FINANCIËLE ZAKEN
Ons kantoor staat alleen mensen bij op kosten van de overheid. Hiervoor doen wij
voor de procedures waarvoor dat mogelijk is aanvragen bij de Raad voor
Rechtsbijstand. Dat is de instantie die de wet op de gefinancierde rechtshulp
namens de overheid uitvoert. De overheid betaalt dan het salaris van de advocaat.
Ook als we geen toevoeging kunnen krijgen, hoeft u niets te betalen.
De Raad voor Rechtsbijstand legt voor elke procedure een eigen bijdrage op. De
laagste eigen bijdrage bedraagt €196,00 per zaak.
Mensen zonder stabiele verblijfsstatus zijn meestal voor hun levensonderhoud
afhankelijk van liefdadigheid of een heel kleine toelage. Daarvan kunnen alleen
de allerbelangrijkste kosten worden betaald om te overleven. Geld voor de eigen
bijdrage is er dan niet.
Als de hulporganisatie of de familie die u ondersteunt hierover een verklaring
schrijft, kunnen wij vrijstelling voor betaling van de eigen bijdrage vragen aan de
Raad voor Rechtsbijstand. Dit heet een derdenverklaring. In de derdenverklaring
moet staan dat u geen eigen inkomen heeft en hoe u dan wel overleeft. Op de
verklaring moet een datum staan. Ons kantoor heeft elke zes maanden een
nieuwe verklaring over uw situatie nodig, ook als daarin niets is veranderd. Als
uw hulpverlener vragen heeft over de derdenverklaring kan er altijd telefonisch
overlegd worden met ons secretariaat.
Als u recht heeft op RvA verstrekkingen of wordt opgevangen in een AZC of
GOL dan kunt u aan het COA een inkomensverklaring vragen. Deze geldt ook
als derdenverklaring en is geldig zolang u in het AZC of GOL verblijft.
Voor beroepen bij rechtbanken moet griffierecht worden betaald. Mensen zonder
inkomen en vermogen hoeven dat niet. Daarvoor moet u een formulier
ondertekenen. Wij sturen dat formulier aan u op.
Alle post die u van de Raad voor Rechtsbijstand krijgt, ontvangt ons kantoor ook.
U hoeft niet te reageren op die brieven. Ook niet als er in staat dat u aan ons moet
betalen of dat u informatie moet verstrekken.

