gezamenlijk maandelijks inkomen 
  Hier vermeldt u het netto-maandinkomen over de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de Raad uw aanvraag om  

  gesubsidieerde rechtsbijstand heeft ontvangen. Bijvoorbeeld: heeft de Raad uw aanvraag ontvangen op 10 oktober dan vermeldt  
  u hier het inkomen in de maand september.  
  Heeft u een wisselend inkomen, dan vermeldt u hier het gemiddelde van uw  inkomen van de laatste 3 maanden. 
  Heeft u inkomen uit eigen bedrijf, stuurt u dan de meest recente (half)jaarcijfers mee. 
 
 Aanvrager Partner 

Netto loon, pensioen, uitkering etc.: €   € 

Ander netto inkomen (bijv. zorgtoeslag, 

huurtoeslag, teruggave Belastingdienst) :   

 

___________________ per maand :   € € 

 

___________________ per maand :   € € 

 

___________________ per maand :   € € 

 

___________________ per maand :   € € 

 

___________________ per maand :   € € 

Netto vakantietoeslag per maand:  € € 

Totaal maandinkomen : € € 

 
  6. Maandelijkse uitgaven 
  Hier vermeldt u de uitgaven over de kalendermaand voorafgaand aan de datum van aanvraag van gesubsidieerde    
  rechtsbijstand. Uitgaven op jaarbasis moet u omrekenen naar een maandbedrag. 
 
 Aanvrager Partner 

Huur/hypotheek : €   € 

Premie ziektekosten :  € € 

Gelegd (deurwaarders)beslag op inkomen:  € € 

Totaal maanduitgaven :  € € 

 
7. Bijlagen/bewijsstukken  
Stuur bewijsstukken mee van alle hierboven ingevulde vragen. Zonder bijlagen neemt de Raad uw verzoek niet 
in behandeling. 

 

Salaris- en/of uitkeringsspecificaties en/of (half)jaarcijfers 

Specificaties toeslag(en) en teruggave inkomstenbelasting 

Bank- en/of giroafschriften van de gehele kalendermaand waarop de vermogensopgave betrekking heeft 
 

Bewijsstukken van alle opgegeven (maandelijkse) uitgaven 
 

 
8. Ondertekening en verklaring cliënt (aanvrager) 

 
De cliënt (aanvrager) verklaart ermee bekend te zijn dat: 

 
• de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand; 

 

• het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot intrekking van de toevoeging en tot strafvervolging; 

 
De cliënt (ondergetekende) verklaart dat hij alle gegevens volledig en naar waarheid heeft verstrekt. 

 

Naam : ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Telefoonnummer, waarop u overdag te bereiken bent : ............................................................................................................................................................ 
 
Datum verklaring : ...................................................... Handtekening cliënt (aanvrager) : .......................................................................... .............................. 

 
 


