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Algemene informatie 

 

Over Stichting Rechtopjerecht 

In 2006 hebben een aantal studenten van de Erasmus universiteit de website 

Rechtopjerecht.nl geopend en de stichting opgericht. Inmiddels heeft de Stichting al 

meer dan 20.000 personen voorzien van juridisch advies. De vragen hebben vooral 

betrekking op het arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht, personen- en 

familierecht, bestuursrecht, en sociaal zekerheidsrecht.  

Het doel van de Stichting is om op een laagdrempelige manier gratis rechtshulp te 

verlenen aan een ieder die hierom verzoekt. Tegelijkertijd krijgen rechtenstudenten de 

mogelijkheid om praktijkervaring op te doen en hun juridische kennis en 

vaardigheden te verbeteren.  

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 een teamlid een 

juridisch advies heeft geschreven, wordt dit door de teamleider gecontroleerd en 

indien nodig aangepast en teruggekoppeld aan dit teamlid. Vervolgens wordt het 

advies naar de vraagsteller gestuurd. 

De website 

Sinds eind 2017 werken we met een systeem van een gelimiteerd aantal vragen die we 

dagelijks kunnen ontvangen. Het bestuur heeft de mogelijkheid om het limiet naar 

behoefte hoger of lager instellen en aldus minder of meer vragen toe te laten. Dit 

systeem heeft er voor gezorgd dat wij in principe kunnen garanderen dat vraagstellers 

nooit langer dan 15 werkdagen hoeven te wachten op een juridisch advies.  
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Toelichting financiële gegevens 

 

Uitgaven 

De stichting heeft geen kantoor en werkt volledig online. Om die reden heeft onze 

stichting lage exploitatiekosten in vergelijking met andere rechtswinkels. Wij kunnen 

onze teamleden juridische praktijkervaring bieden tegen een fractie van de kosten van 

fysieke rechtswinkels.  

De uitgaven door de stichting zijn beperkt en omvatten vrijwel uitsluitend kosten met 

betrekking tot de website, bankkosten, bestuurskosten en kosten voor het organiseren 

van sociale activiteiten.  

Inkomsten en sponsoring 

In 2018 zijn wij gesponsord door Huurman Advocatuur. Voor het jaar 2019 zullen wij 

worden gesponsord door ConsumentenClaim. Deze sponsorgelden zijn nodig voor de 

continuïteit van de stichting. 

Een andere inkomstenbron voor de stichting betreft de particuliere donaties. Deze 

donaties bieden echter niet voldoende inkomsten om de continuïteit van de stichting 

te kunnen garanderen.  

Huidige bestedingen 

Onze bestedingen bestaan onder meer uit het onderhouden van onze website. Zo 

hebben wij maandelijks vaste webhostingskosten en hebben wij eenmalig kosten 

moeten maken voor het aanpassen van onze website en de aanschaf van een nieuwe 

licentie.  

Daarnaast hebben wij bankkosten en kosten voor de bestuursvergaderingen. Het 

bestuur is dit jaar zes keer samengekomen, om het beleid en overige lopende zaken 

van de stichting te bespreken.  

Dit jaar hebben wij onze sociale activiteiten kunnen organiseren bij 

ConsumentenClaim, waardoor wij daarvoor geen kosten hebben hoeven maken. 

Daarnaast hebben wij geen overige algemene kosten hoeven maken. Al de kosten 

kunnen worden verantwoord onder de andere kostenposten. 

Toekomstige bestedingen 

Wij zijn een online rechtswinkel, onze investeringen zitten dan ook voornamelijk in de 

website. Onze voorgenomen bestedingen bestaat uit de kosten voor het organiseren 

van meer sociale activiteiten.  
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Vergelijking met het jaar 2017 

Om een goede vergelijking te kunnen maken met het voorgaande jaar, zijn ook de 

financiële gegevens van het jaar 2017 opgenomen in deze financiële verslaggeving. Een 

belangrijk verschil met het voorgaande jaar, is dat in het jaar 2018 een sponsor is 

gevonden. In het jaar 2017 bestonden de inkomsten van de stichting uitsluitend uit 

donaties. Om duidelijk het verschil te kunnen zien tussen particuliere donaties van de 

vraagstellers en de sponsoring van Huurman Advocatuur, is besloten om de post 

“sponsoring” op te splitsen in enerzijds de sponsoring van Huurman Advocatuur en 

anderzijds de particuliere donaties. 
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Balans 2017 en 2018 
 

Balans per 31 december 2017 

 

 

Activa               Passiva 

 

                                         
Vaste activa                            -  Eigen vermogen    €255,83     

Vlottende activa                     -  Vreemd vermogen   - 

Liquide middelen (bank)        €255,83 

  

Totaal                                      Totaal         €255,83                               €255,83 

 
 

Balans per 31 december 2018 

 

Activa              Passiva 

 
Vaste activa                          -  Eigen vermogen       €235,61 

Vlottende activa                   -                   Vreemd vermogen   - 

Liquide middelen (bank)      € 235,61   

 

 

Totaal         € 235,61 Totaal        €235,61 
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Staat van baten en lasten 2017 en 2018 
 

 

Resultatenrekening                                              2017                                         2018 

Baten             

Sponsoring                                                                -                                                  €300,00 

Donaties                                                                 €165,15                                      €178,35    

Totaal baten                                                               €165,15                                        €478,35 

 

Lasten 

Website                                                                  €133,09                                      €243,37 

Sociale activiteiten                                                €240,00                                    €- 

Kantoorkosten                                                       €-                                              €- 

Bestuurskosten                                                      €170,00                                     €105,60 

Bankkosten                                                            €156,48                                     €149.60 

Algemene kosten (zoals kvk)                               €-                                              €- 

Totaal lasten                                                              € 699,57                                      €498,57 

 

Resultaat                                                                  -€534,42                                  -€20,22 
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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: http://www.facebook.com/Rechtopjerecht 

 

Financieel 

Rekeningnummer: NL63 RABO 0125 9272 31 

Ten name van: Stichting Rechtopjerecht 

BIC: RABONL 2U 

 

Overig 

Kamer van koophandel: 24398060 

ANBI/RSIN nummer: 8168.92.234 
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