
Stichting Wolter Zandberg 
KOSTELOOS PROCES 

 

 

De rechtswinkel en het Advocatencollectief Korenbloemstraat bieden al 
jarenlang mensen in Tilburg en omstreken gratis of betaalbare rechtshulp.  
Zij komen op voor de belangen van de minder draagkrachtigen.  
Zij werken voor de mensen 'aan de zwakke kant van de overeenkomst' 
(huurders, werknemers, uitkeringsgerechtigden en consumenten).  
Daarnaast proberen zij ieder afzonderlijk, maar ook gezamenlijk, de 
rechtspositie van de burger te verbeteren door het voeren van acties,  
het verrichten van onderzoek en het geven van voorlichting. 

Proceskosten 

Sinds de oprichting van de Rechtswinkel en het Advocatencollectief is het 
aantal voorzieningen, die het bieden van toegankelijke en betaalbare 
rechtshulp mogelijk maken, gegroeid.  
De Rechtswinkel en het Advocatencollectief hebben echter geconstateerd 
dat veel cliënten een zaak niet doorzetten als het op een procedure aankomt. 
Als een procedure wordt gestart worden er al de nodige kosten gemaakt, 
bijvoorbeeld griffierechten en deurwaarderskosten. Men kan in aanmerking 
komen voor verlaging van deze kosten op basis van het inkomen. 

Daarnaast kan de rechter de verliezende veroordelen in de proceskosten.  
De proceskosten zijn een vergoeding aan de wederpartij voor gemaakte 
kosten. De verliezende partij dient dan aan de wederpartij bijvoorbeeld  
de kosten voor een advocaat te betalen, wettelijke rente, incassokosten, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Procesrisico 

Door het risico te worden veroordeeld in de proceskosten durven veel 
mensen een procedure niet aan. De Rechtswinkel en het Advocatencollectief 
vinden het onaanvaardbaar dat mensen vanwege het procesrisico niet gaan 
procederen en dus niet krijgen waar zij recht op hebben.  
De 'sterkere' tegenpartij weet dat een minder draagkrachtige niet durft te 
procederen. De Rechtswinkel en het Advocatencollectief zien dan ook vaak 
dat deze 'sterkere'  tegenpartijen in de fase voor de procedure hun 
verplichtingen niet nakomen en er zo makkelijk mee weg komen. 
Wij willen deze situatie een halt toeroepen. Wij hebben daartoe de Stichting 
Wolter Zandberg / Kosteloos Proces opgericht. Het doel van deze stichting is 
het dragen van zowel de griffierechten en deurwaarderskosten als het 
procesrisico in procedures op het gebied van arbeid, huur en 
consumentenrecht, zodat mensen toch hun recht kunnen halen. De kosten 
van een procedure worden in zijn geheel door de Stichting betaald. De 
Stichting werkt voor minder draagkrachtigen.  

 

Aanmelden voor de Stichting 

Als u een procedure niet aandurft vanwege de hoge proceskosten, kunt u 
zich aanmelden bij de Stichting. Voorwaarde is wel dat er al geprobeerd is 
om zonder een procedure tot een oplossing te komen. Daarnaast moet er in 
een procedure een redelijke kans op succes bestaan. 
Een onafhankelijke commissie zal gaan onderzoeken of u in aanmerking 
komt voor procesbijstand door de Stichting. De procedures worden gevoerd 
door medewerkers van de Rechtswinkel en het Advocatencollectief in naam 
van de Stichting. 
U kunt bij de stichting terecht via de spreekuren van de Rechtswinkel of het 
Advocatencollectief. U kunt zich echter ook aanmelden als u met behulp van 
een andere instantie of advocaat tevergeefs heeft geprobeerd om tot een 
oplossing te komen van uw probleem.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Voor meer informatie en/of aanmeldingen kunt u zich wenden tot: 

 
 
 
 

Stichting Wolter Zandberg / Kosteloos Proces  
Postbus 314 

5000 AH Tilburg 
 
 
 
 
Of op een van de spreekuren van het Advocatencollectief of de Rechtswinkel 
Tilburg: 
 
 
Advocatencollectief    Rechtswinkel 
Korenbloemstraat 86    Lange Schijfstraat 107 
5025 PT Tilburg     5038 TT Tilburg 
 
Spreekuur:      Spreekuur: 
 
Maandag t/m vrijdag    Maandag t/m donderdag 
10.00 – 12.00u     14.00 – 20.00u 
 


