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WAT KOST UW ADVOCAAT?
Het AdvocatenCollectief aan de Korenbloemstraat is inmiddels een begrip in Tilburg. Al ruim
30 jaar. Daar zijn we best trots op. Ons gratis spreekuur wordt dagelijks door vele Tilburgers
en inwoners van buurgemeenten bezocht. En duizenden cliënten hebben we in de
afgelopen jaren mogen bijstaan in hun gevecht tegen onrecht.

De rechtshulp die we verlenen heeft zich in de loop der jaren fors uitgebreid. Een greep uit
de rechtsgebieden waarvoor U bij ons terecht kunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeids- en ontslagrecht
Ambtenarenrecht
Belastingen
Uitkeringen (bijv. ZW, WAO, WIA, WW, bijstand, AOW, WMO, pensioenen,
ziektekostenregelingen en kinderbijslag)
Echtscheidingen, alimentaties, familiezaken
Jeugdrecht, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsingen
Consumentenzaken en verzekeringen
Contracten
Horecazaken
Huur- en andere woonzaken
Letselschade, bedrijfsongevallen en medische blunders
Strafrecht
Erfrecht
WSNP

Op onze spreekuren kan iedereen terecht voor een eerste gratis advies. Vaak is dat
afdoende. Wanneer dat niet het geval is, staan we uiteraard ook verder voor U klaar. De
kosten die dat met zich meebrengt zijn met name afhankelijk van de aard van de zaak en
Uw inkomen/vermogen.
Voor de kosten van (verdere) rechtsbijstand door een advocaat bestaat een soort
subsidieregeling. Dit is een landelijke regeling en geldt dus voor elke advocaat. Uitvoering
ervan geschiedt door de Raad voor Rechtsbijstand. Om een beroep te kunnen doen op
deze regeling heeft de Raad een aantal gegevens van U nodig, zoals Uw personalia,
geboortedatum, BSN en een kopie van Uw ID-bewijs. Wij regelen samen met u dat de
Raad deze gegevens krijgt.
Verder moet U een verklaring ondertekenen. U bevestigt dan onder meer dat U ermee
bekend bent dat de Belastingdienst gegevens over Uw inkomen en vermogen, en die van
Uw partner, aan de Raad voor Rechtsbijstand verstrekt en dat die Raad de
persoonsgegevens en de BSN van U en Uw partner bij de BRP (Basisregistratie
Personen) controleert.
Met behulp van deze gegevens vragen wij de Raad voor Rechtsbijstand om voor U als
advocaat te mogen optreden. Wanneer de Raad hiervoor toestemming geeft, worden wij
als advocaat aan U toegevoegd ( de Raad geeft een toevoeging af). Wij kunnen dan voor
U werken op kosten van de overheid. U bent wel een eigen bijdrage verschuldigd. De
hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk van Uw inkomen en vindt U terug in het
schema in deze folder.

EIGEN BIJDRAGE
De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van Uw belastbaar jaarinkomen van twee
jaar terug, maar de gezinssituatie van nu. Dat inkomen kan blijken uit de aanslag van de
inkomstenbelasting, huurtoeslag of zorgtoeslag van twee jaar terug (het
verzamelinkomen). Het inkomen van Uw partner telt ook mee. Wanneer U voormelde
gegevens meebrengt kunnen wij aangeven welke eigen bijdrage U waarschijnlijk
verschuldigd bent.
Voor de hoogte van de eigen bijdrage verwijzen wij u graag naar de laatste pagina.
Mocht Uw inkomen nu aanmerkelijk lager zijn dan twee jaar geleden het geval was,
bijvoorbeeld door ontslag of verlies van inkomen, dan kunnen we verzoeken om Uw
huidige inkomen als maatstaf te nemen (peiljaarverlegging). U komt dan mogelijk toch
voor een toevoeging of lagere eigen bijdrage in aanmerking.

Let op!
–

Mensen met een inkomen op bijstandsniveau kunnen voor de eigen bijdrage
bijzondere bijstand aanvragen bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente.
Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

–

Indien u in een schuldsaneringsregeling zit of failliet verklaard bent, dan kan
de Raad voor Rechtsbijstand U, onafhankelijk van uw inkomen, toch de
laagste eigen bijdrage opleggen. Meld dit dus altijd even aan ons als dat zo is.

VERMOGEN
Bij de vraag of U recht hebt op een toevoeging, geldt ook een vermogenstoets. Omdat
deze toets meestal geen problemen oplevert, lichten wij U die persoonlijk toe.

BETALENDE ZAKEN
Wanneer U niet voor een toevoeging in aanmerking komt, spreken we met U af wat onze
hulp U gaat kosten. De aard van de zaak bepaalt in grote mate de prijs. Gelukkig kunnen
wij ons uurtarief beduidend lager houden dan andere advocatenkantoren. Bovendien
proberen we zoveel mogelijk een maximale prijs op te geven, zodat u niet voor 'verrassingen'
komt te staan.
Vraagt u dus gerust om een vrijblijvende offerte!

OVERZICHT EIGEN BIJDRAGEN 2018
De hoogte van Uw eigen bijdrage is afhankelijk van Uw belastbaar inkomen uit 2016 maar
de gezinssituatie van nu.

REGULIERE ZAKEN

SAMENWONENDEN

EIGEN BIJDRAGE*

Belastbaar jaarinkomen
€0
€ 26.501
€ 27.501
€ 28.801
€ 32.101

–
–
–
–
–

€ 26.500
€ 27.500
€ 28.800
€ 32.100
€ 38.000

ALLEENSTAANDEN
Belastbaar jaarinkomen

€ 196,00
€ 360,00
€ 514,00
€ 669,00
€ 823,00

(€ 143,00)
(€ 307,00)
(€ 461,00)
(€ 616,00)
(€ 770,00)

€0
€ 19.101
€ 19.801
€ 20.801
€ 22.701

–
–
–
–
–

€ 19.100
€ 19.800
€ 20.800
€ 22.700
€ 26.900

FAMILIERECHT ZAKEN

SAMENWONENDEN

EIGEN BIJDRAGE*

Belastbaar jaarinkomen
€0
€ 26.501
€ 27.501
€ 28.801
€ 32.101

–
–
–
–
–

€ 26.500
€ 27.500
€ 28.800
€ 32.100
€ 38.000

ALLEENSTAANDEN
Belastbaar jaarinkomen

€ 340,00
€ 412,00
€ 566,00
€ 720,00
€ 849,00

(€ 287,00)
(€ 359,00)
(€ 513,00)
(€ 667,00)
(€ 796,00)

€0
€ 19.101
€ 19.801
€ 20.801
€ 22.701

–
–
–
–
–

€ 19.100
€ 19.800
€ 20.800
€ 22.700
€ 26.900

*De bedragen tussen haakjes zijn na korting bij een diagnosedocument van het
Juridisch Loket van € 53,-
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