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BIJLAGE – FINANCIËLE INFORMATIE
Personen met een laag inkomen krijgen de kosten van rechtsbijstand vergoed door
de overheid. Hiervoor doen wij rechtstreeks aanvragen bij de Raad voor
Rechtsbijstand. Dat is de instantie die de wet op de gefinancierde rechtshulp
namens de overheid uitvoert. Als de aanvraag wordt toegekend krijgen wij een
toevoeging. De overheid betaalt dan het salaris van de advocaat direct aan ons
kantoor. De actuele inkomens- en vermogensgrens kunt u vinden op
www.rechtsbijstand.nl.
Soms vindt de Raad voor Rechtsbijstand dat u geen advocaat nodig heeft voor een
zaak. Dan wordt de toevoeging afgewezen. In dat geval hoeft u ons niets te
betalen. Wij vinden namelijk wel dat u een advocaat nodig heeft.
Te hoog inkomen
Soms wijst de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging af omdat u een te hoog
inkomen heeft. Dat kan twee oorzaken hebben. Het is mogelijk dat u twee jaar
geleden (het peiljaar) een hoger inkomen had dan nu. In dat geval kunt u een
peiljaarverlegging vragen. Dan kijkt de voor Rechtsbijstand naar uw huidige
inkomen. Het juridisch loket helpt u gratis met het invullen van het formulier. Het
is ook mogelijk dat u een hoger inkomen heeft dan wij dachten. In dat geval
moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt over de betaling voor onze diensten.
U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek.
Eigen bijdrage
De Raad voor Rechtsbijstand legt voor elke procedure een eigen bijdrage op. In
2020 bedraagt de laagste eigen bijdrage 203 euro voor een bezwaar in het
bestuursrecht en 148 euro voor een (hoger) beroep. Op www.rechtsbijstand.nl
staan de actuele bijdrages.
Juridisch Loket
Wanneer u voor uw juridische probleem naar ons bent doorverwezen door het
Juridisch Loket is de eigen bijdrage ook in bezwaar 148 euro. We zullen u dan
ook regelmatig moeten vragen uw probleem voor te leggen aan het juridisch loket,
ook als u al cliënt bent van ons kantoor. U moet dan uw probleem voorleggen aan
een medewerker van het juridisch loket. Als men daar vindt dat u een advocaat
nodig heeft krijgt u een diagnoseformulier mee. U kunt dan aangeven dat u door
Fischer Advocaten wilt worden bijgestaan.
Griffierecht
Voor beroepen bij rechtbanken moet griffierecht worden betaald. Ons kantoor
betaalt deze nota’s op tijd zodat de zaak in behandeling wordt genomen.
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Bijzondere bijstand voor eigen bijdrage en griffierecht
Wij sturen geen deurwaarders af op mensen die niet genoeg geld hebben om van
rond te komen. Wel vragen we u bijzondere bijstand bij de gemeente te vragen
voor de eigen bijdrage en het griffierecht. U krijgt dan een nota van ons die u
nodig heeft voor die aanvraag. Natuurlijk zullen we u daarbij dan ook weer helpen
als het nodig is.
Post van de Raad voor Rechtsbijstand
Alle post die u van de Raad voor Rechtsbijstand krijgt, krijgt ons kantoor ook. U
hoeft niet te reageren op die brieven. Ook niet als er in staat dat u aan ons moet
betalen of dat u informatie moet verstrekken.

