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Werkbezoek aan Rotterdams kantoor

Staatssecretaris op de werkvloer

Anna Italianer
journalist

Sociale rechtshulp, het 
verschoningsrecht, de in-
ternationale praktijk en 
integriteit: een greep uit de 
vele onderwerpen die aan 
de orde kwamen tijdens 
het werkbezoek van de 
Staatssecretaris van Justitie 
op 21 november aan het 
Rotterdamse kantoor Wy-
benga, Wildeboer en Van 
den Puttelaar. 
 
Staattsecretaris Albayrak 
deinst even terug wanneer zij 
het groot aantal mensen ziet 
dat klaarstaat haar bij bin-
nenkomst te begroeten. Toch 
bevindt zij zich beslist niet in 
het hol van de leeuw, ondanks 
het feit dat zij het gezicht is 
van de aangekondigde bezui-
nigingen op de gefinancierde 
rechtshulp. Felle discussies 
blijven uit, dit bezoek is voor-

al informatief.
De bijeenkomst vangt aan 
met een profielschets van 
het middelgrote kantoor 
Wybenga, Wildeboer en Van 
den Puttelaar. Aangezien de 
wortels van dit  kantoor lig-
gen in de sociale rechtshulp, 
duurt het niet lang voordat 
dit onderwerp wordt be-
sproken. Er bestaat een ba-
liebrede zorg dat de huidige 
bezuinigingsplannen leiden 
tot een verschraling van de 
gefinancierde rechtsbijstand. 
De staatssecretaris wordt 
gewezen op de uitkomst van 
een enquête waaruit blijkt 
dat zestig procent van de 
sociale rechtshulpverleners 
van plan is de handdoek in 
de ring te gooien als de be-
zuinigingen daadwerkelijk 
worden doorgevoerd. Tevens 
wordt gesproken over de  be-
moeienissen door de Raden 
van Toezicht met de rechts-
bijstandzaken die bij velen 
van de aanwezigen irritatie 
opwekken. Ook de juridische 

loketten functioneren lang 
niet altijd naar behoren. Een 
doorverwijzing van het juri-
disch loket impliceert niet in 
alle gevallen een toevoeging. 
Dit kan ertoe leiden dat een 
cliënt die denkt te worden 
geholpen, alsnog naar huis 
wordt gestuurd, hetgeen tot 
frustraties leidt bij zowel 
advocaten als cliënten. 
Waarnemend deken Van den 
Puttelaar wijst erop dat de 
toegang tot het recht meer 
is dan alleen de gang naar 
de rechter, het heeft met 
kwaliteit te maken, kwaliteit 
waarmee je vertrouwen in de 
rechtsstaat kweekt. Zij vraagt 
zich af of rechtsbijstandver-
zekeraars wel dezelfde zaken 
als de advocatuur doen en of 
zij, indien nodig, wel door-
procederen tot in de hoogste 
instantie. Vaak zal dit voor 
een rechtsbijstandverzeke-
raar niet lucratief zijn. 
Staatssecretaris Albayrak 
toont begrip voor de uitge-
sproken zorgen, maar laat 

tegelijkertijd weten een iets 
ander beeld te hebben. Ze  
moet ook aan de toekomst 
denken. In het coalitieak-
koord is flink gesneden in 
de justitiebegroting om 
ruimte te maken voor andere 
plannen. Er moet bezuinigd 
worden en de echt zware 
discussie hierover moet vol-
gens de staatssecretaris nog 
komen, nu er de komende 
jaren bezuinigingen van 
vijftig miljoen op de agenda 
staan. Zij geeft voorts aan 
dat het laatste woord over 
de rechtbijstandverzekering 
nog niet is gesproken, de 
Kamer zal nog discussiëren 
over de premies voor minder 
daadkrachtigen. 
Albayrak zou graag zien dat 
de naar voren gebrachte voor-
beelden van en ervaringen 
met mediation in kaart wor-
den gebracht, zodat er vanuit 
Justitie iets mee kan worden 
gedaan. 
Na de gefinancierde rechts-
bijstand liet de staatssecre-
taris zich informeren over 
de knelpunten in het Vreem-
delingenrecht, de interna-
tionale praktijk van het Rot-
terdamse kantoor Simmons 
& Simmons, kwaliteitsbewa-
king en integriteit, het tucht-
recht, de geheimhoudings-
plicht en het verschonings-
recht. In haar dankwoord laat 
de staatssecretaris weten veel 
gehoord te hebben waar zij 
iets mee kan; ze wil het ge-
sprek graag eens voortzetten. 
Het bezoek wordt afgesloten 
met een rondleiding langs de 
burelen van het kantoor zo-
dat staatssecretaris Albayrak 
‘de werkvloer’ toch nog van 
dichtbij ziet.
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Staatssecretaris Albayrak  
in gesprek in Rotterdam
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