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Gaarne beantwoord ik het voorlopig verslag van de vaste Commissie 
voor Justitie over bovengenoemd wetsontwerp als volgt. 

Inleidende opmerkingen 

De leden van de C.D.A.-fractie, die tot mijn genoegen met het wetsvoorstel 
konden instemmen, wezen op het tijdelijke karakter van het wetsvoorstel; 
de meest wezenlijke onderdelen gelden slechts toren met 31 december 
1987. Zij vroegen wat er gebeurt als de nieuwe Wet op de rechtshulp niet 
voor die datum het Staatsblad heeft bereikt en waarom deze beperkte 
tijdsduur in het wetsontwerp is opgenomen. 

Aan het wetsvoorstel is een tijdelijk karakter gegeven om het belang van 
de spoedige totstandkoming van een meer definitieve wettelijke regeling 
van de rechtshulp te onderstrepen. Er ligt een aansporing in voor de 
wetgever - regering en de Staten-Generaal - om op dit punt haast te 
maken. In de Tweede Kamer (zie Handelingen 29 september 1983, blz. 249) 
heb ik toegezegd, dat een ontwerp van wet op de rechtshulp voor de zomer 
van 1984 bij die Kamer aanhangig zal worden gemaakt. Er resteert dan 
voor de parlementaire behandeling en de vaststelling van uitvoeringsvoor-
schriften 3 1/2 jaar. Deze periode lijkt mij voldoende voor een zorgvuldige 
wetgeving. Zou dit tijdvak onverhoopt toch te kort blijken te zijn, dan zal in 
elk geval in de loop van 1987 een duidelijk inzicht bestaan wanneer de Wet 
op de rechtshulp wèl in werking zal kunnen treden en zo nodig een be-
scheiden verlenging van de tijdsduur van het onderhavige wetsontwerp 
kunnen worden voorgesteld. 

Ik nam er kennis van, dat de leden van de fractie van de P.v.d.A. zich niet 
voelen aangesproken door de argumenten voor een eigen bijdrage die ik 
bij de schriftelijke en mondelinge behandeling van het wetsontwerp tot nu 
toe heb aangevoerd. Ik zou er nog eens op willen wijzen dat in het leven 
van de burger het aanspannen van een rechtsgeding of het vragen van een 
advies aan een advocaat nog steeds een uitzonderlijke gebeurtenis is, 
hetgen de betekenis van de invoering van de eigen bijdrage voor het 
dagelijkse budget sterk relativeert, ook indien het besteedbaar inkomen, 
zoals de laatste tijd voor vele justitiabelen het geval is, door inkomensdaling 
en lastenverzwaring onder druk komt te staan. 
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Deze leden stelden nog eens, dat zij op zich zelf geen bezwaar hadden 
tegen een selectief toevoegingenbeleid, maar dat tot nog toe nimmer 
duidelijk was gemaakt of en in hoeverre er van een te lichtvaardig toevoe-
gingenbeleid kan worden gesproken. Ik zou deze leden eraan willen 
herinneren, dat mede vanuit de balie en kringen van andere rechtshulpver-
leners is betoogd, dat aan het toevoegingenbeleid scherpere maatstaven 
kunnen worden gesteld onder gelijktijdige intensivering van de controle. 
Dit wijst er mijns inziens op, dat ook in die kringen het bewustzijn aanwezig 
is dat scherper moet worden toegezien op het afgeven van toevoegingsbe-
wijzen. 

De leden van de fractie van de P.S.P., die soortgelijke bezwaren uitten als 
de leden van de P.v.d.A.-fractie, moge ik naar mijn bovenstaande uiteenzet-
ting verwijzen. 

Artikel 8 WROM 

Artikel 18 van de Grondwet 

Naar aanleiding van het betoog van de leden van de fracties van C.D.A. 
en V.V.D., die twijfels hadden over de grondwettelijkheid van artikel 8, zou 
ik het volgende willen opmerken. 

Het is niet juist dat door artikel 8 aan een onbepaalde groep justitiabelen 
de mogelijkheid tot het verkrijgen van rechtsbijstand zonder meer zou 
worden ontnomen. De bureaus van consultatie zullen immers in de 
gevallen bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a en b, (kosteloos) rechtshulp 
blijven verlenen aan ieder die daarom vraagt en in de termen van de Wet 
rechtsbijstand aan on- en minvermogenden (WROM) valt. Van strijd met 
artikel 18, tweede lid, van de Grondwet, dat bepaalt dat de wet regels stelt 
omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen, is 
daarom mijns inziens geen sprake. Het bedoelde artikel verplicht de 
wetgever - met de mogelijkheid van delegatie - slechts regels te stellen 
omtrent juridische bijstand in en buiten rechte aan minvermogenden. Deze 
opdracht houdt geen verplichting in tot het waarborgen van kosteloze 
rechtsbijstand (vgl. C. A. J. M. Kortmann, De Grondwetsherziening 1983, 
Deventer 1983, blz. 111). In het artikel dient niet meer te worden gelezen 
dan dat het recht op rechtsbijstand door de Grondwetgever zo wezenlijk is 
geacht dat hij daaromtrent wettelijke regels nodig heeft geoordeeld ten 
behoeve van minder draagkrachtigen. In dit verband verwijs ik nog naar de 
memorie van toelichting op het Grondwetsartikel (kamerstukken 13873, nr. 
3, blz. 9) waar uitdrukkelijk is gesteld, dat van een opsomming in de wet 
van gevallen waarin kosteloos rechtsbijstand verkregen kan worden is 
afgezien, omdat zo'n bepalig toekomstige ontwikkelingen - als voorbeeld 
werd genoemd een volksverzekering op het stuk van de rechtsbijstand 
waarvoor premie zou moeten worden betaald - zou kunnen uitsluiten. De 
Grondwetgever heeft dit ongewenst geacht en daarom niet het voorstel 
van de staatscommissie willen volgen, dat de wet de gevallen zou regelen 
waarin rechtsbijstand kosteloos wordt verleend. Ook de onlangs verschenen 
nieuwe editie van C. W. van der Pot, Handboek van het Nederlandse 
Staatsrecht, 11de druk, bewerkt door A. M. Donner, geeft geen aanleiding de 
grondwettigheid van het wetsvoorstel in twijfel te trekken. 

Uit het vorenstaande kan tevens worden afgeleid, dat er geen grondwet-
telijke bezwaren kunnen worden ingebracht tegen de vorm van delegatie 
die in artikel 8 is gekozen. Vgl. het zo even aangehaalde commentaar van 
Donner op de nieuwe Grondwet waar wordt gesteld (blz. 448): «Waar in de 
tekst der artikelen wordt gezegd, dat de wet regelt, regels stelt, of de 
woorden regelen en regels overigens worden gebezigd is het aan de 
wetgever zelf overgelaten, of en hoever hij wil delegeren». 
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Hardheidsclausule/artikel 6 van het Europees Verdrag 

De leden van de C.D.A.-fractie, die op zichzelf wel begrip konden opbrengen 
voor het feit dat in artikel 8 niet nader is aangegeven hoe de delegatie-
opdracht nader moet worden ingevuld, stelden de vraag of niet een ander 
criterium in de wetstekst had moeten worden opgenomen, bijvoorbeeld 
dat de te geven regels uitsluitend gericht mogen zijn op een selectieve 
verdeling dan wel toewijziging van de beschikbare middelen die aan de 
rechtzoekende die werkelijk rechtshulp behoeft voor de behartiging van 
wezenlijke rechtsbelangen, steeds de mogelijkheid laat die rechtshulp ook 
te krijgen. 

Ik meen dat een dergelijk criterium, op de keper beschouwd, weinig 
houvast biedt. Wat moet bijvoorbeeld worden verstaan onder «werkelijk 
rechtshulp behoeven»? Wat zijn «wezenlijke rechtsbelangen»? Niettemin 
zal ik trachten aan het door deze leden geformuleerde beginsel, met de 
algemene strekking waarvan ik mij wel kan verenigen, in de ontwerp-alge-
mene maatregel van bestuur zoveel mogelijk recht te doen. 

Het scheppen in de wet van een extra waarborg in die zin dat de rechter 
desgevraagd alsnog zou kunnen beslissen, dat een bepaalde verzoeker, in 
afwijking van de regels, voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt 
op grond van de bijzondere kenmerken van het geval is niet overwogen. 
Het streven om de werklast van de rechter niet te verzwaren heeft daarbij 
een rol gespeeld. 

Ik heb overigens de mogelijkheid opengehouden dat in de algemene 
maatregel van bestuur voor bepaalde categorieën gevallen een hardheids-
clausule zal worden opgenomen. Daarbij zou ook een taak aan de rechter 
kunnen worden toegedacht. Ik zal dit punt nog nader bezien. 

Dat artikel 8 en de daarop steunende uitvoeringsvoorschriften zich niet 
zouden verdragen met artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, zoals de leden 
van de P.v.d.A.-fractie opperen, kan ik niet inzien. Kortheidshalve moge ik 
verwijzen naar de nota naar aanleiding van het eindverslag van de Tweede 
Kamer (blz. 13) waar ik op de verhouding tot het Europees Verdrag ben 
ingegaan. Het bewuste verdragsartikel verplicht niet tot kosteloze procedu-
res. Het lijkt mij dat geen psychologische barrières worden opgeworpen 
indien bij de uitwerking van artikel 8, lid 1, onder c, aan de rechtzoekende 
wordt gevraagd zich eerst tot een bureau van consultatie te wenden in 
plaats van rechtstreeks tot een advocaat. 

Mondelinge aanvragen van een advies/procestoevoeging zullen niet 
zonder meer schriftelijk behoeven te worden onderbouwd. Wel zal in 
bepaalde gevallen zo'n aanvrage pas behoorlijk beoordeeld kunnen 
worden, indien zekere schriftelijke gegevens zijn overgelegd. Op dit punt is 
er geen verschil met de werkwijze die een advocaat pleegt te volgen, indien 
een cliënt zich rechtstreeks tot hem wendt. Voor de justitiabele is er dus, bij 
het uitsluiten van schriftelijke toevoegingen, in dit opzicht geen extra 
barrière om te komen tot rechtsbijstand. 

Voldoende belang 

Het uurtarief van een advocaat in betalende zaken bedraagt thans 
volgens het richttarief van de Nederlandse Orde van Advocaten omstreeks 
f230. Dit komt er dus op neer dat in een echtscheidingszaak, indien 
daaraan bij voorbeeld 9 uur door de advocaat wordt besteed, ruim f2000 
verschuldigd is, nog afgezien van griffierechten, verschotten enz. In zulke 
en andere geschillen, zoals arbeidszaken, zal steeds bepalend zijn de tijd 
die de advocaat daaraan besteedt, hetgeen weer afhangt van de complexiteit 
van het geval, de tijd die gemoeid is met het verzamelen van bepaalde 
gegevens enz. Duidelijk is echter dat het doorgaans zal gaan om een 
veelvoud van de maximale eigen bijdrage (f550). Ik hoop hiermede de 
leden van de C.D.A.-fractie voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Ik zal overwegen - dit in antwoord op opmerkingen van de leden van de 
fracties van de P.v.d.A. en P.S.P. - of in de algemene maatregel van 
bestuur ter uitvoering van artikel 8 een zekere differentiatie naar de 
draagkracht van de rechtzoekende mogelijk is in op geld waardeerbare 
geschillen. Door mij wordt niet bestreden, dat het financiële belang naar 
gelang de hoogte van het inkomen voor de één wezenlijk anders kan zijn 
dan voor de ander. Nochtans zal een bepaalde ondergrens onvermijdelijk 
zijn, omdat het financiële belang dat met de zaak is gemoeid in redelijke 
verhouding moet staan tot de maatschappelijke kosten die aan een rechts-
geding zijn verbonden, waaronder begrepen de kosten van de van over-
heidswege verleende rechtsbijstand in een bepaalde zaak. 

Artikel 9 

Besluit financiële toevoegingsgrenzen 

Het is inderdaad juist, zoals de leden van de C.D.A.-fractie vroegen, dat 
de inkomensgrenzen van artikel 9 WROM gezamenlijke inkomensgrenzen 
zijn van bij voorbeeld tweeverdieners in een huwelijk of samenlevingsver-
band. Dit is de onmiskenbare strekking van de wettelijke regeling, zoals 
onder meer blijkt uit de vermindering die in het derde lid van artikel 9 ten 
opzichte van de inkomensgrenzen wordt toegepast «indien de verzoeker 
ongehuwd» (huidige regeling) resp. «indien de verzoeker alleenstaand» 
(voorgestelde regeling) is. Zie verder de nota van toelichting op artikel 1 
onder e, sub 1°, van het Besluit financiële toevoegingsgrenzen. Deze 
praktijk bestond overigens al voor de wetswijziging van 1981, toen in de 
WROM bepaalde inkomensgrenzen werden geïntroduceerd. 

In het geval van tweeverdieners worden geen bijzondere correcties op 
het inkomen toegepast, bij voorbeeld voor het aantal kinderen dat ten laste 
van de verzoeker komt. In het algemeen geldt namelijk, of de verzoeker nu 
één- of tweeverdiener is, dat geen rekening wordt gehouden met uitgaven 
die ten behoeve van in het gezin van de verzoeker aanwezige kinderen 
worden gedaan (dat geschiedt wel ten aanzien van alimentatie-uitkeringen 
voor kinderen). Anderzijds worden bij de vaststelling van het inkomen niet 
in aanmerking genomen uitkeringen ingevolge de Algemene Kinderbijslag-
wet (vgl. artikel 6, onder a, van het Besluit financiële toevoegingsgrenzen). 

Eigen bijdrage 

De vraag op welk bedrag de eigen bijdrage wordt vastgesteld indien na 
toevoeging uitsluitend voor rechtsbijstand van adviserende aard toch een 
proces noodzakelijk blijkt of omgekeerd, kan aldus worden beantwoord. 
Indien een advocaat door het bureau van consultatie wordt toegevoegd, 
wordt achteraf, nadat de zaak is geëindigd, vastgesteld of van een advies-
c.q. procestoevoeging sprake is geweest en volgt een verrekening. Er 
wordt één keer in een bepaalde zaak toegevoegd, zodat maximaal niet 
meer dan f50 als eigen bijdrage behoeft te worden betaald. Is dus f25 
betaald, omdat verondersteld werd dat met een advies zou kunnen worden 
volstaan en blijkt die veronderstelling nadien niet juist, dan zal uiteindelijk 
nog f25 moeten worden bijgestort etc. 

Rechtsbijstand in een AROB-bezwaarschriftenprocedure is rechtsbijstand 
van adviserende aard. Het criterium is namelijk of de zaak al dan niet voor 
een gerecht heeft gediend. Er wordt dus aangesloten bij het onderscheid 
dat in het z.g. Moduul-besluit (Stb. 1983, 168) wordt gemaakt tussen 
rechtsbijstand in zaken die voor een gerecht hebben gediend, dat wil 
zeggen een gerecht behorende tot de rechterlijke macht of een college met 
administratieve rechtspraak of beroep belast, en overige zaken. Een 
eventueel op de AROB-bezwaarschriftenprocedure volgend AROB-beroep 
zal, omdat hier van een nieuwe zaak sprake is, van de rechtzoekende 
opnieuw een eigen bijdrage vergen indien een (proces-)toevoeging 
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plaatsvind, tenzij beroep kan worden gedaan op artikel 9, zesde lid, van het 
wetsontwerp (de eigen bijdrage is slechts eenmaal verschuldigd, indien 
binnen één maand ter zake van de behartiging van hetzelfde rechtsbelang 
bij verschillende instanties een procedure moet worden aangespannen). 

De procedure voor de huurcommissie is van adviserende aard. Voor de 
vervolgprocedure bij het kantongerecht zal opnieuw een eigen bijdrage 
moeten worden betaald, tenzij artikel 9, lid 6, van toepassing is. 

Ik bereid een wetsontwerp voor tot wijziging van de indexeringsbepalingen 
in het huidige vierde en vijfde lid van artikel 9. Door de samenloop met de 
indexeringsproblematiek bij de alimentatie, waarvoor tevens voorstellen 
zullen worden gedaan, is met die voorbereiding echter nog enige tijd 
gemoeid. Het bedoelde wetsontwerp zal in de loop van 1984 aan de 
Staten-Generaal worden voorgelegd. 

De resterende vragen die in dit onderdeel van het voorlopige verslag 
door de leden van de fracties van de P.v.d.A. en P.S.P. zijn gesteld beantwoord 
ik aldus. 

Tijdens de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer (zie 
Handelingen 29 september 1983, blz. 259) heb ik te kennen gegeven, dat ik 
de cumulatie van griffierechten en eigen bijdrage voor de laagstbetaalden 
niet zonder bezwaren acht, in het bijzonder wanneer het gaat om personen-
en familiezaken. Anderzijds heb ik een en andermaal betoogd, dat de 
budgettaire situatie mij slechts zeer beperkte bewegingsvrijheid laat om 
wijzigingen in het onderhavige wetsontwerp of in dat op de griffierechten 
(kamerstukken 17 838) aan te brengen. Beperking van de hier bedoelde 
cumulatie zal noodzakelijk tot gevolg hebben dat of de griffierechten of de 
eigen bijdragen, al dan niet voor bepaalde inkomenscategorieën, moeten 
worden verhoogd. Ik vind dat een nog minder aantrekkelijk alternatief. 

De desbetreffende passage tijdens de openbare behandeling bevatte een 
suggestie aan diegenen - in het bijzonder de leden van de C.D.A.-fractie die 
een verlichting wilden van de lasten die voor de categorie der laagstbetaalden 
zouden optreden. Deze suggestie ondervond evenwel_geen instemming, 
waarna ik op andere wijze aan het geuite verlangen tot vermindering van 
de op te leggen last aan de laagstbetaalden ben tegemoet gekomen en wel 
door de eigen bijdrage voor de categorie der laagstbetaalden te verlagen 
tot f 25 in de gevallen dat sprake is van een toevoeging wegens advies in 
de zin van het moduulbesluit. 

Artikel 9a WROM 

Artikel 9a houdt in, dat in gevallen waarin de toevoeging van een 
raadsman op grond van artikel 8 is uitgesloten, het bureau van consultatie 
niettemin kan toevoegen, indien de verzoeker ingevolge artikel 9 (dus 
artikel 8 even buiten beschouwing gelaten) voor rechtsbijstand in aanmer-
king komt en hij bereid is de toevoegingsvergoeding van de raadsman als 
eigen bijdrage te voldoen. Wel zal de advocaat, procureur of gerechtsdeur-
waarder die op deze wijze wordt toegevoegd zich daartoe bereid moeten 
hebben verklaard. 

De bedoeling is derhalve, zoals in de memorie van toelichting (blz. 14) is 
uiteengezet, te voorkomen dat de rechtzoekende, die voorheen van de 
gefinancierde rechtsbijstand kan profiteren, voortaan als betalende cliënt 
rechtsbijstand moet zoeken tegen het voor betalende cliënten gebruikelijke 
uurtarief. Dit is ongewenst en voor de doeleinden van het wetsontwerp ook 
niet nodig. Om die reden is bepaald dat in zulke gevallen rechtsbijstand kan 
worden verleend tegen het gebruikelijke toevoegingstarief indien de cliënt 
uiteraard valt in de termen van artikel 9. De cliënt is als dan geholpen, 
terwijl de advocaat bij toepassing van artikel 9a exact hetzelfde bedrag 
ontvangt als voorheen, echter niet van overheidswege maar van zijn cliënt. 

In deze uiteenzetting ligt reeds het antwoord besloten op de volgende 
vraag van de leden van de C.D.A.-fractie. Waarom zou artikel 9a niet ook 
toegepast kunnen worden op diegenen die net buiten de grens van de door 
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de overheid gefinancierde rechtshulp vallen? Het verschil met deze categorie 
rechtzoekenden is, dat zij tot nu toe niet voor gefinancierde rechtsbijstand 
of voor een gereduceerd tarief in aanmerking kwamen. Met andere woorden: 
het overnemen van de suggestie van de leden van de C.D.A.-fractie zou 
betekenen, dat de besparing die hiermede voor de bedoelde categorie 
rechtzoekenden wordt verkregen eenzijdig door de overheid wordt afge-
wenteld op de advocatuur. Het inkomen van de advocaat zou immers in 
deze gevallen wèl verminderen vergeleken met de huidige situatie. Uiteraard 
sluit ik niet zonder meer uit, dat de balie mogelijk zelf nog eens voorstellen 
in deze richting ontwikkelt. 

De verbazing van de leden van de P.v.d.A.-fractie over artikel 9a is mij 
niet geheel duidelijk. Artikel 9a ligt in het verlengde van artikel 8. Zo er al 
enige aanleiding tot verbazing is, zou die zich op artikel 8 moeten richten. 
Nu hebben deze leden zelf op blz. 2 van het voorlopig verslag opgemerkt, 
dat tegen een selectief toevoegingsbeleid bij hen op zich zelf geen bezwaar 
bestaat. Het voornaamste instrument voor zo'n selectief beleid is artikel 8 
en de daarop te baseren uitvoeringsvoorschriften. Gevallen waarin artikel 
9a toepassing vindt, zullen dus in beginsel slechts die gevallen kunnen zijn 
waarin artikel 8 toepassing heeft gevonden. Bij wijze van voorbeeld: met 
toepassing van artikel 8 is toevoeging in zaken uitgesloten waarin het 
bureau voor rechtshulp zelf afdoende hulp kan bieden, bij voorbeeld 
verzoeken tot naamswijziging. Niettemin wil een minder draagkrachtige 
cliënt in zo'n zaak toch een advocaat. Hij kan dan een advocaat, die zich 
daartoe bereid heeft verklaard, toegevoegd krijgen, mits hij de toevoegings-
vergoeding zelf als eigen bijdrage voldoet. 

De toevoegingsvergoeding is die welke voor die bepaalde categorie 
zaken is vastgesteld in het moduulbesluit. Het is derhalve mogelijk om ten 
tijde van de toevoeging aan de verzoeker de maximaal te verwachten 
kosten mede te delen, zodat hij weet waaraan hij begint als hij om toevoeging 
op grond van artikel 9a verzoekt. 

De leden van de C.D.A.-fractie wezen er terecht op dat de positie van de 
wederpartij in een procedure niet moet worden vergeten. Op hem zullen de 
proceskosten, met inbegrip van de eigen bijdrage, in beginsel kunnen 
worden verhaald wanneer de rechtzoekende in het gelijk wordt gesteld en 
een kostenveroordeling volgt. Anderzijds moet worden bedacht dat zo'n 
veroordeling in de proceskosten in veel gevallen niet mogelijk is, bij 
voorbeeld in personen- en familiezaken. Verder dient te worden bedacht, 
dat de wederpartij zelf ook minder draagkrachtig of zelfs onvermogend kan 
zijn, waardoor een veroordeling in de proceskosten weinig effect zou 
kunnen sorteren. Ten slotte wijzen deze leden er zelf reeds op, dat de door 
de rechter toegekende procesvergoeding veelal geringer is dan de feitelijk 
gemaakte kosten (het kan bij voorbeeld zijn dat de gemaakte kosten niet 
strikt noodzakelijk zijn geweest en derhalve door de rechter bij de kosten-
veroordeling buiten beschouwing worden gelaten). Ik meen dan ook, dat 
het bewustzijn - zowel bij de rechtzoekende als bij de wederpartij - dat een 
veroordeling in de proceskosten mogelijk is, de verantwoorde afweging 
van de vraag of een rechtsgeding moet worden aangespannen, respectie-
velijk daarvan beter kan worden afgezien, kan bevorderen, maar dat aan 
deze factor op zich zelf ook weer niet al te grote betekenis mag worden 
toegekend. 

Artikel 11 WROM 

Het derde lid van artikel 857 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
(«rechtspersonen leggen de nodige bescheiden over tot staving van haar 
on- of minvermogen») is niet in het voorgestelde artikel 11 overgenomen, 
omdat de WROM geheel is toegeschreven op natuurlijke personen (zie 
onder andere artikel 9). Aangezien de gratis-admissie als afzonderlijke 
procedure vervalt kon artikel 857, derde lid, Rv. in dat verband worden 
gemist. 
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De WROM houdt, zoals reeds in 1981 bij de toen aanhangige wetswijziging 
is opgemerkt (zie memorie van antwoord Eerste Kamer, Kamerstukken 
16493, nr. 98b, blz. 10), geen rekening met het gegeven dat rechtspersonen 
voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking zouden willen komen. In de 
praktijk worden niettemin wel toevoegingen ten behoeve van rechtspersonen 
afgegeven. Naar mijn mening behoort dit in het vervolg - mede gelet op de 
schaarste aan beschikbare middelen en de noodzaak om prioriteiten vast te 
stellen - bij voorkeur niet meer te gebeuren. Rechtspersonen hebben 
immers veelal ruimere mogelijkheden dan natuurlijke personen om aan 
inkomsten te komen ten behoeve van het voeren van een proces of het 
vragen van rechtsbijstand van adviserende aard. Zo zal een vereniging aan 
haar leden een kleine bijdrage kunnen vragen, een stichting beroep kunnen 
doen op het aanwezige vermogen, een besloten vennootschap beschikken 
over een zeker werkkapitaal enz. 

Bij de uitwerking van de in artikel 8 voorziene algemene maatregel van 
bestuur zal ik nader op deze problematiek ingaan. 

Ten einde de in artikel 11, tweede lid, bedoelde verklaring af te geven, zal 
het hoofd van het gemeentebestuur de overlegging van bepaalde gegevens 
kunnen verlangen, bij voorbeeld het loonstrookje, de maandelijkse huuraf-
schrijving enz. Van geval tot geval zal over de gegevens die moeten 
worden getoond, of overgelegd, om de af te geven verklaring te onderbou-
wen, overleg kunnen plaatsvinden tussen de betrokken ambtelijke dienst 
en de verzoeker. 

Artikel 12 (bestaand) en artikel 15b WROM 

Artikel 12 kent het bureau van consultatie de bevoegdheid toe in geval 
van spoed rechtsbijstand te verlenen, voordat de in artikel 11, tweede lid, 
bedoelde verklaring is afgegeven. Die rechtsbijstand zal dan kunnen 
worden verleend door het afgeven van een voorlopige toevoeging als 
bedoeld in artikel 15b. De laatste bepaling is dus het Idgisch sequeel van de 
eerstgenoemde; de in beide artikelen bedoelde voorzieningen vullen elkaar 
aan. 

Artikel 15' WROM 

De rechter heeft de bevoegdheid, ingevolge het tweede lid van artikel 
15a, om de toevoeging op ieder moment, dus ook aan het einde van de 
procedure, te vernietigen. Het spreekt intussen voor zichzelf, dat hij niet 
langer moet wachten dan nodig is om deze beslissing te nemen, ten einde 
niet de rechtzoekende of diens advocaat voor een onaangename verassing 
te plaatsen. 

Artikel 15' WROM 

De intrekking met terugwerkende kracht van de toevoeging is in artikel 15c, 
tweede lid, facultatief gesteld, om de bureaus een zekere vrijheid bij de 
toepassing te laten. De toeneming van de financiële draagkracht van de 
verzoeker, waardoor deze bij of krachtens artikel 9 gestelde grenzen 
overschrijdt, kan bij voorbeeld gering zijn geweest. Intrekking van de 
toevoeging zou dan kunnen betekenen, dat de rechtzoekende uiteindelijk 
financieel slechter af is dan indien geen toeneming van zijn draagkracht 
had plaatsgevonden. Zo nodig zullen, met toepassing van artikel 30 
WROM, door mij nadere regels ter uitvoering van dit artikel worden 
gegeven. 

Artikel 25 WROM 

Verantwoordingsplicht 

Gelet op de spilfunctie van de bureaus van consultatie in het wetsontwerp 
is in het nieuwe vijfde lid van artikel 25 bepaald, dat de daar bedoelde 
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gegevens aan de bureaus dienen te worden overgelegd. Om een extra 
administratieve belasting voor de advocaat, procureur of gerechtsdeurwaar-
der te voorkomen, zal echter in de uitvoeringsvoorschriften worden 
bepaald, dat de gegevens op het bij de griffie in te dienen declaratieformulier 
kunnen worden opgenomen, waarna de griffie zorgt voor toezending aan 
het bureau. Het zal dan derhalve voor de betrokken rechtshulpverlener niet 
nodig zijn, dat hij het bureau nog eens afzonderlijk informeert. 

Het vragen van een urenverantwoording lijkt nuttig opdat kan worden 
beoordeeld hoeveel tijd aan een bepaalde zaak is besteed. Mocht blijken 
dat een bepaald type zaken minder of meer tijdrovend is dan werd veron-
dersteld, dan kan dit leiden tot een bijstelling van de vergoedingen in het 
z.g. moduulbesluit. Er zijn geen verdere categorieën in het besluit waar de 
urenopgave noodzakelijk is voor het vaststellen van de vergoeding. Het is 
intussen niet de bedoeling dit besluit te vervangen door een vergoedingen-
regeling, die in haar geheel is gebaseerd op de aan de zaak te bestede tijd. 

Artikel 2 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand (moduulbesluit) 
bepaalt dat de verschotten voor rekening van de opdrachtgever blijven. Ik 
zie niet in hoe dit voorschrift eraan in de weg staat dat gestreefd wordt 
naar een regeling, waarbij de aan de opdrachtgever in rekening te brengen 
verschotten tot een minimum worden beperkt. 

Het overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten over de verschotting 
is inmiddels begonnen. Daarbij zal ook de vraag aan de orde komen hoe 
moet worden opgetreden tegen een advocaat die in strijd met de gemaakte 
afspraken te veel verschotten vraagt. Ik herinner er hierbij aan, dat de 
vergoedingen die van overheidswege worden betaald aan balie etc. voor 
de gefinancierde rechtsbijstand, ook bedoeld zijn geweest om kantoor- en 
bureaukosten te dekken. 

Samenwerking met z.g. contracts- of abonnementsadvocaten kan op 
twee manieren tot een zekere besparing leiden. Denkbaar is, dat door de 
advocaat met een lagere gemiddelde vergoeding genoegen wordt genomen, 
indien daartegenover staat de zekerheid dat hij een bepaald aantal zaken 
zal kunnen behandelen. Dit geeft hem immers een niet onbelangrijke 
financiële zekerheid. In de tweede plaats zal een overeenkomst met 
bepaalde advocaten, inhoudend dat zij de verzorging van zaken op een 
beperkt rechtsgebied voor hun rekening zullen nemen, ertoe kunnen leiden 
dat door hen een zekere selectie wordt gemaakt naar het belang van de 
zaak, waardoor aan zaken die dit niet verdienen geen onevenredige tijd en 
aandacht wordt besteed. 

Rechtsbijstandsverzekeringen 

Bij de bureaus voor rechtshulp wordt aan de rechtzoekende niet gevraagd 
of hij al dan niet een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten. Er bestaat 
dan ook geen inzicht in de vraag of onder de rechtzoekenden die een 
beroep doen op de gefinancierde rechtshulp zich veel personen bevinden 
die op dergelijke wijze verzekerd zijn. Evenmin wordt bij voorbeeld gevraagd 
of de rechtzoekende lid is van een vakbond, die hem juridische bijstand zou 
kunnen verlenen. Het uitgangspunt is dat ieder die in de termen van de 
WROM valt voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand in 
aanmerking behoort te komen zonder dat wordt nagegaan of hij zich 
wellicht op andere wijze van de door de hem gevraagde bijstand zou 
kunnen verzekeren. 

Ik overweeg niet om te komen tot een wettelijke regeling voor rechtsbij-
standverzekering. Zo'n verzekering zou het karakter moeten hebben van 
een volksverzekering, hetgeen leidt tot een verdere verzwaring van de 
sociale premiedruk. Wel wil ik nader bezien - gesteld dat zulke gevallen 
zich inderdaad blijken voor te doen - hoe voorkomen kan worden, dat 
(vrijwillig) verzekerden beroep doen op van overheidswege gefinancierde 
rechtshulp in zaken welke in beginsel door hun verzekering worden gedekt. 
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Overdracht van de eerste naar de tweede lijn 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen hoe zeker wordt gesteld, dat het 
voorwerk, verricht door het bureau voor rechtshulp in het kader van een 
niet geslaagde poging de zaak minnelijk te schikken, volledig ten dienste 
zal staan van een advocaat die de zaak vervolgens in handen krijgt om haar 
uitte procederen. 

Het bij het bureau gevormde dossier zal in beginsel in zijn geheel aan de 
advocaat worden overgedragen, opdat hij zo goed mogelijk geïnformeerd 
wordt over het voorwerk dat door het bureau is verricht. De door de leden 
genoemde gedragsregel verhindert niet, dat de advocaat op de hoogte 
wordt gesteld van schikkingsonderhandelingen die zijn afgesprongen; wèl 
dat hij daarvan in rechte melding zal maken. 

Ik kan niet inzien hoe de inderdaad veelal vloeiende overgang van 
schikkingspogingen, schriftelijke standpuntbepalingen, inschatting van 
proceskansen enz. het vrijwel ondoenlijk zou maken tot het verrichten van 
voorwerk te komen door het bureau waarvan de advocaat, die vervolgens 
wordttoegevoegd, kan profiteren. Het gaat er slechts om, dat een behoorlijke 
schriftelijke verslaglegging plaatsvindt ten behoeve van de dossiervorming. 

De vraag of de bureaus ook tweedelijnsrechtshulp moeten kunnen 
verrichten is in studie. Op bescheiden schaal vindt deze vorm van hulpver-
lening inderdaad toepassing. Ik meen dat de beoogde beheersing van de 
kosten van de van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand, wat dit 
aspect betreft, echter primair moet worden gezocht in samenwerking 
tussen de bureaus en deskundige advocaten. Overigens moge ik verwijzen 
naar mijn uiteenzetting op blz. 34 van de memorie van antwoord aan de 
Tweede Kamer. 

Financieel overzicht 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen naar een geactualiseerd 
financieel overzicht. 

Op grond van de uitgavenontwikkeling over 1981, 1982, en de eerste 4 a 
5 maanden van 1983 wordt geraamd dat de uitgaven van 1982 op 1983 van 
f140 min. to t f 153 a f157 min. zullen oplopen. 

Hierin is verdisconteerd het bezuinigend effect van de invoering van het 
moduulbesluit (omstreeks f 2,5 min.), en de effecten van de overige reeds 
genomen maatregelen zoals bijvoorbeeld het niet verhogen per 1 januari 
1983 van eigen bijdragen, inkomensgrenzen en vergoedingen. Gezien de 
feitelijke ontwikkeling van de uitgaven vanaf mei tot en met september 
1983 bestaat de mogelijkheid dat het geraamde bedrag niet in zijn geheel 
als kasuitgave op het begrotingsjaar 1983 zal drukken, maar ten dele 
doorgeschoven wordt naar 1984. De reden hiervan is dat de invoering van 
het moduulbesluit tot (tijdelijke) vertragingen in de uitbetalingen heeft 
geleid. Eind september waren in de meeste arrondissementen nog nauwe-
lijks moduuldeclaraties verwerkt, terwijl dat er in totaal al meer dan 10000 
hadden moeten zijn. Naar verwachting zal, indien zich verder geen bijzondere 
problemen zullen voordoen, deze achterstand gedeeltelijk in de maanden 
november en december kunnen worden ingelopen. Voor het resterende 
gedeelte zal dus een zekere overloop naar 1984 plaatsvinden. 

De opgelopen achterstand bij het verwerken van de declaraties bemoeilijkt 
het maken van een raming van de kasuitgaven die ten laste komen van het 
begrotingsjaar 1984. Op dit moment is de prognose dat deze tussen de 
f 160 en f 170 min. zullen liggen. Hierbij is rekening gehouden met de 
effecten van de reeds in 1983 genomen maatregelen, maar nog niet met de 
in het onderhavige wetsvoorstel voorgestelde ombuigingsmaatregelen. 
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Misstellingen 

Van de twee kennelijke misstellingen in het wetsontwerp, waarop de 
leden van de fractie van de P.v.d.A. de aandacht vestigden, is de tweede 
reeds gecorrigeerd in de onlangs verschenen tweede nota van wijziging op 
de Wet tarieven in burgerlijke zaken (kamerstukken 17 838); de eerste zal 
eveneens door een nota van verbetering op dit wetsontwerp worden 
rechtgezet. 

De minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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