PJVAAN
Verzoek Peiljaarverlegging

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

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).
Kenmerk:

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

Vraagt u peiljaarverlegging aan na een inkomensverklaring? Dan staat het Kenmerk IKV op het besluit.

2. Aanvrager/partner
Het gaat om uw huidige leefsituatie. Bij een gezamenlijke 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 (mobiel en/of thuis):

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

Zelfstandig ondernemer:

b. Gegevens partner

Nee
Lees de toelichting

Achternaam en voorletter(s):

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

Geboortedatum (dag/maand/jaar):
Burgerservicenummer:

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

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

Zelfstandig ondernemer:

3.

Ja

Nee

Ja

Is uw (gezamenlijk) vermogen op 1 januari 2022 hoger dan € 31.747 (als u alleenstaand
bent) of hoger dan € 63.494 (als u een gezamenlijke huishouding voert met een partner)?
Ja

Uw (gezamenlijk) vermogen is hoger dan de hierboven genoemde bedragen. Helaas kan het peiljaar niet verlegd
worden. U kunt stoppen met invullen.

Nee

Uw (gezamenlijk) vermogen is lager dan of gelijk aan de hierboven genoemde bedragen. Stuur bewijsstukken mee, zoals
bijv. een financieel jaaroverzicht 2021 van uw bank, stukken m.b.t. een tweede woning etc. Lees de toelichting
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4. Wat is uw (gezamenlijke) inkomenssituatie in heel 2022?
Vink aan welke inkomstenbron(nen) op u van toepassing is of zijn en voor welke periode. Voert u een gezamenlijke
huishouding met een partner, dan vermeldt u ook de gegevens van deze partner. U kunt meerdere hokjes invullen.
Let op: u moet bewijsstukken meesturen over 2022

Inkomstenbron
Loon

Uzelf

Periode(s)

Partner

Periode(s)

Bewijsstukken meesturen
(kopieën)
Recente loonstrook of
eindafrekening

WW-uitkering

Toekenningsbeslissing WW en
recente WW-specificatie

WIA/WAO-uitkering

Toekenningsbeslissing WIA/WAO
en recente uitkeringsspecificatie

Ziektewetuitkering

Toekenningsbeslissing Ziektewet
en recente uitkeringsspecificatie

Bijstandsuitkering

Toekenningsbeslissing Bijstand
en recente uitkeringsspecificatie

Wajong-uitkering

Toekenningsbeslissing Wajong

AOW-pensioen

Toekenningsbeslissing AOW en
recente uitkeringsspecificatie

Aanvullend pensioen

Specificatie aanvullend pensioen

Inkomsten uit overig werk
Ontvangen
partneralimentatie
Winst uit onderneming

en recente uitkeringsspecificatie

Relevante bewijsstukken
Recente bankafschriften

Beschikbare jaarstukken (winst/
verliesrekening, voorlopige
aanslag, prognose boekhouder)

Inkomsten uit de woning

Relevante bewijsstukken

(zie de toelichting bij vraag 5)

Inkomen uit aanmerkelijk
belang (box 2)

Relevante bewijsstukken

Geen inkomen

Toelichting hoe u in uw
levensonderhoud voorziet
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5. Schatting van het inkomen in 2022
Vul hier een schatting in van al uw inkomstenbronnen en eventuele aftrekposten over het hele jaar.
Inkomstenbron

Uw fiscaal jaarinkomen

Fiscaal jaarinkomen
van uw partner

a) Loon, uitkering, pensioen

€

€

b) Inkomsten uit overig werk

€

€

c) Partneralimentatie

€

€

d) Winst uit onderneming

€

€

e) Inkomen uit de woning (zie de toelichting)

€

€

f) Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)

€

g) Tel op: a t/m f = totaal inkomen

€

€

€

€

€

€

€

€

+

+

€

Aftrekposten
h)

Reisaftrek openbaar vervoer

i) Aftrekpost eigen woning (hypotheekrente minus
eigenwoningforfait)
j) Uitgaven voor inkomensvoorzieningen
(bijvoorbeeld bedragen voor lijfrenten)
k) Persoonsgebonden aftrek (zoals partneralimentatie of bijzondere zorgkosten)
l) Tel op: h t/m k = totaal aftrekposten

+

€
€

+

€
€

n) Trek af: g-l = geschat verzamelinkomen
in 2022

6. Ondertekening aanvrager

Lees de toelichting

Door ondertekening gaat u ermee akkoord dat de Raad het schattingsinkomen controleert bij de Belastingdienst. Deze
controle vindt plaats nadat de inspecteur van de Belastingdienst het inkomen en vermogen definitief heeft vastgesteld.
Dit kan 2 tot 3 jaar 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 aanvullende rekening krijgt.

Ondertekening. 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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