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Betreft: uitlatingen Teeven

Zeer geachte heer Blok,

De recente uitlatingen van voormalig staatssecretaris van Veiligheid & Justitie Fred Teeven over de
bezuinigingen op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand zijn wat de NOvA betreft

ontluisterend. Hoewel er nog discussie bestaat over de context waarin deze uitlatingen zijn
gedaan, kan op zijn minst worden vastgesteld dat grote twijfels zijn gerezen omtrent de werkelijke

motieven van deze bezuinigingen.
Uit de conclusies van de door de NOvA ingestelde Commissie 'Duurzaam stelsel' (Barkhuysen)
bleek al dat geen sprake is van een ongebreidelde kostenstijging.' Een financiële noodzaak voor
de bezuinigingen is er dus niet, ook al wordt dat door het ministerie van Veiligheid & Justitie
kennelijk nog altijd wel zo gepresenteerd. 2

In de loop der jaren hebben de NOvA maar ook andere partijen, zowel binnen als buiten de
advocatuur, zich met hand en tand verzet tegen het doorvoeren van de bezuinigingsmaatregelen
op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand, omdat het voor de meest kwetsbare
rechtzoekenden hierdoor steeds moeilijker wordt om een adequate toegang tot het recht te
verkrijgen. Tevens heeft de bestaansmogelijkheid van de zeer bevlogen sociale advocatuur en het
kunnen blijven leveren van kwalitatief hoogwaardige rechtsbijstand ernstig te lijden onder de reeds
doorgevoerde maatregelen.

miljoen is al ingevoerd 3, het restant is opgeschort. In navolging van hetgeen ik in de media reeds

heb bericht, wil ik u derhalve verzoeken een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen waarbij
primair wordt gekeken naar de effecten van de reeds doorgevoerde bezuinigingen en
voorts deze bezuinigingen terug te draaien indien uit het onderzoek blijkt dat sprake is
van negatieve effecten.

Bezoekadres

Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag

' Eindrapport Commissie 'Duurzaam stelsel', 2 december 2015, pag. 7.
2 Bron: uitzending BNR 19 mei 2017:
https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10323394/poetin-en-erdogan-zouden-smullen-van-teevens-visie-op-strafrecht.
AMvB per 1 februari 2015.
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Tevens verzoekt de NOvA u de overige beoogde (en reeds opgeschorte) bezuinigingsmaatregelen
opgenomen in het nieuwe wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand, dat inmiddels de
consultatiefase heeft doorlopen.
Daarnaast verzoekt de NOvA u de taakopdracht aan de commissie Van der Meer te herzien. De
NOvA heeft eerder kritiek geuit op de taakopdracht van de commissie waarin de voorwaarde is
opgenomen dat de voorstellen niet mogen leiden tot een verhoging van de uitgaven.4 Nu de
financiële krapte niet de daadwerkelijke reden lijkt te zijn geweest achter de

bezuinigingsmaatregelen, is de NOvA van oordeel dat de Commissie Van der Meer niet gebonden
zou moeten zijn aan het knellende kader van 'budgetneutraliteit'.

Zoals in het verleden ook altijd het geval is geweest, blijft de NOvA bereid haar bijdrage te leveren
aan een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand, maar dan wel als alle partijen daarin
transparant en met open vizier opereren. Ik ben dan ook te allen tijde bereid hierover in gesprek
met u te gaan.
Hoogachtend,
namens de algemene raad

mr. B.J.R. van Tongeren
algemeen deken
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