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English below 

 

 

Voor de inzichtelijkheid maken we onderscheid tussen kosten in de fase van aanhouding, de kosten 

tijdens het proces en de overige kosten. Per onderdeel wordt aangegeven wat de kosten zijn en wat 

het beleid voor mogelijke vergoeding is. 

 

A. kosten in de fase van aanhouding  

Wat zijn de kosten?  

Kosten worden gemaakt als je met een advocaat moet praten.  

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

Manifestaties, bijvoorbeeld baldadigheid) heeft u 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 €203 

oplopend tot € 853 (zie onderstaand schema). Bij een inkomen van meer dan € 27.900 is er 

geen recht op een toevoeging mogelijk en moet je alle advocaatkosten zelf betalen. 

Het recht op een toevoeging geldt voor iedereen die een Nederlands Burger Service Nummer 

(BSN) heeft, dus ook voor mensen zonder Nederlands paspoort.  

 

Wat is het beleid voor mogelijke vergoeding?  

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

(door de overheid betaalde rechtsbijstand), tot een maximum van € 600. Ook indien er geen 

recht is op een toevoeging, omdat het inkomen hoger is dan 27.900, is de maximum 

vergoeding € 600. Alle andere kosten komen ten laste van de rebel zelf.  

Voorwaarde voor vergoeding is dat: 

- de actie passend was bij het beleid van XR, 

- het gedrag van de gearresteerde rebel tijdens de actie conform de waarden en normen 

van XR was en 

- de inhuur van een advocaat noodzakelijk is 

Of voldaan wordt aan deze voorwaarden wordt getoetst door de juridische cirkel.  

Uiteraard geldt altijd de clausule dat financiële middelen bij de stichting Vrienden van XR 

beschikbaar moeten zijn. Er blijft dus altijd, naast met name de kosten van de boete, een 

financieel risico voor de rebel zelf. 

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).  

 

B. kosten in de fase van het proces  

Wat zijn de kosten?  

Er worden kosten gemaakt wanneer je 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 echter geen toevoeging krijgen, omdat je voor deze 

procedures officieel niet verplicht bent een advocaat in te schakelen. 

 

Wat is het beleid voor mogelijke vergoeding?  

Rebellen kunnen een budgetaanvraag doen voor het eigen risico dat gepaard gaat met de 

'toevoeging' (door de overheid betaalde rechtsbijstand) die maximaal € 600 bedraagt. Indien 

er geen sprake is van een toevoeging is het maximum eveneens € 600.  



Voorwaarde voor vergoeding is dat de Juridisch Kring van mening is dat inhuur van een 

advocaat noodzakelijk is. En ook hier geldt de clausule van beschikbaarheid van middelen bij 

de stichting Vrienden van XR. 

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

 

C. kosten in alle overige zaken  

Wat zijn de kosten?  

Kosten voor eventuele klachtenprocedures, beroep tegen bestuursrechtelijke beslissingen, 

enz. De 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 beleid voor vergoeding van proceskosten komt het erop neer dat mensen met een inkomen 

van minder dan € 21.601 per jaar, al hun proceskosten vergoed kunnen krijgen. Voor mensen met 

een hoger inkomen geldt een maximum van € 600. 

 

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 
gearresteerd 
(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 lager is 
dan € 27.900 

Een eigen bijdrage 
van €203 tot € 853 
bij een toevoeging 
of mogelijk meer 
bij een inkomen 
hoger dan 
€ 27.900 

Je kan een 
budgetaanvraag doen 
voor de eigen bijdrage 
van maximaal € 600, dan 
wel een bijdrage in de 
kosten van maximaal 
€ 600 * 

Rebel krijgt een 
boete *** 

Betaling van 
de boete 

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

Helaas niet 

Rebel moet 
voorkomen bij de 
Kantonrechter **** 

Kosten voor 
juridische 
vertegen-
woordiging 

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 lager 
dan € 27.900 is 

De eigen bijdrage 
is € 203 - € 853  

Je kan een 
budgetaanvraag doen 
voor vergoeding van de 
eigen bijdrage van 
maximaal € 600, dan wel 
een bijdrage in de kosten 
van maximaal € 600 * 
Voor andere kosten: 
besluit van geval tot 
geval** 

 

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

daarna vul je een budgetaanvraagformulier in en stuur je 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 een deel 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). 

about:blank


 

===================== 

 

Policy on reimbursement of legal costs 

Effective from 16 august 2021 

 

For the sake of clarity, we distinguish between: 

• costs in the arrest phase,  

• costs during the trial and  

• other costs.  

The costs and the policy for possible reimbursement are indicated for each component. 

 

A. Costs in the arrest phase  

What are the costs?  

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

breaching the Wet Openbare Manifestaties for example baldadigheid), you can wave your 

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

lawyer, mainly because multiple-day detention is possible. The lawyer will apply for a 

‘toevoeging’ (addition - state subsidized legal support) for you, and depending on your 

income, you have to pay your part, which will be € 203 up to € 853 (see diagram below).  

 

With an annual income of more than € 27,900, a ‘toevoeging‘ is not possible and you will have 

to pay all your lawyer's fees yourself. 

 

The right to an ‘toevoeging’ applies to everyone who has a Dutch Citizen Service Number 

(Burger Service Nummer, BSN), so also to people without a Dutch passport. 

 

What is the possible reimbursement?  

Rebels can make a budget request for the excess that belongs to the ‘toevoeging’ (addition - 

legal aid paid by the government), up to a maximum of € 600.  

If there is no right to an toevoeging (addition), because the income is higher than € 27.900, 

the maximum too is € 600. All other costs must be paid by the rebel.  

 

A condition for reimbursement is that all three of following conditions are met: 

- the action was appropriate to the policy of XR, 

- the behavior of the arrested rebel during the action was in accordance with the values 

and norms of XR, and 

- the hiring of a lawyer is necessary. 

 

Whether these conditions are met will be checked by the legal circle. 

  

Of course there is always the clause that financial means should be available at the Stichting 

Vrienden van XR. So there will always be a financial risk for the rebel himself, besides the 

costs of the fine. 

 

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 

will be, amongst other variables, based on a comparison between the costs for the whole 

group involved in this particular event and an estimate of the costs that each rebel would have 

been charged individually (provided services x amount of rebels arrested).  

 

B. Costs during the 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 (addition - state subsidized legal support) 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 XRN:’s financial policy?  

Rebels can apply for a budget that comes with the toevoeging (addition - egal aid paid by the 

government), which is a maximum of € 600. If there is no ‘toevoeging’ the maximum is also 

€ 600.  

A condition for reimbursement is that the legal circle is of the opinion that it is necessary to 

hire a lawyer. And here too the clause of availability of funds at the Stichting Vrienden van XR 

applies. 

Other costs will be decided on a case by case basis.** 

 

C. Other costs  

What are the costs?  

Possible 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 possible reimbursement?  

Case to case decision.* 

 

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

Our financial policy for legal costs means that people with an income less than € 21,601 per year can 

have all their legal costs reimbursed. For people with a higher income, a maximum of € 600 is 

reimbursed. 

 

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 Unlimited  Above € 39.400 



 

 

 

Overview legal costs and possible reimbursement after arrest:  
 

Phase What are the 
costs for?  

Am I obliged 
to incur  
these costs?  

Can I 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 

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

Yes, if your 
income 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 own risk 
of up to € 600, or a 
contribution to costs of 
up to € 600 * 

Rebel receives a 
fine *** 

Cost of paying 
the fine 

Yes No Depending on the 
charge: between 
€95 and €400 is 
most common 

Unfortunately no. 

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 is under 
€27.900 

The own risk is 
€ 203 up to € 853 or 
more 

You can do a budget 
request for your  own 
expense of up to € 600, 
or a contribution to 
costs of up to € 600.  
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 part 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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