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Donner maakt van 
re eh t een 1 uxe-artikel 
Onder paars demonstreerden de 
sociale advocaten twee keer op 
het Binnenhof voor verhoging 
van hun uurtarief. Die verho
ging is dringend noodzakelijk. 
Sociale advocaten kunnen hun 
hoofd nauwelijks boven water 
houden, waardoor steeds meer 
de overstap maken naar de com
merciële advocatuur. Het gevolg 
daarvan is dat voor mensen met 
een laag inkomen steeds minder 
advocaten beschikbaar zijn en 
zij geen gespecialiseerde rechts
hulp kunnen krijgen. Het 
Verweij Jonker Instituut consta
teerde dan ook nog niet zo lang 
geleden dat er opnieuw een 
leemte in de rechtshulp dreigt. 
De uurvergoeding ligt nu rond 
de €88, maar moet minstens 
opgetrokken worden naar zo'n 
€95, wil de sociale advocatuur 
overleven. Donner wil die wens 
gefaseerd vervullen. In juli 
2003 komt er €3,5 bij en nader
hand volgt nog een verhoging. 
Dat is mooi, zou je zeggen. 
Maar de minister bedacht een 
truc, want de verhoging moet 
opgebracht worden door de 
rechtzoekende burger. De 
eigen bijdrage die hij aan 
zijn advocaat moet betalen 
zal worden verhoogd (in het hui
dige voorstel met maar liefst 

Demissionair minister Donner van 
Justitie is bereid het uurtarief voor 
de sociale advocaten te verhogen tot 
95 euro. Het gelag hiervoor moet 
echter worden betaald door de recht
zoekende burger, waardoor het einde 
van de gesubsidieerde rechtshulp in 
zicht komt. 
50%). De minister vindt name
lijk dat burgers afgeremd moe
ten worden in hun vraag naar 
rechtshulp. 
Dat is niet nieuw. De eigen 
bijdrage, afhankelijk van het 
inkomen variërend van €64 tot 
€551 is in het verleden steeds 
gebruikt om de vraag af te 
remmen. Uit onderzoeken van 
het Wetenschappelijk Onder
zoek en Documentatiecentrum 
(WODC) van het ministerie in 
1997 en uit een rapport van de 
Commissie Franken in 1998 
blijkt dat de eigen bijdrage een 
wat genoemd wordt - geringe 
prijselasticiteit heeft. Dat wil 
zeggen: als de rechtzoekende te 
maken krijgt met een rechts
zaak, hangt het van de ernst van 
die zaak af of de eigen bijdrage 
als een drempel wordt ervaren. 

In zaken waarin men eigenlijk 
geen keuze heeft, zoals een 
echtscheiding, betaalt men de 
eigen bijdrage. In zaken waarin 
men wel kan kiezen, zoals huur
kwesties, ziet men vaker af van 
een procedure vanwege de eigen 
bijdrage. 
Maar dat is nog niet alles. 
Minister Donner heeft aan
gekondigd in 2003 ook het grif
fierecht te verhogen, met 15 
procent. Ook dat is bedoeld om 
de vraag naar rechtshulp te ont
moedigen. En alsof dit nog niet 
genoeg is, worden ook de 
Bureaus Rechtshulp aangepakt. 
De burger met een laag inkomen 
kan alleen daar terecht voor eer
stelijns rechtshulp. Een koste
loos spreekuur van een half uur 
en een verlengd spreekuur van 
drie uur tegen betaling van 

€13,50 maakten het recht toe
gankelijk voor iedereen en zo 
hoort het in een rechtsstaat. 
Donner wil dat veranderen. Er 
komt een gratis spreekuur van 
één uur, als de zaak dan niet is 
opgelost wordt men verwezen 
naar een (toegevoegde) advo
caat. De rechtshulpverlening 
door de Bureaus Rechtshulp 
wordt dus beperkt van drieën
eenhalf uur tot één uur. Dat is 
heel weinig. Het gevolg is dat de 
rechtzoekende eerder naar een 
advocaat moet. Maar naar welke 
advocaat? De sociale advoca
tuur loopt leeg en de sociale 
advocaten die nog over zijn, 
hebben het al te druk. Slaagt 
men er toch in een advocaat te 
vinden, dan wordt men gecon
fronteerd met een nu al te hoge 
eigen bijdrage die, als minister 
Donner zijn zin krijgt, ook nog 
eens wordt verhoogd. 
Uitvoering van Donners plan
nen betekent de doodsteek voor 
de gesubsidieerde rechtshulp. 
Nog meer dan thans al het geval 
is, zal het gevolg zijn dat bur
gers afzien van een gang naar 
de rechter. Het recht wordt in de 
nabije t9ekomst alleen nog 
betaalbaar voor degenen die het 
kunnen betalen. 

Jan de Wit, Tweede-Kamerlid 
voorde SP 
Tomas Weterings, medewerker 
Bureau Rechtshulp Amsterdam Oost 
Kees van den Ekart, OR-lid Bureau 
Rechtshulp Zuidholland Zuid 

Op 13 februari organiseerde actiecomité Recht voor Iedereen, een initiatief van medewerkers van Bureaus Rechtshulp en de SP, 
een landelijke actiedag tegen de plannen van Donner. Een website www.rechtvooriedereen.nl is inmiddels geopend en aan de 
planning van vervolgacties wordt hard gewerkt. Ideeën voor plaatselijke activiteiten rond dit thema zijn van harte welkom bij 
P-teammedewerker Jorgo Tsiris, jtsiris@sp.nl of (070) 318 38 17. 
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