
       INGEKOMEN   versie 22-dec-21 

 

AANVRAAG ADVOCAATKOSTEN 

 

HULP NODIG? 045-5253747 
ma|di|wo|do – van 09:00 tot 16:00 en vrij – van 09:00 tot 12:00 

 

Ik wil geld aanvragen voor advocaatkosten 
Let op: voor ziekenbezoek en woonkostentoeslagen of overige bijzondere kosten hebben wij aparte 
formulieren! 
 

Persoonsgegevens 
 
BSN (8 of 9 cijfers)  

Naam en voorletters 

 

  

Geboortedatum          

Geslacht  M     V 

Mijn e-mailadres 

 

Mijn telefoonnummer 

 

Adres 

 

Postcode 

 

Plaats 

 

  
  

BSN partner/echtgenoot  

Geboortedatum partner/echtgenoot          

Naam en voorletters 

 

 

1 – Ik wil geld aanvragen voor de eigen bijdrage van de toevoeging van de 

Raad voor Rechtsbijstand 
 Nee, ga door naar vraag 2 

 Ja, ga door naar vraag 1a 

 

1a – Kenmerk van de zaak 
(kijk op de civiele toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand onder 'ons kenmerk’ bijvoorbeeld 

1GN3470) 
 

kenmerk 1                                        bedrag €                                    datum rekening             

 
kenmerk 2                                        bedrag €                                    datum rekening             

 
kenmerk 3                                        bedrag €                                    datum rekening             



AANVRAAG ADVOCAATKOSTEN 

 

HULP NODIG? 045-5253747 
ma|di|wo|do – van 09:00 tot 16:00 en vrij – van 09:00 tot 12:00 

 

 

1b – Ik ben bij het juridisch loket geweest 
 Ja, ga door naar vraag 2 

 Nee, ga door naar vraag 2 

 

2 – Ik wil geld aanvragen voor griffierecht 
 Nee, ga door naar vraag 3 

 Ja, ga door naar vraag 2a 

 

2a – Bedrag van het griffierecht 
 

bedrag van de rekening €                                          datum rekening 

 

 

3 – Ik wil geld aanvragen voor legeskosten 
 Nee, ga door naar vraag 4 

 Ja, ga door naar vraag 3a 

 

3a – Bedrag van de legeskosten 
 

bedrag van de rekening €                                          datum rekening 

 

4 – IBAN-nummer 

IBAN 
(18 tekens)        

 



AANVRAAG ADVOCAATKOSTEN 

 

Postadres: Postbus 114 | 6440 AC Brunssum 
Bezoekadres: Lindeplein 1 Brunssum | Sweelinckplein 1 Landgraaf 

 

Ondertekening 
Ik heb alle vragen eerlijk en naar waarheid ingevuld. Ik weet dat ik strafbaar ben als ik willens en wetens 

verkeerde of onjuiste informatie verstrek met de bedoeling om geld te krijgen waarop ik geen recht heb. 

Ik moet dat geld dan terugbetalen. ISD BOL controleert de aanvragen met een steekproef. 

 

Plaats 

 
Datum 

- -  

Handtekening       Handtekening partner 

 

 
 

 

 

 
 
Omdat u een papieren aanvraagformulier gebruikt, moet u langer op het geld wachten: tot wel 8 weken. 
Aanvragen met DigiD is makkelijk en snel. Bovendien krijgt u dan sneller uw geld. Vaak al de volgende 

werkdag. Misschien wilt u toch liever met DigiD aanvragen? Ga dan naar ‘Extra geld en hulp’ op 
www.isdbol.nl 


