Verzoek tot deelname Subsidieregeling pakket rechtsbijstand
herstelregelingen kinderopvangtoeslag
Deze regeling heeft tot doel adequate en kosteloze gefinancierde rechtsbijstand te regelen
aan de rechtzoekende bij een verzoek in het kader van de herstelregelingen
kinderopvangtoeslag bij Belastingdienst/Toeslagen.
1. Persoons- en kantoorgegevens
BAR-nummer

:A

Naam + voorletters

:

Telefoonnummer

:

2. Ondergetekende verklaart bij het verzoek tot deelname aan de
herstelregeling kinderopvangtoeslag:
-

ingeschreven te zijn bij de Raad voor de specialisatie sociaal zekerheidsrecht, zoals
genoemd in artikel 6m van de Inschrijvingsvoorwaarden Advocatuur 2022;
in de jaren 2020 en 2021 minimaal 20 toevoegingen te hebben gekregen op het
terrein van bestuursrecht, sociaal zekerheidsrecht, sociale voorzieningen,
belastingrecht en/of woonrecht1;
in de voorgaande vijf kalenderjaren niet tuchtrechtelijk veroordeeld zijn wegens
een tekortkoming in de kwaliteit van dienstverlening, als bedoeld in artikel 46 van
de Advocatenwet 2.
in de voorgaande vijf kalenderjaren er geen maatregel is opgelegd in het kader van
het Maatregelbeleid van de Raad.

Daarnaast verklaart ondergetekende:
-

bereid te zijn om mee te werken aan (tussentijdse) evaluatie van deze regeling
door de Raad;
bereid te zijn om deel te nemen aan peer review van een door de NOvA
aangestelde reviewer;
bij de aanvang van de werkzaamheden gebruik te maken van de standaard
opdrachtbevestigingsbrief aan de ouder.
bekend te zijn met de geldende voorwaarden van de Subsidieregeling pakket
rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag;
het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum:

Handtekening

De Raad controleert de aan u afgegeven toevoegingen.
De Raad controleert op grond van het protocol ‘Informatie-uitwisseling tussen de dekens van de orde in het arrondissement en de Raad
voor Rechtsbijstand’.
1
2

4. Toelichting op de praktijkvoering:

*Ten behoeve van een zo goed mogelijke matching met de rechtzoekende, graag de volgende
vragen beantwoorden

In welke regio bent u actief?

Met welke instanties binnen het sociale domein heeft u een samenwerkingsrelatie?

Hoeveel advocaten zijn er actief binnen uw kantoor?

Welke rechtsgebieden worden er binnen uw kantoor behandeld?

Is er een samenwerkingsverband met een ander(e) kantoor/partij en zo ja, welk(e)
kantoor/partij?

Heeft u ervaring in het geven van rechtsbijstand aan rechtzoekenden die te maken
hebben met multiproblematiek? (graag toelichten)

Datum:

Handtekening:

Stuur het formulier per e-mail naar: herstelregeling@rvr.org
Uw antwoorden op dit formulier worden gecontroleerd en beoordeeld door de Raad voor
Rechtsbijstand. Vervolgens wordt u opgenomen in een tool waar de matching plaatsvindt
met de rechtzoekende.

