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Van de advocaten die te maken hebben 
met gefinancierde rechtsbijstand zouden 
vier op de vijf stoppen met het toevoe-
gingswerk, of dat werk verminderen, als 
de vergoeding de komende jaren werd 
bevroren. Dit is een van de uitkomsten uit 
het onderzoek dat SP en de Vereniging 
Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) 
begin november presenteerden. Op de 
vraag ‘Overweegt u , indien de uurvergoe-
dingen de komende jaren worden bevro-
ren, uw activiteiten in de gefinancierde 
rechtsbijstand te verminderen of te beëin-

digen?’ zei 41% van de 68 ondervraagden 
‘ja, verminderen’ en 19% ‘ja, beëindigen’. 
Daarentegen zeiden 27 advocaten (39%) 
‘nee’. Twee-derde van de ondervraagde 68 
advocaten was het (zeer) eens met de stel-
ling dat de vergoedingen momenteel zo 
laag zijn dat er nauwelijks rond te komen 
is van werken op basis van toevoegingen 
alleen. Dat ‘studie van wet en regelgeving, 
het benaderen van een deskundige en het 
aanbrengen van feitenmateriaal nauwe-
lijks voor vergoeding in aanmerking 
komen’, vond 84% (zeer) onredelijk. (LH)

De SP is mordicus tegen, en PvdA en CDA 
twijfelen aan de invulling die staatssecreta-
ris Albayrak van Justitie heeft gegeven aan 
de voorgenomen bezuinigingen op de 
rechtsbijstand. Dat was op woensdag 7 no-
vember de situatie tijdens een wetgevings-
overleg van de Vaste Kamercommissie van 
Justitie. Bij de begrotingsbehandeling af-
gelopen week kunnen de posities zijn ver-
schoven... (zie de berichtgeving in Orde 
van de dag, red.).
Beide partijen wezen op 7 november op het 
regeerakkoord, waarin de bezuiniging 
wordt gekoppeld aan de invoering van een 
verzekeringsstelsel. In de plannen van de 
staatssecretaris is die koppeling echter los-
gelaten, waardoor ‘een grote gedachte ach-
ter de bezuiniging ontbreekt’, aldus N. Van 
Vroonhoven-Kok van het CDA. De PvdA ‘is 

vooralsnog niet overtuigd dat de bezuini-
ging geen afbreuk doet aan de toegang tot 
het recht van de mensen met lage inko-
mens’, aldus H. Spekman.
De staatssecretaris stelde dat de koppeling 
was losgelaten wegens tijdgebrek: er was 
onvoldoende tijd om de verzekeringsge-
dacht uit te werken, nu al in 2008 25 mil-
joen euro moet worden bezuinigd. Vooraf-
gaand aan het debat in de Tweede Kamer 
werd er door een groep sociale advocaten 
gedemonstreerd in Den Haag. De Vereni-
ging van Sociale Advocaten Nederland had 
daartoe opgeroepen. Ongeveer vijftig advo-
caten hadden zich – deels in toga – bij de 
ingang van de Tweede Kamer geposteerd 
met de tekst: ‘Bezuiniging is waardeloos, 
rechtzoekende is weerloos’. (LW)
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Kamermeerderheid twijfelde aan 
bezuinigingen rechtsbijstand

Zestig procent van de sociale 
advocaten zou bedanken


