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English below 

 

 

Als XR NL moeten we een balans vinden tussen het zo toegankelijk mogelijk maken van acties (door 

zorg te dragen voor juridische consequenties) enerzijds en de financiële haalbaarheid anderzijds. De 

afgelopen maanden zijn de juridische kosten van advocaten en procedures de pan uit gerezen, en 

hebben we gemerkt dat ons beleid ten aanzien van financiële ondersteuning in juridische kosten niet 

voor iedereen zo duidelijk is. Daarom stellen wij dit document op.  

 

Om de verschillende soorten kosten en het daaraan gekoppelde beleid inzichtelijk te maken, hebben 

we een onderscheid gemaakt tussen drie soorten kosten:  

 

> type A kosten: fase van aanhouding  

Wat zijn de kosten?  

Kosten worden gemaakt als u met een advocaat moet praten.  

Bij C-overtredingen (kleine overtredingen zoals het overtreden van de Wet Openbare 

Manifestaties van baldadigheid) kunt u zwaaien met uw recht op een gesprek met een 

advocaat.  

Bij B-overtredingen (bijvoorbeeld vernieling) is het raadzaam met een advocaat te praten, 

vooral omdat meerdaagse hechtenis mogelijk is. De advocaat vraagt een toevoeging voor je 

aan, en afhankelijk van je inkomen moet je zelf je deel betalen, met een minimum van rond 

de €200.  

 

Wat is het financieel beleid?  

Rebellen kunnen een budgetaanvraag doen voor het minimale eigen risico dat hoort bij de 

toevoeging (door de overheid betaalde rechtsbijstand), dat tussen de €148 en €203 ligt. Alle 

andere kosten moeten door de rebel worden betaald.  

Indien een advocaat niet per individuele rebel, maar voor de groep als geheel kosten in 

rekening brengt, neemt de Financiële kring samen met de Juridische Kring een beslissing per 

geval.* Deze beslissing is (onder meer) gebaseerd op een vergelijking tussen de kosten voor 

de hele groep in dit specifieke geval en een schatting van de kosten wanneer elke rebel 

individueel zou zijn aangeslagen (geleverde diensten x aantal gearresteerde rebellen).  

 

> type B kosten: fase van het proces  

Wat zijn de kosten?  

Er worden kosten gemaakt wanneer u de bijstand van een advocaat nodig hebt. In sommige 

gevallen kan de advocaat ook om een toevoeging vragen. Dat zijn de meer ingewikkelde 

zaken, voor de politierechter of meervoudige kamer. Voor procedures bij de Kantonrechter 

kan de advocaat geen toevoeging krijgen (voor deze procedures bent u officieel niet verplicht 

een advocaat in te schakelen). 

 

Wat is het financieel beleid?  

De advocaat vraagt voor u een toevoeging (door de staat gesubsidieerde rechtsbijstand) aan, 

en afhankelijk van uw inkomen moet u uw deel betalen, met een minimum van ongeveer 

€200.  

Rebellen kunnen een budgetaanvraag doen voor dit minimale eigen risico dat gepaard gaat 

met de 'toevoeging' (door de overheid betaalde rechtsbijstand), die tussen de €148 en €203 

ligt. Voor de andere kosten zal geval per geval worden beslist.**  

 



> Type C kosten: alle andere zaken  

Wat zijn de kosten?  

Eventueel klachtenprocedures, beroep tegen bestuursrechtelijke beslissingen, enz. Kosten 

zullen meestal juridische kosten zijn voor een advocaat om ons te helpen bij deze 

procedures.  

 

Wat is het financieel beleid?  

Beslissing van geval tot geval.** 

 

 

Hoe hoog is mijn 'eigen risico' nadat ik een toevoeging krijg voor mijn proceskosten?  

In ons financieel beleid voor proceskosten komt het erop neer dat mensen met een inkomen en/of 

vermogen van minder dan €19.800 per jaar, toch al hun proceskosten vergoed kunnen krijgen. Dit is 

het geval voor de meeste studenten en voor mensen met een inkomen onder een voltijds 

minimumjaarloon. Na deze norm gaat het "eigen risico" vrij steil omhoog.  

 

 

Alleenstaand 

Fiscaal 

jaarinkomen in 

het peiljaar 

Normen 2020 

Eigen Bijdrage 

Gehuwd, 

samenwonend of 

eenoudergezin 

Fiscaal jaarinkomen 

in het peiljaar   

t/m € 19.800 € 203 t/m € 27.500 

€ 19.801 - € 20.500 € 373 € 27.501 - € 28.500 

€ 20.501 - € 21.600 € 533 € 28.501 - € 29.800 

€ 21.601 - € 23.500 € 694 € 29.801 - € 33.300 

€ 23.501 - € 27.900 € 853 € 33.301 - € 39.400 

Boven de € 27.900 Aanvrager komt niet in 

aanmerking voor een 

toevoeging 

Boven de € 39.400 

 

 

 

 



Overzicht gerechtskosten en mogelijke vergoeding na arrestatie: 
 

Fase? Waar zijn de 
kosten voor? 

Ben ik 
verplicht deze 
kosten te 
maken? 

Kan ik door de 
overheid 
gesubsidieerde 
rechtsbijstand 
krijgen? 

Hoe hoog zullen 
de kosten zijn? 

Kan XR mij helpen om 
de kosten te dekken? 

Rebel wordt 
gearreseteerd 
(aanhoudings 
fase) 

Kosten voor 
gesprek met 
advocaat vóór 
de zitting // 
juridische 
ondersteuning 

Voor C (lichte) 
overtredingen: 
nee 
Voor B 
overtredingen 
(misdrijven): ja 

Ja als je inkomen 
/ vermogen lager 
is dan €27.900 

Minimaal eigen 
risico is €203 
(inkomen lager dan 
€19.800) en gaat 
omhoog met uw 
inkomen 

U kunt een 
budgetaanvraag doen 
voor het minimale eigen 
risico (€203 max)* 

Rebel krijgt een 
boete *** 

Betaling van 
de boete 

Nvt  Nvt Hangt af van de 
aanklacht: tussen 
de €95 en €400 is 
meest gebruikelijk 

Helaas niet 

Rebel moet 
voorkomen bij de 
Kantonrechter **** 

Kosten voor 
juridische 
vertegenwoor
diging 

Nee, je kunt 
naar de 
kantonrechter 
gaan zonder 
een advocaat 

Nee Als je een 
advocaat nodig 
hebt kan het heel 
duur worden 
hetgeen afhangt 
van het uurtarief 

Beslissing van geval tot 
geval**  

Rebel moet 
verschijnen voor 
de Politierechter 
of meervoudige 
Kamer **** 

Kosten voor 
juridisch 
vertegen-
woordiging 

Ja Ja als je inkomen 
/vermogen onder 
€27.900 is 

De minimale eigen 
bijdrage is €203 
(inkomen lager dan 
€19.800) en stijgt 
met je inkomen 

Je kan een 
bugetaanvraag doen 
voor de minimale eigen 
bijdrage* van €203 max.  
Voor andere kosten: 
besluit van geval tot 
geval** 

 

* Wanneer je een rekening krijgt van de advocaat voor de eigen bijdrage, betaalt u eerst de advocaat, 

daarna vult u een budgetaanvraagformulier in en stuurt u het naar vriendenvanxr@tutanota.com 

Voor alle aanvragen geldt dat vergoeding alleen mogelijk is als de middelen het toelaten. 

 

** Beslissing van geval tot geval: de financiële kring overlegt met de juridische kring voor welke zaken 

we meer of alle kosten kunnen vergoeden. Bij deze beslissing kijken we naar de toegevoegde waarde 

van de procedure en of kans op winst voor XRNL als geheel, versus de kosten die het met zich 

meebrengt.  

 

*** Wanneer je het niet eens bent met het betalen van de boete, kan je binnen 2 weken na ontvangst 

van de boete in beroep gaan (in verzet gaan). In dat geval zal je gedagvaard worden om voor de 

Kantonrechter te verschijnen 

 

**** De Kantonrechter is bevoegd om te oordelen over strafrechtelijke vervolging van kleine 

overtredingen (zoals overtreding van de Wet Openbare Manifestaties). 

De politierechter behandelt alle soorten strafzaken waarvoor tegen een meerderjarige tot twaalf 

maanden gevangenisstraf wordt geëist.  

De Meervoudige Kamer behandelt de complexere en zwaardere strafzaken (met een straf van meer 

dan twaalf maanden gevangenisstraf). 
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Legal Costs Policy 
 

 

As XR NL, we have to find a balance between making actions as accessible as possible (by taking 

care of legal consequences) on the one hand, and financial feasibility on the other. In the last couple 

of months, legal costs of lawyers and procedures have peeked, and we have noticed that our policies 

on financial support in legal costs are not so clear for everyone. Therefore we draft this document.  

 

To make the different types of costs and the connected policy insightful, we have made a distinction 

between three types of costs:  

 

> type A costs: phase of arrest  

What are the costs?  

Costs will be made when you need to talk to a lawyer. For C-offenses (minor offences like 

breaching the Wet Openbare Manifestaties of baldadigheid), you can wave your right to talk 

to a lawyer. With B-offenses (for example: vernieling), it is advised to talk to a lawyer, mainly 

because multiple-day detention is possible. The lawyer will apply for a ‘toevoeging’ (state 

subsidized legal support) for you, and depending on your income, you have to pay your part, 

with a minimum of around €200.  

 

What is the financial policy?  

Rebels can do a budget-request for the minimum own risk that comes with the ‘toevoeging’ 

(government paid legal support), which is between €148 and €203. All other costs have to be 

paid by the rebel.  

In the event of a lawyer charging not per individual rebel, but for the group as a whole, the 

Finance circle together with the Legal circle will make a case-to-case decision.** This decision 

is (amongst other things) based on a comparison between the costs for the whole group in 

this particular event and an estimate of the costs when each rebel would have been charged 

individually (provided services x amount of rebels arrested).  

 

> type B costs: phase of trial  

What are the costs?  

Costs will be made when you need the support of a lawyer. In some cases, the lawyer can 

apply for a toevoeging as well. Those are the more complex cases, in front of the 

politierechter or meervoudige kamer. For procedures in front of the Kantonrechter, the lawyer 

will not be able to get a toevoeging (for these procedures, you officially are not obliged to 

make use of a lawyer). 

 

What is the financial policy?  

The lawyer will apply for a ‘toevoeging’ (state subsidized legal support) for you, and 

depending on your income, you have to pay your part, with a minimum of around €200. 

Rebels can do a budget-request for this minimum own risk that comes with the ‘toevoeging’ 

(government paid legal support), which is between €148 and €203. For the other costs, there 

will be a case to case decision.*  

 

> type C costs: all other stuff  

What are the costs?  

Possibly complaint-procedures, appeal against bestuursrechtelijke beslissingen, etc. Costs 

will mostly be legal fees for a lawyer to help us with these proceedings.  

 

What is the financial policy?  

Case to case decision.* 



 

 

 

How high is my ‘own risk’ after I get a ‘toevoeging’ for my legal costs?  

In our financial policy for legal costs, this basically means that people with an income and/or capital of 

below €19.800 a year, will still be able to get all their legal costs covered. This is the case for most 

students and for people with an income under a yearly full time minimum wage. After this norm, the 

‘own risk’ goes up quite steep.  

 

 

 

 

Single 

Annual taxable 

income in 

reference year 

Norms 2020 

Own Risk 

Married, cohabiting 

or single-parent 

family 

Fiscal yearly income 

in reference year   

Up to € 19.800 € 203 Up to € 27.500 

€ 19.801 - € 20.500 € 373 € 27.501 - € 28.500 

€ 20.501 - € 21.600 € 533 € 28.501 - € 29.800 

€ 21.601 - € 23.500 € 694 € 29.801 - € 33.300 

€ 23.501 - € 27.900 € 853 € 33.301 - € 39.400 

Above € 27.900 Applicant does not receive 

subsidized legal support 

Above € 39.400 

 

 

  



Overview legal costs and possible reimbursement after arrest:  
 

Phase What are the 
costs for?  

Am I obliged 
to make these 
costs?  

Can I get get 
subsidized 
legal support?  

How high will the 
costs be?  

Can XR help me to 
cover the costs?  

Rebel gets 
arrested 
(aanhoudings 
fase) 

Costs for talking 
to a lawyer 
before the 
hearing // legal 
support  

For C (minor) 
offenses: no 
 
For B offenses 
(crimes): yes 

Yes, if your 
income/capital 
is under 
€27.900 

Minimum own risk is 
€203 (income lower 
than €19.800) and 
goes up with your 
income 

You can do a budget 
request for the 
minimum own risk 
(€203 max)* 

Rebel receives a 
fine *** 

Paying the fine N.a.  N.a. Depending on the 
charge: between 
€95 and €400 is 
most common 

Unfortunally not 

Rebel has to 
appear in front of 
the Kantonrechter 
**** 

Costs for legal 
representation 

No, you can 
go to the 
Kantonrechter 
without a 
lawyer 

No If you need a lawyer, 
it can get expensive, 
depending on hourly 
rate 

Case to case decision**  

Rebel has to 
appear in front of 
Politierechter or 
meervoudige 
Kamer **** 

Costs for legal 
representation 

Yes Yes, if your 
income/capital 
is under 
€27.900 

Minimum own risk is 
€203 (income lower 
than €19.800) and 
goes up with your 
income 

You can do a budget 
request for the 
minimum own risk* 
(€203 max).  
For other costs: case to 
case decision** 

 

 

* When you get a bill from the lawyer for the own risk, first pay the lawyer, then fill out a budget 

request form and send it to  vriendenvanxr@tutanota.com.  

For all applications, reimbursement is only possible if the funds allow it. 

 

** Case to Case decision: Finance circle discusses with the legal circle for which cases we can 

compensate more or all costs. In this decision, we consider the added value of the procedure and or 

possibility of a win for XRNL as a whole, vs the costs it will bring.  

 

*** When you don’t agree with paying the fine, you can appeal (in verzet gaan) within 2 weeks after 

receiving the fine. In that case, you will be subpoenaed to appear in front of the Kantonrechter 

 

**** The Kantonrechter is competent to rule on criminal proceedings for minor violations (such as 

breaching the Wet Openbare Manifestaties). 

The politierechter handles all types of criminal cases for which up to twelve months imprisonment will 

be demanded against an adult.  

The Meervoudige Kamer deals with the more complex and heavier criminal cases (with a penalty of 

more than twelve months imprisonment). 
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