
 

 

 

 

 

REGULIERE TOEVOEGING (2023) 

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging 

ALLEENSTAAND 

 

GEHUWD, SAMENWONEND 
OF EENOUDERGEZIN 

Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen 

t/m € 21.300 € 218,-- 

(€ 159,--)* 

t/m € 29.600 

€ 21.301 - € 22.000 € 402,-- 

(€ 343,--)* 

€ 29.601 - € 30.700 

€ 22.001 - € 23.300 € 574,-- 

(€ 515,--)* 

€ 30.701 - € 32.100 

€ 23.301 - € 25.300 € 747,-- 

(€ 688,--)* 
 

€ 32.101 - € 35.900 

€ 25.301 - € 30.000 € 918,-- 

(€ 859,--)* 

€ 35.901 - € 42.400 

Boven de € 30.000 Aanvrager komt niet 
in aanmerking voor een toevoeging 

Boven de € 42.400 

 
 

Korting eigen bijdrage 
 

Wanneer het Juridisch Loket een Diagnose Document heeft opgesteld en de Raad voor Rechtsbijstand een reguliere 

toevoeging verleent, krijgt u een korting  van  € 59,--  op de eigen  bijdrage.  Neem contact op  met  het  Juridisch Loket  

( 0900-8020) en verzoek om verwijzing naar één van onze advocaten als voorkeursadvocaat.  



 

 
 
 
 

LICHTE ADVIES TOEVOEGING (2023) 
 
 

 

 
 

ALLEENSTAAND 

  
GEHUWD, 

SAMENWONEND OF 

EENOUDERGEZIN 

 
Fiscaal jaarinkomen 

 
Eigen bijdrage 

 
Fiscaal jaarinkomen 

 
tot en met € 22.000,-- 

 
€ 84,-- 

 
tot en met € 30.700,-- 

 
€ 22.201,-- t/m € 30.000,-- 

 
€ 141,-- 

 
€ 30.701 t/m € 42.400,-- 

 
 

boven de € 30.000,-- 

 
 

Aanvrager komt niet in aanmerking 

voor een toevoeging 

 
 

boven de € 42.400,-- 

 

 

HEFFINGSVRIJ VERMORGEN EN RESULTAATSBEOORDELING 

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als het vermogen in box 3 in 2021 (het peiljaar) hoger is dan het op 

2021 van toepassing zijnde heffingsvrije vermogen. In het peiljaar 2021 is vrijgesteld per persoon een bedrag ad € 33.748,--. 

 
 
 
 
 

 
2021 

 
HEFFINGSVRIJ VERMOGEN I.V.M. 

RESULTAATSBEOORDELING 

 
VRIJGESTELD PER PERSOON 

 

€ 33.748,--* 

(onder voorbehoud) 

 
HEFFINGSVRIJ VERMOGEN I.V.M. 

RESULTAATSBEOORDELING 

 
VRIJGESTELD VOOR RESULTAATSBEOORDELING 

 

€ 16.874,--* 

(tot de helft van het heffingsvrij vermogen) 

 

 De vermogensgrens is met ingang van belastingjaar 2021 voor de resultaatbeoordeling niet langer gekoppeld aan het 

heffingsvrije vermogen dat de Belastingdienst hanteert. 


