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De bezuiniging van 10 
miljoen euro wordt 
nu bereikt door het 

afschaffen van de standaard-
vergoeding voor adminis-
tratieve kosten wanneer een 
rechtsbijstandverlener op 
last van de rechter door de 
raden voor rechtsbijstand 
ambtshalve aan de rechtzoe-
kende wordt toegevoegd, en 
door een verlaging van 25% 
van de periodieke voorschot-
verlening aan de advocatuur. 
De eerste maatregel levert, 
uitgaande van inwerkingtre-
ding per 1 juli aanstaande, in 
2008 0,9 miljoen euro op, de 
tweede 9,3 miljoen euro.
De vermindering van de pe-
riodieke voorschotverlening 
moet deels gecompenseerd 
worden door ‘het voorne-
men dat vergoedingen voor 
verrichte werkzaamheden 
sneller worden uitbetaald’. 
De Orde vreest desalniette-
min dat advocatenkantoren 

vlak na de vermindering van 
de voorschotregeling in fi-
nanciële problemen kunnen 
komen. De staatssecretaris 
wijst in dat verband op een 
toezegging van de raden voor 
rechtsbijstand, ‘dat zij in 
de uitvoering zullen pogen 
eventuele problemen op te 
lossen die zich aan de zijde 
van de advocatuur voordoen 
als gevolg van deze aanpas-
sing’.
In het ontwerpbesluit wordt 
niet gerept over de in het 
regeerakkoord afgesproken 
bezuinigingen van 50 mil-
joen voor de jaren na 2008. In 
de Tweede Kamer zei Albay-
rak eerder dat een commis-
sie of werkgroep, bestaande 
uit vertegenwoordigers van 
het ministerie van Justitie, 
verzekeraars, de raden voor 
rechtsbijstand en de Orde, 
zich daarover zal buigen door 
middel van een zogenaamde 
‘beleidsdoorlichting’. Ook 
wetenschappers wordt 
gevraagd om mee te den-
ken over de vraag welke rol 
rechtsbijstandverzekeringen, 
hbo-juristen, mediation en 
vermindering van het aantal 
strafbaarstellingen kunnen 
spelen. Het is de bedoeling 
dat Albayrak aan de hand 
van de beleidsdoorlichting 
op 1 juni 2008 beslist over de 
invulling van de taakstelling.

Alleen standaardzaken
Lotje van den Puttelaar van 
de Algemene Raad is tevre-
den dat de staatssecretaris 
heeft ingestemd met minder 
bezuinigingen in 2008, maar 

houdt een slag om de arm. 
‘De vermindering van de 
voorschotregeling moet zeer 
zorgvuldig worden voor-
bereid, want anders komen 
kantoren in problemen. Het 
komt aan op de uitvoering’.
Over de jaren na 2008 zegt 
Van den Puttelaar dat het op 
zich goed is dat het stelsel 
tegen het licht wordt gehou-
den. ‘Het is gemeenschaps-
geld, dus daar moet je uiterst 
zorgvuldig mee omgaan. 
Maar omdat de marges smal 
zijn hebben wij gepleit voor 
meer structurele maatrege-
len, zoals het verminderen 
van het aantal strafbaarstel-
lingen, aanpassing van het 
vervolgingsbeleid of minder 
ingewikkelde procedures.’
Zij wijst verder op recente 
artikelen in de Volkskrant en 
de Telegraaf, waaruit blijkt dat 
advocaten zich in toene-
mende mate ergeren aan 
toevoegingsvergoedingen 
voor bewerkelijke zaken. 
Vanaf 1 januari van dit jaar 
gelden landelijk geharmo-
niseerde regels van de raden 
voor rechtsbijstand, die 
onder meer inhouden dat 
alleen de werkzaamheden 
van de toegevoegde rechts-
bijstandverlener declarabel 
zijn en dat voor het lezen van 
een strafdossier een vergoe-
ding geldt van drie pagina’s 
per minuut. ‘Verschillende 
advocaten geven aan onder 
deze regels geen toevoegings-
zaken meer te willen doen, of 
alleen nog standaardzaken. 
Het gevaar van een leemte in 
de rechtshulp dreigt.’  (LW)

Actualiteiten

Staatssecretaris stemt in met 
amendement rechtsbijstand
Staatssecretaris Albayrak van 

Justitie stemt in met het 

amendement Heerts c.s. over 

vermindering van de bezuini-

ging op de rechtsbijstand in 

2008 van 25 miljoen naar  

10 miljoen euro. Dat blijkt uit 

een ontwerpbesluit dat op  

24 december in de Staatscou-

rant is gepubliceerd.
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De boodschap is: vorm-
fouten doen er niet toe, 
het gaat om boeven 
vangen. Daar beginnen 
we het nadeel van te on-
dervinden. Hoogleraar 
strafrecht Ybo Buruma 
stelt naar aanleiding van 
de Angels-zaak dat bij 
de politie ‘presteren het 
wetboek verdringt’, de 
Volkskrant, 27 december

Het gaat niet zozeer om 
mensen die iets weten 
over een specifieke per-
soon, maar die kennis 
van structuren heb-
ben. Peter Klerks, lector 
criminaliteitsbeheersing 
en recherchekunde aan 
de Politieacademie, over 
nieuwe studenten die in 
de ‘bovenwereld’, waaron-
der de advocatuur, infor-
matie moeten achterhalen 
over de onderwereld. NRC 
Handelsblad, 29 december

De held in het genre is 
altijd de advocaat – zeg 
maar Perry Mason, die 
immers in de loop van 
vele film- en televisie-
jaren het prototype is 
geworden van alles wat 
de rechtsstaat tot een 
rechtsstaat maakt. Co-
lumnist Jan Blokker kent 
geen Amerikaanse films 
waarin de officier van jus-
titie er goed van af komt. 
NRC Next, 24 december

Ik denk dat d’Oliveira 
hier te somber is. (...) 
Het belang van de cliënt 
is voor de advocaat als 
partijdige belangenbe-
hartiger heilig, maar 
níét absoluut. Repliek 
van deken Willem Bek-
kers, de Volkskrant, 28 
december
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