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Voorwoord

Omstandigheden, kosten en baten fungeren in deze studie als centrale verklarings-

factoren voor het menselijk handelen. Ze vormen als zodanig ook de verklarings-

factoren voor het verloop van dit onderzoeksproject. Als kostenverhogende

omstandigheden vielen vanuit het gezichtspunt van de onderzoekers aan te merken

mentale tegenslagen gedurende het project, de tijdsdruk als gevolg van de grote

beleidsdruk op de voortgang en de beperkingen van het materiaal dat slechts een

niet geheel bevredigende empirische toetsing van het theoretische stramien toeliet.

Kostenverlagende omstandigheden waren er in de vorm van de medewerking en het

geduld van velen rondom de uitvoering van het project.

Aan de batenzijde van onze afweging stond daar tegenover de verwachting dat we

in deze studie verder konden komen dan bij de vorige gelegenheid het geval was.

Immers, inhoudelijk gezien vormt deze studie het vervolg op de studie 'Duurder

recht, minder vraag?' Bij de invoering van de eigen bijdrage in het stelsel van de

gesubsidieerde rechtsbijstand, in de jaren tachtig, rees de vraag in hoeverre een

financiële prikkel individuen zou stimuleren tot een verantwoorde afweging. Thans,

aan het eind van de jaren negentig kwam deze vraag opnieuw aan de orde, nu ter

gelegenheid van de grondige herziening van het subsidiestelsel. Toen kon weinig

meer worden aangetoond dan dat de vraag naar rechtsbijstand in het algemeen

betrekkelijk ongevoelig bleek voor de prijs, thans kunnen we meer zeggen over het

waarom daarvan.

Het tot een einde brengen van een langlopend project als dit hangt vanzelfsprekend

af van de beschikbaarheid van een veelvoud aan personen die allen de hun toe-

bedeelde rol met inzet en doorzettingsvermogen spelen. Op de eerste plaats dienen

hier de leden van de begeleidingscommissie genoemd te worden. Aan de combinatie

van betrokkenheid bij het wel en wee van de rechtsbijstandverlening en de open en

kritische evaluatie van de door ons te berde gebrachte gedachten en bevindingen

hebben we als onderzoekers bijzonder veel profijt gehad. We zullen ons de scherpe

discussies, gegrond op meedenken en tegenwerpen, met genoegen blijven her-

inneren.

Daarnaast zijn we dank verschuldigd aan de (tijdelijke) medewerkers die bij de

organisatie van de gegevensverzameling danwel de analyse ervan betrokken zijn

geweest: Truus Remmelzwaal, Tamara Fischer, Henk Kamps, Frank van Tulder, Cor

van der Wulp, Rene Koetsveld. Ook zijn we het CBS en het SCP erkentelijk voor de

welwillende medewerking om in onderlinge samenwerking met het WODC de door

hen verzamelde data voor gezamenlijk gebruik ter beschikking te stellen.
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daarbij kregen wij van onze collega's Menke Bol, Catrien Bijleveld, Cor Cozijn, Nicole

Mertens en Wilma Smeenk in hun hoedanigheid als leden van de leescommissie. In
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Samenvatting

Doel van het onderzoek en rapportage

Sinds 1 januari 1994 is na een lange voorbereidingsperiode de Wet op de rechts-

bijstand (Wrb) van kracht geworden. Deze wet verving de Wet rechtsbijstand aan

on- en minvermogenden (Wrom) die sinds 1 januari 1958 van kracht was. De Wrb

bracht ingrijpende veranderingen aan in de sinds 1958 bestaande regeling voor

rechtsbijstandsubsidie voor degenen die de kosten voor rechtsbijstand niet geheel

zelfstandig kunnen opbrengen. In algemene zin beoogde men met deze structureel

vernieuwde regeling een vergroting van de bestuurbaarheid en de doelmatigheid

en daarmee een versterking van de politieke legitimatie van de voorziening. De wet

specificeert vier doelstellingen:

- het verlenen van aanspraak op van overheidswege gesubsidieerde rechtsbijstand

aan hen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om die bijstand

geheel zelf te bekostigen;

- het voorzien in voldoende aanbod van rechtshulpverlening;

- het verbeteren van de beheersbaarheid en controleerbaarheid van de uit de

voorziening voortvloeiende uitgaven;

- het moderniseren van de bestuurlijke organisatie.

Het onderhavige onderzoek richt zich op de eerste doelstelling. Op zichzelf wijkt

deze niet af van die in de Wrom, maar de uitvoering van dit algemene beginsel via

de toegangsregulering is wel sterk gewijzigd. We hebben dit onder de noemer ge-

bracht van de herijking van de toegangsvoorwaarden tot de rechtsbijstandsubsidie.

Het doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in de feitelijke gevolgen van

deze herijking. Daartoe zijn twee algemene vragen geformuleerd.

1 In welke mate heeft de wijziging van de voorwaarden voor aanspraak op rechts-

bijstandsubsidie verandering gebracht in het gebruik van rechtskundige dienst-

verlening?

2 In hoeverre komen de feitelijke gevolgen van de wetswijziging overeen met de

beoogde gevolgen?

Veel van de onderzoeksbevindingen zijn reeds vermeld in vier afzonderlijke rappor-

tages: het rapport'Met recht bijstand' (Werkgroep Gebruik gefinancierde rechtsbij-

stand, 1995) en de drie interimrapportages 'Rechtsbijstand: krimpende markten'

(Klijn e.a., 1996), 'De rechtsbijstand afgeprijsd' (Van der Schaaf, 1997) en'Rechts-

bijstand: kiezen of moeten' (Klijn e.a., 1997). De onderhavige rapportage heeft tot

doel de afzonderlijke bevindingen te integreren en in hun samenhang te bekijken.
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Daarom is veel aandacht besteed aan de uitwerking van het theoretische kader dat

ten grondslag heeft gelegen aan het zoeken naar gevolgen. Zo wordt de mogelijkheid

geschapen het waarom van de gevolgen meer inzichtelijk te maken. Een van de

doelstellingen van sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek is immers meer

inzicht te kunnen geven in de gedragsmechanismen achter maatschappelijke ver-

schijnselen. In de eerdergenoemde rapportages is daar onzes inziens onvoldoende

aandacht aan besteed.

Alvorens de specifieke onderzoeksvragen te behandelen, gaan we eerst na wat de

gewijzigde toegangsregulering inhoudt, wat de gevolgen zouden moeten zijn voor

rechtzoekenden en vervolgens wat het theoretische gezichtspunt is van waaruit we

naar de werking van de wet hebben gekeken.

De herijking van de toegangsvoorwaarden

De wijziging van de toegang tot subsidie bestond uit een aantal maatregelen die een

herformulering en aanscherping van de subsidievoorwaarden inhielden. Als sluit-

stuk daarop is de controle op de toepassing versterkt.

Ten eerste was er sprake van een verlaging van de inkomensgrens waaronder men

recht heeft op subsidie. Er is verschil tussen de draagkrachtberekening voor hen die

een gemeenschappelijke huishouding voeren en die voor alleenstaanden. Dat ver-

schil in bestedingsruimte tussen beide situaties werd in de oude wet verdisconteerd

doordat de inkomensgrens voor alleenstaanden f 175 lager was dan de grens die

gold voor samenwonenden. De Wrb sluit voor de vaststelling van de inkomensgrens

aan bij de in de Algemene Bijstandswet gehanteerde methode ter bepaling van een

gelijk welvaartsniveau van verschillend samengestelde huishoudens. In de Wrb is

dan ook de inkomensgrens voor alleenstaanden bepaald op 70% van de grens waar-

binnen samenwonenden nog aanspraak op subsidie kunnen maken. Feitelijk is zo

de inkomensgrens voor alleenstaanden verlaagd en is het aantal personen dat

aanspraak kan maken, op de subsidie verminderd.

Ten tweede bracht de wet een verhoging van de eigen bijdrage voor rechtsbijstand

met zich mee. Dat gebeurde voor de twee verschillende soorten rechtsbijstand die

men kan krijgen. Men kan bijstand krijgen van medewerkers van de Stichtingen

Rechtsbijstand (de vroegere Bureaus voor Rechtshulp). Die hulp was onder de Wrom

gratis. Onder de Wrb is hulp (van maximaal 30 minuten) in het kader van het alge-

meen spreekuur nog steeds gratis. Voor verdergaande hulp van maximaal 2 uur in

het kader van het'verlengde spreekuur' dient men f 30 te betalen. Zaken die meer

tijd vergen of bijstand door een advocaat behoren tot de tweede soort rechtsbij-

stand, toevoegingsbijstand geheten. Deze hulpverlening wordt doorgaans door

zelfstandig gevestigde advocaten verleend. De overheid betaalt de advocaat dan

een vergoeding waarvan de eigen bijdrage is afgetrokken. De eigen bijdrage is met

de invoering van de Wrb verhoogd. Die verhoging is in de laatste fase van de parle-
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mentaire behandeling - onder invloed van een bezuinigingsoperatie - zwaarder uit-

gevallen dan oorspronkelijk voorzien. Dat resulteerde in een schaal van bijdragen

van ten minste f 110 en ten hoogste f 1.300.

Ten derde was er sprake van een aanscherping van de inhoudelijke normering, ge-

richt op de aard van de zaak waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De voorwaarden

waaraan een zaak moet voldoen, zijn strenger geworden. Door de regelgeving, de

jurisprudentie en de daarop gebaseerde beleidsregels van de Raden voor Rechtsbij-

stand-is een uitgebreid systeem van voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand

en toevoegingen totstandgekomen. De belangrijkste inhoudelijke weigeringsgron-

den voor gesubsidieerde rechtsbijstand zijn: het verzoek is van elke grond ontbloot,

de kosten staan niet in redelijke verhouding tot het belang van de zaak, het bedrijfs-

matige karakter van het probleem, en er is geen noodzaak tot rechtsbijstand omdat

de rechtzoekende het probleem redelijkerwijze zelf kan afhandelen.

De gegrondheid van de zaak komt erop neer dat er enige kans van slagen dient te

zijn. Dit is bijvoorbeeld niet het geval als de termijn voor juridische actie verlopen

is. Als het belang van de zaak op geld waardeerbaar is, moet het ten minste f 200

bedragen wil men in aanmerking komen voor het verlengde spreekuur bij de Stich-

tingen Rechtsbijstand, terwijl het minstens f 400 moet zijn wil toevoegingsbijstand

gerechtvaardigd zijn. Immateriële belangen worden van geval tot geval bekeken.

De rechtzoekende kan zaken zelf afhandelen als bijvoorbeeld andere vormen van

hulpverlening openstaan, zoals sociaal raadslieden, maatschappelijk werk of de

gemeentelijke kredietbank. Daaronder vallen veelal aanvragen tot vergunningen en

uitkeringen, zolang er nog geen conflicten zijn tussen de aanvrager en de overheid.

De werking van de subsidievoorwaarden is afhankelijk van de toepassing ervan.

Op de uitvoering van de vroegere wetgeving was onder andere door de Algemene

Rekenkamer nogal ernstige kritiek uitgeoefend. Vandaar dat de Wrb een versterking

van de controle op de subsidieverstrekking met zich mee zou moeten brengen. Dat

resulteerde in een meer uitgebreide en sterker geformaliseerde aanvraag- en toet-

singsprocedure waar het toevoegingsbijstand betreft. Daarnaast vond een striktere

scheiding plaats tussen de hulpverlening en de toetsing van de toevoegingsaan-

vraag. Onder de Wrom waren de twintig Bureaus voor Rechtshulp met beide taken

belast. Onder de Wrb geschiedt toetsing van de toevoegingsaanvraag door een

bureau verbonden aan een van de vijf ressortsgewijs opererende Raden voor Rechts-

bijstand. Een grotere controle op de toegang tot de subsidie vloeit ook voort uit de al

vermelde tijdsafgrenzing van de dienstverlening van de stichtingen. Waar onder de

Wrom de medewerkers van de Bureaus voor Rechtshulp naar eigen inzicht (en regels

van lokaal beleid) aan de'ingenomen zaken' tijd konden besteden, is dat thans niet

meer het geval. Door middel van door de stichtingen te formuleren jaarplannen die

door de raden vervolgens moeten worden geaccordeerd, hoopt de wetgever hier

meer greep op de inzet van middelen te verkrijgen.
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Hoewel de maatregelen ter verscherping van de controle primair gericht zijn op de

professioneel betrokken rechtsbijstandverleners, werken ze voor de rechtzoekenden

uit als aanscherping van de subsidievoorwaarden. Als de inkomensgrenzen, eigen

bijdragen en de inhoudelijke normering niet zo scherp in acht worden genomen,

zijn ze daarmee feitelijk ook minder strikt.

Beoogde gevolgen

Alle bovengenoemde maatregelen beschouwen we als prijs beïnvloedende ingrepen:

in dit geval verhoging van de kostprijs van rechtsbijstand voor rechtzoekenden. Ten

eerste een verhoging voor degenen die onder de Wrb nu niet meer in aanmerking

voor subsidie komen terwijl dat onder de Wrom wel het geval was. Ten tweede een

verhoging voor hen die nog steeds aanspraak kunnen maken op subsidie maar

daarbij thans wel een hogere eigen bijdrage verschuldigd zijn. De achterliggende

gedachte van de wetgever daarbij is dat een verhoging van de kostprijs rechtzoeken-

den dwingt tot een kritischere afweging tussen de te verwachten kosten en te ver-

wachten baten en aanspoort tot een alternatieve keuze.

Met een verhoging van de kosten wordt beoogd hen te stimuleren tot een meer ver-

antwoorde keuze tussen wel of niet een beroep te doen op rechtsbijstand en daar-

mee op overheidsmiddelen. Die doelstelling wordt in deze studie aangeduid met de

term verhoogde selectiviteit. Daar is de voorwaarde aan verbonden dat dit niet zou

moeten leiden tot het ten onrechte verstoken blijven van rechtsbijstand.

De maatregelen zijn daarnaast gericht op een verbetering van de bestaande on-

gelijkheid in de eigen-bijdragetarieven. Niet voor iedereen die aanspraak op de

subsidie mocht maken, gold dat de te maken prijs-inkomensafweging even zwaar

was terwijl dat wel het beleidsstreven was en is. Die doelstelling duiden wij aan met

de term grotere gelijkheid.

Het traceren en waarderen van effecten

Bij het traceren van de gevolgen van de nieuwe toegangsregeling hebben we aan-

sluiting gezocht bij de gedachtengang van de Amerikaanse socioloog Coleman

inzake de relatie tussen collectieve verschijnselen en het individuele keuzegedrag.

Daarin is het uitgangspunt dat macrosociale veranderingen slechts totstandkomen

via het gedrag van individuen. Het handelen van individuen wordt bezien vanuit

de rationele-keuzetheorie. Deze theorie, ook wel gekarakteriseerd als doelgerichte-

handelingstheorie, komt erop neer dat het handelen van individuen begrepen wordt

als het maken van keuzes uit de beschikbare alternatieven. Daarbij kiest de actor

dat alternatief dat hem/haar onder de gegeven omstandigheden de meest gunstige

kosten-batenbalans oplevert. Het gaat om een afweging tussen pro's en contra's

waarbij materiële en immateriële aspecten met elkaar wedijveren. Hoe zwaarder de
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kosten in verhouding tot de verwachte baten, hoe geringer de waarschijnlijkheid dat

de actor een specifieke gedragsmogelijkheid verkiest. Hoe groter de baten van een

mogelijke gedragsoptie, hoe meer de actor bereid is daarvoor kosten te maken.

Individuen maken die veronderstelde kosten-batenafweging niet in het luchtledige,

maar onder de gegeven omstandigheden van hun situatie. Die omstandigheden be-

perken de vrijheid van handelen in meer of mindere mate. We maken onderscheid

tussen handelingsrestricties op drie niveaus. Op microniveau gaat het om individu-

ele hulpbronnen, zoals het inkomen en het sociale netwerk waarover men beschikt.

Met mesoniveau doelen we op de organisatie van de juridische dienstverlening in

ons land, die immers uitmaakt hoe moeilijk het is om gezochte hulp te verkrijgen.

Ten slotte bepaalt op macroniveau het geldende recht of er sprake is van een pro-

bleem waarbij het recht ter oplossing kan worden aangewend.

Om de potentiële werking van de prijsverhoging te begrijpen, zijn nog twee opmer-

kingen van belang. Ten eerste brengt een verhoging van de prijs van het recht op

zichzelf geen wijziging in het inkomen of het netwerk van individuen (microrestric-

ties) en ook niet in het geldende recht of de beleving van individuen van wat recht is

(macrorestricties). Wél verandert er een en ander op mesoniveau: in de organisatie.

Er komt een nieuwe organisatie bij (de Raden voor Rechtsbijstand met nieuwe

regels) en de nieuwe regels vormen voor de advocaten en de medewerkers van de

Stichtingen Rechtsbijstand omstandigheden waardoor zij in hun werk met nieuwe

afwegingen krijgen te maken. Die afwegingen kunnen ertoe leiden dat de regels

anders worden uitgevoerd dan voorzien en dat zou weer kunnen inhouden dat de

bedoelde prijsverhoging niet op de veronderstelde wijze aan de rechtzoekenden

wordt doorberekend. Dit verschijnsel wordt aangeduid met de term onvoorzien

aanbodeffect.

Ten tweede dient men zich ervan bewust te zijn dat de invloed van een prijsverho-

ging beperkt is indien er geen ruimte voor afweging bestaat. Hier doet zich vooral

het belang van het'geldende recht' gelden. Als er sprake is van problemen waarbij

een beroep op recht(sbijstand) formeel danwel feitelijk een afgedwongen optie is,

dan mag van een prijsverhoging niet verwacht worden dat deze bijdraagt tot een

'betere' afweging. Als het al tot een verandering in afweging leidt, in casu het afzien

van rechtsbijstand, hebben we van doen met het bovengenoemde ten onrechte ver-

stoken blijven van rechtsbijstand. Het middel schiet zijn doel dan voorbij. De mate

waarin rechtsbijstand gedwongen is, duiden we in dit rapport aan met de term mate

van rechtnoodzaak.

Terugkomend op de invoering van de Wrb impliceert bovenstaande dat we de nieuw

getroffen maatregelen moeten interpreteren als gewijzigde omstandigheden of han-

delingsrestricties die bij vergelijkbare problemen thans leiden tot andere keuzes in

het beroep op rechtsbijstand dan onder de Wrom het geval was. We concentreren

ons op de rechtsbijstand door de advocaat. Juist deze vorm van rechtsbijstand is
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immers door de Wrb in prijs verhoogd. In hoeverre is er sprake van een verminderd

beroep op de advocaat? Bij het interpreteren van een vermindering in rechtsbijstand

dienen eventuele aanbodeffecten in de beschouwing betrokken te worden.

Of de vermindering voldoet aan de twee door de wetgever beoogde maatstaven

- verhoogde selectiviteit en grotere gelijkheid - is daarmee nog niet in beeld ge-

bracht. In hoeverre is er sprake van een bijdrage tot de selectieve werking? We

hanteren daarbij het begrip rechtnoodzaak. In situaties waar sprake is van grote

rechtnoodzaak, zou het beroep op de advocaat niet of nauwelijks mogen afnemen.

Indien er feitelijk wél sprake blijkt van een afname, duidt dat onzes inziens op een

niet-beoogd Wrb-effect. In gevallen waar van een naar verhouding geringe recht-

noodzaak sprake is, valt een afname in het beroep op rechtsbijstand te begrijpen als

beoogd Wrb-effect.

De gelijkheidsdoelstelling levert minder beoordelingsproblemen op. Na te gaan valt

in welke mate het beroep op de advocaat door alleenstaanden meer overeenkomt

met samenwonenden. Daarnaast kan worden nagegaan of de gebruikers van rechts-

bijstandsubsidie binnen de verschillende inkomenscategorieën met een gelijke

drempel te maken hebben waar het de prijs-inkomensafweging betreft.

Op grond van het voorgaande zijn door ons drie onderzoeksvragen geformuleerd.

1 In hoeverre is er bij de uitvoering van de Wrb sprake van onvoorziene aanbod-

effecten?

2 In hoeverre is er sprake van veranderingen in oplossingsstrategieën die niet

beschouwd kunnen worden als het gevolg van een kritische afweging?

3 In hoeverre is het zo dat de door de Wrb gewijzigde prijs leidt tot een voor alle

subsidiegebruikers gelijke prijs-inkomensafweging?

Resultaten

Aanbodeffecten

In de drie jaren na invoering van de wet, 1994 t/m 1996, is er sprake geweest van een

reductie van 38% in de afgifte van toevoegingen in civiele en bestuursrechtelijke

zaken. Vreemdelingen- en asielrecht is niet in de analyse betrokken, omdat het

aantal toevoegingen dermate door andere omstandigheden dan de invoering van

de Wrb is beïnvloed dat moeilijk vast te stellen is wat de zelfstandige invloed van de

nieuwe subsidieregelgeving is.

Vanuit de rechtzoekende gezien is er sprake van drie intermediaire actoren: de

Raden voor Rechtsbijstand, de advocatuur en de Stichtingen Rechtsbijstand. Bij elk

van deze actoren kunnen aanbodeffecten plaats hebben gevonden die van invloed

zijn geweest op de uitvoering van de toegangsregulering. Dat kan tot gevolg hebben

gehad dat de bedoelde prijsverhoging voor rechtsbijstand anders of onvolledig is

doorgevoerd.
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Bij de raden is nagegaan of er reden is te veronderstellen dat de inhoudelijke toet-

sing van de aanvragen tot rechtsbijstandsubsidie - een toetsing die uit de aard van

de zaak zelf ruimte voor verschillen openlaat - geleid zou kunnen hebben tot meer
afgifte dan beoogd. Onze analyse levert geen aanwijzing op voor een aanbodeffect bij

de Raden voor Rechtsbijstand gedurende de periode 1994 t/m 1996.

Bij de advocatuur riep de inwerkingtreding van de wet - en vooral de naar haar oor-

deel te gebureaucratiseerde procedure ter aanvraag van een toevoeging - sterk nega-

tieve reacties op. Er werd gerept van een ware uittocht uit de 'sociale advocatuur'.

Indien juist, dan zou hier sprake zijn van een aanbodeffect dat neer zou komen op

een extra kostenverhoging voor rechtzoekenden. Immers, naast de prijs zou ook een

krimpend dienstverleningsaanbod extra (afstands)kosten met zich kunnen brengen.

Gegevens die een dergelijk vermoeden zouden kunnen onderstrepen, ontbreken

echter. Voor zover er sprake is van een krimp in het aanbod, dan is dat een gevolg

van een ontwikkeling die al jaren aan de gang is en niet specifiek op conto van de

Wrb geschoven kan worden. Ook bij de advocatuur zijn geen aanwijzingen voor een

aanbodeffect.

Bij de Stichtingen Rechtsbijstand hebben zich twee verschillende aanbodeffecten

voorgedaan. Enerzijds in de vorm van een doorkruising van de afgrenzing van de

dienstverlening in het verlengde spreekuur en de toevoegingsbijstand; anderzijds

in de vorm van het initiatief van de zogenaamde betalende praktijk. Wat die eerste

vorm aangaat: de medewerkers van de stichtingen beschouwden de inperking van

de verlengde spreekuurhulp tot 2,5 uur als onwenselijk zowel vanuit hun professio-

nele invalshoek (een goede afdoening van veel problemen zou naar hun inzicht

meer tijd vergen) als vanuit het oogpunt van de portemonnee van de rechtzoeken-

den (die in zulke gevallen de voor toevoegingsbijstand hogere eigen bijdrage zouden

moeten betalen). In 1994 zijn 20%, in 1995 30% en in 1996 31% van de binnen het

verlengde spreekuur behandelde zaken op een wijze afgedaan die strikt formeel

bezien als toevoegingsbijstand afgeboekt hadden moeten worden. Voor 1996 komt

dat neer op ongeveer 8.500 zaken Op landelijke schaal bezien, heeft dit verlengde

'verlengde spreekuur' het karakter van een gering aanbodeffect. Het effect mag dan

in omvang gering zijn, het geeft wel een goede illustratie van de mate waarin de

werkingskracht van de wet wordt bepaald door de kracht van de tussenliggende

actoren. Dat wordt geïllustreerd door het feit dat de regelgeving op dat punt door

een latere wetswijziging aan de praktijk is aangepast.

De tweede vorm van aanbodeffect is het door een klein aantal stichtingen genomen

initiatief om medewerkers onder te brengen in een aparte rechtspersoon en hen

zaken te laten afdoen tegen een uurtarief dat per saldo rechtzoekenden die een

naar verhouding hoge eigen bijdrage moeten betalen, financieel voordeel oplevert.

Vanuit het perspectief van de wetgever betekent dit een niet-beoogde korting in de

prijs van het aanbod en in die zin is het een vorm van onvoorzien aanbodeffect. De

omvang van dit aanbodeffect bij enkele Stichtingen Rechtsbijstand is ons niet bekend.
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Alles overziende hebben er in de uitvoering van de toegangsregulering geen grote

onvoorziene aanbodeffecten plaatsgevonden die de beoogde kostenverhoging voor

rechtzoekenden in een of andere richting zouden kunnen hebben doorkruist. De

beoogde prijsverhoging lijkt ons in hoge mate te zijn doorberekend aan de recht-

zoekenden, zoals ook de bedoeling was.

8

Selectiviteit

De genoemde reductie van 38% in gesubsidieerde rechtsbijstand mag men niet

gelijkstellen met het minder beroep doen op de advocatuur. Ook zonder subsidie

gaan rechtzoekenden naar de advocaat. De invloed van de Wrb kunnen we uitdruk-

ken in verminderd beroep op de balie gedaan door de categorie rechtzoekenden die

onder het Wrom-regime in aanmerking kwamen voor subsidie. Bij de betreffende

groep was er een afname van 24% in het beroep op bijstand door de advocatuur.

Tevens blijkt dat die afname optrad bij de 'middeninkomens' met een draagkracht

van ongeveer f 2.000 tot f 3.000 per maand in 1994. Het betrof de groep die zowel

onder de Wrom als onder de Wrb niet in de twee laagste bijdragecategorieën viel en

de groep die onder de Wrom nog wel subsidie kreeg en onder de Wrb niet meer. Voor

beide groepen was de hulp van een advocaat het sterkst in prijs gestegen. We zagen

in algemene zin geen afname bij de allerlaagste inkomens (Wrb-bijdragecategorieën

1 en 2) in hun beroep op de advocatuur. Zij zijn slechts met een geringe prijsverho-

ging geconfronteerd. In de toeloop op de Stichtingen Rechtsbijstand hebben zich

geen substantiële wijzigingen voorgedaan.

In hoeverre heeft de prijsverhoging geleid tot de beoogde kritische afweging? De

verzwaarde afweging zou immers niet moeten leiden tot het ten onrechte verstoken

blijven van rechtsbijstand. Het antwoord is gezocht in een vergelijking van de ma-

nier waarop rechtzoekenden hun probleem oplosten ten tijde van de Wrom met die

ten tijde van de Wrb. Aanwijzingen voor niet-beoogde effecten moet men daar

zoeken waar er goed bezien voor probleemhebbers in redelijkheid geen. of nauwe-

lijks mogelijkheid bestaat om een oplossing voor het probleem in kwestie te vinden

buiten de advocaat om. Voor vier rechtsgebieden konden we een rechtnoodzaak-

score vaststellen. Problemen in de sfeer van de sociale zekerheid hebben een naar

verhouding hoge rechtnoodzaak terwijl die op het terrein van 'huur' gekenmerkt

worden door een naar verhouding lage. Arbeidsproblemen en problemen op het

terrein van het verbintenissenrecht liggen qua rechtnoodzaak tussen deze twee

uitersten in.

Naast deze 'rechtnoodzaak' is door ons ook het aspect van de hoogte van de door

rechtzoekenden te verwachten baten in beschouwing genomen. Want hoewel dat

aspect niet de basis vormt voor een beoordeling van het feit of afzien van rechtsbij-

stand al dan niet ten onrechte geschiedt, die verwachting vormt wel een belangrijke

factor die het zoekgedrag van probleemhebbers verklaart. Als maatstaf voor de

mogelijke baten van het zoeken naar een oplossing voor het probleem hanteren
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we in dit onderzoek de'beleefde ernst' van het probleem. Op theoretische gronden

verwachten we dat de invloed van de prijsverhoging vooral te traceren zou zijn in

probleemsituaties met naar verhouding geringe baten voor rechtzoekenden. Die

verwachting blijkt door de bevindingen ondersteund te worden. Juist daar waar

de beleefde ernst naar verhouding gering was, nam het beroep op de advocaat na

invoering van de Wrb af.

In hoeverre is er nu bij een afname in het beroep op de advocaat sprake van het

onterecht verstoken blijven van rechtshulp? In dat kader is de belangrijkste consta-

tering dat de laagste inkomens vergeleken met de Wrom-periode na invoering van

de Wrb nauwelijks meer gebruik van een advocaat bij sociale-zekerheidsproblemen.

Ze doen daar vaker dan onder de Wrom helemaal niets mee. Dit doen ze weliswaar

in situaties waar ze weinig baten van de oplossing van het probleem verwachten

(lage ernstbeleving), maar omdat de rechtnoodzaak in dit type zaken hoog is,

beschouwen we de strategieverandering in geval van sociale-zekerheidsproblemen

bij de lagere inkomens als een aanwijzing voor het optreden van niet-beoogde Wrb-

effecten.

Dit krijgt een extra accent omdat we tevens vonden dat mensen met lagere inko-

mens in het algemeen bij geringe ernst van het probleem (en dus lagere mogelijke

baten) de zaak significant vaker laten zitten dan ze dat gedaan zouden hebben als

het probleem ernstiger was. De middeninkomens laten bij minder ernstige pro-

blemen weliswaar vaker de advocaat en andere deskundigen links liggen, maar in

plaats daarvan proberen ze zelf de zaak op te lossen.

Op grond van ons rechtnoodzaakcriterium beschouwen we de gevonden afnames in

het beroep op de advocaat bij geringe te verwachten baten (lage ernstbeleving) op

de terreinen arbeids- en verbintenissenrecht (gemiddelde rechtnoodzaak) en huur

(lage rechtnoodzaak) eerder als indicaties voor het optreden van de bedoelde effec-

ten van de Wrb. Andere rechtsterreinen, zoals familierecht en bestuursrecht, hebben

we in onze analyses niet kunnen betrekken

Gelijkheid

Is het beleidsstreven 'gelijke monniken, gelijke kappen' door de Wrb meer tot reali-

teit gebracht dan de Wrom deed? De bedoeling was ten eerste de draagkrachtbere-

kening zo in te richten dat de prijs voor rechtsbijstand even zwaar zou drukken op

de beslissing van alleenstaanden rechtsbijstand te verkrijgen als op die van niet-

alleenstaanden. Ten tweede zou het eigen-bijdragetarief moeten leiden tot een

gelijke prijs-inkomensafweging voor iedereen die rechtsbijstand zoekt. De Wrb zou

in beide situaties verbetering moeten brengen.

Vastgesteld kon worden dat een daling in het advocaatgebruik heeft plaatsgevonden

daar waar de nieuwe wijze van draagkrachtbepaling ten aanzien van alleenstaanden

een forse prijsverhoging inhield. Het onder de Wrom bestaande verschil in gebruiks-

patroon tussen alleenstaanden en niet-alleenstaanden is thans verdwenen.
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Is voor alle inkomenscategorieën de prijsdruk in verhouding tot het inkomen nu

even zwaar geworden? Anders gezegd, legt de prijs voor elke inkomenscategorie

een gelijke drempel? Onze analyses wijzen erop dat binnen het subsidiestelsel nog

steeds sprake lijkt vaneen ongelijke prijs-inkomensafweging. Mensen met een naar

verhouding lage eigen bijdrage (tot f 300) hebben een veel grotere kans op rechts-

bijstand door een advocaat dan de mensen met een naar verhouding hoge bijdrage

(vanaf f 500). Nog steeds zijn de laagste inkomens wat het eigen-bijdragetarief betreft,

gunstiger af dan de hogere. Dit verschil speelt zich overigens vrijwel geheel af op het

niveau van adviesbijstand. Bij procesbijstand is de rechtnoodzaak waarschijnlijk

groter en valt er minder te kiezen.

Is er dan geen verbetering opgetreden in vergelijking met het Wrom-regime? Die

vraag is lastig te beantwoorden. Een directe vergelijking kon niet uitgevoerd worden

vanwege vooral de ingrijpende wijzigingen in afgrenzing van categorieën inkomens.

Een complicatie vormt het feit dat het oorspronkelijk door de wetgever voorgestelde

tarief nog voordat het in werking trad, onder invloed van bezuiniging gewijzigd

werd. Door later - ten gevolge van dit onderzoek - aangebrachte wijzigingen in het

tarief is daarin weer verandering gebracht. Voor zover wij konden vaststellen, lijkt

van een substantiële verbetering van de situatie onder de Wrom als gevolg van het

tarief echter geen sprake te zijn.

Conclusie

Hebben die nieuwe regels nu het effect dat de wetgever veronderstelde? Is er sprake

van een verhoogde selectiviteit zoals bedoeld en is er sprake van een grotere gelijk-

heid zoals nagestreefd? In hoeverre is er sprake van verstorende aanbodeffecten?

Dat zijn de vragen waarop dit onderzoek het antwoord diende te geven. Het vormt

daarmee een bijdrage tot de wetsevaluatie die krachtens artikel 65 van de wet bin-

nen een periode van vijf jaar na inwerkingtreding aan de Staten Generaal dient te

worden overlegd.

Ten eerste het selectiedoel. Het beroep op (al dan niet gesubsidieerde) rechtsbij-

stand is als gevolg van de Wrb afgenomen. Er zijn aanwijzingen dat burgers met

problemen die opgelost kunnen worden buiten het beroep op rechtsbijstand, onder

invloed van de hogere prijs ook vaker afzien van de hulp van een advocaat. Dat is

het geval bij huurproblemen en bij problemen in de sfeer van zakelijke overeenkom-

sten. Op basis van hetgeen wij daarvan weten, mag dit'afzien' beschouwd worden

als een effect dat beoogd werd. Maar daarnaast constateren we ook afzien van het

beroep op rechtsbijstand in geval van sociale-zekerheidsproblemen. Gelet op de

aard daarvan menen we dat hier eerder sprake is van 'afzien' dat in mindere mate

beschouwd kan worden als het resultaat van een kritische afweging. We kunnen bij

dit type problemen concluderen dat er een overigens niet-kwantificeerbaar effect is
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in de richting van het ten onrechte verstoken blijven van rechtsbijstand. Hier lijkt,

anders gezegd, sprake van een belemmering op de weg naar het recht.

Ten tweede het gelijkheidsdoel. De voordelige positie van alleenstaanden ten op-

zicht van niet-alleenstaanden onder het Wrom-regime is nu verdwenen; een beoogd

effect. Het is echter nog steeds zo dat de mensen met een naar verhouding lage

eigen bijdrage (tot f 300) een veel grotere kans hebben op rechtsbijstand door een

advocaat dan de mensen met een naar verhouding hoge bijdrage (vanaf f 500). Dat

wijst op een ongelijkheid die in strijd lijkt met het beoogde doel.

Ten derde zijn er nauwelijks verstorende aanbodeffecten gevonden. Alleen het aan-

bodeffect van het verlengde'verlengde spreekuur' (van in totaal meer dan 2,5 uur

rechtshulp) heeft enige betekenis. Dit aanbodeffect is voor het grootste deel tot het

verleden gaan behoren met ingang van 1 juli 1998. Toen trad immers de wetswijzi-

ging in werking waarmee de tijdslimiet ten behoeve van het verlengde spreekuur is

opgehoogd naar 3 uur. Daarmee wordt tevens duidelijk dat onvoorziene effecten

langs twee wegen ongedaan kunnen worden gemaakt: door aanpassing van het

gedrag van de actoren aan de regelgeving ofwel door aanpassing (alsnog) van de

regelgeving aan het gedrag van de relevante actoren.

Op grond van deze resultaten valt te concluderen dat men de Wrb op het punt van

de toegangsregeling, ondanks de afname in het gebruik van rechtsbijstand, zeker

niet kan beschouwen als een stap achteruit of - nog erger - als een mislukking;

kwalificaties die in commentaren en kritieken vanuit het veld bij aanvang aan te

treffen waren. Er is wel degelijk sprake van een verbetering.

Aanbevelingen

Tijdens de uitvoering van het onderzoek stond het beleidsoverleg tussen de staats-

secretaris en de Tweede Kamer niet stil. Daarnaast is over de resultaten van het

beschreven onderzoek al enkele malen tussentijds gerapporteerd. Die rapportages

hebben reeds een impuls gegeven aan een reeks initiatieven tot wijzigingen - waar-

van sommigen reeds omgezet in wetswijziging - die een nadere 'fine tuning' van de

toegangsregels beoogden.

Terugblikkend op het onderzoek vallen er nog twee aanbevelingen voor de toekomst

te doen: aanbevelingen die specifiek betrekking hebben op de werking van de toe-

gangsregulering in de Wrb en aanbevelingen die betrekking hebben op de huidige

situatie in ons land met betrekking tot het beroep op de juridische dienstverlening

ter oplossing van problemen van mensen.

De toegangsregulering in de Wrb
1 De eerste jaren van het nieuwe Wrb-regime werden gekenmerkt door een grote

mate van onderzoek en daardoor'uitgelokt' beleidsactivisme. Het gevolg daar-

van is een aanpassing van de oorspronkelijke regulering op tal van punten. In
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het belang van een zorgvuldig beleid is thans een periode van rust wenselijk.

Op die wijze ontstaat zicht op de werkelijke neerslag van de regelgeving.

2 Een dergelijke 'storingsvrije' periode impliceert niet dat men geen acht behoeft

te slaan op het reilen en zeilen van de toegangsregulering. Integendeel. Gepleit

wordt hier voor een door de Raden voor Rechtsbijstand te institutionaliseren

vorm van monitoren van de effecten. Daarbij kan men naast de uitgebreide

hoeveelheid gegevens die de huidige registratiesystematiek oplevert, gebruik-

maken van bestaande onderzoekinstrumenten die men zo nodig verder zou

kunnen aanscherpen. Op die wijze kunnen de raden gestalte geven aan hun

medebeleidsvormende taak waar het de bewaking van de toegang tot het recht

aangaat.

Het beroep op juridische dienstverlening ter oplossing van problemen

3 Het onderzoek op het terrein van de rechtsbijstandverlening heeft zich sinds de

jaren tachtig onder invloed van het beleidsgerichte karakter primair gericht op

de vraag naar de betekenis van de prijs als sturingsmechanisme. Die aandachts-

concentratie kan beschouwd worden als versmalling van de oorspronkelijk

bredere vraag naar de factoren die van belang zijn voor de ongelijke toegangs-

kansen tot rechtsbijstand (Schuyt e.a., 1976). Die aandachtsconcentratie heeft

echter tevens geleid tot een grotere mate van explicitering van achterliggende

theoretische uitgangspunten. In deze studie is getracht aan dat theoretische

raamwerk een verdere bijdrage te leveren. Dat heeft de relatieve onkunde met

betrekking tot de betekenis van andere factoren dan de prijs van het recht weer

eens zichtbaar gemaakt. Vooral de belangrijke invloed die er van het geldende

recht uitgaat op de handelingsruimte die individuen al dan niet hebben om

problemen ook'buiten het recht om' af te doen, vormt een aspect waaraan in

het empirische onderzoek in ons land weinig of geen aandacht is besteed. Dat

heeft, zo is ook in deze studie duidelijk geworden, consequenties voor de kracht

van het empirische onderzoek ten behoeve van de gewenste beleidsevaluatie.

Het is ook daarom dat verder onderzoek op dit punt hier uitdrukkelijk aanbevo-

len wordt.

4 Naast de theoretische verheldering ontleende het onderzoek van Schuyt en de

zijnen een deel van zijn veel geroemde gebruikswaarde aan het feit dat het zicht

gaf op de veelheid van wegen die leiden naar een mogelijke oplossing van pro-

blemen. Of problemen opgelost worden en zo niet wat daarvan de gevolgen zijn;

langs welke wegen oplossingen gevonden worden en in welke mate het rechts-

wegennet daartoe bijdraagt, dat zijn vragen die thans wellicht nog meer dan in

de jaren zeventig antwoord verdienen. Kan het maatschappelijk klimaat van

toen en daarmee de opgave van het justitiële beleid gekarakteriseerd worden als

georiënteerd op 'meer recht', thans lijkt dat eerder te typeren met de leus 'weg

van recht'. Stimulering van alternatieve oplossingen in de schaduw van het recht
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vergt echter kennis van de huidige infrastructuur van het professionele aanbod

en de wijze waarop bestaande conflicten tot oplosbare problemen worden

gedefinieerd. Het is bepaald geen teken van overdaad als een onderzoek van het

formaat als dat van Schuyt opnieuw ter hand genomen wordt. Zeker niet indien

dat voortbouwt op het thans bereikte theoretisch inzicht.



1

Inleiding

1.1 Het onderwerp van studie

Wetgeving, althans die met een instrumenteel karakter, kan beschouwd worden als

een beredeneerd plan van aanpak van een reeds bestaand danwel een zich aandie-

nend maatschappelijk probleem. Een wet vormt dan een doelgerichte inzet van

specifieke instrumenten. Wat is er in die opvatting meer voor de hand liggend dan

te verwachten dat de uiteindelijke gevolgen van een wet zullen overeenstemmen

met de beoogde? Dat geldt des te meer indien er sprake is van een wet waaraan

jarenlang gewerkt is. Die verwachting vormt de achtergrond van de evaluatie van

de Wet op de rechtsbijstand (Wrb; Stb., 1993, nr. 775) houdende regelen omtrent

de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Deze wet - in werking sedert 1

januari 1994 - biedt een nieuwe regeling voor de overheidssubsidie op rechts-

bijstand en vervangt de Wet rechtsbijstand aan on- en minvermogenden (Wrom;

Stb., 1957, nr. 233).'

Aan het eind van de jaren vijftig, de jaren van de opbouw van de Nederlandse

welvaartsstaat, bood de Wrom de minder draagkrachtige burgers een wettelijke aan-

spraak op de dienstverlening van de advocatuur. De daartoe noodzakelijke beschik-

baarheid van de balie2 werd gegarandeerd doordat de Wrom voorzag in een finan-

ciële tegemoetkoming van overheidswege. De gesubsidieerde rechtsbijstand als

collectieve voorziening was daarmee een feit.3 Althans naar de letter, want pas

onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen van de jaren zeventig kreeg

de wet brede betekenis. In de overgangsperiode van de welvaartsstaat naar de ver-

zorgingsstaat werd door de 'rechtshulpbeweging' de leemte in de rechtsbijstand

1 De Wrom is gedurende de periode 1958 t/m 1993 een aantal malen op onderdelen gewijzigd. De Wrb

moet - zo laat ook de memorie van toelichting duidelijk uitkomen - beschouwd worden als een 'struc-

turele regeling (...) voor de verlening van rechtsbijstand aan hen die daarvoor zelf niet over voldoende

middelen beschikken in zowel civiele en bestuursrechtelijke zaken als in strafzaken'(Kamerstukken II,

1991-1992, p. 2).

2 De balie verleende tot dan toe rechtsbijstand op basis van de vanouds geldende professionele gedrags-

norm dat men als lid van het'nobile officium' zich ook voor de minder draagkrachtigen beschikbaar

stelde in de vorm van pro Deo rechtsbijstand.

3 Strikt gesproken is het hier gestelde niet juist. Al van ouder datum golden wettelijke bepalingen die

advocaten aanspraak gaven op een vergoeding van overheidswege maar die aanspraak beperkte zich

tot de bijstand in geval van procedures ten overstaan van gerechtelijke colleges. Het bereik van die

voorziening was daarmee niet alleen zeer beperkt (Schuyt e.a., 1976, pp. 18 e.v.), ook werd niet altijd de

aanspraak gehonoreerd (Klijn, 1991, pp. 50-51). De Wrom betekende een aanmerkelijke verbreding van

die voorziening.
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'ontdekt'. Zowel het professionele aanbod als het beroep daarop ondergingen in

die periode structurele wijziging. De balie groeide explosief in omvang terwijl zich

binnen haar gelederen een nieuw type praktijk ontwikkelde onder de noemer van de

'sociale advocatuur'. De overheid stimuleerde de uitbouw van een landelijk netwerk

van Bureaus voor Rechtshulp dat in de behoefte aan eerstelijnsrechtbijstand aan de

minder vermogenden diende te voorzien.4 'In elke wijk een rechtspraktijk' zo was de

leuze en de gevolgen waren ernaar. Het beroep op de gesubsidieerde rechtsbijstand

in civiele zaken nam in de periode 1968 t/m 1978 toe met bijna een factor vier (van

244 toevoegingen per 100.000 inwoners tot 857); de in 1974 nieuw opgerichte

Bureaus voor Rechtshulp registreerden in 1981 al 240.000 bezoekers per jaar.

De Wrb beoogde de realisatie van vier vernieuwingen (zie hoofdstuk 2). Een daarvan

betreft de wijziging van de voorwaarden waaronder burgers in aanmerking komen

voor de subsidie voor rechtsbijstandverlening. Wanneer men, zoals in de memorie

van toelichting bij het wetsontwerp, vaststelt dat de oude wetgeving op het punt van

de toegangsvoorwaarden niet meer aan de eisen van de tijd voldoet, ligt het in de

rede om na verloop van enige tijd de nieuwe regeling op haar gevolgen te bezien.

Stemmen die overeen met de in het vooruitzicht gestelde? Dat is kernachtig gezegd

het onderwerp van deze studie waarin de volgende tweeledige vraagstelling centraal

staat. In welke mate heeft de wijziging van de voorwaarden voor aanspraak op rechts-

bijstandsubsidie verandering gebracht in het gebruik van rechtskundige dienstverle-

ning? En: In hoeverre komen de feitelijke gevolgen van de wetswijziging overeen met

de beoogde gevolgen?

De formulering van beide vragen vergt nadere toelichting. Ten aanzien van de eerste

vraag geldt dat met opzet gekozen is voor het neologisme'rechtsbijstandsubsidie'

in afwijking van de gebruikelijke term 'gefinancierde rechtsbijstand'. De reden

daarvan is dat laatstbedoelde term in de publieke discussie op een dubbelzinnige

wijze gehanteerd wordt. Onder gefinancierde rechtsbijstand verstaat men enerzijds

de wettelijke regeling inzake de aanspraak op rechtsbijstandsubsidie, en anderzijds

de juridische dienstverlening zelf. In één oogopslag is duidelijk wat het gevolg is van

dit spraakgebruik wanneer de vraag naar de'toegang' tot de gefinancierde rechts-

bijstand gesteld wordt. Indien verandering in de formulering van toegangsvoorwaar-

den tot subsidie stilzwijgend wordt vereenzelvigd met verandering in het feitelijke

beroep op de dienstverlening, dan wordt het eerste deel van de vraag van deze stu-

die een zinloze. Op slag verdwijnt daarmee de relevantie van empirisch onderzoek

dat juist dient aan te tonen óf, en zo ja in welke opzichten, verandering van regels

leidt tot verandering in het gedrag. Vandaar dat wij het terminologische onderscheid

4 Voor cijfers over de spectaculaire groei van de balie zie Klijn (1981) en Klijn e.a. (1992). Over de op-

komst van de advocatencollectieven zie Klijn (1981) en Klijn e.a. (1986). Cijfers over de snelle groei

van de Bureaus voor Rechtshulp zijn te vinden in Van de Beek e.a. (1984)
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zullen hanteren tussen wijzigingen op het vlak van de regels, aangeduid als 'gesub-

sidieerde rechtsbijstand', en veranderingen op het vlak van het gedrag, aangeduid

als het gebruik van'rechtskundige dienstverlening'.5

Aangaande het tweede deel van de vraag het volgende. De beoogde gevolgen van

de wetswijziging zijn geenszins eenduidig, zoals we in hoofdstuk 2 duidelijk hopen

te maken. Noch pure besparing op de overheidsuitgaven voor de gesubsidieerde

dienstverlening, noch een afname in het gebruik van rechtskundige dienstverlening

als zodanig kunnen als oogmerk van de Wrb worden aangemerkt. De oogmerken van

de wet zijn er veeleer in. gelegen dat onder de nieuwe regeling meer recht gedaan

wordt aan twee fundamentele - de subsidievoorziening legitimerende - beginselen:

dat van de selectiviteit in het gebruik en dat van de gelijkheid in behandeling van

allen die op de subsidie beroep kunnen doen. Het selectiviteitsbeginsel staat voor

de premisse dat overheidsmiddelen pas dan verantwoord ingezet worden indien

er sprake is van situaties die in redelijkheid rechtsbijstand vergen. Het gelijkheids-

beginsel verwoordt in deze context de premisse dat er in de bejegening van aan-

vragers geen onrechtvaardige verschillen mogen optreden. Of beide beginselen

waargemaakt worden - of liever: thans beter waargemaakt worden dan vroeger - is

uiteindelijk het criterium waarop de werking van de Wrb beoordeeld wordt in deze

studie.

1.2 De achtergrond van het onderzoek

Op de vraag naar de aanleiding voor dit onderzoek zijn twee antwoorden te for-

muleren. Het eerste, formele antwoord luidt dat het voortvloeit uit de wettelijke

bepaling dat de wet binnen vijf jaar na inwerkingtreding geëvalueerd moet worden.

Dit onderzoek is te beschouwen als een bijdrage tot die evaluatie. Het tweede ant-

woord komt erop neer dat dit onderzoek logisch voortvloeit uit de betrokkenheid

van het WODC bij eerdere evaluaties op het gebied van gesubsidieerde rechtsbij-

stand. Sedert het begin van de jaren tachtig hebben de vraag naar de toegang tot

de wettelijke voorziening enerzijds en de ontwikkelingen in het gebruik van rechts-

kundige dienstverlening onder invloed van ingrepen in die voorziening anderzijds,

onderwerp van het onderzoeksprogramma van het centrum uitgemaakt. In augustus

1994, drie kwart jaar na de inwerkingtreding, namen de directeuren van de bij de

wet opgerichte Raden voor Rechtsbijstand contact op met het WODC met het ver-

zoek om de in hun ogen zorgelijke afname in het beroep op de subsidieregeling

nader te verkennen. Hoewel een afname in dat beroep een voorzien gevolg was, leek

de omvang van de ontwikkeling op dat moment in strijd met de in het vooruitzicht

5 Opgemerkt wordt dat de Wrb als subsidieregeling niet op alle vormen van rechtskundige dienstver-

lening betrekking heeft. In feite gaat het slechts om die van de advocatuur en de medewerkers van de

Stichtingen Rechtsbijstand (de vroegere Bureaus voor Rechtshulp).
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gestelde. Dit resulteerde eind september van dat jaar in de oprichting van de Werk-

groep Gebruik gefinancierde rechtsbijstand (WGGR). De werkgroep bracht in maart

1995 verslag uit in het rapport'Met recht bijstand' (WGGR, 1995).

In dit rapport is ten eerste een schatting gepresenteerd van de afname van het be-

roep op gesubsidieerde rechtsbijstand op het terrein van zowel het strafrecht als

het civiele en bestuursrecht. Ook is aandacht besteed aan de variatie in afname

tussen de onderscheiden rechtsterreinen en tussen de vijf ressorten. Mogelijke ver-

klaringen van de geconstateerde verschillen zouden enerzijds liggen in de aard van

de problemen, anderzijds in de mate waarin sprake was van verschillen in streng-

heid waarmee in verschillende regio's van het land de Wrom werd uitgevoerd.

Ten tweede besteedde de werkgroep uitgebreid aandacht aan de discrepantie tussen

de in het veld levende verwachtingen en de feitelijke gevolgen van de wet zoals die

in de eerste zes maanden na de invoering zichtbaar werden. In dat .verband werd

ingegaan op de in de loop der jaren opgetreden terminologische verwarring ten

aanzien van het begrip 'vraaguitval' en het in omloop raken van elkaar tegenspre-

kende voorspellingen omtrent de te verwachten gevolgen.

Gegeven het verkennende karakter van het rapport pleitte de werkgroep voor ver-

volgonderzoek, zowel in de diepte als in de breedte. Die aanbeveling werd door de

staatssecretaris bij het in ontvangst nemen van het rapport van harte ondersteund.

Als gevolg daarvan wendden de Raden voor Rechtsbijstand zich in de herfst van

1995 - na overleg met de directie Rechtsbijstand en Juridische beroepen - ten

tweede male tot het WODC met het verzoek bedoeld vervolgonderzoek te entameren.

Met de uitvoering van dat onderzoek is per januari 1996 een begin gemaakt.

1.3 Opzet van de rapportage

Dit rapport integreert het rapport'Met recht bijstand' (WGGR, 1995) en de drie

binnen het kader van het vervolgonderzoek inmiddels gepubliceerde interimrap-

portages: 'Rechtsbijstand: krimpende markten' (Klijn e.a., 1996), 'De rechtsbijstand

afgeprijsd' (Van der Schaaf e.a., 1997) en'Rechtsbijstand: kiezen of moeten' (Klijn

e.a., 1997). Van integratie is sprake in twee verschillende opzichten. Enerzijds gaat

het om een integratie van de onderzoeksbevindingen. Ter wille van de voortgaande

beleidsdiscussie in het parlement werd via tussentijdse rapportages informatie

verschaft aangaande deelaspecten. Daarmee ging onvermijdelijk het zicht op hun

samenhang verloren. Thans dient die samenhang zichtbaar te worden gemaakt.

Anderzijds is er sprake van integratie van de door ons gehanteerde theorie met de

empirische bevindingen. Waar in alle voorgaande publicaties de nadruk lag op die

bevindingen, gaat het in deze rapportage primair om het in-zichtelijk maken van het

'waarom' van deze bevindingen. Anders gezegd: beoogd wordt een explicitering van

de theorie die richting gaf aan onze analyse. De noodzaak daarvan behoeft naar

onze mening geen uitgebreide moti-vering. Het is tenslotte de kernopgave van
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sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek om de gedragsmechanismen gelegen

achter maatschappelijke verschijnselen inzichtelijk te maken zodat beleidsvorming

en -uitvoering daarmee hun voordeel kunnen doen.

Het navolgende betoog bestaat uit drie onderdelen. Onderdeel 1 omvat de hoofd-

stukken 2 en 3. In hoofdstuk 2 wordt het object van onze studie beschreven: de Wrb

als herijking van de toegang tot subsidie. Die herijking bestaat uit twee soorten

maatregelen. Enerzijds is er sprake van een aanscherping van de voorwaarden

waaraan rechtzoekenden moeten voldoen om subsidie te verkrijgen (de vraagzijde),

anderzijds ziet men een versterking van de controle op degenen die direct of in-

direct betrokken zijn bij de verlening van die gesubsidieerde bijstandverlening

(de aanbodzijde). Die maatregelen vormen het instrumentarium voor realisering

van twee beleidsdoelen: een versterking van de selectieve werking van de subsidie-

regeling ('smaller maar meer verantwoord') en een betere invulling van het beginsel

dat alle rechthebbenden op het punt van de prijs-inkomensafweging gelijk behan-

deld moeten worden ('last naar draagkracht'). In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de

zich vervolgens aandienende kardinale vraag: hoe bewerkstelligt de Wrb de veron-

derstelde verandering in het gedrag van rechtzoekenden? Voor het antwoord op

die vraag - een verbijzondering van de algemene vraag naar de sociale werking van

recht - maken we gebruik van de rationele-keuzetheorie en een model waarin het

handelen op individueel niveau in samenhang wordt gebracht met de gevolgen van

dat handelen op collectief niveau. Aan de hand daarvan formuleren wij drie onder-

zoeksvragen.

Het tweede onderdeel van ons betoog bestaat uit de empirische beproeving van de

theoretische veronderstellingen aan de hand van de drie onderzoeksvragen. Hoofd-

stuk 4 richt de aandacht op de eventuele aanbodeffecten van de wet. We kijken naar

de Raden voor Rechtsbijstand, de advocatuur en de Stichtingen Rechtsbijstand. In

hoofdstuk 5 behandelen we eventuele veranderingen in door rechtzoekenden geko-

zen strategieën voor de oplossing van hun rechtsproblemen. Gaat er van de nieuwe

wetgeving een stimulans uit tot een meer kritisch afwegingsgedrag aan de kant van

rechtzoekenden bij hun beroep op rechtskundige dienstverlening en het daaruit

voortvloeiende gebruik van de subsidie? Hoofdstuk 6 poogt de vraag te beantwoor-

den in hoeverre dit gestimuleerde kritischer afwegingsgedrag voldoet aan de ver-

onderstelde conditie dat er voor ieder die beroep wenst te doen op de subsidie,

ook sprake is van een gelijke prijs-inkomensafweging. De Wrb beoogde immers in

dit opzicht de vroegere situatie te verbeteren.

Het derde onderdeel (hoofdstuk 7) omvat een slotbeschouwing over de hier centraal

staande toegangsregulering. Allereerst wordt in retrospectief vastgesteld dat de Wrb

op dit punt bezien zowel beoogde als niet-beoogde effecten teweeg heeft gebracht.

Dit door het onderzoek verkregen inzicht heeft inmiddels geleid tot een revisie van

regels. Het effect daarvan zal zich pas later manifesteren. Allerminst betekent het
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voorgaande dat de hier gepresenteerde bevindingen achterhaald - in de zin van: niet

meer van belang - zijn. Aangenomen dat de wetgever de Wrb voorlopig 'haar gang'

laat gaan, biedt het hier gepresenteerde beeld een ankerpunt voor een door de

raden te realiseren systeem van beleidsmonitoring. Ten slotte ligt de bijdrage van

deze rapportage ook nog op een ander vlak: de ontwikkeling van een theoretisch

kader voor het onderzoek naar de wijze waarop individuen hun rechtsproblemen

oplossen.



2

De herijking van

rechtsbijstandsubsidie

2.1 Algemene doelstelling: een structurele vernieuwing

Het in mei 1992 bij de Tweede Kamer ingediende ontwerp van de Wrb werd gepre-

senteerd als een plan van aanpak van problemen die voortvloeiden uit de ontwik-

kelingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand in de jaren zeventig en tachtig. De

kern van de problemen was gelegen in de onbeheersbaarheid van de uitgaven en

de gebrekkige sturingsmogelijkheden binnen de toen geldende wettelijke regeling.

Het beleid inzake de gesubsidieerde rechtsbijstand vormde inhoudelijk gezien een

variant van het totale kabinetsbeleid van de jaren tachtig, georiënteerd als dat was

op een terugtredende overheid. Concrete vertaling kreeg dit adagium in vele her-

overwegingsoperaties, in de kritische bezinning op de open-eindefinanciering van

voorzieningen en het streven naar externe verzelfstandiging, dat onder meer uit-

mondde in de groei van de zogenaamde zelfstandige bestuursorganen die sturing op

afstand mogelijk moesten maken. Al deze aspecten herkent men bij het doorlezen

van de vele publicaties die de ontwikkeling van het rechtsbijstandbeleid sedert het

midden van de jaren tachtig tot onderwerp hebben. Het is onnodig en ondoenlijk

hier uitvoerig op in te gaan. Van belang is slechts de constatering dat meer en meer

de gedachte veld won dat de wettelijke regeling om structurele vernieuwing vroeg.

Die gedachten culmineerden in het uitermate kritische rapport van de Algemene

Rekenkamer over de organisatie van de gesubsidieerde rechtsbijstand. De onder-

zoekers concludeerden 'dat het huidige systeem van toevoegen veel gebreken

vertoont. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de complexe en op sommige punten

onduidelijke en onvolledige regelgeving. Daarnaast is de Rekenkamer van mening

dat de controlemaatregelen die in het systeem zijn ingebouwd onvoldoende en

inadequaat zijn (Kamerstukken II, 1988-1989b, p. 57). Met dat oordeel was, aldus

werd alom ervaren, de politieke geloofwaardigheid van de geldende regulering ter

discussie gesteld.

Herstel van het politieke draagvlak van de gesubsidieerde rechtsbijstand door ver-

groting van de doelmatigheid en de selectiviteit van de organisatie, dat zou men

kernachtig de centrale opgave van de Wrb kunnen noemen. De memorie van toe-

lichting bij het wetsontwerp van 1991 is daarover zeer expliciet. 'Wij hechten veel

belang aan een verbetering van de controle op het systeem van de gefinancierde

rechtsbijstand. Dat heeft niet alleen te maken met het algemene beleid van de over-

heid gericht op het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzienin-
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gen, maar ook met het feit dat het systeem van de gefinancierde rechtsbijstand nu

zo open is dat het zeer kwetsbaar is voor verwijten dat er door hetzij rechtzoeken-

den hetzij advocaten daadwerkelijk misbruik of oneigenlijk gebruik van gemaakt kan

worden. Bij een zo grote kwetsbaarheid (...) kan een voorziening op de lange duur

niet gedijen. Het risico dreigt dat de voorziening uit een oogpunt van doelmatige

besteding van overheidsgelden niet meer serieus genomen wordt en deswege een

afnemende prioriteit krijgt bij de politieke besluitvorming over de aanwending van

middelen. Alleen daarom al is het zaak de geloofwaardigheid van het systeem te

versterken' (Kamerstukken II, 1991-1992, p. 11). Deze verwoording vormt een voor

niemand mis te verstane echo van het oordeel van de Algemene Rekenkamer drie

jaar daarvoor gegeven.

Het veelomvattende karakter van de Wrb weerspiegelt zich in de vierledige specifice-

ring van de algemene doelstelling van de Wrb (Kamerstukken II, 1991-1992, pp. 4-5).

De Wrb beoogt:

1 het verlenen van aanspraak op van overheidswege gesubsidieerde rechtsbijstand

aan hen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om die bijstand

geheel zelf te bekostigen;

2 het voorzien in voldoende aanbod van rechtshulpverlening;

3 het verbeteren van de beheersbaarheid en controleerbaarheid van de uit de

voorziening voortvloeiende uitgaven;

4 het moderniseren van de bestuurlijke organisatie.

Ten aanzien van al deze doelstellingen bevat de wet maatregelen; we laten ze kort de

revue passeren. We beginnen met de laatste twee doelstellingen. De modernisering

van de bestuurlijke organisatie kreeg zijn beslag in de oprichting van de vijf Raden

voor Rechtsbijstand (één in elk hofressort) als zelfstandige bestuursorganen. Elk van

hen is verantwoordelijk voor het bestuur en het beheer van de rechtsbijstandverle-

ning in het eigen hofressort. Daarnaast zijn de raden nu verantwoordelijk voor de

aansturing van de Stichtingen Rechtsbijstand (voorheen Bureaus voor Rechtshulp

geheten). Waar de bureaus onder de Wrom elk afzonderlijk in rechtstreeks overleg

met het departement het beleid bepaalden, geschiedt dit nu in het overleg tussen

de raden en het departement. Belangrijk met het oog op de derde doelstelling is de

verplaatsing van de besluitvorming over de toevoegingsaanvragen naar de raden:

vroeger beslisten de Bureaus voor Rechtshulp over de toevoegingsaanvragen en nu

ligt die taak bij de Raden voor Rechtsbijstand. In combinatie met een verdere auto-

matisering van de afgifteprocedure van toevoegingen wordt gestreefd naar een gro-

tere doelmatigheid en uniforme toepassing van de regels. Eenzelfde oogmerk ligt ten

grondslag aan het feit dat voortaan de Raden voor Rechtsbijstand verantwoordelijk

worden voor de uitbetaling van de toevoegingshonorering aan advocaten. Voorheen

behoorde dit tot de verantwoordelijkheid van de griffies van de afzonderlijke recht-

banken. De werking van de maatregelen getroffen met het oog op de realisering van



De herijking van rechtsbijstandsubsidie 23

h

doelstellingen drie en vier is inmiddels onderwerp geweest van evaluatie-onderzoek

(Bulder e.a., 1997).

De tweede doelstelling, het voorzien in een voldoende en in de praktijk vooral ook

kwalitatief adequaat aanbod van rechtshulpverleners, vindt zijn vertaling in de in-

schrijfvoorwaarden die de Raden voor Rechtsbijstand stellen aan advocaten die zich

beschikbaar stellen voor het verlenen van rechtsbijstand.6 De vraag hoe dergelijke

voorwaarden zouden kunnen bijdragen aan vergroting van de doelmatigheid en de

kwaliteit van de voorziening, is uitgebreid beantwoord in eerder door het WODC

verricht onderzoek (Van Leeuwen, e.a. 1996). Daarnaast wordt het bereiken van

deze doelstelling gestimuleerd door de toevoegingshonorering van advocaten te

verhogen.

Ten slotte de eerstgenoemde doelstelling: de afbakening van de voorwaarden waar-

aan burgers moeten voldoen willen ze aanspraak kunnen maken op subsidie. De

achtergrond van deze overheidsinterventie op de vrije marktverhoudingen is de

overweging dat zonder deze subsidie delen van de bevolking `ten onrechte' van

rechtskundige bijstand zouden afzien vanwege de daaraan verbonden hoge kosten.7

Het is deze doelstelling - in het spraakgebruik kortweg aangeduid als de toeganke-

lijkheid - die centraal staat in deze evaluatiestudie.8

Afgaande op de letterlijke formulering van deze doelstelling lijkt de Wrb op dit punt

niet af te wijken van de Wrom; immers, ook die wet strekte ertoe deze overheids-

plicht te concretiseren. Toch is er in de instrumentatie - en dus in de oogmerken -

een duidelijk verschil, zo blijkt bij nader inzien. In plaats van het onverkort over-

nemen van de onder de Wrom geldende afbakening van de toegang beoogt de Wrb

een herijking daarvan. Daarover laat de memorie van toelichting geen spoor van

twijfel bestaan. 'Een zo open systeem als de van overheidswege gefinancierde

rechtsbijstand steeds geweest was, zou niet gehandhaafd kunnen blijven. Louter

een codificatie van de inmiddels gegroeide praktijk zou niet voldoende zijn' (Kamer-

stukken II, 1991-1992, p. 3). Kortom: geen codificatie maar modificatie van het alge-

mene beginsel. In paragraaf 2.2 is in detail nagegaan hoe dit streven gestalte kreeg.

6 In de Wrb zijn bepalingen opgenomen die de raden de bevoegdheid geven voorwaarden aan de inschrij-
ving te stellen.

7 Zo bezien is gesubsidieerde rechtsbijstand een profijtvoorziening in de zin zoals gedefinieerd door het

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Juridische bijstand, zo heet het, is een van die goederen 'waartoe

iedereen, ongeacht zijn (...) inkomenspositie altijd of in bepaalde situaties toegang zou moeten hebben.

Wanneer de werkelijke kosten een dusdanig beslag leggen op dit (...) inkomen, dat daarmee feitelijk

gebruik wordt uitgesloten, grijpt de overheid in. (...) Het primaire criterium is of financiële drempels

(in de ogen van de overheid) een overwegende belemmering mogen vormen voor het gebruik van een

bepaalde voorziening, of de (potentiële) gebruikers de waarde van het goed nu onderschatten of niet.
(...) Men spreekt van rechten op dergelijke goederen, hoewel zij niet in alle omstandigheden juridisch
afdwingbaar zijn' (SCP, 1981, p. 14).

8 Gemakshalve spreken we in deze studie voortdurend over de Wrb; een meer precieze formulering zou

vergen dat steeds uitdrukkelijk wordt gesproken over de Wrb voor zover deze de toegankelijkheid regelt.
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2.2 De maatregelen ter herijking van de subsidie-aanspraak
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Twee typen maatregelen worden in het kader van de herijking van de aanspraak op

rechtsbijstandsubsidie getroffen. Er zijn bepalingen die de vereisten waaraan bur-

gers moeten voldoen, aanscherpen en daarnaast zijn er bepalingen die de controle

op de toepassing van die vereisten vergroten.9 De eerste hebben de rechtzoekenden

als object, de tweede de rechtsbijstandverleners en uitvoeringsinstanties. Omdat wij

geïnteresseerd zijn in de regels voor zover het de feitelijke betekenis voor gedrag van

individuen betreft, noemen we deze regels'voorwaarden' die aan het verkrijgen van

rechtsbijstandsubsidie gesteld worden. Welke voorwaarden aan wie gesteld worden,

hoe dat in concreto vorm krijgt en hoe de nieuwe voorwaarden zich verhouden tot

de situatie onder de Wrom, wordt hieronder toegelicht.

2.2.1 Aanscherping van voorwaarden op aanspraak

In drie opzichten is de aanspraak voor rechtzoekenden door de Wrb gewijzigd. Het

betreft ten eerste de inkomensgrens die al of niet toegang tot de voorziening ver-

schaft, ten tweede de hoogte van de verschuldigde eigen bijdrage in geval men aan-

spraak op de subsidie maakt en ten derde de aard van het belang dat in het geding

is.

Wijziging van de inkomensgrenzen

Artikel 34 lid 1 bepaalt bij welk inkomenl0 een individu aanspraak kan maken op

gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de-

genen die een gemeenschappelijke huishouding voeren en alleenstaanden. De wet

maakt geen onderscheid tussen het al of niet gehuwd samenwonen, terwijl in geval

van ongehuwd samenwonen ook het geslacht van de betrokkenen irrelevant is. Het

verschil in bestedingsruimte tussen alleenstaanden en niet-alleenstaanden werd

onder het Wrom-regime verdisconteerd doordat de inkomensgrens voor alleenstaan-

den f 175 lager was dan de grens die gold voor niet-alleenstaanden.

9 Anders dan de eerder gebezigde driedeling'inperking, controle en prijs' (geïntroduceerd in WGGR,

1995, p. 10) die betrekking heeft op de aard van de maatregelen, heeft deze tweedeling betrekking op

het verschil in object waarop ze gericht zijn.

10 Eigenlijk doet men er juister aan te spreken over'draagkracht' die volgens bij Algemene Maatregel van

Bestuur gegeven richtlijnen wordt vastgesteld (vergelijk Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand; KB

11 januari 1994; Stb., 1994, nr. 33). Conform het spraakgebruik worden ook in deze tekst'inkomen'

en 'draagkracht' als synoniem gebezigd. Lid 2 van artikel 34 ziet toe op het in aanmerking te nemen

vermogen van rechtzoekenden. Dat aspect blijft in dit onderzoek geheel buiten beschouwing, voor-

namelijk op grond van de overweging dat in het beschikbare empirische onderzoek dat aspect niet

meegenomen is. Voor zover we daarover uit andere bronnen kennis hebben, blijkt het belang van dit

aspect niet zodanig dat het beeld drastisch gewijzigd wordt.
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De Wrb sluit voor de vaststelling van de inkomensgrens aan bij de in de Algemene

Bijstandswet gehanteerde methode ter bepaling van een gelijk welvaartsniveau van

verschillend samengestelde huishoudens. Daarbij geldt als norm dat een netto-

inkomen van een alleenstaande het equivalent is van 70% van dat van een tweeper-

soonshuishouden. Vandaar dat in de Wrb de inkomensgrens voor alleenstaanden

bepaald is op 70% van de grens die geldt voor niet-alleenstaanden. Daarmee wordt

de inkomensgrens verlaagd en het aantal personen dat aanspraak kan maken op de

subsidie, substantieel verminderd. De verscherping van het onderscheid in tarieven

voor alleenstaanden en niet-alleenstaanden stoelt op de bevindingen uit het door

het WODC/SCP verrichte onderzoek naar mogelijke discriminatoire elementen in de

Wrom (Klijn en Van Tulder, 1990).

Voorgaande maatregel betreft de toevoegingsbijstand, een vorm van rechtskundige

dienstverlening die in overgrote mate wordt verleend door zelfstandig gevestigde

advocaten. Naast deze vorm van rechtsbijstand is er ook nog sprake van juridische

dienstverlening verstrekt door de medewerkers van de twintig Stichtingen Rechtsbij-

stand binnen het kader van de `spreekuurvoorziening'. Een tweede maatregel heeft

betrekking op de inkomensgrens bij die hulpverlening. Onder de Wrom was de

dienstverlening niet alleen geheel gratis maar was de afbakening van de kring der

(aanspraak) gerechtigden ook niet eenduidig. Van meet af aan na de oprichting van

de Bureaus voor Rechtshulp waren er grote verschillen ten aanzien van zowel de

reikwijdte van de doelgroep als de omvang van de dienstverlening. In feite bepaal-

den de bureaus zelf hun doelgroep en hun hulpaanbod. Door de Wrb wordt nu door

middel van een inkomenstoets bepaald welke rechtzoekenden voor hulp van de

stichtingen in aanmerking komen. Deze toets is minder gedetailleerd van aard dan

die bij de toevoegingsbijstand.

De verhoging van de eigen bijdragen

De eigen bijdrage in de gesubsidieerde rechtsbijstand is in twee fasen ingevoerd. De

eerste fase begon in 1981.11 Toen werd een bijdrage opgelegd aan personen met een

nettomaandinkomen tussen f 2.000 en f 2.500 (prijspeil 1981). Personen met min-

der inkomen bleven recht hebben op gratis rechtsbijstand. Personen met een hoger

inkomen vielen buiten de termen van subsidie. De hoogte van de bijdragen varieer-

de van minimaal f 150 tot maximaal f 525. Dit betekende dat ongeveer 30% van

degenen die aanspraak op rechtsbijstandsubsidie konden maken, een bijdrage kreeg

opgelegd (De Groot, 1981). Per 1 januari 1984 werd - ondanks luide protesten vanuit

de kring van de rechtsbijstandverleners - ook de lagere inkomenscategorieën een

eigen bijdrage opgelegd. Daartoe werd een trapsgewijs oplopend tarief ontworpen

11 Strikt gesproken is deze in de praktijk gebruikelijke formulering ietwat onzorgvuldig. De Wrom kende al

vanaf haar inwerkingtreding in 1958 een bijdragestelsel. Maar dat was bijzonder ongedifferentieerd en

werd naar verluidt niet of nauwelijks uitgevoerd (vergelijk Van Manen, 1978).
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waarbij alleen voor de laagste inkomenscategorie (minder dan f 1.500 netto per

maand) een onderscheid werd gemaakt naar de aard van de gevraagde rechts-

bijstand. Voor adviesbijstand gold een bijdrage van f 25, voor procesbijstand f 50.

Men dient zich hierbij te realiseren dat de eigen bijdrage alleen de dienstverlening

van advocaten betreft; bijstand geleverd door de juridische medewerkers van de

Bureaus voor Rechtshulp bleef destijds gratis.

Artikel 35 van de Wrb brengt in deze situatie in twee opzichten wijziging. Ten eerste

wordt de bijstand door de Stichtingen Rechtsbijstand financieel belast. Afgezien van

de gratis blijvende dienstverlening aan bezoekers via het 'algemene spreekuur' (voor

de duur van maximaal 30 minuten), dient voor het 'verlengde spreekuur' (met een

maximum van 2 uur) een vaste eigen bijdrage van f 30 te worden betaald. Rechts-

bijstand die méér tijd vergt, kan slechts verleend worden op basis van een toevoe-

ging waarvoor de inkomensafhankelijke eigen bijdrage geldt.

De tweede wijziging behelst de verhoging van de eigen bijdragen voor toevoegings-

rechtsbijstand. Om de betekenis van de wijziging te kunnen begrijpen, moet men

enige kennis hebben van het verleden en terugkeren naar de situatie in het jaar

1988. Toen verscheen de SCP-studie 'De prijs van de weg naar het recht' (Van Tulder

en Janssen, 1988). Daarin werd geconcludeerd dat het trapsgewijze eigen-bijdrage-

tarief niet de beoogde gelijkheid in financiële zin realiseerde. Rechthebbenden met

een naar verhouding hoog inkomen - in feite de middeninkomens in de samen-

leving - bleken een relatief hoge financiële drempel te moeten overschrijden op

hun weg naar de advocaat. De allerlaagste inkomenscategorie bleek daarentegen

naar verhouding'onderbelast'. Die situatie achtten de onderzoekers niet in overeen-

stemming met het grondwettelijke imperatief tot het realiseren van een 'gelijke toe-

gang'. Ter verbetering van die situatie zou een 'gelijke-drempeltarief' geïntroduceerd

dienen te worden: een tarief dat elk individu binnen het stelsel wél in gelijke mate

naar draagkracht zou belasten. Dit model werd - op verzoek van het departement

tijdens de voorbereiding van de wetswijziging - op zijn consequenties (in volume en

in uitgaven) doorgerekend. De sporen van die exercities zijn in het wetsvoorstel van

de Wrb in twee opzichten terug te vinden. Ten eerste in de aanmerkelijke verfijning

van de opbouw van het tarief: van zeven inkomenscategorieën onder de Wrom naar

twaalf categorieën onder de Wrb. Dat is een bijdrage tot een grotere gelijkheid wat

betreft de prijs-inkomensafweging omdat immers geldt: hoe kleiner de omvang

van een inkomenscategorie hoe groter de kans dat de geldende bijdrage eenzelfde

last vormt voor allen binnen die categorie. Ten tweede werd in de bepaling van de

hoogte van de eigen bijdragen aansluiting gezocht bij het in het SCP-model gehan-

teerde tarief.

Het door de Wrb ingevoerde tarief wijkt echter op een aantal punten van het op dat

model gestoelde tarief af. Ten eerste blijft de wetgever voor de allerlaagste inkomens

vasthouden aan een tarief dat onder het gelijke-drempeltarief ligt. Die keuze berust

op het idee dat de laagste inkomens anders een te hoge drempel zouden ervaren.
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De tweede afwijking betreft de hoogste eigen bijdrage. De hoogte van die bijdrage

berust uiteindelijk op een eerder ingediend maar nooit tot wet verheven voorstel

tot bezuiniging waarin de hoogste inkomens een zogenaamde kostendekkende eigen

bijdrage zouden dienen te betalen (Kamerstukken II, 1988-1989a).12 De tariefstelling

in het Wrb-ontwerp was, juist waar het de hoogste eigen bijdrage betrof, toch geënt

op dat inmiddels teruggetrokken voorstel. Het gevolg daarvan was dat de eigen

bijdrage voor de hogere inkomens hoger uitviel dan op grond van het gelijke-

drempeltarief het geval zou zijn. Bij deze afwijkingen bleef het niet. In het laatste

stadium van de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer werd het

voorgestelde tarief gewijzigd als gevolg van een nieuwe bezuinigingsoperatie waar-

aan ook Justitie haar deel moest bijdragen. Aanvankelijk werd van de zijde van de

minister van justitie voorgesteld om de in het wetsvoorstel gekozen tarieven gene-

riek met f 100 te verhogen. De Kamer echter verzette zich daartegen, vooral van-

wege de hieruit voortvloeiende bijdrage van f 160 voor de laagste inkomenscatego-

rie. Dit resulteerde in een aanpassing van het tarief die neerkwam op 'schrappen'

aan de onderkant van het stelsel en 'toevoegen' aan de bovenkant. Aldus ontstond

een schaal variërend van een minimumbijdrage van ƒ 110 en een maximumbijdrage

van f 1.300 (Klijn, 1994).

Aanscherping van de inhoudelijke normering

Is de combinatie van draagkracht en tariefstelling een voorwaarde gericht op de

persoon van de rechtzoekende, de Wrb kent ook voorwaarden voor rechtsbijstand-

subsidie gericht op de aard van de zaak. Een dergelijk criterium kende de Wrom ook:

de zaak moet gegrond zijn en van voldoende belang om de inzet van overheidsgeld

te billijken. De praktische uitwerking van deze normstelling werd destijds overgela-

ten aan de Bureaus voor Rechtshulp. Van die zijde is de zogenaamde Leidraad bij

het toevoegen in civiele en strafzaken opgesteld; richtlijnen die krachtens hun aard

overigens niet strikt verplichtend waren.

Artikel 12 lid 2 van de Wrb bepaalt in algemene zin wanneer men geen aanspraak

kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. De belangrijkste gronden zijn: het

verzoek is van elke grond ontbloot, de kosten staan niet in redelijke verhouding tot

het belang van de zaak, het karakter van het probleem is bedrijfsmatig, en er is geen

noodzaak tot rechtsbijstand omdat rechtzoekende het probleem redelijkerwijze zelf

kan afhandelen. Artikel 28 geeft daarboven voor het afgeven van een toevoeging nog

een aantal weigeringsgronden, waarvan er één echt inhoudelijk is: het probleem is

i'r

12 Voor een gedetailleerde bespreking van dit wetsvoorstel en de daaruit voortvloeiende consequenties

voor de draagkrachtsystematiek in de Wrom wordt verwezen naar Klijn (1989).
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eenvoudig af te handelen. In het Besluit rechtsbijstand en toevoegcriteria (Brt; Stb.,

1994, nr. 34) is een aantal van deze gronden uitgewerkt.13

De gegrondheid van de zaak ontbreekt bijvoorbeeld omdat de termijn voor juridi-

sche actie verlopen is, het de rechtzoekende alleen te doen is om uitstel van betaling

of executie en als krachtens recente rechtspraak aangenomen mag worden dat de

zaak kansloos is. Het komt erop neer dat er enige kans van slagen dient te zijn.

Als het belang van de zaak op geld waardeerbaar is, moet het ten minste f 200 be-

dragen wil men in aanmerking komen voor het verlengde spreekuur bij de Stichtin-

gen Rechtsbijstand, terwijl het minstens f 400 moet zijn wil toevoegingsbijstand

gerechtvaardigd zijn.14 Immateriële belangen worden van geval tot geval bekeken.

Onder andere rechtsproblemen in verband met de vrijetijdsbesteding van iemand

zijn in de regel van gesubsidieerde rechtsbijstand uitgesloten.

Een rechtzoekende wordt geacht zelf zaken te kunnen afhandelen als bijvoorbeeld

andere vormen van hulpverlening openstaan, zoals sociaal raadslieden, maatschap-

pelijk werk of de gemeentelijke kredietbank. Onder deze uitsluitingsgrond vallen

veelal aanvragen tot vergunningen en uitkeringen, zolang er nog geen conflicten

zijn. Ook afbetalingsregelingen en schuldsaneringen zijn om die reden meestal

uitgesloten van gesubsidieerde rechtsbijstand. In het verlengde hiervan liggen de

eenvoudige zaken die niet voor een toevoeging (maar eventueel wel voor spreekuur-

bijstand bij de stichtingen) in aanmerking komen. Dat zijn bijvoorbeeld personen-

en familierechtzaken bij de kantonrechter, schuldsaneringen, het aanvragen van

uitkeringen of vergunningen, het aanvragen van voor beroep vatbare beslissingen

en verzoeken tot vaststelling van de huurprijs door de huurcommissie.

2.2.2 Verhoging van controle op de uitvoering

Het aanscherpen van subsidievoorwaarden is één, ze moeten om effect te hebben

uiteraard ook worden toegepast op de subsidie-aanvragers; dat is twee. In dit ver-

band dient de kritiek van de Algemene Rekenkamer weer in herinnering te worden

gebracht. 'De controlemaatregelen die ingebouwd zijn in het systeem van de door de

overheid gefinancierde rechtshulp zijn onvoldoende en inadequaat; (...). Grote delen

van de voor rechtshulp bestemde gelden worden uitgegeven zonder dat controle

erop wordt uitgevoerd' (Kamerstukken II, 1988-1989b, p. 41). Zo'n uitspraak wijst

erop dat er klaarblijkelijk situaties zijn waarin door een wetgever gegeven prikkels

niet werken op de wijze zoals verondersteld. Tegen die achtergrond valt het te

begrijpen dat de Wrb de controle op de verlening van de rechtsbijstandsubsidie

beoogt te intensiveren. Die controle is, zoals eerder genoemd, een taak van de bij

13 In het handboek toevoegen van de Raden voor Rechtsbijstand zijn de beleidsregels ten aanzien van

toevoegingsbeslissingen opgenomen, die gebaseerd zijn op bovengenoemde regelgeving.

14 Voor toevoeging in cassatie geldt een op geld waardeerbaar belang van minimaal f 800.
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de wet in het leven geroepen Raden voor Rechtsbijstand. Die taak staat vermeld in

artikel 7 dat bepaalt dat 'de Raad is belast met de organisatie van de verlening van

rechtsbijstand in het ressort en met het toezicht op de uitvoering daarvan.15 Binnen

het raam van deze studie zijn twee vormen van controle door de raden op de toe-

gang relevant: de controle zoals die vorm krijgt in de beoordeling van de (door

advocaten) ingediende aanvraag voor het geven van toevoegingsbijstand, en de

controle op de organisatie van de rechtsbijstand zoals die wordt verleend door de

medewerkers van de Stichtingen Rechtsbijstand.

De controle op toevoegingsbijstand

'Een verzoek om toevoeging wordt gericht tot het bureau [van de Raad voor Rechts-

bijstand] in het ressort waar de rechtsbijstandverlener kantoor houdt. Het verzoek

wordt gedaan op een mede door de verzoeker ondertekend formulier waarvan het

model door Onze Minister wordt vastgesteld' (artikel 25 lid 2). Deze korte bepaling

verwoordt in grote lijnen de nieuwe procedure16 die de praktijk onder de Wrom

vervangt. De aanvraag blijft een schriftelijke procedure maar de plaats van afhande-

ling en de wijze van aanvraag verschillen; daarin schuilt de veranderende controle-

uitoefening. Onder de Wrom geschiedde de afhandeling van de aanvraag op het

Bureau voor Rechtshulp in het eigen arrondissement. Het formulier dat ingevuld

diende te worden, was niet bijster gedetailleerd. De wijze van afdoening varieerde

binnen de arrondissementen nogal qua formaliteit. Maar in het algemeen kan wel

worden vastgesteld dat de bij deze procedure betrokkenen een tamelijk grote

gemeenschappelijkheid hadden in ideaal en achtergrond. Men kende elkaar vanuit

studie, men maakte deel uit van de toen zo bloeiende rechtshulpbeweging, wist van

elkaar uit het werk in de rechtswinkel. Zonder daaraan een negatieve connotatie te

verbinden, kan gesteld worden dat de regeltoepassing inzake de afgifte van toevoe-

gingen plaatsvond binnen een op de rechtsbijstandpraktijk georiënteerde cultuur

van juristen onder elkaar.

De meest zichtbare verandering die de Wrb in de aanvraagprocedure bracht, is het

veel omvangrijkere formulier dat voor elke aanvraag door de rechtsbijstandverlener

ingevuld dient te worden. Duidelijk is dat hier sprake is van een toegenomen for-

mele controle. En meer dan alleen deze tastbare formalisering van de controle

bracht de - letterlijke - verplaatsing van de plek waar de controle wordt verricht,

een formalisering van voorheen informele verhoudingen met zich. De min of meer

horizontale verhoudingen zoals boven geschetst, zijn vervangen door verticale con-

15 Jaarlijks dient de raad een door de minister goed te keuren jaarplan in te dienen en na afloop van het

jaar daarvan verslag te doen. Dat jaarplan is in feite het instrument dat vorm geeft aan de besturing

op afstand die recht doet aan uniformiteit enerzijds en toelaatbare pluriformiteit anderzijds. De wijze

waarop dit besturingsinstrument is gehanteerd in de eerste jaren na inwerkingtreding van de wet,

wordt uitgebreid beschreven door Bulder e.a. (1997).

16 Een nadere toelichting op de aanvraagprocedure is te vinden in bijlage 3.
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tacten met personen die met een andere dan een op de hulpverlening gerichte blik

hun werk doen. Deze weinig tastbare en niet voor elk arrondissement in dezelfde

mate geldende verandering vergrootte het 'administratieve' - door sommigen geken-

schetst als 'bureaucratische' - gehalte van de controle.

De controle op bijstand door de stichtingen

De invoering van de Wrb heeft invloed gehad op de organisatie van de hulpverle-

ningstaak van de Stichtingen Rechtsbijstand. De wet maakt een onderscheid tussen

het verzorgen van een algemeen spreekuur en het verlenen van verdergaande

rechtsbijstand gedurende ten hoogste twee uur (in totaal dus 2,5 uur). Tenslotte

kunnen de medewerkers, anders dan voorheen, nu ook toevoegingsbijstand ver-

lenen (artikel 20).17

Eerder is reeds aangegeven dat de Bureaus voor Rechtshulp de omvang van hun

dienstverlening tot op zeer grote hoogte zelf definieerden. Onderling overleg tussen

de bureaus was er wel maar elk bureau was - ietwat polemisch gezegd - een konink-

rijk en de invloed van het centrale gezag was bijzonder gering. In dat licht is het

begrijpelijk dat kwesties als de mate waarin bureaus zich al dan niet tot de eerstelijn

dienden te beperken of de vraag of de draagkracht op individuele basis vastgesteld

diende te worden, voorwerp van heftig debat vormden zonder dat het tot uniforme

beleidslijnen leidde. Ten aanzien van de inhoud van de hulp gold hetzelfde. Er

waren bureaus die advieshulp beperkt interpreteerden en alle verdergaande hulp

'de deur uit deden' (in de vorm van verwijzing naar advocaten die vervolgens via de

toevoegingsbijstand de benodigde hulp verleenden). Er waren er ook die veel zaken

'innamen' en daaraan vervolgens de tijd besteedden die de zaak naar hun oordeel

behoefde. Uit de weinige beschikbare cijfers valt af te leiden dat het aantal uren dat

men aan die ingenomen zaken besteedde, sterk varieerde; in de jaren 1990 t/m 1993

was dit maximaal 37% tot minimaal 10% van de bestede uren.18

Zonder een al te grote breuk met het verleden te forceren, probeert de Wrb de toe-

gang tot gesubsidieerde dienstverlening bij de stichtingen af te bakenen. Dat ge-

schiedt deels door de aanscherping van de voorwaarden met betrekking tot

rechtzoekenden (vergelijk paragraaf 2.2.1), deels door de eerstelijnshulp van de

toevoegingsbijstand in tijdsduur af te grenzen. Vooral via die tijdsgrens beoogt de

wetgever een deel van de voorheen ongrijpbare 'ingenomen zaken' (die inhoudelijk

17 Dat de medewerkers zich ook als advocaat kunnen laten inschrijven, is geen direct gevolg van de Wrb

maar vloeit voort uit de wijziging van de Verordening op de advocaat in dienstbetrekking (per novem-

ber 1996) onder invloed van de zogenaamde Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit-ope-

ratie (vergelijk De Kemp e.a., 1997)

18 De bron waaruit deze cijfers afkomstig zijn (Ministerie van justitie, z.j., pp. 3, 12) maakt melding van

onnauwkeurigheden in de registratie ten gevolge van de verschillen in registratie tussen de bureaus.

Dat belemmert uiteraard het verkrijgen van een helder beeld. Vermoedelijk geldt evenzeer het feit dat

er ook sprake was van aanzienlijke verschillen in beleid.



De herijking van rechtsbijstandsubsidie 31

grote gelijkenis vertonen met de dienstverlening door advocaten op basis van een

toevoeging) thans ook daadwerkelijk via het instrument van de toevoeging te be-

heersen. De uiteindelijke controle op dit alles krijgt wettelijke gestalte in de bepa-

ling van artikel 21 lid 3. Hierin wordt gesteld dat de stichting een werkplan opstelt

waarin onder meer de werkwijze wordt geregeld. In artikel 24 lid 1 wordt vermeld

dat dit werkplan annex de bijbehorende begroting goedkeuring van de raad behoeft

en onderdeel vormt van het jaarplan dat op zijn beurt is onderworpen aan de goed-

keuring van de minister.

2.3 Beleidsdoelen en gedragsmechanisme

2.3.1 Verhoogde selectiviteit en grotere gelijkheid

De beschreven maatregelen vatten we op als instrumenten die worden ingezet ten

behoeve van achterliggende doelen. De realisering van de beleidsdoelen vormt de

meetlat voor de mate van effectiviteit van de maatregelen. Vandaar dat hier aan-

dacht aan deze doelen dient te worden besteed.

Bij de toelichting van het doel van de wet werd uitdrukkelijk afstand genomen van

het in vorige wetgevingsinitiatieven zo dominante bezuinigingsstreven. 'Dit wets-

voorstel beoogt niet een bezuiniging aan te brengen in de kosten van de gefinan-

cierde rechtsbijstand, maar beoogt wel enige instrumenten te geven om die kosten

beter beheersbaar te doen zijn' (Kamerstukken II, 1991-1992, p. 4). Deze uitspraak is

van belang is omdat deze betrekking heeft op de uitgaven per saldo! Deze uitspraak

die slaat op het 'totaalplaatje', laat onverlet dat op onderdelen besparingen plaats-

vinden. Zo'n onderdeel betreft de 'toegangsregulering' die hier centraal staat.

De hierboven beschreven maatregelen dienen naar het woord van de wetgever

primair een tweeledig doel. Ten eerste een verhoging van de selectiviteit in de aan-

wending van deze subsidie, ten tweede een betere invulling van het beginsel van een

gelijke financiële belasting voor allen die met recht om deze financiële bijstand ver-

zoeken. Beide uitgangspunten golden ook voor de Wrom, de Wrb beoogt een betere

instrumentatie daartoe. Dat brengt daarnaast als beoogd gevolg met zich mee een

verminderd beroep op de subsidieregeling en een daaruit voortvloeiende besparing

in de uitgaven. De memorie is op dat punt duidelijk (Kamerstukken II, 1991-1992,

pp. 13-14).19 Men kan - en analytisch gesproken moet men - een onderscheid

maken tussen doel en gevolg en dus volhouden dat besparing op dit punt niet het

19 De memorie van toelichting meldt dat de meerkosten van de wet - de uitgaven ten gevolge van de ver-

hoging van de vergoedingen voor toegevoegde advocaten en de kosten ten behoeve van de versterking

van de infrastructuur (raden en bureaus) - voor een deel gefinancierd worden uit de besparing voort-

vloeiend uit volumebeperkende maatregelen en de intensivering van de controle (vergelijk ook WGGR,

1995, p. 32 noot 49). De toegangsregulering dus.
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doel was. Denkend in termen van de feitelijke consequenties is besparing het

beoogde gevolg. Daarbij komt overigens wel dat die besparing op een 'juiste' wijze

tot stand dient te komen: voor ieder via een gelijke prijs-inkomensafweging en voor

niemand resulterend in een.'ten onrechte verstoken blijven' van rechtsbijstand.

2.3.2 Verzwaring van de kosten-batenafweging

Alle in paragraaf 2.2 genoemde maatregelen zijn ingrepen die voor rechtzoekenden

de kostprijs van rechtsbijstand verhogen. Het betreft een verhoging voor degenen

die onder de Wrb niet meer in aanmerking voor subsidie komen terwijl dat onder

de Wrom wel het geval was. Zij betalen de prijs die een advocaat op de vrije markt

vraagt. Het is ook een prijsverhoging voor hen die onder de Wrb nog steeds aan-

spraak kunnen maken op subsidie. Zij betalen thans een hogere eigen bijdrage dan

onder de Wrom het geval was. De prijsverhoging hoeft niet alleen het gevolg te zijn

van toepassing van de aangescherpte voorwaarden, maar kan ook voortvloeien uit

een strengere controle op reeds onder de Wrom bestaande en niet-gewijzigde voor-

waarden.

De beleidsstukken informeren ons over de door de beleidsmakers gehanteerde ver-

onderstellingen over het gedrag van de betrokkenen op wie de voorziene maatrege-

len van toepassing zijn. Deze, vaak vanzelfsprekend beschouwde veronderstellingen

zijn van kardinaal belang voor de evaluatie van de werking van de wet in kwestie.

Want hoe vanzelfsprekend de veronderstelde relatie tussen doelen, instrumenten

en het daardoor te bewerkstelligen gedrag ook lijken, dat vormt geen garantie voor

het in de praktijk ook optreden van dat gedrag. Wil onderzoek begrijpelijk maken

waarom maatregelen al dan niet tot het gestelde doel leiden, dan moet het ten

eerste zicht geven op het veronderstelde gedrag en ten tweede aangeven onder

welke omstandigheden dat gedrag zich ook zal voordoen.

De voornaamste premisse van de wetgever is dat het 'verantwoorde' beroep op

rechtsbijstandsubsidie gerealiseerd zal worden doordat de potentiële gebruikers

ervan zich onder de Wrb als gevolg van een verhoogde prijs gesteld zien voor een

verzwaarde afweging tussen de verwachte baten van het beroep op rechtsbijstand-

verlening en de verwachte kosten. Een verzwaring van de kostenpost maakt de

keuze ten gunste van het gewenste goed in kwestie lastiger. Voor hen die door wij-

ziging van de voorwaarden buiten het bereik van de Wrb vallen, is er sprake van een

prijsverhoging als ze toch de hulp van een advocaat blijven inroepen. Hun gedrag

'deert' de overheid strikt financieel gesproken niet langer, zou men kunnen zeggen.

Zij blijven in zoverre nog object van overheidszorg dat die verzwaarde afweging

hen niet mag brengen in een situatie waarin ze ten onrechte verstoken blijven van

rechtsbijstand. Voor hen die onder de Wrb in aanmerking blijven komen voor subsi-

die, geldt ook een verzwaarde afweging tussen kosten en baten, nu in de vorm van

een verhoogde eigen bijdrage voor toevoegingsbijstand danwel een bijdrage voor de
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dienstverlening via het verlengde spreekuur. Deze verzwaring zal moeten leiden

tot de gewenste selectieve vermindering in het gebruik van rechtsbijstandsubsidie.

Twee afsluitende opmerkingen. Ten eerste valt uit de stukken op te maken dat de

wetgever bij de verwoording van de gevolgen van prijsverzwaring soms op twee ge-

dachten lijkt te hinken. Zo wordt in het debat met de Kamer enerzijds gesteld dat de

prijsverzwaring zal leiden tot de beoogde `kritische afweging'. Dit kan niet anders

betekenen dan dat een deel van de vraag die onder het Wrom-regime nog wel tot

toekenning van subsidie leidde dit onder de Wrb niet meer zal doen. Anderzijds

wordt de Kamer voorgehouden dat de wet geen 'vraaguitval' beoogt (Kamerstukken

II, 1992-1993, pp. 16-17). Bij gebrek aan eenduidigheid inzake de inhoud van dit

laatste begrip, ontstaat al snel spraakverwarring.

Ten tweede is het opvallend in dit verband dat alleen aandacht uitgaat naar de

rechtzoekenden. Over de consequenties van de maatregelen voor de rechtsbijstand-

verleners treft men weinig aan. Dat is vanzelfsprekend voor zover verondersteld

wordt dat advocaten, medewerkers van de stichtingen maar ook de medewerkers

van de raden zich zo zullen gedragen dat de uiteindelijke gevolgen van de wet over-

eenkomen met de voorziene. De werkelijkheid van het sociaal-wetenschappelijk

onderzoek leert dat er vaak omstandigheden zijn die deze vanzelfsprekendheid

loochenen.



3

Onder de gegeven omstandigheden

3.1 Collectieve verschijnselen en individueel gedrag

Hoe werkt nu een wet? Hoe komt in de praktijk datgene tot stand wat op papier

wordt afgesproken? Deze vragen stelt rechtssocioloog Griffiths (1996) aan de orde

als hij spreekt over wetgeving als 'zwart zaad op witte akkers'. Met die op het eerste

gezicht nogal vreemde beeldspraak richt hij de aandacht op een doorgaans door

wetgevers, beleidsmakers, politici en onderzoekers impliciet gehuldigde stelling dat

wetgeving als vanzelf effect zal sorteren. Vanzelfsprekend is de relatie tussen wet en

gedrag van individuen echter allerminst. 'Immers, teruggebracht tot zijn essentie is

een wet, op het moment dat deze een wetgevend lichaam verlaat, niet meer dan

zwarte inktvlekken op papier. Althans, voorzover een wet meer is dan dit, behoeft

die meerwaarde specificatie en uitleg, want hoe een wettekst zich laat vertalen in

gedrag met maatschappelijke gevolgen is allerminst evident' (Griffiths, 1996, p. 469;

cursivering van ons). Het antwoord op die vraag luidt volgens hem dat de werking

afhangt van de mate waarin de inktvlekken iets uitmaken voor de dagelijkse situatie

van individuen. Toch is met dit antwoord nog niet verduidelijkt hoe men zich de ver-

taalslag moet voorstellen tussen de tekst van een wet en het gedrag van individuen.

Een poging tot het inzichtelijk maken van het verloop van dat proces treft men aan

in het werk van de socioloog Coleman waar hij zich bezighoudt met het vraagstuk

van de relatie tussen collectieve verschijnselen en het individuele gedrag (Coleman,

1990). Coleman hanteert een model dat een synthese realiseert tussen de verklaring

van het handelen op individueel niveau en de gevolgen van dat handelen op het

collectief niveau. Daarin is uitgangspunt dat macrosociale veranderingen slechts

totstandkomen via het gedrag van individuen. Het is naar onze mening een ade-

quaat model om de werking van de Wrb te conceptualiseren en vervolgens het

empirische onderzoek te structureren.

In het model van Coleman wordt het handelen van individuen bezien vanuit de

rationele-keuzetheorie. Die theorie, ook wel gekarakteriseerd als doelgerichte-han-

delingstheorie, komt erop neer dat het handelen van individuen begrepen wordt

als het maken van keuzes uit de beschikbare alternatieven. Daarbij kiest de actor

dat alternatief dat onder de gegeven omstandigheden de meest gunstige kosten-
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batenbalans oplevert.20 Het gaat om een afweging tussen pro's en contra's waarbij

materiële en immateriële aspecten met elkaar wedijveren. Hoe zwaarder de kosten

in verhouding tot de verwachte baten, hoe geringer de waarschijnlijkheid dat de

actor een specifieke gedragsmogelijkheid verkiest. En: hoe groter de baten van een

mogelijke gedragsoptie, hoe meer de actor bereid is daarvoor kosten te maken. Be-

langrijke veronderstelling in dit verband is dat dit mechanisme altijd opgaat; de

afwegende actor is in het model een constante. Wat verandert, zijn de omstandig-

heden waarbinnen die actor zich bevindt. Dat betekent dat verandering van omstan-

digheden tot verandering in gedragskeuzes kunnen leiden. Het zijn, anders gezegd,

de omstandigheden die bij het hanteren van dit model voor de onderzoeker primair

punt van aandacht dienen te zijn. Zij vormen het aanknopingspunt voor de ver-

klaring van het specifieke gedrag. Deze omstandigheden kunnen het individu meer

of minder beperkingen opleggen; vandaar dat ze in het jargon van dit theoretische

stramien doorgaans omschreven worden als 'restricties'. 21 De variatie in gedrag

wordt op deze wijze dus verklaard uit de variatie in de restricties die het individu

ondervindt bij een vergelijking van de ene met de andere situatie.

Het model van Coleman toegepast op de situatie van dit onderzoek houdt in dat de

Wrb-doelen 'selectie' en 'gelijkheid' (zie hoofdstuk 2) beschouwd worden als collec-

tieve gevolgen van individuele kosten-batenafwegingen bij het kiezen van wegen om

rechtsproblemen op te lossen. Aangenomen dat we die resultaten objectiveerbaar

kunnen maken (zie hoofdstuk 5) en adequaat kunnen meten, dan dient het onder-

zoek ertoe de vraag te beantwoorden hoe nu de samenhang tussen een wijziging

van regels en de gemeten collectieve gevolgen te begrijpen valt en hoe dus die

wijzigingen totstandkomen. Evaluatie van een wet vergt echter niet alleen het

vaststellen van het maatschappelijke resultaat ervan, het vergt evenzeer een uitleg

van de weg waarlangs. Die weg is, volgens Coleman, de'omweg' via het individuele

niveau; de individuele kosten-batenafwegingen die rechtzoekenden maken bij het

kiezen van oplossingen voor hun probleem.

In dit hoofdstuk komt het erop aan duidelijk te maken hoe de nieuwe subsidie-

regeling de situatie van rechtzoekenden wijzigt en wat het verband is met de keuze-

20 Meer genuanceerd heet het'dat een individu op een zodanige wijze kiest uit de door hem waargeno-

men gedragsalternatieven, dat zijn keuze in overeenstemming is met zijn voorkeursordening van de

uitkomsten van de verschillende alternatieven en met zijn opvatting omtrent de waarschijnlijkheid van

het optreden van de uitkomsten van de verschillende alternatieven ' (Koch, 1976, p. 348). Deze these is

in zekere zin als 'leeg' te beschouwen; de theorie krijgt pas empirische betekenis door de keuzesituatie

in concreto te specificeren (zie paragraaf 4.2).

21 Een restrictie is een omstandigheid waardoor iemand belemmerd wordt zijn doel te bereiken. Vanzelf-

sprekend kan men binnen dit kader omstandigheden ook typeren als faciliteiten die een actor behulp-

zaam zijn bij het realiseren van z'n gedragsopties. Inhoudelijk voegt een andere woordkeus niets toe

(en doet het ook niets af) aan het denkmodel. Wij prefereren 'restricties'.
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mogelijkheden die rechtzoekenden hebben. We beginnen met een algemene schets

van de keuzesituatie waarin en de restricties waaronder rechtzoekenden tot een

kosten-batenafweging komen (zie paragraaf 3.2). Op die wijze wordt duidelijk hoe

het bestaande onderzoek in de door ons voorgestane theorie ingepast wordt. In

paragraaf 3.3 geven we vervolgens aan hoe de Wrb binnen dit model geacht moet

worden invloed uit te oefenen op de keuzesituaties van betrokkenen. Met deze

inzichten wordt in paragraaf 3.4 aangevangen met de vertaling van de theoretische

inzichten naar vragen die richting geven aan het onderzoek.

3.2 Gedragsrestricties op drie niveaus

De vraag naar de verklaring van het gedrag van rechtzoekenden bij het oplossen van

een rechtsprobleem is - althans voor de Nederlandse context - aan de orde gesteld

in het onderzoek van Schuyt e.a. (1976). De auteurs voeren vier theorieën ten tonele:

de economische vermogenstheorie (ontleend aan Carlin en Howard, 1965), de sociaal-

pyschologische vermogenstheorie (Carlin e.a., 1966), de participatietheorie (Sykes,

1969) en de organisatietheorie (Mayhew en Reiss, 1969). Op het eind van hun op

deze theorieën gebaseerde analyse merkten de onderzoekers op dat het gedrag van

rechtzoekenden verklaard kon worden met behulp van drie dimensies: het rechts-

probleem, de rechtzoekende en het aanbod aan rechtsbijstand.22 Hoe men zich nu de

relatie tussen de vier theorieën en de drie dimensies moest voorstellen, bleef in het

ongewisse. Dat aspect, onzes inziens een onduidelijkheid in de verklaringsstructuur,

is tot nu toe nooit bevredigend opgelost.23 Naar onze mening is die oplossing wel

voorhanden indien men deze dimensies opvat als drie altijd aanwezige en naar aard

geheel verschillende gedragsrestricties waaronder rechtzoekenden hun afweging bij

het oplossen van hun probleem moeten maken. Het betreft hier respectievelijk

restricties vanuit de individuele context, de institutionele context en de structurele

context. Het zijn restricties gelegen op verschillend niveau: micro-, meso- en macro-

niveau. Dat verschil in niveau maakt duidelijk dat restricties verschillen in reikwijd-

te, in de mate waarin ze individuen raken. Microrestricties hebben alleen invloed

op individuen afzonderlijk. Individuen kunnen elk afzonderlijk meer of minder

door de context waarin zij verkeren, belemmerd worden. Mesorestricties zijn om-

standigheden waarmee verschillende categorieën van individuen te maken hebben.

Macrorestricties gelden voor alle binnen het relevante systeem handelende

individuen. Figuur 1 vormt een schematische weergave van ons theoretische

uitgangspunt en welke actoren op welk niveau gesitueerd zijn.

i`.

.1

1

22 Letterlijk heet het'(...) dat de toegang tot rechtshulp een samenspel is van drie dimensies en enkele

bijkomende factoren (...)' (Schuyt e.a., 1976, p. 281).

23 Voor de details van dit verklaringsprobleem wordt hier verwezen naar Klijn (1991 en 1996).
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Figuur 1: Drie niveaus van gedragsrestricties bij de kosten-batenafweging die individuen

maken bij het oplossen van rechtsproblemen

macroniveau

mesoniveau

microniveau

de structurele context wetgever

geldend recht rechtsprekers

rechtsvormers
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de institutionele context rechtsbijstandverleners

rechtsbijstandaanbod uitvoeringsambtenaren

de individuele context rechtzoekenden

persoonlijke oplossingscapaciteit

Dit algemene onderscheid in restricties passen we toe op de situatie waarover wij

het hebben. Het binnen een samenleving geldende recht valt op te vatten als een

restrictie op het macroniveau. Onder'recht' verstaan we het geheel aan beginselen,

normen, regels, uitspraken en opvattingen waarop we terugvallen in onze samen-

leving als men zegt dat iets 'recht' is of 'in het recht wortelt'.24 Die context struc-

tureert het vertalingsproces van feitelijke ervaringen naar rechtshandelingen of

rechtsproblemen. Het alomvattende karakter ervan maakt dat we het op dit over-

koepelende niveau lokaliseren. De gegeven institutionele structuur waarin de

professionele rechtsbijstand in ons land gestalte krijgt, vormt een restrictie op

mesoniveau. Variatie in die organisatie - in tijd of plaats - structureert het gedrag

van individuen die een oplossing voor een rechtsprobleem trachten te vinden. Ten

slotte, de individuele context; die bestaat uit de oplossingscapaciteit waarover

afzonderlijke personen kunnen beschikken. Het zijn de hulpbronnen waaruit indi-

viduen in variërende mate kunnen putten bij hun oplossingsstreven. We lichten de

invloed van deze drie beperkingen op het keuzegedrag en de kosten-batenafweging

van rechtzoekenden hieronder nader toe aan de hand van bevindingen uit empi-

risch onderzoek.

3.2.1 Microrestricties: oplossingscapaciteit

Het kan nauwelijks toeval zijn dat bij het zoeken naar oorzaken van het al dan niet

gebruikmaken van professionele juridische dienstverlening van meet af aan gedacht

is aan individuele verschillen in hulpbronnen in termen van tijd en geld. Het kun-

nen beschikken over geld vormt vanouds de meest voor de hand liggende verklaring

24 We gaan op de in de literatuur veelbesproken vraag'Hoe komen mensen aan rechtsproblemen?' in deze

studie niet in, omdat de Wrb, voor zover wij kunnen nagaan, op dit aspect van de werkelijkheid geen

invloed heeft gehad. De situatie onder de Wrb is in dit opzicht niet anders dan die onder de Wrom. Wat

mogelijk anders is, is de weg waarlangs oplossingen voor gegeven problemen gezocht worden.
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voor het beroep op recht.25 De gedachtengang daarbij is als volgt. Onder de conditie

dat een maatschappelijk goed als professionele juridische dienstverlening een kost-

prijs heeft, geldt dat (andere omstandigheden gelijkblijvend) een individu minder

van die dienstverlening kan profiteren naarmate hij beschikt over minder financiële

hulpbronnen om die prijs te bekostigen. Die gedachte is verwoord in de economi-

sche vermogenstheorie (Carlin en Howard, 1965) en krijgt in het onderzoek van

Schuyt e.a. (1976) veel aandacht. Op de verklaringswaarde van die theorie is door

velen uitvoerig ingegaan (Griffiths, 1977; Prakken, 1977; Van Tulder en Janssen, 1988;

Klijn, 1991 en 1996). Kort samengevat komen de bevindingen erop neer dat de

hoogte van het inkomen een rol speelt bij de afweging waar het de kosten betreft.

Naarmate de verhouding tussen inkomen en prijs ongunstiger is, ziet men de

frequentie van het beroep op de advocaat afnemen. Maar er is meer.

'Lack of economic resources is undeniably a factor limiting the use of lawyers. How-

ever, this represents only one element in a complex social process leading an indi-

vidual to seek and to obtain legal representation' (Carlin en Howard, 1965, p. 423).

Zo introduceren ze de gedachte aan sociale hulpbronnen als restrictie. Later hebben

ze die restrictie verwoord als/legal competence' (Carlin e.a., 1966). Een onzes in-

ziens ongelukkige benaming omdat daarmee de aandacht primair beperkt wordt

tot strikt psychologische eigenschappen van een individu, zoals diens assertiviteit

of diens contactuele vaardigheden. 26 Op deze wijze wordt voorbijgegaan aan andere

aspecten van sociale hulpbronnen waaronder het sociale netwerk. De centrale ge-

dachte achter het idee van het sociale netwerk als hulpbron is dat het zoeken naar

een oplossing voor een probleem kostbaarder is voor een individu naarmate deze in

zijn directe contactkring minder beroep kan doen op anderen die beschikken over

relevante informatie of over capaciteiten die het betrokken individu kunnen steunen

bij diens zoeken naar de oplossing van een probleem. Een voorbeeld van empirisch

onderzoek waarin de betekenis van deze restrictie zichtbaar wordt, is de studie van

Verkruisen (1993) waarin het beroep op recht door ontevreden patiënten onder

meer verklaard wordt door de rol die mensen uit de directe sociale omgeving van de

patiënten spelen.27

25 Te verwijzen valt naar de klassieke studie van Reginald Herber Smith'lustice and the Poor' waarin het

gebrek aan financiële middelen'the great, the inherent and fundamental difficulty' heet (Klijn, 1991,

P. 17).

26 Onder het label van'sociaal-pyschologische vermogenstheorie' is de betekenis van deze hulpbron door
Schuyt e.a. (1976) in Nederland geïntroduceerd.

27 In deze context valt ook te wijzen op het belang van het informele netwerk voor individuen die een

geschikte advocaat zoeken. Zo melden Veen en Dicke (1990) dat een substantieel deel van de advoca-

tencontacten totstandkomt via verwijzing door vrienden, collegae en bekenden. Uit ander onderzoek

blijkt de categorie rechtzoekenden die aangaf'de weg niet te weten' binnen het aanbod van rechts-

kundige dienstverlening, vaak over een klein netwerk te beschikken (vergelijk Schuyt e.a., 1976, p. 209;
Heynsdijk e.a., 1993, p. 57; Van Manen, 1978, p. 165).



Hoofdstuk 3

3.2.2 Mesorestricties: aanbodstructuur van de rechtsbijstand

40

'Citizens are not brought into contact with the legai profession merely by their

resources but by their problems, institutionalized definitions and the social organi-

zation of problem solution' (Mayhew en Reiss, 1969, p. 317), aldus een zinsnede uit

het betoog dat bij Schuyt e.a. dienst deed als verwoording van de organisatietheorie.

Met die theorie wordt de aandacht gevestigd op de beschikbaarheid van rechtskun-

dige dienstverlening als restrictie voor het beroep erop. In essentie gaat het daarbij

om de gedachte dat naarmate er sprake is van een adequaat georganiseerd rechts-

bijstandaanbod, de kans groter is dat individuen een beroep op dat aanbod doen om

hun rechtsprobleem op te lossen (Blankenburg, 1995).28 De mate van adequaatheid

van organisaties heeft op rechtzoekenden een drempelverlagende werking. Daarmee

nemen de kosten af in de kosten-batenafweging van de rechtzoekenden.

Dat de aanbodstructuur van rechtskundige dienstverlening van belang is, behoeft

binnen de Nederlandse context nauwelijks toelichting. De uit de jaren zeventig

daterende slogan van de rechtshulpvernieuwingsbeweging'in elke wijk een rechts-

praktijk' verwoordt een van de belangrijke aspecten van een adequate organisatie-

structuur: de afstand tot de rechtzoekende. 29 Daarbij ging het om méér dan ver-

kleining van de geografische afstand. Zeker zo belangrijk was de slechting van de

sociale afstand tussen burger en advocaat. Hoewel aan de adequaatheid van het

aanbod nog meer dimensies kunnen worden onderscheiden (vergelijk Van Manen,

1978), heeft de geografische afstand als restrictie in het empirische onderzoek de

meeste aandacht gekregen (Niemeijer, 1979; Van de Beek e.a., 1984; Van Leeuwen,

1986; Van Manen, 1989; Van Tulder, 1992). De bevindingen van dit onderzoek beves-

tigen doorgaans de centrale these.

Er is naar verhouding weinig concludent onderzoek over de invloed van andere

aspecten dan afstand .30 Blankenburg en Verwoerd onderzochten de betekenis van

verschillen in institutionele omstandigheden in Nederland en Noord-Rijnland-West-

falen voor het verschil in keuzegedrag van individuen bij het oplossen van rechts-

problemen (Blankenburg en Verwoerd, 1988; Verwoerd, 1988). Het geldende recht

(macro) en de oplossingscapaciteit (micro) waren hun inziens in beide systemen

28 'Rechtsberatung ist eine Angebot, rechte besser wahrnemen un durchzetsen zu kSnnen - ob aber die

Betroffenen hiervon gebrauch machen, hingt von ihren Entscheidungen ab, deren soziale bedingungen

wir erklíiren mussen, bevor wir sie (in Grenzen) beeinflussen kSnnen' (Blankenburg, 1995, p. 30). Ietwat

overdreven gesteld verdedigt hij de bewering dat de structuur van het aanbod de omvang en de aard

van de rechtsbijstandsvraag bepaalt.

29 Dit concept van laagdrempelige rechtshulp - waarvan Peter Kandler's Law shop (Londen) het para-

digma was - heeft in ons land tweeërlei vertalingen gekregen: in de Bureaus voor Rechtshulp en in de

advocatencollectieven (Klijn, 1981; Prakken, 1985).

30 Een ander dimensie aan de adequaatheid van het aanbod is de invloed die de professional uitoefent op

de aanpak van het probleem (Hes, 1981; Van Manen, 1989; Hekman en Klijn, 1989).
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vergelijkbaar, terwijl het beroep op rechtshulp beduidend verschilt tussen beide

gebieden. De verklaring van die verschillen zochten zij in de verschillen in de orga-

nisatie van het aanbod. 'In our comparison of two countries which in their general

cultures are so much alike, we need no explanation on the basis of mentality to

account for litigation behaviour. The choices of the plaintiffs in using or avoiding

the courts are based on similar strategic rationality's on both sides of the border.

What is different are the incentives which the legal system offers. It is access provided

by infrastructure on the supply side as well as alternatives to courts which deter-

mine the conditions of invoking or avoiding them' (Blankenburg, 1997, p. 62; cursi-

vering van ons).

3.2.3 Macrorestricties: het geldende recht

'Nieuwe wetten scheppen nieuwe rechten. Nieuwe rechten scheppen vaak nieuwe

procedures. Nieuwe rechten én nieuwe procedures scheppen behoefte aan rechts-

hulp. Deze eenvoudige waarneming verklaart veel van de geconstateerde behoeften

aan rechtshulp' (Schuyt e.a., 1976, p. 284; cursivering van ons). Dit is een citaat

gekozen uit de talloze die men kan aantreffen in de literatuur over de ontwikkeling

van de verzorgingsstaat en, daarmee samenhangend, beroep op rechtsbijstand in

ons land. Het verwoordt treffend het recht als omstandigheid die het keuzegedrag

van rechtzoekenden begrenst. Het geldende recht maakt het rechtzoekenden

immers mogelijk om onaangename ervaringen in het maatschappelijk verkeer te

transformeren tot een claim aan het adres van anderen in de vorm van het formule-

ren van 'het recht hebben op' (vergelijk Felstiner e.a., 1981; Miller en Sarat, 1981;

Griffiths, 1983; Verkruisen, 1993). Juist omdat 'rechtsproblemen' er niet zomaar zijn

maar als het ware door actoren uit het sociale verkeer gecreëerd worden, is het ge-

heel aan rechtsregels en procedures een omstandigheid die het keuzegedrag als

geen ander bepaalt. Naarmate dat geheel aan recht(sregels) welhaast 'dwingt' tot

juridisering van teleurstellingen, onverwachtheden en conflicten, vormt die omstan-

digheid een meer of minder grote beperking in alternatieven waaruit geschilhebbers

zouden kunnen kiezen.

De klassieke illustratie van de betekenis van de dwingendheid van het recht als

restrictie voor de keuzevrijheid van geschilhebbers is de door Schuyt e.a. gerappor-

teerde bevinding dat het patroon van advocaatcontact in familie- en strafzaken

duidelijk afwijkt van dat in andere zaken. Waar de verdeling van de contacten over

de verschillende inkomenscategorieën in de andere zaken een U-vorm aannam

- hoge contactfrequenties bij de laagste en de hoogste inkomensklassen en lagere

bij de middenklassen - is er bij familie- en strafzaken sprake van een nagenoeg hori-

zontale lijn. De verklaring daarvan luidt dat bij de familie- en strafzaken sprake is

van 'onvrijwilligheid'; dat contact is 'in zekere zin gedwongen' (Schuyt, e.a., 1976,

p. 110; cursivering van ons). Anders dan de auteurs kunnen wij de aard van deze
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dwang benoemen. Het is de uit de structuur van het geldende (proces)recht voort-

vloeiende dwang; er is sprake van rechtnoodzaak. Die laat weinig of geen ruimte

voor een afweging waar het al of niet rechtsbijstand betreft. Althans in veel mindere

mate dan in geval van consumentengeschillen of burenruzies. Soortgelijke dwin-

gendheid kan men ook ontwaren bij ontslaggeschillen tussen werkgever en werk-

nemer. Zonder zo'n geschil, dus bij aanvaarding van het ontslag door de werknemer,

zouden immers sociaal-verzekeringsrechtelijke problemen ontstaan.

3.3 De Wrb als bezwarende omstandigheid

Nu in het voorgaande uiteengezet is onder welke omstandigheden probleemhebbers

in het algemeen hun afweging maken om al dan niet een beroep op rechtskundige

dienstverlening te doen, moet inzichtelijk worden gemaakt hoe de nieuwe regel-

geving inzake rechtsbijstandsubsidie invloed uitoefent op de afweging van recht-

zoekenden. We lopen daartoe de drie soorten beperkingen opnieuw na. Op die

manier kunnen we vaststellen op welk niveau de Wrb de tijdens de Wrom geldende

restricties verandert.

3.3.1 De Wrb en het geldende recht

De Wrb is een onderdeel van het geldende recht en als zodanig is met de inwerking-

treding ervan, strikt formeel gesproken, het geldende recht gewijzigd. Toch is dat

niet de aard van de verandering waarop we doelen als we het hebben over verande-

ring op macroniveau. De invoering van de nieuwe wet brengt naar ons inzicht geen

verandering in de wijze waarop problemen zich in rechtsproblemen vertalen en

daarmee ook niet in het aantal rechtsproblemen dat zich voordoet. In vergelijking

met de Wrom zijn mensen onder invloed van de Wrb conflicten niet eerder als

rechtsprobleem gaan benoemen; evenmin is het besef aangaande wat recht en

rechtvaardig is gewijzigd.31 Het feit dat voor bepaalde problemen de beschikbaar-

heid van subsidie is beperkt danwel afgeschaft laat het geldende recht dus onverlet,

zo stellen we.

Toch is er een indirecte samenhang tussen de Wrb en het geldende recht die van

betekenis is voor de vraag in hoeverre mensen gedwongen worden hun problemen al

dan niet via een beroep op recht op te lossen. Anders gezegd, er kunnen wijzigingen

in het recht optreden, die dat tranformatieproces van probleem naar rechtspro-

31 Voor de stelling dat de Wrb-regelgeving niet van invloed is op de totstandkoming van een rechtspro-

bleem valt aan te voeren dat ons in de vele publicaties omtrent de Wrb geen enkel betoog bekend is,

waarin de gedachte naar voren komt dat deze wet wel verandering kan brengen in de opvattingenover

recht en/of rechtvaardigheid. Empirische ondersteuning van deze stelling kan men ontlenen aan de

analyse van Van der Wulp en Klijn (1997) inzake de ontwikkeling in het aantal rechtsproblemen in ons

land in de periode 1992 t/m 1996.
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bleem beïnvloeden en daarmee ook de vraag naar rechtsbijstand (en de subsidie

daarvoor). Die invloed gaat echter'buiten' de Wrb om en kan in verschillende rich-

tingen werken. Een voorbeeld van externe invloed die een groter beroep op rechts-
bijstand bewerkstelligt en daarmee de drukkende invloed van de Wrb 'tegenwerkt',

vormt de ontwikkeling in het beroep op rechtsbijstand ten gevolge van de sedert 17

januari 1994 in werking getreden Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische

ziekenhuizen (Bopz). Deze wet wijzigt de rechtspositie van gedwongen opgenomen

psychiatrische patiënten. Ten aanzien van de te volgen procedure bij de rechterlijke

toetsing van de dwangopname bepaalt de wet dat de rechter verplicht is de patiënt

een advocaat toe te voegen (Hoekstra en Leuw, 1996, pp. 72-74). Het gevolg van de

wet is een sedertdien sterke stijging in het aantal ambtshalve opgelegde toevoegin-

gen.32 Binnen het civielrechtelijke domein valt te denken aan de invloed van de

inwerkingtreding van de Wet boeten, maatregelen, terug- en invordering sociale

zekerheid.33 Deze wet heeft, overigens geheel tegen de beoogde doelstelling in,

geleid tot een formidabele toename in het beroep op de kantonrechter inzake

ontbinding van arbeidsovereenkomsten en daarmee tot een groeiende 'noodzaak'

tot een beroep op de advocaat (Scholtens, 1997a).34 Dit zijn beide voorbeelden van

ontwikkelingen die het beroep op (gesubsidieerde) rechtsbijstand verminderende

effect van de Wrb als het ware teniet zouden kunnen doen en daarmee - althans

bij oppervlakkige waarneming van alleen de aantallen afgegeven toevoegingen -

aanleiding zouden kunnen geven tot een onderschatting van het neerwaartse Wrb-

effect. Evenzeer denkbaar zijn ontwikkelingen in het recht die een vermindering in

het beroep op de advocaat bewerkstelligen doordat de dwingendheid van het recht

afneemt. Zulke ontwikkelingen kunnen - bij oppervlakkige waarneming - leiden tot

een overschatting van het Wrb-effect. Gedacht kan worden aan wijzigingen in de

sfeer van de sociale-zekerheidswetgeving. 35

Al met al, vastgesteld kan worden dat de aard van het geldende recht als macro-

restrictie van belang is in termen van dwingendheid van het beroep op recht(sbij-

32 De tegengestelde ontwikkeling tussen het 'gedwongen' beroep op rechtsbijstand(subsidie) en het

vrijwillige is al gesignaleerd bij de eerste verkenningen (WGGR, 1995, p. 24 e.v.). Nadien is deze

ontwikkeling nauwkeurig in beeld gebracht in het door medewerkers van de directie Rechtsbijstand en

Juridische Beroepen vervaardigde rapport Ambtshalve toegevoegd: de begroting uit balans (Ministerie

van justitie, 1997a). Overigens doet zich op dit terrein ook de invloed gevoelen van het geïntensiveerde

beleid bij de uitzetting van vreemdelingen als ook de algemene intensivering van het opsporingsbeleid.

33 Wet van 25 april 1966; Stb. 1996, nr. 248.

34 Scholtens (1997b) heeft later verslag gedaan van overleg tussen de advocatuur, de kantonrechters en de

uitvoeringsinstanties, hetgeen ertoe geleid heeft dat van de mondelinge behandeling van deze zaken

wordt afgezien.

35 In concreto valt te denken aan de Wet uitbreiding Ioondoorbetaling bij ziekte. Een hypothetische maar

niet ondenkbeeldige situatie vormt de eventuele invoering van een administratieve scheidingsproce-

dure via de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook dat zou een vermindering van de vraag naar

rechtsbijstand tot gevolg hebben.

h
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stand). Naarmate de afhandeling van een probleem meer gebonden is door juridi-

sche omstandigheden, geeft dat het individuele afwegingsproces minder ruimte.

Een prijsverhoging kan onder die omstandigheden naar verhouding minder invloed

uitoefenen op de kosten-batenafweging. In het dagelijkse spraakgebruik luidt de

verwoording van die situatie: 'Ik heb geen keus.'

3.3.2 De Wrb en de rechtsbijstandorganisatie

De Wrb wijzigt de institutionele context op twee manieren: er wordt een nieuwe

controlerende instantie geïntroduceerd (Raden voor Rechtsbijstand), en de condi-

ties waaronder de rechtsbijstandverleners (advocaten en medewerkers van de Stich-

tingen Rechtsbijstand) hun werk uitvoeren, worden gewijzigd. Verandering van die

werkcondities betekent dat men wijzigingen in het gedrag van deze intermediaire

actoren wil aanbrengen waar het of de rechtsbijstandverlening aan rechtzoekenden

of de beslissing tot het al dan niet in aanmerking komen voor subsidie aangaat.

Naarmate dit gedrag niet wetsconform verloopt, kunnen we spreken van onvoor-
ziene aanbodeffecten. Zou de Wrb dergelijke effecten kunnen oproepen? Dat is een

drieledige vraag.

De Raden voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is geen rechtsbijstandverlenende instantie maar omdat

de raad zich bezighoudt met de beoordeling van de toevoegingsaanvraag, maakt

deze onderdeel uit van de relevante institutionele context. De medewerkers van de

raad beoordelen of de toevoegingsaanvraag gehonoreerd dient te worden op basis

van zowel de regels van de Wrb (en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten) als

de binnen de raad geldende 'beleidsregels'. De uitvoeringsregels hebben onder

andere tot doel de medewerkers ertoe te brengen de subsidie-aanvragen binnen een

redelijke (door de organisatie vastgestelde) termijn af te doen terwijl er tevens kwa-

liteitseisen aan die afdoening worden gesteld. Dat laatste geschiedt direct via de

interne controle en indirect via de advocatuur die tegen onjuist geachte beslissingen

bezwaar en beroep kan aantekenen.

In welke zin biedt deze situatie nu mogelijkheden tot beslissingen die anders uitpak-

ken dan door de wetgever verondersteld? Dat is in feite de vraag naar de prikkels die

de individuele medewerker heeft tot het verrichten van werk. Inkomensprikkels zijn

er in dezen niet want de betrokkenen zijn in loondienst; meer of minder beschik-

kingen afhandelen heeft geen invloed op de optimalisering van de eigen situatie.

Resteert de tijdsprikkel; hoe sneller men het opgedragen werk kan afdoen, hoe be-

vredigender de situatie voor de medewerker. De beslissingsprocedure die men heeft

uit te voeren bestaat - analytisch gesproken - uit twee onderdelen: de financiële

en de inhoudelijke toetsing. Dat proces is voor een groot deel gebaseerd op een

geautomatiseerde procedure waarbij sprake is zowel van 'harde' - geobjectiveerde -
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normen (de normen met betrekking tot de financiële situatie van de rechtzoekende)

als van 'zachte', meer open en voor subjectieve inkleuring vatbare criteria. Toepas-

sing van de eerste normen levert de snelste en, gezien de aard van de toetsing,

nauwelijks van de uniforme wettelijke normering afwijkende resultaten op. Het ligt

dus voor de hand aanvragen allereerst daarop te beoordelen. Meer werk en minder

eenduidig in de uitkomst is de inhoudelijke toetsing. Als er afwijkingen van de wet-

telijke normering mogen worden verwacht, dan is dat eerder op het gebied van de

zachte normen. Bij de invulling daarvan zal de medewerker - om te voorkomen dat

zijn beslissingen bij controle aanleiding geven tot herroeping - zich aansluiten bij

het binnen de raad bestaande beleid in deze. Als onder deze omstandigheden naar

verhouding andere beslissingen worden genomen dan beoogd was door de in de

Wrb genomen maatregelen, is er sprake van een onvoorzien aanbodeffect bij de

raden. De prijsverhoging voor rechtskundige dienstverlening door een advocaat

wordt dan niet bij elke raad op dezelfde wijze doorberekend aan de rechtzoekenden.

In dat geval verwachten we dan ook grotere verschillen in beoordeling tussen de

raden waar het de zachte normen betreft en geen of in elk geval kleinere verschillen

bij de harde-normbeslissingen.

De advocatuur

De invoering van de Wrb veronderstelt, net zoals de Wrom dat deed, dat de advoca-

tuur bereid is om de zaken te doen tegen het door de overheid bepaalde tarief. Hoe

zeer het tarief vooral in de jaren tachtig onderwerp van veel debat en uiteindelijk

hooglopende onenigheid tussen de balie en de minister van justitie is geweest,

wordt hier gemakshalve bekend verondersteld (Klijn, 1991, pp. 206-207). Het resul-

teerde uiteindelijk in het advies van de Commissie-Polak om, in het kader van ver-

betering van de werkrelatie, de honorering met 25% te verhogen (Commissie-Polak,

1989, p. 30). Dat is geschied met de inwerkingtreding van de Wrb. Niettemin is de

onvrede over de hoogte van de vergoeding gebleven. Die onvrede werd nog verhe-

vigd door de naar het oordeel van de advocatuur veel te bureaucratische aanvraag-

procedure voor toevoegingen en het bij de Wrb ingevoerde inschrijfvoorwaarden-

beleid (Van Leeuwen e.a., 1996, pp. 97-99; Bulder e.a., 1997, pp. 47-49). Dit alles is

van belang omdat, indien het zo zou zijn dat advocaten zich op omvangrijke schaal

zouden terugtrekken uit de gesubsidieerde sector, er sprake zou zijn van een on-

voorzien aanbodeffect in de vorm van een verminderde toegankelijkheid van

rechtskundige dienstverlening. Deze verwachting over een terugtreding is waar-

schijnlijker naarmate de advocaat wat inkomen betreft, minder afhankelijk is van

de gesubsidieerde rechtsbijstand. In die situatie weegt het geringe verlies aan in-

komsten wel op tegen de winst van het 'bevrijd zijn' van 'dat gezeik' - zoals een

oudere advocaat-respondent onparlementair maar duidelijk te verstaan gaf (Klijn

en Van Leeuwen, 1996).
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Wellicht is er in een ander opzicht sprake van een onvoorzien aanbodeffect. Juist

gelet op de beroepsnorm - dat iedereen rechtsbijstand dient te kunnen krijgen -

en de financiële afhankelijkheid van de advocaat van de markt, is het heel goed

denkbaar dat advocaten ervoor kiezen tijd te besparen op de voor hen onnodige

'papieren rompslomp' van de toevoegingsaanvraag zonder daarmee de rechtzoeken-

de in de kou te laten staan. Dat kan, zeker in situaties waar de dienstverlening

bestaat uit kortstondig optreden buiten rechte, door de cliënt een nagenoeg gelijke

prijs te laten betalen die deze anders zou betalen in de vorm van de door de raad

opgelegde eigen bijdrage. Een dergelijk gedrag waarin voor beide partijen 'voordeel'

behaald wordt, resulteert in minder subsidie-aanvragen maar niet in minder feite-

lijke rechtsbijstand. Wij verwachten dat deze optie zich voor zou kunnen doen bij

zaken waarin een naar verhouding hoge eigen bijdrage zou worden opgelegd en de

tijdsinvestering van de advocaat niet al te omvangrijk is. Een wellicht op grotere

schaal te verwachten variant is een tariefverlaging door de advocatuur. Uit vrees

voor marktverlies of uit sociale overwegingen kan de advocaat zijn prijs dusdanig

bijstellen dat zowel hij als de rechtzoekende er voordeel bij hebben.36 Beide laatste

aanbodeffecten lijken alleen waarschijnlijk bij die advocaatpraktijken die voorheen

- onder de Wrom - qua marktaandeel sterk afhankelijk waren van de gesubsidieerde

rechtsbijstand. Overigens, het is hier interessant dat het laatstbedoelde effect vanuit

het perspectief van de wetgever onvoorzien maar niet ongewenst genoemd mag

worden. De Wrb zou op die wijze, hoewel gericht op een specifiek segment van de

markt, een effect veroorzaken waarvan meer mensen kunnen profiteren (waarbij

dan wel verondersteld wordt dat niet op de kwaliteit wordt ingeboet).

De Stichtingen Rechtsbijstand

De introductie van de Wrb heeft de werksituatie van de medewerkers van de stich-

tingen gewijzigd. Voorheen was alle advieshulp - van een kortdurend spreekuurcon-

tact tot en met een 'ingenomen zaak' - voor de cliënt gratis terwijl de medewerker

daaraan grotendeels naar eigen inzichten tijd kon besteden. Die vrijheid is nu

gelimiteerd. De wijze waarop medewerkers van de stichtingen met die inperking

omgaan, kan leiden tot onvoorziene aanbodeffecten. Anders dan de zelfstandig

gevestigde advocaat is de medewerker van een Stichting Rechtsbijstand voor zijn

inkomen niet afhankelijk van het type dienstverlening. Het al of niet toevoegingen

36 Dit gedrag - het'inleveren' op de korte termijn met het oog op 'winst' op de langere termijn - is een

veel voorkomend fenomeen. Een mooi voorbeeld daarvan treft men aan in de door Cozijn beschreven

praktijk van advocaten in hun hoedanigheid van curator bij faillissementen. Hij rept over een cyclisch

verband tussen de bereidheid van de curator om grote inspanningen te leveren in een specifieke situa-

tie waarbij hij zelf verlies lijdt en het uiteindelijke nettoresultaat over het geheel van al zijn inspannin-

gen. 'Naarmate de curator bereid is zelf meer risico te lopen, wordt de kans groter dat bij de toewijzing

van een volgend faillissement rekening wordt gehouden met het eerder geleden verlies' (Cozijn, 1991,

p. 33).
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doen heeft in dat opzicht geen enkele consequentie gegeven het loondienstverband

van de medewerkers. De prikkel om zich aan de regels van de wet te houden, zit dan

ook voor een belangrijk deel in de directe controle op het werk. Als die controle

gering is en tegelijkertijd de regels omtrent de afbakening van het verlengde spreek-

uur en de toevoegingsbijstand door medewerkers als strijdig met hun professionele

opvattingen worden ervaren, heeft de individuele medewerker weinig prikkels om

wetsconform te handelen. Bekend mag worden verondersteld dat de inperking van

het verlengde spreekuur en de invoering van de eigen bijdrage door velen binnen

de wereld van de Bureaus voor Rechtshulp als een onwenselijke drempel naar de

rechtsbijstand werd beschouwd. Nu heeft de medewerker de mogelijkheid het

aanvragen van een toevoeging te omzeilen door de zaak via het spreekuur af te

handelen. Zulk gedrag is voor de cliënt financieel gezien interessant en voor de

medewerker ook prettig, omdat deze zich 'overbodige administratieve arbeid' van

de toevoegingsaanvraag bespaart, terwijl hij geen concessies doet aan zijn professio-

nele norm. In een situatie waarin de controle op regelconform gedrag nog betrekke-

lijk zwak geïnstitutionaliseerd is, ligt een afwijkende uitvoeringspraktijk voor de

hand. Als geheel een situatie waarin het optreden van onvoorziene aanbodeffecten

mag worden verwacht.

3.3.3 De Wrb en de oplossingscapaciteit van rechtzoekenden

Hoe vanzelfsprekend het ook mag lijken, het is van belang vast te stellen dat de Wrb

geen invloed heeft op de oplossingscapaciteit van individuele probleemhebbers.

Hun financiële noch hun sociale vermogens ondergaan enige wijziging door de

nieuwe bepalingen. Wél gaat er van de invoering van de Wrb invloed uit op het

belang van die hulpbronnen. Die invloed bestaat allereerst uit een verzwaring van

de kosten-batenafweging. Probleemhebbers die zoeken naar rechtsbijstand door

de advocaat, krijgen onder de Wrb te maken met hogere eigen bijdragen of met

uitsluiting van subsidie. Beide situaties leiden tot een prijsverhoging. Het ligt voor

de hand te verwachten dat als de kosten daarbij te zeer de balans negatief doen

uitslaan, alternatieve wegen worden gezocht om een oplossing voor het probleem

te verkrijgen ofwel: substitutie of afzien van rechtsbijstand. De mate van sociaal

kapitaal krijgt onder die omstandigheden grotere betekenis omdat het vinden van

een alternatieve oplossing nu meer van belang wordt voor de betrokkene. Personen

met een naar verhouding groot netwerk zullen daarin eerder slagen dan personen

met een klein netwerk, zo mag worden verondersteld.

3.4 De onderzoeksvragen

In het voorgaande is, gestuurd door de gedachtengang van Coleman (1990), aan-

dacht besteed aan de verschillende wegen waarlangs de invloed van wettelijke
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Figuur 2: De theoretische structuur van de evaluatie van effecten van toegangsregulering

in de Wrb

Wrb regelgeving -

11

gericht op > selectiviteit

gelijkheid

prijsverhoging ------------------------------------------> rechtzoekenden > oplossingsstrategieën

A (kosten-batenafweging)

keuzemogelijkheden

A A

rechtnoodzaak aanbod oplossingscapaciteit

geldend recht rechtsbijstand financiële draagkracht

sociaal vermogen

maatregelen het gedrag van rechtzoekenden kunnen beïnvloeden. Figuur 2 vat dit

schematisch samen. De volgende stap is die gedachtengang empirisch te beproeven.

In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe dat geschiedt.

3.4.1 Aanbodeffecten

Indien er - zoals in paragraaf 3.3.2 is uiteengezet - gegronde redenen zijn te veron-

derstellen dat uitvoering van de Wrb anders kan verlopen dan strikt regelconform,

ligt daarmee de eerste vraag voor de hand.

1 In hoeverre is er bij de uitvoering van de Wrb sprake van onvoorziene aanbod-

effecten?

Deze vraag betreft de medewerkers van de raden, de advocaten en de medewerkers

van de stichtingen.

Te beginnen met de raden. Op grond van de in het voorgaande verwoorde over-

wegingen mag worden verwacht dat er bij toevoegingsaanvragen variatie in beoor-

deling zal bestaan die ertoe leidt dat er op grond van inhoudelijke beoordelings-

verschillen meer aanvragen worden ingewilligd dan vanuit het perspectief van de

wetgever beoogd wordt. Dit onvoorziene effect leidt ertoe dat de beoogde kosten-

verzwaring de rechtzoekenden niet bereikt met als gevolg dat er minder strikt

geselecteerd wordt.

Vervolgens geldt de vraag ook de advocatuur. Twee verschillende aanbodeffecten

kunnen worden verwacht. Ten eerste zou de advocatuur zich terug kunnen trekken
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uit de gesubsidieerde rechtsbijstandpraktijk. Dit zou voor rechtzoekenden tot gevolg

hebben dat hun afweging zwaarder wordt dan beoogd. Want naast een financiële

kostenverzwaring zou er ook een afstand-kostenverzwaring bij komen die het

beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand minder gemakkelijk maakt. Dat levert

een teveel aan selectie op. Een tweede mogelijk aanbodeffect is erin gelegen dat

advocaten tegen een prijs onder het geldende eigen-bijdragetarief (of nagenoeg

gelijk daaraan) bijstand verlenen aan rechtzoekenden buiten het officiële systeem

om. Een dergelijke handelwijze levert de rechtzoekende enig of misschien geen

voordeel op maar de advocaat wel (geen rompslomp). Dat neveneffect resulteert in

een afname in het beroep op de subsidie zonder dat het een afname in het gebruik

van rechtsbijstand inhoudt.

Tot slot een denkbaar aanbodeffect bij de Stichtingen Rechtsbijstand. Aannemelijk is

dat bepaalde stichtingen - gelet op het klimaat uit het verleden - een grotere kans

lopen om in afwijking van de regels hulp te bieden in de vorm van advies, waar

strikt genomen toevoegingshulp aangevraagd zou dienen te worden. Voor rechtzoe-

kenden een prijsvoordeel en dus een achterwege blijven van de in de wet beoogde

prijsverzwaring. Derhalve geen selectie zoals beoogd.

Uit het voorgaande blijkt dat rechtzoekenden een kans hebben in bepaalde situaties

de prijsverhoging, zoals die op papier staat, niet `doorberekend' te krijgen. Het

gevolg daarvan zou zijn dat zij zich onder de Wrb niet anders zullen gedragen dan

onder de Wrom. Of deze aanbodeffecten in de praktijk van de eerste jaren zijn

optreden, wordt nagegaan in hoofdstuk 4.

3.4.2 Rechtnoodzaak en kritische afweging

De Wrb beoogt door middel van een prijsverhoging rechtzoekenden tot een kriti-

schere afweging te dwingen en tot een alternatieve keuze aan te sporen. Er moet

dan wel iets te kiezen zijn. De dwingendheid van het recht kan ervoor zorgen dat er

niet zo veel te kiezen valt zoals in paragraaf 3.3.1 is betoogd. Deze overweging voert

tot de tweede onderzoeksvraag.
2 In hoeverre is er sprake van veranderingen in oplossingsstrategieën van recht-

zoekenden die niet beschouwd kunnen worden als het gevolg van een meer

kritische afweging?

Deze vraag moet uiteraard gelezen worden in directe samenhang met het oogmerk

van de wet. Hierbij moeten we teruggrijpen op hetgeen in hoofdstuk 2 is gesteld

omtrent een niet door de Wrb beoogd gevolg: het ten onrechte verstoken blijven van

rechtsbijstand. Wanneer men deze abstracte uitspraak empirische inhoud wenst te

geven, dan kan men dat doen door middel van de hierboven geïntroduceerde

rechtnoodzaak. Daarvan is sprake bij problemen waar probleemhebbers vanwege

het soort probleem geen of nauwelijks keuzeruimte hebben waar het gaat om het al

of niet beroep doen op rechtsbijstand. Bij gebrek aan positief geformuleerde criteria

.i
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omtrent het succes van de Wrb - de wetgever zwijgt daarover - kan men het succes

van de wet afmeten aan de hand van het afwezig zijn van belangrijke, te vermijden

negatieve gevolgen. Anders gesteld: voor zover er een afname in het beroep op

rechtsbijstand optreedt in situaties waarin sprake is van grote rechtnoodzaak, kan

men dit beschouwen als een aanwijzing voor het optreden van niet-beoogd effect. Dit

onder de conditie van de voor het specifieke probleem bestaande aanbod en de

gegeven individuele capaciteit om een probleem op te lossen.37

Hoe het concept'rechtnoodzaak' empirisch hanteerbaar te maken? Het concept is

in feite net zo lastig als het begrip 'behoefte' aan rechtsbijstand. Ten aanzien van het

concept 'behoefte' heeft Griffiths (1977) opgemerkt dat het verwijst naar een situatie

waarvan het binnen een specifieke sociale context zinnig wordt geacht juridische

actie te ondernemen. 'Daarmee spreekt men niet over in principe meetbare feno-

menen maar over oordelen over mogelijk te ondernemen actie' (Griffiths, 1977,

p. 280).38 Datzelfde geldt ook voor rechtnoodzaak, want die is bij nader inzien de

pendant van behoefte. Omdat rechtnoodzaak binnen het kader van empirisch

onderzoek operationalisering vergt, kan men die door Griffiths aangestipte norma-

tiviteit van de juridische professie (het gaat om meer dan alleen advocaten bij de

definitie van een rechtsprobleem) juist als aanknopingspunt gebruiken. Of er sprake

is van rechtnoodzaak wordt, empirisch gesproken, bepaald door de relevante opvat-

tingen van 'juridisch Nederland'.

Binnen de ons toegestane tijd waren wij niet in de gelegenheid het oordeel van de

juridische professie adequaat te achterhalen. Daarom hebben we gekozen voor een

'second best' optie. We hebben gebruikgemaakt van het datamateriaal afkomstig

van een in opdracht van de Vereniging voor Rechtshulp (VVR) door De Koning e.a.

(1997) uitgevoerd onderzoek.39 Afgaande op het in dat onderzoek geïnventariseerde

oordeel van advocaten en medewerkers van de stichtingen omtrent de noodzaak tot

(verdere) rechtsbijstand in een aantal door hen beschreven cases, hebben wij een

'rechtnoodzaakschaal' geconstrueerd.40 Als men afgaat op de aldus gemeten nood-

zaak, dan kan men de verschillende problemen (in termen van rechtsterreinen) als

volgt rangordenen naar de mate van noodzakelijk gebruik van rechtsbijstand: sociale

zekerheidsrecht (grote rechtnoodzaak), arbeidsrecht en verbintenissenrecht (gemid-

37 Vooruitlopend op de empirische analyse merken we op dat we bij gebrek aan feitelijke informatie geen

toetsbare veronderstellingen hebben gemaakt over verschil in aanbod. Ook de theoretisch belangrijke

hulpbron 'sociaal kapitaal' is wegens gebrek aan data daaromtrent buiten beschouwing laten. Onze

analyse handelt alleen over de hulpbron 'economisch vermogen'. .

38 Griffiths voegt daaraan toe 'counting statements about [legal problems] is utterly different from

measuring Ilegal problemsl'•

39 Hierbij onze dank aan de VVR en de genoemde onderzoeker voer de bereidwilligheid ons het data-

bestand ter beschikking te stellen.

40 Voor een nadere toelichting op onze werkwijze wordt verwezen naar bijlage 2.
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delde rechtnoodzaak) en huurrecht (geringe rechtnoodzaak).41 Zoals gezegd, deze

operationalisering is een optie bij gebrek aan beter. Dat dwingt tot voorzichtigheid

bij de interpretatie van onze bevindingen.

Beantwoording van de tweede onderzoeksvraag geschiedt in hoofdstuk 5. Daar

wordt aan de hand van gegevens omtrent het gebruik van rechtsbijstand door de

Nederlandse bevolking nagegaan of er verandering in het oplossen van rechtspro-

blemen te constateren valt bij een vergelijking van de situatie van voor met die van

na de Wrb en zo ja, in welke vormen.

3.4.3 Gelijke prijs-inkomensafweging?

Resteert nog de derde onderzoeksvraag. Aangenomen dat de prijsverzwaring van de

Wrb zonder noemenswaardige aanbodeffecten leidt tot minder beroep op gesubsi-

dieerde rechtsbijstand, dan rijst in dit verband nog de vraag of dit gevolg ook berust

op de beoogde voor alle subsidievragers gelijke prijs-inkomensafweging. Is er sprake

van 'gelijke behandeling' van rechtzoekenden op het punt dat de overheid nu juist

als relevante voorwaarde aanmerkt? Dat voert tot de vraag:

3 In hoeverre is het zo dat de door de Wrb gewijzigde prijs leidt tot een voor alle

subsidiegebruikers gelijke prijs-inkomensafweging?

Ook bij de beantwoording van deze vraag krijgen we te maken met de invloed van

de rechtnoodzaak. Als de prijs-inkomensafweging voor iedere rechtzoekende die

subsidie krijgt, gelijk is en iedereen dus in gelijke mate aangewezen is op de eigen

financiële hulpbron, dan zou - ceteris paribus- de kans op rechtsbijstand voor

iedereen gelijk zijn. Dat empirisch vast te stellen resultaat kan echter ook eenvou-

digweg het gevolg zijn van de rechtnoodzaak en niet van het Wrb-tarief. Daaruit

volgt dat men deze vraag slechts beantwoorden kan door te kijken naar situaties

waarin die noodzaak niet de werking van mogelijke ongelijke prijs-inkomensafwe-

ging geheel overschaduwt. Hoofdstuk 6 behandelt deze materie.

3.4.4 Databronnen

Het materiaal gebruikt voor onze analyse is afkomstig uit vier verschillende bron-

nen. Om de presentatie van de bevindingen niet steeds te onderbreken voor een

toelichting op die bronnen, omschrijven we ze hier beknopt.

41 Als men ook de onderhandelingsnoodzaak zou betrekken in de constructie van het noodzaakcriterium,

verandert er betrekkelijk weinig; arbeidsrecht verschuift in de richting van de grote rechtnoodzaak en

familierecht zakt naar verhouding in de richting van minder rechtnoodzaak. Dit lijkt ons een aanwijzing

ten gunste van de betrouwbaarheid van ons criterium.
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Gebruikersregistratie gesubsidieerde rechtsbijstand

De automatische registratie van het beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand wordt

beheerd door de Stichting Integraal Rechtshulp Informatie Systeem. (IRIS). Via de

Stichting IRIS konden we beschikken over informatie betreffende het aantal toe-

voegingen dat werd afgegeven en het aantal bezoekers van de Stichtingen Rechts-

bijstand. De gegevens hebben betrekking op de periodes 1989 t/m 1992 en 1994

t/m 1996.42 Deze bron maakt vergelijking van het gebruik van subsidie voor en na

de Wrb mogelijk en wordt gebruikt in hoofdstuk 4.

Gebruikersregistratie Raden voor Rechtsbijstand

We beschikken eveneens via de Stichting IRIS over een steekproef van in 1995 bij de

vijf raden ingediende toevoegingsaanvragen. De gegevens betreffen onder meer

de aard van het rechtsprobleem en de afdoeningsmodaliteit van de toevoegings-

aanvraag. Verder hebben we over de jaren 1994 t/m 1997 de afdoeningsmodaliteiten

van de toevoegingsaanvragen per raad. Daarnaast is er bij twee raden een dossier-

onderzoek uitgevoerd naar meer specifieke kenmerken van de aanvragen. Dit mate-

riaal stelt ons in staat de uitvoeringspraktijk bij de raden te bezien; ook dit materiaal

wordt gebruikt in hoofdstuk 4.

Bevolkingsonderzoeken

Het feitelijk beroep op rechtsbijstand wordt getraceerd via twee verschillende be-

volkingsenquêtes. Enerzijds maken we gebruik van het zogenaamde Aanvullend

Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) dat periodiek wordt verricht door het

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).43 Daarin worden personen van 16 jaar en

ouder ondervraagd. Anderzijds doen we een beroep op de Enquête Rechtsbescher-

ming en Veiligheid (ERV), een sinds medio 1992 continu bevolkingsonderzoek onder

Nederlanders van 15 jaar en ouder verricht door het Centraal Bureau voor de

Statistiek (CBS).44 Deze bronnen worden gebruikt in de hoofdstukken 5 en 6.

42 Voor de aanlevering van deze data is bijzonder veel werk verricht door drs. L. Lichtenberg, destijds

medewerkster bij de Stichting IRIS. Onze dank daarvoor.

43 Voor nadere details omtrent de opzet van deze enquête en de samenstelling van het bestand, zie bijlage

6. Ten behoeve van dit onderzoek is door het WODC samengewerkt met het SCP. Uitdrukkelijk dank

hiervoor geldt Frank van Tulder, die zich als (toenmalig) medewerker van het SCP heeft ingezet voor de

totstandkoming van dit samenwerkingsverband en supervisie op de aldaar uitgevoerde analyses heeft

gehouden.

44 In het kader van dit onderzoek is ook een samenwerkingsovereenkomst tussen het WODC en het CBS

aangegaan. Hierbij onze dank aan Pieter Everaerts (CBS, Heerlen) voor diens bereidwillige

medewerking. Dank ook aan Cor van der Wulp die als onderzoeker ter plekke voor ons een aantal

analyses heeft uitgevoerd.
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Reductie en verstorende

aanbodeffecten

De eerste te behandelen onderzoeksvraag is: In hoeverre is er bij de uitvoering van de

Wrb sprake van onvoorziene aanbodeffecten? De achterliggende gedachte daarbij is

dat het niet vanzelfsprekend is dat de door de Wrb beoogde prijsverhoging ook voor

de volle 100% is geëffectueerd. Voor de advocatuur, de Stichtingen Rechtsbijstand

en de Raden voor Rechtsbijstand dient afzonderlijk te worden nagegaan in welke

mate er empirische evidentie is voor het optreden van dergelijke effecten en wat

de gevolgen voor het gedrag van rechtzoekenden daarvan zijn. We beginnen met te

kijken naar de omvang van het gebruik van toevoegingsbijstand na invoering van de

Wrb. Het aantal toevoegingen45 zou naar verwachting - een verwachting waarvan we

de juistheid inmiddels kennen - afnemen.

4.1 Vermindering in toevoegingsbijstand: 1994 t/m 1996

4.1.1 Reductie: concept en analyse

Wanneer wij spreken over afname in het subsidiegebruik uitgedrukt in het aantal

afgegeven toevoegingen, dan spreken we over reductie. Daaronder verstaan we het

verschil tussen het voor een bepaald moment verwachte niveau van afgegeven toe-

voegingen indien géén wettelijke ingrepen zouden hebben plaatsgevonden en het

voor dat moment gerealiseerde niveau in afgegeven toevoegingen. 46 Dit verwachte

niveau van afgifte is gebaseerd op de ontwikkeling van de afgifte van toevoegingen

in de periode direct voorafgaande aan de invoering van de Wrb, 1989 t/m 1992. Op

basis van het gebruik in die periode is met behulp van lineaire regressie de te ver-

wachten trend voor de jaren daarna berekend. De onderliggende veronderstelling

is daarbij dat het verleden de beste voorspeller is voor de toekomst. De door ons

gebruikte reductiepercentages en aantallen zijn de gemiddelden over de eerste drie

jaar na invoering van de wet: de periode 1994 t/m 1996.47

45 Voor een toelichting op de terminologie (toevoeging) en de aanvraagprocedure wordt verwezen naar

bijlage 3.

46 De term reductie is in het verleden met opzet gekozen opdat aan de discussie in termen van het dub-

belzinnige begrip 'vraaguitval' een einde zou komen (WGGR, 1995). Het niet verkrijgen van een toevoe-

ging impliceert immers niet dat men daarmee afziet van het krijgen van rechtsbijstand.

47 Voor een verantwoording van de berekeningswijze zie bijlage 4.

k'J
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De reductie in die jaren wordt op deze wijze toegeschreven aan de Wrb omdat we

van de fictie uitgaan dat zich in de betreffende jaren geen omstandigheden hebben

voorgedaan die de omvang van het beroep op gefinancierde rechtsbijstand wezen-

lijk hebben beïnvloed.48 Door ons uitgevoerde analyses van later beschikbaar geko-

men CBS-gegevens leveren onzes inziens geen aanwijzing op voor de onjuistheid van

deze aanname waar het om het totaalbeeld gaat. Voor afzonderlijke deelterreinen

gaat de veronderstelling minder op (Van der Wulp en Klijn, 1997).

4.1.2 Ontwikkeling in reductie: 1994 t/m 1996

Op basis van de bevindingen zoals gepubliceerd in onze eerste tussenrapportage

(Klijn e.a., 1996, pp. 8-11), kwamen we met betrekking tot de landelijke ontwikkeling

in de afgegeven toevoegingen tot de conclusie dat er gemiddeld over de eerste 2,5

jaar na invoering van de wet sprake was van een reductie van 39% bij civiele zaken

(exclusief vreemdelingen- en asielrecht). Dat kwam neer op een afname van onge-

veer 99.000 toevoegingen per jaar. Deze uitkomsten moeten in de onderhavige

rapportage enigszins worden bijgesteld. In de eerste plaats betrof de analyse nood-

gedwongen slechts de eerste 2,5 jaar na de invoering van de Wrb en gaat het hier om

de periode van 3 jaar na invoering. Ten tweede hebben er kleine correcties op het

basismateriaal plaatsgevonden.49 Ten slotte hebben we een enigszins andere be-

nadering gekozen voor het berekenen van de totale reductie. We zijn bij nadere

beschouwing van het materiaal tot de conclusie gekomen niet uit te gaan van een

trendberekening op het totale aantal afgegeven toevoegingen. In plaats daarvan

bekijken we eerst de ontwikkelingen op de afzonderlijke terreinen en berekenen

voor die terreinen de reductie, waarna we deze aantallen bij elkaar optellen tot een

totaalreductie. Bij deze beslissing speelde onder andere de tamelijk grote trendver-

schillen tussen sommige terreinen een rol.

In bijlage 4 zijn uitgebreid de resultaten weergegeven van deze analyse. Hier presen-

teren we een overzicht in tabel 1. Het blijkt dat de wijzigingen in het basismateriaal

en de gewijzigde schattingsmethode van de totaalreductie nauwelijks andere uit-

komsten te zien geven. De Wrb heeft, gemeten over de eerste drie jaar na invoering,

tot gemiddeld 38% reductie in de afgifte van civiele toevoegingen geleid. Dat komt

neer op ongeveer 97.000 toevoegingen per jaar.

We zien verder de grote invloed op het totale reductiepercentage van personen- en

familierecht vanwege de grote aantallen toevoegingen op dit terrein. De omvang van

de reductie op de verschillende deelterreinen verschilt sterk van elkaar.

48 Bij de opzet van het onderzoek is besloten het vreemdelingen- en asielrecht buiten de analyse te hou-

den. Het gebruik van rechtsbijstand op dit gebied kan fluctueren door externe factoren waarop de wet

geen invloed heeft.

49 Het betreft correcties op de indeling van rechtsgebieden en de datum van afgifte van de toevoeging.
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Tabel 1: De gemiddelde verwachte en werkelijk gerealiseerde aantallen toevoegingen

en de gemiddelde reductie in de periode 1994 t/m 1996 in civiel- en bestuurs-

rechtelijke zaken', naar rechtsterrein

rechtsterrein gem. verwacht" gem. werkelijk gem. reductie

arbeid/ontslag/ambtenaren 34.500 18.500 15.000 (46%)

wonen/huur/verhuur 25.400 11.200 14.200 (56%)

sociale zekerheid 37.000 29.400 7.600 (21%)

bestuur/fiscaal 4.800 2.800 2.000 (41%)

personen- en familie-/erfrecht 103.900 68.500 35.400 (34%)

privaat-/verbintenissenrecht 48.800 26.600 22.200 (45%)

totaal 254.400 157.000 97.400 (38%)

Met uitsluiting van toevoegingen inzake het vreemdelingen- en asielrecht.

Verwacht volgens de regressielijn op alle terreinen behalve bij wonen. Daar is het gemiddelde genomen van de

periode voorafgaande aan de Wrom (zie bijlage 4).

Bron: Stichting IRIS, 1996; bewerking WODC.

Wat valt uit deze cijfers te concluderen? In paragraaf 3.4.1 is het begrip rechtnood-

zaak omschreven als restrictie in de keuzemogelijkheden voor rechtzoekenden.

Daarbij is voor een aantal afzonderlijke rechtsterreinen aangegeven wat de mate

van rechtnoodzaak zou zijn. Kort samengevat komt het erop neer dat meer dan

gemiddeld ruimte voor afweging wordt verondersteld bij problemen met huur,

arbeid en verbintenissen, terwijl er minder dan gemiddeld ruimte is bij sociale

zekerheids- en familierechtelijke kwesties. Sociale zekerheid gaf daarbij de hoogste

rechtnoodzaak en huur de laagste. De verwachting is dat zich dat enigermate zal

weerspiegelen in de reductiecijfers op die terreinen. In hoeverre blijft die verwach-

ting overeind bij de confrontatie met de feitelijke reductie? Daarvoor kunnen we

tabel 1 weer bekijken.

Het eerste dat opvalt, is de reductiescore bij het sociale zekerheidsrecht die ver

onder het gemiddelde ligt (21%) en de zeer hoge reductiescore bij wonen/huur/ver-

huur (56%). Dit komt volledig overeen met de verwachtingen. De prijsprikkel resul-

teert onder omstandigheden waarin meer ruimte voor afweging lijkt te bestaan, tot

meer reductie in het beroep op rechtsbijstandsubsidie dan onder omstandigheden

waarin er minder afwegingsruimte lijkt te zijn. Ook de relatief hoge rechtnoodzaak-

score bij familierecht wordt weerspiegeld in een relatief laag reductiecijfer (34%). De

lagere rechtnoodzaakscores bij arbeids- en verbintenissenrecht komen tot uiting in

hogere reductiepercentages (46% en 45%) dan gemiddeld (38%).

Een tweede bevinding die aandacht vraagt, is dat ook op rechtsterreinen met een

hoge rechtnoodzaakscore kennelijk reductie optreedt. Alvorens echter daaruit

rechtstreeks geconcludeerd zou mogen worden dat de Wrb hier onbedoelde effecten

veroorzaakt, moet men eerst inzicht hebben in wat achter de hier geschetste reduc-
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tie-ontwikkeling schuilgaat in termen van feitelijk beroep op rechtsbijstand (zie

hoofdstuk 5).

Bij de analyses bleken wijzigingen te hebben plaatsgevonden in trendrichtingen

voor en na de invoering van de Wrb. De aanname bij de berekeningen was (zie

paragraaf 4.1.1) dat zich in de jaren direct na invoering van de Wrb geen omstandig-

heden hebben voorgedaan die de omvang van het beroep op gefinancierde rechts-

bijstand wezenlijk hebben beïnvloed. Onze analyses in bijlage 4 met betrekking tot

de reducties op de afzonderlijke rechtsterreinen laten naast de trendbreuk als gevolg

van de Wrb ook wijzigingen in trendrichtingen op enkele terreinen zien. Arbeids-

recht was voor de Wrb een sterke groeier wat het aantal toevoegingen betreft en

deze ontwikkeling is niet meer te zien in de drie jaren na invoering van de Wrb.

Integendeel, er is eerder sprake van een neergaande trend. Bij wonen (huur/ver-

huur) lijkt het stabiele niveau van voor de Wrb veranderd te zijn in een lichte

neergaande trend. Voor zover deze trendwijzigingen geen Wrb-effect ('na-ijleffect')

betreffen, hebben we bij onze reductiecijfers te maken met een overschatting. In

bijlage 4 is ook te zien dat bij bestuursrecht van het omgekeerde sprake lijkt te zijn;

er was voor de invoering van de Wrb een sterke neergaande trend en die lijkt ver-

dwenen. Mogelijk is hier dus sprake van enige onderschatting van de reductie.

Een opmerking ter zake van het beroep op gefinancierde rechtsbijstand ten behoeve

van strafrechtelijke problemen is hier op zijn plaats. Op dat terrein doen zich twee

tegengestelde ontwikkelingen voor. Het aantal ambtshalve (door de rechter) op-

gelegde toevoegingen stijgt sedert 1994 sterk, het op eigen initiatief door individuen

gedane beroep op rechtsbijstandsubsidie daarentegen daalt. De ontwikkeling van

de ambtshalve opgelegde toevoegingen illustreert de in hoofdstuk 3 toegelichte

betekenis van het geldende recht als restrictie met betrekking tot de vraag naar

rechtsbijstand (vergelijk paragraaf 3.3.1). De daling in het vrijwillig beroep doen op

de advocaat in strafzaken valt in principe wel op te vatten als verband houdend met

de Wrb; het niveau van reductie is alleen lager: 27%. Dat heeft, zo veronderstellen

wij, direct te maken met de andere tariefstelling bij strafzaken. De eigen bijdrage

wordt in die situaties immers niet opgelegd aan hen wier inkomen op bijstands-

niveau ligt. Die categorie omvat 83% van de in de sector strafrecht afgegeven

toevoegingen. Omdat we ten aanzien van de strafsector niet over vergelijkbare

infomatie bezitten als in civiele zaken het geval is, blijft de ontwikkeling op het

gebied van strafrecht in dit rapport verder buiten beschouwing.

4.2 De invloed van aanbodeffecten

Zijn de reductiecijfers nu 'vertekend' door aanbodeffecten? Zo ja, in welke zin, en

wat betekent dat voor de door de wetgever beoogde effecten? Het antwoord vergt

dat we de uitvoeringspraktijk van de drie eerder in paragraaf 3.3.2 beschreven
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actoren bezien: de Raden voor Rechtsbijstand, de advocatuur en de Stichtingen

Rechtsbijstand. Brengen zij de nieuwe prijs van het recht ook (ieder in even sterke

mate) in rekening?

4.2.1 Aanbodeffecten bij de Raden voor Rechtsbijstand
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Voeren de raden de wet uit zoals bedoeld of treden daar onvoorziene aanbodeffec-

ten op? Het gaat hier om effecten die ertoe zouden kunnen leiden dat de beoogde

prijsprikkel de rechtzoekende niet, of in mindere mate dan voorzien, bereikt. Dat

zou er in concreto bij de raden op neerkomen dat er meer toevoegingen worden

afgegeven dan door de regeling beoogd was.

Die vraag valt onder meer te beantwoorden door te kijken naar de praktijk van de

afwijzing van toevoegingsaanvragen. Daarbij dient men zich te realiseren dat in

absolute zin vrijwel niet vast te stellen valt of een of meer raden 'te veel' toevoegin-

gen afgeeft. De wetgever heeft zich niet in dergelijke toetsbare termen uitgelaten.

Het enige wat rest, is een onderlinge vergelijking van de raden. Zijn er verschillen in

de mate waarin toevoegingsaanvragen worden toegekend?

De wet kent drie afwijzingsmodaliteiten: afwijzing op financiële gronden, op inhou-

delijke gronden en op bereik. De financiële gronden voor afwijzing betreffen criteria

voor het vaststellen van de draagkracht die gebaseerd is op het inkomen en het ver-

mogen. De inhoudelijke afwijzingsgronden bestaan uit een scala van criteria,

waarvan sommige de inhoud van het juridische probleem betreffen en andere meer

procedureel van aard zijn.50 De afwijzingen op bereik vinden plaats als de advocaat

op grond van een reeds toegekende toevoeging rechtsbijstand kan verlenen voor het

betreffende rechtsprobleem. Voor de rechtzoekende heeft dat geen gevolgen, voor

de advocaat zou het lagere inkomsten kunnen betekenen.

Dat er tussen de raden verschillen in werkstijl zijn, weten we uit het onderzoek van

Bulder e.a. (1997) omtrent de werking van het besturingsmodel. De onderzoekers

legden medewerkers van de raden in 1995 en in 1996 uitspraken voor omtrent het

belang van regels, de mate waarin men als medewerker het gevoel heeft steeds ge-

controleerd te worden, of men via de regels werkt, of men al dan niet via gedetail-

leerde instructies werkt en of men veel danwel weinig ruimte heeft voor eigen

beslissingen. Men constateert dat met betrekking tot het werk van de medewerkers

'het werken volgens regels een belangrijke plaats inneemt en dat deze instructies

qua detaillering niet afnemen (...) dat men in meerderheid meent constant kritisch

50 De belangrijkste probleem-inhoudelijke gronden voor het afwijzen van een toevoegingsaanvraag in

civiele en bestuursrechtelijke zaken zijn: het rechtsbelang ligt niet binnen de Nederlandse werkings-

sfeer, er is sprake van onvoldoende belang, de zaak is (nog) te eenvoudig of verkeert nog in een prema-

tuur stadium, er is geen grond (kansloze zaak) of het rechtsbelang heeft een bedrijfsmatig karakter.

Voorbeelden van procedurele gronden zijn: het verzoek om een toevoeging is te laat ingediend, de
aanvraag is vaag of onvolledig.
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gevolgd te worden en dat men niet wordt aangemoedigd om bij twijfel op de eigen

intuïtie en ervaring af te gaan' (Bulder e.a., 1997, p. 45). Wie de cijfers op alle items

nauwkeurig vergelijkt, ziet dat er nogal wat verschillen zijn tussen de Raden voor

Rechtsbijstand en dat het niet eenvoudig is een duidelijk patroon te onderkennen.

Niettemin wijzen de resultaten in de richting dat Den Bosch - en in iets mindere

mate Arnhem - in hogere mate een cultuur van regelgeleidheid, controle en het

volgen van gedetailleerde instructies belichamen dan de andere raden.

Op grond van deze overwegingen verwachten we verschillen in afgiftebeleid tussen

de raden. Dat wil zeggen, verschillen in de mate waarin een doorberekening van

de prijs plaatsvindt (althans in aanvang).51 De onderlinge verschillen in de mate

waarin op inhoudelijke gronden afwijzingen plaatsvinden, zullen groter zijn dan

de verschillen bij de afwijzingen op financiële gronden, uitgaande van het verschil

in hardheid (geslotenheid) van beide soorten toetsingsnormen.

In aansluiting hierop zou men nog de verwachting kunnen formuleren omtrent de

ontwikkeling van deze verschillen. In de loop der tijd zijn de Raden voor Rechtsbij-

stand - conform het bij de invoering van de wet van departementszijde opgestelde

besturingsmodel - meer en meer invulling gaan geven aan de onderlinge afstem-

ming van hun beleid (Bulder e.a., 1979, p. 78). Tegen die achtergrond zou men

mogen verwachten dat aanvankelijke verschillen in afwijzingsbeleid kleiner worden.

Die onderlinge vergelijking tast echter het verschil in karakter van de normen (de

hardere financiële norm versus de zachtere inhoudelijke norm) niet aan. Het ligt

daarom in de rede te verwachten dat weliswaar de verschillen tussen de raden in

het algemeen zullen afnemen, maar de verschillen bij de financiële toetsing op

termijn kleiner zullen worden dan bij de inhoudelijke toetsing het geval zal zijn.

In een eerdere tussentijdse rapportage hebben we verslag gedaan van een analyse

van het áfwijzingspatroon van de raden op basis van beslissingen met betrekking

tot aanvragen gedaan in het eerste kwartaal van 1995 (Klijn e.a., 1997, pp. 39-53).

Omdat we inmiddels een aantal jaren verder zijn en de invalshoek van onze analyse

thans duidelijker is, hebben we getracht om een toetsing van onze verwachting te

realiseren door een langere periode in ogenschouw te nemen. Vandaar dat we ge-

bruikmaken van de meest recente gegevens ten aanzien van de stand van beslissin-

gen inzake alle toevoegingsaanvragen uit de jaren 1994 t/m 1997.

Allereerst de afwijzingen op financiële gronden. De afwijzingspercentages zijn

gepresenteerd in tabel 2. We zien dat er sprake is van een duidelijk patroon wat 'ge-

strengheid' betreft: Den Bosch en Arnhem behoren structureel tot de hoge afwijzers,

Amsterdam steeds bij de lagere. Voorts is er een in de tijd afnemend verschil zicht-

baar. We kunnen dat verschil uitdrukken in een getal door het verschil tussen de

51 Dit gaat overigens niet op bij de afwijzingen op bereik, aangezien die geen enkele consequentie voor

rechtzoekende hebben.
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Tabel 2: Afwijzingen op financiële gronden door de Raden voor Rechtsbijstand in de

periode 1994 t/m 1997, in %
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raad 1994 1995 1996 1997

Den Bosch 6,4 + 5,2 + 4,5 + 4,7 +

Arnhem 5,7 5,2 + 4,3 + 4,4 +

Den Haag 5,7 4,1 4,0 4,0

Amsterdam 4,6 - 3,7 - 3,3 - 3,5 -

Leeuwarden 4,0 - 4,0 3,6 3,6

gemiddeld 5,3 4,3 3,9 4,0

procentuele verschil tussen grootste

afwijking naar boven en beneden 45 37 29 30

+ meer dan 10% afwijking van het gemiddelde naar boven

- meer dan 10% afwijking van het gemiddelde naar beneden

procentuele afwijking van het gemiddelde te nemen. We hebben dat gedaan voor

de raden met de grootste afwijking naar boven en naar beneden in één jaar.52 Dat

duiden we aan met het procentuele verschil tussen de grootste afwijking naar boven

en beneden. Dat verschil neemt af van 45% naar 30%.

Dit alles vormt op het eerste gezicht een onderstreping van de aanbodeffectver-

wachting, ware het niet dat we uit onze eerdere rapportage weten dat het totaal-

beeld nogal kan afwijken van het beeld op de verschillende rechtsterreinen (Klijn

e.a., 1997, p. 44).53 Een moeilijk interpreteerbare uitkomst, ook gezien het gegeven

dat het gebruik van de hardheidsclausule geen verklaring bood.

Kijken we nu in tabel 3 naar de hiermee in verband te brengen cijfers inzake de af-

wijzing op inhoudelijke gronden. Weliswaar zijn de afwijkingen op deze grond bij

elke raad gedurende alle jaren groter dan bij de financiële toetsing, van een struc-

turele ordening van de raden is geen sprake. Er is sprake van sterke fluctuatie. Ook

de raden met hoge en juist lage afwijzingspercentages wisselen nogal.

Al met al valt in dit materiaal geen overtuigende bevestiging van onze verwachting

te bespeuren. In dat verband kan ook nog gewezen worden op een verdere indicatie

om verschillen allereerst te zoeken in verschillen in rechtsproblemen per ressort en

verschillen in aanvraaggedrag. De cijfers over het aantal afgegeven toevoegingen per

52 Voor de afzonderlijke percentages afwijking van het gemiddelde per raad verwijzen we naar bijlage 5.

53 Van de door ons onderscheiden zeven rechtsterreinen bleken er (in het eerste kwartaal 1995) slechts

drie verschillen in afwijzingspercentages tussen de raden te zien: arbeid/ambtenaren, sociale zekerheid

en privaatrecht anders (dat wil zeggen niet verbintenissen). Amsterdam scoorde toen laag bij arbeid en

sociale zekerheid, Den Bosch hoog bij arbeid en Arnhem hoog bij sociale zekerheid. Zie ook bijlage 5
over het steekproefbestand bij de raden.
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Tabel 3: Afwijzingen op inhoudelijke gronden door de Raden voor Rechtsbijstand in de

periode 1994 t/m 1997, in %

Raad 1994 1995 1996 1997

Den Bosch 6,8 6,5 6,9 7,1 +

Arnhem 5,8 5,8 5,7 - 5,4 -

Den Haag 7,3 + 6,8 6,7 4,8 -

Amsterdam 5,8 6,0 6,0 6,8 +

Leeuwarden 5,4 - 6,6 8,8 + 6,3

gemiddeld 6,3 6,3 6,5 6,2

procentuele verschil tussen grootste

afwijking naar boven en beneden 30 16 48 37

+ meer dan 10% afwijking van het gemiddelde naar boven

- meer dan 10% afwijking van het gemiddelde naar beneden

100.000 toevoegingsgerechtigden per rechtsterrein laten zeer grote verschillen zien

per raad54, die niet veroorzaakt worden door verschillen in afwijzingspercentages.

4.2.2 Aanbodeffecten bij de advocatuur

Vlak na de inwerkingtreding van de wet is er nogal wat ophef geweest over de af-

nemende bereidheid van de balie om rechtsbijstand onder de door de Wrb gestelde

voorwaarden te leveren. Vooral de leegloop van de `sociale advocatuur' - advocaten

wier praktijk voor het overgrote deel uit gesubsidieerde rechtsbijstand bestaat -

vormde onderwerp van gesprek. Nederland zou zijn teruggegleden in het armoedige

stadium van de jaren zestig: de leemte. In hoofdstuk 3 is erop gewezen dat, indien

daarvan op substantiële schaal sprake zou zijn, zo'n situatie als een onvoorzien

aanbodeffect aangemerkt zou kunnen worden. Er zou dan sprake zijn van een selec-

tie in de vraag die niet alleen door verhoging van de kostprijs, maar ook door ver-

hoging van de afstandkosten tot stand is gekomen. Overigens kan hierbij opgemerkt

worden dat zo'n situatie vanuit het perspectief van de wetgever ook een onbedoeld

effect zou zijn omdat het strijdigheid oplevert met een ander hoofddoel van de Wrb:

de garantie op een voldoende omvangrijk en voldoende adequaat rechtsbijstand-

aanbod (vergelijk paragraaf 2.1). Het is dus van belang na te gaan in welke mate van

een afname in het aanbod aan advocaten in de jaren na de inwerkingtreding sprake

is geweest.

Inderdaad is er een afname in het aantal beschikbare advocaten, maar die ontwikke-

ling is van veel ouder datum. Zo is tussen 1979 en 1993 het percentage advocaten

54 Zie bijlage 5, tabel 8.
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dat geen gesubsidieerde zaken doet, toegenomen van 5 naar 20, terwijl het procen-

tuele aandeel van de sociale advocatuur - binnen de balie - is gehalveerd: van 16

naar 8 (Van Leeuwen e.a., 1996, p. 79). Deze procentuele teruggang moet men echter

zien tegen de achtergrond van de verdubbeling van de omvang van de totale balie

in dezelfde periode. In absolute zin is het aantal voor toevoegingen beschikbare

advocaten in 1993 groter dan in 1979 het geval was. Kijkt men daarentegen naar de

omvang van het aanbod bij uitstek op deze markt - de sociale advocatuur - dan valt

te constateren dat de omvang daarvan min of meer gelijk is gebleven. Tevens leert

het genoemde onderzoek dat de wet niet heeft geleid tot een serieuze afname in

de voor gesubsidieerde rechtsbijstand bestaande capaciteit. De afname bedroeg ten

hoogste 10%, maar het betrof hier voornamelijk advocaten die weinig gesubsidieer-

de zaken deden (Van Leeuwen e.a., 1996, pp. 110-111). Dat laat zich rijmen met

onze vermoedens. Immers, juist die advocaten konden de naar hun mening te

bureaucratisch gereguleerde en toch te weinig betalende `pro Deo praktijk' laten

schieten zonder negatieve consequenties voor hun inkomen. Voor wie dat niet kon,

was waarschijnlijk de verhoging van de honorering in elk geval een ontwikkeling

ten goede.55 Nu betreft het voorgaande een beschrijving van het eerste jaar na

invoering. Thans, na vier jaar, hoort men geluiden omtrent een afnemend aanbod.

Voor zover ons bekend, ontbreken echter de benodigde gegevens om de empirische

waarde van de stelling te beproeven.56

Het honoreringsaspect voert ons tot de geopperde mogelijkheid van een andersoor-

tig aanbodeffect: een algemene neerwaartse bijstelling van het 'commerciële' tarief

voor particulieren, in het bijzonder voor de middeninkomens.57 Dit effect lijkt zich

in de praktijk inderdaad te hebben voorgedaan. Althans, als we mogen afgaan op de

mededelingen die van de zijde van de Nederlandse Orde van Advocaten gedaan zijn

(Minkjan, 1996). Gelijkluidende berichten komen van de zijde van de VVR (1996) en

het Landelijk Overleg Rechtswinkels (LOR, 1996).58 Cijfers omtrent de schaal van dit

effect ontbreken.

55 Uit de beschikbare IRIS-gegevens inzake de hoogte van de vastgestelde vergoedingen blijkt dat de

gemiddelde vergoeding van civiele toevoeging (excl. de eigen bijdrage) is gestegen van f 823 (1994)

naar f 982 (1997), hetgeen een stijging van 19% inhoudt. Voegt men de gemiddelde eigen bijdrage aan

de vergoeding toe, dan bedraagt de stijging 27%; van f 914 (in 1994) naar f 1.162 (in 1997). (Ministerie

van justitie, 1998).

56 Thans wordt in opdracht van de raden onderzoek verricht naar de ontwikkeling van het aanbod in ter-

men van volume en kwaliteit, door BRON UvA & IVAM Environmental Research.

57 Bijvoorbeeld alleen berekening van de geschatte eigen bijdrage om de rompslomp van een toevoegings-

aanvraag te voorkomen.

58 De drie bronnen waarnaar hier verwezen wordt zijn allen brieven gericht aan de staatssecretaris van

Justitie in het kader van de door haar gehouden peiling van meningen omtrent het bestaansrecht van

de zogenaamde betaalde praktijk bij een aantal Stichtingen Rechtsbijstand. Deze brieven zijn gebun-

deld in Discussie omtrent de betalende praktijk (Ministerie van Justitie, 1997b). Op het verschijnsel van

de betaalde praktijk komen we in paragraaf 4.2.3 terug.
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4.2.3 Aanbodeffecten bij de Stichtingen Rechtsbijstand59

62

Ook ten aanzien van de werkwijze van de medewerkers van de stichtingen geldt de

vraag in hoeverre zij de boodschap van de Wrb wetsconform doorgeven. Dat geldt

ten eerste voor de uitvoering van de inkomenstoets, die de markt van de vroegere

Bureaus voor Rechtshulp limiteert. Zoals bekend, stonden de bureaus open voor

inkomens boven de Wrom-grens (SCP, 1986; Klijn, 1987). De Wrb-inkomenstoets

zou in dat opzicht niet voor alle stichtingen - die van de ene op de andere dag wel

in naam, maar niet in professionele cultuur zijn veranderd - een even welkome

maatregel zijn. De praktijk dat eind 1996 liefst vijftien (van de twintig) stichtingen

de bedoelde inkomenstoets nog niet hanteerden, impliceert een aanbodeffect dat

neerkomt op het verzachten van de prijsprikkel van de Wrb.60

Belangrijker echter achten wij de handelingsvrijheid beperkende invloed van de Wrb

waar het de wijze van afdoening van de hulpvraag betreft (zie paragraaf 3.2.2). Wij

formuleerden de verwachting dat medewerkers als het even kan, eerder een vraag

zullen afdoen in het verlengde spreekuur (à raison van f 30) dan een toevoeging

aanvragen (waarbij de eigen bijdrage minimaal f 110 bedraagt). Naarmate men de

tijdsafbakening niet zo stringent hanteert, is er een groter aanbodeffect in de zin dat

de beoogde prijsprikkel niet wordt doorberekend. Tabel 4 laat zien in welke mate

daarvan sprake was gedurende de eerste drie jaren na invoering van de wet.

Duidelijk zichtbaar is hoe zich in de loop van de eerste drie jaar na invoering van de

wet een stabilisering van de praktijk lijkt te voltrekken in de afdoening binnen het

verlengde spreekuur. De bij de wet nieuw geboden mogelijkheid voor de medewer-

kers om toevoegingsbijstand te verlenen, krijgt na een aarzelend begin duidelijk

gestalte. Valt het totale aantal toevoegingen in 1994 (krap 300) nog te verwaarlozen,

in 1995 beloopt het 2.100 en in 1996 bijna 3.700.61 Het meest interessant vanuit onze

invalshoek bezien, is echter het feit dat het aantal toevoegingen fors hoger is als

men afgaat op de inhoud van het werk in plaats van de wijze waarop de dienstverle-

ning geboekt staat. In het jaar 1994 is 20%, in 1995 30% en in 1996 31% (ruim 8.500)

van de binnen het verlengde spreekuur afgedane zaken afgedaan op een wijze die

strikt formeel bezien als toevoegingsbijstand afgedaan had moeten worden (zie de

gecursiveerde aantallen zaken in tabel 4). Immers, alle verlengde-spreekuurzaken

waarvan de afdoeningsduur de grens van 2,5 uur te boven is gegaan, is volgens de

59 De in deze paragraaf vernielde informatie over de praktijk bij de stichtingen is ontleend aan een ana-

lyse die Henk Kamps, toenmalig medewerker van de Vereniging Rechtsbijstands Instellingen (VRI), op

ons verzoek in de zomer van 1997 gemaakt heeft. Uiteraard blijven wij verantwoordelijk voor de hier

gegeven interpretatie (zie bijlage 7).

60 Voor zover er sprake was van die toets, lijkt dat geleid te hebben tot een 'uitstoot' van 2,4% van de be-

zoekers op de spreekuren in 1995 (Stichting IRIS, Rechtsbijstand, 1995, jrg. 1, nr. 3, pp. 16 en 17, tabel 5).

Voor 1996 zou dat 4,1% bedragen.

61 De stijging zette voort in 1997: 6.412 toevoegingen (Ministerie van justitie, 1998).
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Tabel 4: Afhandeling van zaken naar tijdsduur en wijze van afdoening door medewerkers

Stichtingen Rechtsbijstand, periode 1994 t/m 1996

tijdsklasse

t/m 2,5 uur

2,5-3 uur

3-5 uur

5 uur en meer

totaal

1994

verlengd toevoeging

spreekuur

1995

verlengd toevoeging

spreekuur

1996

verlengd toevoeging

spreekuur

12.551

2.169

810

215

22

19

83

151

19.325

5.565

2.311

510

151

71

467

1.428

19.182

5.316

2.720

484

301

86

579

2.708

15.744 275 27.711 2.117 27.702 3.674

letter van de wet'illegaal'. Anders gezegd, de door de Stichtingen Rechtsbijstand

geregistreerde omvang van het aantal afgegeven toevoegingen is substantieel 'te

laag': voor 1995 en 1996 bijna een factor 3. Dit vormt een duidelijke indicatie voor

de door ons bedoelde 'vertekening' van het prijseffect via de aanbodzijde.

Voor de hand ligt de vraag naar de ontwikkeling van dit aanbodeffect in de jaren

volgend op 1996. Het antwoord daarop luidt dat dit aanbodeffect voor het grootste

deel tot het verleden zal gaan behoren met ingang van 1 juli 1998. Toen trad immers

de wetswijziging in werking waarmee de tijdslimiet ten behoeve van het verlengde

spreekuur is opgehoogd naar 3 uur (Wet van 29 januari 1998; Stb., 1998, nr. 371).

Daarmee wordt tevens duidelijk dat onvoorziene effecten langs twee wegen onge-

daan kunnen worden gemaakt: door aanpassing van het gedrag van de actoren aan

de regelgeving ofwel door aanpassing (alsnog) van de regelgeving aan het gedrag van

de relevante actoren.

Op nog een andere wijze valt er bij de stichtingen een prijsprikkel verzachtend aan-

bodeffect te signaleren. We doelen hier op de door drie stichtingen begonnen be-

talende praktijk in reactie op de Wrb.62 Dat initiatief komt erop neer dat tegen beta-

ling van een 'gematigd tarief' rechtzoekenden die op grond van de financiële criteria

géén aanspraak op rechtsbijstandsubsidie kunnen maken, toch door de medewer-

kers van een aantal Stichtingen Rechtsbijstand worden bijgestaan. De primaire

overweging daarbij grijpt expliciet terug op in het verleden door de Bureaus voor

62 Initiator is de Stichting Rechtsbijstand Leeuwarden, daarin gevolgd door Assen en Dordrecht. Dit initia-

tief vloeit voort uit de bijzondere positie die het vroegere Bureau voor Rechtshulp Leeuwarden al vanaf

de oprichting heeft ingenomen met betrekking tot de zogenaamde tweedelijnsrechtshulpdiscussie. Als

geen ander bureau besteedde men in Leeuwarden tijd aan procesbijstand daar waar het leerstuk van de

verplichte procesvertegenwoordiging dit toeliet. Men moet die ontwikkeling zien tegen de achtergrond

van de geringe advocatendichtheid van de regio op het moment dat het netwerk van bureaus gestalte

kreeg. In het noordelijke ressort bood dat de medewerkers kansen om een meer op de advocatuur

gelijkende praktijk te starten. Vandaar ook dat de discussie over de advocaat in loondienst daar ook
niet zo veel verve gevoerd is.
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Rechtshulp zelf gedefinieerde doelgroep. 'Wij beschouwen ons (...) verantwoordelijk

jegens degenen die vanouds onze doelgroep hebben gevormd, ook wel aan te dui-

den als "de gewone burgers". Wij kunnen ons ook daarom van deze plicht niet ont-

slagen achten voor zover deze doelgroep van subsidie is uitgesloten bij de Wet op

de rechtsbijstand. Een betalende praktijk is daarom naar onze mening noodzakelijk'

(Stichting Rechtsbijstand Leeuwarden, 1996). Een tweede overweging die onmid-

dellijk volgt, is de ontoereikendheid van de subsidie onder het nieuwe regime. De

stichtingen menen niet alleen dat ze daarmee onvoldoende hun werk kunnen doen,

ze vrezen ook dat een volledige afhankelijkheid van de overheid niet ten goede komt

van de zo wenselijk geachte marktwerking binnen deze sector.63

Het mag duidelijk zijn dat binnen het kader van deze studie de politieke vraag of de

wet deze praktijk nu al of niet toestaat, gegeven onze invalshoek, een irrelevante is.

Voor ons telt slechts de vraag of deze wijze van optreden van de stichtingen gevol-

gen heeft voor rechtzoekenden wat betreft de doorberekening van de door de

wetgever beoogde prijsverhoging. Vanuit die invalshoek beschouwd, is deze praktijk

een onvoorzien effect. Maar vanuit het oogpunt van de wetgever valt dit verschijnsel

als een niet-ongewenst effect te beschouwen waar het rechtzoekenden betreft die

buiten het bereik van de Wrb vallen. Evenmin zoals de neerwaartse prijsstelling van

de commerciële advocaat dat is.64 Daarentegen is het effect ongewenst indien ook

rechthebbenden op rechtsbijstandsubsidie tegen deze 'particuliere' prijs worden

voorzien van rechtsbijstand in geval hun onder de wet verschuldigde eigen bijdrage

hoger zou uitvallen dan het uurtarief. Daarmee zou vanuit de overheid rechtsonge-

lijkheid (in vergelijking met de regio's waar de betalende praktijk ontbreekt) openlijk

toegelaten worden. Over de omvang van het ongewenste aanbodeffect kunnen wij

bij gebrek aan cijfers niets melden; niettemin is de signalering van het verschijnsel

op zichzelf belangrijk genoeg.

4.3 Eerste tussentijdse conclusie

In de drie jaren na invoering van de wet, 1994 t/m 1996, is er sprake geweest van

een reductie van 38% in de afgifte van toevoegingen in civiele en bestuursrechtelijke

zaken. Vreemdelingen- en asielrecht zijn niet in de analyse betrokken, omdat het

aantal toevoegingen dermate door andere omstandigheden dan de invoering van

de Wrb is beïnvloed dat moeilijk vast te stellen is wat de zelfstandige invloed van

de nieuwe subsidieregelgeving is. Mag deze terugloop in het aantal afgegeven toe-

63 De meningen lopen hierover sterk uiteen; zie Kleiboer e.a. (1997), in het bijzonder de betogen van Huis

(pro betalende praktijk) en Cohen (contra).

64 Het feit dat deze gematigde tariefstelling slechts mogelijk zou zijn op grond van het feit dat de stich-

tingen een geheel door de overheid gesubsidieerde basisvoorziening hebben waarvan de medewerkers

van de betaalde praktijk de facto profiteren, vormt de basis voor het 'oneerlijke concurrentie'-argument

dat vanuit het perspectief van de balie naar voren werd gebracht.
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voegingen opgevat worden als een afspiegeling van de door de nieuwe regelgeving

gerealiseerde prijsverhoging? Bekeken is of zich aanbodeffecten hebben voorgedaan

die de door de wetgever bedoelde prijsverhogingen hebben doorkruist.

Vanuit de rechtzoekende gezien is er sprake van drie intermediaire actoren: de

Raden voor Rechtsbijstand, de advocatuur en de Stichtingen Rechtsbijstand. Bij elk

van deze actoren kunnen aanbodeffecten plaats hebben gevonden die van invloed

zijn geweest op de uitvoering van de toegangsregulering. Dat kan tot gevolg hebben

gehad dat de bedoelde prijsverhoging voor rechtsbijstand anders of onvolledig is

doorgevoerd.

Bij de raden is nagegaan of er reden is te veronderstellen dat de inhoudelijke toet-

sing van de aanvragen tot rechtsbijstandsubsidie - een toetsing die uit de aard van

de zaak zelf ruimte voor verschillen openlaat - geleid zou kunnen hebben tot meer

afgifte dan beoogd. Onze analyse levert geen aanwijzing op voor een aanbodeffect

bij de Raden voor Rechtsbijstand gedurende de periode 1994 t/m 1996. Bij de advo-

catuur kon geen aanbodeffect worden geconstateerd, gemeten in termen van gebrek

aan menskracht om rechtsbijstand binnen het kader van de Wrb te verschaffen. Bij

de Stichtingen Rechtsbijstand hebben zich twee verschillende vormen van aanbod-

effect voorgedaan: in de vorm van doorkruising van de afgrenzing van de dienst-

verlening in het verlengde spreekuur en de toevoegingsbijstand, en bij het initiatief

van de betalende praktijk.

Alles overziende hebben er in de uitvoering van de toegangsregulering geen grote

onvoorziene aanbodeffecten plaatsgevonden die de beoogde kostenverhoging voor

rechtzoekenden in een of andere richting zouden kunnen hebben doorkruist. De

beoogde prijsverhoging lijkt ons in hoge mate te zijn doorberekend aan de recht-

zoekenden, zoals ook de bedoeling was.
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Afgewogen of afgedwongen

5.1 Duurder recht, minder vraag?

In hoeverre is er sprake van veranderingen in oplossingsstrategieën van rechtzoeken-

den die niet beschouwd kunnen worden als het gevolg van een meer kritische af-

weging? Dit was de tweede in hoofdstuk 3 geformuleerde vraag. Uitgangspunt

daarbij is dat de Wrb een prijsverhoging impliceert voor mensen met rechtspro-

blemen en dat die prijsverhoging hen conform de veronderstelde uitvoering ook

bereikt.

In paragraaf 5.2 gaan we eerst na of de prijsprikkel overeenkomstig de verwachtin-

gen een remmende invloed heeft op de frequentie waarin probleemhebbers een

beroep doen op een advocaat. We richten de aandacht hier op de advocaat omdat

deze de belichaming vormt van de in prijs verhoogde toevoegbijstand.

De tweede betoogstap in dit hoofdstuk bestaat erin het beroep op de advocaat in

breder perspectief te zien. Immers, het beroep op de advocaat is in theorie (en vaak

ook in praktijk) één van de denkbare keuzes die probleemhebbers kunnen maken.

We onderscheiden daarom een aantal keuzemogelijkheden, in onze optiek oplos-

singsstrategieën. In paragraaf 5.3 formuleren we verwachtingen aangaande verande-

ringen in patronen in de door rechtzoekenden gekozen oplossingsstrategieën tijdens

het Wrom-regime ten opzichte van die tijdens het Wrb-regime. In paragraaf 5.4

toetsen we deze verwachtingen.

5.2 Het beroep op de advocaat: Wrom versus Wrb

5.2.1 De verwachte invloed van de prijsverhoging

Onder invloed van de prijsverhoging mag op grond van de door ons gehanteerde

uitgangspunten een daling in het beroep op de advocatuur worden verwacht. Die

afname zal groter zijn naarmate de prijsverhoging groter is.

We beschikken over informatie omtrent inkomen en de daarvan afgeleide draag-

kracht annex eigen bijdrage onder zowel het Wrom- als het Wrb-regime.65 Op grond

hiervan vallen drie categorieën te construeren die van elkaar verschillen in de

grootte van de prijsverhoging: ten eerste de groep personen die aanspraak kan

maken op rechtsbijstandsubsidie en een lage eigen bijdrage hebben; ten tweede

65 Voor details over de berekening van het inkomen van rechtzoekenden en de prijs van rechtsbijstand

wordt verwezen naar bijlage 6.
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Tabel 5: Prijsverhogingen gegroepeerd naar de hoogte van de draagkracht naar Wrom- en

~-maatstaven*

regime Wrb Wrb geen subsidie

lage bijdrage hoge bijdrage privé-financiering

Wrom 1 2 n.v.t.

lage bijdrage f 89 verhoging f 315 verhoging

Wrom n.v.t 3 4

hoge bijdrage f 671 verhoging f 2.200 verhoging

geen subsidie n.v.t. n.v.t 5

privé-financiering f 246 verhoging

Bij de constructie van de draagkrachtcategorieën zijn de twee laagste categorieën samengevoegd tot de groep

lage bijdrage en de daaropvolgende tot de groep hoge bijdrage. Voor de Wrom-situatie zijn de in artikel 9 ge-

noemde bijdrageklassen 1 en 2 en 3 t/m 6 samengevoegd. Voor de Wrb-situatie zijn de in artikel 34 genoemde

de bijdrageklassen 1 en 2 en 3 t/m 12 samengevoegd.

de groep met een hogere eigen bijdrage; ten derde de groep die niet in aanmerking

voor subsidie komt.66 Dit levert een matrix op van negen in theorie mogelijke

situaties van prijsverhoging, weergegeven in tabel 5. In de praktijk zijn slechts vijf

daarvan mogelijk. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk dat mensen onder het Wrb-

regime lagere bijdragen dan onder het Wrom-regime verschuldigd zijn; bijgevolg

zijn de drie cellen linksonder de diagonaal 'niet van toepassing'. Ook is het niet

mogelijk dat iemand die op grond van zijn inkomen onder de Wrom een lage bij-

drage verschuldigd was, thans onder het Wrb-regime geen aanspraak op subsidie

meer zou maken. De denkbeeldige situatie van de cel rechtsboven in tabel 5 kan

niet ten gevolge van de wijziging in het eigen-bijdragetarief ontstaan. Omdat recht-

zoekenden echter ook op inhoudelijke gronden hun vroegere aanspraak op subsidie

kunnen verliezen, kan deze situatie in de praktijk wel voorkomen. Wij kunnen echter

met het ons ter beschikking staande SCP-materiaal die situatie niet in beeld bren-

gen. Vandaar dat in die cel 'niet van toepassing' is vermeld. We komen op deze

complicatie later in dit hoofdstuk nog terug.

De vijf mogelijke situaties zijn genummerd. De eerste vier daarvan zijn prijsstijgin-

gen direct ten gevolge van de Wrb, de vijfde situatie is dat niet. Het gaat daar om een

66 Het gaat hier om de 'nominale' eigen bijdrage. Dat is de maximale bijdrage; de feitelijke bijdrage kan

lager zijn ten gevolge van geldende bepalingen (honorering van de advocaat); daarop nader ingaan,

voert hier te ver. Belangrijker is vast te stellen dat er daarom sprake is van een zekere overschatting van

de prijsstijging. Daar staat tegenover dat onder invloed van mogelijke griffierechten en andere feitelijke

kosten aan de kant van de rechtzoekende, de uitgaven feitelijk hoger kunnen uitvallen. Zicht daarop

krijgen, is in de praktijk tot nu toe uitermate moeilijk gebleken en ze kunnen via de SCP-enquëte dan

ook niet in beeld gebracht worden.
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prijsstijging die toe te schrijven is aan de ontwikkelingen in de vrije markt en als

zodanig zijn die voor ons hier niet interessant.

Op grond van de hoogte van de prijsverhoging verwachten we in categorie 1 en 5

geen verandering in het beroep op de advocaat. In de overige categorieën verwach-

ten we dat wel, vooral in de categorieën 3 en 4.

Categorie 1 betreft rechtsbijstandsubsidie met een lage eigen bijdrage zowel onder

de Wrom als onder de Wrb. Onder de Wrom bedroeg de gemiddelde eigen bijdrage

f 41, onder de Wrb f 130: een prijsverhoging van f 89.

Categorie 2 betreft rechtsbijstandsubsidie met een lage eigen bijdrage onder de

Wrom en een hoge eigen bijdrage onder de Wrb. Onder de Wrom bedroeg de gemid-

delde eigen bijdrage f 60, onder de Wrb f 375: een prijsverhoging van f 315.

Categorie 3 betreft rechtsbijstandsubsidie met een hoge eigen bijdrage onder zowel

de Wrom als de Wrb. Onder de Wrom bedroeg de gemiddelde eigen bijdrage f 216,

onder de Wrb f 887: een prijsverhoging van f 671. Het verschil in de gemiddelden

van de categorieën 2 en 3 onder de Wrb - het verschil tussen f 375 en f 887 - is toe

te schrijven aan verschillen in de samenstelling van deze ogenschijnlijk identieke

categorieën in termen van draagkracht. In categorie 3 zitten naar verhouding meer

individuen met een hogere draagkracht dan in categorie 2.

Categorie 4 betreft rechtsbijstandsubsidie met een hoge eigen bijdrage onder de

Wrom en geen rechtsbijstandsubsidie onder de Wrb. Onder de Wrom bedroeg de

gemiddelde eigen bijdrage f 544; thans worden de kosten geschat op f 2700.67 Dat

betekent een prijsverhoging van f 2.200.

Categorie 5 is altijd uitgesloten van rechtsbijstandsubsidie. Voor zover er van prijs-

verhoging sprake is geweest, is dat de verhoging die voortvloeide uit de aanpassing

van de markttarieven. Op grond daarvan schatten wij deze gemiddelde prijsverho-

ging op f 246.

5.2.2 De verwachte afname getoetst

Alvorens bovengenoemde verwachtingen te toetsen, berekenen we eerst de afname

in het beroep op een advocaat. De in hoofdstuk 4 genoemde reductie van 38% in

gesubsidieerde rechtsbijstand mag men niet gelijkstellen met minder beroep op

de advocatuur. Ook zonder subsidie doen rechtzoekenden een dergelijk beroep. De

invloed van de Wrb kunnen we uitdrukken in verminderd beroep op de balie gedaan

door de categorie rechtzoekenden die onder het Wrom-regime in aanmerking kwam

67 De hoogte van de prijs van de privé te financieren advocaat berust op het richttarief van de Orde (anno

1991: ( 255) op basis van een tijdsbesteding van 12 uur, vermenigvuldigd met een reductiefactor voor

de minder draagkrachtige particuliere cliënt (0,7) plus 17,5% BTW. Dat resulteert in een bedrag van

f 2.519. Dezelfde berekening op basis van het uurtarief voor 1995 (f 280) komt uit op een bedrag van

f 2.766. Wij hadden dit bedrag slechts nodig voor het schatten van de prijsverhoging. De waarde zelf is

niet van belang voor de analyse en heeft geen invloed op de hoogte van het advocaatgebruik.

1,
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Figuur 3: Het beroep op de advocaat` door de Nederlandse bevolking" naar inkomens-

hoogte en naar mate van prijsverhogings (categorieën van tabel 5), in %
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voor subsidie. Twee in 1991 en 1995 door het SCP gehouden bevolkingsenquêtes in

het kader van het AVO, waarin het beroep op de advocaat aan de orde is gesteld,

stelden ons in staat die afname te berekenen. Bij de betreffende groep was er een

afname van 24% in het beroep op bijstand van de advocatuur. Met andere woorden,

de Wrb heeft ertoe geleid dat een op de vier rechtzoekenden die onder het Wrom-

regime voor de oplossing van hun probleem een beroep op de advocaat deden, dit

niet meer doen.

Ten behoeve van de toetsing van de in paragraaf 5.2.1 omschreven verwachtingen

hebben we met behulp van de SCP-enquêtes uit 1991 en 1995 het beroep op de

advocaat voor beide periodes binnen elk van de vijf situaties van prijsverhoging

berekend. De resultaten staan vermeld in figuur 3.

In de categorieën 1, 2 en 5 is geen significante vermindering in het beroep op de

advocaat gevonden. Forse dalingen treft men aan binnen de andere twee. Categorie

3 vertoont een significante afname in het beroep van 6,9% (1991) naar 4,7% (1995).

Dat de daling in categorie 4 - van 6% naar 4% - statistisch niet significant is, valt

voornamelijk toe te schrijven aan de geringe absolute omvang van de categorie.

Inhoudelijk is deze afname wel van belang. Immers, juist daar zit een groot deel

van de veronderstelde 'pijn' ten gevolge van het'net buiten' de gesubsidieerde
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rechtsbijstand geraakt zijn van betrokkenen. Kortom, de verwachtingen worden

grotendeels bevestigd door de data.

Er is dus duidelijk sprake van een afname in het beroep op de advocaat en daar-

mee dus ook van 'selectie' op het vlak van het beroep op gesubsidieerde rechts-

bijstandverlening. Maar hiermee is nog niet gezegd dat deze door de via de Wrb

gerealiseerde prijsverhoging ook de beoogde selectie teweeg heeft gebracht. Om

een dergelijk oordeel te kunnen vellen, is het noodzakelijk dat we in onze analyse

dieper graven en andere factoren in de beschouwing betrekken, zoals de door de

probleemhebbers waargenomen baten van het zoeken naar een probleemoplossing

en de mate van rechtnoodzaak waarmee ze in onderscheiden gevallen te maken

hebben.

5.3 Verwachtingen aangaande oplossingsstrategieën

5.3.1 De verwachte invloed van prijs, baten en rechtnoodzaak

Sterk vereenvoudigd kunnen bij het zoeken naar een oplossing van een probleem

vier mogelijke keuzes, in onze optiek oplossingsstrategieën, onderscheiden worden.

Naast de inschakeling van de advocaat kan men als gevolg van de prijsprikkel de

voorkeur gaan geven aan respectievelijk het beroep op een andere (goedkopere)

deskundige, het probleem zelf afhandelen, en afzien van elke actie.

Theoretisch gesproken vormt de kern van onze benadering de gedachte dat pro-

bleemhebbers in geval van een rechtsprobleem bij hun keuze voor een oplossings-

strategie een balans nastreven tussen te maken kosten en te ontvangen baten. De

Wrb is een omstandigheid die een specifieke oplossingsstrategie, het beroep op de

advocaat, voor probleemhebbers kostbaarder heeft gemaakt. Ceteris paribus zal de

preferentie voor die strategie dus verminderen.

De Wrb heeft geen rechtstreekse maar wel een indirecte kostenverhogende invloed

op de andere strategieën: 'zelf afhandelen', 'afzien' of gebruik van 'andere deskun-

digen'. Gelet op de prijsverhoging van de advocaat worden deze financieel gespro-

ken aantrekkelijker. Daaruit laat zich de verwachting afleiden dat in vergelijking

met de situatie onder de Wrom de keuzepatronen van oplossingsstrategieën zullen

veranderen waarbij de meest kostbare zullen afnemen ten gunste van de minder

kostbare. Dus een afname van het beroep op de advocaat en een toename van de

andere strategieën; dat is de 'prijsverwachting'.

Maar kosten vormen niet het enige relevante aspect in een situatie van afweging.

Niet minder van belang is het aspect baten. Daaronder wordt hier verstaan de door

de rechtzoekende geschatte opbrengst (in materiële en in immateriële zin) van de

oplossing van het probleem in kwestie. Naarmate de baten voor een rechtzoekende

groter zijn, is deze meer bereid een kostbare strategie te kiezen. Naarmate de baten

groter zijn en lastiger te materialiseren in verhouding tot de kosten, zal die bereid-
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Tabel 6: Te verwachten effect van prijsverhoging op oplossingsstrategieën van

rechtzoekenden voor een rechtsprobleem, gegeven de mate van rechtnoodzaak

en de hoogte van de baten

lage rechtnoodzaak hoge rechtnoodzaak

hoge baten' - advocaat = advocaat

+ overige deskundigen = overige deskundigen

+ zelf afhandelen = zelf afhandelen

= niets doen = niets doen

lage baten - advocaat advocaat

+ overige deskundigen = overige deskundigen

+ zelf afhandelen = zelf afhandelen

+ niets doen + niets doen

+ stijging - daling = gelijkblijvend

heid groter zijn: de `batenverwachting'. Met andere woorden, bij problemen met

hoge baten zal men eerder naar de advocaat gaan dan een van de andere strategieën

kiezen. Daaruit valt vervolgens af te leiden dat een vermindering in de keuze van de

door de Wrb kostbaarder geworden advocaat minder waarschijnlijk is naarmate

probleemhebbers hun probleem ernstiger percipiëren en derhalve grote baten

verwachten van het inschakelen van de advocaat.

Tot nu toe hebben we de strategiekeuze alleen als een kosten-batenafweging in

abstracto behandeld. Deze keuze speelt zich echter af in een context die varieert

in de mate waarin er sprake is van rechtnoodzaak. De `rechtnoodzaakverwachting'

in zijn algemeenheid geformuleerd luidt dat van een prijsverhoging minder effect

op het gedrag verwacht mag worden naarmate het geldende recht iemand minder

ruimte laat bij het kiezen van de te bewandelen weg ter oplossing. Prijseffecten op

de strategiekeuze van rechtzoekenden zijn waarschijnlijker naarmate de rechtnood-

zaak geringer is. Aan het concept rechtnoodzaak is door ons empirische inhoud

gegeven door te kijken naar de noodzaak tot procesbijstand van de door de Wrb

duurder geworden advocaat (vergelijk paragraaf 3.4.2 en bijlage 2).

De te verwachten gevolgen van de gewijzigde kosten-batenafweging onder verschil-

lende rechtnoodzaakcondities staan in vereenvoudigde vorm weergegeven in tabel

6. De tabel moet men als volgt lezen. Naarmate er sprake is van problemen met een

sterkere rechtnoodzaak (beroep op advocaat is noodzakelijk), verwachten wij van

een prijsverhoging van de advocaat in het algemeen minder effect op het patroon

in strategiekeuze. Dit geldt des te sterker naarmate ook nog de te verwachten baten

hoger zijn. Bij minder baten (en sterkere rechtnoodzaak) ligt het voor de hand dat

een prijsverhoging leidt tot het niet-inschakelen van een advocaat. Dan is het enige

alternatief echter het laten zitten van het probleem.
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Naar verhouding veel verandering in strategiekeuze van rechtzoekenden verwachten

wij bij problemen met een naar verhouding geringe rechtnoodzaak. Naarmate de

te verwachten baten hoger zijn, zal bij lage rechtnoodzaak een duurder geworden
advocaat eerder aanleiding zijn om strategieën ter oplossing te kiezen als het

inschakelen van andere deskundigen of het zelf afhandelen, boven het alternatief

om niets te doen. Naarmate de baten lager zijn, wordt ook die laatste optie aantrek-

kelijker voor iemand met een probleem van naar verhouding geringe rechtnoodzaak.

5.3.2 Van verwachting naar evaluatiecriterium

Het betreft hier theoretische verwachtingen; of ze optreden, zal in paragraaf 5.3.3

worden bezien. Alvorens dat te doen moet echter een belangrijke 'tussenstap'

gedaan worden. Immers, men moet zich realiseren waartoe de hier beoogde speur-

tocht naar het al dan niet optreden van wijzigingen in strategiekeuze dient. Dat doel

is het langs empirische weg zicht krijgen op het zich al dan niet voordoen van

keuzesituaties onder de Wrb die de wetgever heeft gekwalificeerd als niet-beoogd

in de zin van onwenselijk te achten effect. Het is de kwalificatie die verwoord is in

de bekende clausule dat de Wrb er niet toe zou mogen leiden dat men ten onrechte

van rechtsbijstand verstoken blijft (vergelijk paragrafen 2.1 en 3.4.2). Wil ons onder-

zoek tot dit doel bijdragen, dan dient vastgesteld te worden welke van de onder

omstandigheden op theoretische gronden te verwachten verandering in strategie-

keuze beschouwd kan worden als een indicator voor het optreden van beleidsmatig

niet-beoogde en onwenselijk geachte effecten. Pas dan levert de vervolgens uit te

voeren toetsing relevante uitkomsten.

Op basis van het voorgaande menen wij dat slechts één van de verwachte situaties

beschouwd kan worden als een indicator voor het optreden van niet-beoogd Wrb-

effect: de afname van de strategie 'beroep op advocaat' onder de conditie van sterke

rechtnoodzaak en lage baten. In tegenstelling tot een afname van het beroep op

een advocaat in de situaties waarin sprake is van een geringe rechtnoodzaak en

probleemhebbers in ons land heden ten dage verondersteld worden over alterna-

tieve wegen te kunnen beschikken, is in situaties waarin redelijkerwijs gesproken

geen andere weg dan die via de advocaat openligt, het minder bewandelen ervan op

te vatten als een indicator van een te hoge drempel.

5.3.3 Opzet van de analyse

Aan de hand van de gegevens uit de door het CBS gehouden permanente Enquête

Rechtsbescherming en Veiligheid (ERV) is de hoogte van de door probleemhebbers

te betalen prijs voor de advocaat bepaald; uiteraard zowel voor de situatie onder

de Wrom (de respondenten uit de periode 1992-1993) als voor die onder de Wrb

(de respondenten uit de periode 1995-1996). Daartoe zijn drie inkomenscategorieën
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geconstrueerd.68 Ten eerste de categorie die een lage prijs betaalt: de probleem-

hebbers met een nettomaandinkomen tot ten hoogste f 1.917. Deze lage inkomens-

categorie heeft zowel tijdens de Wrom als tijdens de Wrb recht op toegang tot de

voorziening en de wijziging van regime heeft een geringe prijsverhoging met zich

meegebracht (zie paragraaf 5.2.1). In de lage inkomenscategorie wordt weinig stra-

tegie-effect verwacht. Ten tweede de categorie die een hogere prijs betaalt: pro-

bleemhebbers met een nettomaandinkomen tussen f 1.917-f 2.917. Deze categorie

zal strategie-effecten te zien geven ten gevolge van de forse prijsverhoging door de

regimewijziging. Ten derde de categorie die een zeer hoge prijs moet betalen: pro-

bleemhebbers met een nettomaandinkomen van f 2.917 of meer. Deze categorie

(hoge inkomens) is hier niet interessant omdat deze onder beide regimes van

rechtsbijstandsubsidie uitgesloten was. Hier gaat het dus weer om de prijsverwach-

ting.

Over de hoogte van de baten weten we strikt genomen niets uit de enquête. Op een

indirecte wijze kunnen we die echter wel schatten door middel van de gevraagde

informatie over de door de betrokkene ervaren ernst van het probleem.69 Hoe groter

de belevingsernst, hoe groter de waarschijnlijkheid dat mensen hun probleem via

een naar verhouding kostbare strategie zullen willen oplossen, zo luidt de veronder-

stelling die we hiervoor als batenverwachting presenteerden.

Ten behoeve van de empirische tracering van variatie in rechtnoodzaak zijn door

ons vijf rechtsgebieden geconstrueerd. Het betreft 'arbeid', 'uitkering', 'huur', 'eigen

huis' en 'overeenkomsten'. 70 Omdat de bruikbaarheid van de categorieën voor een

vergelijking tussen het Wrom- en het Wrb-regime staat of valt met de samenstelling

van deze rechtsgebieden (in termen van specifieke rechtsproblemen), is nagegaan

in hoeverre sprake is van vergelijkbare rechtsgebieden. Vastgesteld kon worden dat

alleen voor de gebieden 'huur' en 'eigen huis' sprake is van statistische verschillen

op een van de deelterreinen zodat een vergelijking op deze rechtsgebieden minder

optimaal is dan die op de andere rechtsgebieden.71

68 In de SCP-analyse kon een schatting gemaakt worden van de draagkracht van de respondenten. In de

CBS-enquête kon dat niet. Daar is gebruikgemaakt van de door respondenten opgegeven inkomens-

lasse, zeker niet vergelijkbaar met de Wrb-draagkrachtcategorieën. Voor nadere details wordt verwezen

naar bijlage 6. De consequentie hiervan is wel dat de laagste inkomenscategorie in de CBS-analyses

mogelijk ruimer is dan de laagste draagkrachtcategorie in de SCP-analyses.

69 Ondanks het stroeve karakter van de term zullen we in het vervolg blijven spreken van belevingsernst

om te voorkomen dat men anders aan deze term een objectieve status gaat toekennen. Daarmee ligt

de weg open voor de fatale fout: de belevingsernst gelijk te schakelen met de 'juridische ernst' van een

probleem. Dat is daarom fataal omdat dan de subjectieve beleving gaat fungeren als een criterium ter

objectieve beoordeling van de adequaatheid van de wetgeving.

70 Die constructie is gemaakt met het oog op een zo goed mogelijke aansluiting bij de probleemcategori-

sering in de SCP-enquête en de indeling van de IRIS-registratie. Dat zou onderlinge vergelijking moge-

lijk maken. Daarvan is - helaas - slechts in beperkte mate sprake geweest. Een rechtsgebied omvat een

verzameling verschillende rechtsproblemen.

71 Voor een toelichting op deze vergelijking wordt verwezen naar bijlage 6.
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Aangaande de operationele afbakening van de vier oplossingsstrategieën dient het

volgende opgemerkt te worden. De strategieën 'niets doen' en 'zelf doen' zijn tech-

nisch gesproken eenduidig te interpreteren. Dat is minder het geval bij de strategie

'beroep op deskundigen' (anders dan de advocaat). Het betreft hier een nogal hete-

rogeen aanbod: de medewerkers van de stichtingen, die van de juridische dienst

van de vakbond, de consumentenbond, de rechtsbijstandverzekering en de sociale

raadsman. Daarvan is alleen het eerste aanbod - de Stichtingen Rechtsbijstand -

enigermate door de Wrb in prijs beïnvloed. De data lieten een nadere differentiatie

echter niet toe.

Om de effecten van de Wrb te kunnen traceren, moeten we het beroep op de ver-

schillende strategieën op de tweede door ons geconstrueerde meetmomenten ver-

gelijken. De vergelijking is gedaan door middel van zogenaamde Chaid-analyses.72

De resultaten ervan worden gepresenteerd in de vorm van uit afzonderlijke cellen

opgebouwde piramides (of'boompjes'). Deze figuren hebben allemaal eenzelfde

structuur. Aan de top treft men een cel aan met daarin de totaalfrequentie van de

door de in de analyse betrokken personen gekozen strategieën. Die verdeling heeft

geen inhoudelijke betekenis (omdat het hier altijd een optelsom betreft van perso-

nen die óf onder het Wrom- óf onder het Wrb-regime zijn ondervraagd) maar

fungeert slechts als een referentiepunt ten aanzien van nadere uitsplitsingen. De

bodem van de figuur bevat steeds paarsgewijze vergelijkingen van het patroon in

strategiekeuzes tijdens het Wrom-regime met dat tijdens het Wrb-regime. Die ver-

gelijking is binnen dit kader vanzelfsprekend de cruciale omdat daaruit zal blijken of

onze verwachtingen al dan niet door de feiten ondersteund worden. Op het tussen-

niveau van de figuur treft men de voor die regimevergelijking relevante condities

aan als kosten, baten en rechtnoodzaak. Op het tussenniveau omdat - technisch

gesproken - op die kenmerken 'constant gehouden' wordt.

Bij de interpretatie van de figuren moet onderscheid gemaakt worden tussen de

verschillen van het totale patroon van strategiekeuzes en verschillen tussen af-

zonderlijke strategieën. Verschillen in condities zullen, zo veronderstelden we, ver-

schillen in strategiepatronen te zien geven. Als dat zo is en er statistisch significante

verschillen blijken op te treden, wordt dat in de figuur aangegeven door een * achter

de benaming van de betreffende conditie. Binnen een patroon kijken we naar de

afzonderlijke strategieën om te bezien waar de totaalverschillen vandaan komen.

Statistisch significante verschillen op dat niveau worden aangegeven door middel

van de vette weergave van de bedoelde strategie. Gegeven het voorgaande gaat onze

aandacht daarbij primair uit naar de strategie'beroep op advocaat'.

Wil er sprake zijn van een aan de Wrb toe te schrijven effect, dan moet de keuze van

de strategie'beroep op advocaat' dalen. Veranderingen in het patroon zonder dat

72 Chaid staat voor Chi-square automatic interaction detection. Zie voor details bijlage 6, paragraaf 2.2.3.
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deze leiden tot verminderd beroep op de advocaat, kunnen niet aan de Wrb worden

toegeschreven.

Ten slotte verdient in dit verband de generaliseerbaarheid van de hier gepresen-

teerde bevindingen expliciet aandacht. De analyses hebben betrekking op alleen

die personen die één probleem gemeld hebben.73 We bezien zodoende slechts een

selectie van het totale aantal problemen waarvoor beroep op rechtsbijstand gedaan

kan worden. Ook is er nog in een andere zin sprake van een selectie: we beschikken

slechts over de strategiekeuze van het zogenaamde 'probleemgebonden' hulpzoek-

gedrag van respondenten. De ervaring leert dat veel feitelijk beroep op rechts-

bijstand in de enquête gemeld wordt als antwoord op de 'kale' vraag naar al of niet

beroep op instanties (dus zonder dat een relatie met een probleemsituatie gelegd

wordt)74 Dat beroep blijft hier buiten beeld.

Dit leidt ertoe dat wij de uitkomsten in kwantitatieve zin niet kunnen generaliseren

naar de Nederlandse bevolking in haar geheel.75 Voor de interpretatie van de bevin-

dingen betekent dit dat niet de hoogte van de percentages maar slechts de richting

van veranderingen in de percentages tussen de twee momenten van belang is. Van-

daar dat wij bij de beschrijving van de resultaten slechts aandacht besteden aan de

richting van verandering tussen de in figuren 4 t/m 6 vermelde percentages. Daarbij

wordt opgemerkt dat ten gevolge van de soms kleine absolute basis waarop de ver-

gelijking van patronen tussen de beide regimes berusten, kleine verschillen in voor

het oog nogal grote percentuele verschuivingen kunnen resulteren. Toetsing van die

verschillen op statistische significantie is daarbij van groot belang omdat zo'n toets

bepaalt of er sprake is van significante, niet op basis van toeval berustende, verschil-

len. Het uitblijven van significante bevindingen laat de mogelijkheid onverlet dat er

in werkelijkheid tóch verandering in strategiekeuze heeft plaatsgevonden. Alleen

onze data schieten tekort om die ontwikkeling in beeld te krijgen. In die situatie

moeten we veiligheidshalve concluderen dat er van verandering niets is gebleken.

73 Respondenten konden maximaal veertien problemen noemen. Op praktische gronden hebben we ons

beperkt tot respondenten met één probleem. Van de respondenten die problemen gemeld hebben,

heeft 46% slechts één probleem gemeld. Ze verschilden als groep niet van de respondenten met meer

problemen. Voor nadere gegevens verwijzen we naar bijlage 6.

74 Aan dat verschijnsel is eerder aandacht besteed door Klijn en Van Tulder (1990), Beukenhorst en

Rooduin (1994) en Van der Wulp en Klijn (1997).

75 Dit is wel het geval voor de subpopulatie: mensen met slechts één rechtsprobleem.
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Figuur 4: Oplossingsstrategieën van respondenten met grotere prijsverhoging ten gevolge

van de Wrb onderscheiden naar hoge en lage baten voor Wrom- en Wrb-regime

middeninkomens

niets 17%

zelf 47%

deskundige 30%

advocaat 6%

ernstbeleving hoog (S)

1

niets 13%

zelf 35%

deskundige 40%

advocaat 12%

Wrom

ernstbeleving laag (S)

niets 10%

zelf 55%

deskundige 24%

advocaat 2%

Wrb

niets 14%

zelf 31%

deskundige 44%

advocaat 11%

n=44

niets 11%

zelf 39%

deskundige 36%

advocaat 14%

n=35

(S) = significant verschil in het totale patroon.

Cursief = significant verschil in de afzonderlijke strategie.

Bron: CBS, ERV 1992, 1993, 1995, 1996.

5.4 De strategieverwachtingen getoetst

5.4.1 De prijs- en de bateneffecten

1

WrbWrom

niets 22%

zelf 49%

deskundige 25%

advocaat 4%

n=49

niets 18%

zelf 59%

deskundige 23%

advocaat 0%

n=72

Prijseffecten op de strategiekeuze verwachten we bij probleemhebbers die met de

grootste prijsverhoging zijn geconfronteerd. We verwachten vervolgens bij hoge

baten géén en bij lage baten wél een afname in de strategie'beroep op advocaat'. De

op de bodem van figuur 4 gepresenteerde vergelijkingen tussen het Wrom- en het

Wrb-regime laten zien dat deze verwachting bevestiging krijgt.

Men ziet dat de onderscheiding van problemen naar hun baten een significant ver-

schil in strategiekeuzepatroon oplevert. Problemen waarvan de oplossing voor de

respondent veel baten belooft (ernstbeleving hoog), worden gekenmerkt door een

frequenter beroep op de advocaat dan in geval van minder baten (ernstbeleving

laag): 12% versus 2%. Deze problemen worden tevens gekenmerkt door een
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Figuur 5: Oplossingsstrategieën van respondenten met kleinere prijsverhoging ten gevolge

van de Wrb onderscheiden naar hoge en lage baten voor Wrom- en Wrb-regime

laagste inkomens

niets 17%

zelf 51%

deskundige 27%

advocaat 4%

f
ernstbeleving hoog

niets 12%

zelf 52%

deskundige 31%

advocaat 5%

ernstbeleving laag

I

niets 22%

zelf 51%

deskundige 23%

advocaat 4%

Wrom Wrb Wrom Wrb

niets 12% niets 11% niets 25% niets 20%Po

zelf 53% zelf 52% zelf 49% zelf 52%

deskundige 32% desku ndige 30% deskundige 21% desku ndige 25%

advocaat 3% advocaat 7% advocaat 5% advocaat 2%

n=41 n=47 n=49 n=58

(S) = significant verschil in het totale patroon.

Cursief = significant verschil in de afzonderlijke strategie.

Bron: CBS, ERV 1992, 1993, 1995, 1996.

frequenter beroep op andere deskundigen (40% versus 24%) en door een minder

frequent vertrouwen op alleen de eigen deskundigheid (35% versus 55%).

Kijken we vervolgens naar de voor ons cruciale vergelijking tussen Wrom- en Wrb-

regime. Onder de conditie van lage baten (rechtsonder) treedt een significante

afname in het beroep op de advocaat op. Tijdens de Wrom-periode was er sprake

van een beroep op de advocaat in 4% van de situaties, onder de Wrb is dat geredu-

ceerd tot 0% (afgerond). In de andere strategieën is geen significante wijziging

zichtbaar. Dat effect treedt niet op onder de conditie van hoge baten (linksonder).

Het lijken dus de baten die het in dit geval doen. Bij problemen waarvan de oplos-

sing voor de betrokkenen van groot belang is, doet de fors hogere prijs van de

advocaat er niet toe en bij problemen waarvan de oplossing minder belangrijk

ervaren wordt, doet dezelfde prijsverhoging er wel toe. In figuur 5 zijn de gevolgen

te zien van de kleinere prijsverhogingen (lage inkomens).
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In tegenstelling tot de situatie in figuur 4 (een hogere prijs), treedt in de situatie

waarin sprake is van een lage prijs geen significante wijziging op in het totale

patroon van oplossingsstrategieën. Wel ziet men verschillen optreden bij afzonder-

lijke strategieën als men problemen met een hoge ernstbeleving (veel mogelijke

baten) vergelijkt met problemen met een lage ernstbeleving (weinig baten). In geval

van geringere ernst doet men dan vaker niets. Dit staat in sterk contrast met hetgeen

we vonden bij de middeninkomens. Degenen met een middeninkomen laten bij

minder ernstige problemen weliswaar vaker de advocaat en andere deskundigen

links liggen, maar in plaats daarvan proberen ze zelf de zaak op te lossen. Beide hier

besproken constateringen zijn echter geen Wrb-effecten, het zijn bateneffecten.

Veel belangrijker is de constatering dat we in tegenstelling tot bij de grotere prijs-

verhogingen hier geen significante verschillen vinden als we het Wrom-regime

vergelijken met het Wrb-regime, zelfs niet bij lage baten (rechtsonder in figuur 5).

5.4.2 De rechtnoodzaakeffecten

Effecten in strategiekeuzes moeten we zoeken in situaties waar sprake is van lage

baten en hoge kosten. Wanneer we vervolgens de conditie rechtnoodzaak in de

vergelijking van de Wrom en de Wrb betrekken, dan kunnen we zien of zich de

situatie voordoet waarin sprake kan zijn van onbedoelde Wrb-effecten. Met het oog

daarop is figuur 6 van belang.

Uitgangspunt vormen de problemen gekenmerkt door lage baten en een grotere

prijsverhoging. Vergelijking van het Wrom- en het Wrb-regime (rechtsonder) laat

een significante afname in het beroep op de advocaat zien (8% onder de Wrom en

0% onder de Wrb). Die afname doet zich echter alleen voor bij problemen in de

sfeer van de arbeid en bij huurkwesties. Arbeidsrechtelijke problemen worden ge-

kenmerkt door een 'middelmatige' rechtnoodzaak, huurrechtproblemen door een

naar verhouding'geringe' rechtnoodzaak. Dit impliceert dat we deze afname van

het beroep op de advocaat in geval van huurproblemen met een lage ernst als een

indicator van door de Wrb beoogde afwegingseffect beschouwen. Bij arbeidsrechte-

lijke problemen ligt het iets anders. Naarmate baten (ernstbeleving) daar lager zijn

kan een prijsverhoging leiden tot het niet-inschakelen van een advocaat. Het laten

zitten van het arbeidsprobleem met lage ernst zou dan wijzen op een niet-beoogd

Wrb-effect.76 Er treedt daar echter geen grotere mate van afzien op. Op rechts-

terreinen als uitkering, eigen huis, en overeenkomsten treedt geen verandering in

strategiekeuze op bij een vergelijking van Wrom en Wrb.

76 Ten aanzien van arbeidsproblemen betekent deze formulering een correctie - want een nuancering -

van de uitspraak die wij eerder deden in onze tussentijdse verslaglegging waarin we arbeidsproblemen

onder de categorie hoge rechtnoodzaak hadden gebracht (Klijn e.a., 1997, pp. 30-31).
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Figuur 6: Oplossingsstrategieën in geval van problemen met lage baten onderscheiden

naar de mate van prijsverhoging en naar rechtsterrein: het Wrom-regime versus

het Wrb-regime

ernstbeleving laag
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zelf 54%

deskundige 26%
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laagste inkomens
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deskundige 24%

advocaat 0%

n=49

(S) = significant verschil in het totale patroon.

Cursief = significant verschil in de afzonderlijke strategie.

Bron: CBS, ERV 1992, 1993, 1995, 1996.
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Speciale aandacht vergt hier de significante afname van 6% naar 0% in'beroep op

advocaat' onder de conditie van een geringe prijsverhoging (laagste inkomens) op

de terreinen huur, sociale zekerheid en verbintenissen (linksonder in figuur 6). Op

het eerste gezicht lijkt deze bevinding in strijd met de bevindingen uit de eerder

gepresenteerde analyses van het SCP-materiaal (vergelijk paragraaf 5.2.2) en met de
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centrale theoretische notie dat er pas sprake van verandering in keuzegedrag zal zijn

naarmate de prijsverhoging groter is. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat

hier toch effecten van grotere prijsverhogingen zichtbaar worden. Om dat te be-

grijpen, moeten we terugkomen op de situatie dat rechtzoekenden ook op inhoude-

lijke gronden buiten het bereik van de subsidie kunnen vallen. In geval van lage

inkomens betekent een dergelijke situatie een prijsverhoging die ligt in de orde

van f 2.700. Dat de prijsverhoging niet doorwerkt bij de middeninkomens met pro-

blemen op het gebied van sociale zekerheid en verbintenissen (figuur 6, één na

onderste niveau), heeft te maken met het gegeven dat voor de CBS-respondenten

daar het advocaatgebruik in de Wrom-periode al zeer laag was (Wrom en Wrb

tezamen levert 0% op). Een verklaring voor het lage advocaatgebruik hebben we

niet. Het kan van doen hebben met verschil in problemen tussen lage en midden-

inkomens. Immers, zowel bijstandkwesties, WW-kwesties als WAO-vragen en andere

uitkeringen vallen onder het label 'sociale zekerheid'.

Van de genoemde drie terreinen wordt alleen sociale zekerheid gekenmerkt door

een sterke rechtnoodzaak. Vandaar dat we concluderen dat hier sprake is van een

aanwijzing voor het optreden van niet-beoogde Wrb-effecten.77 Dit is vooral het

geval omdat in de Wrb-groep nauwelijks meer van een advocaat gebruikgemaakt

wordt en nadere analyse uitwees dat degenen met een lager inkomen bij sociale

zekerheid vaker dan onder de Wrom maar helemaal niets meer deden (Klijn e.a.,

1997, p. 26). Ook bij huurproblemen vonden we dit onder die omstandigheden

(laagste inkomens en geringe baten), maar daar is zoals gezegd de rechtnoodzaak

laag. Om die reden kunnen we het niet als een aanduiding voor een niet-beoogd

gevolg van de Wrb zien.

Naast deze situatie bij huur en uitkering hebben we in geen van de tot nu toe ge-

presenteerde analyses een significante toename van de in het politieke debat zo

hevig bediscussieerde keuze voor'afzien van elke actie' gesignaleerd. Dit afzien - we

zeiden het al eerder - stond als een waar schrikbeeld centraal in de politieke discus-

sie. Op grond van onze gedachtengang zou men dat echter slechts onder specifieke

omstandigheden, dat wil zeggen daar waar de rechtzoekende weinig baten ziet,

mogen verwachten. Die verwachting wordt hier bevestigd. Met andere woorden,

dat zijn geen onbedoelde effecten. Slechts bij uitkeringsproblemen concluderen we

anders, omdat daar sprake is van een combinatie van een sterke rechtnoodzaak, een

vrijwel geheel verdwijnen van het beroep op de advocaat en het toenemen van het

afzien van welke actie dan ook.

77 De mogelijke tegenwerping dat het hier gaat om een rechtsgebied waar sprake is geweest van verande-

ring in de mate van rechtnoodzaak, lijkt ons een te speculatieve om daarmee het onbedoelde effect weg

te verklaren. Hier raken we uiteraard aan de ook al eerdergenoemde beperkingen die voortvloeien uit

onze operationalisering van rechtnoodzaak.
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5.5 Tweede tussentijdse conclusie

82

Het oogmerk van de herijking van de voorwaarden tot rechtsbijstandsubsidie was

een meer selectieve aanwending ervan. De daartoe gerealiseerde prijsverhoging zou,

zo werd verondersteld, een prikkel vormen tot een meer kritische afweging aan de

kant van probleemhebbers om een beroep op rechtsbijstand te doen. Voor alle zaken

die dat `echt' vergen, diende rechtsbijstand beschikbaar te blijven.

Eerst hebben we de vraag beantwoord in hoeverre er een daling optrad in het be-

roep op een advocaat door de mensen die recht op subsidie hadden onder het

Wrom-regime. De in hoofdstuk 4 genoemde reductie van 38% in gesubsidieerde

rechtsbijstand mag men niet gelijkstellen met minder beroep op de advocatuur. Ook

zonder subsidie doen rechtzoekenden een dergelijk beroep. De invloed van de Wrb

kunnen we uitdrukken in verminderd beroep op de balie gedaan door de categorie

rechtzoekenden die onder het Wrom-regime in aanmerking kwam voor subsidie.

Bij de betreffende groep was er een afname van het beroep op bijstand door de

advocatuur. Dit is een bevestiging van de prijsverwachting. Tevens blijkt dat die

afname optrad bij de middeninkomens met een draagkracht van ongeveer f 2.000

tot f 3.000 per maand in 1994. Het betreft de groep die zowel onder de Wrom als

onder de Wrb niet in de twee laagste bijdragecategorieën viel en de groep die onder

de Wrom nog wel subsidie kreeg en onder de Wrb niet meer. Voor beide groepen is

de hulp van een advocaat het sterkst in prijs gestegen.

In hoeverre heeft de prijsverhoging geleid tot de beoogde kritische afweging? Het

zou niet moeten leiden tot het ten onrechte verstoken blijven van rechtsbijstand. Bij

de beantwoording van die vraag hebben we het aspect van de hoogte van de door

rechtzoekenden te verwachten baten (ernstbeleving) betrokken. Verder is de mate

van rechtnoodzaak in beschouwing genomen, omdat men aanwijzingen voor niet-

beoogde effecten daar moet zoeken waar er goed bezien voor probleemhebbers in

redelijkheid geen of nauwelijks mogelijkheid bestaat om een oplossing voor het pro-

bleem in kwestie te vinden buiten de advocaat om. Prijsverhoging kan dan leiden tot

afzien zonder dat er sprake kan zijn van afweging. Een dergelijk afzien vormt naar

onze mening een indicatie voor het optreden van door de wetgever onbedoelde

effecten.
De laagste inkomens maken na invoering van de Wrb verhoudingsgewijs ten op-

zichte van de Wrom-periode nauwelijks meer gebruik van een advocaat bij sociale

zekerheidsproblemen. Dit doen ze weliswaar in situaties waar ze weinig baten van

de oplossing van het probleem verwachten (lage ernstbeleving), maar omdat de

rechtnoodzaak daar hoog is, beschouwen we de strategieverandering in geval van

sociale zekerheidsproblemen bij de lagere inkomens als een aanwijzing voor het

optreden van niet-beoogde Wrb-effecten. Dit krijgt een extra accent omdat we tevens

vonden dat mensen met lagere inkomens in het algemeen bij geringe ernst van het

probleem (en dus lagere mogelijke baten) de zaak significant vaker laten zitten dan
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wanneer het probleem ernstiger was. De middeninkomens laten bij minder ernstige

problemen weliswaar vaker de advocaat en andere deskundigen links liggen, maar

in plaats daarvan proberen ze zelf de zaak op te lossen.
Op grond van ons rechtnoodzaakcriterium beschouwen we de afname in het beroep

op de advocaat bij arbeidsproblemen (gemiddelde rechtnoodzaak) en bij huur-

problemen (lage rechtnoodzaak) eerder als indicaties voor het optreden van de be-

doelde effecten van de Wrb.



s

Last naar draagkracht

6.1 Een oude opgave

Een tariefstelling die ieder met aanspraak op rechtsbijstandsubsidie tot een gelijke

prijs-inkomensafweging zou dwingen, dat was het uitgangspunt bij de invoering van

het eigen-bijdragestelsel. Werd dat nog niet zo expliciet verwoord bij de invoering

van de bijdrage voor de hogere inkomens medio 1981, dat was wél het geval bij de

sedert 1 januari 1984 geldende wet waarbij de lagere inkomens ook een bijdrage

kregen opgelegd. De praktijk bleek echter weerbarstig. Niet alleen bleek het

aanvankelijk ingevoerde tarief niet optimaal (Van Tulder en Jansen, 1988), latere

bezuinigingsdrang bood klaarblijkelijk ook niet de rust die nodig was om daarin

verbetering te brengen (Klijn, 1989). Al met al bood de Wrb de gelegenheid om tot

verbetering te komen.78 Tegen die achtergrond moet de derde onderzoeksvraag

begrepen worden. Het is de vraag of in geval van door de Wrb beoogde afname van

het beroep op rechtsbijstand, die afname ook op de veronderstelde wijze tot stand is

gekomen: door een voor ieder gelijke prijs-inkomensafweging. De beantwoording

van deze vraag verloopt in twee stappen. Eerst wordt nagegaan of alleenstaanden

onder invloed van de wet minder beroep doen op de advocatuur. Vervolgens wordt

bezien in hoeverre het huidige tarief voor alle inkomensgroepen eenzelfde prijs-

inkomensafweging realiseert.

6.2 Discriminatie in de rechtsbijstand?

De titel van deze paragraaf verwijst naar onderzoek waarin bleek dat de onder de

Wrom geldende draagkrachtberekening voor alleenstaanden niet leidde tot een

afweging die vergelijkbaar was met die van gehuwden/samenwonenden. Dit was

het gevolg van het feit dat de wijze waarop de draagkracht van alleenstaanden

werd berekend - het feitelijk netto-inkomen per maand minus f 175 - geen gelijk

welvaartsniveau voor de verschillende leefsituaties realiseerde. Alleenstaanden

werden daarmee positief gediscrimineerd.79 Gepleit werd daarom voor wijziging

van de bepaling van de methodiek zodat er wel van een gelijk welvaartsniveau

sprake zou zijn (Klijn en Van Tulder, 1990, p. 47). Die wijzing heeft zijn beslag

78 In dat licht moet ook de adviesaanvraag van de directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepem (DRIB)

aan het SCP/WODC ten tijde van de voorbereiding gezien worden (WGGR, 1995, p. 30).
79 Het gevolg daarvan was dat het aandeel rechthebbenden onder alleenstaanden hoger lag dan dat onder

samenwonenden.
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gekregen in een aanpassing van de inkomensgrenzen voor alleenstaanden zoals in

paragraaf 2.2.1 is beschreven. Het is de zogenaamde 70%-maatregel. Veel alleen-

staanden zijn daardoor buiten het bereik van de subsidieregeling gekomen of zijn

- indien ze nog recht op subsidie hadden - met een substantiële prijsverhoging

geconfronteerd.

De door de Wrb gewijzigde inkomensequivalentieregeling beoogde de afwegings-

situatie voor alleenstaanden in vergelijking met die onder de Wrom te verzwaren. Op

grond van onze theoretische uitgangspunten moet dat leiden tot een verminderd

beroep op advocaten al naar gelang de mate van prijsverhoging. In vergelijking met

niet-alleenstaanden zullen alleenstaanden - onder vergelijkbare condities als baten

en rechtnoodzaak - derhalve in gelijke mate een beroep op de advocaat doen. Gelet

op de prijsverhoging geldt daarbij de verwachting dat bij alleenstaanden die met

een naar verhouding geringe prijsverhoging geconfronteerd zijn, géén veranderin-

gen in strategiekeuzes zullen optreden, terwijl bij alleenstaanden geconfronteerd

met een grote prijsverhoging wél verandering in strategiekeuze zal optreden, vooral

waar het de advocaat betreft.

We hebben ook deze verwachting empirisch beproefd met behulp van materiaal

afkomstig uit de CBS-enquête via de eerder toegelichte Chaid-analyses. Conform

de in hoofdstuk 5 gehanteerde werkwijze hebben we daarbij de hoogte van het

inkomen als indicator voor de prijsverhoging gehanteerd. Voor zowel de situatie

waarin sprake is van een kleine prijsverhoging (figuur 7) als voor de situatie waarin

sprake is van een grotere prijsverhoging (figuur 8) is nagegaan in hoeverre er bij

vergelijking met het Wrom-regime onder het Wrb-regime sprake is van een afname

in het beroep op de advocaat door alleenstaanden.

De analyses blijken onze verwachtingen geheel te bevestigen. Bij een geringe prijs-

verhoging valt er in het gedrag van alleenstaanden geen verandering te bespeuren

bij vergelijking van beide subsidieregimes. Bij een door de Wrb veroorzaakte sterke

prijsverhoging, is bij alleenstaanden (figuur 8, rechtsonder) een significante afname

in 'beroep op advocaat' zichtbaar; onder de Wrom was er sprake van 16% advocaat-

gebruik, onder de Wrb is dat teruggebracht tot 2%. Die frequentie verschilt niet van

de frequentie van het advocaatgebruik door samenwonenden/gehuwden (figuur 8,

linksonder). Dat wijst erop dat de huidige positie van alleenstaanden niet meer

afwijkt van de positie van niet-alleenstaanden.

6.3 Gelijke drempel?

6.3.1 Gelijke afweging en de rechtnoodzaakrestrictie

Terwille van het juiste begrip lijkt het goed om allereerst expliciet te stellen dat de

gelijkheidsdoelstelling van de overheidsinterventie op de markt van de rechts-

bijstandverlening slechts een beperkte reikwijdte heeft. Probleemhebbers zijn in
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Figuur 7: Oplossingsstrategieën van alleenstaanden en niet-alleenstaanden geconfronteerd

met een lage prijsverhoging tijdens het Wrom- en Wrb-regime
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vele opzichten ongelijk aan elkaar en het ligt voor de hand dat dergelijke ongelijk-

heden hun invloed hebben inzake het kunnen beschikken over rechtsbijstand. De

gesubsidieerde rechtsbijstand valt te beschouwen als een instrument ter verkleining

van slechts één aspect van de ongelijke verdeling van de kansen op rechtsbijstand:

alléén voor zover het de prijs in verhouding tot het inkomen van rechtzoekende

betreft. De daartoe getroffen regeling voor een bepaald segment van de samenleving

voldoet aan de norm `gelijkheid' indien voor alle rechthebbenden op rechtsbijstand-

subsidie die afweging tussen prijs van rechtsbijstand en de hoogte van het eigen

inkomen van vergelijkbare zwaarte is. Wat het advocaatgebruik betreft is de regeling

volledig geslaagd indien de prijsdrempel voor het gebruik van een advocaat voor alle

inkomens even zwaar uitwerkt, andere omstandigheden gelijkgehouden. Ten aanzien

van de Wrb geldt dat de wet een verbetering beoogt van de ongelijke situatie onder

de Wrom.

In dit verband moet overigens wederom gewezen worden op de relatieve betekenis

van het prijsinstrument gegeven de variatie in rechtnoodzaak van onderscheiden
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Figuur 8: Oplossingsstrategieën van alleenstaanden en niet-alleenstaanden geconfronteerd

met een hogere prijsverhoging tijdens het Wrom- en Wrb-regime
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problemen. Ook hier geldt de rechtnoodzaakverwachting dat de invloed van de Wrb

in termen van door de verhouding prijs - inkomen gecreëerde kans op het beroep

doen op een advocaat, slechts daar aanwezig geacht kan worden waar er sprake is

van afwegingsruimte. Op de consequenties van deze veronderstelling voor de toet-

sing van de verwachting komen we aanstonds terug.

6.3.2 Opzet van de analyse

Er is gebruikgemaakt van een eerder door Van Tulder (1988) ontwikkeld rekenmodel

waarin het beroep op de advocaat voorspeld wordt vanuit de invloed van de prijs-

inkomensafweging onder constanthouding van andere factoren. Ten aanzien van de

daarbij gehanteerde prijs moet het volgende worden opgemerkt. De in de wet vast-

gelegde eigen bijdragen zijn te beschouwen als 'nominale' prijzen. Het is de prijs die

rechtzoekenden maximaal moeten betalen. In de praktijk kan de werkelijk te betalen
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bijdrage echter lager uitvallen.80 Bij onze berekeningen hebben we gebruikgemaakt

van de prijs die in werkelijkheid wordt betaald door de rechtzoekende, de 'reële'

prijs.81 Om de invloed van de rechtnoodzaak te kunnen traceren, hebben we aan-

sluiting gezocht bij het in de subsidieregeling bestaande onderscheid tussen 'advies-

bijstand' en'procesbijstand'. Hoewel dat onderscheid bepaald niet volledig het door

ons bedoelde verschil in afwegingsruimte aan de kant van rechtzoekenden dekt,

vormt dit naar onze mening toch het meest bruikbare. In geval van procesbijstand

heeft de rechtzoekende verhoudingsgewijs minder mogelijkheid het probleem op te

lossen zonder bijstand van een advocaat dan bij adviesbijstand. Bijgevolg zal de

rechtzoekende in situaties waarin een dergelijke afdoeningswijze aangewezen, is

voor de prijsprikkel minder gevoelig zijn. Deze aanname leidt tot de verwachting dat

we voornamelijk in geval van adviesbijstand de veronderstelde prijsinvloed kunnen

waarnemen. Bij procesbijstand overschaduwt de rechtnoodzaak zozeer dat hier

empirisch gesproken de gevolgen van prijswijziging niet of minder zichtbaar zullen

zijn. Voor een verantwoording van de rekenmethode verwijzen we naar bijlage 6.

6.3.3 Een meer gelijke prijs-inkomenafweging?

In tabel 7 wordt voor elke inkomenscategorie de geschatte afwijking van de

gemiddelde kans op het beroep op een advocaat weergegeven, zowel in geval van

proces- als adviesbijstand. Het heeft betrekking op het tarief zoals dat geldt sedert

15 november 1995. Toen trad de wijziging in werking die de staatssecretaris van

Justitie in haar brief aan de Tweede Kamer van 23 mei 1995 - daarin reagerend op

het rapport'Met recht bijstand' (WGGR, 1995) - aangekondigd had.

In een evenwichtig toevoegsysteem zouden er geen afwijkingen van de gemiddelde

kans te zien zijn geweest zowel bij advies als procedure. Dit blijkt niet het geval. Ten

eerste ziet men dat in het algemeen geldt: naarmate het inkomen hoger is, neemt

de kans op het beroep op de advocaat af. Waar de laagste categorie inkomen naar

verhouding vaker dan gemiddeld een beroep op de advocaat zal doen (19,8%), zal de

hoogste inkomenscategorie minder dan gemiddeld een beroep op de advocaat doen

(-6,7%). Omdat effecten van andere factoren dan prijs en inkomen geëlimineerd

80 Dit wordt veroorzaakt door de regel dat de door de cliënt te betalen eigen bijdrage nooit hoger mag

zijn dan de honorering die een advocaat van de overheid krijgt. De hoogte daarvan berust op een

standaardtarief en het kan voorkomen dat dit tarief lager uitvalt dan de eigen bijdrage, hetgeen vooral

het geval is bij de hogere eigen bijdragen (zie bijlage 6).

81 Tegen te werpen valt dat het onduidelijk is of de rechtzoekende bij de afweging om gebruik te maken

van een advocaat de nominale danwel de reële prijs betrekt. Er is echter geen informatie over de

feitelijke afweging die de rechtzoekende maakt, juist met betrekking tot die prijs. De juistheid van onze

keuze voor de reële prijs kan alleen worden getoetst door een schatting met behulp van deze prijs en

een schatting met een nominale prijs met elkaar te vergelijken. De reële prijs blijkt uit deze empirische

toetsing beter naar voren te komen (zie bijlage 6).

K
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Tabel 7: De geschatte afwijking van de gemiddelde kans" op advocaatgebruik door

aanspraakgerechtigden per draagkrachtklasse in geval van advies- en proces-

bijstand, in 0/s

90

draagkrachtklasse afwijking van de gemiddelde kans op advocaatgebruik

advies procedure totaal

1 (tot f 1.810) 56,1 0,3 19,8

2 (tot f 1.995) 30,4 -0,2 10,5

3 (tot f 2.110) 15,8 -0,1 5,5

4 (tot f 2.210) 6,5 -0,8 1,8

5 (tot 1 2.315) -0,6 -0,8 -0,8

6 (tot f 2.420) -5,7 -0,7 -2,4

7 (tot f 2.525) -10,5 -0,5 -4,0

8 (tot f 2.625) -13,9 -0,3 -5,0

9 (tot f 2.735) -17,1 0,0 -6,0

10 (tot f 2.840) -18,6 0,5 -6,1

11 (tot f 2.945) -20,5 1,0 -6,5

12 (tot f 3.055) -21,9 1,5 -6,7

Het betreft de gestandaardiseerde kans op gebruik. Verschillen anders dan prijs en inkomen zijn geëlimineerd.

Bron: AV095

zijn, moet dit resultaat toegeschreven worden aan een voor hogere inkomens on-

gunstiger verhouding tussen prijs en inkomen.

De afwijkingen zijn, zoals verwacht, vrijwel alleen te vinden zijn bij adviesbijstand.

Zo zullen de hoge draagkrachtcategorieën 11 en 12 (met een netto-inkomen van

f 2.840 tot f 3.055 per maand) ruim 20% minder dan gemiddeld gebruikmaken van

een advocaat in geval van adviesbijstand. Dat verschil bedraagt slechts 1% à 1,5% in

geval van procesbijstand. De verschillen tussen de inkomenscategorieën zijn althans

in adviesbijstand aanzienlijk.

In totaal hebben de laagste drie inkomensklassen (inkomen beneden f 2.110 netto

per maand) een duidelijk groter dan gemiddelde kans op advocaatgebruik: van 6%

tot 20%. Hier is, met andere woorden, de verhouding tussen prijs en inkomen voor

de rechtzoekende het gunstigst. De drie volgende draagkrachtklassen 4, 5 en 6

(tussen de f 2.110 en f 2.420 netto per maand) liggen zeer dicht bij het gemiddelde.

De zes hoogste klassen (tussen f 2.525 en f 3.055) blijven 4% tot 7% achter bij het

gemiddelde. Al met al dient geconstateerd te worden dat de nagestreefde gelijke

prijs-inkomensafweging nog niet via de Wrb gerealiseerd is. De prijs legt een

verhoudingsgewijs hogere drempel op voor de rechtzoekende die de hulp van een

advocaat zoekt naarmate het inkomen hoger is.

Rijst. vanzelfsprekend de vraag of de Wrb dan in vergelijking tot de Wrom geen voor-

uitgang betekent. Die vraag is niet zonder meer op basis van een vergelijking van het

tarief uit 1995 met dat uit 1993 te beantwoorden vanwege de moeilijke vergelijkbaar-

heid van beide tariefstellingen en de beperkingen van het onderzoeksmateriaal. Er
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Tabel 8: De geschatte afwijking van de gemiddelde kans' op adviesbijstand van een

advocaat voor aanspraakgerechtigden per draagkrachtklasse voor en na de

reparatiemaatregel, in %

draagkrachtklasse afwijking van de gemiddelde kans op advocaatgebruik

voor reparatie na reparatie

1 (tot ƒ 1.810) 61,8 56,1

2 (tot f 1.995) 35,1 30,4

3 (tot f 2.110) 20,1 15,8

4 (tot f 2.210) 8,2 6,5

5 (tot f 2.315) -0,5 -0,6

6 (tot f 2.420) -7,9 -5,7

7 (tot f 2.525) -13,2 -10,5

8 (tot f 2.625) -16,2 -13,9

9 (tot f 2.735) -19,3 -17,1

10 (tot f 2.840) -21,3 -18,6

11 (tot f 2.945) -22,9 -20,5

12 (tot f 3.055) -24,0 -21,9

Het betreft de gestandaardiseerde kans op gebruik. De afwijking van de gemiddelde kans verandert ook in die

klassen waar de maatregel geen invloed heeft gehad (klasse 1 t/m 3). Dit komt doordat de gemiddelde kans

na de maatregel verandert (groter wordt) en daarmee veranderen ook de percentuele afwijkingen.

Bron: AV095

zijn verschillen zowel in het aantal als in de afgrenzing van de inkomenscategorieën.

In algemene zin valt er wel iets over te zeggen. Zoals opgemerkt paragraaf 2.2.1, was

het tarief bij invoering van de Wrb niet het aanvankelijk voorgestelde. Dat tarief

sloot in opzet meer aan bij het door Van Tulder (Van Tulder en Janssen, 1988) voor-

gestelde 'gelijke-drempeltarief'. Toch week ook dit aanvankelijk voorgestelde tarief

al enigermate af van het gelijkheidsmodel. Die afwijking werd nog groter en voor de

hogere inkomens ongunstiger omdat het tarief in het allerlaatste stadium van de

parlementaire behandeling onder invloed van een plotselinge bezuinigingstaakstel-

ling aangepast werd. Te voorzien viel dan ook dat er ongelijkheden zouden blijven

optreden (Klijn, 1991 en 1994). Van Tulders analyse, verricht op verzoek van de

WGGR, bevestigde dit (Van Tulder, 1995). De grootste tariefverhogingen vonden

plaats in de Wrb-inkomensklassen 4 en hoger. De reductie in toevoegingen vond dan

ook plaats in de hogere inkomensklassen. Nadien is het tarief in 1995 aangepast in

gunstiger zin naarmate het inkomen van rechtzoekende hoger is. Vastgesteld kan

worden dat die reparatiemaatregel een kleine stap voorwaarts is gebleken ten op-

zichte van het tarief dat gold sedert maart 1994. Dit is te zien in tabel 8. Daar zijn

voor adviesbijstand de verschillen in kansen op advocaatgebruik weergegeven, voor
en na de reparatiemaatregel.
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Uiteindelijk valt de conclusie te trekken dat de Wrb in aanzet een stap voorwaarts in

de benadering van de gelijkheidsdoelstelling vormde. Deze stap werd nog voordat

hij gezet werd, via een stap achterwaarts tenietgedaan. Daarna is via een correctie

weer een kleine stap gezet in de richting van het gelijkheidsbeginsel. In totaal zal,

gezien het vorenstaande, van een substantiële verbetering van de situatie onder de

Wrom geen sprake zin. Nog steeds verkeren binnen het subsidiesysteem de laagste

inkomens in een gunstigere positie dan de hogere waar het de kans op hulp door

een advocaat betreft.

6.4 Derde tussentijdse conclusie

Het spreekwoord 'gelijke monniken, gelijke kappen' lijkt ons een adequate weergave

van het uitgangspunt dat aan de invoering van het eigen-bijdragestelsel in de

rechtsbijstandsubsidie ten grondslag lag. De bedoeling was ten eerste de draag-

krachtberekening zo in te richten dat de prijs voor rechtsbijstand even zwaar zou

drukken op de beslissing van alleenstaanden rechtsbijstand te verkrijgen als op die

van niet-alleenstaanden. Ten tweede zou het eigen-bijdragetarief moeten leiden tot

een gelijke prijs-inkomensafweging voor iedereen die rechtsbijstand zoekt. De Wrb

zou in beide situaties verbetering moeten brengen.

Er is vastgesteld dat de nieuwe wijze van draagkrachtbepaling ten aanzien van

alleenstaanden tot een daling in het advocaatgebruik heeft geleid, behalve bij de

lagere inkomens. Daar was overigens het advocaatgebruik gelijk aan dat van niet-

alleenstaanden. Het gevolg van invoering van de Wrb is dat het onder de Wrom

bestaande verschil in gebruikspatroon tussen alleenstaanden en niet-alleenstaanden

thans is verdwenen.

Is voor alle inkomenscategorieën de prijsdruk in verhouding tot het inkomen nu

even zwaar geworden? Anders gezegd, legt de prijs voor elke inkomenscategorie een

gelijke drempel? Onze analyses wijzen erop dat binnen het subsidiestelsel nog

steeds sprake lijkt van een ongelijke prijs-inkomensafweging. Personen met een

naar verhouding lage eigen bijdrage (tot f 300) hebben een veel grotere kans op

rechtsbijstand door een advocaat dan degenen met een naar verhouding hoge

bijdrage (vanaf f 500). Nog steeds zijn de laagste inkomens wat het eigen-bijdrage-

tarief betreft, gunstiger af dan de hogere. Dat verschil speelt zich overigens vrijwel

geheel af op het niveau van adviesbijstand. Bij procesbijstand is de rechtnoodzaak

waarschijnlijk groter en valt er minder te kiezen.

Is er dan geen verbetering opgetreden in vergelijking met het Wrom-regime? Een

directe vergelijking kon niet uitgevoerd worden vanwege vooral de ingrijpende wij-

zigingen in afgrenzing van inkomenscategorieën. Voor zover wij konden vaststellen,

lijkt van een substantiële verbetering van de situatie onder de Wrom als gevolg van

het tarief echter geen sprake te zijn.
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Slotbeschouwing

7.1 De toegangsregulering in retrospectief

De Wrb beoogde in algemene zin een structurele vernieuwing van het systeem van

gesubsidieerde rechtshulpverlening terwille van een vergroting van de bestuurbaar-

heid en doelmatigheid en daarmee een versterking van de politieke legitimatie van

de voorziening. Een van de middelen daartoe vormde de herijking van de toegangs-

regulering tot rechtsbijstandsubsidie en een verhoging van de controle op de

uitvoering. Die toegangsregulering vormde het object van onderhavige studie. De

getroffen maatregelen werden nodig geacht om een van de algemene doelstellingen

van de wet te kunnen veiligstellen: het verlenen van aanspraak op van overheids-

wege gesubsidieerde rechtsbijstand aan hen die over onvoldoende financiële

middelen beschikken om die bijstand geheel zelf te bekostigen.

Deze maatregelen lokten bij de indiening van het wetsvoorstel veel kritiek uit. Kort

samengevat vormde de strekking daarvan dat de nieuwe regeling een eind zou

maken aan hetgeen sedert het eind van de jaren zestig - het tijdsgewricht waarin

de 'leemte' in de rechtshulp werd ontdekt - door grote inspanning van rechts-

bijstandverleners en door de ruime wettelijke voorziening was bereikt. In Nederland

was zo, in vergelijking met andere landen, een gunstige situatie ontstaan. Dit hield

in een grote bereikbaarheid van de rechtsbijstand en betaalbaarheid daarvan voor

minder draagkrachtigen. Daarvan zou met ingang van 1994 geen sprake meer zijn;

'terug naar af' zo heette het (Prakken, 1992; Schouten, 1993; Bruin, 1994).

Zijn die (onheils)verwachtingen terecht gebleken? Heeft de wetgeving geleid tot

effecten die vanuit rechtstatelijk perspectief niet als wenselijk begrepen kunnen

worden? Vertaald naar de terminologie van het beleidsonderzoek zijn de volgende

vragen te formuleren aangaande de werking van de toegangsregulering in de Wrb. In

welke mate is er sprake van verandering - i.c. een vermindering - in het beroep op

rechtsbijstand die toe te schrijven zou zijn aan de gewijzigde subsidieregels? En in

welke mate valt die verandering te beschouwen als in overeenstemming met de

oogmerken van de Wrb? Twee oogmerken hebben we onderscheiden.

Ten eerste beoogt de Wrb een gebruikspatroon van gesubsidieerde rechtsbijstand-

verlening dat gekenmerkt wordt door een meer kritische afweging van kosten en

baten aan de kant van rechtzoekenden: een verhoogde selectiviteit, overigens zonder

dat daardoor mensen ten onrechte verstoken zouden blijven van rechtsbijstand. Ten

tweede beoogt de Wrb een gebruikspatroon dat gekenmerkt wordt door een voor alle

gelijke druk van de eigen bijdrage in verhouding tot het inkomen: een grotere

gelijkheid. In hoeverre voldoet de werkelijkheid aan die intenties?



Hoofdstuk 7 94

Uit de in voorgaande hoofdstukken en al eerder gerapporteerde bevindingen blijkt

dat er sprake is van een afgenomen beroep op rechtsbijstand. Dat is te beschouwen

als een beoogd gevolg van de verhoogde kostprijs. Uitgedrukt in termen van het

aantal toevoegingen op civiel- en bestuursrechtelijk terrein bedraagt die afname,

gemeten drie jaar na inwerkingtreding van de wet, ongeveer 38% (ten opzichte van

wat bij ongewijzigd beleid verwacht had mogen worden). Uitgedrukt in termen van

het beroep op de advocaat, gedaan door personen die onder de vroegere regeling

recht hadden op rechtsbijstandsubsidie, blijkt er sprake van een afname van 24%.

In de toeloop op de Stichtingen Rechtsbijstand hebben zich geen substantiële

wijzigingen voorgedaan.82 Het verminderde beroep op de balie valt ten dele te

beschouwen als een gevolg van een meer kritische kosten-batenafweging. Voor

een, overigens niet kwantificeerbaar, deel zijn er in elk geval op het gebied van de

sociale zekerheid aanwijzingen gevonden die duiden op belemmering in plaats van

afweging. Het selectiedoel is derhalve niet geheel zonder onbedoelde effecten

bereikt.

Voor de invoering van de Wrb bestond er in twee opzichten ongelijkheid. Voor

alleenstaanden gold onder de Wrom een gunstigere tariefstelling dan voor niet-

alleenstaanden; alleenstaanden waren dus bevoorrecht. En binnen de subsidie-

regeling was het bijdragetarief niet zodanig dat voor ieder een vergelijkbare prijs-

inkomensafweging gerealiseerd werd. De Wrb heeft de ongelijkheid ongedaan

gemaakt tussen alleenstaanden en niet-alleenstaanden wat betreft de prijsdruk

ten opzichte van het inkomen. Van een voor alle inkomenscategorieën gelijke prijs-

inkomensafweging is nog steeds geen sprake, zoals uit hoofdstuk 6 bleek. Degenen

met een lager inkomen blijken als gevolg van de prijsstelling meer kans op bijstand

door een advocaat te hebben dan hogere.

Deze resultaten brachten ons eerder tot de enigszins misverstane kwalificatie van

de Wrb wat betreft de toegang tot rechtsbijstand: 'geen eenduidig succes, geen

evidente mislukking'. De geringe positieve connotatie en de gedachte dat we het

over de gehele Wrb zouden hebben, hebben wellicht bijgedragen tot misverstanden.

Ten eerste betrof de karakterisering uiteraard alleen de toegangsregulering in de

Wrb. Ten tweede rechtvaardigen de resultaten van dit onderzoek het niet de wet als

een stap achteruit of als een mislukking te kwalificeren; kwalificaties die in com-

mentaren en kritiek vanuit het veld bij aanvang aan te treffen waren. Dit was

bedoeld met het deel 'geen evidente mislukking'; een kennelijk te negatief opgevat

oordeel. De resultaten van het onderzoek rechtvaardigen evenmin voorbij te gaan

aan tekortkomingen, juist gezien tegen de achtergrond van de beleidsoogmerken.

82 In de onderhavige rapportage is geen aandacht besteed aan de toeloop op de Stichtingen Rechts-

bijstand. Eerder is vastgesteld (Klijn e.a., 1996, pp. 27-29) dat zich daar geen substantiële verandering

heeft voorgedaan die aan de Wrb is toe te schrijven. Dat is in overeenstemming met hetgeen op basis

van eerder onderzoek (Van Tulder, 1988 en 1992) zou mogen worden verwacht.
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Daar sloeg de term 'geen eenduidig succes' op. De conclusie luidt nu als volgt. Er is

wel degelijk sprake van een verbetering. Aan de andere kant is het ook niet op alle

punten een volledig succes.

7.2 . De toegangsregulering in revisie

Het belang van een ex-post evaluatie ligt primair in het inzicht achteraf. Daarmee

rijst uiteraard de vraag in welke mate het beleid met zulk inzicht alsnog zijn voor-

deel kan doen. Doorgaans wordt die gebruikswaarde zichtbaar in aanpassing van

het beleid of de regelgeving in de alsnog bepleite richting. Ten aanzien van de Wrb

regelgeving is daarvan in ruime mate sprake geweest zoals uit onderstaand overzicht

mag blijken.

7.2.1 Aanpassing van het eigen-bijdragetarief (november 1995)

In het rapport'Met recht bijstand' (WGGR, 1995) werd de ongelijkheid in de prijs-

inkomensafweging in de tariefstelling aan de orde gesteld. Opgemerkt werd dat die

ongelijkheid zich niet goed verdraagt met het beleidsstreven 'last naar draagkracht'.

In reactie daarop schreef de staatssecretaris van justitie de Tweede Kamer (in haar

brief van 23 mei 1995) dat ze een tariefswijziging overwoog (Kamerstukken II, 1994-

1995, p. 4). Ze doelde op de tarieven voor de hogere inkomenscategorieën. Dat voor-

nemen heeft zijn beslag gekregen in een wijziging die 15 november 1995 van kracht

werd.83 Vervolgens verzocht zij het WODC de effecten van die wijziging in kaart te

brengen. In een tweede tussentijdse notitie 'De rechtsbijstand afgeprijsd' is daarvan

door ons verslag gedaan (Van der Schaaf, e.a., 1997). Die aanpassing bleek de on-

gelijkheid binnen het tarief - vooral veroorzaakt door bezuinigingsbeleid - in

geringe mate teruggedrongen te hebben. Mag de maatregel gelet op het feitelijke

resultaat van weinig betekenis genoemd worden (daarover aanstonds nog een en

ander), het belangwekkende ervan ligt onzes inziens in het signaal dat ervan uitging.

Dat besluit vormt een onderstreping van het feit dat ter zake van de toegangsregule-

ring niet bezuiniging maar selectie als beoordelingscriterium opgevat dient te wor-

den. Vanuit die invalshoek bezien was de aanpassing een logische stap. Daarmee

werd overigens voor het eerst sedert de invoering van het eigen-bijdragestelsel in

1981 de prijs van rechtsbijstand verlaagd.

83 Besluit van 7 november 1995, houdende wijziging van een aantal in artikel 35 lid 3 van de Wrb

genoemde eigen bijdragen (Stb., 14 november 1995, nr. 530).



Hoofdstuk 7

7.2.2 Indexeringsbepaling gewijzigd (juli 1998)
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Ook werd in het rapport'Met recht bijstand' gesignaleerd dat de in de Wrom op-

genomen indexeringsregelingen - zowel die met betrekking tot de hoogste in-

komensgrens waarop nog aanspraak bestaat op gesubsidieerde rechtsbijstand als

die met betrekking tot de hoogte van de eigen bijdrage - gedurende de periode 1981

t/m 1993 niet conform de wet waren toegepast. Daarnaast werden technische

tekortkomingen in het indexeringsmechanisme gesignaleerd. Het gevolg van dit

alles was dat de bovengrens anno 1994 f 325 te laag was. Door de werkgroep werd

dan ook op de eerste plaats aanpassing daarvan voorgesteld zodat de ongewenste

situatie ongedaan gemaakt zou worden. Ten tweede werd een nadere studie naar

wijziging van het indexeringsmechanisme bepleit. In haar aanvankelijke standpunt-

bepaling (zie de genoemde brief van 23 mei 1995) merkte de staatssecretaris ten

aanzien van de bepleite aanpassing van de inkomensgrens op dat zij hiertoe voor-

alsnog niet bereid was; dit in afwachting van de door het WODC-onderzoek in het

vooruitzicht gestelde nadere gegevens. De studie naar de indexering is er gekomen.

Die bracht haar tot het voornemen de indexeringsregeling te wijzigen zoals bleek

uit haar schrijven van 4 april 1996 (Kamerstukken II, 1995-1996a, p. 41). In aanslui-

ting daarop werd in oktober van dat jaar een voorstel tot wijzing (Kamerstukken II,

1995-1996b) ingediend. Per 1 juli 1998 is de wetswijziging van kracht geworden.84

7.2.3 Inkomensgrens verhoogd (juli 1998)

In de hierboven vermelde brief van 4 april 1996 verduidelijkte de staatssecretaris ten

aanzien van de eventuele aanpassing van de bovengrens nog eens haar standpunt

dat ze ook al in mei 1995 had ingenomen. 'Invoering van een dergelijke maatregel

verdient (...) slechts overweging indien de uitkomsten van het vervolgonderzoek

op het rapport "Met recht bijstand" de noodzaak van een ingreep aantonen. Dat is

het geval indien zou blijken, dat rechtzoekenden die qua draagkracht thans net

geen aanspraak hebben, ten onrechte van rechtsbijstand verstoken blijven' (Kamer-

stukken II, 1995-1996a, p. 2). De op 15 mei 1997 naar de Tweede Kamer verzonden

derde tussentijdse rapportage 'Rechtsbijstand: kiezen of moeten' (Klijn e.a., 1997)

was voor haar vervolgens mede aanleiding tot een dergelijk besluit. De inkomens-

grens werd uiteindelijk per 1 juli 1998 met f 365 verhoogd.85

Deze aanpassing dient men in samenhang te zien met de eerstgenoemde tariefs-

wijziging (zie paragraaf 7.2.1). Die wijziging vond immers haar aanleiding in de naar

verhouding zware prijs-inkomensafweging voor de hogere inkomenscategorieën

84 Wet van 29 januari 1998 tot wijziging van enkele bepalingen van de Wet op de rechtsbijstand (Stb. 1998,

nr. 371).

85 Dat bedrag is het in 'Met recht bijstand' berekende bedrag voor 1994, gecorrigeerd voor inflatie.
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binnen de tariefstelling. Bij de uitbreiding van de reikwijdte door verhoging van de

bovenste inkomensgrens is er namelijk voor gekozen om het bestaande tarief te

handhaven en niet het bijdragetarief verder trapsgewijs te verhogen. Daarmee is

in feite een tweede - en naar vermoed mag worden - meer substantiële wijziging

aangebracht met het oog op de realisering van de gelijkheidsdoelstelling van de

toegangsregulering.86

7.2.4 Verruiming anticumulatieregeling (in behandeling)

In 'Rechtsbijstand: kiezen of moeten' werd onder meer aandacht besteed aan de

druk van de eigen bijdragen zoals beleefd door ontvangers van rechtsbijstandsubsi-

die. Die bijdragen bleken doorgaans zeer bezwaarlijk. Naast de feitelijke hoogte

van de bijdrage op zichzelf, kan het feit dat rechtzoekenden binnen korte tijd

verscheidene keren een beroep op de regeling moeten doen, in belangrijke mate

bijdragen tot die bezwaarlijkheid. In de Wrb - meer precies: in het Besluit draag-

krachtcriteria rechtsbijstand (Bdr, artikel 10) - is een zogenaamde anticumulatie-

regeling opgenomen. Het artikel bepaalt dat rechtzoekenden die binnen drie maan-

den diverse malen een beroep op rechtsbijstand moeten doen, slechts eenmaal de

verplichte eigen bijdrage verschuldigd zijn. De achterliggende gedachte van deze

maatregel is dat op deze manier rechtzoekenden niet het kind van de rekening

worden van het feit dat oplossing van hun problemen juridisch gesproken zo com-

plex is dat ze wel 'gedwongen' worden tot meer stappen.87 Vanuit de Kamer was bij

de behandeling van de bovengenoemde wijzigingen van de Wrb aangedrongen op

verruiming van deze regeling. Na overleg met de Raden voor rechtsbijstand heeft

de staatssecretaris besloten tot een dergelijke verruiming. Een voorstel daartoe

werd via de zogenaamde voorhangprocedure bij de totstandkoming van een

algemene maatregel van bestuur in mei 1998 gepresenteerd .88 Omdat onzekerheid

bestond over de financiële gevolgen van het voorstel, heeft de staatssecretaris

invoering van dit nieuwe regime echter afhankelijk gemaakt van de uitkomsten van

op haar verzoek door het WODC te verrichten onderzoek. Inmiddels is dat onderzoek

afgerond in de vorm van het rapport'Twee halen, ...' (Beijers e.a., 1998). Het is door

86 Overigens doet ons het in dit verband door de staatssecretaris genoemde argument dat deze oprekking

van de inkomenscategorie goed past in het klaarblijkelijk door haar voorgestane beleid ter vergroving

van het tariefstelsel merkwaardig aan. Immers de verfijning van het aantal draagkrachtcategorieën door

de Wrb berust op het - al dan niet uitgesproken - argument dat daarmee de nagestreefde gelijke prijs-

inkomensafweging beter gerealiseerd werd dan in het Wrom-tarief geschiedde.

87 Een dergelijke regeling kende de Wrom ook. In de Wrom werd een kortere termijn gehanteerd. De

huidige regeling stemt overeen met die uit de Wrom op het punt dat anticumulatie alleen mogelijk is

in geval van een toevoeging voor procesbijstand; adviesbijstand komt niet in aanmerking.

88 Ontwerp besluit tot wijziging Bdr (Stct., 1998, nr. 103, p. 9).

(.j
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haar opvolger ter kennisgeving aan de Tweede Kamer gezonden (brief van 2 oktober

1998).

Het is hier niet de plaats uitvoerig op de inhoud van dat onderzoek in te gaan.

Volstaan kan worden met de mededeling dat van de zijde van het WODC een her-

ziening van het oorspronkelijke voorstel is bepleit. Van de twee overwegingen - de

mogelijk aanzuigende werking ervan en de nadelige prijseffecten ervan voor de

laagste inkomenscategorie - verdient in dit verband vooral het laatste argument

nadere toelichting. We raken hier immers aan de werking van de prijs als sturings-

instrument.

Anticumulatie heeft betrekking op de prijs van een vervolgbeslissing. Er is reeds een

toevoeging voor de betreffende kwestie afgegeven en er blijkt kennelijk gegronde

reden voor een tweede of derde stap. Uit onderzoek in de gezondheidszorg naar

het'remeffect' van een eigen bijdrage is duidelijk vast komen te staan dat de ver-

volgbeslissing in veel mindere mate via de prijs stuurbaar is dan de eerste, initiële

beslissing (Bakker, 1997; Delnoij e.a., 1998). Tegen deze achtergrond moet men de

door de staatssecretaris voorgestelde vervanging van het huidige nultarief (in geval

van anticumulatie) door een vaste prijs van f 110 (voor elke vervolgtoevoeging) ter

beteugeling van een volume-effect als weinig opportuun beschouwen. Die tariefs-

wijziging komt per saldo neer op een verhoging van de prijs voor het overgrote deel

van subsidie-ontvangers, terwijl zeer twijfelachtig is of deze bijdraagt aan de doel-

stelling van de kritische afweging. De maatregel heeft feitelijk daarmee veeleer een

medefinancieringsoogmerk.

7.2.5 Herbezinning op afwegingsfunctie van de eigen bijdrage

(Commisie-Franken)

In de slotbeschouwing van de tussenrapportage 'Rechtsbijstand: kiezen of moeten'

(Klijn e.a., 1997) werd de vraag opgeworpen in hoeverre de eigen bijdrage al dan

niet een prikkel vormt tot de beoogde kritische afweging door de rechtzoekende.

Die afwegingsfunctie heeft altijd centraal gestaan in de legitimatie van het eigen-

bijdragestelsel, maar dat betekent nog niet dat die functie onder alle omstandig-

heden ook gerealiseerd wordt. Dat geldt des te meer als men beseft dat de in de

jaren tachtig tegenvallende sociaal-economische ontwikkelingen steeds geleid

hebben tot hectische besluitvorming inzake de hoogte van het eigen-bijdragetarief.

Het werk van de Commissie-Schaafsma, in 1980 door de minister van justitie geïn-

stalleerd met de opdracht om te adviseren over de toelaatbaarheid van een eigen-

bijdragestelsel en de inrichting ervan, heeft niet geleid tot een meer principiële

gedachtenvorming omtrent de functie van de eigen bijdrage en in samenhang

daarmee over de hoogte van het tarief. Nu inmiddels door de invoering van de Wrb

de controle op de toegang tot de subsidie substantieel verbeterd is, lijkt het tijd zich

te bezinnen op die situaties waarin de hoogte van de eigen bijdrage er hoogstwaar-
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schijnlijk niet veel meer toe doet in termen van kritische afweging.89 Deze 'geen-

keuzesituaties' zijn het gevolg van de gegeven inkomensrestrictie van rechtzoeken-

den enerzijds en de rechtnoodzaak van bepaalde problemen anderzijds. Gezien de

redenering aan de andere kant dat de rechtzoekende een deel van de kosten altijd

zelf dient te betalen (de medefinancieringsfunctie) roept dat onvermijdelijk een

zekere spanning op.
In reactie op deze door de onderzoekers opgeworpen vraag, kondigde de staats-

secretaris in haar brief van 10 juni 1998 aan de Tweede Kamer de instelling aan van

de Commissie Heroverweging Eigen Bijdragen (Commissie-Franken). Deze commis-

sie heeft tot taak gekregen om voor 1 november 1998 'advies uit te brengen over de

afwegingsfunctie en opbouw van de eigen bijdragen voor de van overheidswege

gefinancierde rechtsbijstand' (Stcr., 1998, nr. 158, p. 7). De commissie heeft op 20

oktober 1998 haar advies aan de staatssecretaris uitgebracht. Het lijkt ons niet op

onze weg liggen hier inhoudelijk op dat advies nader in te gaan.

7.3 Aanbevelingen

7.3.1 De toegangsregulering in werking

Bovenstaande opsomming van beleidsinitiatieven ter zake van de toegangsregule-

ring - alle genomen binnen het tijdsbestek van de wettelijk voorziene beleids-

evaluatie van de Wrb - heeft ertoe geleid dat het oorspronkelijke instrumentarium

gewijzigd is danwel op afzienbare termijn nog wijziging zal ondergaan. De effecten

ervan zullen pas op termijn zichtbaar worden. Daarmee lijkt deze studie in haar

uitkomst wellicht al achterhaald voordat ze gepubliceerd is. Dat is echter niet het

geval, dunkt ons. De betekenis van de specifieke bevindingen van deze evaluatie-

studie moet men daarin zoeken dat ze - zoals hier in onderlinge samenhang

gebracht - als een ankerpunt kunnen fungeren voor de werking van de Wrb op

termijn. Het mag onwaarschijnlijk - en vanuit sturingsoogpunt ook onwenselijk -

heten om op dezelfde wijze als in de afgelopen periode is geschied, de toegangs-

regulering te blijven bijstellen. Nu de contouren van de werking in kaart gebracht

zijn, lijkt het raadzaam de aandacht niet te blijven richten op onderdelen ter verdere

aanpassing, maar de komende jaren de Wrb de gelegenheid te bieden zich te 'zetten'

in de praktijk van de rechtsbijstandverlening. Dat werkingsproces dient vanzelf-

sprekend door de Raden voor Rechtsbijstand nauwkeurig te worden gadegeslagen.

Daartoe kunnen ze gebruikmaken van bestaande instrumenten (zoals de periodieke

AVO-enquêtes van het SCP danwel de continu uitgevoerde ERV van het CBS), danwel

89 Wij wezen er daarbij expliciet op dat deze overweging - gezien de in het onderzoek gemelde resul-

taten - niet begrepen kon worden als een pleidooi voor het zonder meer afschaffen of verlagen van

de tarieven.
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pogen deze nader af te stemmen op hun specifieke wensen. Belangrijk is echter

bovenal dat op het niveau van de raden deze waarnemingsfunctie institutioneel ver-

ankerd raakt. Het hier gerapporteerde onderzoeksproject dankt zijn ontstaan voor

een niet onbelangrijk deel aan het in zekere zin `activistische' optreden van die zijde.

Voor de toekomst lijkt een routinisering van dit activisme wenselijk.

7.3.2 De toegangsregulering in theoretisch perspectief

Een onderzoek als het onderhavige valt te beschouwen als een loot aan de stam van

het sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat de vraag naar de verklaring van de

ongelijke verdeling van de kansen op rechtsbijstand als focus had (Schuyt e.a.,

1976). In dat kader vormde de prijs een van de factoren die van belang geacht

werden. In daaropvolgend onderzoek is de vraag naar juist de invloed van de prijs

op het beroep op rechtsbijstand centraal komen te staan; dit als rechtstreeks gevolg

van de directe beleidscontext waarbinnen veel van dit onderzoek geëntameerd is

(Klijn, 1996). Was daarmee enerzijds sprake van vraagversmalling, anderzijds was

er tevens sprake van theorieverheldering. Meer dan aanvankelijk werd de rationele

kosten-batenafweging als verklaringsmodel geëxpliciteerd.

In deze studie is de beleidsvraag naar de betekenis van toegangsregulering tot

rechtsbijstandsubsidie opgevat als een specificatie van de bredere, oorspronkelijke

vraag. Daarbij is anders dan toen geschiedde, de invloed op het keuzegedrag van

individuen afhankelijk geacht van een veelvoud van restricties. Niet alleen de voor

de hand liggende individuele inkomensrestrictie vormt daarbij een verklarende

omstandigheid, ook de organisatie van het rechtsbijstandaanbod als institutionele

restrictie en de stand van zaken in het geldende recht als structurele restricties

spelen een rol als verklaringsfactoren. Vanuit dat perspectief is nagegaan in welke

mate en in welke opzichten een door verminderde beschikbaarheid van subsidie

verzwaarde kosten-batenafweging individuen heeft beïnvloed in hun keuze van een

oplossingsstrategie voor hun rechtsprobleem.

Het zou een overschatting van dit onderzoek zijn te beweren dat alle restricties

adequaat zijn uitgewerkt zodat de invloed van elk ervan zichtbaar gemaakt is.

Integendeel, als er iets is dat zichtbaar geworden is, betreft dat de nog tamelijk

onvolmaakte staat van kennis. Het meest expliciet geldt dat de conceptualisering

en vervolgens de operationalisering van de structurele restrictie rechtnoodzaak. In

feite is dit aspect van de verklaring al als opgave gesignaleerd in het commentaar

op het werk van Schuyt e.a. (Griffiths, 1977). Hier is de opgave in die zin ter hand

genomen dat een eerste en dus provisorische invulling daaraan gegeven is. Voort-

gang in theoretische zin vergt concentratie van aandacht op dit punt.

Het geldt in zekere mate ook voor de organisatie van de rechtskundige dienstverle-

ning. Dat deze restrictie van kardinale betekenis is voor de toegang zoals Schuyt e.a.

beweerden, is onweerlegbaar. In welke mate en op welke wijze de inrichting daarvan
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het keuzegedrag beïnvloedt, werd echter niet duidelijk. Wat betreft het kenmerk

afstand, is er werk verricht door Van Tulder (1992). Over de betekenis van de sinds

de jaren zeventig zo veel verder doorgezette specialisatie in het aanbod voor de

mate waarin (rechts)problemen adequaat en efficiënt tot een oplossing komen is,

voor zover bekend, geen onderzoeksmateriaal voor handen.

Ten slotte vormt ook het sociale kapitaal van individuen een restrictie op het micro-

vlak naast het financiële vermogen, een nog onontgonnen aspect dat aandacht

verdient bij de beantwoording van de vraag naar de variatie in succes in het vinden

van oplossingen voor rechtsproblemen.

Het aanpakken van deze nog openstaande opgaven vormt een theoretische uit-

daging waarvan de resultaten van direct belang zijn voor het justitiële beleid. Zulk

onderzoek vormt namelijk een investering in kennis benodigd voor wat thans

wordt aangeduid als het onderhoud en waar nodig de versterking van de juridische

infrastructuur. Geboden is daarom een onderzoek van het formaat van het veel

overdachte `Leemte-project' (Schuyt e.a. 1976), gericht op de vraag naar de beteke-

nis van de huidige maatschappelijke omstandigheden die van invloed zijn op het

beroep op de huidige - meer pluriforme - rechtskundige dienstverlening, geschoeid

op de thans beschikbare theoretische leest.
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Dutch legal aid subsidy reconsidered

An evaluation study of legal reform and access to law

This study focuses on the effects of the Dutch Legal Aid Act, which came into force

January lst, 1994. Special attention is given to its first goal, which concerns access

to law. The former Legal Aid Act, dating from 1958, had been criticised severely for

alleged leniency in eligibility and for the inequality of the Pees applicants had to pay

for state-subsidised legal services. The new legislation aims both at a higher degree

of selectiveness in eligibility and at greater equality. It prescribes several measures,

including lowering income limits for entitlements to legal aid, raising fee levels,

tightening substantive criteria for problems covered and improving controls on

state-subsidies for legal services provided by private lawyers or members of state

subsidised Legal Advice Centres.

From a rational choice point of view, all measures increase costs for applicants

seeking legal services in order to solve their problems. The reforms aim at inducing

applicants via their cost/benefit analysis in abstaining as much as is possible from

seeking professional legal services for problems where these services are not

required. Consequently, the reforms envisage a decrease in numbers of granted

applications. But, as the Minister of Justice stated in his explanatory memorandum

to the bill, access to justice is a fundamental right. Any increase in costs should not

be a barrier in case of serious legal problems.

From an empirical point of view this means two questions are to be answered. First,

did the new legislation cause a decrease in legal aid applicants? Secondly, is the

legislation's effect on application levels consistent with the law's required precon-

ditions, i.e. greater selectiveness and more equal terms?

With respect to the first question it can be concluded that during the first three

years the number of cases in which legal aid was granted decreased by 38% in civil

law matters and by 27% in penal law matters. To answer the second question, we

embarked on the macro-micro link heuristic derived from James Coleman, which

states that the macro social effects the law aims at, can only be understood as the

result of individual choices in their problem solving strategies based on changed

individual cost/benefit analyses. Individuals will experience the intended increase

in costs only to the extent that professional legal service providers will behave in a

consistent way as presupposed by the law. This heuristic made us look not only at

the behaviour of the individual clients but allo at the behaviour of the members of

the new regional boards accountable for granting applications, the private lawyers

and the members of the Legal Advice Centres. We found only moderate 'adverse
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supply effect', and these exclusively with respect to the members of the Legal Advice

Centres.

With regards to the intended increases in selectivity, our findings indicate some

abstinence from seeking legal services in cases of problems that could be dealt

with without legal services, for instance tenant problems. However, we also see

abstinence in cases which hardly can be solved without resorting to the law, for

instance in the area of social security and, to lesser degree, in labour affairs. The

first type of abstinence is consistent with the aims of the reforms, the second most

probably is not.

In terms of the intended equality in the cost/income calculation every applicant has

to make, we also found mixed results. In contrast to the former regulation which

favoured single persons with respect to the level of fees, the new regulation does

not as can be concluded from the disappearance of inequality between single and

married persons in recourse onto lawyers. But we found fee structure inequalities

that probably will cause unequal access to law, especially for middle-income classes.

In conclusion, we argue that these findings give grounds to consider the new legis-

lation as rather successful, although certain shortcomings still seem to persist.
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Rechtnoodzaak

1 Vooraf

De Wrb beoogt door middel van een prijsverhoging rechtzoekenden tot een kritischere

afweging te dwingen en tot een alternatieve keuze aan te sporen. Er moet dan wel iets te

kiezen zijn. De dwingendheid van het recht kan ertoe leiden dat er niet zo veel te kiezen

valt. We spreken dan in het rapport over (grote) rechtnoodzaak. Daarvan is, met andere

woorden, sprake bij problemen waar probleemhebbers vanwege het soort probleem geen

of nauwelijks keuzeruimte hebben waar het gaat om al of niet beroep op rechtsbijstand.

Om het begrip 'rechtnoodzaak' empirisch bruikbaar te maken hebben we gebruikgemaakt

van een in opdracht van de Vereniging voor Rechtshulp (VVR) uitgevoerd onderzoek.

Daarvan is verslag gedaan in het rapport Kleine ombuigingen? (De Koning e.a., 1997).

2 De VVR-enquête

In genoemd onderzoek is verkend hoe de Wrb de afweging van rechtsbijstandverleners en

rechtzoekenden beïnvloedt. Men wilde de vraag beantwoorden of rechtzoekenden na

invoering van de Wrb vaker met een probleem bleven zitten dan onder de Wrom het geval

was. Daartoe werden advocaten van vijf kantoren werkzaam in de sociale advocatuur, en

medewerkers van tien Stichtingen Rechtsbijstand gevraagd gedurende maart en april 1995

een aantal kenmerken van nieuwe zaken te registeren aan de hand van een door de

onderzoekers opgesteld formulier. In totaal werden 150 zaken van stichtingsmedewerkers

en 68 zaken van advocaten in de analyse betrokken. Er is onder meer gevraagd naar de

noodzaak tot (verdere) rechtsbijstand in de onderhavige situatie. De antwoordcategorieën

en de bijbehorende frequentieverdeling staan in tabel 1.

3 Constructie 'rechtnoodzaak'

Voor ons was de vraag van belang of procederen noodzakelijk geacht werd. Die vraag

eek ons de sterkste aanwijzing dat er zonder advocaat geen oplossing voor het probleem

gevonden kan worden en als zodanig een geschikte indicatie voor de mate waarin van

'rechtnoodzaak' sprake is. In het algemeen zou dus 46Vo van de hier geïnventariseerde

problemen gekenmerkt worden door rechtnoodzaak. Om te bepalen in welke mate

specifieke problemen gekenmerkt worden door deze noodzaak, zijn we uitgegaan van

de frequentie van dit antwoord binnen dat rechtsprobleem.

Het resultaat van de in de enquête aanwezige problemen staat in tabel 2. Op basis van

deze verdeling onderscheiden wij drie gradaties: problemen met een hoge rechtnoodzaak

J.
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Tabel 1: Rechtnoodzaak bij ingekomen zaken*

noodzakelijkheid verdere rechtsbijstand

ja, procederen

ja, procedure en onderhandelen

ja, onderhandelen

ja, anders

nee, waarschijnlijk niet

nee, zeker niet

nog niet duidelijk

totaal

Geen antwoord: 2.

Tabel 2: Rechtsproblemen geordend naar mate van rechtnoodzaak

rechtsprobleem

114

absoluut %

100 46,3

36 16,7

29 13,4

7 3,2

8 3,7

6 2,8

30 13,9

216 100

procedure is noodzakelijk mate van rechtnoodzaak

sociale zekerheid (n=54) 690/o hoog

familierecht (n=13) 54% hoog

verbintenissen (n=21) 38Vo gemiddeld

arbeid (n=71) 38% gemiddeld

huur (n=41) 32% laag

(sociale zekerheid en familierecht), problemen met een gemiddelde rechtnoodzaak (ver-

bintenissen en arbeid) en problemen met een geringe rechtnoodzaak (huur). Ten aanzien

van de familierechtelijke problemen merken we op dat hier de absolute basis waarop de

rechtnoodzaakscore berust, bijzonder gering is. Dit terrein vormt in ons land echter het

klassieke voorbeeld van hoge rechtnoodzaak: zie paragraaf 3.2.3 over macrorestricties.

Overigens worden familierechtelijke problemen niet in onze analyse in hoofdstuk 5 in

beschouwing genomen, omdat daar in beide bevolkingsenquêtes niet naar gevraagd is.

4 Generalisatie

De VVR-enquête is niet generaliseerbaar naar de totale rechtsbijstandmarkt. Er is hier

duidelijk sprake van zaken uit de 'sociale rechtshulpverlening'. Daarnaast hebben de

rechtshulpverleners de zaken die ze beschreven hebben, zelf uit mogen kiezen. Gelet op

het kader waarbinnen dit onderzoek gehouden is, zou dat ertoe geleid kunnen hebben dat

de gekozen zaken geen afspiegeling van de doorsnee sociale praktijk is. De inperking tot

zaken uit de sociale rechtshulpverlening is voor ons onderzoek geen probleem. De

eventuele vertekening in het soort van zaken dat werd gekozen, is daarentegen wel van

belang; hoe groot die vertekening is, kunnen we echter niet inschatten. Daarnaast is het

absolute aantal zaken van elk rechtsterrein niet erg groot. Daarmee zijn de grenzen van

de generaliseerbaarheid aangegeven.
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De toevoegingsprocedure

Hieronder volgt een globale schets van de normale gang van zaken in een toevoegings-

procedure in civiele en bestuursrechtelijke zaken. Op de gedetailleerde regelgeving inzake

de handelwijze van het Bureau van de Raad voor Rechtsbijstand, zoals neergelegd in het

Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria (Stb., 1994, nr. 34) en het door de raden

vervaardigde Handboek Toevoegen, wordt niet ingegaan.

De term 'toevoeging' is ontleend aan de formulering van het formulier waarin de rechts-

bijstandverlenerlde bevoegde instantie (de Raad voor Rechtsbijstand) verzoekt te worden

toegevoegd aan cliënt X terzake van een bepaald rechtsbelang. Het verkrijgen van een

toevoeging betekent voor de cliënt dat hij een gedeelte van de kosten voor de dienst-

verlening van de advocaat betaalt (eigen bijdrage) en dat de overheid de rest subsidieert.

In wezen betreft het dus een subsidie-aanvraag voor de dienstverlening van een rechts-

hulpverlener.

De aanvraagprocedure verloopt schriftelijk. Het formulier dient de volgende gegevens te

bevatten.

- Persoonlijke gegevens van de cliënt. Een belangrijk onderdeel vormt de zogenaamde

Verklaring omtrent Inkomen en Vermogen (het bewijs van onvermogen in de volks-

mond). Dat bewijs wordt afgegeven door de gemeente waar de cliënt woonachtig is

en wordt beschouwd als een geautoriseerde verklaring van de financiële positie van

betrokkene. Op grond daarvan wordt door de raad bezien of de cliënt, gegeven de

wettelijke grenzen aan de reikwijdte, in aanmerking komt voor een toevoeging, en zo

ja, hoe hoog de verschuldigde eigen bijdrage is.

- Een omschrijving van het rechtsbelang waarvoor rechtsbijstand wordt ingeroepen. Die

gaat vergezeld van een juridische kwalificatie van het geschil en een opgave van het

(financiële) belang ervan.

- De vorm van rechtsbijstand die verleend wordt (advies danwel procesbijstand). Ook

de samenhang met eventueel eerdere verstrekte toevoegingen dient in dit verband

vermeld te worden.

De Raad voor Rechtsbijstand toetst vervolgens het verzoek. Besloten kan worden tot

toelating tot de gefinancierde rechtsbijstand onder oplegging van een eigen bijdrage 2,

danwel tot afwijzing van het verzoek op financiële of inhoudelijke gronden. Onvolledige

verzoeken worden geretourneerd met een verzoek tot aanvulling. Tegen de beslissingen

1 De aanvrager is doorgaans de advocaat of de medewerker van een Stichting Rechtsbijstand. Volgens de

wet kan betrokken rechtzoekende het ook zelf. De Raad voor Rechtsbijstand stimuleert zo veel mogelijk

dat de aanvraag door de advocaat gedaan wordt, omdat er dan minder fouten in de aanvraag en de
afhandeling optreden.
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van het Bureau van de Raad voor Rechtsbijstand kan de rechtsbijstandverlener in beroep

gaan krachtens de Algemene Wet Bestuursrecht.3 Na toekenning zendt de raad de be-

schikking naar de rechtsbijstandverlener.

Als de zaak is afgedaan, declareert de rechtsbijstandverlener op de daartoe voorgeschre-

ven wijze de kosten bij de raad. Deze verifieert de declaratie (waarbij in geval de zaak

gediend heeft voor een rechterlijke college, de griffie wordt ingeschakeld) en stelt het

aan de rechtshulpverlener te vergoeden bedrag vast. Tegen deze beslissing kan de

rechtsbijstandverlener in beroep gaan. Het verschuldigde bedrag wordt afgeboekt op de

rekening courant van de betreffende rechtsbijstandverlener. In het kader van de Voor-

schotregeling wordt namelijk viermaal per jaar een voorschotbetaling geboekt op die

rekening. De hoogte van het voorschot is gebaseerd op de verrichte werkzaamheden

gedurende een vastgestelde referentieperiode uit het verleden.

2 De beslissing kan ook een voorlopige (in afwachting op nadere financiële bescheiden) of een voorwaar-

delijke (in afwachting op een eventuele wijziging in de financiële positie van de aanvrager ten gevolge

van de afloop van de zaak) toelating behelzen.

3 Dat beroep wordt in eerste instantie behandeld door de bezwarencommissie van de raad.
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Reductie in afgegeven toevoegingen

1 Het concept reductie

In de analyses in hoofdstuk 4 wordt gesproken over 'reductie' van het aantal afgegeven

toevoegingen. Recapitulerend wordt daaronder het verschil verstaan tussen het voor een

bepaald moment verwachte niveau van afgegeven toevoegingen indien géén wettelijke

ingrepen zouden hebben plaatsgevonden en het voor dat moment gerealiseerde niveau

in afgegeven toevoegingen. Het verwachte niveau van afgifte is gebaseerd op de ontwik-

keling van de afgifte van toevoegingen in de periode 1989 t/m 1992. Op basis van het

gebruik in die periode is met behulp van lineaire regressie de te verwachten trend voor

de jaren 1994 t/m 1996 berekend. De onderliggende veronderstelling is daarbij dat het

verleden de beste voorspeller is voor de toekomst.

Een dergelijk analyse berust op de aanname dat zich tijdens de Wrb-periode die we hier

bezien, geen enkele verandering in ons land heeft voorgedaan die de trends in de afgifte

van toevoegingen zoals die bestond in de jaren voorafgaande aan de wet doorbreekt. Die

aanname betreft zowel de ontwikkeling in het algemeen als die op de afzonderlijke

rechtsterreinen. Uiteraard spreekt men zo over een 'kunstmatige situatie' maar het voor-

deel daarvan is dat men zo als het ware de maximale 'zuivere' Wrb-werking traceert.

Mocht het zo zijn dat zich in de periode 1994 t/m 1996 in werkelijkheid op een of meer

terreinen een verandering heeft voorgedaan die geleid heeft tot een stijging in het aantal

problemen en daarmee tot een toename van het gebruik van subsidie, dan leidt de door

ons gehanteerde methode tot een systematische onderschatting van de werkelijke reduc-

tie. In het omgekeerde geval geven onze cijfers een overschatting van de reductie.

Met behulp van gegevens over de ontwikkelingen in de periode 1992 t/m 1996 afkomstig

uit de Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid (ERV) van het CBS hebben we getracht

na te gaan in hoeverre die aanname ook in feite strookt met de ontwikkelingen in de

werkelijkheid. Daaruit bleek dat in de periode 1992-1993 10,1% van het totale aantal

respondenten (inclusief niet-aanspraakgerechtigden) een rechtsprobleem had ondervon-

den; voor de periode 1995 gold hetzelfde percentage. Het aantal ondervonden problemen

onder aanspraakgerechtigden daalde van 11,7% in 1992-1993 naar 10,4% in 1995; een

daling die statistisch niet significant is. Deze gegevens zijn niet in strijd met onze aan-

name wat betreft het totaalbeeld der ontwikkelingen. Er zijn echter daarnaast aanwij-

zingen voor het feit dat zich op afzonderlijke deelterreinen ontwikkelingen hebben

voorgedaan die strijdig zijn met de veronderstelling. Zo is het aantal probleemsituaties

op het terrein van het wonen afgenomen, terwijl dat op het terrein van het eigen huis

toenam. Op het optreden van zulke veranderingen die los staan van de invoering van de

Wrb, komen we in paragraaf 3 nog terug.

.1
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De laatste kanttekening bij de gehanteerde reductiemethode betreft het aantal toevoegin-

gen dat per probleem wordt toegekend. Waar onder het Wrom-regime meer dan één

toevoeging werd afgeven voor een probleem, wordt onder het huidige regime vaker één

toevoeging afgegeven op grond van de door de Wrb gewijzigde definitie van de werk-

zaamheden die geacht worden te behoren tot de taak van de advocaat in het onderhavige

probleem.' In dat geval maakt een rechtzoekende wel gebruik van subsidie maar slechts

op basis van één toevoeging. In de analyse is het verwachte aantal toevoegingen geba-

seerd op de Wrom-situatie. Dit leidt ertoe dat het reductiecijfer wel een juiste schatting

van de daling in het aantal toevoegingen geeft, maar dat de daling in het aantal gebruikers

van subsidie enigszins wordt overschat.

2 Dataverzameling

De data waarop de reductie-analyse berust, zijn afkomstig van de Stichting Integraal

Rechtshulp Informatie Systeem (IRIS). Bij de Stichting IRIS wordt al het cijfermateriaal dat

betrekking heeft op de gesubsidieerde rechtsbijstand, verwerkt en geanalyseerd zowel ter

ondersteuning van de planning en controlecyclus van de Raden voor Rechtsbijstand en de

Stichtingen Rechtsbijstand als ter informatie van de directie Rechtsbijstand en Juridische

Beroepen (DRJB) van het ministerie van Justitie. In het zo geheten 'GRAS'-bestand staan

alle gegevens over toevoegingen geregistreerd. Er is gebruikgemaakt van de afgegeven

toevoegingen over de jaren 1989 t/m 1992 (voor het Wrom-regime) en de jaren 1994 t/m

1996 (voor het Wrb-regime).

Bij de keuze voor de periode 1994, het jaar van invoering van de Wrb, t/m 1996 speelde

het volgende een rol. We achtten een periode van twee of drie jaar nodig om beïnvloeding

van de resultaten door aanloopproblemen in de uitvoering van de wet en toevallige fluc-

tuaties zo klein mogelijk te houden. Aan de andere kant maakt een te lange periode het

risico te groot dat omstandigheden buiten de Wrb te veel bij de resultaten betrokken

worden. Uiteindelijk is daarom voor een periode van drie jaar gekozen.

De gebruikscijfers over het jaar 1993 zijn niet meegenomen in de analyse omdat deze te

veel 'ruis' bevatten. Dat is mede het gevolg van het in gebruik nemen van een ander

registratiesysteem. Daarnaast werd er destijds bij de Raden voor Rechtsbijstand al

geanticipeerd op de invoering van de nieuwe wet. Wat dat precies betekend heeft voor

de registratie, valt niet vast te stellen; vandaar dat dat jaar buiten beschouwing is gelaten.

Omdat het beslissen op het al dan niet toekennen van een aanvraag om toevoeging een

zekere tijd kan duren, moet er terwille van de vaststelling van het aantal jaarlijkse toe-

voegingen een moment zijn waarmee de aanvraag aan een specifiek jaar wordt vast-

1 'Afwijzing op grond van bereik', zoals de motivering in dat geval luidt.
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gekoppeld. Voor de Wrb-periode is de 'afgiftedatum'2 gebruikt. Onder het Wrom-regime

hanteerde men de 'ingangsdatum'.

Ten behoeve van onze analyse van de ontwikkelingen in de civiele sector is besloten twee

rechtsgebieden buiten beschouwing te laten: vreemdelingen en asiel. Het aantal toe-

voegingen op deze gebieden wordt te sterk bepaald door externe omstandigheden, dat

wil zeggen omstandigheden die niet als invloed van de Wrb gezien kunnen worden. Mede

daardoor is het aantal toevoegingen op die terreinen zo fluctuerend. Opname ervan in de

analyse van de invloed van de Wrb zou deze op onacceptabele wijze verstoren.

Sinds de Wrb is ingevoerd, is het voor de juristen van de stichtingen ook mogelijk om

toevoegingen aan te vragen. Voorheen was dit niet het geval. De cijfers vanaf 1994 zijn

inclusief de toevoegingen die zijn afgehandeld door de juristen van de stichtingen. Voor

de invoering van de Wrb werden ook zaken afgedaan binnen de stichtingen, die men als

toevoeging zou moeten aanmerken. Voor een juiste vergelijking tussen beide periodes

zouden deze zaken bij de toevoegingen van het Wrom-tijdperk moeten worden opgeteld.

De aantallen daarvan zijn echter niet bekend. Wel is bekend dat in 1995 juristen van de

stichtingen 2.117 toevoegingen hebben afgehandeld, slechts 1,4% van de in onze analyse

betrokken afgegeven toevoegingen. Al met al zal dat geen grote vertekening geven in de

vergelijking van de twee regimes.

3 Reductie-analyse

Hieronder gaan we nader in op het cijfermateriaal waarop tabel 1 in hoofdstuk 4 berust.

Van de ontwikkeling van het aantal afgegeven toevoegingen op elk van de zes deelterrei-

nen wordt een grafische weergave van de regressie-analyse weergegeven met daarbij de

onderliggende cijfers (zie tabellen 1 t/m 6, figuren 1 t/m 6).3

Op basis van de (acht) waarnemingen van feitelijk afgegeven toevoegingen in de periode

1989 t/m 1992 is voor elk terrein een rechte lijn geconstrueerd. Die lijn wordt, in principe,

geacht te zijn de 'best passende rechte' die de ontwikkeling van die periode aangeeft. Of

die lijn in feite ook een bruikbare best passende recht is, valt af te leiden uit de hoogte

van R2. Naarmate deze dichter nadert tot 1,0, is er sprake van een lineaire samenhang

tussen de tijd en het aantal afgegeven toevoegingen. Die samenhang houdt een even-

redige toename of afname met de jaren in. In dat geval biedt de geconstrueerde rechte

inderdaad een goede leidraad inzake het te verwachten aantal afgegeven toevoegingen.

Bij een lage R2 is er geen sprake van een dergelijk lineair verband. Dit kan het geval zijn

als het aantal toevoeging dusdanig fluctueert dat er niet echt een rechte lijn door te trek-

2 In de IRIS-administratie wordt deze datum de'eerste relevante besluitdatum' genoemd. De hieraan ten

grondslag liggende wijziging van registratiesystematiek heeft z'n beslag gekregen in de loop van 1996.

Verschillen die daardoor ontstonden met vorige registratiegegevens, zijn door ons gecorrigeerd.

3 De door ons gemaakte analyse berust op in totaal acht waarnemingen: de halfjaarlijkse waarnemingen

voor de jaren 1989 t/m 1992. Omwille van de overzichtelijkheid presenteren wij hier de jaarcijfers.
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ken valt of als elk jaar ongeveer hetzelfde aantal toevoegingen oplevert. In die gevallen

wordt de reductie gesteld op het verschil tussen het gemiddelde in de periode vooraf-

gaand aan de Wrb en het gemiddelde na invoering van de Wrb. Op het terrein 'wonen/ver-

huur/huur' wordt de reductie zo 14.200 in plaats van de 14.000 die de regressiemethode

oplevert: nagenoeg eenzelfde reductie.

Om tot een totaalreductie te komen kunnen we vervolgens de op de afzonderlijke rechts-

terreinen gevonden reductie-aantallen bij elkaar optellen tot de totale reductie. Het

resultaat daarvan is in tabel 7 te zien.

Een optelling van de afzonderlijke reducties heeft als nadeel dat de afzonderlijke schat-

tingsfouten eveneens bij elkaar opgeteld worden. Om een indruk te krijgen hoe ernstig

dat uitpakt, presenteren we in tabel 8 twee andere schattingsmethoden voor de totale

reductie. Ten eerste die via een regressielijn voor het totale aantal toevoegingen. Dit geeft

een lage R2, omdat de lijn vrijwel horizontaal loopt (groei ongeveer 0,5% per jaar) en het

aantal toevoegingen per jaar enigszins fluctueert, althans geen lineair verband te zien

geeft. In de tabel is dat reductie b.

Daarnaast is de reductie te berekenen door het gemiddelde aantal toevoegingen per jaar

na invoering van de wet af te trekken van het gemiddelde in de periode voorafgaande aan

de invoering van de wet (in de tabel reductie a genoemd). Dit heeft als nadeel dat daar-

mee geen rekening gehouden wordt met de zelfstandige groei of daling van het aantal

toevoegingen. De bezwaren tegen beide methoden zijn in dit geval niet ernstig, omdat er

in de periode voorafgaande aan de invoering van de wet geen sprake was van een daling,

maar we hooguit te maken hadden met een uiterst minimale groei.

Als we naar het reductiepercentage kijken, leveren beide methoden niet of nauwelijks iets

anders op dan het eerder gevonden reductiepercentage van 38%. In aantallen geeft de

berekening volgens het regressiemodel (reductie b) vrijwel hetzelfde aan als het hierboven

berekende aantal van ruim 97.000. Reductie a, de vergelijking tussen het werkelijke aantal

afgegeven toevoegingen in beide periodes, geeft een iets lager aantal van 91.500. Dit

heeft te maken met het gegeven dat de regressiemethode rekening houdt met een lichte

groei in het aantal toevoegingen. Al met al lijken de resultaten zeer sterk op elkaar. In

paragraaf 4.1.2 gebruiken we de eerste methode, hier weergegeven in tabel 7.

Waar het de ontwikkeling op de rechtsterreinen betreft, willen we nog het volgende

opmerken. De aanname bij de berekeningen was dat zich in de jaren direct na invoering

van de Wrb geen omstandigheden hebben voorgedaan die de omvang van het beroep op

gefinancierde rechtsbijstand wezenlijk hebben beïnvloed. De analyses met betrekking tot

de reducties op de afzonderlijke rechtsterreinen laten naast de trendbreuk als gevolg van

de Wrb ook wijzigingen in trendrichtingen zien bij enkele terreinen. Arbeidsrecht was voor

de Wrb een sterke groeier wat het aantal toevoegingen betreft en deze ontwikkeling is

niet meer te zien in de drie jaren na invoering van de Wrb. Integendeel, er is eerder

sprake van een neergaande trend. Voor zover dat inderdaad het gevolg zou zijn van buiten
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de Wrb gelegen omstandigheden4, is op dat terrein sprake van enige overschatting van de

reductie, Bij wonen (huur/verhuur) lijkt het stabiele niveau van voor de Wrb veranderd te

zijn in een lichte neergaande trend. Ook hier een overschatting van de reductie? Het is

echter ook mogelijk dat we bij arbeid en wonen (gedeeltelijk) met een na-ijleffect van de

invoering van de Wrb te doen hebben: pas na verloop van tijd heeft de werking van de

wet zijn volle omvang bereikt.

Bij bestuursrecht lijkt van het omgekeerde sprake te zijn; er was voor de invoering van de

Wrb een sterke neergaande trend en die lijkt verdwenen. Dit zou enige onderschatting van

de reductie kunnen inhouden. Het lijkt niet waarschijnlijk dat dit het gevolg kan zijn van

een na-ijleffect van de invoering van de Wrb.

Ten slotte wordt voor de volledigheid de halfjaarlijkse reductiepercentages per rechts-

terrein weergegeven. De in tabel 9 gepresenteerde cijfers wijken licht af van de eerder

gepubliceerde (Klijn e.a., 1996, p. 12, tabel 3). Ten eerste waren daar de cijfers inzake

reductie bij arbeid en wonen uit 1996 verwisseld. Ten tweede zijn nadien in de IRIS-

registratie wijzigingen aangebracht in de codering van de rechtsterreinen. Dit alles laat

het beeld als zodanig onverlet.

4 Zoals de opgaande economische ontwikkeling.
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Tabel 1: Het aantal* toevoegingen op het terrein arbeid** per jaar volgens de regressielijn

en het werkelijke aantal, in de periodes 1989 t/m 1992 en 1994 t/m 1996

regressielijn

(R2=046)

werkelijk

afgegeven

1989

1990

1991

1992

gemiddeld per jaar

26.800

28.100

29.300

30.600

28.700

27.800

27.000

27.900

32.100

28.700

verwacht volgens

regressielijn

werkelijk

afgegeven

reductie

abs. Wo

1994 33.200 20.700 12.500 38

1995 34.500 17700 16.800 49

1996 35.700 17.100 18.600 52

gemiddeld per jaar 34.500 18.500 16.000 46

Afgerond naar honderdtallen.

Inclusief ontslagrecht en ambtenarenrecht.

Figuur 1: Het aantal toevoegingen op het terrein arbeid per halfjaar volgens de

regressielijn en het werkelijke aantal, in de periode 1989 t/m 1996
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Tabel 2: Het aantal' toevoegingen op het terrein wonen** per jaar volgens de regressielijn

en het werkelijke aantal, in de periodes 1989 t/m 1992 en 1994 t/m 1996

regressielijn werkelijk

(R2=0,01) afgegeven

1989 25.400 25.300

1990 25.400 25.600

1991 25.400 25.000

1992 25.300 25.600

gemiddeld per jaar 25.400 25.400

11

verwacht volgens werkelijk reductie

regressielijn afgegeven abs. Wo

1994 25.300 12.500

1995 25.200 11.200

1996 25.200 10.000

gemiddeld per jaar 25.200 11.200 14.200 56

Afgerond naar honderdtallen.

Inclusief huur en verhuur.

Figuur 2: Het aantal toevoegingen op het terrein wonen per halfjaar volgens de

regressielijn en het werkelijke aantal, in de periode 1989 t/m 1996
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Tabel 3: Het aantal* toevoegingen op het terrein sociale zekerheid** per jaar volgens de

regressielijn en het werkelijke aantal, in de periodes 1989 t/m 1992 en 1994 t/m

1996

regressielijn

(R2=0,29)

werkelijk

afgegeven

1989 31.700 31.700

1990 32.600 32.200

1991 33.500 33.000

1992 34.400 35.200

gemiddeld per jaar (1989 t/m 1992) 33.100 33.000

verwacht volgens

regressielijn

werkelijk

afgegeven

reductie

abs. %

1994 36.100 29.100 7.000 20

1995 37.000 30.000 7.000 19

1996 37.900 29.200 8.700 23

gemiddeld per jaar (1994 t/m 1996) 37.000 29.400 7.600 21

Afgerond naar honderdtallen.

Sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.

Figuur 3: Het aantal toevoegingen op het terrein sociale zekerheid per halfjaar volgens de

regressielijn en het werkelijke aantal, in de periode 1989 t/m 1996
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fr
Tabel 4: Het aantal' toevoegingen op het terrein bestuur- per jaar volgens de regressie-

lijn en het werkelijke aantal, in de periodes 1989 t/m 1992 en 1994 t/m 1996

regressielijn

(R2=0,80)

werkelijk

afgegeven

1989 8.100 8.100

1990 7.600 7.400

1991 7.000 7.000

1992 6.500 6.600

gemiddeld per jaar 7.300 7.300

verwacht volgens

regressielijn

werkelijk

afgegeven

reductie

abs. %

1994 5.400 2.500 2.800 53

1995 4.800 2.800 2.000 42

1996 4.200 3.100 1.100 26

gemiddeld per jaar 4.800 2.800 2.000 41

Afgerond naar honderdtallen.

Bestuursrecht en fiscaal recht.

Figuur 4: Het aantal toevoegingen op het terrein bestuur per halfjaar volgens de

regressielijn en het werkelijke aantal, in de periode 1989 t/m 1996
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Tabel 5: Het aantal' toevoegingen op het terrein familie** per jaar volgens de regressielijn

en het werkelijke aantal, in de periodes 1989 t/m 1992 en 1994 t/m 1996

regressielijn

(R2=0,29)

werkelijk

afgegeven

1989 95.600 96.400

1990 97.000 96.600

1991 98.400 95.800

1992 99.700 102.000

gemiddeld per jaar 97.700 97.700

verwacht volgens

regressielijn

werkelijk

afgegeven

reductie

abs. 4b

1994 102.500 69.600 32.900 32

1995 103.900 68.600 35.300 34

1996 105.200 67.300 37.900 36

gemiddeld per jaar 103.900 68.500 35.400 34

Afgerond naar honderdtallen.

Personen- en familierecht en erfrecht.

Figuur 5: Het aantal toevoegingen op het terrein familie per halfjaar volgens de

regressielijn en het werkelijke aantal, in de periode 1989 t/m 1996
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Tabel 6: Het aantal* toevoegingen op het terrein privaat** per jaar volgens de regressielijn t.,

en het werkelijke aantal, in de periodes 1989 t/m 1992 en 1994 t/m 1996

regressielijn

(R2=0,54)

werkelijk

afgegeven i^

1989 58.400 58.800

1990 56.800 56.700

1991 55.200 53.500

1992 53.600 55.000

gemiddeld per jaar 56.000 56.000

verwacht volgens

regressielijn

werkelijk

afgegeven

reductie

abs. %

1994 50.400 27.700 22.700 45

1995 48.800 26.000 22.800 47

1996 47.200 26.200 21.000 45

gemiddeld per jaar 48.800 26.600 22.200 45

Afgerond naar honderdtallen.

Faillissementsrecht, verbintenissenrecht, rest privaat en goederen.

Figuur 6: Het aantal toevoegingen op het terrein privaat per halfjaar volgens de

regressielijn en het werkelijke aantal, in de periode 1989 t/m 1996
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Tabel 7: De gemiddelde verwachte* en werkelijk gerealiseerde aantallen toevoegingen en

de gemiddelde reductie" per jaar in de periode 1994 t/m 1996 in civiele en

bestuursrechtelijke zaken- naar rechtsterrein

rechtsterrein gem. verwacht gem. werkelijk gem. reductie gem. % reductie

arbeid/ontslag/ambtenaren 34.500 18.500 15.000 46

wonen/huur/verhuur 25.400 11.200 14.200 56

sociale zekerheid 37.000 29.400 7.600 21

bestuur/fiscaal 4.800 2.800 2.000 41

personen- en familie-/ erfrecht 103.900 68.500 35.400 34

privaat/verbintenissen 48.800 26.600 22.200 45

totaal 254.400 157.000 97.400 38

Verwacht volgens de regressielijn op alle terreinen behalve bij wonen. Daar is het gemiddelde genomen van de

Wrom-periode 1989 t/m 1992.

Civiele zaken exclusief vreemdelingen- en asielrecht.

Afgerond naar honderdtallen.

Tabel 8: Het totale aantal' toevoegingen in civiele en bestuursrechtelijke zaken" per jaar

volgens de regressielijn en het werkelijke aantal in de periode 1989 t/m 1996:

twee reductiecijfers

regressielijn

(R2=0,04)

werkelijk

afgegeven

reductie a

abs. %

1989 246.500 248.600

1990 247900 246.000

1991 249.300 242.600

1992 250.600 257.200

gemiddeld per jaar (1989-1992) 248.600 248.600 91.500 37

verwacht volgens

regressielijn

werkelijk

afgegeven

reductie b

abs. %

1994 253.400 162.100

1995 254.700 156.300

1996 256.100 152.900

gemiddeld per jaar (1994-1996) 254.700 157.100 97.600 38

Afgerond naar honderdtallen.

Civiele zaken exclusief vreemdelingen- en asielrecht.
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Figuur 7: Ontwikkeling van het totale aantal afgegeven toevoegingen per halfjaar in civiele

en bestuursrechtelijke zaken' in de periode 1989 t/m 1996
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Met uitsluiting van het aantal toevoegingen inzake het vreemdelingen- en asielrecht.

Tabel 9: Reductie' in het aantal afgegeven toevoegingen in civiele en bestuursrechtelijke

zaken" 1994 t/m 1996 (per half jaar)***, in %

rechtsterrein 1994 1995 1996 totaal

le 2e le 2e le 2e

arbeid/ontslag/ambtenaren 39 36 46 52 51 54 46

wonen/huur/verhuur 53 49 55 57 59 62 56

sociale zekerheid 25 14 15 23 20 26 21

bestuur/fiscaal 60 45 40 44 34 18 41

personen- en familie-/erfrecht 36 28 33 35 35 37 34

privaat/verbintenissen 49 41 45 49 45 45 45

totaal 40 32 37 40 39 41 38

Het aantal afgegeven toevoegingen afgezet tegen het te verwachten aantal afgegeven toevoegingen bij

ongewijzigd beleid.

Met uitsluiting van het aantal toevoegingen inzake het vreemdelingen- en asielrecht.

le: periode januari t/m juni; 2e: periode juli t/m december.
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Onderzoek naar de Raden voor Rechtsbijstand

Om de werkwijze van de Raden voor Rechtsbijstand in kaart te kunnen brengen, is ge-

bruikgemaakt van drie gegevensbronnen. Ten eerste de gegevens over alle afdoeningen

in de periode 1994 t/m 7997. Ten tweede een steekproef bij alle raden uit aangevraagde

toevoegingen, waarop in het eerste kwartaal van 1995 een eerste toe- of afwijzingsbeslis-

sing is genomen. Ten slotte een dossieronderzoek bij twee Raden voor Rechtsbijstand.

1 Afdoeningen in de periode 1994 t/m 1997

De Stichting IRIS heeft een aantal gegevens geleverd met betrekking tot de afdoeningen

bij alle Raden voor Rechtsbijstand over de periode 1994 t/m 1997. De percentages afwij-

zingen op financiële en op inhoudelijke gronden zijn te vinden in hoofdstuk 4, paragraaf

4.2.1. Hier worden de absolute aantallen en de percentages afwijking van het gemiddelde

gegeven (tabellen 1 t/m 4).

Tabel 1: Aantallen afwijzingen op financiële gronden door de Raden voor Rechtsbijstand,

in de periode 1994 t/m 1997

raad 1994 1995 1996 1997

Den Bosch 3.138 2.290 2.066 2.057

Arnhem 2.189 1.841 1.571 1.603

Den Haag 3.153 2.315 2.151 2.078

Amsterdam 3.809 2.852 2.670 2.682

Leeuwarden 792 745 695 643

totaal 13.081 10.043 9.153 9.063

gemiddeld aantal per raad 2.616 2.009 1.831 1.813

totale aantal besluiten (245.836) (232.219) (235.771) (228.164)
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Tabel 2: Aantallen afwijzingen op inhoudelijke gronden door de Raden voor Rechts-

bijstand, in de periode 1994 t/m 1997

raad

Den Bosch

Arnhem

Den Haag

Amsterdam

Leeuwarden

totaal

gemiddeld aantal per raad

(totale aantal besluiten)

132

1994 1995 1996 1997

3.352 2.850 3.173 3.132

2227 2.057 2.066 1.987

4049 3.856 3.611 2.518

4.822 4.665 4.802 5.267

1.082 1.209 1.679 1.117

15.532 14.637 15.331 14.021

3.106 2.927 3.066 2.804

(245.836) (232.219) (235.771) (228.164)

Tabel 3: Afwijking van het gemiddelde percentage afwijzingen op financiële gronden, in

de periode 1994 t/m 1997; in %

raad 1994 1995 1996 1997

Den Bosch 19,8 21,2 14,9 17,6

Arnhem 7,8 20,2 10,8 10,5

Den Haag 6,7 - 5,4 3,2 - 0,1

Amsterdam - 13,6 - 15,5 - 14,2 - 12,8

Leeuwarden - 25,6 -6,7 - 6,1 - 9,0

verschil tussen grootste afwijking

naar boven en beneden 45 37 29 30

(gemiddelde percentage afwijzingen) (5,3) (4,3) (3,9) (4,0)

Tabel 4: Afwijking van het gemiddelde percentage afwijzingen op inhoudelijke gronden, in

de periode 1994 t/m 1997; in %

raad 1994 1995 1996 1997

Den Bosch 7,7 3,5 5,3 15,8

Arnhem - 7,7 - 7,9 - 13,0 - 11,4

Den Haag 15,4 8,1 • 3,4 - 21,8

Amsterdam - 7,9 - 5,2 - 7,9 10,7

Leeuwarden - 14,4 3,9 35,4 2,2

verschil tussen grootste

afwijking naar boven en beneden 30 16 48 37

(gemiddeld percentage afwijzingen) (6,3) (6,3) (6,5) (6,2)
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2 Steekproef bij alle raden

2.1 Dataverzameling

133

In hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.1 worden enkele gegevens gebruikt uit een steekproef bij

de Raden voor Rechtsbijstand. Hoewel in deze rapportage slechts sporadisch gebruik is

gemaakt van deze gegevens, volgt hieronder een beschrijving van de opbouw van het

bestand.

Dit Radenbestand bestaat uit een door drs. L. Lichtenberg, toen werkzaam bij de Stichting

IRIS, getrokken steekproef uit bij de vijf Raden voor Rechtsbijstand ingediende aanvragen

voor een toevoeging. Het betreft aanvragen waarop door de raden in het eerste kwartaal

van 1995 een eerste toe- of afwijzingsbeslissing is genomen. Meestal is dat de definitieve

beslissing, maar om velerlei redenen kan die eerste beslissing in een later stadium ge-

wijzigd worden. Om dit na te kunnen gaan hebben we de gegevens ontvangen over de

stand van zaken van de toevoegingsaanvraag in februari 1996, dat wil zeggen ongeveer

een jaar na de eerste beslissing. De beslissing in dat stadium is als uitgangspunt bij de

analyse gehanteerd.

De aanvragen hebben we, wat hun aard betreft, ingedeeld in zeven rechtsterreinen:

1) arbeidsrecht inclusief ontslag- en ambtenarenrecht, 2) sociale voorzieningen en ver-

zekeringen, 3) huur en verhuur exclusief bedrijfsruimte, 4) verbintenissenrecht waaronder

schade en verzekeringen, 5) privaatrecht overig waaronder goederen- en faillissements-

recht, 6) bestuursrecht waaronder leegstand, woonvergunning, fiscaal recht en milieu, en

7) personen-, familie- en erfrecht.

Verder hebben we vier afdoeningsmodaliteiten onderscheiden: de toewijzing, de afwijzing

uitsluitend op financiële gronden, de afwijzing op inhoudelijke gronden en de afwijzing op

bereik. De rechtsgebieden vreemdelingen en straf zijn buiten de analyse gelaten. Deze

problemen worden sterker door externe factoren beïnvloedt dan door de nieuwe wet.

De steekproef bevat 6.181 aanvragen die, naar het totale jaar 1995 opgehoogd, 85.240

aanvragen representeren. Tabel 5 geeft een overzicht van de steekproef.

2.2 Analyse

In de analyse van het materiaal wordt gebruiktgemaakt van frequentieverdelingen die

gewogen zijn naar de verhouding in 1995 wat betreft het rechtsgebied en de Raad voor

Rechtsbijstand.

Op het eerste gezicht was 1% van de aanvragen afgewezen op bereik. Bij bestudering van

de dossiers van twee geselecteerde raden (zie paragraaf 3) kwam aan het licht dat bij

11% van de zaken die geregistreerd stonden als 'afwijzing op inhoudelijke gronden', er in
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Tabel 5: Overzicht steekproef; gewogen naar het jaar 1995 exclusief correcties en ophoging

raden aantal %

Den Bosch 1.170 18,9

Arnhem 959 15,5

Den Haag 1.504 24,3

Amsterdam 2.034 32,9

Leeuwarden 514 8,3

totaal 6.181 100

rechtsterreinen

arbeid, loon, uitkering 1.045 16,9

huur, wonen, hypotheek 229 3,7

verbintenissen, onrechtmatige daad 566 9,2

personen-, familie-, erfrecht 1.552 25,1

vreemdelingen 987 16,0

straf 1.583 25,6

overig 219 3,5

totaal 6.181 100

afdoening

toewijzing' 5.564 90,0

afwijzing op financiële grond 223 3,6

afwijzing op inhoudelijke grond" 394 6,4

totaal 6.181 100

Inclusief voorlopige en voorwaardelijke toevoegingen.

Inclusief 'afwijzing op inhoudelijke en financiële gronden' en 'afwijzing op bereik'.

feite sprake was van een afwijzing op bereik.' In werkelijkheid is ongeveer 1,4% van de

aanvragen afgewezen op bereik. Via een toelichtingscode is door ons getracht deze

vervuiling' uit het Radenbestand te halen. Aangezien de toelichtingscode niet altijd is

ingevuld, was het slechts mogelijk ongeveer de helft op te sporen. In de analyses over de

afwijzingen op inhoudelijke en op financiële gronden hebben we de afwijzingen op bereik

weggelaten (zie tabellen 6 en 7). Gezien het bovenstaande, betekent dat dat in de analyse

ongeveer 5% van de inhoudelijke afwijzingen in wezen afwijzingen op bereik betreffen. Na

schoning van de afwijzingen op bereik bleven 4.178 aanvragen over die 47.671 aanvragen

vertegenwoordigden.

De uitkomsten zijn met inachtneming van de uitsluitingen representatief voor de landelijke

cijfers in 1995.

1 Dit was bijvoorbeeld het geval als tegelijkertijd twee aanvragen binnenkwamen voor met elkaar samen-

hangende zaken.
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Tabel 6: Afwijzingspercentages op financiële gronden per raad voor de terreinen die

verschillen, naar raad*

rechtsterrein

1) arbeid/ontslag/ambtenaren

2) sociale zekerheid

5) privaatrecht anders

totaal

Den

Bosch

Arnhem Den

Haag

Amster-

dam

Leeu-

warden

Neder-

land

13,1 8,4 7,5 6,0 5,9 7,8

4,0 5,9 2,3 2,8 5,6 3,4

1,9 3,3 6,8 4,4 8,7 4,6

6,4 6,0 5,4 4,4 5,7 5,4

Op de terreinen huur en verhuur (3), verbintenissen en schade (4), bestuurs-/fiscaalrecht (6) en personen- en

familierecht (7) waren geen significante verschillen tussen de raden.

Tabel 7: Afwijzingspercentages op inhoudelijke gronden per raad voor de terreinen die

verschillen, naar raad*

rechtsterrein Den Arnhem Den Amster- Leeu- Neder-

Bosch Haag dam warden land

3) huur en verhuur 3,1 3,8 2,0 3,7 2,3 3,0

4) verbintenissen en schade 10,4 7,8 7,2 3,7 6,7 6,3

6) bestuur/fiscaal 12,3 12,6 15,8 9,5 9,2 11,8

7) personen-, familie-, erfrecht 25,3 31,1 22,7 10,6 11,6 18,0

totaal 6,2 6,7 5,4 5,5 4,4 5,7

Op de terreinen arbeid (1), sociale zekerheid (2), privaatrecht anders dan verbintenissen/schade (5) waren

geen significante verschillen tussen de raden.

3 Dossieronderzoek bij twee raden

Van twee van de vijf raden zijn ruim duizend dossiers nader gecodeerd om op deze wijze

meer inzicht te krijgen in de aanvraagprocedure, de achtergrond en de aard van het pro-

bleem.2 We hebben ons daarbij beperkt tot vier soorten problemen, namelijk die op de

terreinen arbeid, uitkeringen, huur en verbintenissen. De keuze voor deze vier soorten

berust op twee overwegingen. Ten eerste hebben we - zo weten we uit de analyses van

de reductie in afgegeven toevoegingen (Klijn e.a., 1997) - op deze wijze te maken met

problemen die verschillen in gevoeligheid voor Wrb prikkels. Ten tweede zijn het deze pro-

blemen waarover de onderzoeken van het SCP en het CBS ons informatie geven (bijlage 6)

en ons bij gevolg mogelijkheden tot vergelijking bieden.

De twee raden zijn gekozen op grond van een verschil in oordeel omtrent hun functione-

ren in de ogen van de klanten: de advocatuur.3 Raad A was daarbij de representant van

I'r

2 Het aldus opgebouwde bestand vormde tevens de basis voor een door ons gehouden telefonische

enquête onder aanvragers van toevoegingen.
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Tabel 8: Het aantal afgegeven toevoegingen per in het betreffende ressort woonachtige

aanspraakgerechtigden afgezet tegen het niveau in geheel Nederland

(index=100)

rechtsterrein Den Arnhem Den Amster- Leeu- Neder-

Bosch Haag dam warden land

1) arbeid/ontslag/ambtenaren 55 83 118 199 41 100

2) sociale zekerheid 82 53 129 181 48 100

3) huur en verhuur 58 68 109 217 47 100

4) verbintenissen schade 80 76 88 193 63 100

5) privaatrecht anders 74 89 89 174 58 100

6) bestuur/fiscaal 48 59 81 267 48 100

7) personen-, familie-, erfrecht 81 76 126 146 68 100

totaal 75 72 116 175 58 100

(% aanspraakgerechtigden)' (44,9) (41,8) (40,8) (39,2) (47,8) (42,5)

Percentage aanspraakgerechtigden (berekend op inkomen) van 16 jaar en ouder naar de bevolking van 16 jaar

en ouder in het betreffende ressort in 1995.

Bron SCP: AV095 bestand.

de twee raden die een verhoudingsgewijs positief en klantvriendelijk oordeel kregen, raad

B was een van de twee die een verhoudingsgewijs ongunstige beoordeling kreeg. De

identiteit van de twee raden blijft hier verder in het midden.

Bij de twee raden hebben we meer in de diepte gezocht naar verschillen in afwijzing op

inhoudelijke gronden. Daartoe zijn deze afwijzingsgronden in acht categorieën ingedeeld:

- categorie 1 betreft afwijzingen omdat het rechtsbelang niet in de Nederlandse rechts-

sfeer ligt of omdat het verzoek ongegrond is (zoals dit bij een geheel kansloze zaak

het geval is);

- categorie 2 betreft zaken van onvoldoende belang (bijvoorbeeld als het om minder dan

f 400 gaat);

- categorie 3 betreft eenvoudige zaken of zaken die in een te vroeg stadium verkeren

(bijvoorbeeld een andere instantie dan een rechtsbijstandverlener kan hulp bieden);

- categorie 4 bevat afwijzingen, omdat het probleem een bedrijfsmatig karakter heeft;

- categorie 5 betreft zaken waarvan het verzoek om toevoeging te laat is ingediend;

- categorie 6 betreft aanvragen die ook na een termijnstelling onvolledig of vaag zijn;

- categorie 7 betreft ingetrokken aanvragen (eigenlijk geen echte afwijzingsgrond, maar

hij wordt door de raden wel als zodanig geregistreerd);

3 We baseren ons hier op informatie afkomstig uit het rapport' Evaluatie Besturingsmodel Rechts-

bijstand', een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van justitie door leden van de

vakgroep Sociologie van de Universiteit Utrecht (Bulder e.a., 1997).
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- categorie 8 is een restcategorie, waarin onder andere reeds eerder afgewezen zaken

zitten en vooral die zaken waarbij de advocaat niet bij de Raad voor Rechtsbijstand is

ingeschreven op het betreffende rechtsterrein.
Globaal is de conclusie dat verschillen in afwijzingspercentage slechts in zeer geringe

mate beleidsverschillen betroffen. Wél constateerden we stijlverschillen. Mogelijk levert

dat een factor voor de negatievere beoordeling van raad B door de advocatuur. Tekenend

daarbij is dat raad A een maand over de eerste beslissing tot toe- of afwijzen deed,

terwijl raad B daar twee weken langer over deed. Dit te meer daar raad A in beginsel

een langere weg koos door vaker de moeite te nemen om extra informatie te vragen en

daardoor te wachten met de beslissing tot toe- of afwijzen. Daarbij nog de volgende

kanttekening. Ons materiaal dateert van 1995. Inmiddels is de praktijk van de collegiale

toetsing, het 6-wekelijkse overleg tussen de raden en de uitwisseling van informatie om-

trent resultaten van bezwaar- en beroepsprocedures verder ontwikkeld. Dat geeft slechts

grond aan het vermoeden dat hier geconstateerde (mogelijke) verschillen in uitvoering

thans nog geringer zijn.

Voor een nauwkeurige beschrijving van de analyseresultaten wordt verwezen naar Klijn

e.a. (1997).

i,

.1
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Bevolkingsonderzoeken SCP en CBS

In de analyses in de hoofdstukken 5 en 6 is gebruikgemaakt van twee bevolkingsonder-

zoeken; een van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een van het Sociaal en

Cultureel Planbureau (SCP). Beide enquêtes worden afzonderlijk besproken.

1 SCP-bevolkingsenquête

1.1 De dataverzameling

Periodiek wordt door het SCP sedert 1979 het zogenaamde Aanvullend Voorzieningen-

gebruik Onderzoek (AVO) uitgevoerd. Zoals de naamgeving al suggereert, is het doel ervan

om in aanvulling op andere informatiebronnen via deze weg gegevens te verzamelen die

behulpzaam zijn bij het verkrijgen van inzicht in de sociale en culturele ontwikkelingen in

ons land. Het beroep op al dan niet geheel door de overheid gesubsidieerde voorzienin-

gen maakt daarvan onderdeel uit. Een deel van de enquêtevragen betreft het beroep op

rechtsbijstandvoorzieningen (de advocatuur, de Bureaus voor Rechtshulp / Stichtingen

Rechtsbijstand en het beroep op rechtbanken).

Ten behoeve van deze SCP-onderzoeken wordt een aselecte huishoudensteekproef uit

de Nederlandse bevolking getrokken. Op de bereikte adressen worden de gezinsleden

mondeling geënquêteerd. De vragen met betrekking tot het gebruik van rechtshulp

worden alleen gesteld aan personen van 16 jaar en ouder. Naast het gebruik van voor-

zieningen wordt in het onderzoek uitgebreide informatie verzameld over inkomenshoogte

en inkomensbestanddelen. Juist vanwege dit laatste aspect is het AVO van groot belang

voor ons onderzoek. Het materiaal maakt het namelijk mogelijk om met een zeer grote

nauwkeurigheid de voor de aanspraak op rechtsbijstandsubsidie geldende inkomensgren-

zen en de verschillende niveaus van draagkracht (van belang in verband met de hoogte

van de eigen bijdrage) van rechtzoekenden na te bootsen (zie Van Tulder en Janssen,

1988; Klijn en Van Tulder, 1990).

Wij hebben gebruikgemaakt van de onderzoeken uit 1991 en 1995: het AV091 en het

AV095. De enquêtes zijn uitgevoerd aan het eind van de betreffende kalenderjaren en

betreffen dat jaar en het voorafgaande. AV091 heeft dus betrekking op de jaren 1990 en

1991 en AV095 op de jaren 1994 en 1995. De steekproefresultaten zijn gewogen (aan de

hand van leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en urbanisatiegraad) en opgehoogd naar

bevolkingssamenstelling.

AV091 heeft een steekproefomvang van 11.197 respondenten van 16 jaar en ouder. Op-

gehoogd en gewogen naar de bevolkingssamenstelling komt dat neer op 12.085.000

personen. Naar schatting kon 54% aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand (de



Bijlage 6 140

aanspraakgerechtigden). AV095 heeft een steekproefomvang van 12.334 respondenten

van 16 jaar en ouder wat naar bevolkingsaantallen neerkomt op 12.069.000 personen.

Naar schatting kon 42,5% daarvan in beginsel aanspraak maken op gefinancierde rechts-

bijstand.

De voor ons onderzoek centrale vraagstellingen naar het advocaatgebruik en het betref-

fende probleem zijn in beide enquêtes niet exact gelijk. In AV095 wordt gevraagd naar

het gebruik van een rechtsbijstandvoorziening door de persoon zelf of de huisgenoten.

Bij AV091 worden de huisgenoten niet genoemd. Het is dus mogelijk dat in 1995 hogere

aantallen zijn genoemd. Dit houdt voor ons onderzoek in dat getraceerde dalingen moge-

lijk iets onderschat zijn. In AV091 wordt de categorie problemen omtrent het eigen bedrijf

apart opgevoerd in de vragenlijst. In AV095 gaat het alleen om de privé-situatie. Omdat

we het in Wrb-termen alleen hebben over particuliere advocaatgebruikers, is het in AV091

gemeten gebruik ten behoeve van het eigen bedrijf buiten de analyse gehouden. Overi-

gens blijkt de invloed gering: zowel inclusief als exclusief advocaatgebruik rond eigen

bedrijf is er sprake van een significante daling in het totale advocaatgebruik.

1.2 Analyse

Netberoep op de advocaat

De tabellen 1 t/m 3 zijn resultaten van de bivariate analyses waarbij steeds het beroep op

de advocaat is nagegaan binnen vijf verschillende prijssituaties gebaseerd op de draag-

kracht van de rechtzoekenden.' Categorie 1 betreft een draagkracht onder de Wrom van

maximaal f 1.900 en onder de Wrb van maximaal f 1.995. Categorie 2 is een draagkracht

onder de Wrom van maximaal f 1.900 en onder de Wrb van f 1.995 tot f 3.055. Bij cate-

gorie 3 is de Wrom-draagkracht f 1.900 tot f 2.800 en de Wrb-draagkracht f 1.995 tot

13.055. In categorie 4 is de Wrom-draagkracht f 1.900 tot f 2.800 en de Wrb-draagkracht

meer dan f 3055, zodat de advocaat niet meer gesubsidieerd wordt. Categorie 5 ten slotte

gaat om mensen die zowel onder de Wrom hun advocaat zelf moesten betalen (draag-

kracht minimaal f 2.200) als onder de Wrb. Die constructie berust op de gedachte dat de

verandering in subsidievoorwaarden voor verschillende inkomensklassen verschillen in

prijsverhogingen voor vooral de advocaat met zich meebracht.

1 De draagkracht is als volgt totstandgekomen. Ten eerste een bewerking van het nettohuishoudinkomen,

waarin overigens het vermogen niet mee kan worden genomen, en de burgerlijke staat (alleenstaand/

gescheiden). Vervolgens wordt de nominale prijs (dat wil zeggen, de eigen bijdrage) afgeleid uit deze

draagkracht. Voor mensen die niet voor een toevoeging in aanmerking komen, is de prijs het aantal

uren maal het richttarief van de Orde van Advocaten (f 280 in 1995) maal een correctie met factor 0,7

(richtlijn van de Orde voor minder draagkrachtige cliënten) plus 17,5 % BTW. Voor advies wordt de prijs

(basis 5,5 uur volgens IRIS-gegevens) f 1.267, voor procedures (basis 8,9 uur) f 2.050 en voor het totaal

(basis 7,2 uur) f 1.612. Overigens zijn de te betalen griffierechten bij procedures niet meegenomen in

het bepalen van de prijs.
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Tabel 1: Het beroep op de advocaat' naar prijsverhogingsklasse voor de periodes 1990-

1991 en 1994-1995 in percentages van de bevolking

klasse prijsverhoging 1991 1995 verschil

gemiddeld % bevolking"" % bevolking"' , significant'""

1 89 6,7 (2.853) 6,7 (2.291)

2 315 5,5 (862) 5,3 (828)

3 671 6,9 (2.274) 4,7 (2.006) ja

4 2.200 6,0 (518) 4,0 (777)

5 246 6,4 (5.552) 6,2 (6.167)

totaal 6,5 (12.058) 5,9 (12.069) ja

' Exclusief advocaatgebruik in verband met eigen bedrijf.

Leeftijd 16 jaar en ouder; aantallen x 1000.
... p50.05.

Tabel 2: Het beroep op de advocaat' bij drie typen rechtsproblemen naar prijsverhogings-

klasse voor de periodes 1990-1991 en 1994-1995 in percentages van de

bevolking

klasse prijsverhoging

gemiddeld

jaar familie arbeid overig bevolking"'

1 89 1991 2,5 0,9 3,6 2.853

1995 2,3 0,9 3,0 2.291

2 315 1991 1,6 0,3 3,6 862

1995 1,0 0,9 2,9 828

3 671 1991 2,0 1,0 4,3.." 2.274

1995 1,9 0,9 1,5""" 2.006

4 2.200 1991 1,5 1,3 3,2 518

1995 0,9 0,6 2,4 777

5 246 1991 1,3 1,1 4,9**' 5.552

1995 1,2 1,4 3,4""" 6.167

Exclusief advocaatgebruik in verband met eigen bedrijf.

Leeftijd 16 jaar en ouder; aantallen x 1000.

Significant verschil tussen 1991 en 1995: p50,05.

De bevindingen van tabel 1 met betrekking tot de veranderingen in het beroep op de

advocaat worden in paragraaf 5.2 uitvoerig toegelicht. Ze onderstrepen de verwachtingen:

daar waar de prijs sterk stijgt, neemt het beroep op de balie ook sterk af.

Getracht is nader inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling in het beroep op de advocaat

op verschillende rechtsterreinen. Gegeven de opzet van de SCP-enquëte hebben we een

driedeling in de problemen aangebracht: 'familie' (echtscheiding, alimentatie, toewijzing

kinderen, verdeling van de boedel), 'arbeid' (WW-/WAO-uitkering, loon, ontslag, pensioen
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Tabel 3: Het beroep op de advocaat' door alleenstaanden en niet-alleenstaanden in 1990-

1991 en 1994-1995 in percentages van de bevolking"

klasse prijsverhoging jaar alleenstaanden niet-

gemiddeld alleenstaanden

1 89 1991 4,8 12,1

1995 4,2 11,3

2 315 1991 5,8 5,4

1995 5,7 5,0

3 671 1991 6,2 7,2"'

1995 5,4 4,3"'

4 2.200 1991 14,4'** 4,6

1995 4,4"' 3,9

5 246 1991 15,7"' 5,8

1995 11,2" 5,4

"'

Exclusief advocaatgebruik i.v.m. eigen bedrijf.

Leeftijd 16 jaar en ouder; aantallen x 1000.

Significant verschil tussen 1991 en 1995: p<0,05.

en andere uitkeringen inclusief Bijstand) en 'overig' (wonen, geschillen over goederen/

dienstverlening, geldvorderingen en die met semi-overheidsinstanties). Tabel 2 geeft een

overzicht.

De resultaten laten zich kort samenvatten. Alleen op het probleemgebied 'overig' ziet

men een significante afname van het beroep op de advocaat bij categorie 3 (grote prijs-

verhoging) en categorie 5 (geringe prijsverhoging). In 1991 deed 4,3% van categorie 3 een

beroep op een advocaat, in 1995 1,56/0. In categorie 5 zakt het advocaatgebruik van 4,9%

naar 3,4%. De prijsverhoging daar is geen gevolg van invoering van de Wrb. Een relatief

grote procentuele afname (hoewel niet significant) ziet men op hetzelfde terrein bij

categorie 4 (nog grotere prijsverhoging): 3,2% in 1991 versus 2,46/6 in 1995. Een naar

verhouding grote afname van het beroep op de advocaat ter zake van arbeidsrechtelijke

problemen is in dezelfde categorie 4 te vinden; 1,3% in 1991 versus 0,6% in 1995. Dat

verschil is vanwege de kleine aantallen (7 respondenten in 1991 en 5 in 1995) statistisch

niet significant.

In verband met de gelijkheidsdoelstelling van de Wrb is ook gekeken naar de verande-

ringen in het beroep op de advocaat door samenwonenden en alleenstaanden. Tabel 3

verschaft de gegevens.

Zichtbaar wordt dat bij samenwonenden een statistisch significante afname in het beroep

op de advocaat plaatsvindt in categorie 3. Bij alleenstaanden ziet men de te verwachten

grote afname in het beroep op de advocaat in categorie 4; daar zitten de alleenstaanden

die door de 70%-maatregel buiten het bereik van de subsidie zijn gekomen. Bij categorie
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5 is eveneens een afname te zien; die kan niet door de prijsverhoging van de Wrb veroor-

zaakt zijn.

De prijsfactor

Om de effecten van nog te nemen maatregelen of reeds getroffen maatregelen waarvan

men de werkelijke effecten nog niet kan waarnemen, toch op hun waarde te schatten, kan

men gebruikmaken van een rekenmodel. In dit onderzoek is daarvan gebruikgemaakt ten

behoeve van de evaluatie van de in november 1995 ingevoerde verlaging van een aantal

eigen bijdragen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een schatting van de effecten van

factoren die het advocaatgebruik beïnvloeden de zogenaamde logitschatting. Ten behoeve

van deze berekeningen is het databestand (AV095) in een aantal opzichten aangepast.

Het beroep op de advocaat wordt onderscheiden in adviesbijstand en procesbijstand. Dit

is gedaan vanuit de theoretische veronderstelling dat bij adviezen prijsoverwegingen

van rechtzoekenden een grotere rol spelen dan bij het voeren van een gerechtelijke

procedure. In de AVO-enquéte wordt echter niet expliciet gevraagd naar het soort rechts-

bijstand dat men van de advocaat heeft verkregen. Om dat onderscheid toch in de simu-

latie te kunnen betrekken, is gebruikgemaakt van de wel bekende verhouding tussen

'advies' en 'procedure' in het registratiebestand van de Stichting IRIS. Die percentuele

verhouding is toegekend aan de SCP-steekproef. Per draagkrachtklasse verschilt deze

verhouding, ook hier is rekening mee gehouden bij het toekennen van de verhoudingen

aan de steekproef. Over het geheel aan afgegeven toevoegingen is deze verhouding 33%

advies en 67% procedure. Voor advocaatgebruikers die niet voor een toevoeging in aan-

merking komen, is de verhouding advies en procedure onbekend. Hiertoe is gebruik-

gemaakt van de verhouding zoals deze geldt in de hoogste draagkrachtklasse (20%

advies, 80% procedure).

In de berekening van de gevolgen van de prijsverlagende maatregel uit november 1995

is de prijs vanzelfsprekend een cruciale variabele in de analyse. In de SCP-enquëte wordt

niet expliciet nagevraagd welke prijs men voor het gebruik van de advocaat heeft betaald.

Deze wordt afgeleid van de draagkracht die aan de hand van verschillende variabelen

is vastgesteld, onder andere het inkomen. Ter schatting van het effect van de prijs is

gebruikgemaakt van de logaritme van de prijs (logprijs). De logprijs houdt in dat een

hoge prijs absoluut gezien minder effect heeft op de kans op advocaatgebruik. Het ver-

schil tussen een prijs van f 500 en f 510 telt minder zwaar dan het verschil tussen f 50

enf60.

Een tweede aanpassing van de prijs betreft de 'aftopping'. Niet de maximum nominale

prijs wordt gehanteerd maar de reële prijs. Voor degenen die aanspraak kunnen maken

op gesubsidieerde rechtsbijstand, geldt dat de prijs die men betaalt, mede afhangt van de

hoogte van de honorering van de advocaat. In geval die honorering lager is dan de eigen

bijdrage, betaalt men deze lagere prijs. Datzelfde geldt op soortgelijke manier voor de

particuliere advocaatgebruikers; ook zij ondervinden variatie in de prijs. Als onderliggende

aanname bij een analyse met een reële prijs geldt dat rechtzoekenden bij de keuze om
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gebruik te maken van een advocaat uitgaan van deze prijs. Dit is een aanname waarover

geen gegevens beschikbaar zijn. De juistheid van deze keuze kan alleen worden getoetst

door een schatting met een reële prijs en een schatting met een nominale prijs te vergelij-

ken. De reële prijs blijkt uit deze empirische toetsing beter naar voren te komen. Gekeken

is naar de stabiliteit van de nominale en van de reële prijs. Hierbij is vergeleken of de

coëfficiënten in AV095 overeenkomen met die in AVO 1991. Bij de reële prijs is hiervan

meer sprake dan bij de nominale prijs. Daarnaast levert de reële prijs een mooier signifi-

cant resultaat op.

Om deze reële prijs ook daadwerkelijk in de data te verwerken, is gebruikgemaakt van

informatie afkomstig uit de IRIS-registratie aangaande de zogenaamde brutokosten van

de toevoeging.2 In 1995 is het grootste aandeel van de brutokosten voor advies terug te

vinden in de klasse f 600 tot f 800, bij procedure is dit in de klasse f 1.400 tot f 1.600.

Hieruit blijkt dat bij adviezen vaker sprake zal zijn van aftopping van de prijs dan bij pro-

cedures. Deze verdeling van brutokosten is aan de steekproef toegekend, waarbij niet-

Wrb-gerechtigden dezelfde verdeling kregen opgelegd maar dan verhoogd met een

factor.3 Dit laatste vanuit de overweging dat de prijs die zij dienen te betalen, hoger ligt.

De basis van het rekenmodel wordt gevormd door een logit-analyse, waarin wordt geschat

hoe groot het afzonderlijke effect is van relevant geachte factoren.4 Deze effecten staan

beschreven in tabel 4.5 Een positieve coëfficiënt betekent daar dat de kans op advocaat-

gebruik groter is naarmate de factor hoger in waarde is of eenvoudig als er sprake is van

advocaatgebruik. Voor een negatieve coëfficiënt geldt het omgekeerde; de kans verkleint

in die situatie. De coëfficiënt van -0,13 bij de prijs van een advocaat houdt een prijselasti-

citeit van -0,12 in. Dat betekent dat een verhoging van de prijs met 1% een stijging in

de kans op advocaatgebruik met 0,12% ten gevolge heeft. Te zien is dat procesbijstand

nauwelijks prijsgevoelig is.

Of dit model betrouwbaar is, kan slechts summier gecheckt worden door middel van een

vergelijking van de resultaten van een toepassing van datzelfde model op het bestand

AVO91. Zo wordt zichtbaar of de veronderstelde stabiliteit in gedragsreactie juist is. Dat

bleek inderdaad in belangrijke mate het geval. De effecten van prijs en inkomen zijn min

of meer overeenkomstig; de overige variabelen komen niet allemaal overeen. De richting

2 Dit is de vergoeding van de advocaat + de opgelegde eigen bijdrage.

3 Deze factor is 1,54 voor het totaal, 1,61 voor procedures en 1,49 bij advies en komt tot stand door de

prijs zoals deze geldt voor particulieren te delen door het gemiddelde van de brutokosten van de

toevoeging.

4 Dit logistische model gaat uit van een niet-lineaire relatie: bij kleine en grote kansen is het effect van

de variabelen (op advocaatgebruik) gering, terwijl in het middengebied het effect van de variabelen

het grootst wordt verondersteld. Het resultaat daarvan is een S-curve (Groenen e.a., 1992, p. 59).

5 De keuze voor de gehanteerde variabelen is deels gebaseerd op eerder onderzoek (model MRB) deels

gebaseerd op theoretische veronderstellingen omtrent het gedrag (met name met betrekking tot de

sociale hulpbronnen).
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Tabel 4: Resultaten van de logit-analyse naar advocaatgebruik in 1994 en 1995

constante

loon

winst

uitkering

alleenstaand

gescheiden

man

leeftijd tussen 25 en 64 jaar

wonend in de stad

Nederlandse nationaliteit

lid van een vereniging

hoge beroepsstatus

opleiding midden of hoog

prijs advocaat'

maandinkomen"

(ns) Niet significant.

Logaritme van de reële prijs.

Maandinkomen gedeeld door 1000.

145

adviesbijstand procesbijstand totaal

-2,98 -4,51 -3,48

0,58 0,60 0,58

0,77 (ns) 1,29 1,18

1,07 1,40 1,31

0,10 0,39 0,32

1,90 1,88 1,89

0,12 (ns) -0,01 (ns) 0,02 (ns)

0,66 0,54 0,57

0,05 (ns) 0,12 (ns) 0,10 (ns)

-0,67 -0,41 -0,49

0,19 (ns) 0,21 (ns) 0,20

0,18 (ns) 0,28 0,25

0,24 (ns) 0,27 0,26

-0,36 -0,04 (ns) -0,13

0,01 (ns) 0,07 0,06

van samenhangen blijft wel dezelfde, maar de significantie verschilt soms.6 Daar vooral de

prijs van belang is bij het nabootsen van de reparatiemaatregel en de niet-significante

variabelen de schatting niet verstoren7, is besloten dit model te hanteren.

De kans op advocaatgebruik wordt berekend door het hele schattingsmodel voor alle

respondenten en de bij hen behorende kenmerken door te rekenen. Dit houdt in dat de

coëfficiënten afkomstig uit de schatting worden vermenigvuldigd met de waarden op de

betreffende variabelen; vervolgens wordt dit voor alle respondenten bij elkaar opgeteld en

6 Het effect van wonend in de stad en sekse is niet significant op het bestand van 1995 terwijl dit op het

bestand van 1991 wel het geval is. Andersom is in 1991 het effect van ongehuwde staat, nationaliteit,

lidmaatschap verenigingen en een hogere beroepsstatus niet significant, terwijl dit in 1995 wel het

geval is. Daarnaast lijkt het effect van inkomen in 1991 iets sterker dan in 1995; dit kan echter veroor-

zaakt zijn door een aanpassing in het verwerken van missende waarden op het inkomen in AV01995,

met andere woorden inherent aan het databestand.

7 Bij het verwijderen van de niet-significante variabelen uit het schattingsmodel blijven de coëfficiënten

van de overige variabelen ongeveer even groot.
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Tabel 5: De geschatte afwijking van de gemiddelde gestandaardiseerde kans op advo-

caatgebruik door aanspraakgerechtigden pér draagkrachtklasse voor en na de

reparatiemaatregel van november 1995, in %

afwijking van de gemiddelde kans op het gebruik van een advocaat voor:

draagkracht advies procedure totaal

klasse Wrb voor na voor na voor na

reparatie reparatie reparatie reparatie reparatie reparatie

1 (tot f 1.810)" 61,8 56,1 0,8 0,3 21,7 19,8

2 (tot f 1.995)' 35,1 30,4 0,2 -0,2 12,2 10,5

3 (tot f 2.110)' 20,1 15,8 0,3 -0,1 7,1 5,5

4 (tot f 2.210) 8,2 6,5 -0,6 -0,8 2,4 1,8

5 (tot f 2.315) -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,7 -0,8

6 (tot f 2.420) -7,9 -5,7 -0,8 -0,7 -3,2 -2,4

7 (tot f 2.525) -13,2 -10,5 -0,8 -0,5 -5,0 -4,0

8 (tot f 2.625) -16,2 -13,9 -0,5 -0,3 -5,9 -5,0

9 (tot f 2.735) -19,3 -17,1 -0,2 0,0 -6,7 -6,0

10 (tot f 2.840) -21,3 -18,6 0,2 0,5 -7,1 -6,1

11 (tot f 2.945) -22,9 -20,5 0,7 1,0 -7,4 -6,5

12 (tot f 3.055) -24,0 -21,9 1,3 1,5 -7,4 -6,7

De afwijking van de gemiddelde kans verandert ook in die klassen waar de maatregel geen invloed heeft

gehad (klasse 1 t/m 3). Dit komt doordat de gemiddelde kans na de maatregel verandert (groter wordt) en

daarmee veranderen ook de percentuele afwijkingen.

Bron: AV095

herleid tot een kans.8 Hierna wordt dezelfde berekening toegepast op de prijs zoals die na

de maatregel van 1995 geldt. Dit resulteert in twee kansen op advocaatgebruik: één voor

de maatregel en één erna.

Voor de gestandaardiseerde kans op advocaatgebruik, zoals gehanteerd in de tabellen 7

en 8 in hoofdstuk 6 en bovenstaande tabel 5, is het zuivere effect van prijs en inkomen op

de kans op advocaatgebruik berekend. Dat betekent dat het model voor een persoon met

standaardkenmerken is doorberekend waarbij alleen het inkomen en de prijs varieert. De

hier gekozen standaard bestaat uit een getrouwde man zonder kinderen die inkomsten

verkrijgt uit loon, in de stad woont en tussen de 25 en 64 jaar oud is, van Nederlandse

nationaliteit en lid van een vereniging. Vervolgens wordt nagegaan wat de kans op

advocaatgebruik is voor deze standaardpersoon onder de verschillende inkomens- en

8 Volgens de formule:

kans advies = exponent fl (x)/ 1 + exponent fl (x) + exponent f2 (x)

kans procedure = exponent f2 (x)1 1 + exponent fl (x) + exponent f2 (x)

(fl zijn de coëfficiënten bij advies, f2 zijn de coëfficiënten bij procedure, x is de waarde op de varia-

bele).
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prijssituaties van de Wrb. De kans op advocaatgebruik die hieruit volgt kan voor een per-

soon met andere kenmerken hoger danwel lager liggen. Echter, de verhouding tussen de

kansen in de verschillende inkomens- en prijssituaties blijft gelijk. De via deze methode

gevonden verschillen tussen de Wrb-draagkrachtklassen zullen dus voor elk ander type

respondent opgaan.

2 CBS-bevolkingsenquête

2.1 De dataverzameling

Sinds 1992 wordt door het CBS de Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid (ERV)

gehouden. Het betreft hier een continue (maandelijks uitgezette) ondervraging van een

steekproef van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder waarin onder meer het

beroep op rechtsbijstand gepeild wordt. Per jaar worden gemiddeld 5.000 adressen

bezocht. De module 'rechtsproblemen' wordt voorgelegd aan één respondent per huis-

houden. Die module bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds wordt gevraagd naar het door

de respondent al dan niet ervaren hebben van rechtsproblemen in specifiek omschreven

situaties die dergelijke problemen zouden kunnen hebben opgeleverd. Daarnaast worden

vragen gesteld over het daadwerkelijk gebruik van rechtsbijstandverlenende instanties

zonder dat dit aan het genoemde probleem is gekoppeld. De ervaring leert immers dat

een groot deel van het feitelijke beroep op instanties plaatsvindt zonder dat respondenten

hun situatie als een problematische ervaren.

De periode van meting betreft gemiddeld anderhalf jaar. In totaal worden veertien situa-

ties voorgelegd die aanleiding kunnen zijn tot rechtsproblemen9, 'risicosituaties' genoemd.

Vervolgens wordt gevraagd of die situaties geleid hebben tot problemen, hetgeen betekent

dat een respondent ook maximaal veertien problemen kan vermelden. Ten aanzien van een

ervaren probleem worden vervolgvragen gesteld over de ernstbeleving van het probleem,

het hulpzoekgedrag, de geboden hulp en de afloop van de problemen. In vervolg daarop

wordt gevraagd naar redenen voor gebruik van bedoelde instanties, de kosten voortvloei-

end uit dat beroep en de afloop van het beroep op de instanties.

Ten behoeve van de vergelijkende aanpak maakten we gebruik van twee selecties: de res-

pondenten die ondervraagd zijn in de periode 1992 en 1993 (ERV93) versus de responden-

ten ondervraagd in de periode 1995 en 1996 (ERV96). De eerste selectie heeft betrekking

op de situatie van 1991 t/m 1993 (het Wrom-regime), de tweede selectie dekt de periode

1994 t/m 1996 (het Wrb-regime). Om de CBS-gegevens zo vergelijkbaar mogelijk met de

SCP-gegevens te maken, beperken we ons tot respondenten van 16 jaar en ouder. Dat

betekent dat we voor de periode voorafgaande aan de invoering van de Wrb informatie

van 5.198 (ERV93) respondenten hebben en voor de periode na invoering van de Wrb

9 Voor een beschrijving daarvan zie Beukenhorst en Rooduin (1994).
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Tabel 6: Aantal gebeurtenissen die aanleiding kunnen geven tot problemen naar jaar van

ondervraging in percentages van de bevolking*

situatie ERV93 ERV96 verandering

1992 1993 1995 1996 significant-

werk 21,1 20,0 19,4 20,4 nee

uitkering 13,5 12,5 12,5 12,5 nee

huur 42,1 40,0 38,7 37,6 ja

eigen huis 43,0 44,8 47,0 48,6 ja

verbintenissen 52,7 51,3 55,7 59,7 ja

Leeftijd 15 jaar en ouder.

p<0,05.

Tabel 7: Aantal problemen bij ervaren gebeurtenissen, in %*

situatie ERV93 ERV96 verandering

1992 1993 1995 1996 significant-

we rk 10,3 11,8 11,5 10,3 nee

uitkering 9,8 13,6 11,7 13,6 nee

huur 6,7 6,7 6,0 6,9 nee

eigen huis 5,3 5,3 4,5 5,6 nee

verbintenissen 4,6 4,6 4,2 3,6 nee

Percentage van het totale aantal personen in de betreffende risicosituatie.

p<0,05.

informatie van 6.800 (ERV96) respondenten. De steekproefresultaten zijn gewogen (aan de

hand van leeftijd, huishoudens-situatie10, geslacht en stedelijkheid) en opgehoogd naar

bevolkingssamenstelling.

2. 2 Analyse

Situaties en problemen

Hoewel het 'probleemgerelateerde' beroep op rechtsbijstand slechts een klein deel van

het feitelijk waargenomen beroep op deze instanties vertegenwoordigt, is juist informatie

daarover van belang 'omdat we op die manier zicht kunnen krijgen op de context van de

situaties. Voor het inschatten van de invloed van de Wrb op oplossingsstrategieën van

respondenten is het zinvol te weten waar zich veranderingen hebben voorgedaan in het

meemaken van risicosituaties en daaruit voortvloeiende problemen.

10 Alleenstaand versus niet-alleenstaand.
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Allereerst geven we in tabel 6 een overzicht van de veertien risicosituaties die responden-

ten in de meetperiode hebben meegemaakt. Deze veertien zijn samengevoegd tot vijf

clusters:
- arbeid (nieuwe baan, met pensioen of VUT gaan, ontslag krijgen of nemen);

- uitkering (bijstand, WW, WAO, of anders);

- huur (huursubsidie, huurverhoging);

- eigen huis (recent huis gekocht, hypotheek, aanvragen bouwvergunning);

- Verbintenissen (declareren ziektekosten, beroep op autoverzekering).

Er blijkt bij werk en uitkering geen sprake van wijzigingen in de frequentie van ervaren

situaties. Bij huur ziet men een afname in de loop der tijd. Bij eigen huis en verbintenissen

is sprake van een toename.

Niet alle situaties leiden tot problemen. In welke mate daarvan sprake is, toont tabel 7. De

cijfers tonen een opmerkelijke stabiliteit; er is geen sprake van een significante toe- of

afname van door respondenten ervaren problemen in de hier beschreven periode.

Een eventuele toe- of afname in het aantal problemen lijkt derhalve eerder veroorzaakt

door toe- of afname in het plaatsvinden van risicosituaties dan door veranderingen in

opvattingen wat problemen zijn. Om te zien in hoeverre er sprake is geweest in toe- of

afnames van het aantal problemen, is het aantal problemen van vlak voor de invoering van

de Wrb vergeleken met het aantal na invoering. We hebben deze analyse in tegenstelling

tot de vorige uitgevoerd op alle veertien deelgebieden. Tabel 8 geeft de resultaten.

Op de terreinen arbeid en uitkering zijn geen verschillen tussen de betreffende periodes

in ervaren problemen. Bij verbintenissen zijn die er wel, maar die staan een vergelijking

van de situatie voor en na de Wrb niet ernstig in de weg, zeker gezien de richting van de

verandering. Bij huur neemt het aandeel huursubsidie toe en dat van de huurverhogingen

af. Bij eigen huis neemt het aantal problemen met bouwvergunningen af.

De ernst van de problemen

In het door ons gehanteerde theoretische model was het element 'baten' cruciaal. De

omvang daarvan hebben we in de analyses gelokaliseerd in de door betrokkenen ervaren

ernst van de problemen. Het is de mate van ernst, zo is de veronderstelling, die de keuze

van strategie ter oplossing van het probleem beïnvloedt. Hoe hoger de ernst (hoe meer

mensen er baat bij hebben - naar hun eigen gevoelen - om wat aan de problemen te

doen), hoe hoger de kosten zijn die men zal willen maken: dus hoe vaker men duurdere

strategieën zal verkiezen. Tabel 9 geeft een beeld van de mate van ernst van de proble-

men]] zoals ervaren door de respondenten. Daarbij is het nuttig te weten dat de scores

liggen tussen 1 (geringe ernst) en 5 (grote ernst).

Voor de door ons uitgevoerde analyses naar verandering in oplossingsstrategieën is het

van belang te constateren dat de ernstscores in de loop van de onderzochte periode niet

11 Uitgezonderd pensioen vanwege het geringe aantal problemen aldaar.
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Tabel 8: Vergelijking van specifieke problemen* binnen de probleemclusters voor en na de

Wrb in percentages van de bevolking

problemen

werk

Wrom 1992/1993 Wrb 1995/1996

nieuwe baan

ontslag

pensioen

uitkering

bijstand

WAO

WW

overige uitkering

huur

huursubsidie

huurverhoging

eigen huis

hypotheek

koop huis

bouwvergunning

verbintenissen

declaratie ziektekosten

autoverzekering

6,4

11,2

0,1

5,7

1,5

2,9

1,4

6,0 (s)

18,2 (s)

4,5

2,8

13,4 (s)

11,0 (s)

14,8

5,8

11,4

0,2

4,4

3,1

3,5

0,8

8,1 (s)

12,6 (s)

4,6

5,0

10,3 (s)

17,9 (s)

12,2

totaal

N

100

459

100%

633

Alleen probleemhebbers op betreffende gebieden met één probleem.

(s) Significant verschil: p<0,05.

Tabel 9: Door respondenten ervaren ernst* van hun problemen (gemiddelde ernstscores)

situatie ERV93 ERV96 verandering

1992 1993 1995 1996 significant"

nieuwe baan 3,7 3,1 3,0 3,5 nee

ontslag 4,1 3,7 3,7 3,7 nee

uitkering 3,7 3,9 3,3 3,4 nee

huursubsidie 3,0 3,4 2,7 2,9 nee

huurverhoging 3,0 3,1 2,9 2,9 nee

hypotheek 2,4 3,3 3,5 2,9 nee

koop huis 3,0 3,6 3,0 3,5 nee

bouwvergunning 3,1 3,1 3,5 3,2 nee

declaratie ziektekosten 2,7 2,7 2,6 2,6 nee

autoverzekering 3,1 3,1 3,2 2,7 nee

Gemiddelde ernstscores. Scores lopen van 1 (geringe ernst) tot 5 (grote ernst).

p<0,05.
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Tabel 10: Vergelijking van de selectie respondenten mei één probleem met de totale

respons op een aantal achtergrondkenmerken in percentages van de bevolking

kenmerk 1 probleem meer problemen totaal

% abs. % abs. % abs.

geslacht

man 49,4 540 50,2 623 49,8 1.163

vrouw 50,6 553 49,8 617 50,2 1.170

leeftijd

16-24 jaar 16,8 184 17,1 211 16,9 395

25-39 jaar 42,0 458 43,0 533 42,5 991

40-64 jaar 32,6 357 31,9 397 32,3 754

65 en ouder 8,6 93 8,1 99 8,2 192

leefsituatie

alleenstaand 18,1 198 18,3 227 18,2 452

samenwonend 81,9 895 81,7 1013 81,8 1.908

inkomen (netto per jaar)

tot f 20.000 22,7 193 23,4 230 23,1 423

f 20.000 - f 38.000 23,6 201 24,2 237 23,9 438

f 38.000 en hoger 53,7 456 52,4 513 52,9 969

wezenlijk veranderen. Wat betreft de gemiddelde ernst per probleem konden we ten slotte

vaststellen dat deze voor de verschillende probleemsoorten niet duidelijk uit elkaar ligt.

Alleen bij uitkeringen is de ernst significant hoger dan gemiddeld en bij declaratie van

ziektekosten significant lager.

De analysemethode: Chaid

De techniek wordt kort beschreven. Chaid staat voor Chi-square automatic interaction

detection. Het is een analysetechniek die erop gericht is de onderzoekspopulatie in twee

of meer groepen te splitsen gebaseerd op categorieën (van een of meer onafhankelijke

variabelen) die het best de variatie (variantie) in een afhankelijke variabele verklaren.

Het algoritme brengt een ordening aan in de onafhankelijke variabelen op basis van het

onderscheidend vermogen van elke variabele. Daartoe worden alle denkbare combinaties

van de antwoordcategorieën binnen een onafhankelijke variabele gecombineerd op een

zodanige manier dat de chi-2 tussen de (gecombineerde) categorieën van de afhankelijke

variabele gemaximaliseerd wordt (terwijl die binnen de categorieën geminimaliseerd

wordt). Dit gebeurt voor alle onafhankelijke variabelen. Het resultaat daarvan is een

splitsing in maximaal verschillende groepen. Deze groepen worden op hun beurt weer

geanalyseerd en gesplitst enzovoort. Het splitsen gaat zo lang door tot er geen signifi-

cante verschillen te vinden zijn of de aantallen te gering worden om significante verschil-

len te ontdekken. Zo ontstaat een 'boomstructuur' (of een 'pyramide') van cellen.
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Om redenen van eenvoud is de analyse beperkt tot respondenten die slechts één pro-

bleem genoemd hebben. In totaal betreft dit 46% van alle respondenten die problemen

gemeld hebben.12 Nagegaan is in hoeverre deze selectie op een aantal achtergrond-

kenmerken verschilt van de categorie respondenten die meer problemen gemeld hebben.

Het resultaat staat vermeld in tabel 10. Op geen van de vier variabelen week de selectie

significant (p<10) af van degenen met meer problemen.

12 Op de totale bevolking uitgedrukt gaat het om 9%; het aantal probleemmelders bedraagt 19%.
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Stichtingen Rechtsbijstand

1 Dataverzameling

De gegevens over de Stichtingen Rechtsbijstand zijn afkomstig uit verschillende bronnen.

Gegevens over de toeloop zijn ontleend aan de beide bevolkingsenquêtes (de ERV van

het CBS en het AVO van het SCP). Daarnaast hebben we informatie afkomstig uit de

registraties van de stichtingen (Bureaus voor Rechtshulp). Voor zover deze betrekking

hebben op het Wrb-regime, zijn de gegevens afkomstig uit het bestand 'Archipel' bij

de Stichting IRIS. De gegevens over de Wrom-periode komen uit een ander registratie-

systeem. Deze registraties zijn niet exact met elkaar vergelijkbaar, niet alleen vanwege

verschil in opzet maar ook omdat de toenmalige Bureaus voor Rechtshulp nogal konden

verschillen in hun registratiemethode. Het heeft daarom geen zin gegevens over de

toeloop van voor de Wrb te vergelijken met gegevens uit de Wrb-periode. Daar waar we

beide periodes op dat punt met elkaar vergelijken, hebben we ons daarom beperkt tot de

elf bureaus/stichtingen waarvan vastgesteld is dat ze gedurende de beschreven periode

een consistente registratiewijze kenden. Wat betreft de in deze registraties opgenomen

zaken: we hebben ons beperkt tot de direct bij de bureaus/stichtingen aangemelde zaken;

de via andere kanalen, zoals milieuvestigingen of asielzoekerscentra, aangemelde zaken

zijn buiten beschouwing gebleven.

2 Analyse

De toeloopt

Uitgedrukt in aantallen bezoekers werd in onze eerste tussenrapportage op basis van

de SCP-gegevens vastgesteld dat bij een vergelijking van de periode 1990-1991 en de

periode 1994-1995 het percentage significant gedaald was: van 5,8% van de bevolking tot

4,3%. Overigens bleek tevens dat die afname zich voordeed bij zowel rechtzoekenden die

ten gevolge van de Wrb geconfronteerd waren met een geringe prijsverhoging van de

advocaat als bij degenen met een grote prijsverhoging (Klijn e.a., 1996, pp. 28-29). Beide

bevindingen zijn geen aanwijzing ten gunste van de eerder geopperde substitutiethese.

Immers, dan zou juist bij hen die met een grote prijsverhoging te maken hebben, een

toename in de toeloop op de stichtingen waarneembaar moeten zijn geweest. Uit het

1 We beperken ons hier tot de civiele en bestuursrechtelijke zaken omdat het aandeel strafrecht in de

rechtsbijstandverlening van de stichtingen gering is en ruim 60% ervan betrekking heeft op spreekuren

in penitentiaire inrichtingen. Dat is voor ons doel niet interessant.
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Tabel 1: Aantal initiële contacten bij elf Bureaus voor Rechtshulp en Stichtingen Rechts-

bijstand 1989 t/m 1995

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Den Bosch 9.323 7.770 10.928 9.774 8.823 9.762 9.510

Breda 11.619 10.432 10.908 11.477 8.988 11.925 11.820

Maastricht 10.897 11.695 13.090 13.708 11.099 12.304 11.752

Arnhem 12.737 11.741 10.986 12.166 9.770 13.875 14.002

Zutphen 5.775 5.307 6.612 6.989 5.094 6.881 7.227

Den Haag 23.953 21.594 19.677 20.591 22.095 23.111 21.005

Rotterdam 23.734 21.944 24.088 24.962 20.828 17.343 16.907

Dordrecht 5.153 4.720 5.038 6.512 6.523 7.022 6.535

Middelburg 5.938 5.846 5.670 5.095 4.965 4.948 5.035

Haarlem 10.683 9.899 11.290 12.227 12.069 14.766 13.364

Eindhoven 9.170 8.773 8.455 9.467 7.998 9.543 9.112

totaal 128.982 119.721 126.742 132.932 118.252 131.480 126.281

index 100 93 98 103 92 102 98

CBS-materiaal blijkt dat er sprake is van een daling - 5,7% van de bevolking in de periode

1992-1993 versus 4,8% in 1995. Maar dit verschil is niet statistisch significant.

Op ons verzoek is door Henk Kamps een nadere analyse gemaakt van de beschikbare

populatiecijfers over de periode 1989 t/m 1995. Was onder de Wrom bij toegang nagenoeg

geen sprake van een inkomenstoets om vast te stellen of de bezoekers tot de wettelijke

doelgroep behoorden, de Wrb bracht daarin verandering, zij het dat het hier nog een zeer

lichte toets betreft. Nagegaan is of die toets enig effect gehad heeft. Gelet op het hier-

boven vermelde over problemen in de vergelijking van gegevens onder het Wrb-regime

met die onder het Wrom-regime, hebben we ons beperkt tot elf bureaus waarvan het

beeld in elk geval als betrouwbaar gekwalificeerd kan worden. Tabel 1 geeft een overzicht

van de toeloop (in termen van het totale aantal initiële contacten) op de bureaus/stichtin-

gen in die periode.

Het eerste dat opvalt bij dit overzicht, is dat er bepaald geen sprake is van een 'water-

scheiding' tussen de Wrom- en de Wrb-periode. De ontwikkeling in de jaren 1989 t/m

1993 laten fikse schommelingen in het totale aantal zien. Zo daalt de toeloop tussen 1989

en 1990 met 7% om in 1991 een stijging van 3% (ten opzichte van 1989 en 5% ten op-

zichte van 1990) te laten zien. Maar het jaar daarop eindigt weer met een totaal dat 8%

onder dat van 1989 ligt. De schommeling tussen de jaren 1994 (2% boven het niveau van

1989) en 1995 (2% onder dat niveau) vormen geen uitzondering. In elk geval is er geen

eenduidige toename in de toeloop hetgeen voor een substitutie-effect noodzakelijk is.

Dat er daarnaast van de invoering van de inkomenstoets ook geen noemenswaardig

effect op de toeloop bespeurbaar is, wordt onderlijnd in tabel 2 waarin de geïndexeerde

ontwikkeling (sinds 1992) van drie bureaus/stichtingen is weergegeven. Van Eindhoven
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Tabel 2: Ontwikkeling van het aantal initiële contacten bij drie Bureaus voor Rechtshulp

en Stichtingen Rechtsbijstand (1989=100)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Eindhoven 100 96 98 103 88 104 99

Haarlem 100 93 106 114 113 138 125

Rotterdam 100 92 100 104 87 72 71

omdat, naar verluidt, hier altijd sprake is geweest van een inkomenstoets (bij de deur);

daarnaast Rotterdam en Haarlem die daarmee beide in 1994 begonnen zijn. Men zou

op z'n minst bij de laatste twee een afname in toeloop verwachten die groter is dan bij

Eindhoven. De cijfers geven geen enkele ondersteuning aan welke these dan ook. De

ontwikkeling lijkt geheel afhankelijk van andere factoren.

De afdoeningswijze

Zoals gezien, brengt de Wrb verandering voor de stichtingen waar het de beschikbaarheid

van verschillende soorten dienstverlening betreft. 'Advies' van korte duur (maximaal 30

minuten) blijft gratis; 'verdergaande hulp' in de vorm van het verlengde spreekuur (tot

ten hoogste 2 uur exclusief de advieshulp verleend op het algemeen spreekuur) kost de

rechtzoekende j 30. Hulp die meer tijd vergt, dient in de vorm van toevoegingsbijstand

geleverd te worden hetgeen de rechtzoekende een hogere financiële bijdrage kost

(variëren van f 110 tot j 1.300 en na november 1995: j 935). Om in aanmerking te komen

voor het verlengde spreekuur of toevoegingshulp door de stichting, dient het inkomen van

een rechtzoekende beneden de Wrb-inkomensgrens te liggen, hetgeen onderworpen is

aan een inkomenstoets. Onder de Wrom kon het Bureau voor Rechtshulp in de praktijk

naar eigen inzicht en kosteloos hulpverlening bieden.

Onder de Wrom had de beslissing van de medewerker inzake de afdoeningswijze dan

ook geen financiële consequenties voor de rechtzoekende. Onder de Wrb is dat wel het

geval; vooral de beslissing om een zaak al dan niet via het verlengde spreekuur danwel

toevoegingsbijstand af te handelen, heeft aanzienlijke gevolgen. Ook verschilt de Wrb

van de Wrom in de grotere eenduidigheid in definiëring van de verschillende afdoenings-

wijzen. Wat onder de Wrom een 'ingenomen zaak' inhield aan afdoening, was in hoge

mate lokaal (en wellicht zelfs persoonlijk) bepaald. Alle reden dus om na te gaan in

welke mate er veranderingen in afdoeningspatronen optreden.

Gekeken is naar de wijze van afdoening van spreekuurcontacten (van alle bureaus/stich-

tingen) over de periode 1991 t/m 1995 (tabel 3). Afgaande op de tweedeling 'advies'

versus 'dossier' (hetgeen elke zaak inhoudt die buiten advies wordt afgedaan) blijkt dat

in de jaren 1991 t/m 1993 het percentage dossiers stabiel rond de 21-22 lag; in 1994 en

1995 was dat respectievelijk 12% en 13%.

De medewerkers doen dus vaker zaken alleen via advies af. We dienen daarbij te beseffen

dat ten tijde van de Wrom in het begrip dossierzaak / ingenomen zaak tamelijk veel rek
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Tabel 3: Afhandeling van spreekuurcontacten bij de Bureaus voor Rechtshulp en de

Stichtingen Rechtsbijstand
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totaal advies

abs. %

dossier

abs.

1991 218.600 172.200 79 46.300 21

1992 237.000 186.300 79 50.700 21

1993 236.600 183.500 78 53.200 22

1994 262.700 231.400 88 31.300 12

1995 257.400 223.000 87 34.400 13

1996 260.900 224.900 96 36.100 14

Tabel 4: Afhandeling van dossiers / ingenomen zaken bij de Bureaus voor Rechtshulp en

de Stichtingen Rechtsbijstand naar jaar van afhandeling; Wrom-regime versus

Wrb-regime'

afgehandeld totaal advies bemiddeling procedure

in abs. % Wo Mo

Wrom 1992 46.983 36 51 13

1993 46.628 35 49 16

Wrb 1995 29.788 21 57 22

1996 31.526 22 57 23

Het Wrom-regime betreft zaken ingenomen voor 1 januari 1994 en het Wrb-regime betreft zaken ingenomen

na 1 januari 1994.

zat. Bij een aantal bureaus werd daar bijvoorbeeld ook onder verstaan een kort advies

als dat schriftelijk bevestigd werd.

Kijkt men naar de wijze van afdoening van ingenomen zaken, dan ziet men eveneens een

grote verschuiving optreden. Uit tabel 4 blijkt dat van de Wrom-dossiers die in 1992 en

1993 zijn afgedaan, 35% à 36% is afgedaan via een advies; onder de Wrb daalt dat per-

centage in 1995 en 1996 naar 22 à 23.

Omdat het niet aannemelijk is dat dergelijke verschuivingen toegeschreven zouden kun-

nen worden aan verschillen in de aard van zaken (beschikbare cijfers wijzen op slechts

kleine aan autonome factoren toe te schrijven veranderingen daarin), mag hierin de

invloed van de Wrb duidelijk weerspiegeld geacht worden. Zowel in absolute zin als ver-

houdingsgewijs worden minder zaken ingenomen. Die ingenomen zaken worden echter

relatief vaker met meer dan alleen een advies afgedaan.

Vervolgens is gekeken naar de tijdsbesteding met betrekking tot de ingenomen zaken

(tabel 5). Daartoe is een vergelijking gemaakt van de tijdsduur van afhandeling van alle

ingenomen zaken die onder het Wrom-regime vallen met de onder het Wrb-regime val-

lende. Voor de Wrom-zaken is de periode van afhandeling 1992 t/m 1996. Immers, zaken

vóór 1994 ingenomen onder het Wrom-regime blijven wat betreft het afdoeningspatroon
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Tabel 5: Afhandeling van ingenomen zaken onder het Wrom-regime en onder het Wrb-

regime naar tijdsbesteding

tijdsbesteding Wrom-regime (1992-1996) Wrb-regime (1994-1996)

in uren % a/o

0 - 1 33 14

1,0 - 1,5 20 15

1,5 - 2,0 13 17

2,0 - 2,5 10 20

2,5-3,0 5 17

3,0 - 5,0 11 9

5,0 - 10 6 5

meer dan 10 2 2

totaal % 100 100

totaal abs. 87.111 77.044

geen tijdsregistratie 28.822 475

als zodanig gelden, ook al geschiedt die afdoening in de jaren 1994 en volgende. De

afdoeningsperiode van de Wrb-zaken is de periode 1994 t/m 1996.

Het aandeel van de zaken die naar verhouding zeer veel werk vergen (5 uur en meer),

verschilt voor beide regimes nagenoeg niet: tussen de 7% en 8%. Onder de Wrb blijken

er wel naar verhouding duidelijk minder zaken te worden ingenomen, die snel (binnen

1,5 uur) kunnen worden afgehandeld. Het betreft 29% van de zaken en dat was onder

de Wrom nog 53%. Onder de Wrb vond een verschuiving, plaats naar een tijdsbesteding

van 1,5 tot 3 uur. In die categorie valt nu 54% van de zaken, waar dit onder de Wrom

28% was.2

Die stijging is daarom interessant omdat we hier te doen hebben met de 'borderline'

tussen naar verhouding goedkope bijstand via verlengd spreekuur en relatief dure toe-

voegingsbijstand. Het ligt tegen de achtergrond van onze theoretische verwachtingen,

zoals geformuleerd in hoofdstuk 3 (zie paragraaf 3.3.2), voor de hand om te bezien onder

welke noemer de afhandeling nu, onder de Wrb, plaatsvindt. Zie daartoe tabel 6.

Opvalt hierin het aantal zaken dat onder de noemer van verlengd spreekuur wordt af-

gehandeld doch qua tijdsbesteding die categorie te buiten gaat; er wordt meer dan 2,5

uur tijd aan een zaak besteed. In 1994 betreft het om en nabij 3.000 zaken, of 20% van de

verlengde-spreekuurzaken. In 1995 en 1996 loopt dat op tot respectievelijk 30% (ongeveer

8.400 zaken) en 31% (ongeveer 8.500). Klaarblijkelijk ligt - althans in de hier beschreven

periode - voor medewerkers van (sommige?) stichtingen de grens om een toevoeging aan

2 Opvallend is het grote verschil in zaken waarin geen tijdsbestedingsgegevens bekend zijn: 28.822 zaken onder

de Wrom en 475 zaken onder de Wrb. Een grote winst in zichtbaarheid van de werkwijze van de stichtingen,

veroorzaakt door de Wrb.
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Tabel 6: Duur van afhandeling van zaken binnen het verlengde spreekuur danwel binnen

de categorie toevoegingsbijstand, in de periode 1994 t/m 1996

tijdsbesteding 1994 1995 1996

in uren verlengd

spreekuur

toevoe-

ging

verlengd

spreekuur

toevoe-

ging

verlengd

spreekuur

toevoe-

ging

abs. Wo abs. abs. % abs. abs. % abs.

0-1,5 6.631 42 10 7.426 27 80 7.845 28 207

1,5-2,0 2.924 19 5 5.213 19 16 5.090 18 20

2,0-2,5 2.906 18 7 6.505 23 42 6.081 22 50

2,5-3,0 2.169 14 19 5.565 20 71 5.316 19 86

3,0-5,0 810 5 83 2.311 8 467 2.720 10 579

meer dan 5 215 1 151 510 2 1.428 484 2 2.708

totaal 15.744 100 275 27.711 100 2.117 27.702 100 3.674

onbekend 89 0 181 13 166 24

te vragen, in de praktijk elders dan in de letter van de wet. De grens waarbij men kenne-

lijk nauwelijks meer om een toevoeging heen kan, ligt pas bij ongeveer 5 uur behandeltijd

(4,5 uur verlengd spreekuur).



Sinds 1993 verschenen rapporten in de reeks

Onderzoek en beleid

1993

122 Veel voorkomende criminaliteit op de

Nederlandse Antillen

J.M. Nelen, J.J.A. Essers

123 Politie en openbaar ministerie tegen

rassendiscriminatie, ver de naleving van

richtlijnen

M.W. Bol, B.J.W. Docter-Schamhardt

124 Prestige, professie en wanhoop; een

onderzoek onder gedetineerde overvallers

G.J. Kroese, R.H.J.M. Staring

125 Motieven voor naturalisatie; waarom

vreemdelingen uit diverse minderheids-

groepen wel of niet kiezen voor

naturalisatie

R.F.A. van den Bedem

126 Prestatieverschillen tussen arrondisse-

mentsparketten

W. Polder, G. Paulides

127 De tbs met aanwijzing; de toepassing van

en professionele oordelen over een straf-

rechtelijke maatregel

Ed. Leuw

128 Alternatieven voor de vrijheidsstraf; lessen

uit het buitenland

J. Junger-Tas

1994

129 Heenzendingen

M.M. Kommer

130 Appels en peren; een onderzoek naar de

recidive van dienstverleners en kort-

gestraften

EC. Spaans

131 Delinquentie, sociale controle en 'life

events'; eerste resultaten van een

longitudinaal onderzoek

C.J.C. Rutenfrans, G.J. Terlouw

132 Rechtsverzorging en wetenschap; een

plaatsbepaling van het WODC bij het

afscheid van J. Junger-Tas

M.M.J. Aalberts, J.C.J. Boutellier, H.G. van

de Bunt (red.)

133 Het openbaar ministerie en grote

fraudezaken

J.M. Nelen, M. Boone, M.D. van

Goudoever-Herbschleb

134 De civiele procedure bij de kantonrechter;

evaluatie van een vernieuwing

A. Klijn, C. Cozijn, G. Paulides

135 Toelating en opvang van ama's

R.F.A. van den Bedem, H.A.G. de Valk,

S.O. Tan

136 Een partner van verre: de cijfers

J.J. Schoort, M. van de Klundert, R.F.A. van

den Bedem, J. C. van den Brink

137 Stoppen of verplaatsen? Een literatuur-

onderzoek over gelegenheidsbeperkende

preventie en verplaatsing van criminaliteit

R.B.P. Hesseling

138 Criminaliteit en strafrechtelijke reactie;

ontwikkelingen en samenhangen

J.G.C. Kester, J. Junger-Tas

1995

139 Grenzen aan hereniging; de regels met

betrekking tot het bestaansmiddelen-

vereiste per september 1993

R.F.A. van den Bedem, J.C. van den Brink,

E.J. Verhagen
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140 Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk

ingrijpen; een literatuurstudie

M. W. Bol

141 Recidive na ontslag uit tbs

Ed. Leuw

142 Inbraak in bedrijven; daders, aangiftes, en

slachtoffers onderzocht

M. Kruissink, E.G. Wiersma

143 Hoger beroep en de integratie; onderzoek

naar strafzaken, civiele zaken en de unus

in appel

C. van der Werff, m.m.v. B.J.W. Docter-

Schamhardt

144 Werken of zitten; de toepassing van

werkstraffen en korte vrijheidsstraffen

in 1992

E.C. Spaans

145 Cashba; een intensief dagprogramma voor

jeugdige en jongvolwassen delinquenten

A.A.M. Essers, P. van der Laan, P.N. van

der Veer

146 Een schot in de roos? Evaluatie van pilot-

bureaus schietwapenondersteuning in

twee politieregio's

M. Kruissink, L.W. Blees

147 Autokraak verminderd of verplaatst? De

effecten van een Rotterdams project

tegen diefstal uit auto

R.B.P. Hesseling, U. Aron

148 Toevlucht zoeken in Nederland

L. Doornhein, N. Dijkhoff

1996

149 Gezinsvoogden aan het werk; de uitvoe-

ring van de ondertoezichtstelling in 1993

N.M. Mertens

150 De deconcentratie van D&J; wijzigingen

in de organisatie van het Nederlandse

gevangeniswezen

B.S.J. Wartna, M. Brouwers

151 De toegevoegde kwaliteit; een ex ante

evaluatie van de werking van inschrijf-

voorwaarden in de Wet op de rechts-

bijstand

S. van Leeuwen, A. Klijn, G. Paulides

160

152 Grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken

EA./.M. van den Berg, R.J.J. Eshuis

153 Dwangopname onder de Krankzinnigen-

wet

S.M. Hoekstra, Ed. Leuw

154 Binnentredende gerechtsdeurwaarders;

het machtigingsvereiste in de praktijk

EM.Th. Beenakkers, A.Y. Guérin

155 Tappen in Nederland

Z. Reijne, R.F. Kouwenberg, M.P. Keizer

156 Het vermogen te ontnemen; wetsevaluatie

- fase 2

J.M. Nelen, V. Sabee, m.m.v. R.F. Kouwen-

berg, R. Aidala

157 Taakstraffen voor minderjarigen; toe-

passing en uitvoering opnieuw belicht

L.W. Blees, M. Brouwers

158 Twee jaar MOT; een evaluatie van de

uitvoering van de Wet melding

ongebruikelijke transacties

G.J. Terlouw, U. Aron

159 Een veld in beeld; een beschrijving van

het werk in de justitiële behandel-

inrichtingen

L. Boendermaker, C. Verwers

1997

160 Racistisch geweld in Nederland; aard

en omvang, strafrechtelijke afdoening,

dadertypen

M.W. Bol, E.G. Wiersma

161 De Jeugdwerkinrichting binnenstebuiten

gekeerd; onderzoek naar de resultaten

van de Jeugdwerkinrichting en het project

Binnenste Buiten

E.C. Spaans

162 Criminal Victimisation in Eleven

Industrialised Countries; key findings from

the 1996 International Crime Victims

Survey

Pat Mayhew, Jan J.M. van Dijk

163 Duur en volume; ontwikkeling van de

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf tussen

1985 en 1995, feiten en verklaringen

M. Grapendaal, P.P. Groen, W. van der

Heide
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164 Elektronisch toezicht in Nederland;

uitkomsten van het experiment

E.C. Spaans, C. Verwers

165 Een netwerk als vangnet? Een proces-

beschrijving van preventieprojecten

gericht op een integrale aanpak van

jeugdcriminaliteit

W.M. Kleiman, N. Kuyvenhoven

166 Kiezen voor een kans; evaluatie van

harde-kernprojecten

W.M. Kleiman, G.J. Terlouw

1998

167 Eind goed, al goed? De leefsituatie van

jongeren een jaar na vertrek uit een

justitiële behandelinrichting

L. Boendermaker
168 Instroom en capaciteit in de tbs-sector;

geregistreerde gegevens en inzichten van

deskundigen

Ed. Leuw

169 Meisjescriminaliteit in Nederland

N.M. Mertens, M. Grapendaal,

B.J.W. Docter-Schamhardt

170 Het vermogen te ontnemen; evaluatie van

de ontnemingswetgeving - eindrapport

J.M. Nelen, V. Sabee

171 Een kwestie van tijd; onderzoek naar de

doorlooptijd in handelszaken

R.J.J. Eshuis

172 De positie van vrouwen in de asiel-

procedure

J. W. van Wetten, N. Dijkhoff F. Heide

173 Georganiseerde criminaliteit in Neder-

land; rapportage op basis van de WODC-

monitor

E.R. Kleerrans, EA.I.M. van den Berg,

H.G. van de Bunt; m.m.v. M. Brouwers,

R.F. Kouwenberg, G. Paulides

174 Jong en gewelddadig; ontwikkeling en

achtergronden van de geweldscriminaliteit

onder jeugdigen

M.W. Bol, G.J. Terlouw, L.W. Blees,

C. Verwers

161

175 De rechtsbijstandsubsidie herzien; een

evaluatie van de toegangsregulering in

de Wet op de rechtsbijstand

A. Klijn, J. van der Schaaf, G. Paulides
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