AANVRAAGFORMULIER EIGEN BIJDRAGE RECHTSBIJSTAND 2019
Aanvrager

Partner

Naam:
BSN:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:
IBAN rekeningnummer voor uitbetaling:
Op naam van:
Indien u geen bijstandsuitkering ontvangt:
Soort inkomen:
Netto per maand:
€
Hoogte eigen bijdrage:
Bedrag:

€

€

Voor welk gezinslid:
In te leveren bewijsstukken:
Altijd in te leveren:
Nota kosten advocaat
Civiele toevoeging
Diagnosedocument van het
juridisch loket *

Extra inleveren wanneer u géén bijstandsuitkering
ontvangt:
Bankafschriften betaal- en spaarrekeningen over de
laatste 3 maanden
Geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID kaart).
Bewijs van alle inkomsten over de afgelopen 3 maanden
(bv. loonstroken, specificaties, voorlopige aanslag Belastingdienst IB/PVV
2019)

*Let op: u dient eerst langs het juridisch loket te gaan voor een doorverwijzing naar een advocaat voor een
korting van € 53,00 (verdere toelichting zie achterzijde).

Hierbij verklaar ik / verklaren wij dit formulier naar waarheid ingevuld is.
Datum

: …………………………

Handtekening : …………………………

Handtekening partner

: …………………………

Bezoekadres : Koningsplein 1 - 2980 AG Ridderkerk - T 14 0180 - e-mail inkomen@bar-organisatie.nl
Opsturen zonder postzegel naar: Antwoordnummer 4, 2980 VB RIDDERKERK.
T.a.v. Afdeling Vakondersteuning / team Uitkeringsadministratie

Informatie over de regels
Welke voorwaarden zijn er?
Om de bijstand te kunnen krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

u bent 21 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie*;

uw inkomen is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm;

wanneer uw inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm wordt alles boven deze 120% geheel als
draagkracht aangemerkt;

uw vermogen is lager dan de vermogensgrens;

u stuurt de gevraagde bewijsstukken mee met de aanvraag;

aanvragen kunnen worden ingediend binnen 6 maanden na de factuurdatum van de kosten.
* Omdat ouders tot 21 jaar onderhoudsplichtig zijn voor hun kinderen geldt voor de bijzondere bijstand dat een
jongmeerderjarige eerst een beroep moet doen op zijn ouder(s).
Inkomen
Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen en het vermogen van u en uw eventueel partner.
Inkomen kan zijn; uit arbeid, alimentatie, voorlopige teruggave Belastingdienst, pensioen, uitkering, etc.
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. De normen die hieronder staan
gelden vanaf 1 januari 2019 en zijn inclusief vakantietoeslag.

Hoe hoog is de netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor 21-jarigen tot de AOW-leeftijd?
Alleenstaande (ouder) = maximaal € 1.025,55 x 110% = € 1.128,11
Gehuwden en samenwonenden = maximaal € 1.465,07 x 110% = € 1.611,58

Hoe hoog is de netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd?
Alleenstaande (ouder) = € 1.147,80 x 110%= € 1.262,58
Gehuwden en samenwonenden = € 1.563,46 x 110% = € 1.719,81

Vermogen
Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de grens van de Participatiewet. Het vermogen van de eventuele gezinsleden
wordt ook meegenomen. Dit is/zijn, indien van toepassing, uw partner en de inwonende minderjarige kinderen. Met
vermogen in de woning wordt geen rekening gehouden.

De vermogensgrens in 2019 is:
Echtpaar / alleenstaande ouder:
Alleenstaande:

€ 12.240,€ 6.120,-

Hoe hoog is de bijdrage?
Dit is afhankelijk van uw inkomen, hiervoor kunt u kijken op www.rechtsbijstand.nl.
U kunt een korting van € 53,- op uw eigen bijdrage krijgen, als u eerst telefonisch contact opneemt met het Juridisch
Loket en zij u doorverwijzen naar een advocaat.
Diagnosedocument
Het Juridisch Loket beantwoordt uw vragen en geeft gratis juridisch advies. Als dat nodig is, verwijst het Juridisch Loket
u door naar de juiste persoon of instantie die u verder kan helpen.
Bij verwijzing naar een advocaat geeft het Juridisch Loket u een zogenaamd diagnosedocument mee. Dit is een
schriftelijk document waarin uw probleem beschreven staat en een advies voor de oplossing is opgenomen. Wanneer u
wordt verwezen naar een advocaat, krijgt u met dit document een korting van € 53,- op uw eigen bijdrage.
Wanneer u dit document niet heeft opgevraagd, vergoeden wij uw eigen bijdrage minus het bedrag van € 53,- .
Heeft u nog vragen?
Belt u dan, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur, naar ons telefoonnummer 14 0180 (alleen zes cijfers toetsen).
Opsturen naar? (geen postzegel nodig!)
Gemeente Ridderkerk
Afdeling Vakondersteuning/ team Uitkeringsadministratie
Antwoordnummer 4
2980 VB Ridderkerk

Bezoekadres : Koningsplein 1 - 2980 AG Ridderkerk - T 14 0180 - e-mail inkomen@bar-organisatie.nl
Opsturen zonder postzegel naar: Antwoordnummer 4, 2980 VB RIDDERKERK.
T.a.v. Afdeling Vakondersteuning / team Uitkeringsadministratie

