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Michel Knapen
Journalist

De Wet VIValt (‘alternatief voor 
de verklaring omtrent inkomen 
en vermogen’) is op 1 april 2006 
in werking getreden. Met de 
wet – een wijziging van de Wet 
op de rechtsbijstand – wordt 
een administratieve lastenver
lichting voor rechtsbijstandver
leners en rechtzoekenden be
oogd en kunnen de Raden voor 
Rechtsbijstand gemakkelijker 
de draagkracht uit inkomen en 
vermogen vaststellen. 
Uit een enquête, gehouden in 
september 2006, bleek dat ad
vocaten ervan uitgingen dat de 
gewijzigde berekeningssyste
matiek (belastbaar inkomen in 

plaats van nettoinkomen) tot 
gevolg kan hebben dat recht
zoekenden die vóór VIValt nog 
in aanmerking kwamen voor 
een toevoeging nu geen beroep 
meer kunnen doen op gefinan
cierde rechtsbijstand.
‘Grosso mode zou het nieuwe 
systeem budgettair neutraal 
moeten zijn’, zegt Elise Bra
venboer van het bureau van de 
Orde. ‘Wij gaan ervan uit dat 
een even grote groep burgers 
aanspraak kan maken op ge
financierde rechtsbijstand als 
onder het oude regime. Maar 
in incidentele gevallen zou dat 
anders kunnen zijn. Sommigen 
zullen die aanspraak verliezen, 
anderen kunnen weer wel een 
beroep doen op gefinancierde 
rechtsbijstand, wat ze vóór 
VIValt niet konden.’ Deze 

verschillen kunnen ontstaan 
doordat bijvoorbeeld vermo
gen in een eigen huis niet 
meer wordt betrokken bij de 
beoordeling of iemand in aan
merking komt voor een toe
voegingsadvocaat. Vóór VIValt 

speelde dat wel nog een rol.

De zorgen die advocaten in de 
enquête hebben geuit, lijken 
vooralsnog niet uit te komen. 
Directeur Jan van Deijk van de 
Raad voor Rechtsbijstand Den 
Haag zegt dat er in 2006 méér 
toevoegingen zijn afgegeven. 
‘Er zijn mensen die in het 
verleden niet in aanmerking 
kwamen voor een toevoeging, 

en onder VIValt wel. Maar ook 
andersom geldt dit. Er hebben 
zich verschuivingen voorge
daan, maar we hebben geen 
indicatie dat het totaal aantal 
toevoegingen door VIValt is 
afgenomen. We vermoeden dat 
het nettoeffect zelfs positief is.’ 
Volgens Van Deijk, tevens voor
zitter van het directeurenover
leg van de Raden voor Rechts
bijstand, geldt dat ook voor de 
andere vier raden in het land.
Dat kan Frans Ohm, directeur 
van de Raad voor Rechtsbij
stand Amsterdam bevestigen: 
ook daar is het aantal toevoe
gingen toegenomen. ‘Die groei 
kan deels worden verklaard uit 
de trend die we al enige jaren 
zien. Wat het precieze effect is 
van VIValt weten we nog niet.’ 
Die cijfers worden half februari 
bekendgemaakt. In het on
derzoek dat de Amsterdamse 
raad uitvoert, worden ook de 
ervaringen van advocaten met 
VIValt beschreven.

De Wet VIValt heeft in 2006 waarschijnlijk niet  

geleid tot een afname van het aantal toevoegingen.  

Advocaten waren daarover wel bezorgd.

Bezorgdheid onder advocaten  
over VIValt lijkt voorbarig

‘Er zijn mensen die in 
het verleden niet in 
aanmerking kwamen 
voor een toevoeging, 
en onder VIValt wel’
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