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In deze leeswijzer geven we uitleg over deze hercontrole van uw inkomen

Uitleg bij voorbeeldberekening
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verzamelinkomen nog niet definitief had
vastgesteld toen de Raad een beslissing nam
over uw toevoeging.

Waarom krijgt u nu een brief?
De Raad heeft van de Belastingdienst het definitief vastgestelde verzamel
inkomen ontvangen. We hebben dit verzamelinkomen vergeleken met het

en vermogen. In de brief bij deze leeswijzer staat of u meer moet betalen,
geld terug krijgt of dat er niks voor u verandert.

2

3

Voorbeeldbrief

Uitleg bij voorbeeldbrief
1

Hier vindt u het nummer waaronder uw beslissing bij de Raad bekend
is. Houd dit nummer bij de hand als u belt met de Raad.

2

Hier staat de datum waarop de Raad de eerste keer een beslissing
heeft gestuurd op uw verzoek voor een bijdrage in de advocaatkosten
(toevoeging).

3

Hier staat de naam van de advocaat die voor u de werkzaamheden
heeft gedaan.

4

Bij deze brief vindt u de ‘berekening na inkomenscontrole’.
Hierin staan uw persoonlijke gegevens, een verwijzing naar de
zaak waar u een advocaat voor had en uw financiële gegevens,
die opnieuw zijn gecontroleerd.

5

Hier staat wat u moet doen naar aanleiding van deze brief.
Er zijn drie mogelijkheden:
a. U hoeft niets te doen, omdat er niets verandert;
b. U krijgt geld terug van de Raad;
c. U moet geld betalen aan de Raad.

De hoogte van het definitief vastgestelde verzamelinkomen leidt tot een hogere eigen
bijdrage. Uw eigen bijdrage is nu € 514. Vóór de hercontrole was uw eigen bijdrage € 196.
Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar de berekening bij deze brief.

6

Wat moet u doen?
U moet € 318 aan de Raad betalen, dit is het verschil tussen € 196 en € 514.
Binnenkort ontvangt u van de Raad een factuur met uitleg hoe u moet betalen.
Voor méér informatie kunt u bellen naar bovenstaand telefoonnummer.
Wij hebben een kopie van deze brief naar mr. A.D. Vocaat gestuurd.

Als onder 5 staat dat u moet betalen, dan krijgt u nog een rekening
toegestuurd van de Raad. Deze rekening heet de factuur.

7

De leeswijzer is de folder die u nu in handen heeft. Hierin staat de
uitleg van de inkomenscontrole.

8

	Bent u het niet eens met de beslissing van de Raad? Of heeft u
vragen over de beslissing? Bel de afdeling Inkomenscontrole,
tel. 088 – 787 13 14. Ook kunt u schriftelijk bezwaar maken, zie
uitleg 6, pagina 11 van de leeswijzer: Heeft u vragen over de brief?

Afdeling Inkomenscontrole
Postbus 70503
5201 CD ’s-HERTOGENBOSCH

A.B. Klant - Partner
Leeswijzerweg 2A
2143 AB WOONSTAD

1
Kenmerk: 2AB1234

Doorkiesnummer: (088) 7871314

Verzenddatum: 5 januari 2019

Geachte mevrouw Klant - Partner,

2

U heeft op 16 december 2016 een beslissing met bovengenoemd kenmerk ontvangen van de
Raad voor Rechtsbijstand. Op basis van die beslissing heeft mr. A.D. Vocaat werkzaamheden
voor u verricht in de zaak tegen Uw Tegenpartij.

3

Aan u is toen een eigen bijdrage in de kosten van deze advocaat opgelegd op grond van uw
verzamelinkomen.
Dit verzamelinkomen was door de Belastingdienst op 16 december 2016 nog niet definitief
vastgesteld. Daarom heeft de Raad nu de wettelijk voorgeschreven hercontrole uitgevoerd
(Artikel 34a en 34d Wet op de rechtsbijstand).

5

4

6

Hoogachtend,
Afdeling Inkomenscontrole
Bijlage(n):	- Berekening
	- Leeswijzer

8

4

7

Bezwaar
Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar indienen bij de
Commissie voor bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand (zie het adres op deze brief). Dit bezwaarschrift
moet schriftelijk met een kopie van deze brief worden toegezonden.

5

1

Hercontrole

3

Gevolgen hercontrole

Waarom wordt mijn inkomen nog een keer gecontroleerd?

Situatie a: Uw eigen bijdrage verandert niet na hercontrole

Uw inkomen wordt nog een keer gecontroleerd als uw inkomensgegevens tijdens

Uw eigen bijdrage verandert niet na hercontrole, als uw verzamelinkomen

de aanvraag van de toevoeging nog niet definitief waren vastgesteld door de

(vrijwel) hetzelfde is als bij de eerste beslissing van de Raad. Het kan gebeuren

Belastingdienst. De Raad is dan bij de aanvraag uitgegaan van de op dat moment

dat uw verzamelinkomen hoger of lager is dan het bedrag waar de Raad in

beschikbare gegevens. Dit kan bijvoorbeeld uw belastbaar loon zijn.

eerste instantie vanuit is gegaan. Dit betekent niet dat uw eigen bijdrage
hoger of lager wordt. Het kan zijn dat uw hogere of lagere verzamelinkomen in

Regelmatig voert de Raad een hercontrole uit bij de Belastingdienst.

dezelfde inkomenscategorie valt. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u bekijken

Dan controleert de Raad of uw inkomen en vermogen intussen definitief zijn

welke inkomenscategorieën er zijn en wat de bijbehorende eigen bijdrage is.

vastgesteld door de Belastingdienst. Als blijkt dat dit het geval is, neemt de

Als in de brief staat dat uw eigen bijdrage niet verandert, hoeft u niks te doen.

Raad een nieuw besluit.

Situatie b: U krijgt geld terug
Wanneer vindt hercontrole plaats?
Ongeveer twee jaar na afgifte van de toevoeging start de Raad met het
opnieuw controleren van de status van uw inkomen bij de Belastingdienst.
Dit lijkt laat, maar eerder heeft weinig zin omdat de Belastingdienst die tijd
nodig heeft om uw verzamelinkomen en vermogen vast te stellen. Als bij
controle blijkt dat uw inkomen nog niet is vastgesteld, proberen we het op een
later tijdstip nog een keer. Net zo lang tot de definitieve gegevens bekend zijn.

2

Meerdere toevoegingen

U krijgt geld terug, omdat de Belastingdienst uw inkomen in het peiljaar
op een lager bedrag heeft vastgesteld. Bij dit lager vastgestelde inkomen
hoort een lagere eigen bijdrage. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u
bekijken welke inkomenscategorieën er zijn en wat de bijbehorende
eigen bijdrage is. U heeft recht op het verschil tussen de eerder betaalde
eigen bijdrage en de nu vastgestelde eigen bijdrage. Om dit bedrag aan
u te kunnen betalen hebben wij gegevens van u nodig. Als u de eerdere
eigen bijdrage niet heeft betaald aan de advocaat, ontvangt u uiteraard
niets terug.

Situatie c: U moet betalen
Heeft u meerdere toevoegingen in één kalenderjaar ontvangen? Dan kan het

Uw eigen bijdrage wordt hoger, omdat de Belastingdienst uw inkomen in

zijn dat u op verschillende momenten brieven van ons ontvangt. Het is helaas

het peiljaar op een hoger bedrag heeft vastgesteld. Bij dit hoger vastgestelde

niet mogelijk alle controles voor één kalenderjaar tegelijkertijd uit te voeren.

inkomen hoort een hogere eigen bijdrage. Op www.rechtsbijstand.nl kunt
u bekijken welke inkomenscategorieën er zijn en wat de bijbehorende eigen
bijdrage is. Het verschil tussen de eerder betaalde eigen bijdrage en de nu
vastgestelde eigen bijdrage moet u betalen aan de Raad. De Raad heeft dit
verschil namelijk al voor u aan de advocaat betaald. U ontvangt later van de
Raad de factuur, waarin staat hoe u moet betalen en of in uw situatie een
betalingsregeling mogelijk is (zie uitleg 5, pagina 10).

6

7

U komt na hercontrole niet in aanmerking voor gesubsidieerde

4

Peiljaarverlegging

rechtsbijstand. Uw door de Belastingdienst definitief vastgestelde
verzamelinkomen en/of vermogen in het peiljaar is hoger dan de

Hercontrole na peiljaarverlegging

inkomens- en vermogensgrens. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u bekijken

U heeft eerder op basis van het inkomen en vermogen in het peiljaar een

waar deze grens ligt. U komt alsnog niet in aanmerking voor een bijdrage in

hoge eigen bijdrage of een afwijzing op uw toevoegingaanvraag gekregen.

de advocaatkosten. U ontvangt daarom een afwijzing.
Omdat uw inkomen en/of vermogen in het jaar van de aanvraag voor een
Welke gevolgen heeft deze afwijzing?

toevoeging een stuk lager zou uitvallen, heeft u ons gevraagd om het jaar van

Afwijzing van het recht op een tegemoetkoming in de advocaatkosten betekent

de aanvraag als peiljaar te nemen. Dit heet peiljaarverlegging. De eigen

dat u de werkzaamheden van uw advocaat alsnog volledig zelf moet betalen.

bijdrage is toen gebaseerd op het door u geschatte verzamelinkomen.

Er zijn drie situaties mogelijk:
1.	Uw advocaat heeft een declaratie voor zijn werkzaamheden ingediend bij

De Raad heeft nu het inkomen en vermogen in het peiljaar en in het jaar

de Raad. U krijgt daarom een rekening van de Raad. U betaalt het bedrag

waarin de peiljaarverlegging is gevraagd, gecontroleerd. De hercontrole

dat de Raad aan uw advocaat heeft betaald terug aan ons. U ontvangt een

kan leiden tot één van de volgende situaties:

overzicht van de aan de advocaat verstrekte vergoeding. U krijgt later van
de Raad de factuur waarin staat hoe u moet betalen en of in uw situatie

•

uw eigen bijdrage verandert niet (zie uitleg 3, situatie a, pagina 7);

een betalingsregeling mogelijk is (zie uitleg 5, pagina 10).

•

u krijgt geld terug (zie uitleg 3, situatie b, pagina 7);

•

u moet betalen (zie uitleg 3, situatie c, pagina 7);

2.	Uw advocaat vraagt een vergoeding aan de Raad én stuurt u een aan
vullende rekening. U krijgt dan zowel een rekening van de Raad als van

•	de peiljaarverlegging blijkt achteraf ongunstig te zijn, lees de uitleg
hieronder bij vangnetregeling.

uw advocaat. Deze moet u beide betalen. In totaal betaalt u nooit meer
dan het normale uurtarief van uw advocaat. U ontvangt later van de

Vangnetregeling

Raad de factuur waarin staat hoe u moet betalen en of in uw situatie een

U heeft na afgifte van de toevoeging gevraagd om een peiljaarverlegging.

betalingsregeling mogelijk is (zie uitleg 5, pagina 10).

De eigen bijdrage is toen op basis van het door u geschatte
verzamelinkomen gewijzigd. De Raad heeft nu zowel het inkomen

3.	Uw advocaat stuurt zijn rekening naar u. Als uw recht op een tegemoet

en vermogen gecontroleerd in het peiljaar én in het jaar waarin u de

koming in de advocaatkosten is afgewezen, mag uw advocaat zijn werk

peiljaarverlegging heeft gevraagd. Nu blijkt dat peiljaarverlegging u niets

zaamheden tegen het normale uurtarief bij u in rekening brengen.

oplevert: de eigen bijdrage op basis van het peiljaar is lager dan de uiteindelijk

U hoeft dan niets aan de Raad te betalen.

opgelegde eigen bijdrage op basis van het verlegde peiljaar. Wij gaan uit
van de situatie die voor u het beste uitpakt, dat is uw verzamelinkomen in
het peiljaar.

8
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Peiljaarverlegging na inkomenscontrole

6

Heeft u vragen over de brief?

Ten tijde van de aanvraag toevoeging had de Belastingdienst uw
verzamelinkomen nog niet definitief vastgesteld. De Belastingdienst had

Helpdesk

bijvoorbeeld uw aangegeven inkomen nog niet beoordeeld of u had uitstel

Heeft u na het lezen van de brief en deze leeswijzer nog vragen over de

van aangifte gekregen. U heeft op basis van de op dat moment bekende

hercontrole? Bel de afdeling Inkomenscontrole, tel. 088 – 787 13 14

inkomens- en vermogensgegevens in het peiljaar een lage eigen bijdrage

(maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).

gekregen. Er was voor u op dat moment dan ook geen reden om een verzoek
tot peiljaarverlegging in te dienen.

Bent u het niet eens met de beslissing?
Als u het niet eens bent met de beslissing dan kunt u bellen met de afdeling

Na hercontrole is gebleken dat uw definitief vastgestelde verzamelinkomen

Inkomenscontrole via tel. 088 – 787 13 14. Bent u het, na afloop van het

hoger is dan het verzamelinkomen waarop de Raad destijds een beslissing

gesprek, nog steeds niet eens met de genomen beslissing? Dan kunt u binnen

heeft genomen. Aan u wordt daarom nu óf een hogere eigen bijdrage opgelegd

zes weken na de datum van de brief schriftelijk bezwaar indienen.

óf u blijkt achteraf geen recht te hebben op een toevoeging.
Als u bezwaar maakt, vergeet dan niet de volgende gegevens te vermelden:
Als u van mening bent dat u in het jaar waarin u de toevoeging heeft

•

datum van verzending van uw bezwaarschrift;

aangevraagd wél recht zou hebben gehad op een peiljaarverlegging, omdat

•

uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer;

uw inkomen en/of uw vermogen in dat jaar beduidend lager waren dan in het

•

de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing;

peiljaar, dan kunt u tot 6 weken ná bekendmaking van de beslissing over de

•

de datum en het kenmerk van de beslissing van de Raad;

hercontrole alsnog een verzoek tot peiljaarverlegging indienen.

•

uw handtekening.

Stuur ook een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.

5

Hoe betaalt u de Raad?

Stuur uw bezwaar naar: Bezwarencommissie Raad voor Rechtsbijstand,
Postbus 70503, 5201 CD ’s-Hertogenbosch.

Als u de Raad moet betalen krijgt u een factuur toegestuurd. In de factuur
staat welk bedrag u moet betalen en op welke rekening u het geld stort.
Is de rekening van de Raad hoger dan € 100,-? En kunt u dit onmogelijk in
één keer betalen? Dan is het mogelijk om dit bedrag in een aantal termijnen
te betalen. Voor meer informatie over een betalingsregeling bel de afdeling
Inkomenscontrole, tel. 088 – 787 13 14.
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Begrippenlijst

Forfaitaire vergoeding: De Raad kent een eigen vergoedingensysteem
(de ‘forfaitaire vergoeding’) voor het vergoeden van de werkzaamheden van

Advocaat: De raadsman of -vrouw die u bijstaat bij uw probleem. Als een

uw advocaat. Deze vergoeding is gebaseerd op standaardbedragen. De Raad

mediator u heeft bijgestaan bedoelen we mediator waar advocaat in de

betaalt dus niet het normale uurtarief van de advocaat.

tekst staat.
Geschat verzamelinkomen: Zie status S bij ‘status verzamelinkomen’.
Alleenstaanden: U voert een zelfstandig huishouden of u woont samen met
meerderjarige kinderen. Zie verder onder ‘norm’.

Gesubsidieerde rechtsbijstand: Op grond van de Wet op de rechtsbijstand
kan, onder bepaalde voorwaarden, een tegemoetkoming in de kosten van de

Belastbaar loon: Door de werkgever(s)/uitkeringsinstantie(s) aan de

advocaat worden toegekend. Iemand die hier recht op heeft betaalt een eigen

Belastingdienst opgegeven bruto inkomen.

bijdrage aan de advocaat. Zie eigen bijdrage.

Betalingsregeling: Mogelijkheid om het volledige bedrag niet in één keer,

Heffingsgrondslag: Is uw vermogen in box 3 (inkomsten uit sparen en

maar in termijnen te betalen.

beleggen) hoger dan het heffingvrije vermogen, dan betaalt u alleen over
het vermogen boven die grens inkomensbelasting. Het deel van het vermogen

Declaratie: Verzoek van uw advocaat om hem of haar te betalen voor zijn

waarover u belasting betaalt heet heffingsgrondslag.

werkzaamheden.
Heffingvrij vermogen: Over een deel van uw vermogen in box 3 (inkomsten
Eenoudergezin: U voert als alleenstaande ouder een huishouding met

uit sparen en beleggen) betaalt u geen inkomstenbelasting. Dit deel heet het

minderjarige kinderen. Zie verder onder ‘norm’.

heffingvrij vermogen.

Eigen bijdrage: Het bedrag dat u zelf moet betalen voor de salariskosten van

Hercontrole: Het opnieuw beoordelen van uw inkomen en vermogen op basis

uw advocaat. De hoogte van de eigen bijdrage is gekoppeld aan de hoogte van

van de vastgestelde gegevens bij de Belastingdienst.

het verzamelinkomen in combinatie met de samenstelling van uw huishouding.
De tabellen vindt u op www.rechtsbijstand.nl. Kies ‘ik ben rechtzoekende’,

Inkomenscontrole: Zie ‘hercontrole’.

selecteer vervolgens in de linkertabel ‘Rechtsbijstand’ en daarna ‘Inkomen
en vermogen’.

Invordering: U moet de Raad geld betalen als na de hercontrole blijkt dat
u geen recht had op een bijdrage in de advocaatkosten. Of als blijkt dat uw

Factuur: De factuur is een rekening, hierop staat hoeveel geld u aan de Raad

eigen bijdrage hoger moet zijn dan de eerder aan uw advocaat betaalde eigen

moet betalen en hoe u dat moet doen.

bijdrage.

Fiscaal verzamelinkomen: Door de Belastingdienst vastgesteld inkomen en

Meeruren: Zie ‘vergoeding’.

vermogen in een kalenderjaar.
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Norm: Met norm bedoelen we de vorm of samenstelling van uw huishouding

O	U heeft wel een aangiftebiljet ontvangen, maar nog geen aangifte

op het moment van de aanvraag voor een toevoeging. Er zijn drie normen:

gedaan. Het gaat hier om een voorlopige beslissing. Na enige tijd stelt de

de alleenstaandennorm, de samenwonendennorm en de norm voor een

Belastingdienst uw definitieve inkomen en vermogen vast. Daarna vindt

éénoudergezin. De norm voor samenwonenden en voor éénoudergezinnen is
hetzelfde. Zie verder ‘eigen bijdrage tabel’.

hercontrole van het inkomen plaats.
S	Het geschatte verzamelinkomen bij uw verzoek tot verlegging van het
peiljaar. Na enige tijd stelt de Belastingdienst uw definitieve inkomen en

Normaal uurtarief: Uurtarief dat een advocaat in rekening brengt bij klanten

vermogen vast. Daarna vindt hercontrole van het inkomen plaats.

die niet op basis van toevoeging worden bijgestaan. Zie ook ‘vergoeding’.

H Het door de Raad berekende verzamelinkomen in het peiljaar.

Peiljaar: Het peiljaar is twee jaar vóór het jaar waarin de toevoegaanvraag is

Teruggave: U heeft recht op teruggave van (een deel van) de door u betaalde

gedaan. Bijvoorbeeld: Vraagt u in 2017 een toevoeging aan? Dan beoordelen

eigen bijdrage als na hercontrole blijkt, dat deze lager moest zijn dan u eerder

we uw inkomen en vermogen in het peiljaar 2015.

aan uw advocaat heeft betaald.

Peiljaarverlegging: Bij peiljaarverlegging wordt het jaar waarin de aanvraag

Toevoeging: Beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand op uw verzoek

om toevoeging wordt gedaan als peiljaar genomen.

om een bijdrage in de advocaatkosten. Wanneer u een toevoeging krijgt,
betaalt de Raad voor Rechtsbijstand een groot gedeelte van de kosten van

Restitutie: Zie ‘teruggave’.

de advocaat.

Samenstelling huishouding/gezin: Zie ‘norm’.

Vangnetregeling: Als bij hercontrole blijkt dat de eerder door u verzochte
peiljaarverlegging slechter voor u uitpakt dan de hercontrole van de eerste

Samenwonenden-/Gehuwdennorm: De samenwonenden-/gehuwdennorm

beslissing, dan is de vangnetregeling van toepassing. Deze regelt dat de Raad

is van toepassing als u samenwoont of getrouwd bent. Zie verder ‘norm’.

uitgaat van de voor u meest gunstige uitkomst van de hercontrole.

Status verzamelinkomen: De status van uw verzamelinkomen geven we

Vergoeding (aan de advocaat): Uitbetaling aan de advocaat van de

aan met een letter. U vindt uw status in uw brief en op de ‘berekening na

verrichte werkzaamheden.

inkomenscontrole’. De betekenis van de letters is:

•	
Forfaitaire vergoeding

V Het door de Inspecteur der belastingen vastgestelde verzamelinkomen.

Een advocaat krijgt van de Raad voor Rechtsbijstand standaard bedragen

N	U hoeft geen aangifte inkomstenbelasting te doen. Bij het bepalen van de

voor bepaalde soort zaken. Het is niet mogelijk voor een advocaat om zijn

financiële draagkracht wordt alleen rekening gehouden met het belastbaar

normale uurtarief bij de Raad te declareren.

loon. Dit is de hoogte van uw bruto inkomen.

De Raad betaalt:

A	U heeft aangifte gedaan bij de Belastingdienst en het verzamelinkomen
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•	Administratieve kosten:

is nog niet vastgesteld door de belastinginspecteur. Na enige tijd stelt de

In de uitbetaalde vergoeding is een vast bedrag opgenomen voor

Belastingdienst uw definitieve inkomen en vermogen vast. Daarna vindt

administratieve kosten. Dit zijn kosten die een advocaat maakt voor het

hercontrole van het inkomen plaats.

aanvragen van de toevoeging.
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•	Btw (Belasting (over de) toegevoegde waarde):
Aan de advocaat betaalde belasting.
•

Reiskostenvergoeding:

		Dit bedrag bestaat uit een kilometervergoeding en een standaard
vergoeding voor reistijd.
•

Toeslag:

		De forfaitaire vergoeding gaat uit van een standaardpakket aan
werkzaamheden. Voor niet standaard werkzaamheden ontvangt

Wet- en regelgeving

uw advocaat een toeslag. Zoals bij: opvolging advocaat, meerdere
(raadkamer)zittingen.
•

Meeruren

Hercontrole peiljaar: artikel 34a Wet op de rechtsbijstand
Hercontrole verlegd peiljaar: artikel 34d Wet op de rechtsbijstand

	Als de advocaat meer uren nodig heeft dan standaard voor een bepaalde
zaak geldt, kan de advocaat hiervoor toestemming vragen bij de Raad.
De toegekende uren worden afzonderlijk vergoed tegen een door de Raad
vastgesteld standaard uurtarief.
•

Normaal uurtarief

	Als het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand alsnog is afgewezen (u krijgt
geen toevoeging, de Raad betaalt dan niet mee aan de kosten van uw
advocaat), mag uw advocaat zijn gewone uurtarief in rekening brengen.
Vermogen: De Raad ontvangt alleen gegevens over uw vermogen,
als uw vermogen hoger is dan het heffingvrij vermogen. Zie ook
heffingsgrondslag.
Verzamelinkomen: Zie ‘fiscaal verzamelinkomen’.
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Voorbeeldberekening

Uitleg bij voorbeeldberekening
9

Bij norm huishouding staat of u samenwonend/gehuwd of alleenstaand
bent of een éénoudergezin vormt.

Berekening na inkomenscontrole

9

11

13

Ons kenmerk:
Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Geboortedatum:
BSN Klant:
BSN Partner:
Norm huishouding klant:
Zaakcode en zaakaanduiding:
Nadere omschrijving:
Rechtsbijstandverlener:

2AB1234
A.B. Klant - Partner
Leeswijzerweg 2A
2143 AB WOONSTAD
11-11-1969
195365423
187654238
Samenwonend/Gehuwd
A010
nietig ontslag 10
mr. A.D. Vocaat

(A) T-2 primair			
12 (B) Peiljaarverlegging
Klant
Partner		
Klant
Status inkomen:
Aangegeven Aangegeven
Status inkomen:
Schatting
Peiljaar:
2014
2014
Peiljaar:
2016
Verzamelinkomen: € 15.000
€ 16.000
Verzamelinkomen: € 6.500
Heffingsgrondslag/ 			
Heffingsgrondslag/
Vermogen:
€0
€0
Vermogen:
€0
Eigen bijdrage:
€ 669		
Eigen bijdrage:
€ 196
(C) T-2 inkomenscontrole 		
14 (D) Na inkomenscontrole PJV
Klant
Partner		
Klant
Status inkomen:
Vastgesteld
Vastgesteld 15 Status inkomen:
Vastgesteld
Peiljaar:
2014
2014
Peiljaar:
2016
Verzamelinkomen: € 15.000
€ 16.000
Verzamelinkomen: € 10.000
Heffingsgrondslag/			
Heffingsgrondslag/
Vermogen:
€0
€0
Vermogen:
€0
Eigen bijdrage:
€ 669		
Eigen bijdrage:
€ 514

Hier staat beschreven waarvoor u een advocaat heeft ingeschakeld.

11

Onder (A) staan de financiële gegevens die de Raad van de
Belastingdienst ontving naar aanleiding van uw verzoek om een
bijdrage in de advocaatkosten (toevoeging).

12

Onder (B) staan de financiële gegevens die de Raad heeft geschat naar
aanleiding van uw opgave bij het verzoek Peiljaarverlegging.

Partner
Schatting
2016
€ 16.500

13

Partner
Vastgesteld
2016
€ 17.500

peiljaar.
14

De eigen bijdrage die hoort bij het definitieve verzamelinkomen in het verlegde peiljaar (D) is hoger
dan de eigen bijdrage op basis van het geschatte verzamelinkomen (B).

Onder (D) staan de financiële gegevens die de Raad van de
Belastingdienst heeft ontvangen na hercontrole van het inkomen in het
verlegde peiljaar.

€0

De Raad heeft nu het inkomen en vermogen in 2014 en 2016 gecontroleerd.

Onder (C) staan de financiële gegevens die de Raad van de
Belastingdienst heeft ontvangen na hercontrole van het inkomen in het

€0

Aan u werd op 16 december 2016 een eigen bijdrage in de kosten van uw advocaat opgelegd van
€ 669. Deze is berekend op basis van uw inkomen en vermogen in 2014. U heeft daarna verzocht
om peiljaarverlegging. De eigen bijdrage is toen op basis van het door u geschatte verzamelinkomen
gewijzigd in € 196.
(Artikel 34c Wet op de rechtsbijstand).
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10

15

Er is een aantal statussen van het inkomen. Zie ‘Status
verzamelinkomen’ in de begrippenlijst.

16

Dit is de toelichting op de financiële gegevens in de berekening.
Hier staat ook of uw bijdrage in de advocaatkosten is gewijzigd.

U moet daarom het verschil tussen € 196 (B) en € 514 (D) bijbetalen.

18

19

Uitgave Raad voor Rechtsbijstand
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9
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2015
Wilt u exemplaren van deze brochure bestellen? Mail naar
info@rvr.org o.v.v. ‘brochure Controle van uw inkomen’.

