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Geachte heer Donner,  
 
 
Bij brief van 5 augustus 2005 zond u de Raad voor de rechtspraak ter advisering een conceptbesluit 
houdende wijziging van het Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand, het Besluit rechtsbijstand en 
toevoegcriteria en het Subsidiebesluit raden voor rechtsbijstand. Bij brief van 18 oktober 2005 is 
vervolgens nog een concept wijzigingsbesluit van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand ter advisering 
voorgelegd.   
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt:  
 
De voorgestelde wijzigingen van genoemde besluiten vloeien voort uit het wetsvoorstel tot wijziging 
van de Wet op de rechtsbijstand (kamerstukken 29685). Deze hebben geen zelfstandige invloed op de 
rechtspleging en geven de Raad geen aan leiding tot het maken van op- of aanmerkingen.   
 
De Raad wil echter van de gelegenheid gebruik maken om kort in te gaan op genoemd wetsvoorstel. Het 
raakt weliswaar met name de Raden voor de rechtsbijstand, maar er is één onderdeel dat voor de inning 
van de griffierechten van belang is. De voorwaardelijke toevoeging vervalt en wordt vervangen door de 
mogelijkheid om een toevoeging met terugwerkende kracht in te trekken. Thans wordt bij een 
voorwaardelijke toevoeging geregistreerd dat er nog een toetsing moet plaatsvinden. Straks zal de 
griffie echter alle toevoegingen als definitief moeten behandelen. Het derde lid van artikel 17 van de 
Wet tarieven in burgerlijke zaken bepaalt dat het recht indien een toevoeging wordt ingetrokken 
terstond opvorderbaar is. In het geval dat dit achteraf gebeurt, weet de griffie dat niet. Blijkens 
informatie van de Directie toegang rechtsbestel wordt thans in 15% van 350.000 zaken een 
voorwaardelijke toevoeging verleend en wordt 16% daarvan ingetrokken. Het gaat dus om meer dan 
8000 zaken per jaar.  
 

  

mailto:E.Linckens@rvdr.drp.minjus.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum 26 oktober 2005 
kenmerk 7430 

pagina 2 van 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Raad adviseert u om te bevorderen dat de griffie van het betrokken gerecht op de hoogte  wordt 
gesteld van intrekking van een toevoeging. 
 
 
 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
W.J.J. van Velzen,  
Lid Raad voor de rechtspraak  
 
 
 


