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Tere geleide De Wet op de rechtsbijstand kent een lange voorgeschiedenis. De veelheid aan dis-
cussie vooraf lijkt echter te verbleken bij het debat dat vrijwel onmiddellijk
na het in werking treden van de Wet gevoerd werd over de effecten ervan.

De nieuwe regelgeving heeft geleid tot ingrijpende veranderingen: sterke inperking,
meer controle en een stevige verhoging van de prijs. Alle direct betrokkenen de
Raden voor Rechtsbijstand, de advocatuur, de Buro's voor Rechtshulp, de Vereniging
voor Rechtshulp, de rechterlijke macht en ook de Nationale Ombudsman uiten hun
bezorgdheid over de bescherming die er voor de burger in de rechtsstaat behoort te
zijn. Een eerste verkenning van de effecten van de Wet op de rechtsbijstand was
dringend noodzakelijk. De Staatssecretaris en het parlement die de bezorgde geluiden
opvingen hebben daar ook op aangedrongen.
De Raden voor Rechtsbijstand hebben het initiatief tot een onderzoek genomen, dat
vervolgens met behulp van het WODC en een breed samengestelde werkgroep tot
het hier voorliggende resultaat heeft geleid. Vanuit verschillende en verscheidene
invalshoeken zijn constructieve bijdragen geleverd. Hoewel nader onderzoek geboden
is, komt de werkgroep op basis van bevindingen uit het onderzoek tot twee
aanbevelingen die vragen om wijziging van de regelgeving op korte termijn.

De werkgroep karakteriseert de aanbevelingen als noodzakelijke maatregelen in het
kader van achterstallig onderhoud aan de rechtsstaat. Het woord is nu aan de
Staatssecretaris en het parlement. De werkgroep spreekt het vertrouwen uit dat de
bezorgdheid door de wetgever zal worden weggenomen.

mr P.J.M. van den Biggelaar
voorzitter werkgroep

5



©p[ipcDïltp[iii(, j en 1.1 De instelling van de werkgroep

ftala lks &&lI n g werkgroep Zorgelijke geluiden omtrent de omvang van de vraaguitval in de gefinancierde rechts-
bijstand deden al vrij snel de ronde na het per 1 januari 1994 inwerkingtreden van de
Wet op de rechtsbijstand (Wet van 23 december 1993, Stb. 1993, 775). De kern daar-
van vormt de vraag of de Wet in haar gevolgen de toegang tot het recht niet teveel
dreigt te beperken. Want hoewel het de bedoeling is dat het nieuwe stelsel meer
selectief zal zijn dan het voorgaande, en bijgevolg reductie in het gebruik voorzien
was, doen de eerste cijfers omtrent die reductie bij velen de twijfel groeien of hier niet
sprake is van 'overkill'.

Voor de met de uitvoering van de Wet belaste Raden voor Rechtsbijstand vormden
deze signalen aanleiding zich in de zomer te beraden op de wenselijkheid van een
onderzoek dat zicht zou brengen op de feitelijke stand van zaken. Ter nadere oriënta-
tie op de aard, de omvang en de opzet van een dergelijk onderzoek hebben hun ver-
tegenwoordigers contact opgenomen met dr A. Klijn van het Wetenschappelijk
Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC). Van die
zijde kreeg men het advies over te gaan tot het instellen van een breed samengestel-
de werkgroep die op korte termijn een verkenning van de situatie zou dienen te reali-
seren. Op basis daarvan zouden de Raden zich kunnen bezinnen op de wenselijkheid
van nader onderzoek en de termijn van realisering daarvan.
Bedoeld advies berustte op de volgende twee overwegingen.
Ten eerste leek het om reden van efficiency verstandig de krachten van alle relevante
betrokkenen te bundelen. Zo was inmiddels van de zijde van de Vereniging voor
Rechtshulp (VVR) een initiatief genomen voor het doen van onderzoek, terwijl het
WODC zowel direct (door de Directie Rechtshulp) als indirect (door de Deken van de
Nederlandse Orde van Advocaten) gepolst was over de mogelijkheden in deze. Een
bundeling van krachten leek gewenst, niet alleen omdat allen op zoek leken te zijn
naar soortgelijke gegevens (over de aard en de omvang van de vraaguitval), maar
ook om te voorkomen dat verschillen in aanpak en daaruit voortvloeiende discussies
over methodologische kwesties, zoals de (on)vergelijkbaarheid van resultaten, de
materie zelf zouden kunnen overschaduwen met alle negatieve gevolgen van dien.
Een verschil in positie en een daarmee eventueel samenhangend verschil in waarde-
ring van feiten, behoeft het traceren van feiten niet in de weg te staan.
De tweede overweging betrof de korte termijn waarop de eerste resultaten beschik-
baar dienden te zijn. Waar spoed geboden was, leek een optimale inzet van ieders
capaciteit de beste garantie op succes.

Op basis van voorgaande overwegingen is op 27 september 1994 in een overleg tus-
sen vertegenwoordigers van de Raden, de Directie Rechtshulp en het WODC beslo-
ten tot een door de Raden te formeren werkgroep. Tot deelname daaraan dienden
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naar hun opvatting ook tC, worden uitgenodigd vertegenwoordigers van de
Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), van de Vereniging voor Rechtshulp (VVR)
en de Landelijke Organisatie Buro's voor Rechtshulp (LOB). Ook de Stichting
Integraal Rechtshulp Informatie-systeem (IRIS) werd verzocht een vertegenwoordiger
af te vaardigen. Op deze wijze kon de werkwijze van de werkgroep op de meest
directe wijze afgestemd worden op de voor handen zijnde gegevens omtrent het
gebruik van de voorziening. Alle benaderde groeperingen gaven aan deze uitnodiging
gehoor.'
De werkgroep stond onder voorzitterschap van mr P.J.M. van den Biggelaar, directeur
van de Raad voor Rechtsbijstand te 's-Hertogenbosch. De coordinatie en uitvoering
van het hier door de werkgroep gepresenteerde onderzoek berustte bij dr A. Klijn
(WODC). Samen met mr drs P.J. de Koning (Erasmus Universiteit Rotterdam) is voor-
noemde tevens verantwoordelijk voor de redactie van het rapport. De verantwoorde-
lijkheid voor de inhoud van het rapport berust bij de gehele werkgroep.2

1 De samenstelling van de werkgroep staat vermeld in

Bijlage 1 .

2 De werkgroep kwam voor de eerste maal bijeen op 4

november 1994. In het totaal is de werkgroep 4 maal

bijeengeweest. De tekst van het onderhavige rapport is

vastgesteld op 22 februari 1995.

3 Met name betreft dit mevr. T. Remmelzwaal (WODC),

dhr. R. Lemson (IRIS), dhr. drs E. Brinkman

(DGR/DRH),

Alvorens de werkgroep in het onderstaande verslag doet van haar bevindingen hecht
ze er aan uitdrukkelijk dank te zeggen aan allen op wie in dit verband een beroep is
gedaan voor de aanlevering dan wel en verwerking van de gegevens.3 Uitdrukkelijke
vermelding verdient de medewerking van de zijde van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP), in de persoon van dr F.P. van Tulder.

1.2 De taakstelling

De werkgroep heeft zich tot taak gesteld op zeer korte termijn een eerste, globaal
overzicht van de gevolgen van de WRB te presenteren. Een tweetal overwegingen
liggen aan deze beslissing ten grondslag.
Ten eerste maken de Raden, vanuit hun verantwoordelijkheid voor het functioneren
van het stelsel, zich zorgen over de ontwikkelingen in het gebruik van de gefinancier-
de rechtsbijstand. Met het oog op eventueel te ondernemen stappen tot bijsturing,
was naar hun gevoelen op korte termijn actie geboden.
Ten tweede vloeit de urgentie van de rapportage voort uit de door de Staatssecretaris
van Justitie aan de Tweede Kamer gedane toezegging om op zo kort mogelijke ter-
mijn een overzicht van de stand van zaken te presenteren.4 Gelet op deze korte ter-
mijn, en op de beperkingen van het ter beschikking staande materiaal, beschouwt de
werkgroep haar rapport als een eerste verkenning van de gevolgen van de Wet.

Tegen deze achtergrond heeft de werkgroep tijdens haar eerste vergadering overeen-
stemming bereikt over de navolgende drieledige taak:

4 Begroting Ministerie van Justitie, Tweede Kamer • het bijeenbrengen van beschikbare gegevens omtrent het feitelijk beroep op de

1994/1995, 23900 vl, nr.5, kamervraag 151. gefinancierde rechtsbijstand ter beantwoording van de vraag naar de omvang en
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het patroon van de te verwachten reductie;

• het nagaan in welke mate de bevindingen afwijken van de beschikbare prognoses
en de oorzaken van eventuele afwijkingen te traceren;

• het formuleren van aandachtspunten en eventueel doen van voorstellen voor nader
onderzoek.

1.3 De opbouw van het rapport

In hoofdstuk 2 wordt een begrippenkader geïntroduceerd waarmee de Wet uiteenge-
rafeld kan worden tot een drievoudig instrument ter sturing van het gedrag van recht-
zoekenden, rechtsbijstandverleners en de medewerkers van de Raden. Die instru-
menten zijn: inperking van de aanspraak op gefinancierde rechtsbijstand, controle op
de aanvraag tot gebruik, en prijsverhoging van het toegestane gebruik.
Hoofdstuk 3 behandelt de eerste onderzoeksvraag; de omvang en de aard van de
'uitval' worden geschetst aan de hand van registratiegegevens over het beroep op de

advocatuur en het bezoek aan de Buro's voor Rechtshulp (in de Wet aangeduid als
Stichtingen Rechtsbijstand). Tevens wordt getracht aan te geven in welke mate inper-
king, controle en prijs van betekenis zijn.
Gaat het in hoofdstuk 3 om gegevens over de gevolgen van de Wet, in hoofdstuk 4
staan de cijfers en de gedachtengang achter de Wet centraal. Ter beantwoording van
de tweede vraag wordt het beleidsproces beknopt gereconstrueerd. Speciale aan-
dacht wordt besteed aan twee zaken: de indexeringsproblematiek en de bruikbaarheid
van de SCP/WODC simulaties. Beide instrumenten zijn belangrijk in verband met de
financiële aspecten van het stelsel: de vaststelling van de inkomensgrenzen en de
tariefstelling van de eigen bijdragen. De financiële aspecten zelf komen in hoofdstuk 5
aan de orde. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies en hoofdstuk 7 de aanbevelingen.
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Begripsmatige en theoretische

invalshoek

5 Zie onder andere Muller, NJB 1994: 1 101 ev.; De

Koning, RH 1994 nr. 6/7; Brenninkmijer, Trouw,

29.10, 1994.

6 Als gesproken wordt overvoorziening' wordt gedoeld

op het totale aanbod aan gefinancierde rechtskundige

bijstand die de WRB regardeert: de dienstverlening door

de vrij gevestigde advocatuur en die door de in loon

dienst bij de Buro's werkzame juristen. De term 'stel-

sel' wordt gereserveerd voor het toevoegingsstelsel.

7

8

Onder interne substitutie wordt hier verstaan het beroep

op het Buro voor Rechtshulp. Externe substitutie kan ver-

schillende vormen aannemen omdat het elk beroep op

hulpaanbod inhoudt dat niet via de gefinancierde rechts-

bijstand tot uiting komt. Te denken valt aan het sluiten

van een rechtsbijstandsverzekering of aan het door een

WRB-gerechtigde tegen betaling van een lagere prijs

dan de Wet voorschrijft gebruik maken van de diensten

van een advocaat.

Onder ISMO-beleid wordt verstaan het rijksbrede beleid

ter voorkoming van oneigenlijk gebruik en misbruik van

subsidies.

9 Krachtens het Besluit Rechtbijstand- en toevoegcriteria

(BRT), KB 11 januari 1994, Stb. 1994, 32.

2.1 De terminologie: reductie in gebruik

De terminologie van de werkgroep wijkt af van de in de discussie gangbare begrip-
pen. In plaats van 'vraaguitval' spreken wij van 'reductie in gebruik'. Daarvoor zijn
twee redenen.
Ten eerste heeft het begrip 'vraaguitval' in de discussie een sterk normatieve connota-
tie gekregen. Het roept associaties op met een tekort aan rechtsbescherming, met het
onbetaalbaar worden van het recht. 5 Echter, tussen een te constateren afname in het
gebruik van de voorziening 6 en de waardering daarvan als een 'tekort' liggen een
aantal stappen - normatieve en feitelijke - die door een dergelijk woordgebruik te snel
overgeslagen worden.
Ten tweede is het begrip 'vraaguitval' een voor meerdere uitleg vatbaar verzamel-
begrip. Wat de aard en omvang van de vraag van de zijde van de rechtzoekenden is
en wat de aard en omvang van het door de WRB teweeggebrachte verminderde
gebruik is, valt niet eenvoudig vast te stellen. Een dalend gebruik van gefinancierde
rechtsbijstand, bijvoorbeeld een afname van het aantal afgegeven toevoegingen, kan
een indicatie zijn voor een afnemende vraag naar rechtskundige bijstand. Evenzeer is
het denkbaar dat een qua niveau ongewijzigde vraag onder invloed van maatregelen
niet in dezelfde mate als voorheen manifest wordt binnen het stelsel. De aldaar niet
gerealiseerde vraag kan zich vervolgens vertalen in interne of externe substitutie. 7
Betreft dit alles oorzaken aan de vraagzijde, gereduceerd gebruik van de voorziening
kan ook een gevolg zijn van een slinkend hulpaanbod, bijvoorbeeld omdat minder
advocaten werkzaam zijn in de toevoegingspraktijk of omdat de toegang tot de Buro's
voor Rechtshulp beperkt wordt door het stellen van de (al dan niet wettelijke) toe-
gangsvoorwaarden. Ten slotte kan naast geïntensiveerde controle (te denken valt aan
het zgn. ISMO-beleid) 8 ook de gewijzigde omschrijving van de reikwijdte van de toe-
voeging leiden tot een reductie in het gebruik.9
Het losse gebruik van de term vraaguitval in de discussie heeft slechts één factor uit
dit gecompliceerde samenstel op het oog, namelijk de verhoging van de prijs. Dit
belemmert het primaire doel van de werkgroep: het bieden van een analyse van de
ontwikkelingen en tevens het nagaan of zicht geboden kan worden op het doorgaans
altijd aanwezige meervoud aan denkbare mogelijkheden tot bijsturing van de praktijk.

2.2 Drie reductie factoren in de Wet op de rechtsbijstand

De Wet heeft volgens de Memorie van Toelichting een vierledige doelstelling (TK
1991-1992, 22 609 nr.3, blz. 4 e.v.). Hoofddoelstelling vormt het streven degenen die
over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van rechtsbijstand
volledig zelf te kunnen dragen, een aanspraak te bieden op door de overheid betaalde
rechtsbijstand. Het garanderen van de toegang tot de rechter is hierbij een belangrijk
motief. Naast deze algemene doelstelling worden nog drie andere doelstellingen ver-
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10 De verlaging van de hoogste inkomensgrens die nog aanspraak

geeft op gefinancierde rechtsbijstand is, vanuit de voorziening

geredeneerd, een inperkingsmaatregel: deze sluit personen uit.

Dit impliceert niet een uitsluiting van het beroep op een advo-

caat, maar nu is hiervoor het door de advocaat zelf bepaalde

tarief verschuldigd, wat overigens in veel gevallen lager zal zijn

dan de door de NOVA geadviseerde richtprijs.

11 In dit opzicht is sprake van uniformering: tot 1994 stelden som-

mige Buro's geen, andere wel een minimumgrens aan het

financieel belang (waarvan de hoogte varieerde tot maximaal

ƒ650), Art. 4, lid 1 van het BRT bepaalt dat ook voor de toe-

gang tot het verlengde spreekuur (van maximaal twee uur) op

de Buro's een financieel minimum belang geldt, in dit geval

van ƒ200. Ten aanzien van het financiële belang voor een toe-

voeging wordt overigens wel getoetst of het een duurverplich-

ting, dan wel een zaak met juridisch-principiële aspecten betreft.

In dergelijke gevallen kan worden voorbij gegaan aan het finan-

ciële belang (art. 4, lid 5 BRT).

12 Dit is een gevolg van het buiten beschouwing laten van de

woonlasten als aftrekpost van het Iinkomen,

13

woord: het voorzien in voldoende aanbod van rechtshulpverlening, de budgettaire
beheersing van het stelsel en de modernisering van de bestuurlijke organisatie ervan.
Deze laatste drie kunnen beschouwd worden als afgeleide, instrumentele doelen
gericht op de realisering van het hoofddoel.
In het kader van deze verkenning van de gevolgen van de WRB richt de aandacht
zich op de Wet als een samenstel van instrumenten dat er op gericht is het gebruik
van de voorziening in te perken. Omwille van het behoud ervan, zo luidt de redenering
van de wetgever, dient de toegang gekenmerkt te worden door een grote mate van
selectiviteit, zodat de voorziening beheersbaar is in zijn budgettaire consequenties en
er geen sprake is van een overdaad. In vergelijking met het verleden dient het gebruik
gereduceerd te worden, hetzij in absolute zin, hetzij door substitutie van kostbare door
minder kostbare bijstand. Budgettaire reductie en beheersbaarheid zijn beoogde
gevolgen van de Wet.
Voor een goed begrip van de gevolgen voor de omvang en het patroon van het
gebruik is het noodzakelijk de verschillende maatregelen naar inhoud en aard te
onderscheiden en terminologisch af te grenzen. De Wet bevat drie soorten instrumen-
ten die elk uitgewerkt worden in concrete maatregelen:

1 Inperking van de aanspraak op de voorziening:
a verlaging van de inkomensgrenzen10;
b stellen van een minimumgrens aan het financieel belang van f400 in geval van

een toevoeging (art. 4 lid 2 BRT)11;
c uitsluiting van toevoeging in sommige zaken (art. 6, 7 en 8 BRT);
d bredere toepassing van de voorwaardelijke toevoeging;
e invoering van de vermogenstoets in strafzaken.

II Verscherping van de controle op de aanvraag tot gebruik:
a strengere controle (door de gemeente) op de afgifte van de Verklaring omtrent

inkomen en vermogen (VIV);
b strengere toetsing (door Raad voor Rechtsbijstand) van de aanvraag op het

financiële en inhoudelijke belang en de eenvoud van de zaak (art. 12, lid 2 en
28, lid 2 WRB);

c strengere controle (door Raad voor Rechtsbijstand) op de rechtmatigheid van
de toevoegingsaanvraag;

d strengere controle (door de Raad) op de deklaraties van de advocaat;
e harmonisering van beleid door de Raden voor Rechtsbijstand.

Strikt genomen staan de verhoging van de griffierechten en die

van de WRB-tarieven los van elkaar, Dat dit aspect mede in de III Verhoging van de prijs van het gebruik:

beschouwing wordt genomen berust op het feit dat - evenals de a wijziging van de draagkrachtberekening12;

eigen bijdrage - ook de verschuldigde griffierechten voor reke- b verhoging van het eigen bijdrage-tarief;

ning van de rechtzoekende komen. c) verhoging van het griffierecht13.
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14 Dat is op de langere termijn uiteraard niet op voorhand het

geval. Daarbij moet niet over het hoofd worden gezien dat 'situ-

aties' politiek gedefinieerd worden tot 'aanspraken', en dat de

onderhavige wetswijziging juist een voorbeeld is van de herdefi-

niëring van de aard en omvang van de aanspraken. Voor een

concludente evaluatie van de gevolgen van WRB op langere

termijn is men daarom mede op bevolkingsonderzoek aange-

wezen. Gebruik kan daartoe worden gemaakt van het continue

CBS-onderzoek'Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid' van

het CBS (vgl. D.J. Beukenhorst & J. Rooduin, CBS, 1994). In

1995 zal het SCP wederom het periodieke Aanvullend

Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) laten verrichten. Bij de

inrichting daarvan zou met de evaluatie rekening gehouden kun-

nen worden.Overigens bleek de aanname over een op korte

termijn ongewijzigde vraag voor één rechtsgebied niet op te

gaan, namelijk het vreemdelingenrecht; zie daarover par. 3.1.2. .

15 In chronologische volgorde: De Raad Arnhem deed dat in het

kader van het zogenaamde Pilot-project al in september 1992,

daarna volgden 's-Hertogenbosch (november/december 1992),

Leeuwarden (februari 1993), Amsterdam (april 1993) en Den

Haag (april/mei 1993).

Zoals uit dit overzicht blijkt richten de maatregelen zich op verschillende actoren;
enerzijds op de rechtzoekenden via het inperkings-, controle- en prijsbeleid, ander-
zijds op de professionele derden (al of niet direct bij de hulpverlening betrokken) via
het inperkings- en controlebeleid. De prijsmaatregelen plaatsen rechtzoekenden voor
afwegingsopgaven; de inperkings- en de controlemaatregelen zijn te beschouwen als
door de rechtzoekende niet te beïnvloeden selectie-mechanismen. Het beroep op de
voorziening is de resultante van deze afweging en selectie. Deze studie is erop
gericht een eerste schatting te maken van de mate waarin de verschillende maatrege-
len bijdragen aan de te verwachten reductie in het gebruik, én - omdat de gefinancier-
de rechtsbijstand geen doel op zich is - in welke mate dat leidt tot het geheel afzien
van rechtsbijstand als zodanig.
Daarbij dient het volgende in overweging te worden genomen. Gelijkstelling van
'reductie in gebruik' met 'minder rechtsbijstand' is slechts correct onder de aanvaar-
ding van twee voorwaarden. Ten eerste, een ongewijzigd niveau van situaties die
aanleiding vormen tot een gewenst beroep (de rechtsproblemen), en ten tweede het
achterwege blijven van het beroep op beschikbare alternatieven (substitutie). De eer-
ste aanname lijkt acceptabel, immers de WRB brengt geen verandering teweeg in het
potentieel aantal probleemsituaties dat tot rechtsbijstand aanleiding kan geven.
Gezien de korte termijn waarover wij hier spreken is het evenmin aannemelijk dat
andere maatregelen een grote verstorende invloed uitoefenen op de vraag naar
rechtsbijstand. Er is dus geen reden om voor de verwachte reductie in het beroep op
de gefinancierde advocaat op korte termijn een mogelijke wijziging in de behoefte als
verklaring aan te voeren.14 Wat betreft de substitutie: te verwachten valt dat dit onder
invloed van het beleid van rechtshulpverlenende instanties verandering zal onder-
gaan. Dat betekent dat een eventueel op de korte termijn te constateren afwezigheid
van dat effect later kan optreden, al zal dit naar probleemterrein variëren.
Het temporele aspect speelt ook op een andere wijze een rol, namelijk in de fasering
van de invoering van de maatregelen. In de eerste fase, eind 1992 tot eind 1993, heb-
ben de Raden voor Rechtsbijstand, vooruitlopend op de formele inwerkingtreding van
de WRB, de uitvoeringstaken van de Buro's voor Rechtshulp op het terrein van de
afgifte van toevoegingen overgenomen en een aanvang gemaakt met de harmonisa-
tie.15 In onze terminologie: de controle-en inperkingsfactor van de Wet wierp zijn
schaduw vooruit en bijgevolg is de invloed van de Wet vermoedelijk al in 1993 waar-
neembaar. De tweede fase vangt aan met de inwerkingtreding van de Wet op 1 janu-
ari 1994. Op dat moment worden ook de inperkings- en de prijsmaatregelen van
kracht, zij het niet beide tegelijkertijd en ook niet in hun volle omvang, want de prijs-
verhoging wordt gefaseerd ingevoerd. In civiele en administratieve zaken golden van-
af 1 januari 1994 de gewijzigde inkomensgrenzen en verhoogde eigen bijdragen zoals
neergelegd in de Wet. Per 16 maart 1994 zijn de eigen bijdragen verder verhoogd,
krachtens de maatregelen voortvloeiend uit de budgettaire problematiek bij het Mini-
sterie van Justitie (Justitiebegroting 1994, TK 1993-1994 23 400 Hfd VI nr. 2, blz.138).
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De optie dat cliënten afzien van een beroep op de advocaat om

andere dan financiële redenen is hier niet relevant, omdat het

niet als een consequentie van de Wet kan worden opgevat.

16

Met ingang van 1 juli 1994 zijn de inkomensgrenzen opnieuw gewijzigd als gevolg van
de indexering. Ten slotte is ook ter zake van de gefinancierde rechtsbijstand in straf-
zaken sprake van een gefaseerd prijsbeleid. Per 1 januari 1994 werd bij de afgifte-
beoordeling de vermogenstoets ingevoerd en per 16 juli 1994 zijn bepaalde catego-
rieën rechtzoekenden een eigen bijdrage verschuldigd.

2.3 Van probleem naar rechtsbijstand

Voor de interpretatie van de hier gepresenteerde gegevens is het noodzakelijk zich
bewust te zijn van de verschillende fasen die een vraag om rechtsbijstand als het
ware doorloopt alvorens deze in het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand tot
gelding komt. De volgende fasen kunnen worden onderscheiden:

1 De probleemmanifestatie;
2 Het voorleggen van de hulpvraag aan een rechtsbijstandverlener;
3 Het verzoek tot toegang tot de gefinancierde rechtsbijstand;
4 De verkrijging van toegang (toevoeging).

In de opeenvolgende fasen raken telkens meer personen bij de rechtsbijstandvraag
betrokken. Gaat het bij de probleemmanifestatie (1) en de hulpvraag (2) alleen om de
rechtzoekende, bij het verzoek (3) komt daar de rechtsbijstandverlener, en bij de toe-
gang (4) de medewerker van de Raad bij. De onderstaande inventarisatie van de
mogelijke gedragsopties geschiedt echter vanuit het perspectief van de rechtzoeken-
de, omdat deze wordt beschouwd als centrale actor en primaire belanghebbende in
elk van deze fasen.

ad 1: probleemmanifestatie
Zoals eerder opgemerkt kan de WRB met betrekking tot deze fase vooralsnog als irre-
levant worden beschouwd. De termijn waarop de werkgroep acht slaat is te kort om
eventuele gevolgen voor het ontstaan of wegvallen van rechtsproblemen te traceren.

ad 2: hulpvraag
Wanneer men zich geconfronteerd ziet met een probleem (in de meest ruime zin)
wordt de mogelijkheid hulp te zoeken relevant. In deze fase zijn binnen de context van
de evaluatie van de Wet de volgende gedragsopties denkbaar:

Optie 1: de rechtzoekende ziet af van een beroep op de advocaat vanwege de
te verwachten hoge(re) kosten (reductie door III a,b,c)16;

Optie 2: de rechtzoekende zoekt onder invloed van de verwachte hoge(re) kos-
ten van de advocaat naar een goedkoper, zo mogelijk gelijkwaardig
alternatief bij het Buro voor Rechtshulp (interne substitutie):
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Optie 3: de rechtzoekende zoekt elders - buiten het kader van de gefinancierde
rechtsbijstand - rechtskundige hulp (externe substitutie) 17;

Optie 4: de rechtzoekende doet in dezelfde mate beroep op de advocaat als
voorheen.

Voorbeelden van externe substitutie zijn: het tegen betaling

inschakelen van een advocaat, een beroep op sociaal raadslie-

den, een rechtswinkel, een belangenorganisatie waarvan men lid

is, het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering e.d.

17

18 Van deze methode is bij de voorbereiding van de WRB gebruik

gemaakt in de vorm van door het SCPNVODC uitgevoerde simu-

laties van de te verwachten gevolgen van verschillende varianten

van prijs- en inperkingsmaatregelen. Op die aanwending en de

resultaten ervan wordt nader ingegaan in hoofdstuk 4.

19 Of deze afschrikking beklijft, dan wel op termijn tegelijk met de

publiciteit over de WRB en haar gevolgen, wegebt, staat nog te

bezien, De verhoging is dermate fors dat een lange termijn effect

deze keer niet uitgesloten is (vgl. A. Klijn en G. Paulides 1988: 50

e.v.).

Het traceren van verandering in het gedrag van personen in deze fase vergt bevol-
kingsonderzoek. Het is echter praktisch onmogelijk dergelijk grootschalig onderzoek
op elk gewenst moment te doen. Omdat het gedrag van mensen doorgaans geken-
merkt wordt door een grote mate van stabiliteit zijn simulaties op basis van wel
beschikbaar materiaal een aanvaardbaar alternatief. Met behulp van deze simulaties
kunnen veronderstelde veranderingen in het gedrag onder invloed van wettelijke
maatregelen geschat worden.18
Hierbij wordt het volgende aangetekend. Het ligt niet voor de hand dat de aange-
scherpte inperkings- en controlemaatregelen in deze fase van het proces van sub-
stantiële invloed zijn op de vraag naar rechtsbijstand. Rechtzoekenden hebben door-
gaans weinig inzicht in nieuwe maatregelen en zullen dan ook nauwelijks in staat zijn
te beoordelen of een hulpvraag 'toevoegingswaardig' is. Ditzelfde argument geldt
voor de kostenfactor. Niet de exacte kennis over de maatregel zal een vraag-reduce-
rende rol spelen, maar meer het feit dát het recht weer duurder wordt, te duur voor de
`kleine man/vrouw'. Als dit zo is, dan zal het patroon van de uitval hoogstwaarschijnlijk
niet inkomensspecifiek zijn, dat wil zeggen niet samenhangen met de zwaarte van de
financiële last die de WRB rechtzoekenden oplegt, en kan gesproken worden van een
afschrikkingseffect.19

ad 3: aanvraag tot toegang
Of een hulpvraag resulteert in een aanvraag tot toelating tot de gefinancierde rechts-
bijstand hangt af van zowel de beslissing van de rechtzoekende (afweging), als van
beslissingen van de rechtshulpverlener (selectie). In deze fase zal de rechtzoekende
over het algemeen worden geïnformeerd over de werkelijke of de reëel te verwachten
kosten enerzijds, en de kansen op succes (baten) anderzijds. Aannemende dat de
baten thans niet anders zijn dan voor de invoering van de WRB, dienen zich de vol-
gende opties aan.

Optie 1: de rechtzoekende ziet af van verdere actie vanwege de kosten (reduc-
tie door III a,b,c), dan wel omdat de advocaat of de buromedewerker
weet dat geen toevoeging afgegeven zal worden (reductie door 1 a,b,c
en/of II b,c);

Optie 2: de rechtzoekende maakt gebruik van het gratis en/of het verlengde
spreekuur van het Buro voor Rechtshulp en volstaat daarmee (inter-
ne-substitutie; III a,b,c);
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Optie 3: de rechtzoekende maakt gebruik van andere, externe vormen van
rechtskundige bijstand (externe subsitutie);

Optie 4: de rechtzoekende maakt even vaak gebruik van de advocaat als voor-
heen.

Met behulp van gegevens omtrent de geregistreerde aanvraag, afkomstig uit de
bestaande IRIS-registratie, kan nagegaan worden in welke mate optie 1 dan wel optie
4 voorkomt. Een dan geconstateerde reductie vormt mogelijk een overschatting want
deze cijfers geven geen zicht op het voorkomen van het onder de andere opties
beschreven gedrag. 20

ad 4: Verkrijging van toegang
De Raad voor Rechtsbijstand toetst elk verzoek tot toelating. In dit beslissingsproces
doen zich de volgende opties voor:

Optie 1: de rechtzoekende krijgt geen toegang (reductie door II b,c) 21;
Optie 2: de rechtzoekende wordt toegelaten tot de gefinancierde rechtsbijstand

en er wordt een - al dan niet voorwaardelijke 22 - toevoeging
afgegeven.

Alleen deze laatste fase wordt volledig in kaart gebracht door de IRIS-registratie.
Vergelijking van geaggregeerde gegevens over de omvang en het patroon van de
afgifte in relatie tot het aantal aanvragen, gespecificeerd naar rechtsterrein, kan
inzicht geven in de verandering in het gebruik. Het zijn deze gegevens die de basis
vormen van de analyses in het volgende hoofdstuk.

20 Het is in principe mogelijk de nominale aanvraag-reductie te cor-

rigeren voor de toeloop op het Buro, via cijfers omtrent de toe-

name van gebruik van het (verlengde) spreekuur. De externe

substitutie - naar een zelf betaalde advocaat of anderszins - Is in

het geheel niet te achterhalen in de beschikbare statistieken.

21 Een variant op deze optie is de voorlopige afwijzing van het ver-

zoek op grond van onvolledigheid van de aanvraagformulieren.

22 Omdat eerst na afloop van de juridische bijstandverlening kan

worden vastgesteld of een voorwaardelijk afgegeven toevoeging

definitief wordt (wat overigens in de overgrote meerderheid van

de gevallen geschiedt), is bij de analyse van de afgifte (zie hoofd-

stuk 3) het aantal voorwaardelijke toevoegingen mede in de

beschouwing betrokken.
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De reductie in het gebruik:

omvang en patroon

23 Omwille van het gemak wordt voortaan slechts gesproken over

civiele zaken, c.q. civiele sector.

24 In technische termen uitgedrukt: met behulp van een lineaire

regressie, gebaseerd op het gebruik in de periode 1989-1992

(wat betreft de ontwikkeling van de toevoegingen) en de periode

1989-1993 (wat betreft de ontwikkeling in de toeloop op de

Buro's), wordt het te verwachten niveau van gebruik voor res-

pectievelijk 1993 en 1994 berekend.

3.1 Opzet van de analyse

In dit hoofdstuk wordt getracht antwoord te geven op de eerste vraag die de werk-
groep zich heeft gesteld: de vraag naar de omvang en het patroon van de onder
invloed van de WRB tot stand gekomen reductie in het gebruik van gefinancierde
rechtsbijstand aan de hand van de thans beschikbare registratiegegevens. Daartoe
wordt de ontwikkeling geschetst voor zowel de civiele en bestuursrechtelijke sector 23
als de strafsector.
Alvorens de bevindingen van de analyse te presenteren, verdient de opzet van de
analyse een drieledige toelichting.

3.1.1 Verwachtingsniveau en half-jaar cijfers
Uitgangspunt van de analyse vormt het begrip 'reductie'. Daaronder wordt hier ver-
staan: het verschil tussen het voor een bepaald moment verwachte niveau van
gebruik van de gefinancierde rechtsbijstand indien géén wettelijke ingrepen zouden
hebben plaatsgevonden en het voor dat moment feitelijk gerealiseerde niveau van
gebruik. Cruciaal gegeven daarbij is de bepaling van het verwachte niveau van het
gebruik. Doorgaans wordt in een dergelijke situatie als uitgangspunt het niveau van
het voorgaande jaar gekozen, ook in het debat over de omvang van de uitval. Door
zich bij de bepaling van het te verwachten niveau van gebruik niet te fixeren op één
willekeurig moment als vertrekpunt, maar door uit te gaan van een meerjarige periode,
vermindert men de mogelijk storende invloed van factoren die op dat ene moment
kunnen spelen. Men middelt als het ware de mogelijk verschillende gevolgen van
velerlei factoren. Uitgangsstelling is dat de ontwikkeling op de korte termijn bepaald
wordt door die van de jaren daarvoor.24 Onder de aanname van 'geen andere wijzi-
gingen in de omstandigheden die het gebruik bepalen', kan elke afwijking van het
aldus geconstrueerde verwachte gebruik gezien worden als een effect van de Wet. Of
men altijd die aanname mag maken, daarover aanstonds meer.

In de onderstaande analyse van de ontwikkelingen in het beroep op de gefinancierde
advocatuur geldt als waarnemingsperiode vóór de invloed van de Wet de periode
1989-1992; de jaren 1993 en 1994 zijn de jaren waarin de WRB-gevolgen zich mani-
festeren. Voor de ontwikkeling in het beroep op het Buro voor Rechtshulp gelden de
jaren 1989 - 1993 als waarnemingsperiode; dit op basis van de overweging dat de
WRB voor de Buro's niet eerder dan in 1994 voor de vraagstelling relevante gevolgen
kan hebben gehad.

Ook de keuze van het gebruikte materiaal verdient nadere toelichting. De hier gépre-
senteerde analyses zijn gebaseerd op de beschikbare cijfers over de eerste helft van
het jaar (half-jaarcijfers). Die keuze berust op de zuiver pragmatische overweging dat
de bevindingen op korte termijn beschikbaar moesten zijn. Op het moment waarop de
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beslissing inzake de opzet van de analyse werd genomen, waren voor 1994 alleen de
cijfers van het eerste halfjaar beschikbaar. De bruikbaarheid van die cijfers is geënt
op de aanname dat men op basis van cijfers van de eerste helft van het jaar een
betrouwbaar beeld van het totale jaar verkrijgt. Een dergelijke veronderstelling blijkt
grotendeels gerechtvaardigd. Voor de periode 1989 - 1992 blijken de half-jaarcijfers
steeds om en nabij de helft (d.w.z. 49% dan wel 51 %) van het jaar-totaal.

3.1.2 De uitsluiting van het vreemdelingenrecht
Besloten is om bij de analyse van de ontwikkeling in civiele zaken het terrein van het
vreemdelingenrecht buiten beschouwing te laten. Dit terrein is namelijk het enige
rechtsgebied dat nauwelijks beïnvloed wordt door de maatregelen in gevolge de
WRB. De groei en krimp daarbinnen wordt primair door exogene factoren (de asiel-
zoekersproblematiek) bepaald en het ontwikkelingspatroon is - mede daardoor - aan
nogal grote schommelingen onderhevig. Het primaire doel van deze analyse is de
schatting van een verandering in een trend over langere termijn. Factoren die vanwe-
ge hun korte termijn fluctuatie de algemene trend kunnen vertroebelen, dienen zoveel
mogelijk buiten beeld te blijven.
Een blik op de feitelijke ontwikkeling bevestigt deze beslissing in tweeërlei zin. Ten

eerste kan niet goed een verwachtingsniveau berekend worden vanwege de schoks-

gewijze ontwikkeling. Zo stijgt het aantal aanvragen in vreemdelingenzaken in 1992

ongeveer 20% t.o.v. 1991. Betrekt men dit in de schatting voor 1994, dan komt men

14% hoger uit dan wanneer men 1992 buiten beschouwing laat. Ten tweede, naast

het verwachtingsniveau levert ook het feitelijk gebruik onvoorziene complicaties. Het

aantal in de eerste helft van 1994 aangevraagde toevoegingen voor vreemdelingenza-

ken blijft sterk achter bij de verwachting. De eerste helft omvat slechts 35% van het

totaal in dat jaar gedane aanvragen. De oorzaak daarvan moet gezocht worden in de

achterstand bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) in de behandeling van

asielverzoeken. Een dergelijke achterstand kan op korte termijn leiden tot minder

beroep op de advocaat: er is immers nog geen noodzaak om deze in te schakelen.

Bovendien is het niet uitgesloten dat bij het wegwerken van de achterstand minder

streng getoetst wordt met als gevolg meer positieve beslissingen en minder noodzaak

om een beroep op de advocaat te doen.

Het in beschouwing nemen van het vreemdelingrecht zou, enerzijds een sterk
opwaarts effect hebben op de verwachting voor 1994 en, anderzijds, een sterk nega-
tief effect op de realisatie in 1994 met als resultaat een kunstmatig grote reductie.

3.1.3 Het vertroebelende jaar 1993
Op papier is de overgang van de WROM naar de WRB messcherp. In werkelijkheid is
dat niet het geval: mensen anticiperen op wijzigingen - zeker wanneer ze daardoor
onwenselijkheden kunnen voorkomen - en uit die anticipatie vloeien niet voorziene
consequenties voort. Dat dit kan leiden tot heel andere resultaten dan verwacht, blijkt
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25 Opgemerkt wordt dat de advocaten daar zelf financieel nadeel bij

hadden; immers de verhoging van de honorering ging pas in per

januari 1994. Later is dit nadeel voorde advocatuur door de

Raden in overleg met het Ministerie van Justitie ongedaan

gemaakt,

uit de ontwikkeling van de afgifte van civiele toevoegingen in het jaar 1993.
Volgens de IRIS-registratie werden in de eerste helft van dat jaar 117.627 civiele toe-
voegingen verstrekt. Dit gebruik ligt 7% onder het door ons berekende verwachtings-
niveau (126.773, zie hierna). Dat zou - indachtig onze basisassumptie: 'geen gewij-
zigd beleid, geen andere omstandigheden' - moeten leiden tot de conclusie dat de
Wet via de reeds functionerende Raden als het ware haar schaduw vooruit wierp in
de vorm van toegenomen controle, met als gevolg minder toevoegingen. Die veron-
derstelling loopt stuk op het in de laatste fase van het onderzoek bekend geworden
gegeven inzake de totaal-afgifte van 1993. Op basis daarvan (266.879) bleek het half-
jaar cijfer 1993 slechts 44% van het geheel te omvatten. Daarmee week het af van
het patroon van de cijfers over 1989-1992.
De voor de hand liggende verklaring van de achterblijvende afgifte in de eerste helft
van 1993 vormt de opgetreden vertraging in verwerking van de aanvraag bij sommige
Raden. Daarmee in overeenstemming is het feit dat de reductie naar ressort nogal
variëert en juist daar hoog is waar van achterstanden sprake was: Den Haag (reduc-
tie: 11 % t.o.v. het verwachtingsniveau), Leeuwarden (11 %) en Amsterdam (9%). Het
feit dat Arnhem geen reductie vertoont (zelfs een gering surplus boven het verwach-
tingsniveau: 2%) laat zich wellicht verklaren uit het feit dat daar de Raad al langer
functioneerde. De naar verhouding geringe reductie in 's-Hertogenbosch (6%) kan niet
verklaard worden via de achterstand-these. Hier zou de eerder veronderstelde con-
trole-these een verklaring kunnen bieden.
In de loop van 1993 blijkt die achterstand goeddeels weggewerkt te zijn want per
saldo komt de eindstand van dat jaar 5% boven het te berekenen verwachtingsniveau.
Een dergelijke ontwikkeling laat zich op het eerste gezicht moeilijk in verband brengen
met de WRB, immers prikkels tot groei bevat deze niet.
Bij nader inzien valt dat verband wellicht toch te leggen. Op de vraag naar de factoren
ter verklaring van de groei in 1993 zijn een tweetal antwoorden te geven. Ten eerste
hoort men geluiden omtrent de waarschijnlijk minder stringente toetsing door sommige
Buro's voor Rechtshulp in de fase voorafgaand aan de overdracht van de toevoe-
gingstaak aan de Raden. Dat levert in 1993 meer toevoegingen op dan anders het
geval zou zijn. Daarbij komt, ten tweede, de gesignaleerde extra aanvraag van de
zijde van de advocatuur aan het eind van 1993. Op die wijze konden advocaten
immers hun cliënten een financiëel nadeel doen ontlopen. 25
Al deze gedragingen zijn vanuit het gezichtspunt der afzonderlijke actoren als ratione-
le oplossingen voor een situatie te beschouwen. In die zin zijn het reacties uitgelokt
door de WRB. In hun effect zijn ze in zoverre tegendraads, dat er mogelijk méér
gebruik is gerealiseerd. Evenzeer is er reden te veronderstellen dat er voor een deel
sprake is van een administratieve vertekening in opwaarste zin.
Dat alles voert tot de belangrijke conclusie dat het onjuist zou zijn om de ontwikkelin-
gen in 1994 af te zetten tegen die in 1993. Zo men het gebruik in 1993 al zou willen
hanteren, dan ligt.het in de rede om het verwachtingsniveau te hanteren (in plaats van
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het gerealiseerde niveau).

3.2 Reductie in civiele zaken

3.2.1 Schatting van reductie op landelijk niveau
Volgens de hierboven beschreven methode is de reductie in het gebruik van de gefi-
nancierde rechtsbijstand voor 1994 berekend. De resultaten ervan treft men aan in
figuur 3.1. 26

Figuur 3.1: Ontwikkeling in aanvraag en afgifte van toevoegingen in civiele zaken' ('Exclusief vreemdelingenrecht) in de periode 1989 - 1994
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26 De onderliggende cijfers treft men aan in Bijlage 2 tabel 1 en 2.
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Daarin is zowel de ontwikkeling in de aanvraag, als die in de afgifte weergegeven.
De reden daarvan vormt de overweging dat een beperking tot de afgifte-ontwikkeling
het zicht ontneemt op de betekenis van de rechtshulpverleners en de Raad voor
Rechtsbijstand voor de toegangscontrole op de voorziening. In het algemeen mag
worden aangenomen dat in een stabiele situatie, waarin de criteria voor de toegang
en de toepassing ervan door de beoordelende instantie bij rechtshulpverleners
bekend zijn, de controle door de Raad een betrekkelijk geringe reductie zal realiseren.
De rechtshulpverleners zijn immers de eerste zeef en weten in zo'n situatie welke
aanvragen geen kans maken op afgifte van een toevoeging. Verondersteld mag wor-
den dat die aanname niet langer opgaat bij de introductie van nieuwe wettelijke crite-
ria of als de beoordelende instantie bestaande criteria strenger dan voorheen gebrui-
kelijk was gaat hanteren. Beide situaties zijn hier aan de orde. Met het oog op de later
te verwachten ontwikkelingen, lijkt het de werkgroep van belang om in deze eerste
verkenning dit aspect in kaart te brengen.

27 Het aandeel van de controle door de Raden in de reductie is

mogelijk licht overschat. De Raden vormen een versterking van

het controlebeleid dat al in 1990 is ingezet. De groei van het lan-

delijk afwijzingspercentage in de jaren voorafgaand aan de komst

van de Raden wijst in die richting.

28 De onderliggende cijfers staan vermeld in Bijlage 2 tabel 4 (afgif-

te); voor de volledigheid zijn ook de aanvraag-cijfers in deze

bijlage opgenomen (tabel 3).

Wat leert ons figuur 3.1 omtrent de omvang van de reductie? Bezien we eerst de aan-
vraag-ontwikkeling. Bij ongewijzigde omstandigheden - grafisch weergegeven door de
bovenste lijn - zou het aantal aangevraagde civiele toevoegingen - berekend op half
jaar-basis - in 1994 uitkomen op ruim 138.000 aanvragen. In werkelijkheid werden dat
er bijna 106.000, een reductie van 23%. De afgifte-ontwikkeling geeft in grote lijnen
eenzelfde beeld te zien. Bij ongewijzigd beleid binnen ongewijzigde omstandigheden
zou het aantal afgiftes in 1994 om en nabij 127.000 bedragen; dat werden er 87.000,
een reductie van 32 %.
In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat de WRB op drie manieren invloed uitoefent op de
omvang van het gebruik: via de inperking van de aanspraak, via de verscherpte con-
trole en via verhoogde prijsstelling (vgl. par. 2.2). De in figuur 3.1 weergegeven ont-
wikkeling kan met behulp van deze indeling als volgt geïnterpreteerd worden. In hoe-
verre in 1993 de controle op de aanvragen en afgifte van toevoegingen van invloed is
geweest op het gebruik is niet goed na te gaan, gelet op de complexiteit van de situ-
atie in dat jaar (zie par. 3.1.3). De inperkings- en de prijsverhogingsmaatregelen die in
1994 hun beslag kregen, leidden tot een daling van het niveau van aanvragen.
Bekend met de nieuwe criteria en wetend (dan wel vermoedend) hoe de Raad zal
beslissen op aanvragen, filterden de advocaten een deel van de aanvragen in 1994 in
eerste instantie zelf. De toetsing door de Raad van de ingediende aanvragen leidde
tot een verdere vermindering van het aantal in 1994 afgegeven toevoegingen. 27

3.2.2 Schatting van reductie op ressort-niveau
Op de hierboven uiteengezette wijze is voor alle ressorten afzonderlijk de omvang van
de reductie berekend. De bevindingen staan vermeld in tabel 3.1. Terwille van de
overzichtelijkheid en omdat het uiteindelijk gaat om het feitelijk gebruik van het stelsel,
worden in het vervolg slechts gegevens over het niveau van afgifte gepresenteerd. 28
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Tabel 3.1 Ontwikkeling in afgifte toevoegingen In civiele zaken in 1994 naar ressort (eerste

half-jaar) exclusief vreemdelingenrecht

Ressort 1994

% abs

's-Hertogenbosch - 30 7.000

Arnhem - 21 3.700

Den Haag - 28 7.700

Amsterdam - 39 18.700

Leeuwarden - 30 3.000

Totaal - 32 ± 40.000

Bron: IRIS, Bewerking WODC

29 Uitgebreid is deze kwestie aan de orde gesteld in de

WODC/SCP-studie naar de individualiseringspraktijk (vgl. A. Klljn

en F.P. van Tulder, 1990).

30 Voor een uitgebreide behandeling van dit aspect en de verschil-

lende waarderingsperspectieven daarop wordt verwezen naar

de notitie Klemmend Advies' uitgebracht door HDORR/WODC,

Ministerie van Justitie, Mei 1990.

Men ziet dat de omvang van de reductie gemeten in 1994 naar ressort variëert: een
naar verhouding geringe reductie in de ressorten Arnhem (21%) en een bijna twee
maal zo grote reductie in het ressort Amsterdam (39%), Leeuwarden,
's-Hertogenbosch (beiden 30%) en Den Haag (28%) benaderen het landelijk gemid-
delde (32%). Opvallend is dat ook in vergelijking met het andere grootstedelijke res-
sort Den Haag de reductie in Amsterdam fors hoger is.
Een verklaring voor deze verschillen kan ten dele gezocht worden in factoren gelegen
in de vraagzijde, bijvoorbeeld mogelijke verschillen in het aandeel alleenstaanden in
de bevolking in relatie tot de inperking van de aanspraak (via bijstelling van de inko-
mensgrenzen). Waarschijnlijk ligt het meer in de rede om te denken aan factoren
gelegen in de aanbodkant. Immers de mate waarin de vraag (het beroep van de
rechtzoekenden op de advocaat) vertaling krijgt in een aanvraag (tot toegang) is
afhankelijk van de min of meer stringente bewaking van de toegang tot het stelsel.
Bekend is dat er in het (recente) verleden sprake was van een nogal grote variatie in
dit opzicht tussen arrondissementen; er waren 'preciezen' en 'rekkelijken'. Relevante
elementen in dit verband zijn het al of niet hanteren van het invidualiseringsbeginsel
bij het vaststellen van de draagkracht (in andere zaken dan echtscheiding of zaken
waarbij relatiegenoten tegenstrijdige belangen hebben), 29 en de variatie in de
omvang van de advies-toevoeging binnen de dienstverlening. 30 Beide aspecten heb-
ben een naar verhouding hoog gebruik van de voorziening tot gevolg. Waar de WRB
via de controle- en de inperkingsimpuls beoogt de toegang tot de voorziening strin-
genter te reguleren, ligt het voor de hand dat voorheen 'rekkelijke' regio's thans de
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grootste reductie laten zien.
Het ressort Amsterdam valt als een `rekkelijke' regio aan te merken. Het advies-aan-
deel binnen de gefinancierde rechtsbijstand lag daar (met name binnen het beeldbe-
palende arrondissement Amsterdam) altijd boven het landelijk gemiddelde. 31
Datzelfde geldt voor de individualisering; de arrondissementen Amsterdam, Utrecht en
Haarlem hanteerden in het verleden dat beginsel met als gevolg een naar verhouding
lagere financiële toegangsdrempel. Nu die variatie in prijs verdwenen is en de prijs
voor de advocaat verhoogd is, is het logische gevolg dat het beeld in 1994 méér
afwijkt van vroeger dan elders het geval is. Dat is overigens geen aanwijzing dat de
toegang nu aldaar geringer is dan elders.

31 Zo bedroeg het advies-aandeel in'Amsterdam (in vergelijking met

het landelijk gemiddelde) in 1982: 40% (35%); 1985: 51% (40%);

987: 61% (47%); 1992: 57% (51 %).

32 Dit verschil in prijsgevoeligheid heeft twee oorzaken: enerzijds

zullen rechtzoekenden voor advies minder geld over hebben,

anderzijds zullen zij vaak niet om een procedure heen kunnen

om een probleem te beëindigen.

33 Hoe deze categorieën zijn samengesteld en hoe de omvang van

de verschillende categorieën zich ontwikkeld heeft in de periode

1989 - 1994 valt af te lezen aan de figuren van Bijlage 3.

Uit het bovenstaande valt af te leiden dat de mate van reductie in afgifte verschilt naar
het type van verleende diensten. Het aandeel van de hulp van adviserende aard zal
naar verhouding sterker krimpen dan de bijstand in procedures. Dit zowel omdat
advies prijsgevoeliger is dan procesbijstand, 32 als vanwege de strengere controle op
de aanvraag (en de declaratie). Hoewel een dergelijke bewering pas na verloop van
tijd getoetst kan worden, omdat de aard van de rechtsbijstand pas bekend is bij de
declaratie, kan hier wel een tentatieve poging tot staving ondernomen worden door te
kijken naar de variatie in reductie binnen de verschillende rechtsterreinen. Daar waar
naar verhouding het advies-aandeel in de verleende hulp doorgaans groot is, bij pro-
blemen op het terrein van het bestuursrecht, het woonrecht en het privaatrecht, zal de
reductie groter zijn. Dat voert ons naar een analyse van de reductie op de rechtster-
reinen.

3.2.3 Schatting van reductie op onderscheiden rechtsterreinen
Ter beproeving van de bovenstaande gedachtengang is nagegaan hoe de ontwikke-
ling van het aantal toevoegingen op verschillende rechtsterreinen er uitziet. Daartoe
beperken we ons tot de zes hoofdterreinen binnen de IRIS-registratie: wonen, arbeid,
sociale voorzieningen, bestuur, familie en privaat. 33 In tabel 3.2 op pagina 22 zijn de
resultaten van de analyse weergegeven.

Volgens verwachting is er een substantiële variatie in de reductie op de verschillende
terreinen. Relatief groot is de reductie bij kwesties in de woonsfeer, bij privaatrechtelij-
ke zaken en bij bestuursrechtelijke problemen. Naar verhouding is de reductie op de
terreinen sociale zekerheid en arbeid gering. In grote lijn ziet men de veronderstelling
bevestigd dat terreinen met een hoog advies aandeel naar verhouding sterk inboeten:
het bestuursrecht, het woonrecht en het privaatrecht.
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Tabel 32 Ontwikkeling in afgifte toevoegingen in civiele zaken in 1994 naar rechtsterrein

(eerste half-jaar)

34 Omdat het hier beide grootstedelijke randstad-ressorten betreft is

de wellicht storende variatie in andere kenmerken, naar we

hopen, betrekkelijk gering.

Rechtsterrein 1994

% abs

Wonen/huren - 45 5.800

Arbeid - 29 4.600

Sociale Voorzieningen - 16 2.900

Bestuur - 50 1.300

Familie - 30 15.400

Privaat - 38 9.200

Totaal - 32 +40,000

Bron: IRIS; bewerking WODC

Hiermee zijn we terug bij de hierboven verwoorde veronderstelling omtrent de invloed
van de variatie in stringente toegangsbewaking. Om de werkelijkheidswaarde van die
hypothese na te gaan moet men een vergelijking kunnen maken tussen de situatie in
het (voorheen) 'rekkelijke' ressort Amsterdam en het 'precieze' Den Haag in de perio-
de voorafgaande aan de WRB en in 1994.34 Voor de pre-WRB- fase gaan we uit van
1992.
De hier geopperde these lijkt aannemenlijk naarmate de onderstaande verwachtingen
bevestiging krijgen. Ten eerste mag verwacht worden dat in 1992 Amsterdam in ver-
gelijking met Den Haag naar verhouding meer toevoegingen had op terreinen waar
van individualisering sprake was (arbeid en sociale voorzieningen), of waar een hoog
advies-percentage gebruikelijk is (privaatrecht en woonrecht). Ten tweede zullen
Amsterdam en Den Haag naar elkaar toegroeien. Ten derde mag verwacht worden
dat op die terreinen Amsterdam in 1994 een groter reductie-percentage te zien zal
geven dan Den Haag. Op die gebieden zullen de verschillen tussen beide ressorten
dus afnemen (omdat men minder eigen speelruimte heeft). Het familierecht zal betrek-
kelijk geringe veranderingen laten zien, gegeven het feit dat de individualiseringsprak-
tijk hier niet veranderd is en alleen in de advies-sfeer ruimte voor reductie zit. Tabel
3.3 biedt de empirische proef op de som.
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Tabel 3: Vergelijking ontwikkeling afgifte civiele toevoegingen in de ressorten Amsterdam en

Den Haag in de periode 1992 - 1994 (eerste half-jaar)

Tabel 3.3 a Tabel 3.3 b

Rechtsterrein Afgiftepercentages

1992

A'dam

Wonen/huren 13

Arbeid 15

Sociale Voorzieningen 15

Bestuur 3

Familie 32

Privaat 22

Totaal 100%

35 De in de tabel gepresenteerde cijfers beschrijven de verhouding

van de absolute aantallen afgegeven toevoegingen per terrein in

Den Haag ten opzichte van die in Amsterdam. Naarmate het cij-

fer dichter nadert tot 1 .0 zijn de praktijken gelijk aan elkaar.

D.Haag

100%

Tabel 3.3 c

Verhouding cijfers afgiftepatronen Reductie

1992

D.Haag/A'dam

1994

D.Haag/A'dam

1994

A'dam D.H

•42 •47 -48 - 46

•46 •76 -45 - 31

•54 •63 -23 -6

•49 •33 -47 - 64

•85 •90 -35 - 30

•49 •47 -45 - 38

60 69 39 - 28

Bron: IRIS; bewerking WODC

Tabel 3.3.a beschrijft het verschil tussen het `rekkelijke' Amsterdam en het `precieze'
Den Haag; het aandeel van de rechtsterreinen wonen, arbeid, sociale voorzieningen
en bestuur is in de pre-WRB-fase in het eerste ressort groter dan in het tweede.
Tabel 3.3.b toont de ontwikkeling in beide ressorten in de periode 1992-1994. De ver-
wachting was dat beide afgiftepatronen meer naar elkaar toe zouden groeien. Die ver-
wachting wordt bevestigd als het zo is dat de verhouding tussen beide patronen in
1994 afwijkt van die van 1992 en wel in de richting dat de verhoudingscijfers in 1994
per terrein groter worden.35 Men ziet dat er op de terreinen wonen, arbeid en sociale
voorzieningen (en ook het familierecht) de patronen inderdaad naar elkaar toegroeien.
De ontwikkeling op de terreinen bestuur en privaat gaan in tegen de verwachting.
Tenslotte laat tabel 3.3c zien dat Amsterdam grotere reductiecijfers dan Den Haag
kent op de terreinen wonen, arbeid en sociale voorzieningen, privaat en familie. Alleen
het terrein van bestuursrecht vormt een uitzondering.
Al met al levert deze analyse duidelijk meer bevestigingen van de verwachting op dan
weerleggingen. Daarmee krijgt de stelling dat de reductie ten gevolge van de WRB
begrepen moet worden in samenhang met de `gestrengheid' van het regime in het
verleden ondubbelzinnige ondersteuning.
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3.3 Reductie in strafzaken

36 Binnen de sociale advocatuur heeft het strafrecht als 'sociaal'

rechtsgebied dan ook geleid tot heftige discussie en tweespalt.

De Roos, terugkijkend op de ontwikkeling, signaleert ook de

moeilijke positie van strafrecht advocaten binnen de beweging.

Zij stelden dat ook hun bijdragen de maatschappelijk zwakkeren

ten goede kwamen, want hun rol in het strafrecht bestond er in

dat ze 'het Openbaar Ministerie bestreden' dan wel 'de repres-

sief opererende staat (...)' (Th, de Roos, 1992: 83).

37 Anders dan bij de civiele sector beschikken we slechts over

afgifte-cijfers. De gegevens waarop figuur 3.2 berust staan ver-

meld in tabel 1 van Bijlage 4.,

Binnen de gedachtenontwikkeling omtrent de inrichting van de rechtsbijstandvoorzie-
ning in ons land heeft de bijstand in strafzaken een geringe rol gespeeld. Dat vindt z'n
oorzaak in twee factoren: enerzijds het rechtspolitieke uitgangspunt van de rechts-
hulpbeweging, anderzijds het in vergelijking met de aantallen civiele zaken betrekkelijk
geringe aantal straftoevoegingen.
Wat betreft het rechtspolitieke uitgangspunt: de rechtshulpbeweging in ons land vond
haar wortels in de geconstateerde leemte in de rechtsverzorging, het tekort aan
mogelijkheden voor individuele burgers om de toenemende aanspraken op zorg en
bescherming binnen de zich ontwikkelende verzorgingsstaat ook rechtens te effectu-
eren. Zo'n paradigma - het recht opgevat als instrument ter verdeling van levenskan-
sen (vgl. Schuyt, 1973) - richt de aandacht voor de rechtsbijstand diametraal anders
dan de traditionele legitimatie van de noodzaak tot rechtsbijstand: het recht als
bescherming van het individu tegen de overheid als handhaver van de rechtsorde.36
In overeenstemming hiermee is ook in het debat over de vraaguitval betrekkelijk wei-
nig aandacht voor de ontwikkeling in straftoevoegingen bespeurbaar. Een interessan-
te illustratie vormt ook het feit dat in de Wet op de rechtsbijstand maatregelen terzake
van het strafrecht nauwelijks voorzien waren. Eerst later, onder invloed van de
Tweede Kamer (Amendement Soutendijk-van Appeldoorn en Vermeend; 22 juni
1993), is bij afzonderlijke wetgeving de eigen bijdrage in strafzaken ingevoerd, waar-
door de WRB ook gevolgen heeft voor het gebruik van de voorziening in deze sector.
Vandaar dat de werkgroep ook aan dit aspect aandacht besteedt.
Alvorens de bevindingen te presenteren moet de bovenstaande bewering omtrent de
invloed van de WRB op het gebruik in strafzaken nader gepreciseerd worden. Dat
gebruik bestaat immers uit twee soorten: enerzijds het gebruik voortvloeiend uit het
door rechters ambtshalve toegewezen beroep op de voorziening, anderzijds het door
verdachten op eigen initiatief gedane beroep op de voorziening. De verwoording van
het verschil maakt duidelijk dat de WRB naar verwachting slechts reductie-gevolgen
zal hebben voor het 'vrijwillige' beroep. De wetgeving bevat geen prikkels gericht op
wijziging van het gedrag van rechters, noch stelt de Wet anderszins beperkingen aan
het daaruit voortvloeiend beroep. -
Wat betreft het vrijwillig gebruik is de situatie anders. De inperking van de aanspraak
door invoering van de vermogenstoets, de verlaging van de-inkomensgrens voor
alleenstaanden (conform de praktijk in civiele zaken) en de introductie van de eigen
bijdrage rechtvaardigen de verwachting dat dit gebruik reductie te zien zal geven.
Overigens wordt er aan herinnerd dat de gevolgen van invoering van de eigen bijdra-
ge (per 16 juli 1994) niet zichtbaar kunnen worden in de hier gepresenteerde half-jaar
cijfers. Er is dus noodzakelijkerwijs sprake van een onderschatting van de gevolgen
op langere termijn. Figuur 3.2 op pagina 25 brengt de ontwikkelingen in strafzaken in
beeld.37
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Figuur 3.2 Ontwikkeling in afgifte van toevoegingen in strafzaken - ambtshalve en niet-ambtshalve- in de periode 1989 - 1994
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Bron: IRIS; bewerking WODC De ontwikkeling van het totaal aantal straftoevoegingen (weergegeven door de boven-

ste lijn) suggereert dat de WRB voor het beroep op de gefinancierde rechtsbijstand in

strafzaken slechts een zeer gering effect heeft gehad. Gemeten aan het te verwach-

ten niveau van gebruik is in 1994 sprake van een reductie van 2%.

Deze schijn bedriegt. Beziet men het gebruik voor beide soorten rechtsbijstand afzon-
derlijk dan wordt zichtbaar dat juist het ambtshalve - niet-WRB gevoelig gebruik - een
stijging in 1994 te zien geeft van 18% (vgl. tabel 2 bijlage 4), terwijl het vrijwillige
gebruik - overeenkomstig de verwachting - in 1994 daalt met ongeveer 15% (vgl. tabel
3 bijlage 4). Beide ontwikkelingen heffen elkaar per saldo bijna op maar voor de
schatting van de effecten van de WRB dient men - analoog aan het buiten beschou-

38 De stijging in het ambtshalve opgelegde gebruik doet zich in alle wing laten van de ontwikkeling in vreemdelingenrecht bij de civiele sector - in deze
ressorten voor maar bijzonder sterk in het ressort Leeuwarden. alleen de ontwikkeling van het 'vrijwillig' beroep in de beschouwing te betrekken.38
Dat laatste is waarschijnlijk het gevolg van het door het OM Bij de ontwikkeling in het 'vrijwillig' beroep dient de navolgende kanttekening te wor-
aldaar gevoerde beleid inzake snelrecht (zgn. Pauwer-project, den gemaakt. De hier gegeven schatting van de reductie moet als een onderschatting
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van de werkelijke reductie begrepen worden, gegeven het feit dat de invoering van de
eigen bijdrage aanving met ingang van de tweede helft van 1994. Die verwachting
wordt bevestigd door het na afloop van de analyse beschikbaar gekomen materiaal
over het gehele jaar 1994. In de eerste helft bedraagt het beroep bijna 20.000 zaken,
in de tweede helft 16.000. Corrigeert men het cijfer voor de eerste helft van 1994 en
brengt men het van ruim 19.000 afgegeven toevoegingen terug tot 17.500, dan
bedraagt de reductie in het vrijwillig beroep voor 1994 25% (ten opzichte van het ver-
wachtingsniveau van 23.000 toevoegingen).

39 Het procesmonopolie van de balie, in combinatie met de ver-

plichte procesvertegenwoordiging, leidt ertoe dat het Buro niet

voor alle problemen een potentieel substituut vormt

40 Althans in die situaties waar het Buro een naam van deskundig-

heid heeft opgebouwd. Voor problemen waarvan men bij het

Buro geen oplossing verwacht, is het niet waarschijnlijk dat recht-

zoekenden alleen omwille van de prijs zich daar zullen

vervoegen.

Omdat van de jaren 1989-1993 alleen de jaarcijfers beschikbaar

waren, hebben we deze eenvoudigweg door twee gedeeld om

halfjaarcijfers te verkrijgen. De cijfers waarop figuur 3.3.A en

3.3,B berusten zijn opgenomen in bijlage 5.

41

3.4 De toeloop op het Buro voor Rechtshulp

In hoofdstuk 2 is er op gewezen dat het uitwijken naar elders een van de mogelijke
gedragsreacties van rechtzoekenden is bij een confrontatie met een hogere prijs: de
substitutie optie. Twee vormen van substitutie zijn daarbij onderscheiden: interne en
externe substitutie. Zoals opgemerkt, acht de werkgroep het haar taak de interne sub-
stitutie in kaart te brengen, om op die manier een eerste indruk te verkrijgen van de
uiteindelijke reductie in het beroep op de gehele voorziening.

Het enige interne alternatief voor de rechtsbijstand door de advocaat vormt het hulp-
paanbod van het Buro voor Rechtshulp. Uiteraard dient men daarbij direct aan te
tekenen dat inhoudelijk bezien hier sprake is van een partiële substitutie-mogelijkheid,
namelijk alleen voor zover de juridische dienstverlening bestaat uit informatie, advise-
ring en bemiddeling.39 De lagere prijs van het aanbod - een half uur gratis en vervol-
gens twee uur voor een gering bedrag (f 30) - maakt dat buro-aanbod
aantrekkelijker.40 De verwachting is dat een stijgend beroep op de Buro's inzake
woon-vraagstukken, arbeid en sociale zekerheid en bij bestuursrechtelijke kwesties
als een substitutie-effect aangemerkt kan worden.
Analoog aan de werkwijze bij het beroep op de advocaat is getracht een analyse te
maken van de toeloop op de Buro's. Gegeven het beschikbare materiaal leken de cij-
fers inzake de ontwikkeling van het aantal spreekuurcontacten de meest in aanmer-
king komende indicator. Er kleven echter enkele problemen aan de analyse. Ten eer-
ste geeft dit cijfermateriaal slechts de geregistreerde toeloop weer. Potentiële bezoe-
kers die vanwege overvolle wachtlijsten of spreekuren uiteindelijk geen beroep
gedaan hebben op het hulpaanbod, blijven buiten beeld. Ten tweede kan er binnen
het Buro sprake zijn van `cliënten substitutie' onder invloed van het feit dat de toegang
tot het spreekuur beperkt is door toepassing van de wettelijke criteria (vgl par.2.1).
Daarmee wordt een deel van de mogelijke interne substitutie onzichtbaar. Met deze
beperkingen moet rekening houden worden bij de interpretatie van de ontwikklingen
die in figuur 3.3 op pagina 26 voor de civiele en de strafsector gescheiden worden
weergegeven.41
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Figuur 3.3: Ontwikkeling in aantal spreekuurbezoekers bij Buro's voor Rechtshulp - voor civiele en strafzaken -in de periode 1989 - 1994
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Men ziet dat in beide sectoren de feitelijke toeloop boven het verwachtingsniveau ligt.
Bij civiele zaken lijkt er, gezien het patroon, sprake van een zeker substitutie-effect:
1994 toont een surplus van bijna 4.500 bezoekers (op half-jaar basis). Of dit geheel
op conto van de WRB geschoven kan worden, is naar ons oordeel twijfelachtig gelet
op de patronen in de toeloop op de afzonderlijke rechtsterreinen in de jaren 1989-
1994). Zo valt het op dat de stijging in de bestuurlijke problemen in 1992 reeds inzette
en in 1994 afvlakt. Op het terrein van de sociale voorzieningen is de stijging al in 1990
ingezet; dat heeft vermoedelijk te maken met de algemene sociaal economische ont-
wikkelingen. In 1994 zet de stijging zich door, en dat daarvan een deel als substitutie
van de advocaten-vraag is aan te merken is plausibel. Dat geldt ook voor de vragen
op het terrein van het wonen. Een groot deel van die vraag bij de advocatuur is
advies-werk en aangenomen mag worden dat daarvan een deel naar, de Buro's vloeit.
Al met al lijkt het de werkgroep aannemelijk een deel van het surplus bij de Buro's in
1994 te kwalificeren als interne substitutie onder invloed van de WRB in civilibus. Bij
gebrek aan harde criteria schatten we de omvang op minimaal 1/3 (om en nabij 1.500
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bezoekers) en maximaal het bovengenoemde totaal (4.500). In percentages uitge-
drukt een interne substitutie van 1.5% (minimum variant) tot 4% (maximum variant).
Bij strafzaken lijkt ook gelet op de neerwaartse trend, het gerealiseerde aantal een zo
gering (149 bezoekers) surplus op te leveren dat hier niet van enig substitutie gespro-
ken kan worden.

3.5 De balans inzake de reductie in 1994

Nu de gevolgen van de invoering van de WRB voor het beroep op beide vormen van
rechtskundige bijstand binnen de voorziening afzonderlijk getraceerd zijn, ligt het in
de rede om een eerste balans op te maken. Daarmee wordt immers antwoord gege-
ven op de de kernvraag: hoeveel vragen om rechtskundige bijstand die voorheen via
de gefinancierde rechtsbijstand tot gelding kwamen, kwamen in 1994 niet meer bin-
nen die voorziening tot uiting? Het antwoord op die vraag is, operationeel gesteld, de
uitkomst van de som van het voor 1994 verwachte aantal rechtsvragen bij beide
onderdelen van de voorziening (advocatuur en Buro's) minus de som van het in 1994
gerealiseerde beroep.42
Inzake vragen om rechtskundige bijstand in civiele zaken (exclusief het Vreemdelin-
genrecht) constateerden we voor 1994 een reductie in het beroep op de advocatuur
van om en nabij 40.000 rechtsbijstandsvragen (op half-jaar basis). Bij het Buro voor
Rechtshulp schatten we een surplus van minimaal 1.500 en maximaal 4.500 vragen.
Dat resulteert in een reductie van 38.500 respektievelijk 35.500 rechtsbijstandsvragen
(op half-jaar basis). Afgezet tegen het totate verwachtingsniveau (232.000 vragen bij
advocatuur en Buro's voor Rechtshulp) resulteert dit tot een in 1994 te becijferen
reductie in het gebruik van gefinancierde rechtsbijstand van 15% à 17%.
In strafzaken, waarbij we ons beperken tot het 'vrijwillige' beroep, traceerden we in
1994 bij de advocatuur een reductie van om en nabij 5.500 vragen terwijl bij de Buro's
geen substitutie viel waar te nemen. Dit afgezet tegen het verwachtingsniveau voor
1994 (ongeveer 28.300 op half-jaar basis) resulteert in een reductie van 20%.

42 Binnen dit perspectief - het toegangsperspectief - is het legitiem

de vragen bij de Buro's gelijk te stellen met de vragen bij de

advocatuur. Vanuit een financieringsperspectief is dat uiteraard

niet het geval. De WRB is echter nooit als een puur financiële

saneringsmaatregel verdedigd.
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Voorspellingen van vT 11= °t 4.] Het veelvoud der percentages

Opheldering brengen in een discussie die voor velen niet meer te volgen leek, dat
beschouwt de werkgroep als het tweede onderdeel van haar taak. Dat onderdeel krijgt
in onderhavig hoofdstuk aandacht.
Dat er sprake zou zijn van reductie in het gebruik stond vast; dat deze zo onvoorzien
groot (b)leek, vormde een veel genoemd punt in het publieke debat. Men hoorde tij-
dens de voorbereiding in de Tweede Kamer dat er van 5% vraaguitval sprake zou
zijn. Dat percentage, gebaseerd op onderzoek van het SCP/WODC, werd later door
andere onderzoeksbevindingen aangevochten; het zou 10% of meer worden zo werd
gesteld. Uiteindelijk leken de registraties van de Raden te wijzen op een uitval die het
vijfvoudige van het eerstgenoemde percentage benaderde. Bovendien bleek vlak na
de inwerkingtreding van de Wet de reikwijdte van het toevoegingsstelsel beduidend
geringer dan verondersteld. Was die reikwijdte - het deel der bevolking dat aanspraak-
gerechtigd is op basis van inkomen en vermogen - al tijdens de behandeling 'bijge-
steld' van 70% naar 64%, in het voorjaar 1994 blijkt dat 49%! Het kost weinig verbeel-
ding te beseffen dat een dergelijk veelvoud aan elkaar tegensprekende getallen het
zicht van velen belemmert.

In het onderstaande wordt getracht deze onduidelijkheid weg te nemen via een
beknopte chronologische reconstructie van de ontwikkeling van de inzichten ten aan-
zien van beide effecten. In aansluiting daarop wordt de aandacht toegespitst op twee
vraagstukken die voor de toekomst van de gefinancierde rechtsbijstand van belang
zijn: het indexeringsmechanisme binnen het stelsel en de betekenis van de
SCP/WODC-simulaties als beleidsinstrument ter voorspelling van de gevolgen.

4.2 Een reconstructie van het ontluikend inzicht

Eén van de elementen die de discussie over de gevolgen van de WRB - vanaf het
moment van publicatie van het voorontwerp (najaar 1990) tot en met de recent ver-
schenen artikelen en de gedane uitspraken over de `uitval' - aanzienlijk heeft bemoei-
lijkt, is het feit dat noch in het parlement, noch daarbuiten voldoende het onderscheid
tussen het in hoofdstuk 2 onderscheiden inperkings- en afwegings-effect in het oog is
gehouden. Van een inperkingseffect is sprake als de reikwijdte van de voorziening
kleiner wordt (1 a, b, c, d) en daarmee dus ook het gebruik ervan. Daarnaast is er het
afwegingseffect: de mate waarin onder invloed van een veranderende prijs/inkomens-
verhouding (III a, b, c) gebruik gemaakt wordt van de voorziening als men daartoe
gerechtigd is.
Beide effecten staan logisch gesproken los van elkaar. Het feit dat men aanspraak
heeft op toegang tot de gefinancierde rechtsbijstand zegt niet dat men in specifieke
situaties ook gebruik van een advocaat maakt; men kan de prijs immers te hoog
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vinden. Evenmin is het zo dat het enkele feit dat men niet langer aanspraak kan
maken op gefinancierde rechtsbijstand, betekent dat men geen rechtsbijstand vraagt:
men kan de te betalen prijs vinden opwegen tegen de te verwachten baten. Beide
effecten moeten uit elkaar gehouden worden: Doet men dat niet, dan ontstaat al snel
de suggestie dat het niet aanspraakgerechtigd zijn gelijk staat met het van rechtsbij-
stand verstoken blijven.
Waar het op aan komt is tweeërlei: enerzijds te weten in welke mate inperkingsmaat-
regelen ook feitelijk leiden tot afzien van rechtskundige bijstand, anderzijds te weten in
hoeverre minder gebruik onder de aanspraakgerechtigden te wijten is aan de hogere
prijs, dan wel aan andere omstandigheden. Hoe deze samenhang er in werkelijkheid
uitziet, kan men nagaan aan de hand van bevolkingsonderzoek waardoor men in staat
is het feitelijk beroep op de advocaat te bezien in samenhang met de relevante
omstandigheden waarin personen verkeren.
Zoals gezegd, in het debat is dat niet gebeurd. In het onderstaande wordt daarom
getracht een chronologische reconstructie te geven van de gang van zaken. Drie
fases worden onderscheiden.

4.2.1 De aanloop
In de zomer van 1990 werd het WODC verzocht om in samenwerking met het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP) een aantal van beleidswege geschetste varianten in
inkomensgrenzen en eigen bijdragen te bezien op hun gevolgen zowel, in termen van
budgettaire besparingen, als in termen van het te verwachten verminderend gebruik
van de voorziening. Een van de varianten terzake van de inkomensgrenzen bevatte
de zgn. 'relatieve' koppeling: de inkomensgrenzen van de alleenstaanden werden
daarin gesteld op 70% van die van de samenwonenden.
Dat verzoek, noch die variant kwam onverwachts. Het betreft hier de nasleep van de
door het WODC en het SCP gezamenlijk verrichte studie omtrent de vanuit een stre-
ven naar gelijke toegankelijkheid noodzakelijk geachte individualisering van de draag-
krachtvaststelling (Klijn en Van Tulder, 1990). In het eindrapport trof men de kantteke-
ning aan dat de toen geldende koppeling (de alleenstaanden-grens is die van de
samenwonenden minus f 125) een tamelijk willekeurige was: 'Wanneer de achter de
Algemene Bijstandswet liggende opvattingen over vergelijkbare welvaart binnen ver-
schillende leefsituaties serieus worden genomen, zou de huidige WROM-regeling
anders dienen te luiden' (Klijn en Van Tulder, t.a.p.: 47).43
Op basis van het toen meest recente SCP- bevolkingsonderzoek - het Aanvullend
Voorzieningengebruik Onderzoek uit 1987 (AVO) - werden de varianten nagebootst
en de gevolgen geschat. Ten aanzien van de variant waarin sprake was van een rela-
tieve koppeling en een snel oplopende eigen bijdrage (met een minimum van f 50 en
een maximum van f 950) luidde de conclusie dat deze zou leiden tot een daling van

43 In de bijbehorende voetnoot wordt de 70%-koppeling uit de het toevoegingsvolume van 7% en een daling in het beroep op de advocaat met 5%

AWB toegericht. (SCP/WODC, 1990). Het eerste percentage vormt een benadering van het inperkings-
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effect; het laatste percentage geeft de omvang van het onder invloed van de verande-
rende inkomens/prijsverhouding te verwachten afwegingseffect weer. In die
SCP/WODC-notitie wordt geen gewag gemaakt van de omvang van de reikwijdte van
de voorziening op het moment van meting: 1987.44

44 Dat valt, achteraf, te begrijpen in zoverre in het toen net versche-

nen onderzoeksverslag van het individualiseringsonderzoek dat

gegeven reeds gepubliceerd was: 68% (Klijn en Van Tulder,

t.a.p.: 34, noot 6), Van Tulder had eerder de reikwijdte van het

stelsel voor 1983 geschat op 70% (Van Tulder en Janssen,

1988: 73, 131-134).

45 Of meer precies gezegd: door de WR wordt een notitie aange-

boden met daarin de kernbevindingen van een onderzoek ver-

richt door de Sociaal Juridische Afstudeerrichting van de EUR en

de Rechtswinkel Rotterdam onder verantwoordelijkheid van P.J.

de Koning. Later is over het onderzoek zelfstandig gerapporteerd

(de Koning, e.a., 1992).

46 Het onderzoek wordt door LOB en WR ondersteund maar is uit

gevoerd door medewerkers van het Buro voor Rechtshulp

Rotterdam. Het is een analyse van 850 schriftelijke verzoeken

om toevoeging gedaan in de periode mei - juni 1992.

47 De schrijfster - 1. Muller, medewerkster Buro voor Rechtshulp

Hoorn - stelde dat het percentage aanspraakgerechtigden niet

70% maar 50% van de bevolking omvatte.

48 In een interview in het tijdschrift 'Toegevoegd' (nr. 10 november

1992) is deze kwestie nader uit de doeken gedaan. De notitie is

als bijlage 6 opgenomen.

De publicatie van het voorontwerp van de Wet (in het najaar 1990) met daarin wél
een gewijzigde tariefstelling maar niet de 'alleenstaanden-maatregel', leidde tot kritiek
vanuit het veld. Twee kleinschalige onderzoeken beoogden de te verwachten 'vraag-
uitval' te becijferen.
In januari 1992 - het uiteindelijke ontwerp ligt dan bij de Raad van State voor advies -
wordt door de Vereniging voor Rechtshulp (VVR) 'Financiële drempels in de rechtsbij-
stand?' aan de Vaste Kamercommissie van Justitie aangeboden.45 De belangrijkste
bevinding daarin luidt dat 9% van de ondervraagden - bezoekers van het Buro voor
Rechtshulp Rotterdam - zegt in het vervolg af te zullen zien van een beroep op de
gefinancierde advocaat als gevolg van de voorgestelde verhoging de eigen bijdrage.
Zo op het oog lijkt er een duidelijke discrepantie met het boven vermelde percentage
van het SCP/WODC; dat blijkt dan ook aanleiding voor latere kamervragen (Voorlopig
Verslag, TK 1991-1992, 22 609).

4.2.2 De parlementaire behandeling
Het wetsvoorstel werd in mei 1992 bij de Tweede Kamer ingediend. In het Nader rap-
port aan de Koningin (TK 1991-1992, 22609) wordt vermeld dat 70% van de bevolking
onder de WRB blijft vallen. Dat cijfer wordt weersproken. Impliciet door de verschijning
bij de opening van het parlementaire zittingsjaar 1992-1993 van 'Vals Plat', een
onderzoek verricht door het Buro voor Rechtshulp Rotterdam (LOB/VVR,1992).46
Het beziet de gevolgen van de Wet in termen van inperking en in termen van afwe-
ging. Wat betreft de inperking: men berekent dat van de samenwonenden 58% onder
de nieuwe Wet niet langer aanspraak kan maken, terwijl bij de alleenstaanden het
aantal afwijzingen met 800% toeneemt. Prijsstijgingen in de orde van 60% tot meer
dan 800% worden in het vooruitzicht gesteld. Expliciet wordt de omvang van het stel-
sel betwijfeld in een notitie die in de herfst van dat jaar vanuit de praktijk naar de
Kamer gestuurd wordt.47
Beide publicaties vormen voor SCP/WODC aanleiding voor een nadere analyse van
het materiaal (SCP/WODC, 1992). Daaruit blijkt dat de bewering omtrent de 70%
inderdaad onjuist is; het is een gevolg van een te haastige conclusie van de zijde van
het WODC.48 De omvang van het stelsel wordt geschat op 66% en de nieuwe Wet zal
door bijstelling van de inkomensgrenzen dit aandeel reduceren tot 62%. Tevens werd
nagegaan wat de gevolgen waren van de voorgenomen wijziging in de inkomensgren-
zen voor samenwonenden en alleenstaanden. Van de samenwonenden zou onder de
WRB 53% aanspraakgerechtigd blijven (dat was 54%), van de.alleenstaanden zou het
aandeel rechthebbenden van 93% teruglopen naar 81%.
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In de Memorie van Antwoord wordt op de vraag naar de 'vraaguitval' en de discrepan-
tie tussen de departementale schatting en die in `Financiële drempels in de rechtsbij-
stand ?' nader ingegaan. De minister wijst erop dat de SCP/WODC-schatting een
meer betrouwbare geacht moet worden (TK, 1991-1992, 22 609, nr.6: 17). In de ver-
dere behandeling wordt aan deze kwestie geen aandacht meer besteed. De Wet
wordt in juli 1993 door de Tweede Kamer aangenomen.
In december 1993 wordt de Wet - door omstandigheden zonder mondelinge behande-
ling - door de Eerste Kamer aangenomen. In januari 1994 vindt alsnog het beleidsde-
bat over de WRB daar plaats.

49 Gemeld wordt dat de meerkosten van de WRB, in het bijzonder

veroorzaakt door de verhoging van de vergoedingen met gemid-

deld 25%, deels gefinancierd zouden worden uit de opbrengsten

van de verhoging van de eigen bijdragen (f 43 min). Het restant,

ter grootte van f 45 mln. zou naar verwachting gedekt worden

door de besparingen uit de volumebeperkende maatregelen, de

intensivering van de controle, de bredere toepassing van de

voorwaardelijke toevoeging, de invoering van de vermogenstoets

in strafzaken en het verlagen van de inkomensgrenzen voor

alleenstaanden. Bij het zogeheten begrotingsonderzoek in het

kader van de behandeling van de Justitiebegroting 1993 werd, in

antwoord op vragen van de Tweede Kamer, het laatstgenoemde

bedrag nader - wederom in absolute zin - gespecificeerd: f 40.7

mln. betrof civiel en f 3.8 min. straf.

50 Op deze bijstelling en de gevolgen ervan voor de verschillende

inkomenscategorieën komen we in het volgende hoofdstuk

terug.

In het bovenstaande wordt steeds over de te verwachten 'uitval' gesproken in termen
van mogelijk onbedoelde - en door sommige sprekers ook expliciet onwenselijk
geachte - gevolgen van beleid. Dat roept uiteraard de vraag op naar de omvang van
de 'uitval' die door de wetgever als beoogd gevolg van het nieuwe beleid werd gezien.
Zoals gezegd, reductie in het gebruik kan - in het licht van de doelstellingen der Wet -
niet anders dan een bedoeld gevolg worden beschouwd. Is daarover dan niet gespro-
ken tijdens de parlementaire behandeling?
Het antwoord is tweeledig: ja en nee. Er is uitdrukkelijk over de gevolgen van de WRB

gesproken, maar steeds in termen van financiële gevolgen (TK 1991-1992, 22 609,

nr.3 blz. 13/14).49 Maar deze gevolgen werden niet vertaald in termen van reductie in

gebruik. Uit de in de Memorie van Toelichting en in latere stukken vermelde beoogde

besparingen valt die reductie af te leiden. Dat voert tot de conclusie dat in de oor-

spronkelijke raming gerekend wordt met een reductie van het gebruik (afgegeven toe-

voegingen) van om en nabij 19% in civiele zaken en 4% in strafzaken. Onder invloed

van de latere aanpassing komt de beoogde reductie op om en nabij 21 %; de reductie

in strafrecht blijft ongewijzigd omdat de aanpassing slechts voor een beperkt gedeelte

betrekking had op het tarief.

4.2.3 De nasleep
Bij de opening van het parlementaire jaar 1993-1994 blijkt dat de minister zich onder
invloed van de nieuwe financiële taakstelling gedwongen ziet de eigen bijdragen te
verhogen.50 Dat brengt de kwestie van de 'uitval' weer onder de aandacht. Op initia-
tief van het WODC wordt in samenwerking met het SCP de simulatie uit 1990 geactu-
aliseerd met behulp van de inmiddels beschikbare gegevens afkomstig uit het AVO91
(met gegevens over 1990 en 1991).
De bevindingen blijken globaal identiek aan die gebaseerd op AV087. Op één punt
manifesteert zich echter een belangrijk verschil: het aandeel van de bevolking dat
aanspraak zou kunnen maken op de toen vigerende WROM bleek aanmerkelijk gerin-
ger dan tot dan toe was aangenomen: 54%. De onderzoekers suggereren dat de oor-
zaak van deze niet eerder opgemerkte inkrimping van het stelsel waarschijnlijk
gezocht moet worden in de niet correcte uitwerking van het indexeringsmechanisme
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(SCP/WODC, 1993). Ze tekenen daarbij aan dat deze ontwikkeling niet haar oorzaak
vond in de WRB. Wél heeft de WRB gevolgen in de zin dat ten gevolge van de inper-
king nog eens 5% van de reikwijdte af zal gaan: 49%. Dat alles was tijdens de behan-
deling in de Eerste Kamer niet algemeen bekend.
Nadat ter gelegenheid van de international Conference on Legal Aid in het voorjaar in
Amsterdam deze bevinding openbaar gemaakt werd (Klijn en Huis, 1994), werd de
vraag naar de omvang van de uiteindelijke reductie wederom actueel. In combinatie
met de eerste registratie-bevindingen van de Raden vormde dit het voorspel tot het
initiatief van de Raden tot het onderzoek waarvan hier verslag gedaan wordt.

4.3 Twee hangende kwesties

De bovenstaande reconstructie maakt duidelijk dat een tweetal vragen open staat
waarvan de beantwoording van belang is voor de gedachtenontwikkeling over de toe-
komst van de voorziening. Het betreft in de eerste plaats de nog niet beantwoorde
vraag naar de oorzaak van de onbedoelde inkrimping van de voorziening. Aangezien
indexering er juist op gericht is de reikwijdte van een voorziening tegen sluipend ver-
val te beschermen, verdient deze kwestie naar het oordeel van de werkgroep binnen
dit rapport aandacht. Hetzelfde geldt voor de vraag naar de oorzaak van het verschil
in de omvang van de reductie zoals oorspronkelijk voorzegd is, en thans geconsta-
teerd wordt. Gegeven het belang tevoren de te verwachten consequenties van beleid
bij benadering te weten, dringt de vraag naar de adequaatheid van het gehanteerde
instrumentarium zich op. Op beide vragen wordt in het onderstaande een antwoord
gegeven.

4.3.1 De indexeringsproblematiek 51
Met de wijziging van de WROM in 1981 (Wet van 15 mei 1981, Stb 1981,317), waar-

bij uniforme inkomensgrenzen en eigen bijdragen werden ingevoerd, is tegelijkertijd

de indexering wettelijk geregeld in art. 9 lid 4 WROM. Uit de formulering blijkt dat de

wetgever heeft voorzien in een aanpassingsdrempel om te voorkomen dat de uitvoe-

ring van de Wet belast zou worden met een frequent kleine aanpassingen. Een aan-

wijzing voor de gewenste wijze van handelen in die situaties ontbreekt echter. Ook is

voorzien in een afrondingsregel bij het vaststellen van de aangepaste bedragen van

de inkomensgrenzen en de eigen bijdragen (telkens af te ronden op het naastliggende

veelvoud van resp. f 25 en f 5, art. 9 lid 5 ). Uit de tekst van het Besluit begripsom-

schrijving indexcijfer WROM (Stb 1985, 583) blijkt dat de indexering gekoppeld is aan

51 De werkgroep maakt voor dit onderdeel dankbaar gebruik van de ontwikkeling van de regelingslonen.

het onderzoek van ars E. Bankman (DRH/MvJ). Wanneer men de indexeringsregeling vergelijkt met de uitvoering ervan in de jaren
1982 - 1993, zijn er opmerkelijke verschillen te signaleren. Deze verschillen worden

52 Nadere details over de regeling en de praktijk treft men aan in onvoldoende verklaard uit de bovengenoemde aanpassingsdrempel en afrondings-
Biiage 7 systematiek. De feitelijke gang van zaken laat zich in drie punten samenvatten.52
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Ten eerste: de stijging van de WROM-bovengrens is in vergelijking met die van de
regelingslonen achtergebleven doordat men op een andere wijze dan voorgeschreven
heeft geïndexeerd. De regelingslonen stegen in de periode 1981- 1993 met 34%, de
WROM-bovengrens met 21%. Het verschil bedraagt in 1993 f 325, 13% van de in
1981 geldende bovengrens voor gehuwden: f 2500.
Ten tweede blijkt dat de inkomensgrenzen en de eigen bijdragen in deze periode niet
met dezelfde percentages zijn verhoogd. In 1993 was de WROM-bovengrens voor
gehuwden, zoals net opgemerkt, met 21% gestegen ten opzichte van 1981. De hoog-
ste eigen bijdrage is in dezelfde periode gestegen met 23%.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met de verschillende gehanteerde afrondingsbedra-
gen (resp. f 25 en f 5).
Ten derde moet worden opgemerkt dat de laagste inkomensgrens en de laagste
eigen bijdrage een uitzonderingspositie innemen. De laagste eigen bijdrage, die in
1984 werd ingevoerd, is in de periode 1984-1993 niet aangepast. Dat betekent een
naar verhouding achterblijven van de last in verhouding tot de draagkracht.
De oorzaak van het afwijken van de wettelijke regeling is tweeledig. Ten eerste
geschiedde de jaarlijkse aanpassing van de eigen bijdragen en inkomensgrenzen niet
aan de hand van het indexcijfer der regelingslonen maar op basis van het percentage
dat werd vastgesteld in het kader van de alimentatieregeling (die in de periode 1982-
1992 in beginsel gekoppeld was aan hetzelfde indexcijfer).53 Ten tweede blijkt dat de
WROM ook de alimentatieregeling volgde toen enkele malen bij afzonderlijke Wet
besloten werd de alimentatie-indexering te beperken of uit te sluiten. De overwegin-
gen die hierbij een rol speelden waren niet zonder meer van toepassing op de
WROM. Aldus is het stelsel onbedoeld gekrompen.

Voor de WRB geldt een andere indexeringsmethodiek. De inkomensgrenzen en eigen
bijdragen zijn thans gerelateerd aan het normbedrag van de Algemene Bijstandswet.
Deze wijziging ten opzichte van de WROM beoogt - zo blijkt uit de Memorie van
Toelichting - `te vermijden dat degenen die voor een bijstandsuitkering in aanmerking
komen na verloop van tijd meer dan de laagste eigen bijdrage zouden moeten beta-
len' (TK 1991-1992, 22 609, nr.3, blz. 24).

Tegen de achtergrond van het verleden dringen zich twee vragen op. Ten eerste de
vraag of thans een soortgelijke ontwikkeling kan worden voorkomen; ten tweede de
meer principiële vraag naar de adequaatheid van het gekozen indexeringsmechanis-
me, gelet op het karakter van de voorziening. Ter stimulering van de noodzakelijk

53 Indien men dat wel gedaan had en bij de eerst volgende aan- geachte meningsvorming dienaangaande, heeft de werkgroep zich op dit punt voor

passing. (met een percentage vanl% of hoger) rekening had een nader advies gewend tot dr F.P. van Tulder (SCP). Zijn advies is als bijlage 8 bij

gehouden met het exacte verhogingspercentage, zou voorko- dit rapport gevoegd. Kort samengevat stelt Van Tulder dat bij de keuze van het wen-

men zijn dat deze afwijking van het indexcijfer der regelingslonen selijke indexeringsmechanisme het doel van de voorziening - i.c. rechtsbijstand - cen-

in de volgende jaren cumuleert. traal dient te staan en niet de omvang ervan. Het doel van de regeling is om toegang
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tot rechtsbijstand te verzekeren aan hen die daarvoor niet zelf over voldoende finan-
ciële middelen beschikken. Hij onderscheidt twee wegen om te bepalen wat onder
'voldoende' begrepen moet worden: via het principe van draagkracht of via het princi-
pe van de boven-minimale bestedingsruimte. Beide keuzes kunnen betekenen dat het
aandeel rechthebbenden in de bevolking in de loop van de tijd verandert. Niet de
omvang van de voorziening, maar het doel van de voorziening is van belang.

4.3.2 De SCP/WODC-simulaties

Hoe is de discrepantie tussen de voorspelde en de geconstateerde uitval te verkla-
ren? Bestudering van de notities waarin de resultaten van de simulaties zijn verwoord,
maakt duidelijk dat de oorzaak gelegen is in een klaarblijkelijke begripsverwarring met
betrekking tot wat verstaan wordt onder 'vraaguitval'. In de ruime betekenis van het
begrip kan men het oog hebben op het totaal-effect van zowel inperking als afweging,
in de beperkte betekenis refereert het aan het verminderd beroep als gevolg van de
prijs/inkomens-afweging.
In de notitie waarin de allereerste simulaties worden gerapporteerd (SCP/WODC,
1990) wordt achtereenvolgens het inperkingseffect van de nieuwe inkomensgrenzen
geschat (7%) en vervolgens het te verwachten gedragseffect als gevolg van de prijs-
verhoging (5%). Dat laatste had betrekking op het totale beroep op de advocatuur
door particulieren (inclusief het beroep op de advocatuur buiten de gefinancierde
rechtshulp). Hoewel dit gedragseffect in de notitie niet expliciet als 'vraaguitval' in de
enge zin van het begrip aangeduid werd, laat de opstelling van de tekst een dergelijke
interpretatie toe, mede omdat geen schatting gemaakt werd van het effect op het aan-
tal toevoegingen door de combinatie van inperkings- en afwegingseffect. Een dergelij-
ke interpretatie ligt klaarblijkelijk ook aan de beantwoording van de vragen uit de
Tweede Kamer ten grondslag.
Later, in het beleidsdebat in de Eerste Kamer, wordt door de minister wél het onder-
scheid tussen afwegingseffect en het gecumuleerde effect van allerlei maatregelen
tezamen gemaakt. In een schriftelijke reactie op aldaar gestelde vragen naar de basis
waarop de 20% verwachte uitval in het ressort Amsterdam berustte merkt hij op dat
'het hierbij niet alleen (gaat) om de geraamde vraaguitval van 5%, die zoals genoemd
in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer, het gevolg is van de omstandig-
heid dat de rechtzoekende door de hogere eigen bijdrage een andere afweging zal
maken van de kosten en baten, maar ook om de andere in de Wet opgenomen maat-
regelen (...)' (Brief EK, dd. 24 januari 1994).

Keren we terug naar de bewuste notitie uit 1990. Het bedoelde gecumuleerde effect
laat zich grofweg wèl uit de daar genoemde cijfers schatten. Er van uitgaande dat
ruim 60% van de particuliere advocaatbezoekers aanspraakgerechtigd was, zal naar
schatting 8% van hen onder invloed van de afweging afzien van beroep op de advo-
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catuur ('vraaguitval' in de enge zin van het woord). Opgeteld bij de 7% inperkingsre-
ductie komt de schatting uit op 15% reductie.
Bovendien moet bedacht worden dat de in 1990 gesimuleerde WRB juist in termen
van prijsverhoging in tweeërlei opzichten afwijkt van de in 1.994 in werking getreden
WRB: de eigen bijdragen zijn substantiëel hoger en de griffierechten zijn verhoogd.
Veroorzaakt dit al enige onderschatting, daarbij komt ook nog dat de verscherpte con-
trole - een reductie factor die zowel rechtzoekenden als rechtshulpverlenenden in hun
(aan)vraag-gedrag beoogt te beïnvloeden - onmogelijk in de simulatie kon (en kan)
worden betrokken. Op grond van het voorgaande lijkt de conclusie gewettigd dat de
gehanteerde simulaties een bruikbare benadering van de te verwachten reductie ople-
veren.

De juistheid van deze conclusie laat zich toetsen door middel van een simulatie ach-
teraf van de WRB. Met behulp van kennis, die overigens beschikbaar was voor het
moment van inwerkingtreding van de Wet, kan op basis van AVO91, thans berekend
worden wat de te verwachten reductie zou zijn. Daarom heeft de werkgroep het SCP
verzocht - in samenwerking met het WODC - deze simulatie alsnog te verrichten en
zo, met terugwerkende kracht te 'voorspellen' wat de gevolgen van de WRB zouden
zijn indien men de Wet in zijn uiteindelijke gedaante had kunnen nabootsen. De inte-
grale tekst daarvan is bij dit rapport gevoegd als bijlage 9.
De bevindingen laten zich kort samenvatten aan de hand van tabel 4.1 op pagina 37,
ontleend aan de simulatie. Vergelijking van de situatie 1993 met die van 1994 laat
zien dat het percentage rechthebbenden door de inperkingsfactor daalt van 53% (in
1993) naar 48% (1994).54 Dat betekent een reductie van het aantal aanspraakgerech-
tigden met 10% 55 (5%-punten). Voor de laagste eigen bijdrage (f25/50) kwam in
1993 22% in aanmerking; in 1994 geldt de laagste eigen bijdrage (f110) naar schat-
ting voor 17% van de bevolking.

54 De afwijking tussen de eerdergenoemde 49% en het hier gevon-

den percentage wordt veroorzaakt doordat hier -anders dan in

de eind 1993 gemaakte simulaties - gewerkt is met de in maart

1994 geindexeerde inkomensgrenzen. Overigens wordt opge-

merkt - dit ter vermijding van misverstanden - dat 1993 voor het

AVO-bestand geen vertroebeld jaar is omdat het in het geheel

niet gebaseerd is op gegevens omtrent het feitelijk gedrag.

55 Dat dit effect thans 10% bedraagt en in de simulatie van 1990

7% bedroeg, wordt veroorzaakt doordat de nominale inkomens

ontwikkeling tussen 1993 en 1994 (circa 3%) in de huidige

simulatie is meegenomen.
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Tabel 4.1 Inkomensklassen en eigenbijdragen (WROM) en WRB (per 16-03-94)

1993 1994

inkomena

eigen

bijdrage

aandeel

bev. (%) inkomena

eigen

bijdrage

aandeel

bev. (%)

1775 -1775

1525 25/50° 22 (-1245) 110° 17

1775-1960

1775-2050 (1525-1800) 65° 9 (1245-1370) 180d 7

1960-2070

(1370-1450) 255d 3

2070-2170

2050-2400 (1800-2150) 125° 9 (1450-1520) 3504 2

2170-2275

(1520-1595) 450d 3

2275-2375

(1595-1665) 565d 2

2375-2480

2400-2575 (2150-2325) 1904 - 3 (1665-1735) 670d 3

2480-2580

(1735-1805) 795d 2

2580-2685

2575-2750 (2325-2500) 350d 4 (1805-1880) 935d 2

2685-2790

(1880-1955) 1060d 2

2790-2895

2750-2875 (2500-2625) 480d 3 (1955-2025) 1180d 2

2895-3000

2875-3025 (2625-2775) 645d 3 (2025-2100) 1305d 2

geen recht geen recht

> 3025 (> 2775) op toevoegingb 47 > 3000 op toevoegingb 52

a Via WROMiWRB bepaald maandinkomen voor niet alleenstaanden; tussen haakjes inkomensgrenzen voor alleenstaanden,

b Geschatte gemiddeld commercieel tarief voor advies-respectievelijk procesbijstand: in 1993 f 1463 resp. f 2357 en in 1994

f 1545 resp. f 2488.

° Griffierecht een kwart van het vol-tarief.

d Griffierecht de helft van het vol-tarief

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (1994)

37



Het feitelijk gebruik (in termen van het aantal toevoegingen) zal afnemen met 15%. Dit
is een totaal-gemiddelde; de advies-toevoegingen zullen een grotere reductie te zien
geven (17%) dan de toevoegingen voor procesbijstand (13%).56 Direct daarmee
samenhangend is het feit dat de griffierecht-verhoging een betrekkelijk marginale rol
in de verklaring van de reductie speelt; deze lijkt slechts 1 %-punt aan de omvang
ervan bij te dragen. Het gevolg van de prijsverhoging op de frequentie van het beroep
op de advocatuur als geheel wordt binnen de totale bevolking geschat op een reductie
van 3%.57 Omgerekend naar de rechthebbende bevolking komt dat neer op een
reductie van ongeveer 6% in het beroep op de advocaat binnen het raam van de gefi-
nancierde rechtsbijstand. In combinatie met het inperkingseffect bedraagt de totale
reductie in het gebruik van de gefinancierde rechtsbijstand in 1994 (t.o.v. dat in 1993)
als gevolg van de WRB 15% tot 16%, uiteraard zonder de reductie veroorzaakt door
wat we hier steeds aanduiden als het controle-effect.

Simulatie op basis van bevolkingsonderzoek is het enige thans beschikbare beleids-
instrument om gevolgen van inperkings- en prijsmaatregelen op hun consequenties
inzake de financiële toegankelijkheid van de rechtsbijstand tevoren te verkennen.
Waar juist de zorg voor een redelijke en voor ieder naar diens vermogen te nemen
drempel kernstuk vormt van het beleid, is het kunnen beschikken over zo'n instrument
van vitaal belang. Het komt er voorts op aan dat instrument te gebruiken; dat gebruik
vormt onderwerp van het volgende hoofdstuk van deze verkenning.

56 Dit is in overeenstemming met de verwachting dat hulp van advi-

serende aard meer prijsgevoelig is dan de procesbijstand, zowel

vanwege de ernst van het probleem als vanwege de soms prak-

tische onmogelijkheid om van een procedure af te zien.

57 Een gedeelte van de mensen die door de WRB hun aanspraak

op gefinancierde rechtsbijstand verliezen, doen toch een beroep

op de advocaat. Vandaar dat dit reductie-effect veel geringer is

dan het inperkingseffect. Dat het nu lager is dan in de simulatie

op basis van AV087 (- 3% i.p.v. - 5%) hangt samen met het feit

dat in de loop der tijd de eigen bijdrage verhoogd is en daarmee

al een deel van de vraag (het naar verhouding meest prijsge-

voe(ige) verdwenen is. Dat maakt het huidige atwegingseffect

geringer.
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Ongelijke financiële drempels

in de toegang

58

59

60

61

Deze kritiek is gebaseerd op het relateren van de eigen bijdrage

aan de nominale inkomensgrenzen. Men vindt dan steevast een

aanmerkelijk hoger percentage bij de alleenstaanden. Als op

deze wijze naar het geldende tarief wordt gekeken loopt de

eigen bijdrage voor de gehuwden op van 6.1 % (laagste inko-

mensklasse) tot 45.5% (hoogste klasse) en voor de alleenstaan-

den van respectievelijk 8.8% tot 62.1 %.

pit adagium vormde ook het centrale argument voor de landelijk

uniformering van het bijdragestelsel in 1981. De Kamer en de

minister waren het er geheel over eens dat het met het toen

ingevoerde stelsel, dat nauwelijks naar draagkracht differentieer-

de, eigenlijk behelpen was. Een glijdende schaal van bijdragen

zou de voorkeur verdienen, maar daartoe ontbrak de tijd, zo

heette het toen.

Gegeven de bij het beleid gevoelde noodzaak om in deze aan-

sluiting te zoeken bij de handelwijze die voor andere inkomensaf-

hankelijke voorzieningen wordt gevolgd, en de reeds eerder

gelegde link met de ABW, is de 70%-koppeling overgenomen.

Dat betekent dat het inkomen van alleenstaanden met een factor

1.42 vermenigvuldigd moet worden om vergelijkbaar met het

gehuwden-inkomen te worden. In de hieronder te bespreken

SCP-similatie is deze correctie toegepast, zodat het niet nood-

zakelijk is te onderscheiden naar alleenstaande en gezinnen.

Tegen die achtergrond is ook in de SCP/VVODC-notities naar

aanleiding van de simulaties (in 1990 en 1993) steeds aandacht

besteed aan de verschillen in uitval tussen de inkomenscatego-

rieën binnen het stelsel (afzien onder invloed van een onguns-

tiger prijs/inkomensverhouding).

5.1 Het uitgangsstreven: `last naar draagkracht'

Het merendeel van de reductie in het beroep op de gefinancierde rechtsbijstand komt
op rekening van de inperking van de aanspraak door het verlagen van de inkomens-
grens voor alleenstaanden. Die maatregel heeft tot veel kritiek aanleiding gegeven,
kritiek die gebaseerd was op de veronderstelling dat betrokkenen onevenredig zwaar
financieel belast zouden worden door dit nieuwe tarief.58 Op die wijze zou alle
inspanning gericht op het behoud van het stelsel voor de toekomst voor een groot
deel vergeefs zijn; immers wat is de betekenis ervan als het recht in feite onbetaal-
baar wordt voor velen? Vandaar de veelgehoorde kritiek dat een nieuwe leemte in de
rechtshulp in het verschiet zou liggen.
Tegenover al deze kritiek heeft de minister van meet af aan en met klem gesteld dat
bij de 'alleenstaanden-maatregel' en bij de verhoging van de eigen bijdrage - hoe
ongaarne ook genomen - er steeds uitdrukkelijk naar gestreefd is de verdelende
rechtvaardigheid niet uit het oog te verliezen. Van ieder mag een bijdrage in de kosten
verwacht worden; de last dient echter afgestemd te zijn op de financiële draag-
kracht.59 De minister verwees daarbij naar bevindingen van empirisch onderzoek naar
de prijsgevoeligheid van het recht (Van Tulder en Janssen, 1988) en naar de effecten
van het door sommige Buro's voor Rechtshulp gepraktizeerde individualiseringsbeleid
(Klijn en van Tulder, 1990). Deze bevindingen gaven steun aan de bewering dat het
tot dan toe gehanteerde tarief (de inkomensgrens voor alleenstaanden was die van de
gehuwden minus een absoluut bedrag) geen recht deed aan het beginsel van 'last
naar draagkracht', want het hield onvoldoende rekening met verschillen in draagkracht
tussen verschillende typen huishoudens met een gelijk inkomen. Voor een meer ade-
quate benadering zou het inkomen via equivalentiefactoren gecorrigeerd moeten wor-
den en de aldus verkregen draagkracht zou als uitgangspunt genomen dienen te wor-
den voor de vaststelling van de eigen bijdrage.60
Vanuit het perspectief van het nagestreefde evenwicht tussen last en draagkracht ver-
dient ook de tariefstructuur van de eigen bijdrage aandacht. Niet te ontkennen valt dat
de wetgever bij de inrichting van de WRB getracht heeft aan te sluiten bij de genoem-
de onderzoeksbevindingen. In de verfijning van de inkomensclassificatie in de WRB
weerklinkt de echo van het door Van Tulder afgegeven signaal om de tamelijk grove
trapsgewijze opbouw van het WROM-tarief om te buigen in een meer glijdend 'gelijke
drempeltarief'. (Van Tulder en Janssen 1988: 64 e.v.).61
De consequenties van dit signaal werden echter niet ten volle overgenomen. Zowel de
tariefstelling in het eind 1990 gepresenteerde voorontwerp voor een Wet op de rechts-
bijstand, als die in de uiteindelijk aangenomen WRB - met een minimum bijdrage van
f60 en een maximum van f975 - zou tot vergelijkbare onevenwichtigheden in het
beroep op de rechtsbijstand leiden. Het was te voorzien dat de inkomensgroepen die
onder de WROM te zwaar belast waren, dat thans weer zouden worden (Klijn, 1991:
204) Vervolgens is bij de justitiebegroting voor 1994, onder invloed van de budgettaire
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krapte, de tariefstelling nogmaals aan de orde gesteld. Van de zijde van het departe-
ment werd voorgesteld alle tarieven met ƒ1100 te verhogen.62 De Kamer verzette zich
echter tegen de bijdrage van f 160 die hieruit voortvloeide voor de laagste inkomens-
categorie. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een `progressieve' bijstelling van het tarief
met als resultaat een minimum van ƒl 10 en een maximum van ƒl 305.

5.2 Een haperende praktijk

Het is eerder opgemerkt: achter alle zorg om reductie schuilt de kernvraag inzake de
mate waarin rechthebbenden gelijke toegang hebben tot de rechtsbijstand, en zich -
onder overigens gelijkblijvende omstandigheden - voor een vergelijkbare financiële
afweging gesteld zien. Op grond van hetgeen bekend is, valt te verwachten dat de
nieuwe Wet daarin niet zal slagen (Klijn, 1994). Om die veronderstelling te toetsen op
haar waarde is in de SCP-simulatie van de WRB nagegaan wat de reductie-effecten
binnen de verschillende inkomenscategorieën zullen zijn.
De onderstaande tabel toont de verschillen in reductie binnen de inkomenscatego-
rieën. Daaruit blijkt dat ten gevolge van verschillen in financiële belasting - het zwaarst

Tabel 5.1 Effect verhoging eigen bijdragen (incl. griffierechten) op gebruik per inkomensgroep (in %)

WROM-klasse 93 eigen bijdrage toename toename advies proces- totaal

(gehuwdeninkomen) advies' eigen bijdrage bijstand bijstand gebruik

proces'

<1775 419% f 99 114% f 117 -3 -0 -2

1775-2050 357% f 219 295% f 345 -8 -2 -4

2050-2400 372 % f 439 400% f 694 -15 -4 -8

2400-2575 365% ƒ656 354% f 1030 -23 -6 -13

2575-2750 141 % . ƒ461 216 % f 956 -17 -6 -10

2750-2875 77% f 334 146% f 821 -13 -5 -8

2875-3025 160% ƒ776 227 % f 1589 -22 -8 -14

Geen recht in 1993 3% f 36 6% f 158 -1 -1 -1

Totaal 24% f 173 27% f 341 -6 -2 -3

62 Gevraagd naar de ratio van deze keuze antwoordde de minister Relatieve stijgingen in % en absolute wijzigingen (in gld), in prijzen van 1991.

dat hij op deze wijze, aansluitend bij de bevindingen van het

genoemde onderzoek, tevens een meer evenwichtig tarief wilde Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (1994)

realiseren.
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drukkend op de schouders van degene die nog net aanspraak hebben - het beroep op
de advocaat sterk afneemt. Met name bij de inkomens tussen f 2050,- en f 2750,- en
de inkomens tussen f 2850,- en f 3025,- treedt een grote reductie op. Er is sprake
van 20% reductie als het om adviesbijstand gaat en 6% à 8% wanneer het procesbij-
stand betreft. In de laagste inkomensklassen (tot f 2050,-) doet zich naar verhouding
weinig reductie voor.
Deze onevenwichtigheid is strijdig te achten met hetgeen de wetgever heeft betoogd
inzake het uitgangspunt van het beleid en evenzeer met hetgeen beoogd is met de
WRB: het stelsel voor de toekomst veilig stellen. Ongelijke toegangsdrempels die niet
op objectieve gronden gelegitimeerd kunnen worden, zullen op termijn de geloofwaar-
digheid van dat beleid ondergraven. Hiermee, zo mag worden verondersteld, komt het
maatschappelijk draagvlak van de voorziening en daarmee de voorziening zelf in
gevaar
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Conclusies Conclusies

Op zo kort mogelijke termijn met behulp van beschikbare registratiegegevens over de
eerste zes maanden na de invoering van de Wet op de rechtsbijstand een schatting te
maken van de omvang en de aard van de `uitval', onderzoeken in welke mate de
bevindingen afwijken van de prognoses en het traceren van de oorzaken van mogelij-
ke afwijkingen dat waren naast het formuleren van aandachtspunten en het doen van
voorstellen voor nader onderzoek de opgaven die de werkgroep zich gesteld heeft.
In het voorgaande is verslag gedaan van de daartoe ondernomen werkzaamheden.
Op grond daarvan wordt het volgende geconcludeerd.

De omvang en de aard van de reductie
1 De inwerkingtreding van de Wet op de rechtsbijstand heeft de gefinancierde

rechtsbijstand in reikwijdte ingekort, de toetsing tot toegang meer stringent
gemaakt en de prijs voor het gebruik ervan verhoogd. Voor hoeveel burgers heeft
dit tot consequentie gehad dat ze van rechtskundige bijstand verstoken zijn geble-
ven in 1994? Dat is de achterliggende vraag in de discussie over de reductie.
Op basis van de simulatie gemaakt door het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) kan worden geconcludeerd dat van de 100 vragen om gefinancierde rechts-
bijstand in civiele zaken in 1993, er in 1994:
• nog 85 rechtsvragen binnen het stelsel tot gelding zullen komen; van de reste-

rende 15 vragen zullen er:
• 9 voorgelegd worden aan een advocaat buiten het kader van de gefinancierde

rechtsbijstand;
• 6 in het geheel niet behandeld worden door een rechtsbijstandverlener, hetzij

omdat de betrokken personen de kosten niet tegen de baten vinden opwegen,
hetzij omdat zij de kosten niet kunnen opbrengen.

Analoog redenerend met betrekking tot het niet in de SCP-simulatie betrokken vrijwil-
lig beroep op rechtsbijstand in strafzaken, schat de werkgroep dat 2 of 3 vragen om
rechtsbijstand uiteindelijk van rechtsbijstand verstoken zullen blijven om dezelfde twee
laatstgenoemde redenen.

2 Als overheidsvoorziening omvat de gefinancierde rechtsbijstand twee vormen: de
dienstverlening door de advocaat en die door het Buro voor Rechtshulp. Voor bei-
den heeft de WRB verschillende gevolgen.
Voor het aanbod van de advocatuur geldt:
• dat de invoering van de WRB in 1994 heeft geleid tot ongeveer 32% reductie in

afgegeven toevoegingen in civiele zaken en 25% reductie op het vrijwillig
beroep op rechtsbijstand in strafzaken onder ongewijzigde omstandigheden.
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Voor het aanbod van het Buro voor Rechtshulp geldt:
• dat onder invloed van de WRB zich waarschijnlijk in 1994 een betrekkelijk

geringe stijging in de toeloop heeft voorgedaan in civiele zaken - in de orde van
1.5%.tot maximaal 4% t.o.v. het verwachtingsniveau onder ongewijzigde
omstandigheden;

• dat in de vraag om vrijwillige strafrechtelijke hulp kon geen verandering worden
waargenomen.

In dit verband rijst de vraag in hoeverre de omvang van de gerealiseerde reductie
overeenstemt met de voorziene gevolgen. Naar het oordeel van de werkgroep kan
deze vraag om verschillende redenen niet adequaat beantwoord worden. Voor
zover er streefcijfers genoemd zijn in ambtelijke en parlementaire stukken betreffen
deze uitsluitend uitgaven aan toevoegingen; het aantal toevoegingen en de eventu-
ele substitutie van duurdere door goedkopere alternatieven zijn niet goed te achter
halen. Bovendien zijn er vlak na de invoering van de WRB nieuwe maatregelen
genomen, gebaseerd op louter budgettaire overwegingen, waarvan de voorziene,
noch de feitelijke invloed goed is na te gaan.

3 De reductie in het beroep op de advocatuur variëert per ressort. Landelijk bedraagt
de reductie in 1994 32% (in afgegeven civiele toevoegingen ten opzichte van het te
verwachten aantal bij ongewijzigde omstandigheden). Veel groter is de reductie in
Amsterdam: 39% en veel geringer is deze in Arnhem: 21%. De andere ressorten
benaderen het landelijk gemiddelde: 's-Hertogenbosch en Leeuwarden 30% en
Den Haag 28%.
Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met de 'gestrengheid' van toe-
voegingsregime in het verleden. Zo ondervindt het 'rekkelijke' Amsterdam méér
invloed van de reorganisatie dan het 'precieze' Den Haag.

4 Niet alle rechtsbijstandsvragen blijken in dezelfde mate invloed van de WRB-maat-
regelen te ondergaan. In verhouding tot het landelijke gemiddelde (32%) treedt
grote reductie op bij vragen om rechtsbijstand in bestuursrechtelijke kwesties
(50%), in woon- en huurzaken (45%) en privaatrechtelijke zaken (37%). Geringe
reductie ziet men bij rechtsvragen ten aanzien van sociale voorzieningen (16%).
arbeidskwesties (29%) en familierechtelijke zaken (30%), deze laten een reductie
zien die vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde.
Deze verschillen zullen samenhangen met de ernst (het belang) van de zaak, dan
wel met de mate waarin rechtzoekenden buiten de rechter om hun zaak kunnen
regelen. De veronderstelling dat vooral het verzoek om advies-hulp en niet zo zeer
het verzoek naar procesbijstand zal afnemen, krijgt zowel in de analyses van de
registratiegegevens, als in de SCP-simulatie (op basis van bevolkingsonderzoek)
ondersteuning.
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De betekenis van de reductie-factoren
5 De Wet op de rechtsbijstand omvat drie factoren die bijdragen tot de reductie:

inperking van de aanspraak op de voorziening, verscherping van de controle op de
aanvraag tot gebruik en verhoging van de prijs van het gebruik. Getracht is de
betekenis van elk van deze factoren voor de reductie in het gebruik vast te stellen.
Gegeven het materiaal waarop de werkgroep zich moet baseren, beperken we ons
daarbij tot het beroep op de advocatuur in civiele zaken.
Op grond van de SCP-simulatie kan geconstateerd worden dat de voor 1994 ten
opzicht van 1993 te verwachten reductie in het gebruik voor 10 % is toe te schrij-
ven aan de inperking van de aanspraak; 6 % komt op conto van de verhoging van
de prijs. De resterende 16%-punten is een gevolg van de verscherping van de con-
trole op de aanvraag.
De werkgroep tekent daarbij aan dat de naar verhouding geringere bijdrage van de
prijs aan de reductie in overeenstemming lijkt met de in empirisch onderzoek
gevonden relatief geringe prijsgevoeligheid van de vraag naar rechtsbijstand.

6 De wetgever heeft tevoren geen geëxpliciteerde en gekwantificeerde streefdoelen
geformuleerd waar het de bijdrage van elk van de onderscheiden reductie-factoren
betreft. Daardoor is het niet mogelijk vast te stellen in welke mate de gevolgen van
de onderscheiden factoren al of niet met de beleidsopties overeenstemmen. Toch
laat zich ten aanzien van de omvang van elke factor een nadere kanttekening
maken.

De inperkings-factor.

Op grond van het in dit onderzoek geconstateerde defect in het indexeringsbeleid
moet geconcludeerd worden dat een deel van de inperking onbedoeld en onge-
wenst is.

De controle factor.

Het onderzoek biedt geen aanknopingspunten om in deze te spreken van onbe-
doelde - door de wetgever niet beoogde - gevolgen. Onder verwijzing naar het
ISMO-beleid ligt het in de rede te veronderstellen dat de controlefactor een bedoeld
effect van de wet is .

De prijs factor.

Uit de SCP-simulatie blijkt dat het huidige eigen bijdrage-regime leidt tot ongelijke
belasting voor met name de hogere inkomenscategorieën. Tegen de achtergrond
van het streven naar een. evenwichtige spreiding van lasten zijn deze gevolgen
onbedoeld en ongewenst.

44



De verschillen tussen de verwachte en de gerealiseerde reductie
7 Uit de analyse van de externe discussie en de interne notities - met name de infor-

matie inzake de bevindingen van door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
in samenspraak met het WODC gemaakte simulaties ten behoeve van de raming
van de te verwachte gevolgen van de Wet - blijkt dat begripsverwarring waar het
de term 'vraaguitval' betreft, in de eerste fase van de parlementaire behandeling
heeft geleid tot onvoldoende aandacht voor het totale effect van de maatregelen.
De in de laatste fase van de behandeling (feitelijk nadat de Wet al in werking getre-
den was) gegeven nadere precisering heeft de beeldvorming en het beleid niet
kunnen bijstellen.
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Aanbevelingen

!_ JL

Aanbevelingen

1 *Het foutieve indexeringsbeleid, dat per saldo geleid heeft tot een f325 te lage
inkomensgrens die aanspraak geeft op gefinancierde rechtsbijstand, dient op korte
termijn ongedaan gemaakt te worden. Als gevolg daarvan zal de reikwijdte van de
gefinancierde rechtsbijstand toenemen van 48% (thans) tot 55%.
*in samenhang daarmee acht de werkgroep een op korte termijn te ondernemen
nadere studie naar de adequate wijze van indexering dringend geboden

2 Het huidige tarief van de eigen bijdrage is onevenwichtig en dient zodanig aange-
past te worden dat het meer dan thans recht doet aan het uitgangspunt van even-
wichtigheid tussen financiële last en draagkracht, zodat de huidige en de uit het
verleden stammende ongelijkheden worden geredresseerd. De wijze waarop daar-
aan invulling wordt gegeven is een zaak van politieke besluitvorming.
In dat kader vraagt de werkgroep met nadruk aandacht voor het volgende. Het
beroep op rechtskundige rechtsbijstand heeft veelal rechtens dan wel de facto een
dwingend karakter en gaat gepaard met in vergelijking tot andere voorzieningen
naar verhouding hoge kosten (eigen bijdrage, griffierechten en proceskosten).
Anders dan bij de andere bestaande voorzieningen het geval is vormt de rechtsbij-
stand daardoor de meest fundamentele voorwaarde voor het effectueren van aan-
spraken op die voorzieningen. Dit 'noodzakelijke' karakter van de voorziening weer-
spiegelt zich ook in de in het empirsich onderzoek steeds weer tot uiting komende
geringe prijselasticiteit van het recht. Mensen zijn bereid tot het dragen van sub-
stantiële lasten, maar die bereidheid kent een grens. Juist met het oog daarop past
de overheid een grote mate van terughoudendheid in haar prijspolitiek. Dit te meer
omdat de ervaringen uit het verleden en ook de bevindingen uit dit onderzoek wij-
zen op de naar verhouding beperkte sturingskracht van de prijsstelling.

3 Beide bovenstaande maatregelen beschouwt de werkgroep als noodzakelijke werk-
zaamheden, te verrichten in het kader van 'achterstallig onderhoud' van de rechts-
staat. Tegen de achtergrond van de door de wetgever expliciet gestelde doelstel-
lingen van de voorziening, kunnen de hier geconstateerde ontwikkelingen slechts
als onbedoelde en ongewenste gevolgen van beleid gekwalificeerd worden. In af-
wachting van het noodzakelijke onderhoud dienen verdere ingrepen in de voorzie-
ning achterwege te blijven.

4 Gezien de inherente beperkingen die het onderhavige onderzoek kent en gezien
de aan het parlement toegezegde evaluatie van de Wet, acht de werkgroep nader
onderzoek langs twee wegen zinnig en geboden.
*De werkgroep denkt daarbij allereerst aan kleinschalig onderzoek op verschillende
plaatsen in het systeem waar de consequenties van de inperking, de controle
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en de prijsverhoging in concreto zichtbaar worden: op het kantoor van de advocaat,
op de spreekuren bij de Buro's voor Rechtshulp, bij de rechterlijke macht en bij de
kantoren van de Raden voor Rechtsbijstand.
*Grootschalig bevolkingsonderzoek is onmisbaar om de betekenis van de voorzie-
ning binnen het geheel aan rechtsbijstandsvragen en bestaande andere voorzienin-
gen te localiseren. Nagegaan zal moeten worden of de geplande edities van het
lopende CBS-onderzoek dan wel het SCP-onderzoek toereikend zijn voor de voor-
genomen evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand.
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r i;i<:, ,: Cinfin/ikkeling ber®e a vocat ur -JV!eie zaken

Tabel 1 Aantal aangevraagde civiele toevoegingen (halfjaar cijfers) per terrein

Rechtsterrein 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1994

verwacht realisatie verwacht realisatie

Wonen 14.044 14248 13.650 14.098 13.901 12.484 13.857 8.340

Arbeid 14.951 14.943 14.794 16.840 16.761 18149 17.313 14.242

Sociale Voorzieningen 17.225 18.182 18.577 18.693 19.363 19.875 19.848 18.242

Bestuur 4.384 4.114 3.817 3.776 3.492 3.348 3.288 2157

Familie 50.559 51.910 51.490 53.627 54.092 48.776 54.970 43.027

Privaat 31,410 31.209 29.231 29.739 28.649 27.198 27.950 19.979

Totaal- 133 611 135.637 132.605 137.816 137.313 130.737 138271 105.987

Bron: IRIS, bewerking WODC

Opm.- Totaal exclusief Vreemdelingenrecht

Tabel 2 Aantal afgegeven civiele toevoegingen (halfjaar cijfers) per terrein

Rechtsterrein 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1994

verwacht realisatie verwacht realisatie

Wonen 13.35.1 13.539 12.888 13.126 12.895 11.282 12.762 6.990

Arbeid 13.990 14.083 13.873 15.653 15.595 16.608 16.072 11.461

Sociale Voorzieningen 16.410 17.353 17.590 17.586 18.176 18.126 18.552 15.642

Bestuur 3.929 3.587 3.325 3.185 2.883 2.593 2.634 1.322

Familie 47.565 49.419 48.713 50.494 51.068 45.201 51.876 36.462

Privaat 28.765 28.503 26.398 26.435 25.252 23.139 34.342 15.165

Totaal- 124.915 127.372 123.711 127.376 126.773

Bron: IRIS, bewerking WODC

117.627 127.144 87.042

Opm.- Totaal exclusief Vreemdelingenrecht

Tabel 3 Aantal aangevraagde civiele toevoegingen (half jaarcijfers) per ressort (exclusief Vreemdelingenrecht

Ressort 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1994

verwacht realisatie verwacht realisatie

1 s-Hertogenbosch 26.432 26.431 25.644 26773 26.397 26.270 26.403 20.544

Arnhem 21.088 21.204 20.380 20548 20.194 21.548 19.950 17.005

Den Haag 30.057 31.234 29.593 30.725 30.493 27.196 30.541 25.633

Amsterdam 45.581 46.393 46.847 48.910 49.243 45.820 50.197 34.458

Leeuwarden 10.453 10.375 10141 10.824 10.668 9.867 10.756 8.347

Totaal 133.611 135.637 132.605 137.816 137.313

Bron: IRIS, bewerking WODC

130 737 138.271 105.987
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Tabel 4 Aantal afgegeven civiele toevoegingen (half jaarcijfers) per ressort (exclusief Vreemdelingenrecht)

Ressort 1989 1990 1991 1992 1993

verwacht

1993

realisatie

1994

verwacht

1994

realisatie

's-Hertogenbosch 23.394 24.291 23.016 23.615 23.426 22.137 23365 16.406

Arnhem 19663 19.645 18 591 18.704 18.168 18.543 17.775 14.087

Den Haag 28.221 28.958 27.518 28.324 27.973 24.813 27.859 20.143

Amsterdam 43.897 44.537 44.946 46.500 - 47.025 43.024 47.846 29.150

Leeuwarden 9.740 9.941 9.640 10233 10.183 9110 10.301 7.256

Totaal

Bron: IRIS, bewerking WODC

124.915 127.372 123.711 123.376 126.773 117.627 127.144 87.042

Tabel 5 Aantal aangevraagde toevoegingen (half jaarcijfers) per terrein.

Ressort Amsterdam

Rechtsterrein 1989 1990 1991 1992 1993

verwacht

1993

realisatie

1994

verwacht

1994

realisatie

Wonen 6.834 6.640 6.614 6.500 6.615 5.504 6.647 3.503

Arbeid 5.507 5.741 5.910 7.093 7.295 7.217 7,787 5.026

Sociale Voorzieningen 5.965 6.414 6.881 6.901 7.395 7.515 7.687 6.367

Bestuur 1.707 1.543 1.501 1.455 1.352 1.525 1.272 848

Familie 14.227 14.576 14.744 15.571 15.830 13.434 16.250 11.809

Privaat 10.851 11.020 10.706 10.982 10.910 10.215 10,917 6.905

Totaal-

Bron: IRIS, bewerking WODC

45.581 46.393 46.847 48.910 49.543 130.737 50.587 34.458

Opm. • Totaal exclusief Vreemdelingenrecht

Tabel 6 Aantal afgegeven toevoegingen (half jaarcijfers) per terrein.

-Ressort Amsterdam

Rechtsterrein 1989 1990 1991 . 1992 1993

verwacht

1993

realisatie

1994

verwacht

1994

realisatie

Wonen 6.680 6.457 6.405 6.262 6.125 5.226 5.993 3.111

Arbeid 5.274 5.552 5.700 6.778 6.991 6.853 7.457 4.072

Sociale Voorzieningen 5.859 6.236 6.739 6.709 7.149 7.205 7.454 5.717

Bestuur 1.613 1.449 1.401 1.323 1.217 1.339 1.125 601

Familie 13.673 14.005 14.115 14.875 15.096 12.738 15.486 10.117

Privaat 10.344 10.436 10.140 10.217 10.115 9.351 10.047 5.506

Totaal- 43.897 44.537 44.946

Bron'. IRIS, bewerking WODC

46.500 47.025 43.024 47.846 29.150

Opm. -Totaal exclusief Vreemdelingenrecht
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Tabel 7 Aantal aangevraagde toevoegingen (half jaarcijfers) per terrein.

Ressort Den Haag

Rechtsterrein 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1994

verwacht realisatie verwacht realisatie

Wonen 2.592 2.887 2.614 2.837 2.884 2.413 2.894 1.917

Arbeid 3.645 3.598 3.362 3.877 3.736 4.317 3.782 3.967

Sociale Voorzieningen 3.560 3.866 3.869 3.881 4.036 3.822 4.132 4.388

Bestuur 894 905 815 794 755 545 716 396

Familie 12.608 13.194 13.035 13.498 15.199 11.316 15.896 10.986

Privaat 6,577 6.626 5.752 5.674 5.262 4.657 4.903 3,997

Totaal- 30.057 31.234 29.593 30.725 30.493 27.196 30.529 25.633

Bron: IRIS, bewerking WODC

Opm. •Totaal exclusief Vreemdelingenrecht

Tabel 8 Aantal afgegeven toevoegingen (half jaarcijfers) per terrein.

Ressort Den Haag

Rechtsterrein 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1994

verwacht realisatie verwacht realisatie

Wonen 2,431 2.683 2.431 2.627 2.627 2.217 2.660 1,450

Arbeid 2.186 3.352 3.144 3.614 4.093 4.026 4.500 3.106

Sociale Voorzieningen 3.455 3.665 3.640 3.625 3.755 3.537 3.825 3.609

Bestuur 781 741 690 644 598 404 552 200

Familie 12.045 12.500 12.345 12.672 12.822 10.584 12.995 9.153

Privaat 5.968 5.882 5.139 5.000 4.586 3.961 4.221 2.625

Totaal- ' 28.221 28.958 27.518 28.324 27.973 24.813 27.859 20.143

Bron: IRIS, bewerking WODC

Opm. -Totaal exclusief Vreemdelingenrecht
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Grafiek 1: Aanvragen van toevoegingen in het eerste halfjaar 1989
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Grafiek 2: Aanvragen van toevoegingen in het eerste halfjaar 1990
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Grafiek 3: Aanvragen van toevoegingen in het eerste halfjaar 1991
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Grafiek 4: Aanvragen van toevoegingen in het eerste halfjaar 1992
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Grafiek 5: Aanvragen van toevoegingen in het eerste halfjaar 1993
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Grafiek 6: Aanvragen van toevoegingen in het eerste halfjaar 1994
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ri;l<t , Ontwikkeling beroep advocatuur 1 ®t ` afzaken

Tabel 1 Aantal afgegeven straftoevoegingen (half jaarcijfers) ambtshalve en niet ámbtshalvé

Aard toevoeging 1989 1990-, " , 1991 992 1993

verwacht

1993

realisatie

1994

verwacht

1994

realisatie

Ambtshalve 13.549 13.311"L 13.194 13.919 13.742 13.221 13.841 16.437

Niet-ambtshalve 25.094 - 23.038 23.711, 24.245 23.554 23.120 23.366 19.892

Totaal

Bron: IRIS, bewerking'WODC

38.643 • ; 36.349 ', 36.905 ` X8.164 ... '37.295 36.341 37.207 36.329

Tabel 2 Aantal afgegeven straftoevoegingen ambtshalve (half jaarcijfers) per ressort

Ressort 1989 1990 1991. 1992 1993

verwacht

1993

realisatie

1994

verwacht

1994

realisatie

's-Hertogenbosch 2.819 2.686 2.661 2.919 2.840 3.028 2.868 3.325

Arnhem 2.588 2.490 2,311 2.580 2.442 2.568 2.421 2.650

Den Haag 2.784 2.696 2.728 2.841 2.813 2.525 2.833 3.598

Amsterdam 4.365 4.476 4.651 5.048 5.191 4.426 5.413 5.845

Leeuwarden 993 963 843 531 456 674 . 305 , . 1.019

Totaal

Bron: IRIS, bewerking WODC

13.549 13311 13.194 13.919 13.742 13.221 13.841 16.437

Tabel 3 Aantal afgegeven straftoevoegingen niet-ambtshalve (half jaarcijfers) per ressort 1

Ressort 1989 1990 1991 1992 1993

verwacht

1993

realisatie

1994

verwacht

1994

realisatie

s-Hertogenbosch 4.803 4.511 4.361 4.496 4.275 4.116 4.168 3.402

Arnhem 3.801 3.892 4.102 4.003 4.154 3.959 4.235 3.309

Den Haag 7.123 6.266 6.446 6.432 6.094 6.320 5.904 4.715

Amsterdam 6.781 5.661 5.972 6.745 6.341 6.159 6.361 5.821

Leeuwarden 2.586 2.708 2.830 2.569 2.691 2.566 2.698 2.645

Totaal

Bron: IRIS, bewerking WODC

25.094 23.038 23.711 24.245 23.554 23.120 23.366 19.982
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bijla;,, c, ®t f DDaD^^DD berm p .chts uDra 1989-1994

Tabel 1 aantal spreekuurcliënten bij Buro's voor Rechtshulp (halfjaar cijfers) naar rechtsterrein

Rechtsterrein 1989 1990 1991 1992 1993 1994 f1d994 ; • t
Al w

verwácl t re isatie

Wonen 19.447 18534 19.650 21.042 .17.654 18.942' ° 2Ó_286, } °

Arbeid 24.512 24873 28.224 32.462 34.251, 36.984 `• 34.826

Sociale Voorzieningen 24.625 22,473 23.839 25.404 27.287 27202` , 29506,a

Bestuur 4.713 ', 3.940 3.137 3.243 3.890 3282 4.1'88",

Familie 8.633 7.784 5.623 5.129 5.459 3.824 4.938

Privaat 13.535 16.231 15,353 16.437 15 511 16.600 1'5:892

Civiel totaal- 99.243 93.834 95.834 103.716 104.056 105.173 109,636

Straf totaal

Bron: IRIS, bewerking WODC

6225 6.213 5.361 5.373 5.436 4.996 5.145

Opm. •Totaal exclusief Vreemdelingenrecht
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i 1e

Overzicht van percentages aanspraak-gerechtigden gefinancierde rechtsbijstand in de Nederlandse bevolking van 18 jaar e.o.

Regime totale

bevolking

alleenstaanden niet-

alleenstaanden

gebruikers van

advocaten onder

de bevolking

totaalcijfer

voor gecorrigeer-

de inkomens

(maandinkomens

minus ƒ 300,--)

WROM-regeling 1987 661 93 54 67 73

Nieuw regimeWRB

Afschaffing aftrekposten (minimaal)2 66 93 53 67 73

Afschaffing aftrekposten (maximaal) 59 66

Verscherping grens alleenstaanden 62 81 53 62 70

Berekening o.b.v. CBS-inkomens3 49 73 39 51

1 Dit cijfer wijkt licht af van het gemelde (68%) in Klijn en Van Tulder (1990: 34) vanwege een verfijning van de vakantiegelden.

2 Bij de minimale variant is - in overeenstemming met de plannen van het departement - de aftrek premie ziektekostenverzekering (zowel ZFW-premie als de premie voor parti-

culiere ziektenkostenverzekering) gehandhaafd. Zou men die aftrekpost ook doen vervallen, dan worden de inkomens uiteraard hoger en daarmee dus het aanscherpingseffect

ook,

3 Mevr. Muller heeft in haar berekeningen gebruik gemaakt van het besteedbaar inkomen (in termen van het CBS). De hier gemaakte berekening dient derhalve als controle op

de juistheid van het materiaal waarop wij ons baseren.

Bron: SCP/AVO1987

Hierbij de volgende opmerkingen.

Men ziet dat onder het huidige (lees: anno 1987; red.) regime 66% van de bevolking WROM-gerechtigd is; (...) Tevens ziet men hoezeer het

bestaande stelsel alleenstaanden 'positief discrimineert': waar van de samenwonenden 54% WROM-gerechtigd is, is dat 93% van de alleen-

staanden (...) Dat het nieuwe regime vooral de reikwijdte onder de alleenstaanden inkort is bekend (...) Van 93% zakt het cijfer naar 81%. Bij de

niet-alleenstaanden verandert er niet veel. Dit alles resulteert voor de totale bevolking in een dekkingspercentage van 62%.

Mevr. Muller stelde in haar berekeningen dat van de niet-alleenstaanden 40% WROM-gerechtigd was en van de alleenstaanden bijna 70%

WROM-gerechtigd zou zijn onder het nieuwe stelsel. Men ziet dat beeld in grote trekken bevestigd in de laatste regel. Daarmee is, voor alle dui-

delijkheid, dus niet haar bewering bevestigd, maar het feit dat zij bij haar berekeningen van een ander inkomensbegrip is uitgegaan dan bij de

WROM gehanteerd wordt. (...) Niet haar beeld (de onderste regel) maar de op een na onderste geeft het beste beeld (voorzover men op

bestaand materiaal kan afgaan).

Bron: interne notitie SCP/WODC, 13.10.1992
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Indexering inkomt,„,- . _ : -nze en bijdrage,

De indexeringsregeling

Artikel 9 lid 4 van de WROM bepaalt het volgende:

"De (....) inkomensgrenzen en eigen bijdragen worden jaarlijks gewijzigd met een door Onze minister van justitie vast te stellen percentage, tel-

kens wanneer het indexcijfer der lonen per 30 september van enig jaar ten minste één procent afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer in het

voorgaande jaar. Het percentage van de wijzigingen komt, behoudens afronding op tienden van een procent, overeen met het procentuele ver-

schil tussen deze indexcijfers. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat onder indexcijfer der lonen wordt verstaan."

In het'Besluit begripsomschrijving indexcijfer lonen WROM' (Stb. 1985,583) wordt vervolgens nader aangegeven dat hier bedoeld wordt:

'het indexcijfer van regelingslonen per week en per maand (inclusief spaarloon, vakantietoeslag en andere uitkeringen) van volwassen werkne-

mers in het particulier bedrijf, zoals op basis van het jaar 1980 werd berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de stand op de

laatste werkdag van elke kalendermaand en voor de eerste maal, al dan niet voorlopig, wordt gepubliceerd in het Statistisch Bulletin van het

Centraal Bureau voor de Statistiek.'

De indexeringspraktijk

Tabel 1 biedt een overzicht van de jaarlijkse stijgingspercentages zoals deze zijn weergegeven in de jaarlijkse aanpassingsbesluiten in de perio-

de 1982 - 1993 in samenhang met de percentages volgens het bovengenoemde indexcijfer der regelingslonen enerzijds en de percentages

zoals toegepast bij de aanpassing van de alimentaties anderzijds.

Tabel 1: Aanpassingspercentages inkomensgrenzen 1982 - 1993

Jaar WROM Regelingslonen Alimentaties

1982 3.0% 3.5% 3%

1983 -- 7.3% 6.4%

1984 2,7%

1985 -- 0.4% 0.5%

1986 1.1 % 1.3% 1.1 %

1987 12% 1.3% 1,3%

1988 -- 0.4% 0.5%

1989 1.0% 0.4% 1.0%

1990 1.6% 13% 1.6%

1991 3.3% 2.9% 3.2%

1992 3.7% 3.6% 3.7%1

1993 4.4% 4.3% 4.2 %

1 Vanaf 1992 is binnen de alimentatieregeling gekozen voor de koppeling aan het indexcijfer der regelingslonen algemeen.
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Voorgaande tabel 1 brengt verschillende afwijkingen in beeld. Allereerst dient gewezen te worden op de situatie in 1983. Onduidelijk is waarom

er toen geen sprake is geweest van een aanpassing binnen de WROM; de alimentatie is toen wel aangepast. Gegeven het naar verhouding

hoge aanpassingspercentage van de regelingslonen dat jaar, betekent dit een grote afwijking. Voor 1984 geldt dat de alimentatie bij uitzonde-

ringswetje niet werd aangepast. De WROM volgde evenwel zonder een dergelijk wetje. In 1985 werd conform de wettelijke regeling niet aange-

past; de stijging der regelingslonen is minder dan 1%. In de jaren 1986 en 1987 wordt de alimentatie gevolgd. Dat lijkt ook het geval in 1988 als

kan worden aangenomen dat men toen de aanpassingsdrempel (die voor de regelingslonen geldt) heeft gehanteerd. De daarop volgende jaren

tot en met 1993 zijn dan consistent: de WROM volgt de alimentatie.

Tevens blijkt dat in de praktijk voor de aanpassing van de eigen bijdrages verschillende aanpassingspercentages voor de verschillende inko-

menscategorieën zijn gehanteerd. In tabel 2 worden de afwijkingen van de stijgingspercentages van de eigen bijdragen ten opzichte van het

indexcijfer der regelingslonen per inkomensinterval weergegeven.

Naast de gerealiseerde stijging van de bedragen in 1993

(t.o.v. van 1981 dan wel 19842) is het stijgingspercentage gerealiseerd bij een correcte toepassing van de, in de jaarlijkse aanpassingsbesluiten

genoemde, percentages enerzijds en het stijgingspercentage conform een correcte volging van het jaarlijkse indexcijfer der regelingslonen.

Steeds is daarbij rekening gehouden met een correcte afronding van de bedragen.

Tabel 2: Gerealiseerde en wettelijke voorgeschreven stijgingspercentages eigen bijdragen 1981-1993

Inl bmenscategorie Gerealiseerde stijging

t.o.v 1981/1984

Stijging conform

Aanpassingsbesluiten

1 Laagste 0.0 %1 20.0 %1

2 8.3 %1 . 16.7 %1

3 13.6%1 18.2%1

4 .26.7 % 20.0 %

5 27.3% 21.8%

6 20.0% 21.2%

7 Hóogs[e 22.9% 21.0%

1 De laagste drie inkomenscategorieën waren in de periode 1981-1983 geen eigen bijdrage verschuldigd. Het stijgingspercentage is daarom

berekend vanaf 1984.
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Voor de ontwikkeling van de totale omvang van het aantal WROM-gerechtigden in de periode 1981-1993 is de ontwikkeling van de hoogste inkomenscategorie

(de bovengrens) van belang. In tabel 3 wordt daarom de ontwikkeling weergegeven van die inkomensgrens tussen 1981 en 1993.

Tabel 3: Ontwikkeling van de bovenste inkomensgrens WROM (voor samen-

wonenden/gehuwden) 1981-1993

Jaar Geldende bovengrens Bovengrens conform regeling

1981 ƒ2500, f 2500

1982 f 2575 ƒ2600

1983 f 2575 f 2775

1984 f 2575 f 2850

1985 f 2575 f 2850

1986 f 2600 f 2900

1987 f 2625 f 2950

1988 f 2650 f 2950

1989 f 2650 f 2950

1990 f 2700 f 3025

1991 ƒ2800 ƒ3100

1992 f 2900 f 3225

1993 f 3025 f 3350
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S -advies inde-

Frank van Tulder, Sociaal en Cultureel Planbureau

Inleiding

De Werkgroep Gebruik Gefinancierde Rechtsbijstand heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau om advies gevraagd over het indexeringsme-

chanisme voor inkomensgrenzen en eigen bijdragen in de Wet op de rechtsbijstand (WRB). Deze korte notitie geeft een aantal overwegingen

die bij een keuze voor een indexeringsmechanisme van belang zijn.

Indexering en doel WRB

Bij de bepaling van het wenselijke indexeringsmechanisme moet het doel van de rechtsbijstandsregeling centraal staan. Het doel van de rege-

ling is om toegang tot rechtsbijstand te verzekeren aan hen die daarvoor niet zelf over voldoende financiële middelen beschikken. Nu is de vraag

hoe het begrip 'voldoende financiële middelen' moet worden geoperationaliseerd. Daarbij zijn logisch gezien twee mogelijke benaderingen van

dit begrip in de tijd : (1) een benadering via het principe van draagkracht of (2) een benadering via het principe van de boven-minimale beste-

dingsruimte.

Beide keuzes kunnen betekenen dat het aandeel rechthebbenden in de bevolking in de loop van de tijd verandert. Dit is echter op grond van de

gekozen benadering te motiveren (zie onder) en is van secundair belang; het constant houden van het aandeel rechthebbenden moet geen doel

op zich zijn. Daaruit volgt dan ook dat een zo goed mogelijk corrigeren van inkomensgrenzen voor de feitelijke inkomensontwikkeling (bijvoor-

beeld via indexering met een loonindexcijfer) niet de meest voor de hand liggende keus is.

Benadering via draagkracht

Hierbij vergelijkt men inkomens in de tijd via een correctie voor het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Uit die keuze volgt dat zowel inko-

mensgrenzen (=draagkrachtgrenzen) als eigen bijdragen (= voor de dienstverlening van de advocaat opgeofferde koopkracht) met dit indexcijfer

worden geïndexeerd.

Logisch gevolg van deze keuze is dat de vraag of het indexeringsmechanisme leidt tot een groei dan wel afname van het aandeel van de bevol-

king dat recht heeft op een toevoeging van secundair belang is. Als het aandeel groeit, dan is dat omdat een steeds toenemend deel van de

bevolking onder de WRB-draagkrachtgrens valt; een steeds groter deel van de bevolking kan dan, in de'optiek van de draagkracht-benadering,

de diensten van de advocaat niet geheel zelf betalen. Neemt het aandeel af, dan is dat omdat de welvaart toeneemt en de draagkracht van de

bevolking stijgt; daarmee stijgen dus ook de mogelijkheden om geheel zelf de advocaat te betalen.

Van sommige zijden is de zorg uitgesproken dat een koppeling van de eigen bijdragen aan het prijsindexcijfer ten nadele van de laagste inko-

mensgroepen uitvalt. Als namelijk hun koopkracht achterblijft, zou de (minimum-)eigen bijdrage harder stijgen dan het inkomen. Dit geld echter

net zo sterk voor een koppeling aan de regelingslonen. Daarbij kan het sociaal minimum net zo zeer achterblijven (in tijden van denivellering).

Het geschetste effect is eerder toe te schrijven aan het gegeven dat er in de huidige WRB sprake is van eigen-bijdragen-trappen en niet van een

glijdende schaal. Wanneer er sprake zou zijn van een glijdende schaal, dan zou een lager reëel inkomen immers, onder overigens gelijke

omstandigheden, tot een lagere reële eigen bijdrage leiden.

Benadering via bovenminimale bestedingsruimte
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Een andere optie is de eigen bijdrage af te leiden van de bestedingsruimte die een huishouden heeft boven het voor dat huishouden geldende

sociale minimum. Hier wordt draagkracht dus geoperationaliseerd als datgene wat het huishouden overhoudt, nadat de sociaal minimaal nood-

zakelijk geachte uitgaven zijn gedaan. Het meest voor de hand liggend is daarbij de eigen bijdrage te berekenen als een bepaald percentage

van het verschil tussen het inkomen en het sociaal minimum plus een bodembedrag. Het bodembedrag is een nader vast te stellen bedrag, dat

in principe kan worden betaald uit de opslag op de noodzakelijke uitgaven, zoals die in het sociaal minimum is vervat.'Dit bedrag kan worden

geïndexeerd door het via een te kiezen vast percentage aan genoemde opslag in het sociaal minimum te relateren.

Deze keuze zegt op zichzelf nog niets over de hoogte van de percentages van de opslag en de bovenminimale bestedingsruimte die bij de vast-

stelling van de eigen bijdrage worden gehanteerd en daarmee dus niets over de absolute hoogte van de eigen bijdragen. Maar de keuze legt

wèl het indexeringsmechanisme logisch vast; tevens zou deze systematiek dan ook consequent in de WRB-eigen-bijdrage-regeling (ook op één

tijdstip) moeten worden gehanteerd.1

Het verschil met de vorige benadering is dat veranderingen in het sociaal minimum doorwerken in de eigen bijdragen. Als de opvattingen over

de minimaal noodzakelijke uitgaven wijzigen, dan komt dit in deze benadering wèl tot uiting en in de benadering via de koopkracht niet.

1 De aldus geformuleerde systematiek is in principe dezelfde als eerder dóor het SCP voorgesteld, in de vorm van het gelijke drempel-tarief. In beide gevallen is op één tijdstip

sprake van een verband tussen de eigen bijdrage p en het inkomen Y van de vorm: p= a+b.Y
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Verhoging van eigen i eroep L

Inleiding

De Werkgroep Gebruik Gefinancierde Rechtsbijstand onderzoekt de daling van het beroep op de gefinancierde rechtshulp die is opgetreden bij

de invoering van de Wet op de rechtsbijstand (WRB) begin 1994. De werkgroep heeft, via A. Klijn (WODC), per brief van 6 december 1994 aan

het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd te schatten welke gevolgen de wijzigingen van de eigen bijdragen regelingen op het terrein

van de gefinancierde rechtshulp en de verhoging van de griffierechten hebben gehad. Het gaat daarbij om de gevolgen voor het beroep op de

dienstverlening door de advocatuur in het algemeen en de toegevoegde advocatuur in het bijzonder.

Deze notitie bevat de resultaten van deze analyse. De notitie is opgesteld door F.P. van-Tulder van het SCP, in intensieve samenspraak met A.

Klijn.

Op basis van analyses op het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO'91) van het SCP zijn de effecten op het gebruik van (toege-

voegde) rechtshulp geschat van:

1 de nieuwe eigen bijdragen voor toevoegingen conform de WRB-systematiek. Daarbij is de vanaf 16-3-1994 tot 1-6-1994 geldende regeling ver-

geleken met de in 1993 geldende (zie tabel 1).

2 de verhoging van de griffierechten. Hier is de regeling 1994 vergeleken met die van 1993. Het volle tarief van de meeste griffierechten is daar-

bij circa 20% verhoogd, m.u.v. zaken in personen- en familierecht bij rechtbanken: daarbij vond een verhoging van 50% plaats.

Merk op dat ook tussen 1992 en 1993 de griffierechten zijn verhoogd. De effecten van laatstgenoemde verhoging zijn niet verdisconteerd.

Twee opmerkingen zijn van belang bij de interpretatie van de resultaten van de volgende exercities. In de eerste plaats geven zij een schatting

van de reacties van de rechtshulpzoekenden op de nieuwe regelingen.. Eventuele effecten die het gevolg zijn van reacties van rechtshulpaanbie-

ders (Buro's voor Rechtshulp, Raden voor Rechtsbijstand, advocatuur) kunnen hier niet worden verdisconteerd. ,

In de tweede plaats geven zij een schatting van het aantal personen dat gebruik maakt van (gefinancierde) rechtshulp en niet van het aantal

zaken of toevoegingen. Wanneer dus bijvoorbeeld in het verleden tweetoevoegingen betrekking hadden op de rechtsbijstand aan één persoon

en deze toevoegingen bij invoering van de WRB worden samengevoegd, heeft dit effect op het aantal toevoegingen, maar niet op de hier weer-

gegeven ramingen.

Opzet simulaties

Inkomens; eigen bijdragen; rechthebbenden

De eigen bijdragen voor de diensten van de advocaat zijn in principe conform eerdere exercities vastgesteld (zie.bijvoorbeeld Van Tulder en

Janssen, 1988; Klijn en Van Tulder, 1990 en notities SCP/WODC 1990, 1993). Dat wil zeggen dat het voor de WROMIWRB relevante inkomen

op basis van het AVO'91 zo goed mogelijk is nagebootst. Ook nu kan de vermogenstoets dus niet worden nagebootst. De resultaten zijn steeds

herwogen en opgehoogd naar nationale totalen.

Het basisbestand en de daarop betrekking hebbende gedragsreacties hebben betrekking op het jaar 1991. De simulaties hebben betrekking op

de jaren 1993 en 1994. De nominale inkomens (van belang voor de vaststelling van de WROM/WRB-bijdrage) zijn, daarom met de macro-ont-

wikkeling van de nominale vrij besteedbare inkomens over 1991-1993 respectievelijk 1991-1994 opgehoogd. Dit betekent dat in de wijzigingen

van 1993 op 1994 de inkomensontwikkeling is verwerkt.
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Bij de gedragsreacties (zie volgende paragraaf) zijn inkomens en eigen bijdragen in reële termen te interpreteren. Daarom zijn voor de simula-

ties in 1993 en 1994 de inkomens en prijzen naar de prijzen van 1991 omgerekend.

(zie tabel 1 op blz. 66)

Tabel 1 op pagina 66 geeft de gesimuleerde eigen bijdragen-regelingen en tevens welk deel van de bevolking (in personen van 16 jaar en

ouder); in procenten naar schatting in de verschillende relevante inkomensklassen valt.

Volgens de schatting stijgt het deel van de bevolking dat geen recht op een toevoeging heeft van 47% in 1993 tot 52% in 1994. Het comple-

ment, het percentage rechthebbenden, daalt dus van 53% naar 48%. Daarmee ligt het aantal rechthebbenden in 1994 10% (en 5%-punt) lager

dan in 1993. Voor de laagste eigen bijdrage (f25/50) kwam in 1993 22% in aanmerking; in 1994 geldt de laagste eigen bijdrage (f110) naar

schatting voor 17% van de bevolking. Het aandeel van de bevolking dat bij het aanspannen van een rechtszaak recht heeft op een korting op de

griffierechten tot een kwart van het basistarief daalt van circa 40% in 1993 tot 17% in 1994.

Advies- en procesbijstand; eigen bijdragen en kosten

Ten opzichte van eerdere simulaties zijn een aantal vernieuwingen/uitbreidingen doorgevoerd. Omdat, anders dan in eerdere analyses, ook de

gevolgen van een verhoging van de griffierechten onderwerp van analyse zijn, is nu een onderscheid gemaakt tussen advies- en procesbijstand

(en advies- en procestoevoegingen). Grofweg betreft adviesbijstand lichtere vormen van bijstand, waarbij geen procesvertegenwoordiging door

de advocaat bij kantongerecht, rechtbank, gerechtshof of Hoge Raad plaatsvindt. Onder de adviestoevoegingen vallen ook de zogenaamde bijla-

ge B-zaken (zaken voor administratief-rechtelijke instanties). Dit onderscheid is van belang om de mogelijke gevolgen van de verhoging van de

griffierechten in beeld te brengen. (Vrijwel) alleen bij procestoevoegingen spelen deze griffierechten immers een rol. De prijs van een adviestoe-

voeging bestaat in de analyses alleen uit de eigen bijdrage voor de advocaat; de prijs van een procestoevoeging is de som van deze eigen bij-

drage en het te betalen griffierecht.

De griffierechten kunnen overigens slechts ruw worden benaderd, omdat weinig over de exacte rechtsgang bekend is en hierover ook in het

AVO'91 geen gegevens beschikbaar zijn. Het griffierecht voor personen- en familiezaken bij rechtbanken is als uitgangspunt genomen. Dit bete-

kent een griffierecht (bij vol tarief) van f200 in 1991, f235 in 1993 en f350 in 1994. Merk overigens op dat de relatieve verhoging voor dit type

zaken sterker was dan voor de meeste andere typen. Mogelijk wordt het effect van de verhoging van de griffierechten zodoende nog overschat.

Opgemerkt moet worden dat in deze analyses alleen het gebruik van de advocaat door particulieren in beeld wordt gebracht. Het beroep op de

advocaat door bedrijven blijft buiten beeld. Ook het beroep op de rechter door particulieren zonder tussenkomst van een advocaat blijft buiten

beschouwing.

Nu zijn in het AVO'91 -bestand geen gegevens aanwezig waaruit direct kan worden afgeleid of het gebruik van een (toegevoegd) advocaat

advies- of procesbijstand betreft. Daarom is het bestand verrijkt met IRIS-informatie over het aandeel van de twee typen toevoegingen per eigen

bijdrage-klasse in 1991. Het aandeel van de adviestoevoegingen blijkt daarbij in de hogere eigen bijdrage-klassen duidelijk lager (50% in de

laagste; 33% in de hoogste). Verondersteld is dat laatstgenoemd percentage ook voor niet-WROM-rechthebbenden gold; rechtstreekse gege-

vens daarover ontbreken.

Uitgaande van deze cijfers is, via een random-procedure, het gebruik van de advocaat in het AVO-bestand opgedeeld-in advies- en procesbij-

stand.

Verder is, in tegenstelling tot eerdere simulaties-(m.u.v. SCP/WODC 1993), nu expliciet aandacht besteed aan de aftoppingskwestie. De eigen

bijdrage kan nooit hoger zijn dan de bruto kosten van de toevoeging. Onder bruto kosten verstaan we daarbij het totale honorarium dat de
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tabel 1 : Inkomensklassen en eigen bijdragen WROM (1993) en WRB (per 16-03-1994)

1993 1994

inkomena

eigen

bijdrage

aandeel

bev. (%) inkomena

eigen

bijdrage

aandeel

bev. (%)

1775 -1775

1525 25/500 22 (-1245) 110° 17

1775-1960

1775-2050 (1525-1800) 65° 9 (1245-1370) 180d 7

1960-2070

(1370-1450) 255d 3

2070-2170

2050-2400 (1800-2150) 1250 9 (1450-1520) 350d 2

2170-2275

(1520-1595) 450d 3

2 72 5-2375

(1595-1665) 565d 2

2375-2480

2400-2575 (2150-2325) 190d 3 (1665-1735) 670d 3

2480-2580

(1735-1805) 795d 2

2580-2685

2575-2750 (2325-2500) 350d 4 (1805-1880) 935d 2

2685-2790

(1880-1955) 1060d 2

2790-2895

2750-2875 (2500-2625) 480d 3 (1955-2025) 1180d 2

2895-3000

2875-3025 (2625-2775) 645d 3 (2025-2100) 1305d 2

geen recht geen recht

> 3025 (> 2775) optoevoegingb 47 > 3000 op toevoegingb 52

a Via WROM/WRB bepaald maandinkomen voor niet alleenstaanden; tussen haakjes inkomensgrenzen voor alleenstaanden,

b Geschatte gemiddeld commercieel tarief voor advies-respectievelijk procesbijstand: in 1993 f 1463 resp. f 2357 en in 1994

f 1545 resp. f 2488.

c Griffierecht een kwart van het vol-tarief.

d Griffierecht de helft van het vol-tarief

Bron: Sociaal Memo, juli 1993 en juli 1994 en AVO'91 (Sociaal en Cultureel Planbureau)
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advocaat voor de toevoeging ontvangt. Dit is dus de som van de door de gebruiker betaalde eigen bijdrage en het door het ministerie van

Justitie bijgepaste toevoegingsbedrag (dit laatste noemen we de netto kosten van de toevoeging).

Vroeger speelde deze aftoppingskwestie nauwelijks, omdat de eigen bijdragen onder de WROM vrijwel nooit deze bruto kosten te boven gingen.

Met de in de WRB doorgevoerde verhogingen is dit echter anders.

De vraag rijst daarbij in hoeverre de prijsbewuste rechtshulpzoekende in zijn afweging om al dan niet een advocaat in te schakelen het maxima-

le WRB-tarief betrekt, dan wel eerder het feitelijke (dat wil zeggen mogelijke afgetopte) bedrag. In de gepresenteerde hoofdvarianten van de

simulaties wordt van het laatste uitgegaan. Dat wil dus zeggen dat bij de eigen bijdragen de aftopping wordt verdisconteerd. In een gevoelig-

heidsanalyse zal de andere mogelijkheid (de aftopping speelt geen rol in de afweging; de gebruiker houdt rekening met het maximaal mogelijke

tarief voor procesbijstand) worden bekeken.

Wat betreft de bruto kosten zijn op 1991 betrekking hebbende cijfers van IRIS gebruikt. Deze zijn gedifferentieerd naar advies- en procestoevoe-

gingen. Verondersteld is dat deze kosten over 1991-1993 niet wezenlijk zijn veranderd. De bruto kosten van een toevoeging zijn in 1994 25%

hoger gesteld dan in 1993 vanwege de verhoging van de honorering met dat percentage bij invoering van de WRB.

Aan gebruikers van een advocaat is nu een bruto-kostenbedrag toegekend via een random-procedure, waarbij de verdeling van de bruto-kosten

conform de IRIS-registratie uitgangspunt vormt. Wanneer dit bruto bedrag lager is dan de eigen bijdrage, wordt laatstgenoemde afgetopt.

Een apart probleem vormt de prijs die gebruikers van een advocaat die buiten de WROM/WRB vallen moeten betalen. Het gemiddelde van deze

prijs op de commerciële markt is geschat door het geldende normuurloon (f255 in 1991, f265 in 1993 en f280 in 1994) te vermenigvuldigen

met het aantal uren dienstverlening dat volgens de IRIS-registratie bij een advies- dan wel procestoevoeging hoort (gemiddeld 5,5 respectievelijk

8,9 uur). Cijfers uit 1988-1992 laten zien dat dit aantal uren betrekkelijk constant is, al lijkt een lichte (hier niet verdisconteerde) trend waarneem-

baar.

Via een vergelijkbare random-procedure als in het bovenstaande is aan alle gebruikers van een commerciële advocaat een bruto-kosten-bedrag

toegerekend dat gemiddeld uitkomt op genoemde IRIS-cijfers. Deze bruto-kosten vormen de prijs voor de commerciële advocaat.

Schatting gedragsreacties

Evenals in eerder analyses is bij het schatten van de gedragsreacties gebruik gemaakt van een logit-model. In voorgaande analyses was echter

alleen sprake van het al dan niet gebruik maken van een advocaat. Nu echter worden, vanwege de analyse van de griffierechten, drie mogelijke

opties voor de individuele rechtshulpzoekende onderscheiden: het niet gebruiken van de diensten van de advocaat, het alleen gebruiken van de

advocaat voor adviesbijstand en het gebruik voor procesbijstand. Daarbij kan bijvoorbeeld adviesbijstand prijsgevoeliger zijn dan procesbijstand.

Daartoe is het logit-model aangepast zodat de 3 mogelijke keuzes zijn gemodelleerd.

De waarschijnlijkheid van de drie keuzes is afhankelijk van een aantal achtergrondkenmerken van de respondent die een indicatie vormen van

de mogelijkheid dat juridische problemen optreden (zoals leeftijd, burgerlijke staat, bron inkomen, hoogte inkomen) en de hoogte van de te beta-

len eigen bijdrage.

Het bleek niet mogelijk de effecten van de prijs van adviesbijstand versus die van procesbijstand afzonderlijk te evalueren. Het verschil, dat zijn

voornamelijk de griffierechten, zijn namelijk via de mogelijke kortingen op het vol tarief te sterk gekoppeld aan de eigen bijdrage van de advo-

caat. Daarom is bij het bepalen van de gedragsreactie in eerste instantie de eigen bijdrage, inclusief griffierecht, betrokken.

De verklarende variabelen geven, evenals in de vorige exercities in het algemeen, de te verwachten verbanden aan. De laatste twee regels van

de tabel geven de inkomens- en de prijsgevoeligheid van het gebruik van de advocaat voor advies- respectievelijk procesbijstand.
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Tabel 2 geeft de uitkomsten van de analyse van het logit-model voor de waarschijnlijkheid dat een beroep wordt gedaan op de advocaatadvies-

bijstand (pl) dan wel procesbijstand (p2). Daarbij worden de relaties weergegeven in de vorm van lineaire optelbare functies van de achtergrond-

kenmerken f1 en f2, waarbij geldt:
efi(s)

Pl = 1 + efl(s) + e f2(x)

ef2(s)

P2 = 1 + ef,(s) + ef2(s)

Een positief/negatief teken in de tabel geeft aan dat de betreffende variabele de waarschijnlijkheid van het gebruik van de advocaat voor respec-

tievelijk advies- en procesbijstand groter respectievelijk kleiner maakt. Wanneer de coëfficiënt bij adviesbijstand duidelijk hoger ligt dan bij proces-

bijstand, betekent dit dat de desbetreffende variabele meer effect heeft op het gebruik van advies- dan op dat van procesbijstand en omgekeerd.

(Op 5%-niveau) significante waarden in de tabel zijn met een * aangegeven.

Tabel 2 Uitkomsten analyse gedragsreactiest

'verklarende' variabelen2

constante

gescheiden

uitkeringsontvanger

zelfstandige

in loondienst

middelbaar/hoger opgeleid

huurder

stedeling

man

jonger dan 35

ouder dan 65

aantal volwassenen in huishouden

aantal kinderen in huishouden

beschikbaar inkomen (x 100.000 gld

eigen bijdrage (x 1000 gld. )

adviesbijstand (f1( X ) ) procesbijstan

4,5* 4,1*

1,8* 2,0*

0,5* 0,8*

1,2* 1,5*

-0,0 0,2

0,3* 0,0

0,3* 0 ,0

0,5* 0,4*

0,6* 0,4*

-0,1 -0,0

1,7* - 0,8*

-0,2 - 0,1

-0,0 -0,0

1,2* 0,9*

0,3* -0,1

1 Op 5%-niveau significante coëfficiënten zijn met * aangegeven.

2 Bij dichotome variabelen (dat zijn alle, behalve aantal volwassenen/kinderen, inkomen en eigen bijdrage) geldt steeds: 0=nee, 1=ja.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

d (f2( X) )
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Procesbijstand blijkt iets minder inkomensgevoelig dan adviesbijstand. Een duidelijker verschil is er in prijsgevoeligheid. Bij adviesbijstand wordt

een duidelijke (significante) prijsgevoeligheid gevonden, bij procesbijstand is deze veel lager (circa een derde) en niet significant.

Het is ook uit ander onderzoek bekend dat de prijsgevoeligheid van het beroep op dienstverlening afneemt naarmate het belang van die dienst-

verlening groter is of althans hoger wordt ingeschat. Bij procesbijstand zal het in het algemeen om ernstiger zaken gaan dan bij adviesbijstand;

het is dan ook niet te verwonderen dat de prijsgevoeligheid bij de adviesbijstand hoger is.1 Daar kan nog bijkomen dat bij procedures de uitein-

delijk te betalen prijs met meer onzekerheid is omgeven, omdat mogelijk verhaal van proceskosten op de tegenpartij kan plaatsvinden. Ten slot-

te kan de prijsgevoeligheid van procesbijstand worden geremd doordat bij procesbijstand aan gedaagden griffierechten niet van belang zijn.

Met als uitgangspunt dat bij adviestoevoegingen de eigen bijdrage zonder griffierechten het meest bepalend is voor de keus van de rechtzoe-

kende is bij de verdere simulaties van adviesbijstand de prijs van een procestoevoeging vervangen door die van een adviestoevoeging.2 Dit is

overigens niet gebeurd bij de gevoeligheidsanalyse zonder aftopping.

Uitkomsten

Tabel 3 geeft de gesimuleerde effecten van de wijzigingen in de regelingen van 1993 op 1994 voor het beroep op advies en procesbijstand (in

procenten). De eerste 3 rijen hebben alleen betrekking op toevoegingen, dus het gebruik van de advocaat onder de gefinancierde rechtshulp

(WROM respectievelijk WRB).

De laatste drie rijen hebben betrekking op alle gebruik van de advocaat door particuliere huishoudens (dus inclusief de commerciële markt). De

eerste kolommen hebben alleen betrekking op de verhoging van de eigen bijdrage voor de advocaat, in de laatste kolommen is ook de verho-

ging van de griffierechten verdisconteerd.

Tabel 3 Effect wijzigingen eigen bijdragen 1993-1994 op gebruik advocaat door particulieren (%)

gefinancierde rechtsbj/stand

adviestoevoegingen

procestoevoegingen

totaal toevoegingen

totale rechtsbjstand

adviesbijstand

procesbijstand

totaal advocaatgebruik

Bron Sociaal en Gulturteel Planbureau

eigen bijdrage advocaat bovendien: griffierechten

- 17

- 12

- 14

-6

- 1

- 17

- 13

- 15

-6

-2

-3 -3

1 Dit is in overeenstemming met het eerder vermelde gegeven dat het aandeel van de adviestoevoegingen in het totaal aantal toevoegingen kleiner is in

de hogere eigen bijdrage-klassen.

2 Daarbij is gebruik gemaakt van een benadering van de in 1991 geldende relatie tussen de eigen bijdrage exclusief en inclusief griffierecht. Deze is^ prijs

procestoevoeging = 152 + 1,49*prijs adviestoevoeging.
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De tabel laat op het gebied van de toevoegingen een reductie van 15% zien. Daarbij is de reductie het sterkst bij de adviestoevoegingen (-17%)

en minder sterk bij de procestoevoegingen (-13%). Dit komt met name door de eerder geconstateerde verschillen in prijsgevoeligheid. Bij proces-

toevoegingen gaat het gemiddeld om ernstiger problemen.

De griffierechten spelen slechts een marginale rol; zonder de verhoging van griffierechten was de reductie in het beroep op de advocaat voor

procesbijstand slechts 1%-punt lager geweest.

In het algemeen lijkt het belangrijkste effect het buiten de WROM/WRB vallen van een groter deel van de advocaatgebruikers; in het boven-

staande bleek het aantal rechthebbenden met circa 10% te dalen. Deels is dit het gevolg van de verscherping van de grenzen voor alleenstaan-

den, deels door enige verscherping van de hoogste inkomensgrens van de regeling (van f3025 in 1993 tot f3000 medio 1994). Dit effect heeft

dus niets met gedragsreacties te maken. Het effect op het gebruik van de advocaat (binnen en buiten WRB te zamen) is dan ook veel geringer

(-3%). Dit alles betekent dat de commerciële markt voor de advocatuur groter wordt: het commerciële beroep op de advocaat door particulieren

stijgt door de invoering van de WRB naar schatting met 10%.

Op basis van deze schattingen is te verwachten dat er per 100 toevoegingen in 1993 nog 85 in 1994 zullen plaatsvinden: 9 toevoegingen wor-

den omgezet in commerciële dienstverlening van de advocaat, de resterende 6 vormen een vermindering van het beroep op de advocaat.3

Tabel 4 brengt de effecten op het gebruik in beeld per inkomensgroep. Daarbij zijn de WROM-inkomensklassen uit 1993 als richtsnoer gebruikt.

De tabel brengt eerst in beeld wat de relatieve en (tussen haakjes) absolute wijzigingen in de eigen bijdragen zijn voor de verschillende inko-

mensgroepen (in constante prijzen van 1991). Vervolgens worden de effecten in het beroep op advies- en procesbijstand geschat.

WROM-klasse 93 eigen bijdrage toename toename advies proces- totaal

(gehuwdenlnkomen) adviesa eigen bijdrage

procesa

bijstand bijstand gebruik

< 1775 419% f 99 114% f 117 -3 -0 -2

1775-2050 357 % f 219 295 % f 345 -8 -2 -4

2050-2400 372% ƒ439 400% f 694 -15 -4 -8

2400-2575 365% ƒ656 354% f 1030 -23 -6 -13

2575-2750 141 % ƒ461 216% f 956 -17 -6 -10

2750-2875 77 % ƒ334 146% f 821 -13 -5 -8

2875-3025 160% ƒ776 227 % f 1589 -22 -8 -14

Geen recht in 1993 3% f 36 6 % f 158 -1 -1 -1

Totaal 24% f 173 27% f 341 -6 -2 -3

a Relatieve stijgingen in % en absolute wijzigingen (in gld), in prijzen van 1991.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

3 Deze 6% is gerelateerd aan het beroep op de toegevoegde advocaat en komt overeen met de in tabel 3 genoemde vermindering van 3% in het totale

(dus inclusief commerciële) beroep op de advocaat.
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De relatieve stijging in de eigen bijdragen bij adviestoevoegingen is het sterkst voor de laagste en midden-inkomensgroepen; personen met

inkomens tot circa 2.600 gulden worden met circa een verviervoudiging geconfronteerd. Een vergelijkbare stijging doet zich bij de procestoevoe-

gingen vooral voor bij de midden-inkomensgroepen (inkomens tussen 2.000 en 2.500 gulden); dit is het effect van het steilere trappen-systeem

in de nieuwe regeling, dat bovendien doorwerkt in de griffierechten. De absolute stijging is het grootst voor de groep die in 1993 nog net recht

had op een toevoeging (één na laatste rij). Het grootste deel van deze groep heeft in 1994 geen recht meer op gefinancierde rechtsbijstand en

moet het commerciële tarief betalen. Voor personen die ook in 1993 al buiten de WROM vielen verandert er relatief het minste: zij hebben naast

de griffierechten alleen met enige verhoging van de commerciële tarieven te maken.

Het beroep op de advocaat neemt dan ook het sterkst af in de middelste en de hoogste eigen-bijdragen groepen (met WROM/WRB-inkomens

tussen 2050 en 2750 of tussen 2875 en 3025 gulden). Het gaat daarbij om circa 20% reductie in het beroep op adviesbijstand en 6 à 8% in het

beroep op procesbijstand.

Ge voeligheidsanal yses

Wanneer geen aftopping van eigen bijdragen plaatsvindt (dus wordt uitgegaan van de maximaal mogelijke eigen bijdrage, inclusief griffierech-

ten), dan worden de geschatte effecten slechts marginaal groter. Zo vermindert het aantal adviestoevoegingen dan met 18% in plaats van 17%.

Wanneer wordt verondersteld dat het commerciële tarief een factor 10/8 hoger ligt dan in bovengenoemde varianten, dan worden de geschatte

effecten daarentegen iets geringer. Zo daalt het aantal toevoegingen dan met 14% in plaats van 15%.

De uitkomsten zijn dus weinig gevoelig voor de exacte veronderstellingen op deze gebieden.
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