Aanvraag rechtsbijstand
Uithuisplaatsing of beëindiging gezag
i.v.m. Kinderopvangtoeslagaffaire,
P043
1.

Persoonsgegevens cliënt:
Achternaam:
Voorletters:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:

Voorvoegsel:

2.

Bent u door de Belastingdienst / Toeslagen aangemerkt als
gedupeerde?
Ja, voeg de bevestiging van de Belastingdienst / Toeslagen waaruit blijkt dat u
bent aangemerkt als gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire toe bij
verzending van de aanvraag
Nee, u komt helaas niet in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand

3.

Heeft u een kind dat uit huis is geplaatst, waarvoor een machtiging tot
uithuisplaatsing ligt of waarover het gezag is beëindigd?
Ja, voeg het volgende bij de aanvraag:
- uitspraak van de rechter waarin de uithuisplaatsing is uitgesproken, of
- de machtiging tot uithuisplaatsing, of
- de uitspraak van de rechter waarbij het gezag is beëindigd
Nee, u komt helaas niet in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand

4.

Heeft u voor de Herstelregeling Kinderopvangtoeslag bij de
Belastingdienst/Toeslagen al een kosteloze advocaat via de Raad voor
Rechtsbijstand?
Ja,
o Naam advocaat:
o Kantoornaam:
o Telefoonnummer advocaat:
Nee

5.

Heeft u in het verleden een advocaat gehad via de Raad voor
Rechtsbijstand die betrokken was bij de uithuisplaatsing van uw kind
of bij de wijziging van het gezag? En wilt u dat de Raad deze advocaat
gaat benaderen om u opnieuw bij te staan?
Ja,
o Naam advocaat:
o Kantoornaam:
o Telefoonnummer advocaat:
Nee

De Raad voor Rechtsbijstand neemt zo snel mogelijk telefonisch contact met u
op over deze aanvraag.

6.

Geef hieronder aan op welke moment we u het beste kunnen bereiken
om de aanvraag door te spreken (werkdagen: maandag t/m vrijdag,
tussen 8:00 – 18:00 uur)

7.

Met uw hulp kunnen we eventuele problemen in de dienstverlening
aan u en andere gedupeerde ouders op tijd ontdekken en oplossen.
Mag de Raad u daarom benaderen met vragen hierover?
Ja
Nee

8.

Ondertekening
Datum aanvraag

Handtekening

Dit formulier kunt u ingevuld mailen aan Toeslag@rvr.org. Vergeet niet een
kopie van stukken, zoals genoemd onder de punten 2 en 3 mee te sturen.
Hebt u vragen over het invullen van dit formulier of andere vragen, bel dan
ons op via 088 - 787 1234.
U verklaart met uw ondertekening dat u alle gegevens naar waarheid heeft
ingevuld en dat u ervan op de hoogte bent dat:
 de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van inschrijving (bij de
Gemeentelijke Basisadministratie) uw persoonsgegevens en uw BSN
controleert;
 de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de
cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand.
Informatie over hoe de Raad voor Rechtsbijstand met persoonsgegevens
omgaat, kunt u vinden in onze privacyverklaring.

