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Is de rechter
straks een
luxeproduct?
VVD-minister voorRechtsbe-
schermingSanderDekkerwil
het stelsel voor de gesubsidieer-
de rechtsbijstanddrastischop
de schopnemen.Hij vindt dat
mensen te vaaknaarde rechter
stappenenwil eenonafhanke-
lijke instantie instellendie als
poortwachter gaat beoordelenof
gesubsidieerdebijstandwel echt
nodig is.De advocatuur is be-
zorgd. ‘De toegang tot het recht is
verankerd indeGrondwet.Daar
kun jeniet aan sleutelen.’
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Meer online
Dossier
fd.nl/juridisch

. Het stelsel voor de
gesubsidieerde rechts-
bijstand gaat op de
schop.. Er komt een lokale
poortwachter, een ‘juri-
dische huisarts’, die be-
paalt of bijstand wel echt
nodig is.. Advocaten en rechts-
deskundigen zijn onge-
rust, omdat het plan de
rechtsgelijkheid zou
aantasten.. Sociale advocaten
raken de regie kwijt.

J U R I D I S C H

Derechter als
luxeproduct

V
VD-minister voorRechtsbescher-
mingSanderDekkerwil het stel-
sel voor de gesubsidieerde rechts-
bijstanddrastischopde schop
nemen.Hij vindt datmensen te
vaaknaarde rechter stappenen

wil eenonafhankelijke instantie instellendie
als poortwachter gaat beoordelenof gesubsidi-
eerdebijstandwel echtnodig is.Daarnaast is hij
niet vanplanhet budget te verhogen voor gesub-
sidieerde rechtsbijstand: dat blijft op€400mln
per jaar, inde lijn vanhet budgettair kader van
het regeerakkoord.

Ookkomthet kabinet binnenkort in samen-
werkingmetderdepartijen, zoals verzekeraars,
met vaste rechtshulppakketten,waarindebe-
handeling vaneen juridischprobleemwordt
gekoppeld aaneen vaste prijs.De toenemende
‘juridisering’ vandeoverheidmoetbovendien
worden teruggedrongen. Inmeerdan60%van
degevallenwaarbij gesubsidieerde rechtsbij-
standwordt verleend, is deoverheidde tegen-
partij. Dezeproblemenkunnen vaakopeen
informeleremanierwordenopgelost, is de
gedachte.

‘DIAGNOSE’: IS BIJSTAND WEL
NOODZAKELIJK?
Wiede rol vandepoortwachtermoet vervullen,
enhoehij gefinancierdmoetworden, is nog in
nevelengehuld.Wel benadrukthetministerie
dat die poortwachter zo lokaalmogelijkmoet
opereren, liefst opwijk- of buurtniveau.Het be-
slissingsrecht vandepoortwachter is tweeledig:
eerst beoordeelt hij of iemandüberhaupt recht
heeft op rechtsbijstand.Daarna stuurt hij de
rechtzoekende eenbepaalde richtingop:Dek-
kerwil het aantal rechtszaken terugdringen,
en zet dus inopalternatieve oplossingen, zoals
mediation.

Depoortwachter zorgt voor onrust bij advo-
caten en rechtssociologen,maar ookbij linkse
partijendie vrezen voorde consequenties voor
hunachterban.Dekker, dienaar verluidt inmid-
dels spijt heeft vandebeladen termpoortwach-
ter en inplaats daarvannuhetwoord ‘triage’
hanteert, trekt de vergelijkingmet eenhuisarts.
De ‘diagnose’ of juridischehulpnoodzakelijk is,
moet volgenshemvooraf gesteldworden.

Een contourenschets dieDekker eind vorig
jaar presenteerdekwammet eenmeerderheid
doordeTweedeKamer.Oppositiepartijenwil-
len eengarantie dat eendergelijkepoortwachter
onafhankelijk opereert, aangeziendeoverheid

Minister Sander Dekker wil de gesubsidieerde
rechtsbijstand op de schop nemen. Er komt een
poortwachter die gaat beoordelen of iemand wel recht
heeft op bijstand. Is de rechtsgelijkheid in gevaar?

In het kort

in 63%vandegevallende tegenpartij is vande
gesubsidieerdeklager.

Of rechtzoekendendieper se eenadvocaat
inde armwillennemendat ookkunnenblij-
vendoenondanks eennegatief ‘advies’ vande
poortwachter, is niet helemaal duidelijk.Uit
de schriftelijkeplannen lijkt dat niet zo te zijn,
maarDekker verklaarde eerder tijdens eende-
bat vanwel.Willenmensenper se eenadvocaat,
dankunnenzedepoortwachter links laten lig-
gen enhet proces gewoon voortzetten, verzeker-
dehij aanwezigen.

GroenLinks-KamerlidKathalijneBuitenweg
is er niet gerust op. Zijwil vandeministerweten
ofhet financiële consequenties heeft alsmen-
sen tegeneenbesluit vandepoortwachter in in
beroepgaan. ‘Betekenthet dat je danookmeer
zelfmoet betalen, als je toch eenadvocaatwilt?’

TOEGANG TOT HET RECHT IN HET GEDING
Ookdeadvocatuur is bezorgd.Wanthoehet ook
zij, zeker is dat sociaal advocaten eengroot deel
vande regie kwijtraken.Depoortwachter is er
immers ommensen te stimulerenandereoplos-
singen te zoeken.

WouterVeraart, hoogleraar rechtsfilosofie
aandeVUen fel criticus vandepoortwachter,
vreest voor ‘kafkaëske toestanden’: ‘De toegang
tot het recht is verankerd indegrondwet.Daar
kun jeniet aan sleutelen.’Methet aanstellen

vaneenpoortwachterwordt dekloof tussenarm
en rijk vergroot, stelt hij.

Dehoogleraar ergert zich aande vaagheid
vandeplannen: ‘Indebatten zegtDekker soms
dingendie in strijd zijnmet zijn eigenplannen.
Maarhet idee is duidelijk:mensenmoeten een
heftigeprikkel krijgenomniet naarde rechter
te stappen. Zelfs inhet gunstigste geval blijft
staandathet plande rechtsgelijkheid aantast. Je
krijgt straks twee categorieënmensen:mensen
diewel naar de rechter kunnenomdat ze geld
hebben, enmensendiedatniet of verminderd
kunnenomdat ze afhankelijk zijn vandegesub-
sidieerde rechtsbijstand, endaarnog eenpoort-
wachter bovenopkrijgen.’

SCHEVE SITUATIES
‘Problematisch’, zegt ook rechtssocioloogBreg-
jeDijksterhuis (VU), die tevens eenadviesprak-
tijk voor echtscheidingen runt. ‘Ikhebhet idee
dathet opzettelijk vaagwordt gehouden,maar
tegelijkertijd is de intentie heel duidelijk:min-
der rechtszaken,minder advocaten, enminder
kosten.’

Zenoemt voorbeeldenwaarbij depoort-
wachter eenprobleemzoukunnen vormen.
Echtscheidingen zijn relatief vaakdeoorzaak
vaneenaanvraag voor gesubsidieerde rechts-
bijstand. ‘Jemoet je afvragenwat er gebeurt
als je éénpartij hebt— indemeeste gevallen
deman—die geldheeft voor eenadvocaat
endeanderepartij niet.Hoewerkt dat in een
echtscheidingszaak?’

‘Mannen zijn vaakkostwinners, vrouwen
schakelen vaak rechtsbijstand in. Je krijgt rare
situaties als de enepartnerhet advies krijgt
mediation tedoen, ende anderniet. Ik zieniet
voormehoe jedit zokan inrichtendat je geen
scheve situatie krijgtwaarbijminderbedeelden
dedupe zijn.’

Daarnaast, zegt ze, is er eenmismatch tus-
sendit plan enhetNederlandse rechtssysteem.
‘Erwordenbepaalde voorstellen gedaandie
uitgaan vanminderprocedures,minder advo-
caten.Maar inNederlandhebbenweeen rechts-
systeemmet verplichteprocesvertegenwoordi-
ging inhet grootste deel van civiele procedures.
Die twee elementenbotsen.’

Veraart benadrukt dat de rechter ook een
emotionele functie heeft, waar indeplannen
vanhetministerie aan voorbijwordt gegaan:
‘Mensendie vindendat ze onrechthebbener-
varen,moetendemogelijkheidhebbennaarde
rechter te gaan. Soms voel je je genaaid.Word

“
‘De toegang tot het
recht is verankerd in
degrondwet.Daar kun
jeniet aan sleutelen’
Wouter Veraart
hoogleraar rechtsfilosofie VU
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ILLUSTRATIE: HEINDEKORTVOORHETFINANCIEELEDAGBLAD

Rechtsbijstand via toevoeging

Momenteel looptde lijn van
gesubsidieerde rechtsbijstand
via eenadvocaat inde vormvan
een toevoeging. Er geldt een
‘HighTrust-systeem’: de ad-
vocaat vaneen rechtzoekende
beoordeelt of het probleem in
aanmerkingkomt voor een toe-
voeging. Vervolgensdienthij of
zij eenaanvraag inbij deRaad
voorRechtsbijstand (RvR).
Die kentniet in alle gevallen
rechtsbijstand toe.De recentste
cijfers daterenuit 2017. Indat
jaarwerden416.000 toevoegin-
gen toegekend, eendaling van
7% tenopzichte van2016. In

2017werd6,2%vanalle aange-
vraagde toevoegingenafgewe-
zen. Tussen2000 en2016 liet
het aantal toevoegingen juist
een stijgende lijn zien.DeRvR
schrijft dedaling in2017 toe
aaneenalgeheledaling inhet
aantal toevoegingen voor asiel-
zaken. Als iemand voor toevoe-
ging in aanmerkingkomt, dan
krijgt de advocaat voordie zaak
een vast bedrag. Eengroot kri-
tiekpunt vanuit de advocatuur
is dat ‘je het voordat bedrag
maarmoet doen’, en advocaten
vaakmeerurenmakendaner
vergoedworden.

je danniet gehoord, danbouw jewoedeop.Het
gaat niet alleenomgeldofmaterie,maar ook
omrechtserkenning.Daarmeehaal je heel veel
woedeuit de samenleving. Alternatieve oplos-
singen zijnprachtig, als de toegang tot de rech-
termaarnietwordt geblokkeerd.’

KARIKATUUR
Destemdie indediscussie overhet stelsel
ontbreekt, is die vande rechtzoekende zelf. Lo-
gisch, zegtHeinVogel, advocaat en voorzitter
vandeVereniging Sociale AdvocatuurNeder-
land (VSAN),want zij hebbengeenbelangenver-
eniging. Sociale advocatenwerpen zichnuop
als hun verdediger enworden indeplannen van
Dekker ‘heel erg geframed’, aldusVogel. ‘Wij
ziende rechtzoekenden, komenbij ze thuis.
Maarhierwordt eenkarikatuurneergezet van
advocatendie alleenmaarwillenprocederen.’

Dat beaamthoogleraarVeraart: ‘Het is een
vreemdeaannamedat sociaal advocatenal-
tijdmaarwillendoorprocederen.Opbasis van
dehuidige vergoedingen is dat helemaal niet
aantrekkelijk.’

Die ‘juridischehuisarts’ vanDekkerbestaat
volgensVSAN-voorzitter Vogel bovendien ei-
genlijk al: dat is de sociale advocaat. ‘Die zijn al
specialist endiefilteren zakenook.Kunnen zij
een zaakniet afhandelen, dan verwijzen zede
cliënt door. Zit iemand inde schulden, danwor-
denhij of zij doorverwezennaarde schuldhulp-
verlening.Heeft iemandandereproblemen,
danwordthij doorverwezennaarbijvoorbeeld
eenmaatschappelijkwerker ofwijkteam.’

Het ‘HighTrust-systeem’ (zie kader) van toe-
voegingen ‘vraagtmisschienomverbetering,
maarwerkt inprincipe goed’, aldusVogel. ‘Ad-
vocatenkantorendie veelmet toevoegingenwer-
ken,worden steekproefsgewijs gecontroleerd
doordeRaad voorRechtsbijstand.Bijmisstan-
denwordendie kantoreneruit gefilterd.Natuur-
lijk heb je frauderendeadvocaten,maardie val-
len eruit.Daarheb jehet tuchtrecht voor.’

Nude contourenschets is goedgekeurddoor
deTweedeKamerheeftDekker groen licht om
die verder in te vullen. TweedeKamerlidMichiel
vanNispen (SP) hoopt datDekker bij de verdere
uitwerking ervannogkanworden ‘bijgestuurd’.
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