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Op 13 februari 2015 is de ‘Commissie onderzoek 

oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde 

rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel’ 

(Commissie-Wolfsen) ingesteld. De commissie is 

onder andere gevraagd onderzoek te doen naar de 

oorzaken van de kostenstijgingen binnen de gesubsi-

dieerde rechtsbijstand vanaf 2002 tot en met 2014. 

De commissie heeft het WODC gevraagd onderzoek 

te doen naar de kostenstijging van het stelsel. 

In dit factsheet staat de ontwikkeling van de hoogte 

van de eigen bijdrage centraal.1 De kostenstijging 

                                                
1  In factscheets 2015-6, 2015-5, 2015-7 komen strafzaken, 

extra-urenzaken en scheidingsgerelateerde toevoegingen aan 

de orde. 

van de gesubsidieerde rechtsbijstand kan mede ver-

oorzaakt zijn door een daling van de eigen bijdrage 

van gebruikers over de jaren. Het kan zijn dat er 

steeds meer toevoegingen zijn verstrekt waarin geen 

eigen bijdrage wordt geheven en/of er meer gebrui-

kers in de laagste eigen bijdragecategorie vallen. 

 

Onderzoeksvragen: 

1 Hoe hoog is de totale eigen bijdrage van gebrui-

kers in de periode 2002-2014? 

2 Hoe hoog is de gemiddelde eigen bijdrage in de 

periode 2002-2014? 

3 Hoe zijn toevoegingen met en zonder een eigen 

bijdrage verdeeld over de jaren? 

 

De gegevens zijn afkomstig van de Raad voor 

Rechtsbijstand. Niet altijd zijn gegevens over alle 

jaren beschikbaar. 
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Samenvatting 

De kostenstijging van de gesubsidieerde rechtsbijstand wordt niet veroorzaakt door een daling van de eigen 

bijdrage van gebruikers over de jaren. Integendeel, de hoogte van de eigen bijdrage en het percentage 

zaken met een eigen bijdrage is toegenomen. 

 Het totale bedrag aan eigen bijdrage is tussen 2002-2104 gestegen met 31,9 miljoen euro (gecorrigeerd 

voor inflatie 22,9 miljoen euro). Ook is het bedrag toegenomen ten opzichte van de totale uitgaven aan 

vergoedingen voor rechtsbijstandsverleners. 

 Het percentage toevoegingen met een eigen bijdrage is tussen 2002-2014 gestegen van 42% naar 63%. 

 Vooral door de verhoging van de eigen bijdrage en het afschaffen van de anticumulatieregeling in 2013 is 

de gemiddelde eigen bijdrage in 2014 toegenomen. 

 Door de jaren heen neemt het percentage toevoegingsgebruikers dat in de laagste eigen bijdragetrede valt 

wel toe: van 80% in 2007 naar 87% in 2014. 

 
 
Systeem van eigen bijdrage 

 

Rechtzoekenden met een inkomen en vermogens-

positie onder een bepaalde grenswaarde betalen een 

inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de kosten 

van een rechtshulpverlener. De overige kosten die 

aan de advocaat of mediator betaald moeten worden, 

worden in de vorm van een subsidie door de over-

heid vergoed. 

Er zijn toevoegingen waarvoor de rechtzoekende een 

eigen bijdrage moet betalen en toevoegingen waar-

voor dat niet geldt. Voor toevoegingen die ambts-

halve (op verzoek van de rechter) of voor asielzaken 

worden afgegeven, is geen eigen bijdrage verschul-

digd. Ook kunnen toevoegingsgebruikers in aan-

merking komen voor een vrijstelling van de eigen 

bijdrage op basis van wet- en regelgeving.2 Voor de 

reguliere toevoegingen geldt een inkomensafhanke-

lijke eigen bijdrage en voor de lichte advies- (LAT) 

en mediationtoevoegingen gelden vaste lage 

tarieven. 

De inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt jaar-

lijks geïndexeerd en hangt – naast het inkomen – af 

van het vermogen en de burgerlijke staat. Vanaf 

april 2006 worden er vijf treden voor het inkomen 

onderscheiden met bijbehorende eigen bijdragen. De 

inkomensnormen worden jaarlijks aangepast. In 

2014 ligt de laagste eigen bijdrage op € 143 en de 

hoogste op € 796. Indien de rechtzoekende niet 

eerst naar het Juridisch Loket is gegaan, komen de 

bedragen € 53 hoger te liggen. 

De eigen bijdrage voor mediation wordt jaarlijks 

geïndexeerd en bedraagt in 2014 € 53 of € 105 

afhankelijk van de bestede tijd of, bij de laagste 

inkomenscategorie € 53, ongeacht de aan de zaak 

bestede tijd. Voor een LAT lag de eigen bijdrage op 

€ 13,50. Dit bedrag is per 1 juli 2009 verhoogd en 
                                                
2  Artikel 6 Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand of artikel 44 lid 4 

Wet op de rechtsbijstand 

gedifferentieerd naar twee inkomenscategorieën. In 

2014 ligt de eigen bijdrage op € 77 in de laagste 

eigenbijdragecategorie en € 129 in de categorieën 

daarboven. Ook deze bedragen worden jaarlijks 

geïndexeerd. 

In tabel 1 staan enkele maatregelen die van invloed 

zijn geweest op de hoogte van de eigen bijdragen. 

De groen gearceerde maatregelen hebben voor de 

overheid tot lagere uitgaven geleid en de licht paarse 

tot hogere uitgaven. 

 

Tabel 1 Beleidsmaatregelen Gesubsidieerde 

rechtsbijstand ten aanzien van aantal 

en prijs van toevoegingen* 

Jaar Eigen bijdrage 

2004 – Verhoging eigen bijdrage 35% 

– Versobering anticumulatieregeling 

2005 Invoering mediationtoevoeging 

2006 – Vivalt, wijziging draagkrachtbegrip 

 – Invoering lichte adviestoevoeging (LAT) 

2009 – Eigen bijdrage ingevoerd voor laagste eigenbijdrage categorie niet-

ambtshalve strafzaken 

– Verhoging eigen bijdrage lichte adviestoevoeging (LAT) 

2011 – Diagnose en triage: korting als via Het Juridisch Loket 

 – Verhoging eigen bijdrage 

2013 – Verhoging eigen bijdrage, vooral echtscheiding 

– Opnieuw eigen bijdrage bij bewerkelijke zaken 

– Afschaffing anticumulatieregeling 

* Lichtpaars=voor de overheid kostenverlagend; groen = kostenverhogend; 

paars=onduidelijk effect op kosten of aantal toevoegingen 

 

 
Hoogte totale eigen bijdrage 

 

 De hoogte van de vastgestelde eigen bijdrage is 

tussen 2002-2014 gestegen met 31,9 miljoen euro 

(gecorrigeerd voor inflatie 22,9 miljoen euro, zie 

figuur 1). 
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 Over de jaren 2002-2013 ligt de verhouding eigen 

bijdrage ten opzichte van de totale uitgaven 

(vastgestelde vergoeding en extra-uren vergoe-

ding) per jaar tussen de 8 en 9%. In 2014 is dit 

echter gestegen tot ruim 13% (zie figuur 2). Ver-

houdingsgewijs is dus vooral in 2014 de eigen bij-

drage toegenomen. 

 

Figuur 1 Totale eigen bijdrage (in euro) vastgestelde toevoegingen per jaar, 2002-2014 

 

Figuur 2 Totale eigen bijdrage ten opzichte totale uitgaven aan toevoegingen en extra-uren 

 

 

 

Hoogte gemiddelde eigen bijdrage 

 

 De gemiddelde eigen bijdrage stijgt tot 2005, daalt 

daarna tot 2007 en stijgt dan weer sterk in 2014 

(zie figuur 3). De daling na 2005 wordt onder 

andere veroorzaakt door de introductie van twee 

soorten toevoegingen met een lage eigen bijdra-

ge: de mediationtoevoeging en de lichte advies-

toevoeging (zie tabel 1). Tevens kunnen de wijzi-

gingen in de berekening van de eigen bijdrage 

door de introductie van Vivalt in 2006 tot een 

lagere eigen bijdrage hebben geleid. De indeling in 
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eigenbijdragecategorieën is toen onder andere 

gewijzigd. 

 De stijging in 2014 wordt onder andere veroor-

zaakt door de verhoging van de eigen bijdrage in 

2013 en de afschaffing van de 

anticumulatieregeling. Rechtzoekenden die binnen 

zes maanden een tweede, derde of vierde 

toevoeging aanvragen, kregen tot oktober 2013 

een korting op de eigen bijdrage van 50% per 

toevoeging. Voor een eventuele vijfde of volgende 

toevoeging binnen deze termijn werd geen korting 

meer verleend en moest de rechtzoekende weer 

de volledige eigen bijdrage betalen. In 2011 was 

de anticumulatieregeling van toepassing op 19% 

van de toevoegingen waarvoor een eigen bijdrage 

moest worden betaald (Monitor Gesubsidieerde 

rechtsbijstand 2012). In oktober 2013 is deze 

regeling afgeschaft. 

 De hoogte van de gemiddelde eigen bijdrage 

wordt ook neerwaarts beïnvloed, omdat het per-

centage mensen in de laagste eigenbijdragecate-

gorie tussen 2007 en 2014 is toegenomen van 

80% naar 87% (zie tabel 2). 

 

 

Figuur 3 Gemiddelde eigen bijdrage (in euro) voor vastgestelde toevoegingen 

 
 

Tabel 2 Percentage afgegeven reguliere toe-

voegingen (exclusief mediation en 

LAT) uitgesplitst naar treden van 

eigen bijdrage per jaar (2007-2014) 

Treden eigen 

bijdrage 1 2 3 4 5 Totaal 

2007* 80 2 3 6 9 100 

2008 81 2 3 6 8 100 

2009 83 2 3 5 8 100 

2010 84 2 3 5 7 100 

2011 83 2 3 5 7 100 

2012 85 2 3 4 6 100 

2013 85 2 3 4 6 100 

2014 87 2 2 4 5 100 

* Gegevens van voor 2007 zijn niet vergelijkbaar omdat andere ‘eigen 

bijdrage treden’ werden gebruikt. 

Bron: Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 

Verdeling toevoegingen met en zonder eigen 
bijdrage 
 

 Tussen 2002 en 2014 is het percentage toevoe-

gingen met een eigen bijdrage toegenomen van 

42% naar 63% (zie figuur 4). 

 Bij de toevoegingen zonder eigen bijdrage is zowel 

het percentage ‘ambtshalve of asieltoevoegingen’ 

afgenomen als het percentage ‘overige 

nihilstellingen’ (zie figuur 4). 
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Figuur 4 Percentage vastgestelde toevoegingen met wel en geen eigen bijdrage 
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Deze reeks omvat korte verslagen van onderzoek dat door of in opdracht van het WODC is verricht. 

Opname in de reeks betekent niet dat de inhoud het standpunt van de Minister van Veiligheid en Justitie 

weergeeft.  

Alle rapporten van het WODC zijn gratis te downloaden van www.wodc.nl.  


