
Het kan verkeren. Omdat hun grote Amerikaanse en
Britse cliënten het voorschrijven gaat een Nederlands
advocatenkantoor 2000 uur per jaar geheel gratis
rechtsbijstand verlenen. Deze vorm van ‘vrijwilligers-
werk’ is kennelijk nodig in landen waarin een
adequaat stelsel van gefinancierde rechtshulp voor
on- en minvermogenden ontbreekt. Rechtzoekenden
zijn daar mede afhankelijk van de liefdadigheid van
advocatenkantoren of van cliënten die hun advoca-
ten aanzetten tot welzijnswerk.

Of er veel altruïsme in het spel is laat ik maar
even in het midden. Ook ga ik niet in op de vraag of
het wenselijk is dat advocaten zich op deze wijze de
wet laten voorschrijven door hun cliënten. Ik behoor
overigens niet tot de groep die over dit aan sommige
kantoren opgelegde ‘initiatief’ alleen maar cynisch
kan doen. Er zit namelijk ook een positieve kant aan.
Veel van de grotere commerciële advocatenkantoren
hebben immers de rechtsbijstand aan minder draag-
krachtigen de rug toegekeerd. Deze hernieuwde ken-
nismaking met de minder commerciële advocatuur
kan dus louterend werken. Dat zou er misschien wel
toe kunnen leiden dat commerciële advocatenkanto-
ren weer een groter deel van de gefinancierde rechts-
bijstand voor hun rekening gaan nemen of daarin
anderszins ondersteunend gaan optreden. Dat is een
aanlokkelijk vooruitzicht, want de bereikbaarheid
van rechtshulp dient een zorg te zijn van de gehele
balie.

In de Nederlandse verhoudingen is het echter
onnodig en ook wat ostentatief om cliënten geheel
gratis bij te staan. De Wet op de rechtsbijstand
voorziet er immers in dat iedere wat minder draag-
krachtige burger met een redelijk belang dat in rede-
lijke verhouding staat tot de te maken kosten in aan-
merking komt voor gefinancierde rechtsbijstand
tegen betaling van een beperkte eigen bijdrage.
Zolang er voldoende advocaten zijn die geheel of
gedeeltelijk in de gefinancierde rechtshulp werkzaam
willen zijn is de noodzakelijke bereikbaarheid van
rechtshulp voor de minder bedeelde burger verze-

kerd en kunnen de grote Angelsaksische cliënten
beter echte charitatieve doelen kiezen.

Intussen komt het aanbod van gefinancierde
rechtsbijstand wel onder druk te staan. Steeds
minder beroepsgenoten zijn nog bereid om toevoe-
gingszaken te doen, omdat de overheid – die ver-
plicht is om het op art. 18 van onze Grondwet
geënte systeem van rechtshulp te financieren uit de
algemene middelen – daaraan nog immer een te lage
prioriteit toekent. De gemiddelde uurvergoeding die
een advocaat in toevoegingszaken ontvangt bedraagt
na een verhoging per 1 januari 2000 158 gulden per
uur. Dat is ongeveer 40 gulden per uur lager dan de
kostprijs van een geheel door de overheid gefinan-
cierde juridische medewerker op een Bureau voor
Rechtshulp. Belangrijker is dat een dergelijke uurver-
goeding een advocaat niet in staat stelt om een
behoorlijk inkomen te genereren. Daarmee zijn de
vele advocaten in Nederland die werkzaam zijn in de
gefinancierde rechtshulp de echte sponsors van het
systeem en dus niet de commerciële kantoren die
ook eens wat aardigs doen.

Gelukkig heeft de vorige Staatssecretaris van
Justitie de Orde toegezegd dat het departement van
Justitie zich sterk zal maken voor verhoging van de
gemiddelde uurvergoeding naar 200 gulden, zodra
zichtbaar is dat er rechtshulp van voldoende kwaliteit
wordt geleverd. Binnen enkele maanden is de
daartoe (mede door de Orde) ontwikkelde kwali-
teitstoets klaar voor gebruik. De daarin opgenomen
kwaliteitsinstrumenten (van evaluatie tot intervisie)
zullen dit najaar operationeel zijn. De Orde rekent er
dus op dat er in de begrotingsronde voor het jaar
2002 financiële ruimte zal worden gecreëerd voor de
gewenste verhoging en dat die verhoging per 
1 januari 2002 zal worden geëffectueerd.

Dan wordt ook de echte gefinancierde rechtshulp
eindelijk wat minder vrijwilligerswerk.
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