PJVAAN
Verzoek Peiljaarverlegging
Algemeen deel

Kruis aan wat van toepassing is. Beantwoord vragen indien
en voor zover van toepassing. Vul het formulier in blokletters in.

Let op
a. Het verzoek peiljaarverlegging moet binnen 6 weken na de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) worden
.ingediend. Het heeft geen zin om het verzoek peiljaarverlegging later op te sturen. Lees de toelichting
b. In de volgende situaties hoeft u het formulier peiljaarverlegging niet in te vullen:
Asielzoeker: gebruik het formulier Eigen verklaring asielzoeker
Detentie: gebruik het formulier Eigen verklaring vrijheidsontneming
Schuldsanering: gebruik het formulier Eigen verklaring schuldsaneringsregeling

De formulieren staan
op de website
www.rvr.org

Faillissement: gebruik het formulier Eigen verklaring bij faillissement
c. Bijstandsuitkering WWB: vul in vraag 1, 2 en 7 van het verzoek peiljaarverlegging + bijlage A.

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

Lees de toelichting

‘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. Aanvrager/partner
Het gaat om uw huidige leefsituatie. Bij een gemeenschappelijke huishouding vermeldt u ook de gegevens van uw
huidige partner.

a. Uw gegevens

Lees de toelichting

Achternaam en voorletter(s):

.....................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum (dag/maand/jaar):
Straat:

........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Huisnummer:

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats:

......................................................................................................................................................................................................................................

Burgerservicenummer:

....................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer (overdag):

.........................................................................................................................................................................................................................

Bankrekeningnummer (IBAN):

...................................................................................................................................................................................................................

Zelfstandig ondernemer:

b. Gegevens partner

Nee
Lees de toelichting

Achternaam en voorletter(s):

.....................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum (dag/maand/jaar):
Burgerservicenummer:

Ja

........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Zelfstandig ondernemer:

Nee

Ja

3. Verwacht u en/of uw partner dat het vermogen op 1 januari 2015 hoger is dan het
heffingvrij vermogen?

Lees de toelichting

Ja

Het vermogen is te hoog, het heeft geen zin om het formulier Peiljaarverlegging op te sturen. Stop met invullen.

Nee

U schat dus in dat het fiscale vermogen niet hoger is dan het heffingvrij vermogen.

4. Verwacht u en/of uw partner dat het fiscaal inkomen in 2015 lager is dan in 2013?

Lees de toelichting

Ja
Nee

Ga door met vraag 7
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5 a. Waardoor is het fiscale inkomen over 2015 gedaald?

Lees de toelichting

Het gaat om uw huidige leefsituatie. Bij een gemeenschappelijke huishouding vermeldt u ook de gegevens van uw huidige
partner. Kruis aan welke reden op u van toepassing is. Het kan zijn dat meer redenen op u van toepassing zijn. Dan kruist u
meer hokjes aan. Let op: U moet bewijsstukken meesturen van de inkomsten van voor en na de wijziging.
Uzelf

Partner

bewijsstukken meesturen

Partneralimentatie gaan betalen

kopie bankafschriften

Werkeloos geworden

kopie ontslagbrief en beslissing WW

Arbeidsongeschikt geworden

kopie toekenning WIA

Andere reden, namelijk:

.................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

5 b. Met ingang van welke datum?
(dag/maand/jaar)

Lees de toelichting

...............................................................................................................................................................................................................................................

6. Doet u en/of uw partner over 2015 aangifte voor de inkomstenbelasting?
Nee

Vul bijlage A in

Ja

Kruis aan over welke stukken u beschikt:
Uzelf

Lees de toelichting

Partner

Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2015

kopie meesturen

Aanslagbiljet voorlopige teruggaaf 2015

kopie meesturen

Aanslagbiljet te betalen voorlopige aanslag 2015

kopie meesturen

Geen van deze stukken

vul bijlage B in
Lees de toelichting

			

7. Ondertekening aanvrager

U hoeft geen
Schattings
formulier in te
vullen

Lees de toelichting

Door ondertekening gaat u ermee akkoord dat de Raad het schattingsinkomen controleert bij de Belastingdienst. Deze
controle vindt plaats zodra de inspecteur van de Belastingdienst het inkomen en vermogen definitief heeft vastgesteld.
Dat kan enige tijd 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:
• Als u bij nader inzien méér aan eigen bijdrage moet betalen, verklaart u dit bedrag aan de Raad te betalen;
• Als u minder aan eigen bijdrage hoeft te betalen zal de Raad u terugbetalen;
• 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 en
dat u van de advocaat alsnog een rekening krijgt.
Door ondertekening machtigt u de Raad onherroepelijk, de bedragen door automatische incasso te innen.

Ondertekening en machtiging incasso. Naar waarheid ingevuld.
Datum (dag/maand/jaar)

................................................................

Handtekening

.......................................................................................................................

Stuur dit formulier met bijlagen naar: Raad voor Rechtsbijstand • Postbus 70503 • 5201 CD ’s-Hertogenbosch
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Verzoek Peiljaarverlegging-Bijlage A
Verkorte inkomensopgave 2015

Kruis aan wat van toepassing is. Beantwoord vragen indien
en voor zover van toepassing. Vul het formulier in blokletters in.

1. Uw gegevens
Achternaam en voorletter(s):
Burgerservicenummer:

.....................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Let op: Vul dit verkorte formulier alleen in als u over 2015 geen aangifte doet bij de Belastingdienst.
Met het invullen van de verkorte inkomensopgave wordt verklaard dat:
• u en/of uw partner over 2015 geen aangifte doet voor de inkomstenbelasting;
• er in 2015 geen andere inkomsten zijn dan loon en/of uitkering/pensioen;
• er in 2015 geen fiscale aftrekposten zijn;
• het fiscale vermogen in 2015 niet hoger is dan het heffingvrij vermogen.

2. Wat is uw inkomen in 2015?

Lees de toelichting

Het gaat om uw huidige leefsituatie. Bij een gemeenschappelijke huishouding vermeldt u ook de gegevens van uw huidige
partner. U kunt zowel loon als uitkering/pensioen ontvangen. Dan zijn meerdere keuzes mogelijk.

Over 2015 wordt loon ontvangen:
Uzelf

Partner

Loon

Loon

vanaf datum (dag/maand/jaar)
tot datum (dag/maand/jaar)

....................................................................

..........................................................................

vanaf datum (dag/maand/jaar)
tot datum (dag/maand/jaar)

...............................................................

.....................................................................

Stuur mee: Kopie meest recente loonstrook. Uit de loonstrook moet het loon voor loonheffing blijken.

Over 2015 wordt een uitkering/pensioen ontvangen:
Uzelf

Partner

Uitkering/pensioen

Uitkering/pensioen

vanaf datum (dag/maand/jaar)
tot datum (dag/maand/jaar)

....................................................................

..........................................................................

vanaf datum (dag/maand/jaar)
tot datum (dag/maand/jaar)

...............................................................

.....................................................................

Stuur mee: Kopie toekenning uitkering/pensioen + kopie meest recente uitkeringsspecificatie.
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Verzoek Peiljaarverlegging-Bijlage B
Schattingsformulier inkomen 2015

Kruis aan wat van toepassing is. Beantwoord vragen indien
en voor zover van toepassing. Vul het formulier in blokletters in.

1. Uw gegevens
Achternaam en voorletter(s):
Burgerservicenummer:

.....................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Het gaat om uw huidige leefsituatie. Bij een gemeenschappelijke huishouding vermeldt u ook de gegevens van uw
huidige partner.

2. Schatting van het inkomen in 2015

Lees de toelichting

a Loon, uitkering, pensioen, bijtelling privégebruik auto

Uw jaarinkomen

Jaarinkomen van de partner

a e

a e

b e

b e

c e

c e

d e

d e

e e

e e

f e

f e

Lees de toelichting

b Inkomsten die niet onder de loonheffing vallen
Lees de toelichting

c Ontvangen alimentatie en overige periodieke uitkeringen
Lees de toelichting

d Winst uit onderneming
Lees de toelichting

e Voordeel eigen woning
Lees de toelichting

f Voordeel uit aanmerkelijk belang (box 2)
Lees de toelichting

g Voordeel uit sparen en beleggen (box 3)

g e

+

g e

+

Lees de toelichting

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

h e

h e

i

i

Lees de toelichting

i Reisaftrek openbaar vervoer

e

e

Lees de toelichting

j Rente en kosten eigen woning

j e

je

k e

k e

Lees de toelichting

k Uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Lees de toelichting

l Persoonsgebonden aftrek

l

e

+

l

e

+

Lees de toelichting

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

me

me

n e

n e

Lees de toelichting

n Trek af: h - m = Geschat verzamelinkomen in 2015
Lees de toelichting

Pagina 4 van 4
versie 1.0

