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1. Organisatie 
 

Statutaire naam  : Stichting Bevordering Rechtshulp Kwetsbare Rechtzoekenden    

Organisatietype   : Stichting 

Opgericht   : 31 januari 2020 

 

KvK nummer   : 77214196 

Fiscaal nummer (RSIN)  : 860936892 

ANBI-status   : Ja 

 

Website   : www.rechtsbijstandsloket.nl 

E-mailadres   : info@rechtsbijstandsloket.nl 

Telefoonnummer  : 085 - 750 0001 

 

Stichting Bevordering Rechtshulp Kwetsbare Rechtzoekenden bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. 

De bestuursleden vervullen geen taak als vrijwilliger. 

 

1.1 Bestuur 
 

Het bestuur van Stichting Bevordering Rechtshulp Kwetsbare Rechtzoekenden bestaat uit 3 leden: een 

voorzitter, secretaris en penningmeester.  

1. Bas Toonen (voorzitter) 

Geboortedatum: 02-11-1990 

Datum in functie: 31-01-2020 (datum registratie: 03-02-2020) 

 

2. Nursabah Zivali (secretaris) 

Geboortedatum: 15-08-1992 

Datum in functie: 31-01-2020 (datum registratie: 03-02-2020) 

 

3. Teun Eimers (penningmeester) 

Geboortedatum: 30-01-1993 

Datum in functie: 31-01-2020 (datum registratie: 03-02-2020) 
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1.2 Beloningsbeleid 

 

Het bestuur zal niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het haar eigen vermogen is. 

De onafhankelijkheid van de stichting wordt gewaarborgd door het bestuur dat minimaal uit drie 

personen bestaat, die gezamenlijk bevoegd zijn. Alle vrijwilligers en bestuurders zullen geen 

aanspraak maken op een bezoldiging. Daarnaast zal het bestuur geen onkostenvergoeding krijgen. Aan 

eventuele vrijwilligers zal incidenteel de daadwerkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. De 

gelden die de stichting ontvangt, zullen enkel ten behoeve van de uitvoering van het doel van de 

stichting uitgegeven worden. 

 

1.3 Doelstellingen 
 

Primair 

 

Stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden (BRKR) heeft de doelstelling om 

de kwetsbare rechtzoekende, op een laagdrempelige wijze, gratis eerstelijns rechtshulp te bieden, zodat 

hun rechtsproblemen zo snel en duurzaam mogelijk wordt opgelost, dan wel de rechtzoekende wordt 

doorverwezen naar een (juridisch) specialist, die de rechtzoekende verder kan helpen met het 

(complexe) rechtsprobleem. 

 

Nevendoelstellingen 

 

 Studenten opleiden en kansen bieden om juridische werkervaring op te doen door het 

aanbieden van stageplaatsen. 

 

 Het werkveld rondom de rechtzoekende, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werkers en 

bewindvoerders, voorzien van antwoorden op eenvoudige en veelvoorkomende juridische 

vraagstukken, zodat zij zonder interventie van een dure specialist kunnen voorzien in de 

behoefte van de rechtzoekende. 

 

2. Hoofdlijnen van het beleidsplan 
 

De Stichting Bevordering Rechtshulp voor Kwetsbare Rechtzoekenden (BRKR) wil de drempel voor 

de rechtzoekende nog verder verlagen, zodat met name de kwetsbare rechtzoekende de rechtshulp 

vindt en krijgt, hetgeen voor hem of haar noodzakelijk is om het spelende juridische geschil duurzaam 

te beslechten. 

Ten eerste wordt dit bereikt door eerstelijns rechtshulp geheel gratis en landelijk aan te bieden. De 

initiatiefnemers van deze stichting zijn van mening dat in onze huidige gejuridiseerde maatschappij het 

niet langer acceptabel is dat de meest kwetsbare rechtzoekende een door de overheid gefinancierd 

Juridisch Loket kunnen bellen waarvoor zij € 0,25 per minuut moeten betalen. Bij een lange wachttijd 

en een juridisch complex geschil kan een gesprek eenvoudig oplopen tot een duur van 30 minuten. 

Een dergelijk gesprek kost dan € 7,50. De ervaring leert dat de meest kwetsbare rechtzoekende, zoals 

bijvoorbeeld bijstandsgerechtigde en personen met een problematische schuldensituatie, het Juridisch 

Loket niet kunnen of willen bereiken vanwege het kostenplaatje. Wij vinden dan ook dat rechtshulp, 

wil het voor iedereen laagdrempelig zijn, geheel gratis moet zijn, zodat iedereen de noodzakelijke 

eerstelijns rechtshulp (op afstand) kan krijgen. 
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Ten tweede wordt landelijk kwalitatieve eerstelijns rechtshulp geboden, waarbij wordt ingezet op de 

meest ingrijpende en voorkomende rechtsproblemen, zoals problemen op het gebied van inkomen, 

uitkeringen, verzekeringen, huur en strafrechtelijke vervolgingen. De ervaring leert dat het direct en 

duurzaam aanpakken van voornoemde problemen noodzakelijk is voor het voorkomen dan wel de-

escaleren van sociale, psychische en/of financiële problemen. De overheid is eveneens gebaat bij een 

directe en duurzame oplossing van rechtsproblemen, omdat hierdoor de verdere inzet van het sociaal 

domein, waaronder het dure stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt ontzien. 

Ten derde wordt ingezet op het vroegtijdig doorverwijzen naar professionele specialisten op het gebied 

van het (complexe) rechtsprobleem en/of sociale/medische probleem, zodat wordt gewaarborgd dat de 

rechtzoekende wordt voorzien van de noodzakelijke (rechts)hulp. Ook hiermee wordt ingezet op het 

voorkomen dan wel de-escaleren van sociale, psychische en/of financiële problemen. 

Naast het bieden van acute eerstelijns rechtshulp aan rechtzoekende wordt ingezet op 

informatievoorziening aan hulpverleners die doorgaans het dichtst bij de kwetsbaarste rechtzoekende 

staan, zoals maatschappelijk werkers en bewindvoerders. De ervaring leert dat voornoemde 

hulpverleners onder hoge werkdruk staan alsmede bij vele juridische vraagstukken de benodigde 

juridische kennis en/of ervaring missen om de rechtzoekende goed te kunnen helpen. Door deze 

hulpverleners direct te adviseren, onder meer over de juridische mogelijkheden, wordt voorkomen dat 

de rechtzoekende “de boot mist”, waarmee wordt voorzien in een maatschappelijke behoefte. 

Tot slot wil de Stichting met haar dienstverlening bijdragen aan het opleiden en kansen bieden aan 

studenten en beginnende professionals binnen het juridische domein. Enerzijds worden de studenten 

en beginnende professionals ingezet bij het verlenen van de eerstelijns rechtshulp waardoor zij een 

belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke behoefte. Anderzijds is dit voor hen een kans om 

de noodzakelijke ervaring op te doen binnen het sociaal (juridisch) domein, waardoor zij uiteindelijk 

kunnen doorgroeien naar een ervaren professional of specialist, zoals een advocaat, binnen het sociale 

domein. 

 

3. Vrijwilligerslijst 
 

De vrijwilligers van Stichting Bevordering Rechtshulp Kwetsbare Rechtzoekenden zijn student aan de 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen, student HBO-Rechten aan de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen of werkzaam als jurist. 

 

Vrijwilligers Stichting Bevordering Rechtshulp Kwetsbare Rechtzoekenden 2020: 

- Iris van Oijen 

- Kyana Natar 

- Brian Jans 

- Gerben Wieleman 

- Hamza Deniz Gercek 

 

3.1 Nieuwe vrijwilligers  
 

De verwachting is dat elk jaar een aantal vrijwilligers de stichting zal doen verlaten, maar anderzijds er 

ook sprake zal zijn van een nieuwe instroom. De vrijwilligers-studenten dienen minimaal te 
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beschikken over een behaalde propedeuse van een (HBO of WO) rechtenstudie. Dit jaar hebben zich 

vele sollicitanten aangemeld. Het bestuur is ook bezig om ook het aantal vrijwilligers voor 2021 weer 

aan te vullen. De verwachting is dat in 2021 zo’n 2 à 3 nieuwe vrijwilligers zullen toetreden. 

 

4. Uitgeoefende activiteiten 
 

Het bestuur heeft randvoorwaarden gecreëerd, zodat vrijwilligers eerstelijns rechtshulp kunnen bieden 

aan (kwetsbare) rechtzoekenden. 

Hieronder zal stapsgewijs worden toegelicht welke stappen gezet zijn door het bestuur, zodat de 

stichting operationeel van start kon gaan. 

1. Oprichtingen stichting bij de notaris (voldaan). 

2. Aanvraag indienen bij de Belastingdienst om de stichting aan te wijzen als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI) (voldaan). 

3. Activa (geld en vaste activa) werven door (a) het benaderen van sponsors, (b) derden 

verzoeken om giften te verstrekken en/of (c) het aanvragen van subsidies.  

4. Met de opgehaalde gelden zal – voor zover nog niet verkregen via sponsoring of giften – een 

ruimte worden gehuurd en de randvoorwaarden worden gecreëerd voor het verlenen van 

eerstelijns rechtshulp op afstand, zoals het inrichten van werkplekken met telefoon- en 

internetverbinding, begeleiding voor de studenten waarborgen en opstellen van protocollen 

(voldaan). 

5. Vervolgens zal moeten worden geïnvesteerd in de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de 

website, zijnde het middel waarop de kwetsbare rechtzoekenden op worden ontvangen 

(aangevangen). De ervaring leert dat met name het creëren van zichtbaarheid, bijvoorbeeld 

via adverteren op Google, zeer prijzig is. Daarom zal worden ingezet op het verkrijgen van 

giften van Google voor het kunnen adverteren op Google Ads. Dit is volgens het bestuur een 

essentiële randvoorwaarden voor het kunnen behalen van de statutaire doelstelling (voldaan). 

6. Tot slot zullen vrijwilligers en studenten moeten worden geworven, die eerstelijns 

rechtsbijstand op afstand via de telefoon en/of het internet kunnen en willen verlenen. Voor 

het werven van studenten worden relaties aangewend bij de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen (HAN). Er zal worden ingezet op een duurzame samenwerking met de HAN, zodat 

er structureel het gehele jaar voldoende studenten kunnen worden ingezet (voldaan). 

7. De laatste stap is het inwerken en waar nodig (kort) opleiden van de vrijwilligers en studenten 

(voldaan). 

 

5. Activiteiten/werkzaamheden  
 

De werkzaamheden van Stichting Bevordering Rechtshulp Kwetsbare Rechtzoekenden bestaan 

voornamelijk uit het verzorgen van e-mail- en belcontact, waarin aan eenieder de mogelijkheid wordt 

geboden zijn of haar juridisch vraagstuk voor te leggen. Veelal voeren de vrijwilligers gesprekken met 

rechtszoekenden via de telefoon. De vrijwilligers spannen zich in om de vragen direct te beantwoorden 

de rechtszoekenden te voorzien van advies. Daarnaast hebben de vrijwilligers de taak om de 
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inkomende e-mails te beantwoorden en cliënten via elektronische weg te voorzien van een vrijblijvend 

juridisch advies. De vrijwilligers van Stichting Bevordering Rechtshulp Kwetsbare Rechtzoekenden 

zijn gedurende de dag continu bezig met het beantwoorden van juridische vragen per e-mail en het 

aannemen van telefoon indien zij gebeld worden. Voor de complexere zaken maken onze vrijwilligers 

gebruik van verschillende bronnen: informatie vanuit de bibliotheek van de Radboud Universiteit, 

wetboeken, internet, jurisprudentie en indien nodig kunnen onze vrijwilligers hulp vragen van 

advocaten en juristen. 

Het bestuur overlegt regelmatig over organisatorische zaken en beleidsplanning. Eenmaal in de week 

roept het bestuur de vrijwilligers bijeen voor een vergadering over de gang van zaken en vragen zij 

waar vrijwilligers tegenaan lopen. Op deze vergadering worden tevens de bestuursbeslissingen 

voorgelegd aan de vrijwilligers. Hier hebben de vrijwilligers van Stichting Bevordering Rechtshulp 

Kwetsbare Rechtzoekenden ook de mogelijkheid juridische vraagstukken voor te leggen. De 

bestuursbeslissingen worden in onderling overleg genomen in aparte bestuursvergaderingen. 

Sinds de oprichting van Stichting Bevordering Rechtshulp Kwetsbare Rechtzoekenden is het bestuur 

vaak bij elkaar geweest om de zaken te bespreken en om te kijken waar medewerkers tegenaan lopen. 

Zij besteden sommige werkzaamheden uit aan vrijwilligers die per jaar een aparte taak krijgen. 

Een overzicht van de toegewezen taken: 

Activiteiten: 

- Sfeer en cultuur binnen Stichting Bevordering Rechtshulp Kwetsbare Rechtzoekenden 

bewaken. 

Promotie: 

- Zorgen voor promotie/naamsbekendheid door middel van het internet. 

- Actief contact zoeken met verschillende advocaten en juristen die hulp kunnen bieden.  

Kwaliteit: 

- Controleren van de ingewikkelde adviezen van de vrijwilligers op inhoud. Adviezen worden 

onderling verdeeld.  

 

6. Gegevens van de zaken in 2020 
 

    Telefonische adviezen Mailadviezen Totaal 

Aantal zaken   1.310   695  2.005 

 

De praktijk leert dat Stichting Bevordering Rechtshulp Kwetsbare Rechtzoekenden vele verschillende 

vragen te verwerken krijgt. De meeste vragen die worden gesteld zijn op het gebied van arbeidsrecht, 

huurrecht, erfrecht, aansprakelijkheidsrecht en verbintenissenrecht. 
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7. Clientèle  
 

In 2020 kwam het grootste gedeelte van de vragen via de telefoon van Stichting Bevordering 

Rechtshulp Kwetsbare Rechtzoekenden binnen. Via de telefoon kwamen ook de gerichtere vragen 

binnen. Telefoongesprekken duren doorgaans tussen de 1 en 10 minuten. Het opleidingsniveau van de 

cliënten is over het algemeen laag. Stichting Bevordering Rechtshulp Kwetsbare Rechtzoekenden 

beschouwt het helpen van lager opgeleiden bij juridische problemen dan ook als speerpunt. 

Over het algemeen kent Stichting Bevordering Rechtshulp Kwetsbare Rechtzoekenden een grote 

verscheidenheid aan bezoekers beoordeeld naar verschillende kenmerken. Zo is er een 

verscheidenheid aan leeftijden, waarbij het grootste aantal bezoekers tussen de 25-60 jaar oud is. In 

2020 viel op dat veel relatief jongvolwassenen (25-35) een rechtsvraag stelden aan Stichting 

Bevordering Rechtshulp Kwetsbare Rechtzoekenden. Daarnaast is ook de burgerlijke staat van de 

clientèle uiteenlopend en zijn er zowel alleenstaanden als gehuwden.  

 

8. Financiële verantwoording 
 

Het afgelopen (boek)jaar is gebleken dat alle benodigdheden, behoudens de bankkosten, kunnen 

worden verkregen middels ter beschikkingstelling door derden om niet, dan wel door giften in natura. 

Hierdoor heeft de stichting nagenoeg geen kosten.  
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9. Gecombineerde balans per 31-12-2020 
 

  BALANS BALANS 

  31-12-2019 31-12-2020 

    

    

ACTIVA    

    

Liquide middelen    

Bankrekening   n.v.t. 20 

Kas  n.v.t. 0,00 

Debiteuren  n.v.t. 0,00 

    

Totaal  n.v.t. 20 

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

    

    

PASSIVA    

    

Eigen Vermogen  n.v.t. 0,00 

    

Eigen vermogen  n.v.t. 20 

    

Totaal  n.v.t. 20 

  ====== ====== 
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10. Gecombineerde exploitatierekening 2020 
 

 REKENING 

 2020 

LASTEN  

  

Huur locaties 0,00 

Bankkosten 80 

Activiteitkosten 10.031 

Representatiekosten 0,00 

Kosten website 0,00 

Overige kosten 0,00 

Postbus 0,00 

  

  

Totaal 10.111 

          ======  

  

  

BATEN  

  

Sponsorgelden Google, Incl. 10.031 

Rente bank 0,00 

Gelddonaties 100 

  

  

Totaal 10.131 

 ====== 
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11. Toelichting balans per 31-12-2020 
 

ACTIVA 

Liquide middelen 

 

Op 31-12-2020 had Stichting Bevordering Rechtshulp Kwetsbare Rechtszoekenden geen kasgeld.                     

           

Op 31-12-2020 had Stichting Bevordering Rechtshulp Kwetsbare Rechtszoekenden geen debiteuren. 

                   

 

PASSIVA  

Eigen vermogen  

De passiva wordt (uitsluitend) gevormd door het banksaldo op de betaalrekening van de stichting. De 

stichting heeft geen relevante bezittingen. Alle (kantoor)benodigdheden worden door derden middels 

bruikleen (om niet) ter beschikking gesteld aan de stichting. Overige goederen, zoals kladblokken, 

pennen en dergelijke worden verkregen via giften, maar vertegenwoordigen een dusdanige lage 

economische waarde dat het niet opportuun is om deze in de balans op te nemen. 

 

12. Toelichting exploitatierekening 2020 
 

Lasten 

De lasten uit 2020 bestaan enkel uit uitgaven voor Google Ads kliks en bankkosten. In 2020 is de 

website van de Stichting 182.573 keer vertoond. In totaal is er 13.894 keer geklikt, hetgeen heeft 

geleid tot 2.005 contactmomenten. 

De uitgaven aan Google Ads kliks zijn niet betaald, maar is door Google verrekend via het doen van 

een donatie. 

 

Baten 

De baten bestaan uit donaties door Google Inc. Google Inc. heeft Ads kliks beschikbaar gesteld aan de 

Stichting. 

 

29 juni 2021 


