
OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANSPRAKEN 

UIT (TOEKOMSTIGE) PROCESKOSTENVEROORDELINGEN 

(akte van cessie) 

Partijen: 

1. Rechtzoekende :                                                               , wonende te              

en 

2. Rechtsbijstandverlener : Mr. G.A. Dorsman, gevestigd en kantoorhoudend te 3065 LB 

Rotterdam aan de Willem Coepijnstraat 7 

Hierna gezamenlijk te noemen: “partijen”; 

Nemen het volgende in aanmerking: 

- tussen rechtsbijstandverlener en rechtzoekende bestaat een overeenkomst van opdracht, 

op basis waarvan rechtsbijstandverlener rechtsbijstand verleent aan rechtzoekende; 

- ten behoeve van deze rechtsbijstand is (zijn) voor rechtzoekende (een) toevoeging(-en) 

aangevraagd, respectievelijk verleend onder nummer(s) ............................................; 

- op grond van artikel 32 lid 3 van het Besluit vergoeding rechtsbijstand 2000, zoals dit luidt 

per 15 augustus 2013, is het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand bevoegd om 

proceskostenvergoedingen ten gunste van een partij ten behoeve van wie een toevoeging is 

verleend, geheel of gedeeltelijk in mindering te brengen op de vergoeding die op basis van 

deze toevoeging aan de rechtsbijstandverlener wordt uitgekeerd; 

- rechtzoekende heeft zich bij de aanvraag van de toevoeging verplicht om, ter dekking van 

deze vermindering van de vergoeding aan de rechtsbijstandverlener, eventuele toekomstige 

rechten uit proceskostenveroordelingen bij voorbaat aan de rechtsbijstandverlener over te 

dragen; 

- partijen wensen met deze overeenkomst uitvoering te geven aan deze verplichting; 

Komen het volgende overeen: 

Artikel 1 Overdracht vorderingen 

1. Rechtzoekende draagt al zijn bestaande en toekomstige vorderingen uit hoofde van 

proceskostenveroordelingen over aan rechtsbijstandverlener. 

2. Onder proceskostenveroordelingen als bedoeld in het vorige lid worden verstaan alle 

beslissingen in en buiten rechte, op basis waarvan rechtzoekende een aanspraak jegens 

een derde heeft tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten van de rechtsbijstand 

waarop de in de considerans van deze overeenkomst genoemde toevoeging betrekking 

heeft. 



3. Onder beslissingen in het vorige lid worden in ieder geval verstaan: 

a. veroordelingen op grond van artikel 237 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering; 

b. veroordelingen op grond van artikel 8:75 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht; 

c. beslissingen op grond van artikel 7:15 lid 3 en 7:28 lid 3 van de Algemene wet 

bestuursrecht. 

Artikel 2 Aanvullende bepalingen 

1. Rechtsbijstandverlener is te allen tijde bevoegd van de onderhavige overdracht 

mededeling te doen aan de in artikel 1 lid 2 genoemde derde. 

2. Rechtzoekende garandeert volledig gerechtigd en beschikkingsbevoegd te zijn ten aanzien 

van de in artikel 1 genoemde vorderingen, en dat deze vorderingen vrij zijn van enig beslag 

of beperkt recht. 

3. Indien na inning van de in artikel 1 genoemde vorderingen door rechtsbijstandverlener, de 

opbrengst hiervan hoger blijkt te zijn dan het bedrag dat op de voet van artikel 32 lid 3 

Besluit vergoeding rechtsbijstand 2000 op zijn vergoeding in mindering is gebracht, is 

rechtsbijstandverlener het verschil tussen opbrengst en mindering, tot ten hoogste de 

omvang van de eigen bijdrage van rechtzoekende als bedoeld in artikel 35 Wrb, 

verschuldigd aan rechtzoekende. Voor zover rechtzoekende op dat moment nog enig 

bedrag verschuldigd is aan rechtsbijstandverlener, is laatstgenoemde uitdrukkelijk bevoegd 

deze bedragen te verrekenen. 

Artikel 3 Ontbinding, vernietiging en samenloop 

1. Partijen sluiten ontbinding en vernietiging van de onderhavige overeenkomst uitdrukkelijk 

uit. 

2. Voor zover rechtsbijstandverlener reeds op andere gronden inningsbevoegd is ten aanzien 

van de in artikel 1 genoemde vorderingen, laat dit de onderhavige overdracht onverlet. 

Datum:                                                                                      Plaats: 

Rechtzoekende                                                                        Rechtsbijstandverlener Mr. G.A. Dorsman 


