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Afdeling Samenleving Richtlijn 710 Ingangsdatum: 01-05-2013 
 
RECHTSBIJSTAND 
 
Rechtsbijstand 
Voor de kosten van rechtsbijstand is onder de volgende voorwaarden bijstandsverlening 
mogelijk. 
 
Indien rechtsbijstand noodzakelijk is dient in eerste instantie verwezen te worden naar het 
juridisch loket. Hier kunnen klanten zonder een eigen bijdrage verschuldigd te zijn het geschil 
voorleggen. 
Als het Juridisch Loket rechtshulp heeft verleend kan er geadviseerd worden de hulp van 
een advocaat in te schakelen. In dat geval moet er door de klant bij het juridisch loket 
verzocht worden om een diagnosedocument. 
Indien er daarna een advocaat wordt ingeschakeld, beslist de Raad voor Rechtsbijstand of 
klant in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). De hoogte van de 
eigen bijdrage wordt aan de hand van het inkomen en vermogen vastgesteld. Wanneer bij 
overlegging van het diagnosedocument aan de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging 
wordt  verleent, wordt er een korting gegeven van  € 52,00 op de eigen bijdrage. 
 
Bijstandsverlening 
Voor bijstandsverlening komen de verschuldigde eigen bijdrage en de 
griffierechten/proceskosten in aanmerking na overlegging van de nota. In alle gevallen dient 
door belanghebbende (door middel van overlegging van het diagnose document), te worden 
aangetoond dat er sprake is van procesvoering met een toevoeging van de Raad op de 
Rechtsbijstand. Zonder deze toevoeging is de noodzaak van de te maken kosten niet 
aangetoond. 
De korting vanwege verwijzing door het juridisch loket dient verwerkt te zijn in de nota. 
Zonder de korting kan er  bijstand worden verleend ter hoogte van de nota onder aftrek van  
€ 52,00. 
 
Reiskosten van en naar het juridisch loket komen niet voor vergoeding in aanmerking daar 
dit geen structureel te maken kosten zijn. 
 
Uitzondering 
Indien er geen toevoeging is verleend is er in principe ook geen recht op bijstandsverlening. 
Er is echter één uitzondering op deze regel en dat is indien er in het kader van 
schuldhulpverlening een verzoek dient te worden gedaan bij de rechtbank voor verlaging van 
vastgestelde alimentatie.  
Schuldhulpverlening kan geen doorgang vinden indien de vastgestelde alimentatie niet 
opnieuw wordt vastgesteld op het minimum bedrag van € 136,00 per maand per kind. 
 
Procesrisico 
Indien belanghebbende veroordeeld wordt tot het betalen van proceskosten in een juridisch 
conflict, moeten deze kosten als schuld worden gezien. Het risico van de procesvoering ligt 
bij belanghebbende. Hiervoor is in eerste aanleg geen bijstand voor mogelijk  (geen bijstand 
voor schulden).  
 
 
Adressen 
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Juridisch loket  0900-8020 (€ 0,10 p/m) telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 20.00 uur. 
vestiging Rotterdam   

openingstijden bezoekadres van 9.00- 17.00 uur  Weena 719 (Groothandelsgebouw) 
3013 AM Rotterdam  

via de  website www.juridischloket.nl voor een emailbericht. 

 

Chat via de website 
De openingstijden van de chat zijn: 

 Dinsdag  09.00 - 12.30 uur  

 Woensdag  13.30 - 17.00 uur 

 Donderdag  13.30 - 17.00 uur 

 
Werkwijze 
Het Juridisch Loket geeft gratis antwoord op uw juridische vraag. De meeste vragen gaan 
over relatie, werk, kopen, uitkeringen, wonen of strafrecht.  

De juristen  geven persoonlijk advies. Soms is het probleem ingewikkelder en verwijst het 
Juridisch Loket  door naar een instantie, zoals een bemiddelaar, maatschappelijk werk of 
een advocaat. Er wordt meteen informatie over de kosten gegeven.  

Stuurt het Juridisch Loket door naar een advocaat en krijgt u hiervoor subsidie (lees 
bijzondere bijstand) , dan komt u vanaf 1 juli 2011 ook in aanmerking voor een korting van € 
50,-. Voor wie zelf naar een advocaat gaat geldt deze korting niet. 
De juristen helpen u niet met vragen over het beheer van vermogens, zakelijke kwesties, 
pacht of verhuur van onroerend goed en andere vragen over de uitoefening van een 
zelfstandig beroep of bedrijf. 
 
Sociaal Raadslieden 

De Sociaal Raadslieden zijn een onderdeel van Kwadraad Maatschappelijke 
Dienstverlening. De Sociaal Raadslieden zijn op de hoogte van alles wat te maken heeft met 
wetten, regelingen en sociale voorzieningen. 
Werkwijze: op afspraak via centrale nummer 088-9004000 

Er is een telefonisch spreekuur op werkdagen van 14.00-15.00 uur.  
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tussen 09.00-17.00 uur 

U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalraadslieden@kwadraad.nl 
 
Bepalingen WWB 
Art. 35 WWB 
 
Overige bepalingen 
Art. 25 Wet op de rechtsbijstand 
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Trefwoorden 
Bijzondere bijstand 
Proceskosten 
Procesrisico 
Rechtsbijstand 
Toevoeging 
 
 


