Met het webportaal Mijn RvR kunnen advocaten vanaf medio 2012 een groot
deel van hun toevoegingsaanvragen digitaal indienen en kunnen zij het besluit
van de Raad hierop digitaal inzien. Inmiddels wordt meer dan 94% van de
aanvragen op deze wijze ingediend.
Het aantal mediators dat in 2014 op toevoegingsbasis heeft gewerkt, is gestegen
ten opzichte van 2013 (+37%). In 2014 waren er 784 (advocaat)mediators
actief binnen het stelsel.
In 2014 behandelden de advocaten gemiddeld 55 reguliere toevoegingen en 3,7
lichte adviestoevoegingen.
Iets meer dan een kwart van de advocaten deed tien of minder toevoegingen per
jaar. Deze groep behandelde gezamenlijk 2% van het totaal aantal toevoegingen.
Het aantal advocatenkantoren dat bij het stelsel is betrokken, is vanaf 2006
gestegen van 2.412 naar 3.433 in 2014. In 2014 lag de groei van het aantal
binnen het stelsel actieve advocatenkantoren (+4%) iets onder die van het
totaal aantal kantoren in Nederland (+6%).
In 2013 hebben 606 rechtsbijstandverleners het stelsel verlaten; dit is ongeveer
evenveel als in de voorgaande jaren. In 2014 stroomden 618 advocaten in en
dat is minder dan in voorgaande jaren. De instroom is ook in 2014 weer groter
dan de uitstroom.
De toevoegingsgebruikers zijn met een gemiddelde van 7,9 tevreden over de
dienstverlening van de rechtsbijstandverleners binnen het stelsel.

Uitgaven voor het stelsel
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De inkomensgrens om in aanmerking te kunnen komen voor een toevoeging
lag in 2014 voor alleenstaanden op 25.600 euro en voor gehuwden en
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bijdrage tussen de 287 en 849 euro. Voor mediation en lichte adviestoevoeging
ligt de eigen bijdrage lager, respectievelijk op minimaal 53 en maximaal 77
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euro en op minimaal 105 en maximaal op 129 euro. Sinds de invoering van de
maatregel ‘diagnose en triage’ kunnen rechtzoekenden op hun eigen Overleg
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een korting verkrijgen die in 2014 53 euro bedroeg. Voor sommige soorten
toevoegingen, zoals de ambtshalve toevoegingen, wordt geen eigen bijdrage
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berekend. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om personen wier vrijheid, tegen hun
wil, is ontnomen en om asieltoevoegingen.
Aantal afgegeven toevoegingen
In 2014 werden 444.448 toevoegingen afgegeven. Dit betekent een lichte
daling ten opzichte van een jaar eerder.
Totaal aantal afgegeven toevoegingen

De uitbetaalde vaststellingen in een jaar omvatten toevoegingen uit meerdere
(boek)jaren. In het jaarverslag worden de kosten over de afgegeven toevoegingen
in één (het betreffende) boekjaar verantwoord, waarbij een inschatting wordt
gemaakt voor de toekomstige nog uit te betalen vaststellingen. Hierdoor sluiten
de uitbetaalde vaststellingen niet aan bij de kosten in het jaarverslag. Daarnaast
zijn in het jaarverslag ook de apparaatskosten van de Raad, de kosten van het
Juridisch Loket, tolken/vertalers en piketdiensten verantwoord. Een gedetailleerd
overzicht van de totale kosten van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand
kan worden gevonden in het jaarverslag van de Raad.
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Soort toevoeging
Het aantal reguliere toevoegingen is in 2014 afgenomen van 432.745 naar
420.833 en het aantal lichte adviestoevoegingen (bedoeld voor zaken van
eenvoudiger aard) is in 2014 licht toegenomen van 9.990 naar 10.190. Het
aantal mediationtoevoegingen steeg in 2014 van 10.386 naar 13.425.

Rechtsgebieden waarop de toevoegingen betrekking hebben
De reguliere toevoegingen hadden in 2014 vooral betrekking op het strafrecht
(30%) en het personen- en familierecht (22%). In mindere mate hadden deze
toevoegingen betrekking op onder meer sociale voorzieningen (7%), asiel
(7%), het verbintenissenrecht (6%) en het vreemdelingenrecht (5%). De lichte
adviestoevoegingen betroffen in hoofdzaak het personen- en familierecht (23%),
het verbintenissenrecht (18%), sociale voorzieningen (10%) en het arbeids- en
ontslagrecht (9%). Bijna alle mediationtoevoegingen hadden betrekking op het
personen- en familierecht (99%).

Piket
Iedere strafrechtelijke verdachte, vreemdeling of psychiatrische patiënt die
tegen zijn wil zijn vrijheid is ontnomen, heeft het recht te worden bezocht
door een gesubsidieerde advocaat. De toedeling van advocaten is geregeld via
de piketdiensten. Hulpverlening in het kader van piket heeft in 2014 in totaal
126.166 keer plaatsgevonden; het overgrote deel hiervan (90%) had betrekking
op strafpiket (inclusief jeugd).

afkomstig te zijn uit (zeer) sterk verstedelijkte gebieden. Toevoegingsgebruikers
zijn relatief vaak gescheiden en minder vaak gehuwd of weduwe/weduwnaar en
behoren vaker tot de groep eenpersoons- of eenouderhuishoudens. Ook zijn ze
relatief vaak uitkeringsgerechtigd.

Het aanbod van rechtsbijstandverleners in 2014
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Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt in hoofdzaak verleend door advocaten en

mediators die bij de Raad staan ingeschreven. Zij moeten hiervoor aan bepaalde
kwaliteitseisen voldoen. Om zaken op het gebied van straf-, asiel-, jeugd-,
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vreemdelingen-, personen- en familierecht, Bopz of slachtofferzaken te kunnen
behandelen, moeten advocaten bovendien voldoen aan deskundigheidseisen op
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dat gebied.
In 2014 verleenden ruim 8.147 rechtsbijstandverleners in ten minste één zaak
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Aantal rechtzoekenden
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In 2014 is aan 292.109 unieke personen een toevoeging afgegeven. Dit is
ongeveer gelijk aan een jaar eerder. Ten opzichte van het jaar 2000 is het aantal
personen dat een toevoeging ontving, gestegen met 33%.
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Het gemiddeld aantal afgegeven toevoegingen per rechtzoekende per jaar
steeg in de jaren 2000 tot en met 2013 van 1,33 naar 1,55. In 2014 is dit
aantal voor het eerst sinds het jaar 2000 gedaald naar 1,52 toevoegingen per
rechtzoekende. In 2014 was het aandeel rechtzoekenden met één toevoeging
72%. Een kleine groep toevoegingsgebruikers gebruikt binnen het stelsel relatief
veel toevoegingen. In 2014 is er in totaal 12% toevoegingen afgegeven aan 3%
meervoudig gebruikers met 5 of meer toevoegingen.

Achtergrondgegevens rechtzoekenden
Toevoegingsgebruikers blijken, in vergelijking met de Nederlandse bevolking als
geheel, vaker van het mannelijk geslacht te zijn, vaker tussen de 25 en 55 jaar
oud te zijn, vaker te behoren tot de groep niet-Westerse allochtonen en vaker
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Bijna de helft van deze rechtsbijstandverleners nam deel aan piketdiensten voor
onder meer in verzekering gestelde verdachten in een strafproces of burgers die
tegen hun wil in een psychiatrische instelling zijn opgenomen (Bopz).
Eind 2013 werd 71% van de toevoegingen afgegeven aan advocaten die werken
op basis van High Trust.

