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Stichting Rechtopjerecht
Over de stichting
Stichting Rechtopjerecht heeft als doel om rechtzoekende personen te voorzien van gratis online
juridisch advies op maat. Ons team bestaat momenteel uit ruim 50 enthousiaste universitaire
rechtenstudenten, afkomstig van verschillende Nederlandse universiteiten en heeft sinds 2006 al
meer dan 20.000 personen voorzien van juridisch advies. De stichting stelt rechtenstudenten in de
gelegenheid om hun juridische kennis van verschillende rechtsgebieden in de praktijk te brengen.

De stichting beoogt om juridisch advies voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken en is
het eerste aanspreekpunt voor mensen met een juridisch probleem. De vrijwilligers gaan bij hun
advisering zoveel mogelijk praktisch te werk en brengen de juridische mogelijkheden in kaart. De
stichting beoogt hiermee de vragenstellers verder op weg te helpen bij het oplossen van hun
probleem. De vragen hebben vooral betrekking op het arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht,
personen- en familierecht, bestuursrecht, en sociaal zekerheidsrecht.

Onze werkwijze
Onze vrijwilligers zijn opgedeeld in zes teams, waarbij elk team wordt begeleid door twee
teamleiders. Op het moment dat er via de website een vraag wordt ontvangen, sturen de
teamleiders deze door naar één van de teamleden. Nadat deze zijn juridisch advies heeft
geschreven, wordt dit gecontroleerd en indien nodig aangepast en teruggekoppeld aan het
teamlid. Vervolgens wordt het advies naar de vraagsteller gestuurd.

De website
Na de lancering van onze nieuwe website in het najaar van 2016 groeit Stichting Rechtopjerecht
als nooit tevoren. Het blijft een uitdaging om de beste studenten aan te trekken, maar naast het feit
dat we elke week tientallen mensen helpen met juridisch advies op maat, bieden we ruim 50
ambitieuze en gemotiveerde studenten een kans om hun communicatie en juridische
vaardigheden in de praktijk toe te passen en verder te ontwikkelen.

Om ook met de recente groei te kunnen waarborgen dat vragen snel en kwalitatief goed worden
beantwoord, werken wij sinds eind 2017 met een systeem van een gelimiteerd aantal vragen dat
wat dagelijks kunnen ontvangen. Dit systeem zorgt ervoor dat de instroom van vragen altijd op een
gelijk niveau is en vraagstellers normaliter nooit langer dan 10 werkdagen hoeven te wachten op
een juridisch advies.
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Toelichting financiële gegevens
Uitgaven
Waar de grote rechtswinkels hoge exploitatiekosten hebben, kan onze stichting een vergelijkbare
hoeveelheid teamleden juridische praktijkervaring bieden tegen een fractie van de kosten van
dergelijke fysieke rechtswinkels door het feit dat we volledig online werken. We hebben als online
rechtswinkel immers geen kosten in de vorm van bijvoorbeeld huisvesting, belastingen en
telefonie.

De uitgaven door de stichting zijn beperkt en omvatten vrijwel uitsluitend kosten met betrekking tot:
de website, bankkosten, bestuurs- en kantoorkosten en bijdragen aan sociale activiteiten als
borrels en het jaarlijkse beleidsdiner met de bestuurders en teamleiders.

Inkomsten en sponsoring
De afgelopen jaren zijn wij regelmatig gesponsord door verschillende grote advocatenkantoren.
Met met ons nieuwe systeem met een limiet op het aantal te ontvangen vragen (zie kopje ‘Stichting
Rechtopjerecht’ – ‘De website’) zijn we in staat vragen sneller en beter te beantwoorden, hetgeen
terug te zien is in het aantal en de omvang van particuliere donaties. Uit de significante stijging van
de donaties leiden we af dat vraagstellers tevreden zijn met de snellere en betere beantwoording
van de vragen en hierdoor eerder geneigd zijn een donatie te doen.

Hoewel deze particuliere donaties een belangrijk onderdeel vormen van de inkomsten, is het voor
de continuïteit van de stichting noodzakelijk dat er in het bestuursjaar 2017-2018 sponsorgelden
worden opgehaald bij een sponsor zoals een advocatenkantoor. Alleen met deze bijdragen blijft
het mogelijk sociale activiteiten te organiseren om onze vrijwilligers te bedanken en diepteinvesteringen te kunnen doen om het functioneren van de stichting in de toekomst te kunnen
waarborgen.
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Balans 2016 en 2017
Balans per 31 december 2016
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen (bank)

€ 790,25

Totaal

€ 790,25

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen

€ 790,25
-

Totaal

€ 790,25

Balans per 31 december 2017
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen (bank)

€ 255,83

Totaal

€ 255,83

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen

€ 255,83
-

Totaal

€ 255,83

Staat van baten en lasten 2016 en 2017
Resultatenrekening

2017

2016

Baten
Sponsoring

€ 165,15

€ 274,95

Totaal baten

€ 165,15

€ 274,95

Lasten
Website
Sociale activiteiten
Kantoorkosten
Bestuurskosten
Bankkosten
Algemene kosten (zoals KvK)
Totaal lasten

€ 133,09
€ 240,00
€€ 170,00
€ 156,48
€€ 699,57

€ 107,69
€ 407,00
€ 4,60
€€ 197,05
€ 7,29
€ 723,63

- € 534,42

- € 448,68

Resultaat
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Contact

Heeft u vragen met betrekking tot onze stichting of de financiële gegevens? Neemt u dan contact
op met het bestuur via contact@rechtopjerecht.nl. We beantwoorden uw vragen of suggesties
uiteraard van harte.

Dit e-mailadres is nadrukkelijk niet bedoeld voor het versturen van juridische vragen, deze kunt u
stellen via de homepage van onze website. Juridische vragen via dit e-mailadres kunnen helaas
niet worden beantwoord.

Online
Website: www.rechtopjerecht.nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company-beta/5190854/
Facebook: https://www.facebook.com/Rechtopjerecht

Financieel
Rekeningnummer: NL63 RABO 0125 9272 31
Ten name van: Stichting Rechtopjerecht
BIC: RABONL2U

Overig
Kamer van Koophandel: 24398060
ANBI/RSIN nummer: 8168.92.234
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