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1
Inkomenscontrole voor verhaal
   van kosten rechtsbijstand

Daarom heeft u in dat geval met terugwerkende kracht geen recht op een
vergoeding van de kosten van uw advocaat. Dit betekent dat u uw advocaat
zelf moet betalen. De Raad heeft uw advocaat al uitbetaald. Daarom ontvangt

Waarom is uw inkomen en vermogen gecontroleerd?

u nu een rekening van ons. Dit heet kostenverhaal. De Raad verhaalt de aan

Uw strafzaak is geëindigd met een onherroepelijke veroordeling.

de advocaat betaalde vergoeding op u. Dit is geregeld in artikel 43 lid 3 van de

Dit betekent dat er voor u geen juridische mogelijkheden meer open

Wet op de rechtsbijstand.

staan tegen de beslissing van de rechter. Uw veroordeling staat vast.
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De vergoeding aan uw advocaat

Uw advocaat heeft zijn werkzaamheden voor u verricht op basis van een
toevoeging. Een toevoeging is het besluit waarmee de Raad gesubsidieerde

De uitbetaalde vergoeding is het standaardbedrag dat voor deze zaak geldt.

rechtsbijstand toekent. Dit betekent dat de Raad uw advocaatkosten betaalt.

U kunt dit terugvinden onder het kopje ‘specificatie’.

De subsidie wordt niet aan u overgemaakt, maar ontvangt de advocaat van de
Raad.

Als de advocaat meer uren moet besteden aan een zaak dan standaard voor
deze zaak geldt, dan kan hij daarvoor vooraf toestemming vragen bij de

De toevoeging is destijds, op last van de rechter of op aanwijzing van het

Raad. De toegekende uren worden afzonderlijk vergoed tegen een wettelijk

OM, verstrekt zonder beoordeling van uw inkomen en vermogen. Dit heet een

vastgesteld standaard uurtarief. Als dit in uw zaak het geval was, dan wordt

last tot toevoeging. Omdat u nu onherroepelijk bent veroordeeld wordt uw

dit bedrag op de brief aangegeven met ‘meeruren vergoeding’ onder het kopje

inkomen en vermogen alsnog gecontroleerd.

‘specificatie’.

Hoe is uw inkomen en vermogen gecontroleerd?
Uw inkomen en vermogen zijn opgevraagd bij de Belastingdienst. Het gaat om
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Meerdere toevoegingen

uw verzamelinkomen en uw vermogen van twee jaar vóór het jaar waarin de
Raad de last tot toevoeging heeft geregistreerd. Dit heet het peiljaar.

Het kan zijn dat u meerdere toevoegingen heeft ontvangen zonder beoordeling
van uw inkomen en vermogen. Bijvoorbeeld, wanneer u in dezelfde strafzaak

Bijvoorbeeld: De Raad heeft de last tot toevoeging van de rechter ontvangen

hoger beroep heeft ingesteld. In dat geval ontvangt u per toevoeging een

en geregistreerd in 2017. Het peiljaar is dan 2015. De Raad controleert dus

aparte brief over de inkomenscontrole en de gevolgen van deze controle

uw verzamelinkomen en vermogen van 2015.

voor u.

De Raad beoordeelt of dit verzamelinkomen en vermogen binnen de grens
van de Wet op de rechtsbijstand valt. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u

4

De samenstelling van uw huishouding

lezen welke inkomens- en vermogensgrenzen op u van toepassing zijn. U kijkt
dan naar de inkomens- en vermogensgrenzen van het jaar waarin de last tot

Voerde u op het moment waarop de last tot toevoeging is geregistreerd een

toevoeging is geregistreerd (in het voorbeeld: 2017).

gezamenlijke huishouding met een partner? Dan kan dat van invloed zijn op
uw financiële draagkracht. U kunt dit telefonisch melden bij het Financieel

De gevolgen van de inkomenscontrole: geen recht op de tegemoetkoming

Klantencentrum van de Raad, telefoonnummer 088 – 787 13 14.

Uit de controle blijkt dat uw inkomen en/of vermogen in het peiljaar boven de
wettelijke grens van de Wet op de rechtsbijstand ligt.

4

5

5

Peiljaarverlegging

Dan is het mogelijk om dit bedrag in een aantal termijnen te betalen. Voor
meer informatie over een betalingsregeling kunt u bellen met het Financieel

Uw inkomen is gedaald, wat nu?

Klantencentrum van de Raad, telefoonnummer 088 – 787 13 14.

Op grond van de Wet op de rechtsbijstand vraagt de Raad bij de
Belastingdienst inkomensgegevens op van het peiljaar. Als uw inkomen en
vermogen daarna zijn gedaald, dan kunt u bij de Raad een peiljaarverlegging
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Heeft u vragen over de brief?

aanvragen. Een peiljaarverlegging houdt in dat u de Raad vraagt om uw
financiële gegevens van een ander jaar te beoordelen.

Helpdesk
Heeft u na het lezen van de brief en deze leeswijzer nog vragen over deze

Het is alleen mogelijk om een peiljaarverlegging te vragen naar het jaar

controle? Dan kunt u bellen met het Financieel Klantencentrum van de Raad.

waarin de last tot toevoeging is geregistreerd. Bijvoorbeeld: De Raad heeft

Het telefoonnummer is 088 – 787 13 14 (maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:00).

de last tot toevoeging geregistreerd in 2017. Het peiljaar is in dat geval 2015.
Uw inkomen en/of vermogen is in 2017 flink gedaald ten opzichte van het

Bent u het niet eens met de beslissing?

peiljaar 2015. U vraagt een peiljaarverlegging aan. Het is dan alleen mogelijk

Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u bellen met het

om een peiljaarverlegging naar 2017 aan te vragen.

Financieel Klantencentrum van de Raad via telefoonnummer 088 – 787 13 14.
Bent u het, na afloop van het gesprek, nog steeds niet eens met de genomen

Hoe vraagt u een peiljaarverlegging aan?

beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief

Als uw inkomen en/of vermogen is gedaald, neem dan binnen 6 weken

schriftelijk bezwaar indienen.

na de verzenddatum van de brief telefonisch of per e-mail contact op
met het Financieel Klantencentrum van de Raad. Het telefoonnummer is:

Als u bezwaar maakt, vergeet dan niet de volgende gegevens te vermelden:

088 – 787 13 14, vraag naar de afdeling Peiljaarverlegging.

•

datum van verzending van uw bezwaarschrift;

Het e-mailadres is: peiljaarverlegging@rvr.org.

•

uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer;

•

de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing;

Hercontrole van de peiljaarverlegging

•

de datum en het kenmerk van de beslissing van de Raad;

Het door u geschatte verzamelinkomen en vermogen in het jaar van registratie

•

uw handtekening.

van de last, zal op een later tijdstip opnieuw worden gecontroleerd bij de
Belastingdienst. Het kan zijn dat uw definitief vastgestelde verzamelinkomen

Stuur ook een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt mee.

afwijkt van uw schatting. In dat geval kan de aan de advocaat uitbetaalde

Stuur uw bezwaar naar: Commissie voor Bezwaar Raad voor Rechtsbijstand,

vergoeding alsnog met terugwerkende kracht op u worden verhaald. Houdt u

Postbus 70503, 5201 CD ’s-Hertogenbosch. Of via e-mail naar:

daarmee rekening bij uw aanvraag peiljaarverlegging.

bezwaarleeuwarden@rvr.org
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Hoe betaalt u de Raad?

U ontvangt binnenkort een factuur. In de factuur staat welk bedrag u moet
betalen en op welke rekening u het geld stort. Kunt u de rekening van de
Raad onmogelijk in één keer betalen?
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Uitgave Raad voor Rechtsbijstand
5e druk, augustus 2015
Wilt u exemplaren van deze brochure bestellen? Mail naar
info@rvr.org o.v.v. ‘brochure Controle van uw inkomen’.

Uitgave Raad voor Rechtsbijstand
1e druk, december 2017

