
          
Toevoegingsarrangement Milieu artikel 39 Bvr 
De Raad voor Rechtsbijstand heeft toezicht op en draagt zorg voor de uitvoering van 
gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad beoogt de binding met het stelsel van 
gesubsidieerde rechtsbijstand te continueren van rechtsbijstandverleners die bereid zijn 
voor een belangrijk deel van de kantoorpraktijk te participeren in de toevoegpraktijk, die 
aan bepaalde kwaliteitstandaards voldoen en die een bijdrage willen leveren aan de 
ontwikkeling van een netwerk van rechtsbijstandverleners dat de werkzaamheden 
overneemt die voorheen door de milieusecties van de voormalige Bureaus Rechtshulp 
werden verricht. 
De Raad beoogt tevens met dit arrangement, dat zijn grondslag vindt in artikel 39 van 
het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr),  ervaringen op te doen voor 
rechtsbijstandverlening op het terrein van milieu met daartoe gespecialiseerde 
rechtsbijstandverleners.  
 
Het arrangement biedt de gelegenheid om nieuwe producten zoals de milieutoevoeging 
met zijn bijzondere positie van een adequaat punten aantal te voorzien.  
De deelnemende advocaat wenst zijn deelname aan het systeem van de 
milieurechtsbijstand in het kader van de wet op de Rechtsbijstand in de vorm van een 
arrangement verankerd te zien. 
 
Partijen 
Partijen beogen met dit contract zekerheid over en weer te bieden om enerzijds vraag en aanbod 
van milieurechtsbijstand op elkaar af te stemmen en om anderzijds de borging van de kwaliteit op 
dit rechtsterrein afdoende te regelen 
 
1. Advocaat…………………………………………………………………… 

……………………………………………………… 
 
             gevestigd te……………………………………………………, 

kantoorhoudende te …………………………………………..., 
 
             hierna te noemen advocaat 
 
2. De Raad voor Rechtsbijstand hierna te noemen de Raad 
 
komen overeen als volgt: 
 
1. Algemeen 

 
1.1 (Rand)voorwaarden deelname algemeen 
 
De advocaat verklaart dat het kantoor waarbij hij werkzaam is aan de (rand)voorwaarden 
voor deelname zal voldoen: 

 
§ Het kantoor is voorzien van een goede organisatie voor het doen van 

toevoegaanvragen en declaraties; het kantoor is  bereid om actief deel te 
nemen aan vernieuwingen op het terrein van de informatie- en 
communicatie technologie (ICT( bijvoorbeeld bij de introductie van een 
elektronische agenda. 

§ Het kantoor onderschrijft het belang van kwaliteitsinitiatieven. 



§ Het kantoor draagt zorg voor vervanging van de advocaat bij 
(onvoorziene) afwezigheid (de Raad kan nadere voorwaarden aan 
eenmanskantoren stellen omwille van de continuïteit). 

 
 

1.2 (Rand)voorwaarden deelname bijzonder 
• De activiteiten in het kader van het milieurecht dienen uitgevoerd te worden door 

een op het terrein deskundige advocaat. 
 
• De milieurechtadvocaat voert duurzaam en in belangrijke mate een praktijk in 

milieuzaken. Doel daarvan is dat de advocaat als gevolg van het aantal 
milieuzaken enerzijds voldoende binding heeft en houdt met de doelgroep 
bestaande uit milieurechtspersonen en minder draagkrachtige (groepen van) 
particulieren die het milieubelang dienen. Anderzijds staat het verwerken van 
een bepaald volume milieuzaken garant voor de noodzakelijk op te bouwen 
praktijkervaring.  

 
• Ten aanzien van (bij)scholing geldt het volgende: 

1. De milieurechtadvocaat moet een basisopleiding milieurecht gevolgd 
hebben. op het niveau van minimaal de cursus VSO Ruimtelijk 
bestuursrecht en milieurecht (20 punten) aangeboden door OSR 
juridische opleidingen (www.osr.nl) of vergelijkbaar. 

 
2. In het kader van de Voortgezette Stage Opleiding of de Permanente 

Opleiding binnen de advocatuur, dient de milieurechtadvocaat cursussen 
en bijeenkomsten te volgen op het milieuvakgebied, dit ter waarde van 
minimaal 8 NOVA-punten per jaar. 

 
3. Het verdient aanbeveling dat de milieuadvocaat de volgende 

verdiepingscursussen heeft gevolgd c.q. binnen een jaar volgt, 
aangeboden door OSR juridische opleidingen of vergelijkbaar: 
 

1. Awb actueel (5 punten) 
2. Voorlopige voorziening bestuursrecht (5 punten) 
3. De bezwaarschriftprocedure (5 punten) 
4. Europees bestuursrecht  (5 punten) 
 

4. Voorts verdient het aanbeveling dat de milieurechtadvocaat een erkende 
inleidende mediation-opleiding heeft gevolgd c.q. binnen een jaar volgt. 
De opleiding moet gericht zijn op het verkrijgen van inzicht in de 
mogelijkheden van mediation, op het kunnen beoordelen van casuïstiek 
in relatie tot de haalbaarheid van een mediation-aanpak en op het 
adequaat kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde mediators. 

 
• De milieuadvocaat dient te participeren in relevante netwerken. De volgende 

eisen worden minimaal op dit punt gesteld: 
1. De milieuadvocaat is lid van de Vereniging voor milieurecht (VMR) of 

de vereniging van milieurecht advocaten (VMA)  
2. De milieuadvocaat neemt deel aan milieunetwerken. De deelname kan 

bij voorbeeld blijken uit samenwerkingsovereenkomsten met lokale of 
regionale natuur- en milieuorganisaties (b.v. een provinciale 
Milieufederatie).  

 
• De milieuadvocaat is bereid deel te nemen aan een systeem van intervisie (peer 

review) 

http://www.osr.nl


 
1.3 Rechtzoekenden 

  
Voor particuliere rechtzoekenden zijn de reguliere bepalingen uit de Wet op de 
Rechtsbijstand (Wrb) van toepassing. Voor milieurechtspersonen zullen bijzondere 
voorwaarden worden toegepast welke in de Staatscourant zullen worden gepubliceerd. 

 
1.4 Vergoeding declaraties 

 
De vergoeding voor de milieurechtsbijstand zal afzonderlijk worden geregeld en in de 
Staatscourant worden gepubliceerd. 
 
Bij de invoering van de omgevingsvergunning zal opnieuw de hoogte van de 
procedurevergoeding voor deze zaken worden vastgesteld. 
 
Bovenstaand vergoeding systeem is alleen van toepassing voor rechtsbijstandverleners 
met een arrangement. 

 
1.5 Maximumbeleid 
 
Het maximumbeleid zoals opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad blijft 
onverminderd van toepassing. Dit betekent dat ook afgegeven milieutoevoegingen 
meetellen voor de berekening van het maximum en dat niet meer toevoegingen dan het 
equivalent van 250 eenheden per jaar per advocaat worden verstrekt. 
 
1.6 Verwijzingen 
De Raad voor Rechtsbijstand draagt er zorg voor dat milieuorganisaties voldoende en 
adequaat zijn geïnformeerd over het bestaan van arrangementen. Hij maakt de gegevens 
van rechtsbijstandverleners met wie een arrangement is gesloten bekend. 
De Raad zal bij een groot aanbod van kantoren, voorrang verlenen aan kantoren die meer 
initiatieven ondernemen op het gebied van kwaliteit. De Raad beoogt de deelnemende 
kantoren een substantieel aantal verwijzingen te kunnen bieden.  
 



 
 

2. Specifiek 
 
 2.1 Aanvang en looptijd contract 
 
 

Aanvang contract d.d……….. 
 
Partijen gaan deze overeenkomst aan voor de duur van één jaar. De overeenkomst wordt 
steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. De overeenkomst kan twee maanden voor de 
afloop van het contractjaar door één van de partijen worden opgezegd.. 
Indien tijdens de looptijd van het contract het kantoor niet (meer) aan de 
(rand)voorwaarden voldoet, kan de Raad het contract tussentijds beëindigen.  
 

  
 
 
 

Aldus opgemaakt en ondertekend te…………………………..d.d….. 
 
 
 
…………      ……………………………. 
Advocaat      Raad voor Rechtsbijstand 
       X     
  

 
 
 
Bijlage: opgave deelname milieuadvocaten 
 



 
Bijlage behorend bij het  toevoegingsarrangement milieu 
 
 
 
Naam Kantoor…………………………….. 
 
Deelname advocaten (gespecialiseerd in milieurecht) 
 
 
1. Naam advocaat……………………………  
 
Bar-nummer……………………………… 
 
 
 

2. Naam advocaat……………………………  
 
Bar-nummer……………………………… 
 
 
 

3. Naam advocaat……………………………  
 
Bar-nummer……………………………… 
 
 

4.  


