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Over Stichting Rechtopjerecht 

In 2006 heeft een aantal studenten van de Erasmus universiteit, in samenwerking met 

advocatenkantoor Loyens & Loeff, 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 eenieder 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 de limiet naar 

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

systeem heeft ervoor gezorgd dat wij in principe kunnen garanderen dat vraagstellers 

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

 

 

 

Doelstelling 

Juridisch advies gratis en toegankelijk maken voor rechtzoekenden.  



2 

 

 

Hoofdlijnen beleidsplan 

- Doelstelling 

Het team van Stichting Rechtopjerecht bestaat uit enthousiaste student vrijwilligers, 

verspreid over alle Nederlandse universiteiten. Wij willen door middel van onze 

website het verkrijgen van persoonlijk rechtsadvies gratis en toegankelijk maken. De 

student vrijwilligers zullen hun uiterste best doen om de vragen zo nauwkeurig 

mogelijk te behandelen en beantwoorden.  

 

- De te verrichten werkzaamheden 

Vrijwilligers 

Juridische adviseurs 

Onze vrijwilligers (universitaire studenten) beantwoorden wekelijks per e-mail een of 

twee vragen van mensen met een juridisch probleem. Zij dienen een persoonlijk, 

duidelijk, begrijpelijk en onderbouwd advies neer te zetten. Voor vragen kunnen de 

adviseurs terecht bij de teamleiders. 

Teamleiders 

Het door de adviseurs opgestelde advies wordt nagekeken en van commentaar 

voorzien door een ervaren teamleider, waarna het advies worden doorgestuurd naar de 

vraagsteller. Elk team heeft twee teamleiders, zij wisselen elkaar af in het werk en 

kunnen bij elkaar terecht voor vragen.  

 

Bestuursleden 

Algemeen bestuurslid 

Het algemeen bestuurslid onderhoudt de social media van de stichting, is primair 

verantwoordelijk voor het organiseren van (sociale) activiteiten, is mede 

verantwoordelijk voor de marketing en ondersteunt de medebestuursleden waar nodig. 

Ook het notuleren van vergaderingen valt onder deze functie.  

 

De voorzitter, secretaris en het algemene bestuurslid vormen samen het bestuur en 

houden vergaderingen over de plannen en activiteiten voor de Stichting.  
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De planning was om ook sociale activiteiten te organiseren maar vanwege COVID-19 

is dit niet gebeurd en zijn hier geen werkzaamheden voor uitgevoerd.  

 

Voorzitter 

De voorzitter is verantwoordelijk voor het algemeen functioneren van zowel de 

stichting met haar vrijwilligers en het bestuur.  

 

Meer specifiek zijn de doelen: 

1. Het opstellen van een bestuursarchief ten behoeve van een functionele 

continuering van de stichting; 

2. Het opstellen van een globale jaarplanning; 

3. Het opstellen van protocollen voor elke bestuurstaak; 

4. Het eventueel aanstellen van een penningmeester en een 

kascontrolecommissie; 

5. Het inventariseren wat de wensen zijn van vrijwilligers betreffende sociale 

activiteiten; 

6. Het organiseren van tenminste een online event voor de vrijwilligers van de 

stichting; 

7. Het vergroten van de zichtbaarheid van de organisatie van de stichting richting 

de vrijwilligers; 

8. Het vergroten van de zichtbaarheid van de organisatie op social media; 

9. Het schrijven van ten minste twee extra proef casussen voor nieuwe adviseurs; 

10. Het stimuleren van teamleiders om persoonlijker contact te leggen met 

(nieuwe)juridische adviseurs. 

 

Secretaris 

De secretaris is verantwoordelijk communicatie met vrijwilligers van de stichting en 

voor de sollicitatieprocedure van nieuwe vrijwilligers en teamleiders. 
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- Wijze van verwerving van inkomsten 

Sponsoring 

Voorheen had de Stichting sponsoren, namelijk ConsumentenClaim (2019) en 

Huurman Advocatuur (2018). Vorig jaar heeft de Stichting sponsorgelden ontvangen 

van ConsumentenClaim, in tegenstelling tot dit jaar waarin de Stichting geen sponsor 

had en dus ook geen sponsorgeld heeft ontvangen.  

 

Donaties 

De Stichting wierf in 2020 haar inkomsten vanuit de mogelijkheid om te doneren op 

onze website. Ook gaven wij onderaan de verstuurde mails met daarin de adviezen 

een mogelijkheid om te doneren.  

 

- Beheer en besteding van vermogen van de instelling 

In 2020 was er geen functie Penningmeester bij de Stichting. Taken gerelateerd aan de 

financiën werden uitgevoerd door de Voorzitter. De Voorzitter beheerde de bankpas 

en de daarbij horende (lopende) bankzaken. De Voorzitter hield het toezicht op het 

totale vermogen op de bank en besloot samen met de andere bestuursleden over de 

uitgaven. In dit jaar waren er enkel vaste lasten zoals bank- en website-kosten.  

 

Bestuurders in 2020 

Voorzitter:  Nadia Ben Larbi, eind december (KvK: 1 januari 2021) opgevolgd 

door Hennie Vroegindeweij 
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Secretaris:    Anouk van der Linden (vanaf 20 april 2020) 

Algemeen bestuurslid: Gizem Erdal (vanaf 17 april 2020 (KvK: 1 mei 2020)) 

 

 

 

 

 

Financiële verantwoording 

Balans 2019 en 2020  
 

Balans per 31 december 2019 

  

Activa  Passiva  

Vaste activa €0 Eigen vermogen €731,79 

Vlottende activa €0 Vreemd vermogen €0 

Liquide middelen (bank) €731,79 

 

  

Totaal €731,79 Totaal €731,79 

 

Balans per 31 december 2020 

 

Activa  Passiva  

Vaste activa €0 Eigen vermogen €590,31 

Vlottende activa €0 Vreemd vermogen €0 
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Liquide middelen (bank) €590,31 

 

  

Totaal €590,31 Totaal €590,31 

 

 

 

Staat van baten en lasten 2019 en 2020
 

  

  

Resultatenrekening 2019 2020 

 

Baten 

  

Sponsoring €1000,00 €0 

Donaties €188,35 €173,05 

Totaal baten €1188,35 €173,05 

   

 

Lasten 

  

Website €143,37 €176,65 

Sociale activiteiten €300,00 €0 

Kantoorkosten €0 €0 

Bestuurskosten €102,90 €0 

Bankkosten €145,90 €137,87 

Algemene kosten (zoals KVK) €0 €0 

Totaal lasten €692,17 €314,52 

   

Resultaat €496,18 -€141,47 
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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 de organisatie 

van sociale activiteiten.   

 

Inkomsten en sponsoring  

De stichting heeft geen sponsorgelden ontvangen in 2020, hoewel dit wel het doel van 

de stichting was (zie hiervoor de jaarrekening van het vorige jaar – 2019). De enige 

inkomstenbronnen voor de stichting waren de particuliere donaties.  

 

De stichting heeft in 2020 kunnen teren op de sponsorgelden van 2019 maar dient in 

2021 een nieuwe sponsor te vinden om de continuïteit van de stichting te waarborgen. 

Naast het werven van sponsorgelden zal de stichting de donaties blijven stimuleren 

door dit voor de cliënten te vergemakkelijken, met bijvoorbeeld een iDeal-link of 

knop in de mails.  

 

Huidige bestedingen  

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

hebben wij maandelijks vaste webhosting kosten en hebben wij eenmalig kosten 
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gehad voor de aanschaf van een nieuwe licentie. Daarnaast hebben wij herhalende 

bankkosten, bij de Rabobank.  

 

Er zijn geen kosten gemaakt voor bestuursvergaderingen of borrels, nu alles online 

plaatsvond vanwege de COVID-19 pandemie.  

 

Prognose voor de komende jaren aan bestedingen 

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

de website. Onze voorgenomen bestedingen bestaan uit de kosten voor het 

organiseren van sociale activiteiten, vaste bankkosten, webhosting kosten en wellicht 

overige algemene kosten voor het bestuur. Daarnaast willen wij frequenter sociale en 

leerzame activiteiten organiseren, om zo de sociale cohesie van onze stichting te 

verbeteren en de juridische kennis van de vrijwilligers te vergroten. Dit betreffen 

activiteiten voor zowel adviseurs als teamleiders en zullen online dan wel fysiek 

plaatsvinden. 

 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 

De uitgeoefende activiteiten betreffen in 2020 enkel de bestuurswerkzaamheden door 

het bestuur en de juridische werkzaamheden van de Stichting door haar juridische 

adviseurs en teamleiders. Er zijn geen borrels of sociale activiteiten geweest.  

 

De bestuurders hebben onder andere vergaderd en de Stichting draaiende weten te 

houden met alledaagse bestuurstaken. De adviseurs hebben onze vraagstellers 

wekelijks van advies verzorgt en de teamleiders hebben dit advies gecontroleerd en 

nagekeken.  

 

Beloningsbeleid voor statutaire bestuur en beleidsbepalers 

De bestuurders verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Voor de 

bestuurders is er een mogelijkheid voor een vergoeding, met betrekking tot de door 

hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. Hier is geen sprake van 

geweest of gebruik van gemaakt in dit jaar.  
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Beloningsbeleid voor personeel en directie  

Bij de Stichting zijn enkel vrijwilligers werkzaam. De vrijwilligers zijn juridische 

adviseurs dan wel teamleiders en voor hen is geen sprake van enige beloning of 

vergoeding.  

 

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 

emailadres kunnen helaas niet worden beantwoord.   

Online  

Website:    https://rechtopjerecht.nl  

LinkedIn:    https://linkedin.nl/company/stichting-rechtopjerecht/  

Facebook:    https://facebook.com/rechtopjerecht  

Instagram:    https://instagram.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  

 

 

 


