
beeradvocaten 

HANDLEIDING GESUBSIDIEERDE RECHTSHULP 

Deze handleiding heeft tot doel u inzicht te geven hoe het systeem van gesubsidieerde 
rechtshulp werkt. Daarnaast wordt in algemene bewoordingen uitgelegd wat daarvan de 
gevolgen voor u zullen zijn. 

1. Algemeen 
Ongeveer 50% van alle Nederlanders komt voor gesubsidieerde rechtshulp in 
aanmerking. Het houdt in dat de overheid de kosten van uw advocaat betaalt. Het 
systeem wordt uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). De RvR betaalt 
een groot gedeelte van de kosten van uw advocaat nnaar u bent wel een eigen 
bijdrage verschuldigd. Uw advocaat vraagt bij de RvR namens u subsidie aan. 
U hoeft dat dus niet zelf te doen. Als de RvR toestemming geeft dan wordt er zoals 
dat heet een advocaat aan u toegevoegd. Daarvan wordt u door de RvR schriftelijk 
in kennis gesteld. 

2. Aanvraag 
Bij de aanvraag door uw advocaat is het van belang dat u op de hoogte bent van 
het volgende: 

• de belastingdienst verstrekt (op verzoek van de RvR) met behulp van uw BSN 
(burger service numnner) de gegevens omtrent uw inkomen en vermogen en, 
indien van toepassing ook van uw partner via het BSN partner; 

• de RvR controleert bij de gemeente van inschrijving (Gemeentelijke Basis 
Adnninistratie) de persoonsgegevens en het sofi-nummer (indien van toepassing 
ook van uw partner); 

• de aldus verstrekte gegevens worden opgenomen in de clientenadnninistratie 
van de RvR; 

• het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan 
leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging en tot strafvervolging; 

• de verstrekte toevoeging kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken als 
door de rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat is behaald (50% van het 
van toepassing zijnde heffingsvrije vermogen). 

Vervolgens toetst de RvR de aanvraag op basis van uw inkomen van 2 jaar geleden 
(2016). Als uw huidig inkomen daarvan afwijkt dient u dat tijdens het eerste 
gesprek aan uw advocaat te melden. 

Op basis van uw aanvraag zal de RvR u rechtstreeks schriftelijk berichten of de 
toevoegingsaanvraag is toegewezen. Is uw inkomen en/of vermogen te hoog dan 
wordt de aanvraag direct al afgewezen. Dat betekent dan dat u uw advocaat zelf 
zult moeten betalen. Dit zal tijdens het eerste gesprek met uw advocaat aan de 
orde komen. 
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3. Toevoegingsgrenzen 
Daarvoor zijn van belang uw inkomen (A) en uw vermogen (B), 

(A) Zie daarvoor de onderstaande inkonnensnormen: 

Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage is. 

Boven een fiscaal jaarinkomen van € 26,900 voor alleenstaanden en € 38.000 voor 
niet-alleenstaanden hebt u geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. 

Alleenstaand 

Fiscaal Jaarinkomen 
in het peiljaar 

t/m € 19.100 

€ 19.101 - € 19.800 

€ 19.801 - € 20.800 

€ 20.801 - € 22.700 

€ 22.701 - € 26.900 

Boven de € 26.900 

Eigen Bijdrage 

€ 196 

€ 360 

€ 514 

€ 669 

€ 823 

Aanvrager komt niet in 
aanmerking voor een 
toevoeging 

Gehuwd, samenwonend of 
denoudergezin met 
minderjarig(e) kind(eren) 

Fiscaal Jaarinkomen in het 
peiljaar 

t/m € 26.500 

€ 26.501 - € 27.500 

€ 27.501 - € 28.800 

€ 28.801 - € 32.100 

€ 32.101 - € 38.000 

Boven de € 38.000 

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad 
een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op de eigen bijdrage. 

(B) U hebt geen recht op gesubsidieerde rechtshulp als uw vermogen van 2 jaar 
geleden hoger is dan het fiscale heffingsvrije vermogen. Voor 2016 (het 
peiljaar) bedroeg dat € 24.437 per persoon (ouderentoeslag is vanaf 2016 
vervallen). 

Met andere woorden: betaalt u belasting in box 3 dan wordt de aanvraag 
afgewezen. 

4. 	Niet alles is gratis 
Houdt u er rekening nnee dat uw advocaat u ondanks de toevoeging het volgende in 
rekening zal brengen: 

- eigen bijdrage 
De eigen bijdrage wordt opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand. De 
hoogte varieert van € 196,- tot € 823,-. De hoogte hangt af van uw inkomen. 
Uw advocaat brengt de eigen bijdrage bij u in rekening met een declaratie. Als 
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uw zaak betrekking heeft op een mishandeling of als u gedetineerd bent, dan 
betaalt u over het algemeen geen eigen bijdrage. 
De Raad voor Rechtsbijstand legt de eigen bijdrage in sommige gevallen 
opnieuw op. Dit is het geval: 

1. als uw zaak eerst op basis van een toevoeging door een andere 
advocaat is behandeld, en u overstapt naar een andere advocaat 
(in dit geval Beer advocaten). 

2. als uw advocaat extra uren heeft aangevraagd en deze worden 
toegekend door de Raad voor Rechtsbijstand. 

- kosten opvragen medische informatie 
Doorgaans moet uw advocaat in een letselschadezaak bij uw behandelaars 
medische informatie opvragen. Daarvoor worden kosten in rekening gebracht 
die niet onder het bereik van een toevoeging vallen; 

- kosten van de medisch adviseur 
De kosten van medisch advies worden niet vergoed onder het systeem van 
gesubsidieerde rechtshulp met uitzondering van een eerste 
haalbaarheidsonderzoek tot nnaximaal € 200 (exclusief BTW). In de regel zal 
uw advocaat bij een toevoeging op die regeling een beroep doen. Het 
meerdere zal voor uw rekening komen; 

- bij een civiele procedure 
Als uw zaak bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt, betaalt u altijd het 
griffierecht, de kosten van deskundigen en getuigen. Van groot belang is ook 
dat bij eventueel verlies van de procedure de proceskostenveroordeling niet 
onder de toevoeging valt en dus niet wordt vergoed. Deze kosten zijn dan 
voor uw eigen rekening. Belangrijk is dat enkel een procedure onder de al 
toegewezen toevoeging valt. Als een nieuwe procedure gestart moet worden, 
zoals een hoger beroep, zal bij de Raad voor Rechtsbijstand een nieuwe 
toevoeging door uw advocaat worden aangevraagd. Daarbij toetst de Raad 
voor Rechtsbijstand opnieuw aan de hand van de criteria zoals vermeld onder 
punt '2'. Als de nieuwe aanvraag wordt afgewezen, dienen u en uw advocaat 
opnieuw financiele afspraken te maken. Afwijzing kan bijvoorbeeld 
plaatsvinden als uw inkomen boven de inkomensgrens ligt in het betreffende 
(nieuwe) peiljaar. Dit kan betekenen dat verdere werkzaannheden niet op 
basis van een toevoeging verricht kunnen worden. 

5. 	Resultaatsbeoordeling en toetsing RvR achteraf 
Zoals hiervoor onder 2 genoennd moet uw advocaat aan het eind van de zaak de 
RvR laten weten welk resultaat is behaald. Als dat resultaat een schadevergoeding 
betreft die hoger ligt dan € 15.000 per persoon zal de overheid de kosten van uw 
advocaat niet betalen. Zie daarvoor de opdrachtbevestigingsbrief van uw advocaat. 
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Verder zal de overheid geen subsidie verstrekken als de advocaatkosten verhaald 
kunnen worden op de aansprakelijke partij, doorgaans de verzekeringsmaatschappij 
van diegene die uw ongeval heeft veroorzaakt of die verantwoordelijk is voor een 
medische fout. 

6. Nog meer 
Er is nog meer te zeggen over gesubsidieerde rechtshulp. Daarvoor kunt u de 
internetsite raadplegen van de RvR (www.rvr.orq). Natuurlijk is ook uw eigen 
advocaat in staat u over nadere bijzonderheden inlichtingen te verstrekken. 

Amsterdam, 1 januari 2018 
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