Verzoek Peiljaarverlegging Kostenverhaal

Kruis aan wat van toepassing is.
Beantwoord vragen indien en voor
zover van toepassing.

Let op:
Het verzoek peiljaarverlegging moet worden ingediend binnen zes weken na de beslissing
van de Raad voor Rechtsbijstand (de Raad).
1. Wat is het kenmerk van de door u ontvangen beslissing(en)?

‘Ons kenmerk’ staat op de beslissing op uw verzoek om gesubsidieerde rechtsbijstand en
bestaat uit een cijfer, twee letters en dan vier cijfers (bijv. 1AB2345)

2. Gegevens aanvrager
Achternaam en voorletter(s):
Geboortedatum:

dd / mm / jjjj

Straat:
Huisnummer:
Postcode/Woonplaats:
Burgerservicenummer:
Telefoonnummer (overdag):
Bankrekeningnummer (IBAN):
Zelfstandig ondernemer:

Nee

Ja

3. Ondertekening aanvrager
• De aanvrager gaat er mee akkoord dat de Raad zijn persoonsgegevens controleert
bij de Basisregistratie personen;
• De aanvrager gaat er mee akkoord dat de Raad zijn inkomens- en
vermogensgegevens opvraagt bij de Belastingdienst;
• De Raad controleert het schattingsinkomen bij de Belastingdienst. Deze controle
vindt plaats zodra de inspecteur van de Belastingdienst het inkomen en vermogen
definitief heeft vastgesteld;
• Dit kan 2 tot 3 jaar duren. De Belastingdienst kan na definitieve vaststelling van
het inkomen en vermogen andere financiële gegevens aan de Raad verstrekken
dan u eerder aan de Raad heeft opgegeven. Dit kan gevolgen hebben voor het
recht op gesubsidieerde rechtsbijstand:
Na de controle kan blijken dat u met terugwerkende kracht niet in aanmerking
komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand;
Dat kan ertoe leiden dat u de vergoeding die door de Raad aan de advocaat is
betaald moet terugbetalen aan de Raad;
• Door ondertekening machtigt u de Raad onherroepelijk, de bedragen door
automatische incasso te innen.
Ondertekening en machtiging incasso
Naar waarheid ingevuld.

Datum:
dd / mm / jjjj
Handtekening:

Versie 1.1

Verzoek Peiljaarverlegging-Kostenverhaal

Schattingsformulier inkomen

jjjj

vul in: kalenderjaar waarin de toevoeging is verstrekt

1. Uw gegevens
Achternaam en voorletter(s):
Burgerservicenummer:
2. Schatting van uw jaarinkomen
a. Loon, uitkering, pensioen, bijtelling privégebruik auto*

€0

b. Inkomsten die niet onder de loonheffing vallen*

€0

c. Ontvangen partneralimentatie en overige periodieke uitkeringen*

€0

d. Winst uit onderneming*

€0

e. Voordeel eigen woning*

€0

f. Voordeel uit aanmerkelijk belang (box 2) op 1 januari*

€0

g. Voordeel uit sparen en beleggen (box 3) op 1 januari*

€0

h. Tel op: a t/m g - Totaal inkomen h

€0

i. Reisaftrek openbaar vervoer*

€0

j. Aftrekpost eigen woning

€0

(hypotheekrente - eigenwoningforfait)*

k Uitgaven voor inkomensvoorzieningen*

€0

l. Persoonsgebonden aftrek

€0

(zoals partneralimentatie of bijzondere zorgkosten)*

m. Tel op: i t/m l - Totaal aftrekposten

€0

n. Trek af: h - m = Geschat verzamelinkomen € 0

Stuur dit formulier met het schattingsformulier naar:
Raad voor Rechtsbijstand, Postbus 70503, 5201 CD ’s-Hertogenbosch
* Vult u hier iets in, stuur dan bewijsstukken mee met uw aanvraag.
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