
 

AA-/VA-procedure Aanvraag Toevoeging 
(Dit formulier niet gebruiken voor vreemdelingenrecht regulier of 

beroep/hoger beroep asiel) 

Raad voor Rechtsbijstand 
1. Gegevens advocaat 
Naam  
Registratienr.       Telefoonnr.       
Kantoornaam       
Straat  Huisnr.  
Postcode/Woonplaats   

2a. Persoonsgegevens aanvrager/ aanvraagster 
 (officiële schrijfwijze van de achternaam; indien (gehuwde) vrouw, eigen achternaam vermelden) 

a. Vreemdelingennummer*       
b. Achternaam  
c. Geboortedatum  (dag / maand / jaar) 
d. Voorletters  
e. Voorvoegsel       
f Geslacht    

  
  

 

• indien aanvrager / aanvraagster / partner een sofi-nummer heeft, altijd het sofinummer vermelden. In alle andere gevallen dient het vreemdelingennummer vermeld te worden. 
 

2b. Persoonsgegevens huidige partner 
a. Sofi-nummer / BSN       
b. Achternaam       
c. Geboortedatum       (dag / maand / jaar) 
d. Voorletters       
e. Voorvoegsel       
f  man  vrouw  
g. Vreemdelingennummer*       
3. Adresgegevens 
 Het is niet toegestaan hier het adres van de advocaat te vermelden. 

a. Straat       Huisnr.       
b. Postcode / Woonplaats             
c. Is de aanvrager / aanvraagster ook bij de gemeente / GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) ingeschreven op 
dit adres? 

ja  neen 

Straat       Huisnr.       d. Zo neen, wat is het GBA-adres en gemeente van 
inschrijving? Postcode / Gemeente             
e. Wat is de reden dat het feitelijke adres afwijkt van het GBA-adres waaronder aanvrager / aanvraagster staat ingeschreven? 
       

f. Telefoonnummer       Mobiele telefoon 06-       
4. Zaakgegevens 
Aankruisen wat van toepassing is: 

 AA-/VA-procedure                       Distributiebrief meezenden 
 Vervolgaanvraag asiel (HASA)    Distributiebrief HASA meezenden 

a. Is er sprake van nieuwe feiten of omstandigheden 
en zo ja welke? 

 neen  ja:      



b. Waarom konden deze niet eerder naar voren 
worden gebracht? 

motivering:      

 
 Bestaat er een verknocht verband met andere personen waarvoor 

u een toevoeging aanvraagt? 
 ja  neen  Niet van toepassing 

 Indien ja:  Namen en geboortedata: 

       

 inhoudelijk identiek?  ja  Neen, 
 motivering:      

 
5. Aanvraag / declaratie LAT 

 Negatief advies asiel  Asielzoeker met onbekende bestemming vertrokken 
 
 

Afspraakbevestiging meezenden 
 
Ondergetekende verklaart dat voor deze zaak geen separate toevoeging is of wordt aangevraagd en dat reeds verrichte werkzaamheden (indien van toepassing) 
niet meer dan vier weken vóór aanvraag van deze lichte adviestoevoeging hebben plaatsgevonden 
 
 
6. Verklaring aanvrager/aanvraagster 
De aanvrager / aanvraagster, tevens ondergetekende, verklaart ermee bekend te zijn: 
• dat de belastingdienst (op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand) met behulp van het sofi-nummer de gegevens omtrent het inkomen en 
vermogen verstrekt (indien van toepassing ook van de partner via sofi-nummer partner); 
• dat de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van inschrijving ( bij de Gemeentelijke Basis Administratie) de persoonsgegevens en het sofinummer controleert (indien 
van toepassing ook van de partner); 
• dat, indien sprake is van een vreemdelingennummer, de Raad voor Rechtsbijstand bij de Basisvoorziening Vreemdelingen de persoonsgegevens 
en het vreemdelingennummer controleert; 
• dat de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand; 
• dat het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging en tot 
strafvervolging; 
De aanvrager / aanvraagster, tevens ondergetekende, verklaart dat alle gegevens volledig en naar waarheid zijn verstrekt. 
Naam   
Datum verklaring 9 juli 2010 

 
 


