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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft 

uitsluitend het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder 

bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor 

nadere informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek betreffende Personen die gesubsidieerde rechtsbijstand kregen.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl.“ 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

140123 GRBSTAB 2007V1 t/m 2012V1; 

140519 GRBSTAB 2013V1;  

GRBS2014TABV1;  

GRBS2015TABV1; 

GRBS2016TABV1. 

In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De omschrijvingen en toelichtingen op de referentiebestanden en codelijsten zijn voor de 

Remote Access en Onsite gebruikers te vinden in:        

\8_Utilities\Code_Listings\SSBcodelijsten 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBtoelichtingen       

In verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze mappen voortdurend 

geactualiseerd. 

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden 

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdataservices van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Personen die gesubsidieerde rechtsbijstand kregen”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).  

Beschrijving 

Op grond van de Wet op de Rechtsbijstand krijgen rechtszoekenden met een inkomen onder 

een bepaalde grens én personen die een ambtshalve toevoeging krijgen (zoals verdachten die 

in hechtenis zijn genomen) gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad voor rechtsbijstand is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. De Raad registreert in GRAS 

(Gefinancierde Rechtsbijstand Administratie Systeem) personen die een toevoeging hebben 

gehad. In deze component staan ook de rechtsgebieden waarop het juridisch probleem 

betrekking heeft en het type toevoeging. 

Beschrijving van de populatie 

In deze component bevinden zich alle natuurlijke personen die in een bepaald jaar een of 

meer toevoeging(en) hebben gehad. Alleen personen die tot de GBA-bevolking horen zijn 

opgenomen. 

Methodologie 

Het kan voorkomen dat een persoon meerdere toevoegingen in het verslagjaar heeft gehad. 

Dit kan voor hetzelfde probleem zijn, maar ook voor problemen op een ander rechtsgebied. 

Alle toevoegingen zijn geteld. Vanaf verslagjaar 2012 kan onderscheid worden gemaakt 

tussen lichte adviestoevoegingen, mediations en reguliere toevoegingen. 

Procesverloop 

Het bestand is een selectie van variabelen uit het integrale bestand dat de Raad vooor 

rechtsbijstand aan het CBS levert. Het bestand is verrind en bedoeld om te koppelen aan het 

SSB. Gaafmaken is niet van toepassing. Het probleem waarmee de rechtzoekende de Raad 

verzoekt om een toegevoegde advocaat wordt gejuridiseerd en gecategoriseerd door de Raad 

voor Rechtsbijstand naar een bepaalde categorie en door het CBS ingedeeld naar een 

rechtsgebied (bestuursrecht, civiel recht, strafrecht). 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 GRBSaanttot F3 

4 GRBSaanttb F2 

5 GRBSaanttc F2 

6 GRBSaantts F2 

7 GRBSaantto F2 

8 GRBSaantlb F2 

9 GRBSaantlc F2 

10 GRBSaantls F2 

11 GRBSaantlo F2 

12 GRBSaantrb F2 

13 GRBSaantrc F2 

14 GRBSaantrs F2 

15 GRBSaantro F2 

16 GRBSaantmb F2 

17 GRBSaantmc F2 

18 GRBSaantms F2 

19 GRBSaantmo F2 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

Codering voor de kwaliteit van de omzetting van een (opgegeven) Burgerservicenummer 

(BSN)/Sociaal-fiscaalnummer (Sofinummer) naar RINPersoon. In de meeste gevallen is de 

bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

RINPERSOON 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke 

Basisadministratie (GBA). Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor 

toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde 

informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het RinPersoon. 

Rin staat voor Record identification number. Door de aan een RINPersoon gekoppelde data 

in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een 

RinPersoon aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer naar 

een RinPersoon geschiedt door het CBS. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon. 

GRBSaanttot 

Aantal afgegeven toevoegingen in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal afgegeven toevoegingen. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal afgegeven toevoegingen. Een toevoeging is een verklaring op grond 

waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidiëerde rechtsbijstand. 
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GRBSaanttb 

Aant.afg.toev.bestuursrecht in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal afgegeven toevoegingen. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal toevoegingen dat op het terrein van bestuursrecht is afgegeven. Een 

toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op 

gesubsidiëerde rechtsbijstand. Het probleem waarmee de rechtzoekende de Raad verzoekt 

om een toegevoegde advocaat wordt gejuridiseerd en gecategoriseerd door de Raad voor 

Rechtsbijstand naar een bepaalde categorie en door het CBS ingedeeld naar een rechtsgebied 

(bestuursrecht, civiel recht, strafrecht). Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de 

verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een 

belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter. 

GRBSaanttc 

Aant.afg.toev.civiel recht in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal afgegeven toevoegingen. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal toevoegingen dat op het terrein van het civiel recht is afgegeven. Een 

toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op 

gesubsidiëerde rechtsbijstand. Het probleem waarmee de rechtzoekende de Raad verzoekt 

om een toegevoegde advocaat wordt gejuridiseerd en gecategoriseerd door de Raad voor 

Rechtsbijstand naar een bepaalde categorie en door het CBS ingedeeld naar een rechtsgebied 

(bestuursrecht, civiel recht, strafrecht). Civiel recht is het recht dat betrekking heeft op 

geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en 

bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. 

GRBSaantts 

Aant.afg.toev.strafrecht in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal afgegeven toevoegingen. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal toevoegingen dat op het terrein van het strafrecht is afgegeven. Een 

toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op 

gesubsidiëerde rechtsbijstand. Het probleem waarmee de rechtzoekende de Raad verzoekt 

om een toegevoegde advocaat wordt gejuridiseerd en gecategoriseerd door de Raad voor 

Rechtsbijstand naar een bepaalde categorie en door het CBS ingedeeld naar een rechtsgebied 

(bestuursrecht, civiel recht, strafrecht). Strafrecht is een onderdeel van het recht dat regelt 

hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag 

reageren op strafbare feiten. 
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GRBSaantto 

Aant.afg.toev.overig recht in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal afgegeven toevoegingen. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal afgegeven toevoegingen dat niet is in te delen naar rechtsgebied. Een 

toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op 

gesubsidiëerde rechtsbijstand. Het probleem waarmee de rechtzoekende de Raad verzoekt 

om een toegevoegde advocaat wordt gejuridiseerd en gecategoriseerd door de Raad voor 

Rechtsbijstand naar een bepaalde categorie en door het CBS ingedeeld naar een rechtsgebied 

(bestuursrecht, civiel recht, strafrecht). 

GRBSaantlb 

Aant.afg.lichte adviestoev.bestuursrecht in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal lichte adviestoevoegingen dat op het terrein van het bestuursrecht is afgegeven. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal lichte adviestoevoegingen dat op het terrein van het bestuursrecht is 

afgegeven. Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak 

kan maken op gesubsidiëerde rechtsbijstand. De lichte adviestoevoeging is een 

tussenvoorziening tussen de eerstelijns rechtsbijstand van het Juridisch Loket en de reguliere 

toevoegingen. Het gaat om zaken die relatief eenvoudig van aard zijn, maar niet zo 

eenvoudig dat ze binnen de context van de spreekuurvoorziening van het Juridisch Loket 

kunnen worden afgedaan. Het probleem waarmee de rechtzoekende de Raad verzoekt om 

een toegevoegde advocaat wordt gejuridiseerd en gecategoriseerd door de Raad voor 

Rechtsbijstand naar een bepaalde categorie en door het CBS ingedeeld naar een rechtsgebied 

(bestuursrecht, civiel recht, strafrecht). Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de 

verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een 

belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter. 

GRBSaantlc 

Aant.afg.lichte adviestoev.civiel recht in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal lichte adviestoevoegingen dat op het terrein van het bestuursrecht is afgegeven. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal lichte adviestoevoegingen dat op het terrein van het civiel recht is 

afgegeven. Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak 

kan maken op gesubsidiëerde rechtsbijstand. De lichte adviestoevoeging is een 

tussenvoorziening tussen de eerstelijns rechtsbijstand van het Juridisch Loket en de reguliere 

toevoegingen. Het gaat om zaken die relatief eenvoudig van aard zijn, maar niet zo 

eenvoudig dat ze binnen de context van de spreekuurvoorziening van het Juridisch Loket 
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kunnen worden afgedaan. Het probleem waarmee de rechtzoekende de Raad verzoekt om 

een toegevoegde advocaat wordt gejuridiseerd en gecategoriseerd door de Raad voor 

Rechtsbijstand naar een bepaalde categorie en door het CBS ingedeeld naar een rechtsgebied 

(bestuursrecht, civiel recht, strafrecht). Civiel recht is het recht dat betrekking heeft op 

geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en 

bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. 

GRBSaantls 

Aant.afg.lichte adviestoev.strafrecht in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal lichte adviestoevoegingen dat op het terrein van het bestuursrecht is afgegeven. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal lichte adviestoevoegingen dat op het terrein van het strafrecht is afgegeven. 

Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken 

op gesubsidiëerde rechtsbijstand. De lichte adviestoevoeging is een tussenvoorziening tussen 

de eerstelijns rechtsbijstand van het Juridisch Loket en de reguliere toevoegingen. Het gaat 

om zaken die relatief eenvoudig van aard zijn, maar niet zo eenvoudig dat ze binnen de 

context van de spreekuurvoorziening van het Juridisch Loket kunnen worden afgedaan. Het 

probleem waarmee de rechtzoekende de Raad verzoekt om een toegevoegde advocaat wordt 

gejuridiseerd en gecategoriseerd door de Raad voor Rechtsbijstand naar een bepaalde 

categorie en door het CBS ingedeeld naar een rechtsgebied (bestuursrecht, civiel recht, 

strafrecht). Strafrecht is een onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de 

samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten. 

GRBSaantlo 

Aant.afg.lichte adviestoev.overig recht in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal lichte adviestoevoegingen dat op het terrein van het bestuursrecht is afgegeven. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal afgegeven lichte adviestoevoegingen dat niet is in te delen naar 

rechtsgebied. Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende 

aanspraak kan maken op gesubsidiëerde rechtsbijstand. De lichte adviestoevoeging is een 

tussenvoorziening tussen de eerstelijns rechtsbijstand van het Juridisch Loket en de reguliere 

toevoegingen. Het gaat om zaken die relatief eenvoudig van aard zijn, maar niet zo 

eenvoudig dat ze binnen de context van de spreekuurvoorziening van het Juridisch Loket 

kunnen worden afgedaan. Het probleem waarmee de rechtzoekende de Raad verzoekt om 

een toegevoegde advocaat wordt gejuridiseerd en gecategoriseerd door de Raad voor 

Rechtsbijstand naar een bepaalde categorie en door het CBS ingedeeld naar een rechtsgebied 

(bestuursrecht, civiel recht, strafrecht). 
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GRBSaantrb 

Aant.afg.reguliere toev.bestuursrecht in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal reguliere toevoegingen dat op het terrein van het bestuursrecht is afgegeven. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal reguliere toevoegingen dat op het terrein van het bestuursrecht is afgegeven. 

Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken 

op gesubsidiëerde rechtsbijstand. Het probleem waarmee de rechtzoekende de Raad verzoekt 

om een toegevoegde advocaat wordt gejuridiseerd en gecategoriseerd door de Raad voor 

Rechtsbijstand naar een bepaalde categorie en door het CBS ingedeeld naar een rechtsgebied 

(bestuursrecht, civiel recht, strafrecht). Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de 

verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een 

belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter. 

GRBSaantrc 

Aant.afg.reguliere toev.civiel recht in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal reguliere toevoegingen dat op het terrein van het bestuursrecht is afgegeven. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal reguliere toevoegingen dat op het terrein van het civiel recht is afgegeven. 

Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken 

op gesubsidiëerde rechtsbijstand. Het probleem waarmee de rechtzoekende de Raad verzoekt 

om een toegevoegde advocaat wordt gejuridiseerd en gecategoriseerd door de Raad voor 

Rechtsbijstand naar een bepaalde categorie en door het CBS ingedeeld naar een rechtsgebied 

(bestuursrecht, civiel recht, strafrecht). Civiel recht is het recht dat betrekking heeft op 

geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en 

bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. 

GRBSaantrs 

Aant.afg.reguliere toev.strafrecht in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal reguliere toevoegingen dat op het terrein van het bestuursrecht is afgegeven. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal reguliere toevoegingen dat op het terrein van het strafrecht is afgegeven. 

Deze toevoegingen worden gegeven als iemand op het terrein van het strafrecht een reguliere 

toevoeging krijgt. Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende 

aanspraak kan maken op gesubsidiëerde rechtsbijstand. Het probleem waarmee de 

rechtzoekende de Raad verzoekt om een toegevoegde advocaat wordt gejuridiseerd en 

gecategoriseerd door de Raad voor Rechtsbijstand naar een bepaalde categorie en door het 

CBS ingedeeld naar een rechtsgebied (bestuursrecht, civiel recht, strafrecht). Strafrecht is 



 

 

Microdata Services 
 

documentatierapport grbstab                               13 

een onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen 

en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten. 

GRBSaantro 

Aant.afg.reguliere toev.overig recht in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal reguliere toevoegingen dat op het terrein van het bestuursrecht is afgegeven. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal afgegeven reguliere toevoegingen dat niet is in te delen naar rechtsgebied. 

Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken 

op gesubsidiëerde rechtsbijstand. Het probleem waarmee de rechtzoekende de Raad verzoekt 

om een toegevoegde advocaat wordt gejuridiseerd en gecategoriseerd door de Raad voor 

Rechtsbijstand naar een bepaalde categorie en door het CBS ingedeeld naar een rechtsgebied 

(bestuursrecht, civiel recht, strafrecht). 

GRBSaantmb 

Aant.afg.mediation toev.bestuursrecht in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal toevoegingen voor mediation dat op het terrein van het bestuursrecht is 

afgegeven. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal toevoegingen voor mediation dat op het terrein van het bestuursrecht is 

afgegeven. Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak 

kan maken op gesubsidiëerde rechtsbijstand. Bij mediation wordt een onafhankelijke 

bemiddelingsdeskundige ingeschakeld die partijen helpt bij het oplossen van hun conflict. 

Het probleem waarmee de rechtzoekende de Raad verzoekt om een toegevoegde advocaat 

wordt gejuridiseerd en gecategoriseerd door de Raad voor Rechtsbijstand naar een bepaalde 

categorie en door het CBS ingedeeld naar een rechtsgebied (bestuursrecht, civiel recht, 

strafrecht). Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen 

burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende 

bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur anvechten bij de rechter. 

GRBSaantmc 

Aant.afg.mediation toev.civiel recht in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal toevoegingen voor mediation dat op het terrein van het bestuursrecht is 

afgegeven. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal toevoegingen voor mediation dat op het terrein van het civiel recht is 

afgegeven. Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak 

kan maken op gesubsidiëerde rechtsbijstand. Bij mediation wordt een onafhankelijke 



 

 

Microdata Services 
 

documentatierapport grbstab                               14 

bemiddelingsdeskundige ingeschakeld die partijen helpt bij het oplossen van hun conflict. 

Het probleem waarmee de rechtzoekende de Raad verzoekt om een toegevoegde advocaat 

wordt gejuridiseerd en gecategoriseerd door de Raad voor Rechtsbijstand naar een bepaalde 

categorie en door het CBS ingedeeld naar een rechtsgebied (bestuursrecht, civiel recht, 

strafrecht). Civiel recht is het recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers 

onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt 

ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. 

GRBSaantms 

Aant.afg.mediation toev.strafrecht in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal toevoegingen voor mediation dat op het terrein van het bestuursrecht is 

afgegeven. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal toevoegingen voor mediation dat op het terrein van het strafrecht is 

afgegeven. Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak 

kan maken op gesubsidiëerde rechtsbijstand. Bij mediation wordt een onafhaneklijke 

bemiddelingsdeskundige ingeschakeld die partijen helpt bij het oplossen van hun conflict. 

Het probleem waarmee de rechtzoekende de Raad verzoekt om een toegevoegde advocaat 

wordt gejuridiseerd en gecategoriseerd door de Raad voor Rechtsbijstand naar een bepaalde 

categorie en door het CBS ingedeeld naar een rechtsgebied (bestuursrecht, civiel recht, 

strafrecht). Strafrecht is een onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de 

samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten. 

GRBSaantmo 

Aant.afg.mediation toev.overig recht in peiljaar. 

Definitie  

Het aantal toevoegingen voor mediation dat op het terrein van het bestuursrecht is 

afgegeven. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal afgegeven toevoegingen voor mediation dat niet is in te delen naar 

rechtsgebied. Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende 

aanspraak kan maken op gesubsidiëerde rechtsbijstand. Bij mediation wordt een 

onafhankelijke bemiddelingsdeskundige ingeschakeld die partijen helpt bij het oplossen van 

hun conflict. Het probleem waarmee de rechtzoekende de Raad verzoekt om een 

toegevoegde advocaat wordt gejuridiseerd en gecategoriseerd door de Raad voor 

Rechtsbijstand naar een bepaalde categorie en door het CBS ingedeeld naar een rechtsgebied 

(bestuursrecht, civiel recht, strafrecht). 
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