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Mensenrechten zijn niet gratis. De 
piketrechtsbijstand als gevolg van 

de Salduz-jurisprudentie gaat jaarlijks 
15 miljoen euro kosten. Het tekort moet 
binnen het toevoegingenbudget wor-
den opgevangen. Daartoe wordt de eigen 
bijdrage verhoogd (bijvoorbeeld: trede 1 
van 75 naar 140 euro). Dit schrijft staats-
secretaris Fred Teeven van Veiligheid en 
Justitie in een brief van 31 oktober jl.1 Dit 
komt boven op de besparing uit het Re-
geerakkoord op het toevoegingenbudget 
met jaarlijks 50 miljoen euro, die in 2014 
volledig moet zijn bereikt. Daarvan is 20 
miljoen euro al (bijna)2 ingevuld: de ver-
goeding voor de advocaat gaat omlaag.
 De regering stelt nu voor de rest te zoe-
ken in onder meer substantiële verhoging 

1 Brief staatssecretaris V&J aan Tweede Kamer, 
Kamerstukken II, 2011-2012, 317 53, nr. 39.

2 Nog bij de Raad van State aanhangig concept-
besluit aanpassing vergoeding en indexering 
rechtsbijstandsverleners, bijlage bij Kamerstukken 
II, 2011-2012, 317 53, nr. 37. Beoogde inwerkingtre-
ding: 1-1-2012.

van de (al verhoogde – zie hiervoor) eigen 
bijdrage in echtscheidingszaken (bijvoor-
beeld: trede 1 van 140 euro naar 280 euro). 
Ook worden er extra eigen bijdragen ge-
heven bij opvolgende advocaten en bij 
bewerkelijke zaken; bij kennelijk niet-
ontvankelijkverklaring krijgt de advocaat 
een lagere vergoeding wegens ‘evident 
verkeerde inschatting.’ Ten slotte komt er 
toch, ondanks de door Orde en Raad voor 
Rechtsbijstand voorgestelde alternatie-
ven, een verdere algemene verlaging met 
ongeveer 2,4 procent van de vergoeding.
 De regering is er niet gerust op dat met 
dit alles het stelsel van gesubsidieerde 
rechtsbijstand in de toekomst voldoende 
beheersbaar zal zijn; daarom wil men 
het stelsel geheel herzien. Daarbij wordt 
gedacht aan aanbesteding van zaakspak-
ketten, waarop de advocatuur kan in-
schrijven. Ook een leenstelsel wordt on-
derzocht. In Duitsland bestaat dat al; de 
rechtzoekende betaalt de rechtsbijstands-
kosten in termijnen terug. Het plan is om 
de contouren van het nieuwe stelsel dit 
najaar in consultatie te brengen.

Intussen op het Binnenhof...

... is het  
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Kamermeerder
heid wil RvS 
niet langer 
als hoogste 
bestuursrechter
‘Het is niet ingewikkeld, dus wat mij 
betreft gaan we er vlot mee aan de slag.’ 
VVD Kamerlid Joost Taverne, die onlangs 
voorstelde de Raad van State niet langer 
de hoogste bestuursrechter te laten zijn, 
klonk vol vertrouwen nadat zijn plan in 
de Tweede Kamer werd besproken. ‘Er 
lijkt zich een meerderheid te vormen.’ 
Volgens hem is het ‘niet zuiver’ dat de RvS 
eerst adviseert over een wet om er later als 
bestuursrechter over te oordelen. ‘De eu-
rocrisis lossen we er niet mee op, maar het 
is me al langer een doorn in het oog. Het 
zou beter zijn als deze functies gescheiden 
zijn. Dat zorgt voor meer uniformiteit en 
transparantie.’ Het vicevoorzitterschap, 
onderwerp van diverse discussies nadat 
de naam van minister Piet Hein Donner 
daarvoor genoemd was, komt in zijn voor-
stel niet aan bod, zei Taverne. ‘Wie dat is, 
is voor mijn voorstel niet erg relevant. En 
dat wordt het nog minder wanneer de 
RvS niet langer recht spreekt. Het is niet 
erg dat politiek gekleurde mensen op die 
stoel gaan zitten. Maar men moet niet als 
rechter op een stoel terechtkomen, omdat 
men een bepaalde politieke kleur heeft.’
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19 december Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Docent: Prof. Mr. A.J.M. Nuytinck 4PO € 275,-
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