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Aanvraag geldlening 

Medisch deskundigenbericht Zie achterzijde voor een uitgebreide toelichting. 

 
 
1. Gegevens cliënt (aanvrager) 

 

Achternaam : ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

Voorletters : .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

Geboortedatum : ....................................................................................................  (dag / maand / jaar) 

Straat : ...................................................................................................................................................................................... Huisnummer :  ......................................... 

Postcode / Woonplaats : ................................................................................................................................................................................................................................ 

Telefoonnummer (overdag) : ...................................................................................................................................................................................................................... 

man vrouw 
 

Gewenst leenbedrag (max. € 3.000) : € .................................................. 

Verklaring cliënt (aanvrager) 
 

De cliënt (ondergetekende) verklaart ermee bekend te zijn dat: 
 

• hij of zij een geldlening aanvraagt voor een medisch deskundigenbericht in een letselschadezaak; 
 

• uit een medisch haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat een medisch deskundigenbericht zinvol en noodzakelijk is om tot een oordeel over 
 

De medische haalbaarheid van de letselschadezaak te komen; 
 

• hij of zij de schriftelijke conclusie van het medisch haalbaarheidsonderzoek als bijlage mee moet sturen. 
 

Datum verklaring : ................................................................................................                                   Bijlagen : 
 

Schriftelijke conclusie medisch 
 

Handtekening aanvrager : ................................................................................                                               haalbaarheidsonderzoek 
 
 
2. Gegevens advocaat 

 

Naam : ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Registratienummer : ............................................................................................ Telefoonnummer :  .............................................................................................. 

Kantoornaam : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Derdengeldenrekening tenaamstelling en rekeningnummer (iban) :.................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... 

Kenmerk/ Toevoegnummer : .................................................................................................. 

 

Verklaring advocaat 
 

De advocaat verklaart ermee bekend te zijn dat: 
 

• de Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) aan de aanvrager in de letselschadezaak een toevoeging heeft verleend; 
 

• de aansprakelijkheid in de letselschadezaak niet vaststaat; 
 

• hij of zij ermee instemt dat  de Raad het bedrag van de geldlening stort op de derdengeldenrekening van de advocaat; 
 

• hij of zij het bedrag van de geldlening uitsluitend aanwendt voor de rechtstreekse betaling van de kosten van het medisch 

deskundigenbericht of het bedrag overmaakt op de rekening van de aanvrager; 

• hij of zij uiterlijk binnen 6 maanden na afronding van de letselschadezaak de Raad de gegevens verstrekt voor de definitieve vaststelling van 

de toevoeging. 

Datum verklaring : ................................................................................................ 

 
 
Handtekening advocaat : .................................................................................. 
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Toelichting 

 
De Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) kan subsidie verlenen voor de uitvoering van een medisch onderzoek in een letsel- 

schadezaak. U maakt hier aanspraak op als u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. De subsidie bestaat uit twee 

onderdelen: een subsidie voor een medisch haalbaarheidsonderzoek en een geldlening voor een medisch deskundigenbericht. 

Deze zijn bedoeld om de medische haalbaarheid van de letselschadezaak te kunnen beoordelen. 

 
Subsidie medisch haalbaarheidsonderzoek 

Een medisch haalbaarheidsonderzoek is een kort onderzoek naar de medische haalbaarheid van een letselschadezaak. Voor 

dit onderzoek kan de Raad maximaal € 200 (excl. BTW) subsidie verlenen. Om hier subsidie voor aan te vragen vult u het 

formulier ‘Aanvraag subsidie medisch haalbaarheidsonderzoek’ in. Dit kunt u opvragen bij uw regiokantoor van de Raad voor 

Rechtsbijstand of downloaden van de website (www.rechtsbijstand.nl). 

 
Lening voor medisch deskundigenbericht 

Vaak blijkt de medische haalbaarheid van een letselzaak uit een medisch haalbaarheidsonderzoek. Soms is meer onderzoek 

nodig. Dan kan het nodig zijn om een medisch deskundigenbericht op te stellen. Dit is een uitgebreider onderzoek, waarin 

de medische uitgangspunten voor de schadeafwikkeling worden vastgesteld. De Raad kan hiervoor een geldlening geven. Dit 

is alleen bedoeld voor personen die recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand en die met een zogenaamde toevoeging 

procederen. De geldlening moet u altijd terugbetalen. Wilt u een lening aanvragen? Vul dan het formulier ‘Aanvraag geld- 

lening medisch deskundigenbericht’ in. Het maximale leenbedrag is € 3.000 (incl. BTW). U betaalt geen rente. 

 
Terugbetalen 

Als de Raad de aanvraag voor de geldlening goedkeurt, sluiten wij met u een ‘Overeenkomst van geldlening’. Wij sturen u 

deze overeenkomst toe met de vraag de overeenkomst en de twee ‘Onherroepelijke volmachten’ te ondertekenen. Deze 

volmachten zijn nodig voor het afbetalen van de geldlening. 

 
Als de tegenpartij aansprakelijk is, worden de kosten in de regel vergoed door de tegenpartij. Met de eerste onherroepelijke 

volmacht stemt u ermee in, de lening uiterlijk zes maanden na de letselschadezaak in één keer af te lossen uit het bedrag dat 

u van de tegenpartij heeft ontvangen. 

 
Is er geen vergoeding van de tegenpartij of is die te laag om de geldlening in een keer af te betalen? Dan gebruikt de Raad 

de tweede volmacht. Via de tweede volmacht kan de Raad het restant van de lening via maandelijkse betalingen bij u terug- 

vorderen. 

 
Het bedrag van het maandelijkse incasso is maximaal 50% van de eigen bijdrage die u eerder aan de advocaat heeft betaald 

voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Was de eigen bijdrage voor die rechtsbijstand bijvoorbeeld € 90? Dan lost u maandelijks 

€ 45 af. De incasso van de maandelijkse bedragen start uiterlijk zes maanden na afronding van de letselschadezaak. Stel dat 

u uw lening via de betalingsregeling maandelijks moet aflossen, maar u kiest voor aflossing in één keer, dan krijgt u 15% 

korting op het terug te betalen bedrag. 

 
De advocaat is verplicht de uitkomst van de procedure binnen zes maanden na het einde van de rechtsbijstand aan de Raad 

mee te delen. Daar kunnen wij uit opmaken of de tegenpartij aan u geld moet betalen. 


