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Utrecht, 21 september 2018
Betreft: dringende oproep Vereniging Sociale Advocatuur Nederland ter bespreking in het
coalitieoverleg: laat de rechtsbescherming van de burger niet uitgekleed worden!
Geachte dames, heren,
Inmiddels lijkt het erop dat de sociale advocatuur en de gefinancierde rechtsbijstand tot op
het bot uitgekleed zullen worden.
Dit gaat, als het aan VVD-minister Dekker ligt, gebeuren door:
- alleen nog advocaatkosten te vergoeden in het strafrecht, asielrecht,
psychiatrisch patiëntenrecht en jeugdrecht, en ook daarin verder te schaven en
bezuinigen,
- het wegparkeren van de overige rechtsbijstand bij andere hulpverleners (in de
gemeenten) en private partijen (naar verwachting tegen een beperkt budget);
- het instellen van een verplichte poortwachter, die een verplichte route
voorschrijft
- een verplichte verzekering voor rechtsbijstand met betrekking tot
bestuursrechtelijke zaken (tegen de overheid!) en civiele zaken, en
- het optuigen van allerhande alternatieve rechtshulp en experimenten daarmee
mogelijk te maken door wetgeving buiten toepassing te verklaren via algemene
maatregelen van bestuur - en dus buiten de democratische controle om!
Wij protesteren hier fel tegen want de voorstellen zijn fataal voor de rechtsbescherming van
die mensen in de samenleving die dit het meest nodig hebben, en een aantasting van de
rechtstaat als pijler van de trias politica. Nieuwe bezems vegen niet altijd schoon en het
bedenken van gekunstelde arrangementen om de bezuiniging te realiseren zullen 1) duurder
uitpakken dan de huidige situatie 2) vastlopen doordat er op geen enkele wijze een relatie
valt te ontdekken met de weerbarstige praktijk en/of 3) zeker een forse aanslag betekenen
op de kwaliteit van de rechtsbescherming.

Wij pleiten voor een verbetering van het huidige systeem en hebben daarvoor in
samenspraak met de Raad voor Rechtsbijstand voorstellen in voorbereiding die een veel
grotere kans van slagen hebben dan de oplossingen die minister Dekker aandraagt en die
mijlenver van de “echte wereld” afstaan. De oorzaak van dit laatste is dat men zich in het
traject naar modernisering van het rechtsbijstandstelsel dat het afgelopen half jaar in gang
gezet is, nauwelijks verdiept heeft in de praktijk van de zaken die onder de rechtsbijstand
vallen. Daarnaast heeft men zich gefocust op het schetsen van een karikatuur van sociaal
advocaten die voor minder dan een modaal salaris zich vaak uit de naad werken om
tegenover een te geringe vergoeding cliënten op een oplossingsgerichte wijze ondersteunen.
Er wordt een beeld geschetst van advocaten, die alleen maar op procederen uit zijn terwijl
dit pertinent onjuist is. Uit de voornemens van de minister komt werkelijk geen enkele
kennis van zaken naar voren over wat advocaten ondernemen om tot minnelijke oplossingen
te komen, met name uit de hoek van de sociale advocatuur/gefinancierde rechtsbijstand.
Het instellen van een poortwachter zal tot slot alleen maar leiden tot het procederen om te
mogen procederen, hetgeen tijdens eerdere debatten in de kamers al als volstrekt
onwenselijk is gekwalificeerd.
Kortom, wij doen een uiterst dringend beroep op u om een beleidsbrief met de daarin
voorgestelde drastische maatregelen van Minister Dekker niet door de Ministerraad naar de
Tweede Kamer te sturen.
Initiatieven vanuit de sector zelf moeten voorrang hebben boven schrijftafeloplossingen.
Daartoe moet allereerst eens het achterstallig onderhoud aan het stelsel worden aangepakt,
zoals dat naar voren komt uit het rapport van Commissie Van der Meer!
Hoogachtend,
Namens alle leden (600) van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland,

namens het VSAN-bestuur
Hein Vogel, voorzitter, tevens advocaat te Rotterdam
en bestuursleden:
Bas Vlieger, advocaat te Amsterdam
Edwin Jonkman, advocaat te Utrecht
Reinier Feiner, advocaat te Rotterdam
Regien de Graaff, advocaat te Amsterdam
Gert-Jan de Kaste, advocaat te Amersfoort
Karin van Lotringen, advocaat te Amsterdam

