
Het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is in bewe-

ging. Kort na elkaar zagen twee belangrijke rapporten

het daglicht. Deloitte & Touche Bakkenist verrichtte

onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden

van aanbesteding in de gefinancierde rechtsbijstand en

legde de bevindingen daarvan vast in een eindrapport

van 7 december 2000. Het Verwey-Jonker Instituut

verkende in opdracht van de Raden voor

Rechtsbijstand de toekomst van het stelsel van gesubsi-

dieerde rechtsbijstand en rapporteerde in januari 2001

in een indrukwekkend boekwerk getiteld

Toekomstverkenning gefinancierde rechtsbijstand.

De inhoud van deze rapporten is uitermate waarde-

vol. Wie immers mee wil praten over wijziging van het

noodzakelijkerwijs gecompliceerde stelsel moet de rele-

vante feiten en omstandigheden kennen, en de onder-

zoekers hebben een schat aan informatie verzameld. Zo

kan uit de rapportage afgeleid worden dat het een fabel

is dat er nog slechts enkele advocaten zijn die toevoe-

gingszaken behandelen. In 1998 waren er in Nederland

9872 advocaten, van wie er 6602 actief waren in het

stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Gezamenlijk

namen zij 286.842 toevoegingen, dus gemiddeld 43

per advocaat, voor hun rekening (Bakkenist, p.19).

Hoewel er in die groep velen zijn die slechts een deel

van hun tijd actief zijn in de niet-betalende praktijk

blijkt de verantwoordelijkheid voor de toevoegings -

praktijk breed gedragen te worden. In 1999 werden er

300.862 toevoegingen uitgegeven ten behoeve van

212.950 cliënten. De medewerkers van de Stichtingen

Rechtsbijstand hebben in 1998 212.000 spreekuurcon-

tacten gehad (CBS). Ik neem aan dat een relevant aan-

tal van die contacten heeft geleid tot oplossing van het

gepresenteerde probleem. Deze getallen, die helaas niet

allemaal betrekking hebben op hetzelfde jaar, tonen

aan dat de rechtshulp voor de minder bemiddelde bur-

ger nog steeds goed bereikbaar is. Ook het Verwey-

Jonker Instituut concludeert dat rechtzoekenden

momenteel een voldoende ruime keuze hebben en dat

er geen indicaties zijn dat het aanbod kwalitatief of

kwantitatief tekortschiet (p. 21).

Dit betekent overigens niet dat alles bij het oude kan

blijven. Mede als gevolg van de te lage toevoegingsver-

goedingen en de verlammende bureaucratie in de gefi-

nancierde rechtshulp ontstaan aan de aanbodzijde

onaanvaardbare risico’s. De recente sluiting van een

advocatencollectief te Rotterdam toont dat aan. Een

moderner systeem zou meer ruimte moeten en ook

kunnen bieden voor marktwerking, specialisatie en

implementatie van kwaliteitsinstrumenten. 

In de discussie die onder meer met de Orde naar

aanleiding van de rapporten is gevoerd, tekent zich een

oplossingsrichting af. Die zou gelegen kunnen zijn in

de inrichting van een goed toegankelijk ‘juridisch loket’

dat een verwijsfunctie vervult, en het creëren van een

grotere keuzevrijheid voor de rechtzoekende. Aan het

loket zouden eenvoudige zaken onmiddellijk opgelost

kunnen worden. Andere zaken worden doorverwezen

naar een advocaat of andere rechtshulpverlener. De

bureaus Rechtshulp zouden zich moeten ontwikkelen

tot advocatenkantoren. Dat kan naar het oordeel van

de Orde overigens alleen als de besturen van de bureaus

volledig uit advocaten bestaan. Daarnaast heeft de

Orde zich op het standpunt gesteld dat het loket niet

beheerd mag worden door dezelfde organisatie die de

rechtshulpverlening financiert. Het zou  immers

onwenselijk zijn dat een legitieme vraag naar rechtsbij-

stand beïnvloed zou kunnen worden door gebrek aan

financiële middelen.

Het onderzoek naar de mogelijkheden van aanbe-

steding in de gefinancierde rechtsbijstand heeft niet

geleid tot concrete oplossingen. De gedachte om con-

tingenten zaken te plaatsen bij de kantoren is interes-

sant, maar een systeem van aanbesteding botst met het

gegeven dat in verreweg de meeste gevallen de cliënt

zich rechtstreeks wendt tot de advocaat van zijn keuze.

Op die keuze heeft de overheid terecht geen invloed.

De Orde acht het wel mogelijk dat er ‘bulkcontracten’

met bijzondere tariefafspraken worden gesloten tussen

de overheid en advocatenkantoren.

Ten slotte: alle plannen en onderzoeken verhelen

niet dat de advocaten die de rechtshulp verlenen rede-

lijk moeten worden gehonoreerd. Daar ontbreekt het

nog steeds aan en dat is een smet op de toegevoegde

waarde van het systeem.

Uit de cijfers blijkt het
een fabel dat nog

slechts enkele
advocaten toevoegings   -

zaken behandelen
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