
 
 

 

Let op: graag per kenmerk declareren. Gelieve 1 fase aanvinken 
met de eventueel daarbij behorende aanvullende vergoeding en 
proceskostenvergoeding. 

Dien deze declaratie in via declaratieherstelregeling@rvr.org 

Toevoegkenmerk : …………………………… 
1. Gegevens Advocaat 

Naam: …………………………………………………………………………………….. 
 

A-nummer: ……………………………………….   Telefoonnummer: …………………………………………. 
 

2. Persoonsgegevens cliënt: 

Achternaam: …………………………………………………….. 
 

Geboortedatum: ………………………… 
 

3. Fase werkzaamheden en tijdsbesteding 
 
 

Fase 1: Herstelregeling Kinderopvangtoeslag 
 

 Verzamelen en beoordelen van het verzoek tot herstel, opvragen benodigde stukken, het 
geven van advies, oudergesprekken, opstellen van de zienswijze op de voorlopige 
beslissing 
(< 6 uren = 4 punten en > 6 uren is 10 punten, wilt u bij 6 uren of meer een urenspecificatie 
meezenden?) 

 
Tijdsbesteding in minuten: .............................. 

Fase 2: Verzoek cq Bezwaar toekennen van een forfaitair bedrag als bedoeld in het 
Besluit uitbreiding Catshuisregeling 
Verzoek tot herbeoordeling (2 punten) 

 
Bezwaar lichte toets na afgewezen verzoek om herbeoordeling 
(7 punten, wilt u de beslissing op bezwaar meezenden) 

 
Bezwaar lichte toets zonder voorafgaand verzoek om herbeoordeling 
(9 punten, wilt u de beslissing op bezwaar meezenden) 

 
Fase 3: Bezwaar na integrale herbeoordeling 

Bezwaar tegen de uiteindelijke beschikking van Belastingdienst/ 
Toeslagen op het verzoek tot herstel 
(9 punten, wilt u de beslissing op bezwaar meezenden) 

 
Fase 4: Beoordeling cq verzoek Commissie Werkelijke Schade 

(< 6 uren = 4 punten en > 6 uren is 10 punten, wilt u bij 6 uren of meer een 
urenspecificatie meezenden?) 

Aanvraag declaratie 
Subsidieregeling pakket 
rechtsbijstand herstelregelingen 
kinderopvangtoeslag W013 
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Tijdsbesteding in minuten: ……………………….. 

Fase 5: 

Fase 6: 

Fase 7: 

Fase 8: 

Bezwaar tegen de beslissing van Belastingdienst op het verzoek tot 
vergoeding van Aanvullende hogere schade. 
(6 punten, wilt u de beslissing op bezwaar meezenden) 

Verzoek cq Bezwaar overname schulden 
verzoek tot overname of betaling van de schulden 
(2 punten) 

Bezwaar na een afgewezen verzoek tot overname of betaling van de 
schulden 
(7 punten, wilt u de beslissing op bezwaar meezenden) 

Bezwaar, zonder dat er rechtsbijstand is verleend bij het indienen van een 
verzoek tot overname of betaling van de schulden 
(9 punten, wilt u de beslissing op bezwaar meezenden) 

Beroep 
(9 punten, wilt u de uitspraak op uw beroep meezenden) 

Hoger beroep 

(9 punten, wilt u de uitspraak op uw hoger beroep meezenden) 

Aanvullende vergoeding: 
Zittingstoeslag (wanneer er meer dan 1 zitting bij een gerechtelijke instantie wordt bijgewoond, 2,5 
punten) 
Datum zitting: …………………………….. 

Voorlopige voorziening (4 punten, wilt u de beslissing op het verzoek om een voorlopige voorziening 
meezenden?) 

Opvolgingstoeslag (alleen wanneer een eerder verstrekte toevoeging is overgenomen van een andere 
advocaat die niet werkzaam is in hetzelfde samenwerkingsverband, 2 punten) 

Er is een deskundige advocaat op het terrein van schadevergoedingsrecht ingeschakeld 
(4 punten, wilt u het advies van de deskundig advocaat meezenden) 
Naam deskundige: ……………………………………………………………………………………… 
A-nummer deskundige: …………………………………… 

Reistijdvergoeding en kilometers 
Datum reis: ………………………………………….. 
Van postcode: …………………... naar postcode: ………………………… 
Aantal kilometers: …………………… 

Is er sprake van een proceskostenveroordeling? Ja    Nee 
Betreft fase: …………………………………………………………………………… 
Bedrag: € ……………………………………………………. 



Dit verzoek is volledig en naar waarheid ingevuld. 

4. Ondertekening advocaat 
Datum aanvraag handtekening advocaat 

………………………………………………. 
 
 
 

Dien deze declaratie in via declaratieherstelregeling@rvr.org 
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