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1 Twee invalshoeken

1.1 Voorziening en oplossingsstrategie

Dit is het derde tussentijdse verslag van het onderzoek dat het WODC in opdracht
van de raden voor rechtsbijstand sinds januari 1996 uitvoert ter evaluatie van de
Wet op de rechtsbijstand (Wrb: Stb. 1993, 775). Het onderzoek dient ertoe inzicht
te geven in de feitelijke gevolgen van de wet met betrekking tot de
toegankelijkheid.
Vanuit twee invalshoeken kan men kijken naar de gevolgen van de Wrb. Enerzijds
is het mogelijk de aandacht te richten op de gevolgen van de getroffen maatregelen
ten aanzien van de gesubsidieerde rechtsbij stand als collectieve voorziening.' De
term `juridische bijstand' in dat verband gebruikt staat voor gebruik van van
overheidswege gesubsidieerde rechtsbijstand. Anderzijds is het mogelijk de
aandacht te richten op het gedrag van individuen in reactie op door hen ervaren
problemen. Het beroep op juridische bijstand is onder die invalshoek bezien een
mogelijke oplossingsstrategie. We lichten dat verschil in invalshoek hieronder
nader toe.

1.1.1 Gesubsidieerde rechtsbijstand als collectieve voorziening

Gesubsidieerde rechtsbijstand opgevat als collectieve voorziening valt als een vorm
van correctie van mogelijke gevolgen van maatschappelijke inkomensongelijkheid
te beschouwen. Dergelijk `herverdelend optreden' vloeit voort uit een van de
centrale taakstellingen van de overheid binnen een verzorgingsstaat: de zorg voor
de algemene toegankelijkheid van de rechtspraak. Om te voorkomen dat die
toegang alleen op grond van inkomensoverwegingen geblokkeerd zou worden,
stelt de overheid juridische dienstverlening beneden de geldende marktprijs ter
beschikking. Door middel van subsidiëring dus. Zo bezien is gesubsidieerde
rechtsbijstand een profijt-voorziening in de zin zoals gedefinieerd door het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP). Juridische bijstand wordt geacht een van die
goederen te zijn "waartoe iedereen, ongeacht zijn (...) inkomenspositie altijd of in
bepaalde situaties toegang zou moeten hebben. Wanneer de werkelijke kosten een
dusdanig beslag leggen op dit (...) inkomen, dat daarmee feitelijk gebruik wordt
uitgesloten, grijpt de overheid in" (SCP, 1977: 14). Terwille van de politieke
legitimatie van een dergelijke voorziening staat de overheid voor een min of meer
permanente opdracht verantwoording af te leggen over de doelmatigheid van de

In afwijking van het gebruikelijke `gefinancierde rechtsbijstand' geven wij de voorkeur aan dit
neologisme omdat `subsidie' naar onze mening beter het karakter van de voorziening doet uitkomen.
Net zo als dat het geval is bij een voorziening als huursubsidie wordt op deze wijze duidelijker dat het
gaat om een bijdrage in de kosten van het gebruik van een gewenst goed. Ook wordt duidelijker dat men
de financiële bijdrage niet gelijk moet stellen met het goed dat men gebruikt. Terzijde de opmerking dat
in de Wet Justitiesubsidies (Stb. 1996, 334: i.w.tr. 1-1-1998) de gebruikelijke Wrb terminologie is
herzien: "gefinancierde" wordt "gesubsidieerde".
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voorziening (zowel wat betreft de regels als de uitvoering daarvan). Vragen die in
dat verband gesteld worden betreffen de uitgaven van de voorziening, de reikwijdte
ervan, de spreiding van het gebruik over de inkomensklassen van de bevolking, de
aard van het gebruik, de mate van eventueel `oneigenlijk' gebruik en ook het niet-
gebruik onder gerechtigden. Kortom: vragen naar het functioneren van de
voorziening in praktijk.

Ter vermijding van elk mogelijk misverstand lijkt het zinnig uitdrukkelijk te stellen
dat men met de karakterisering `subsidie' geen afbreuk doet aan het specifieke
karakter dat aan juist de rechtsbijstand als voorziening wordt toegeschreven. Met
een verwijzing naar het `rechtsstatelijke' karakter ervan wordt de gesubsidieerde
rechtsbijstand een voorziening met een `status aparte'. "Het bijzondere van het
recht op rechtsbijstand (...) zit in het feit dat deze regeling toegang verschaft niet
alleen tot een advocaat, maar ook indirect tot andere rechten op schaarse
goederen, zoals een werkloosheidsuitkering na ontslag op staande voet, een
individuele huursubsidie, een studiebeurs, een alimentatie enzovoort" (Schuyt,
1989).2 Indien de overheid een dergelijke waardering onderschrijft, dan dient men
daaraan vervolgens ook toetsbare beleidsconsequenties te verbinden. Op dat aspect
komen we aan het eind van dit betoog nog terug.

1.1.2 Beroep op rechtsbijstand als oplossingsstrategie

De gevolgen van de Wrb beperken zich echter niet tot veranderingen op het
niveau van de voorziening. Beschouwt men die gevolgen als de `directe', dan zijn
er daarnaast ook nog `indirecte' gevolgen te onderkennen. Dat zijn de
maatschappelijke gevolgen die tot uiting komen in het zoekgedrag van individuen
die zich geconfronteerd zien met een probleem. `Probleem' verwijst in deze
context naar door het individu gepercipieerde negatieve gevolgen van een situatie;
gevolgen die men wil vermijden dan wel zo veel mogelijk reduceren. Het beroep
op juridische bijstand vormt een denkbare oplossingsstrategie. Echter, één strategie
uit denkbare alternatieven zoals: een beroep op andere deskundigen, het zelf (al of
niet met hulp uit eigen kring) stappen ondernemen of de zaak laten zitten (en de
gevolgen, zo die er komen, voor lief nemen). a Vragen die in dit verband rijzen
betreffen de patronen in de oplossingsstrategieën van verschillende problemen en
de invloed van de Wrb - als een verandering in de infrastructuur - op het
keuzegedrag.

Deze gedachte werd verwoord in zijn rede De weg naar het recht afgeprijsd ? (Advbld. jrg.69, 1989, nr
17: 506-511) gehouden tijdens het symposium `Eind aan het open einde' (12 mei 1989) waar de
toelaatbaarheid van een gesloten budget voor de gesubsidieerde rechtsbijstand ter discussie stond.
In de literatuur vindt men deze gedachte, in velerlei variaties uitgewerkt, terug onder de noemer van de
zogenaamde `mobiliseringstheorie van recht'. Een compact overzicht daarvan en een poging tot nadere
uitwerking ervan biedt Verkruisen (1996).
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1.1.3 De wet als sturingsmechanisme

De Wrb kan men opvatten als het sluitstuk van een lang politiek debat omtrent de
herpositionering van de rechtsbijstand als voorziening. Ontworpen in de jaren
vijftig - in een periode van economische wederopbouw - was het aanvankelijk een
voorziening waarop slechts in bescheiden mate een beroep werd gedaan. In de
jaren zeventig - het decennium waarin de rol van de overheidszorg een
fundamentele herwaardering: lees uitbreiding onderging - groeide dat beroep in
substantiële mate; bijgevolg nam de voorziening toe in reikwijdte, gebruik en
financiële last. Over die ontwikkeling is elders voldoende geschreven om hier te
kunnen volstaan met de constatering dat deze ontwikkelingen niet onbekritiseerd
zijn gebleven. Die kritiek spitste zich toe op zowel de oncontroleerbaarheid als de
onbeheersbaarheid van de voorziening in financieel en in inhoudelijk opzicht (vgl.
Algemene Rekenkamer).4 De hoofddoelstelling van de wet bestaat er dan ook
primair uit een organisatorisch kader te scheppen ten behoeve van een meer
bestuurbare (in financiële en kwalitatieve opzichten) voorziening die tevens
beperkter zou zijn in haar financieringslast. Via een samenstel van maatregelen -
inperking van de aanspraak op de voorziening, verhoogde controle op de toelating
en prijsverhoging van toegestaan gebruik - beoogt de wetgever de doelmatigheid
en de selectiviteit van het stelsel te verhogen. Deze `heroverweging' zou er echter
niet toe mogen leiden dat er schade wordt toegebracht aan de toegankelijkheid van
`het recht' d.w.z. de rechtsbijstand. Daar waar juridische bijstand noodzakelijk
geacht kan worden, dient de eventuele drempel, gevormd door de te hoge
marktprijs, te worden geslecht door de subsidievoorziening.5 Deze in de
beleidsstukken veelvuldig aan te treffen frase valt te begrijpen als een
randvoorwaarde ten aanzien van de omvang van `indirecte' effecten: de mate van
afzien van beroep op rechtsbijstand. Tijdens de parlementaire behandeling van het
wetsontwerp is er van verschillende kanten - met name in het veld - de vrees geuit
dat juist ter zake van de indirecte gevolgen de wet te grootschalige effecten zou
hebben: de feitelijke toegang tot rechtsbijstand zou in te grote mate teruglopen.

Het evalueren van de Wrb vergt om twee redenen dat men beide invalshoeken kiest
en zich niet beperkt tot de voorzieningen-invalshoek. Ten eerste omdat men op die
wijze niet het risico loopt om op basis van cijfers die betrekking hebben op het
gebruik van de voorziening, conclusies te trekken met betrekking tot het gedrag
van mensen. Zo is het onjuist om op basis van het teruggelopen aantal afgegeven

4 Uit de slotconclusie van dit onderzoek: "De Rekenkamer komt tot de conclusie dat het huidige systeem
van toevoegen veel gebreken vertoont. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de complexe en op sommige
punten onduidelijke en onvolledige regelgeving. Daarnaast is de Rekenkamer van mening dat de
controlemaatregelen die in het systeem zijn ingebouwd onvoldoende en inadequaat zijn" (Rechtshulp,
Algemene Rekenkamer, 10 mei 1989, blz.58).
Daarbij heeft de wetgever als leidraad genomen dat ieder die voor de subsidie in aanmerking komt,
uiteindelijk voor eenzelfde financiële afweging dient komen te staan. Vandaar het adagium: last naar
draagkracht (waarbij de last staat voor de door de gesubsidieerde toch nog zelf te betalen bijdrage).

5
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toevoegingen (te beschouwen als het aantal toegekende subsidiebesluiten)
rechtstreeks te concluderen dat dit gelijk staat met het `afzien' (van hulp) door
betrokkenen.6 Immers, verondersteld wordt daarbij impliciet dat zonder subsidie
geen beroep op rechtsbijstand wordt gedaan. Ten tweede, en dat is belangrijker,
omdat men dan impliciet de voorziening als doel op zichzelf beschouwt.
Ongemerkt wordt daarmee de omvang van het stelsel de maat waaraan men
ontwikkelingen afmeet in plaats van het gebruik van rechtsbijstand door burgers.
Aldus treedt een doel-middel-omkering op.

1.1.4 Wat weten we tot nu toe uit onderzoek?

De tot nu toe verschenen onderzoekpublikaties omtrent de Wrb bevatten een groot
aantal bevindingen. Omwille van het overzicht en om de toegevoegde waarde van
het hierna volgende te kunnen schatten, lijkt het ons zinvol hier de belangrijkste
bevindingen in onderlinge samenhang te presenteren. Daarbij houden we het
hierboven toegelichte onderscheid in invalshoeken als leidraad aan.

Wat betreft de gevolgen van de Wrb in termen van de voorziening werd in een
eerste verkenning - de ondertitel van Met recht bijstand werd niet zonder opzet
gekozen - geconstateerd dat de reikwijdte van de voorziening (in 1994) 48% (van
de Nederlandse bevolking) bedroeg in plaats van de bij aanname van de wet
veronderstelde 62% (MRB, 1995: 29-33).' Uit het nadien verschenen rapport
Rechtsbijstand: krimpende markten valt op te maken dat in 1995 sprake is van een
reikwijdte van 43% (Klijn e.a., 1996: 17). De meest belangrijke oorzaak van de
afwijking tussen dit niveau en het tijdens de parlementaire debat veronderstelde
bleek gelegen in een foutieve toepassing van het in de Wet rechtsbijstand aan on-
en minvermogenden (WROM: Stb. 1957, 233) opgenomen indexeringsmechanisme
(MRB, 1995: 33-35).8
Een tweede bevinding betreft de reductie in het aantal toevoegingen. Medio 1994
bleek er wat betreft de civiele (en administratiefrechtelijke) toevoegingen sprake
van een reductie van 32% ten opzichte van het te verwachten niveau bij

6

7

8

Deze foutieve gevolgtrekking wordt in de huidige discussies nogal eens gemaakt. Ter illustratie wordt
hier gewezen op het verslag van de betogen gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de
Leidse Rechtswinkel (in: Rechtshulp, 1997 nr 4: 36). Op z'n minst opmerkelijk na verschijning van
Rechtsbijstand: krimpende markten (Klijn e.a. 1996).

Wellicht ten overvloede: onder reikwijdte wordt verstaan het aandeel van de Nederlandse bevolking dat
op grond van de geldende inkomensgrens aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Reikwijdte is dus iets anders dan feitelijk gebruik. Wat het feitelijk percentage betreft: 62% bleek
onjuist en moest worden bijgesteld tot 55%.
Dat beleid heeft er toe geleid dat de in de Wrb vastgestelde inkomensgrens die recht geeft op
gesubsidieerde rechtsbijstand bij de inwerkingtreding van de Wrb f 325 te laag was. Daarnaast heeft
een hogere loonontwikkeling dan voorzien, geleid tot het hier vermelde niveau. Zie voor de reparatie het
wetsvoorstel ter zake (Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997 25 066, nrs. 1-2).
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ongewijzigd beleid (MRB, 1995: 15-28).9 Vervolgens is op basis van gegevens
over de totale periode januari 1994- juni 1996 vastgesteld dat de gemiddelde
reductie 39% bedroeg. Dat komt neer op om en nabij 100.000 toevoegingen per
jaar (Klijn e.a., 1996: 5-15).
De mate van reductie varieert op de verschillende rechtsterreinen. In het algemeen
valt te stellen dat de reductie naar verhouding hoog is op het terrein van het
huurrecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht. Naar verhouding gering is de
reductie op het terrein van de sociale zekerheid en het familierecht. Bij het op
initiatief van de rechtzoekende gedaan beroep op de voorziening inzake
strafrechtelijke kwesties was er - gemeten over de periode 1994-1996 - sprake van
een reductie van 24%.10

Vanuit de invalshoek van de oplossingsstrategie is in de voorgaande rapportages
minder prominent gekeken naar de gevolgen. De overstap naar die invalshoek vond
z'n aanzet in het rapport Rechtsbijstand: krimpende markten waarin voor de eerste
maal expliciet aandacht besteed werd aan de vraag naar het feitelijk beroep op
verschillende rechtsbijstandverlenende instanties (Klijn e.a.; 1996: 17-30)." Aan de
hand van het SCP-bevolkingsonderzoek werd vastgesteld dat het aantal
rechthebbenden dat in de periode 1994/1995 een beroep op de advocaat in
vergelijking met dat aantal van de rechthebbenden dat in de periode 1990/1991
hetzelfde deed, 32% lager lag.'2 In het kader van mogelijke substitutie-effecten is

9 Men dient niet te vergeten dat de term `reductie' door ons gebezigd altijd gehanteerd wordt in
specifieke zin. Het betreft dan het verschil tussen het op een bepaald moment geconstateerd gebruik ten
opzichte van het veronderstelde niveau van gebruik bij ongewijzigd beleid (zeg: het niet invoeren van de
Wrb) terwijl alle andere omstandigheden constant gehouden worden gedacht. Men mag dus niet zonder
meer `reductie' en `afname' of `vraaguitval' door elkaar gebruiken. Veel uitspraken in de praktijk
gedaan zijn helaas op dit punt nogal onjuist.
De formulering wijst er al op dat het strafrechtelijk domein een ietwat meer complex beeld biedt. Er is
immers naast het hier bedoelde `vrijwillig' beroep op rechtsbijstand ook het van rechtswege
(ambtshalve) opgelegde beroep op rechtsbijstand. De ontwikkeling op dit laatste subgebied zijn totaal
anders (stijging in plaats van daling) dan die op het eerste. In aansluiting op hetgeen hierover in Met
recht bijstand is gezegd, biedt het door de Directie Juridische Beroepen en Rechtsbij stand vervaardigde
.rapport Ambtshalve toegevoegd: de begroting uit balans (Ministerie van Justitie, 1997) een
nauwkeurige analyse.
Impliciet ligt de invalshoek besloten in de in Met recht bijstand aan te treffen laatste aanbeveling,
waarin de analyse van bevolkingsonderzoek wordt aanbevolen om "de betekenis van de voorziening
binnen het geheel aan rechtsbijstandsvragen en bestaande voorzieningen te lokaliseren" (MRB, 1995:
47; cursief. van ons). In Rechtsbijstand: krimpende markten wordt daarop doorgegaan. Toch schrijven
met opzet `aanzet' omdat in die analyse het veelvoud aan oplossingsstrategieën niet systematisch in
onderlinge samenhang werd beschouwd terwijl ook het probleem (in inhoudelijke zin) niet als
vertrekpunt fungeerde.
Deze afname is in zoverre vertekend dat bij de vergelijking uitgegaan wordt van het aantal
rechthebbenden; een aantal dat nu juist onder invloed van de wet gewijzigd (d.w.z. verminderd)is.
Daarmee wordt de procentuele daling dus `vanzelf groter. Mooier is het daarom om bij een vergelijking
uit te gaan van dezelfde categorie personen (nl. allen die in 1990/1991 WROM gerechtigd waren) en
van die categorie het verschil in beroep op de advocatuur op twee tijdstippen berekenen. Dat is gedaan
in Rechtsbijstand: krimpende markten met als resultaat: 24% afname (Klijn e.a., 1996: 24). Daarom is
deze vergelijking mooier omdat op die manier ook het beroep voor eigen rekening (onder verhoogde
prijs) verdisconteerd wordt.

l0
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aandacht besteed aan de ontwikkeling in het beroep op semi-particuliere
organisaties (waaronder vakbond, consumentenbond en rechtsbijstandverzekering)
en het bureau voor rechtshulp. Beperken we ons hier tot de laatste voorziening;
gemeten in aantal bezoekers (afgezet tegen het totaal van de bevolking) deed zich
tussen 1990/1991 en 1994/1995 een daling in de toeloop voor van 5,8% naar 4,3%
hetgeen in absolute zin neerkomt op een afname van 25%. (Klijn e.a.; 1996: 29).13
Dit wijst er ondubbelzinnig op dat de bureaus geen substitutie-aanbod vormen voor
de advocaat. In Met recht bijstand was de veronderstelling gelanceerd dat dit wel
het geval was; die wordt hier dus uitdrukkelijk teruggenomen wordt. Wel lijkt er
op basis van analyse van de thans beschikbare cijfers onder invloed van de Wrb een
verandering in de afhandeling van zaken binnen de bureaus plaats te vinden. Indien
juist, dan wijst dit op een efficiëntie winst als gevolg van de Wrb14

Voorgaande is een beschrijving van samenhangen en ontwikkelingen. In Met recht
bijstand is in aanvulling daarop ook een drieledig `verklaringsschema' voor
dergelijke feiten aangedragen. Dat schema ligt besloten in het onderscheid van de
drie soorten maatregelen die de Wrb bevat: inperking van de aanspraak,
verscherping van de controle op aanvraag tot gebruik; en prijsverhoging van
toegestaan gebruik (MRB, 1995:10). De waarde van deze inmiddels
spreekwoordelijk geworden drie-eenheid ligt daarin dat men op zoek gaat naar de
betekenis van elk van de mechanismen voor het resultaat zoals dat in de
bovenbeschreven feiten tot uitdrukking komt. Zo'n poging is in dat verband ook
gedaan. Het resulteerde in de opsomming dat het totaal van de geconstateerde
32% reductie voor 10% op rekening kwam van de inperking, voor 6% op conto
van de prijsverhoging en dat derhalve 16% aan de controle toegeschreven diende
te worden (MRB, 1995: 44).15 Op basis van het materiaal dat nadien verzameld is,
zijn we in staat om deze toeschrijving thans te verbeteren. Op basis van het SCP-
bevolkingsonderzoek hebben we vastgesteld dat er sprake is van een 32% afname
in het beroep op de advocaat onder de voorziening. Het aandeel van de
prijsverhoging blijft 6%; het aandeel van de inkrimping lijkt op basis van het
bevolkingsonderzoek iets geringer: 8%. Resteert een aandeel van 18% voor de
controle.16
Ter afronding. In reactie op de in Met recht bijstand ook gedane constatering dat
de gevolgen van de prijsverhoging nogal onevenwichtig zouden uitpakken voor

13 Aangetekend wordt hierbij dat uit bevolkingsonderzoek blijkt dat de toeloop op het bureau zich al voor
de in werkingtreding van de Wrb ingezet had. De Wrb heeft daartoe nog eens extra bijgedragen.
In ons eindrapport komen wij hierop nader terug. Op deze plaats willen we H. Kamps (Vereniging
Rechtsbij stands Instellingen) dank zeggen voor zijn werkzaamheden in dit kader voor ons verricht.
De omvang van de aandelen toegeschreven aan inperking en prijsverhoging berusten op simulaties:
voorspellingen op basis van rekenmodellen. Die zijn niet gelijk te stellen met bevolkingsonderzoek
waarin men feitelijk gedrag meet. Gegeven verschillen in methoden, kunnen er dus verschillende
uitkomsten ontstaan.
Hieronder valt conceptueel te verstaan: de toepassing van alle regels geldend bij toevoeging. In feite zit
bij deze derde post ook de inperking op grond van vermogen (omdat die nooit in onderzoek in
beschouwing is genomen).

14

Is

16
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verschillende categorieën binnen de Wrb, is per november 1995 een wijziging in de
tariefstelling van de eigen bijdrage gerealiseerd. Uit de door ons uitgevoerde
simulaties viel te concluderen dat deze maatregel in geringe mate die
onevenwichtigheid heeft gecorrigeerd. (Van der Schaaf e.a., 1997: 6-8). Wanneer
alleen gelet wordt op de invloed van de prijs/inkomensafweging op het gedrag van
rechtzoekenden blijkt dat de maatregel de zwaardere financiële last van de
inkomenscategorieën van f 2525 en hoger (de categorieën met een eigen bijdrage
van f 525 of meer vóór de reparatie) iets heeft verlicht met name waar het om
adviesbijstand gaat. In geval van proceshulp heeft de lastenverlichting nagenoeg
geen betekenis gehad voor het gedrag van rechtzoekenden. Het belang van deze
bevinding is erin gelegen dat wederom duidelijk wordt waar en in welke mate
rechtsbijstand prijsgevoelig is. Daar waar (nog) meer keuze bestaat voor
rechtzoekenden, doet de prijs meer van hetgeen verwacht wordt dan daar waar
nagenoeg geen keus meer rest. Een inmiddels oude wijsheid waarop we in het
onderstaande nog zullen terugkomen.



8

1.2 De problemen als vertrekpunt

In beide voorgaande interimrapportages vormde het toegestaan gebruik van het
stelsel (de toevoeging of de geregistreerde bezoekers van het bureau voor
rechtshulp) dan wel het aantal individuen dat een beroep gedaan had op een
bepaalde voorziening (advocaat, bureaus voor rechtshulp, semi-particuliere
organisaties) het uitgangspunt van de analyses. In dit verslag wordt een ander
vertrekpunt gekozen: vertrekpunt vormen nu de problemen die om een oplossing
vragen. Vanuit beide hierboven geschetste invalshoeken wordt naar de gevolgen
van de Wrb gekeken.

In hoofdstuk 2 wordt uitvoerig stil gestaan bij de verschillende wegen die mensen
bewandelen om hun problemen op te lossen. Nagegaan wordt daar wat nu de
gevolgen zijn van een door de Wrb veranderde voorziening. Waar treden
veranderingen op in de strategiekeuzen? Die vraag wordt beantwoord via een
vergelijkende analyse van gegevens afkomstig uit door het CBS verricht
bevolkingsonderzoek.

Hoofdstuk 3 richt de aandacht op de bezwaarlijkheid van de prijsverhoging van
toegestaan gebruik. Ook de lastenverzwaring is een gevolg van de wet en als
zodanig de moeite van het bestuderen waard. Dat geldt des te meer waar de prijs
van het recht tot nu toe het belangrijkste sturingsinstrument vormt. Tegelijkertijd
echter vormt die prijs de steen des aanstoots in het debat over de noodzaak van een
brede toegang tot de rechtsbijstand.

In hoofdstuk 4 wisselt de invalshoek. Waar tot nu toe gesproken in termen van het
beroep op rechtsbijstand, gaat nu de aandacht uit naar het functioneren van de raad
als uitvoeringsinstantie. Tegen de achtergrond van hetgeen hierboven over de
controle is gezegd, mag deze aandacht niet verbazen. Gekeken wordt naar de wijze
waarop aanvragen tot gesubsidieerde rechtsbijstand worden afgewezen. Daarbij
gaat het ons vooral om de inhoudelijke gronden. Welke problemen vallen buiten de
Wrb en in welke zin is er tussen de raden in deze verschil in beleid? Is daarbij de
toegankelijkheid in het geding?

Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 een poging gedaan om op basis van de thans
beschikbare kennis een balans op te maken van de Wrb in termen van de mate
waarin de geconstateerde gevolgen als bedoeld of onbedoeld mogen worden
gekwalificeerd. De nabeschouwing vraagt aandacht voor een herbezinning op een
oud thema: de prijs van de rechtsbijstand.
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2 Problemen en hun oplossingen

2.1 De vraagstelling

Mensen zoeken voor hun problemen de beste oplossing binnen de gegeven
omstandigheden: naargelang de aard van de situatie en hun eigen mogelijkheden.
Ze proberen er binnen de grenzen van het mogelijke het beste van te maken. Zo
zou men eenvoudig en kort het axioma van de rationele keuze als
verklaringsschema van het menselijk gedrag kunnen beschrijven.' Van dat axioma
gaan we hier uit in de veronderstelling dat we daarmee het gedrag kunnen
begrijpen als een normale reactie op de veranderende omstandigheden.2

Problemen stellen mensen voor de afweging: de situatie op z'n beloop te laten
(daarmee de negatieve gevolgen over zich heen laten komen of te berusten in het
gevoel onrechtvaardig behandeld te worden), dan wel proberen er wat aan te doen
(in de hoop de gevolgen geheel of gedeeltelijk af te wenden of het gevoel te krijgen
dat het recht z'n loop herneemt). Een kostenbaten afweging waarin de hoogte van
de baten bestaan uit het mogelijk ontlopen van de negatieve gevolgen (materieel of •
immaterieel). Naarmate die gevolgen - in het spraakgebruik vaak verwoord in
termen van `ernst' - groter zijn, zal men er meer voor over hebben al datgene te
doen wat binnen de redelijke vermogens ligt. De moeite die dat vergt wordt
theoretisch gevat onder de term `kosten'. Algemene aanname van het
verklaringsschema van de rationele keuze is dat mensen er naar zullen streven hun
baten zo groot mogelijk te maken gegeven hun kosten. Dit alles binnen de gegeven
omstandigheden. Die omstandigheden leggen het individu beperkingen (restricties)
op aan hun keuze. Hoe meer drempels ze ervaren, hoe kostbaarder het zoeken en
vinden van de meest wenselijke oplossing van het probleem wordt. Daarmee wordt
het voor de betrokkene van vitaal belang over hoeveel hulpmiddelen hij/zij kan
beschikken om die kosten te reduceren en zo de drempels zonder struikelen te
passeren. Uiteindelijk komt het er dus op neer dat de hulpbronnen die men kan
mobiliseren van invloed zijn op de mate waarin men er in slaagt problemen op te
lossen.

Meer genuanceerd heet het: "dat een individu op een zodanige wijze kiest uit de door hem
waargenomen gedragsalternatieven, dat zijn keuze in overeenstemming is met zijn voorkeursordening
van de uitkomsten van de verschillende alternatieven en met zijn opvatting omtrent de
waarschijnlijkheid van het optreden van de uitkomsten van de verschillende alternatieven " (Koch,
1976)
Het is dus niet interessant om in dit verband de vraag te stellen of mensen rationeel of irrationeel zijn
en of het al of niet terecht is om rationeel gedrag te veronderstellen; het gaat slechts om een antwoord
op de vraag in welke mate het mogelijk is om uitgaande van de veronderstelling dat mensen doelgericht
handelen binnen beperkende omstandigheden, tot begrijpelijke uitkomsten te komen.

2
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In hoofdstuk 1 is - met een verwijzing naar het gedachtengoed van de `mobilisering
van recht' - reeds naar voren gebracht dat mensen bij het zoeken naar oplossingen
van problemen verschillende keuzen kunnen maken. Sterk vereenvoudigd kan men
vier `strategieën' onderscheiden.

1 niets doen:
hetgeen inhoudt dat de betrokkenen noch zelfstandige actie heeft ondernomen,
noch een beroep op enigerlei instantie heeft gedaan.

2 zelf, al of niet met behulp van anderen, iets doen:
dit omvat alle handelingen die de betrokkene zelfstandig heeft ondernomen
zoals het contact met de tegenpartij of het zelfstandig indienen van een
bezwaarschrift e.d.

3 beroep op deskundigen anders dan de advocaat:
het betreft hier dus beroep op professionele hulpverleningsinstanties van welke
aard dan ook met uitzondering van de advocatuur.

4 beroep op de advocaat:
het contact hebben opgenomen met een advocaat.;

In tegenstelling tot analyses die betrekking hebben op het gebruik van door de
overheid gesubsidieerde juridische dienstverlening, verschuift in dit hoofdstuk de
aandacht naar het zoekgedrag van mensen. Dat gedrag kan resulteren in het
contact met dienstverlening die binnen de subsidievoorwaarden valt te verschaffen,
dat behoeft niet het geval te zijn. Toegelicht in een op dit terrein ingeburgerde
metafoor van `het wegennet': juist omdat er verschillende wegen naar een
uiteindelijke afdoening van een probleem situatie bestaan, is het denkbaar dat
veranderingen op één van de trajecten betrekkelijk ongemerkt aan een groot deel
van de deelnemers aan het verkeer voorbij gaat. De mate waarin men al dan niet
last krijgt van oponthoud hangt af van de mate waarin bedoeld traject
onvermijdbaar is. Waar de Wrb een verandering van een belangrijk onderdeel van
het wegennet is, is het zinvol te bezien in hoeverre de gevolgen zich daarvan over
het gehele verkeer uitstrekken. Vandaar dat hier als centrale vraag geldt:

In welke mate en opzichten heeft de invoering van de Wet op de rechtsbijstand
geleid tot veranderingen in de manier waarop individuen hun problemen trachten
op te lossen?

3 Bij de interpretatie van de antwoorden op de in de CBS enquête gestelde vraag wat men gedaan heeft en
van welke instantie(s) men gebruik gemaakt heeft, gaan we er van uit dat mensen doorgaans die
instantie(s) noemen waarvan ze in feite het meest geprofiteerd hebben.
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2.2 Opzet van de analyse

2.2.1 Een vergelijkende analyse

De beantwoording van bovenstaande vraag krijgt gestalte in de vorm van een
analyse van de situatie op een tweetal tijdstippen: vóór en na de invoering van de
Wrb. De analyse is gebaseerd op informatie ontleend aan de Enquête
Rechtsbescherming en Veiligheid (ERV). Dit is een sinds medio 1992 continu door
het CBS uitgevoerde enquête onder de Nederlandse bevolking. Gedurende het
gehele jaar door wordt een steekproef uit de bevolking ondervraagd omtrent
problemen die men in de periode van meting (doorgaans gemiddeld anderhalf jaar)
heeft ervaren en de wijze waarop men deze heeft trachten op te lossen. Daartoe
worden aan de ondervraagde 14 specifieke gebeurtenissen (situaties) voorgelegd
waaruit problemen kunnen voortvloeien. 4 Deze problemen zijn door ons
samengevoegd tot vijf probleemclusters: arbeid, uitkering, huur, eigen huis en
overeenkomsten. tevens is een keuze gemaakt uit de thans beschikbare 5
`jaargangen'.' De analyse berust op de respondenten ondervraagd in de periode
1992/1993 (representanten van het WROM regime) versus de respondenten
ondervraagd in de periode 1995/1996 (de representanten van het Wrb regime). De
structuur van de analyse is in opzet eenvoudig: een vergelijking van het op beide
momenten aangetroffen patroon in de keuze van oplossingsstrategieën met
betrekking tot de 5 gebieden waarop zich problemen kunnen voordoen.

Vergelijking met het doel om bepaalde verschillen tussen momenten op het spoor
te geraken veronderstelt een aantal `overeenkomsten' tussen beide meetmomenten.
Twee aspecten vergen hier de aandacht: de samenstelling van de probleemclusters
en de ontwikkelingen in de structuur van de afdoening.
De samenstelling van elk van de vijf probleemclusters in de periode 1992/93 moet
in principe identiek zijn met die in de periode 1995/96. Nagegaan is daarom hoe de
clusters zijn samengesteld en of de omvang van de afzonderlijke probleemvelden
vergelijkbaar is. Uit het in bijlage 2 vermelde overzicht blijkt dat binnen de clusters
arbeid en uitkering de afzonderlijke deelproblemen niet van elkaar verschillen. Ten
aanzien van het cluster overeenkomsten geldt dat de verschillen niet van dien aard
zijn dat het onze vergelijking in de weg staat (het gaat daar om meer problemen ten
aanzien van het subgebied ziektekostenverzekering in de Wrb periode in

4 Uitgebreide toelichting ten aanzien van de opzet van de enquête en een eerste analyse van de
bevindingen gebaseerd op twee `jaargangen' 1992 en 1993 treft men aan bij Beukenhorst & Rooduin
(CBS, 1994). Voor een algemeen overzicht met betrekking tot de ontwikkeling van het beroep op
rechtshulpverlening in ons land in de periode 1992-1996 wordt verwezen naar: Van der Wulp en Klijn
(CBS, 1997; in druk).
Ten behoeve van dit evaluatieonderzoek is door WODC en CBS een samenwerkingsverband aan gegaan
om de gegevens uit deze enquête te analyseren. In het eindrapport zal een gedetailleerde beschrijving
worden gegeven van de opzet van de voor onderhavige analyse gemaakte selectie.

5
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vergelijking tot de WROM periode). Blijven er twee clusters over - huur en koop -
waar de er statistisch significante verschillen op deelterreinen zijn. Dat impliceert
dat de vergelijking niet optimaal is.

Ten tweede dient voor een zo zuiver mogelijke vergelijking ook de
afdoeningsstructuur van problemen identiek te zijn. Bedoeld wordt hier dat er -
afgezien van de Wrb waarvan de invloed als toegangsregulering ter discussie staat -
géén andere veranderingen in de toeloop-organisatie mag optreden die het te
bestuderen effect ongedaan maken dan wel versterken. Soms is de juridische
afdoeningswijze van een probleem voorgeschreven; van een keuze in strategie is
dan geen sprake meer. Het overbekende voorbeeld in de invloed van de verplichte
procesvertegenwoordiging in de echtscheidingsprocedure. Een dergelijke bepaling
kan men opvatten als een `externe' - buiten de afwegingssituatie van de
betrokkenen gelegen -restrictie in de structuur van het `hulpaanbod' (Klijn, 1996:
215-217). Als in de loop der tijd veranderingen optreden in deze
afdoeningsstructuur, treedt er verandering in strategiekeuze op die uiteraard
verdisconteerd dient te worden. Een voorbeeld van een verandering die een aan het
te verwachten Wrb effect (minder beroep op de advocaat) tegengesteld effect zal
hebben (meer beroep op de advocaat) is de sedert augustus 1996 in werking zijnde
wet Boeten en maatregelen. Die wet, zoveel is uit allerlei bronnen duidelijk, als
gevolg hebben: een groeiend beroep op de advocatuur.6 Hoewel deze effecten niet
onze data beïnvloeden is het belang van deze opmerking erin gelegen dat men zich
bewust moet zijn van de aan de vergelijking ten grondslag liggende aanname dat de
situatie in andere opzichten dan de Wrb niet veranderd zijn. Dat is in z'n
absoluutheid natuurlijk niet zo. De wijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving
en de uitvoeringspraktijk kunnen wellicht leiden tot minder beroep op de
advocatuur omdat mensen met een probleem - bijv. via bureaus voor rechtshulp of
andere instanties - te horen krijgen dat verder doorzetten geen zin heeft.7 Een
ontwikkeling die feitelijk van invloed geacht moet worden op onze vergelijking

6 Het nieuwe art. 24 lid 2 (waarin het begrip `verwijtbaar werkloos' wordt omschreven) leidt ertoe dat
werknemers bij zgn. onderling `geregelde ontbindingen' ter voorkoming van problemen met de WW-
uitkering, naar de kantonrechter dienen te stappen. Hoewel daar geen verplichte
procesvertegenwoordiging geldt zal, gelet op het in het geding zijnde belang, een kantonrechter in zo'n
geval bij het minste of geringste vermoeden dat hier een partij het eigen belangen niet optimaal dient,
de zaak aanhouden met het advies een deskundige (lees: advocaat) in de arm te nemen. 'Ter 1 augustus
1996 heeft de wetgever voor nog meer werk voor advocaten en rechterlijke macht gezorgd" aldus
Harenberg onder de kop `Arbeidsrecht: lawyers' paradise'(Response, jrg 51, nrl:2). Ook het Jaarverslag
van de Rechtskundige Dienst FNV over 1996 maakt van deze te verwachten ontwikkeling melding
(t.a.p. blz.7). In de context van dit onderzoek - waar op de achtergrond uiteraard de inhoudelijke waarde
van het gebruik van rechtsbijstand centraal staat - is de aantekening die bij deze stijgende `noodzaak'
tot rechtsbijstand gemaakt wordt. geconstateerd wordt dat de vele ontbindingszaken tot nu toe
nauwelijks tot WW-problemen heeft geleid omdat " alle betrokkenen (de rechtshulpverleners en de
kantonrechters) alle moeite doen om `het toneelstukje' in stand te houden. Zaken zijn zogenaamd
inhoudelijk behandeld, terwijl de partijen het al eens zijn " (t.a.p. blz. 8). Deze relativering van de
'noodzaak' tot rechtsbijstand is niet onbelangrijk dunkt ons in de discussie als de onderhavige
Zo'n ontwikkeling kan ten grondslag liggen aan de ontwikkelingen in de werkwijze van de bureaus voor
rechtshulp waarop wij in voetnoot 15 van het vorig hoofdstuk wezen.

7
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betreft de met name de laatste jaren zich doorzettende toename in het beroep op de
(kantonrechter) inzake de ontbinding van arbeidsovereenkomsten (vgl.
Bloembergen, 1995: 45/46). Binnen. de periode van vergelijking vormt dit een
autonome ontwikkeling die de te bestuderen werking van de Wrb in zekere mate
overschaduwt. Het ligt dus voor de hand om juist ten aanzien van arbeidsrecht bij
de analyse daarmee rekening te houden. Ten aanzien van de andere
probleemclusters is ons een dergelijke ontwikkeling niet bekend zodat we er
vooralsnog vanuit kunnen gaan dat daar geen vertekening optreedt.

2.2.2 De kosten van strategieën

Theoretisch gesproken vormt de kern van onze analyse de gedachte dat de Wrb
een omstandigheid is die bepaalde oplossingsstrategieën kostbaarder heeft gemaakt
en bijgevolg - ceteris paribus - de keuze van die strategieën dus zal verminderen.
Omdat de mensen, noch de problemen maar de omstandigheden daardoor zijn
veranderd, zullen keuzen anders uitpakken. De strategie die het meest in prijs
verhoogd is is het beroep op de advocaat. Daarvoor moet men een hogere prijs
betalen ofwel vanwege de eigen bijdrage verhoging, ofwel vanwege de hoogte van
de inkomensgrens ofwel omdat op grond van probleem-inhoudelijke overwegingen
de zaak niet meer voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. In
minder mate geldt dit ook voor het beroep op het bureau voor rechtshulp waar het
de dienstverlening in het `verlengde spreekuur' betreft. Immers daar geldt ook een
prijsverhoging, zij het een geringere dan de kostenverhoging voor de
toevoegingshulp. De Wrb heeft geen rechtstreekse kostenverhogende invloed op
de andere strategieën: `zelf doen', `afzien' of gebruik van `andere deskundigen'.
Maar gelet op de prijsverhoging van de andere twee wordt relatief gesproken de
keuze voor zelfhulp, berusting dan wel gebruik van andere deskundigen
(waaronder het relatief goedkope bureau voor rechtshulp) aantrekkelijker. Daaruit
laat zich de verwachting afleiden dat in vergelijking met de situatie vóór de wet de
keuzen voor oplossingsstrategieën verschuivingen te zien zullen geven waarbij de
meest kostbare zullen afnemen ten gunste van de minder kostbare. Dus minder
`advocaat' en méér `zelf , méér `afzien' of `méér `andere deskundige'.

Cruciaal in de afweging is het element van de `baten'. De omvang daarvan
lokaliseren we hier, zoals opgemerkt, in de door de betrokkenen ervaren ernst van
de problemen'. Het is de mate van ernst, zo is de veronderstelling, die de keuze
van strategie beïnvloedt: hoe hoger de ernst (hoe meer mensen er baat bij hebben -
naar hun eigen gevoelen - om wat aan de problemen te doen) hoe hoger de kosten
zijn die men zal willen maken: dus hoe vaker men duurdere strategieën zal
verkiezen. Daaruit volgt voor de analyse de consequentie dat steeds de

Omwille van het versnijden van een voor het betoog dodelijke spraakverwarring zullen we de term
`belevingsernst' gebruiken ondanks het jargon-achtige karakter ervan.
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belevingsernst bij de vergelijking van de uitkomsten betrokken dient te worden. De
basisveronderstelling die aan de analyse ten grondslag ligt luidt: dat een
vermindering in de keuze van de kostbare strategie (strategie 4: de advocaat)
minder waarschijnlijk is naarmate de ernstbeleving van problemen groter is.

Dit voert ons naar de factor `kosten' en daarmee de `hulpbronnen' waarover
mensen beschikken. Globaal gesteld vallen de hulpbronnen uiteen in financiële
(inkomen) en sociale (vaardigheden en relaties) bronnen. Hoe meer hulpmiddelen
een persoon tot z'n beschikking heeft (of kan mobiliseren), hoe minder de kosten
(zowel financiële als niet financiële) zijn en hoe minder de betrokkene last
ondervindt van de prijs (in de brede zin van het woord) van de rechtsbijstand.
Vandaar dat de basisveronderstelling omtrent de frequentie van keuzen van de
duurder geworden strategie luidt: bij hen die beschikken over naar verhouding veel
`financieel' dan wel `sociaal kapitaal' zullen de verwachte strategie-verschuivingen
minder (of niet) optreden dan bij de minder bedeelden. Uit onderzoek in het
verleden gedaan weten we dat de elasticiteit van het beroep op rechtsbijstand wat
de prijs (nu in de strikt financiële zin gebruikt) betreft, betrekkelijk gering is in
vergelijking met andere elementaire goederen en overheidsdiensten. Dat betekent
dat zelfs bij voor de betrokkenen hoge prijzen de advocaat geraadpleegd wordt.

2.2.3 Presentatie van de analyse

Hieronder worden de bevindingen van een groot aantal analyses op een zo
compact mogelijke wijze gepresenteerd in de vorm van uit afzonderlijke cellen
opgebouwde `piramides. De cellen bevatten de procentuele verdeling van de vier
oplossingsstrategieën . De figuren hebben allen eenzelfde structuur. Aan de top van
de figuur treft men een overzicht aan van de totaalfrequentie van de vier door alle
ondervraagden gekozen strategieën. De onderste laag in de figuur bevat steeds de
voor ons doel cruciale vergelijking tussen de situatie ten tijde van de WROM en
die ten tijde van de Wrb. Bij die vergelijking wordt /worden één of meer belangrijk
geacht(e) kenmerk(en) `constant gehouden'. In de figuur staan deze kenmerken
tussen het bovenste en het onderste niveau weergegeven. De analyses hebben
betrekking op door verschillende groepen op twee momenten ondervraagde
problemen. Terwille van de eenvoud van de analyse hebben we ons beperkt tot
alleen die personen die één probleem hebben gemeld.9 Dat beperkt de
mogelijkheden van de analyse.

9 In de CBS enquête kunnen per respondent meer (maximaal zelfs 14) problemen worden gemeld. Van
elk probleem is nagegaan óf en wat er aan gedaan is. Het is in principe mogelijk alle problemen in de
analyse te betrekken. Daartoe ontbrak vooralsnog de tijd. Het verdient overweging om ten behoeve van
het eindrapport een dergelijke analyse alsnog uit te voeren.
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Ook in een ander opzicht legt het materiaal ons beperkingen op: namelijk daar
waar het gaat om de operationele afbakening van de strategieën. Strategie 1 (niets
doen) en strategie 2 (zelf doen) zijn onderzoektechnisch gesproken eenduidig te
interpreteren. Dat is minder het geval bij strategie 3 waar het gaat om het `beroep
op deskundigen' anders dan de advocaat. De aldus afgebakende professionele hulp
is nogal heterogeen: bureau voor rechtshulp, juridische dienst van de vakbond, de
consumentenbond, de rechtsbijstandverzekering en de sociale raadsman. Daarvan is
het bureau voor rechtshulp de enige die direct door de Wrb in prijs beïnvloedt is.
Was het om analytische reden uiteraard mooier geweest om het beroep op het
bureau als aparte strategie te onderscheiden, de praktische grenzen van de data
staan dat niet toe. Het beroep op het bureau bij strategie 4 (de advocaat)
onderbrengen zou de helderheid van de laatste strategie weer doen verminderen.
Gelet op de paradigmatische waarde die het beroep op de advocaat (als
representant van de duurder geworden toevoegingsbijstand) binnen de hele
discussie heeft, moest daarvan worden afgezien.10Het voorgaande impliceert dat
onze analyse inhoudelijk gezien (we hebben maar een beperkt aantal problemen van
alle denkbare problemen waarvoor beroep op rechtsbijstand gedaan wordt) en
technisch gesproken (we hebben maar een beperkt aantal respondenten en we
hebben het daarbij alleen over probleemmelders) het niet toelaat om de uitkomsten
in kwantitatieve zin te generaliseren naar de Nederlandse bevolking in z'n geheel of
de subpopulaties daarbinnen die bedoelde problemen heeft gemeld. Voor de
interpretatie van de bevindingen betekent dit dat niet de percentages zelf maar
slechts de veranderingen in de percentages tussen de twee momenten van belang
zijn. Vandaar dat wij bij de beschrijving van de resultaten geen gebruik maken van
de in de figuren vermelde procentuele verschillen; we zullen slechts over de
richting van de verandering spreken. Dat betekent ook dat we geen uitspraken
zullen doen over de omvang van die veranderingen. Bij die interpretatie gaan we
wél af op de door ons uitgevoerde toetsingen op statistische significantie. In dat
verband is het navolgende van belang. Het kan niet voldoende benadrukt worden
dat juist ten gevolge van de betrekkelijk kleine absolute basis waarop de
vergelijkingen van de beide regimes steeds berusten, kleine absolute verschillen
resulteren in op het oog grote percentuele verschuivingen. Toetsing van die
verschillen op statistische significantie is daarbij van groot belang omdat zo'n toets
bepaalt met welke mate van zekerheid we kunnen spreken. Als de verschillen
significant zijn mag worden geconcludeerd dat er sprake is van een verandering. Is
het verschil niét significant dan valt er goed beschouwd geen uitspraak te doen. In
onze analyse luidt de centrale hypothese - globaal geformuleerd - dat de Wrb een
vermindering van het beroep op de advocaat tot gevolg zal hebben. Significante
resultaten die wijzen op een vermindering van het beroep op de advocaat in de
bedoelde richting vormen een onderstrepingen van die verwachting. Significante
resultaten die duiden op een verhoging van het beroep op de advocaat indiceren

10 Dat alles betekent in dit verband dat de preferentie voor het zoeken van een oplossing door een beroep
te doen op andere deskundigen buiten de gesubsidieerde rechtsbijstand hier ietwat onderschat wordt.
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dat er buiten de Wrb gelegen factoren een rol spelen. Het is immers in geen enkel
opzicht denkbaar dat de Wrb impulsen geeft tot méér beroep op de advocaat dan
zonder deze ingreep het geval was. Het uitblijven van significante bevindingen laat
de mogelijkheid onverlet dat de te verwachten vermindering tóch in werkelijkheid
plaats vindt. Alleen onze data kunnen tekort schieten om die ontwikkeling in beeld
te krijgen. De tegengestelde bewering - dat het effect niét optreedt - kan in zo'n
geval niet weerlegd worden. In die situatie moeten we veiligheidshalve concluderen
dat het verwachte effect niet aantoonbaar is
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2.3 Strategieën in verandering

2.3.1 Drie stromenland

Uitgangspunt van de analyse vormen de vijf eerder genoemde probleemclusters
(arbeid, uitkering, huur, eigen huis en verbintenissen). Begonnen is met vast te
stellen wat de frequentie was van elk van de vier strategieën op basis van alle
binnen elk gebied gelokaliseerde problemen zowel voor als na de invoering van de
Wrb. Gelet op de noodzaak tot samenvoeging van probleemterreinen, hebben we
besloten tot een driedeling : het cluster arbeid, het cluster: huur & verbintenissen
en het cluster: uitkering & eigen huis. Die clustering is op het eerste gezicht
wellicht nogal bevreemdend, doch tweeërlei overwegingen hebben ons daartoe
gevoerd.

Ten eerste hebben we gekeken naar de frequentie van strategie 4 (de advocaat) op
elk van de vijf clusters voorafgaande aan de invoering van de Wrb. Die pleitte voor
een dergelijke herschikking. Daarbij kwam het feit dat analyses die betrekking
hadden op de Wrb periode deze indeling zich op grond van statistische significantie
als het ware `vanzelf opdrong. Dat vormt dus een feitelijke aanwijzing dat er in de
keuze van deze strategie klaarblijkelijk iets - naar we aannemen onder invloed van
de Wrb gebeurd - is dat bepaalde clusters meer op elkaar doet gelijken dan
voordien het geval is. Nu spreken cijfers nooit voor zichzelf, daartoe is een
theoretische notie nodig. Daarmee raken we aan onze tweede overweging: de
veronderstelling dat achter deze driedeling een verschil aan keuzeruimte (en
daarmee dus een verschil in afwegingssituatie) ten grondslag zou kunnen liggen."
In combinatie met elkaar vormden deze overwegingen voldoende aanwijzing dat
deze indeling als een bruikbaar startpunt kan dienen. Elke geleding wordt hieronder
afzonderlijk beschreven.

2.3.1.1 Arbeid 12

Het cluster arbeid omvat problemen waar naar verhouding vaak een beroep op de
advocaat in de rede ligt; we zagen dat reeds in het voorafgaande. Niettemin, en
hier tekent zich wellicht al een eerste relativering af van het vanuit een andere
invalshoek zo gangbare beeld, betreft het ternauwernood eenvijfde van alle
problemen (advocaat: 17%.) Er zijn dus meer strategieën in gebruik. De meest
gebruikte is strategie 2: (zelf: 36%) of strategie 3 (een beroep op een andere
deskundige: 30%). Strategie 1 (afzien) komt net zo vaak voor als strategie 4!

We lopen hier vooruit op ons betoog; in par 2.4. komen we op dit criterium uitgebreid terug.
Het betreft hier problemen in verband met ontslag, de aanvaarding van een nieuwe baan dan wel het
met pensioen/vut gaan.



18

Figuur 2.1: Oplossingsstrategie arbeid

Arbeid

niets: 17%
zelf: 36%
deskundige: 30%
advocaat: 17%

I

wrap

erratbeledng

boog laag

niets: 14%
zelf: 30%
deskundige: 33%
advocaat: 22%

wromt«b wrb wrap

niets: 13%
Zelf 39%
deskundige: 32%
advocaat: 17%

niets: 15%
Zelf. 23%
deskundige: 35%
advocaat: 27%

niets: 23%
zelf: 45%

deskundige: 23%

advocaat 9%

wm wrb

niets: 34%
zelf: 45%
deskundige: 10%
advocaat: 12%

niets: 17%

zelf: 44%

deskundige: 31%
advocaat: 7%

N=56 N=65 N=25 N=45

Bron: CBS ERV 1992,1993, 1995, 1996
= significant versdril in totale patroon

vet cursief = significant versdal in afzonderlijke strategie

Bezien we nu figuur 2.1. Houdt men rekening met het verschil in belevingsernst
van de problemen, dan wordt een significant verschil in het patroon van strategieën
zichtbaar. Bij problemen met een hoge belevingsernst kiest men significant vaker
voor strategie 4 (de advocaat) dan bij niet ernstig ervaren problemen.13 Deze
verschuiving is in overeenstemming met de verwachting: waar er méér baten zijn is
de kans op een keuze van kostbare strategieën groter dan daar waar er minder
baten zijn. In lijn daarmee is de stijging in de keuze van minder kostbare
strategieën: `zelf doen', `afzien' of `andere deskundige' bij de minder ernstig
ervaren problemen.

In welke mate heeft de invoering van de Wrb nu verandering in het (onder de
WROM) bestaande patroon veroorzaakt in de te verwachten richting: minder
beroep op de advocaat? Het antwoord luidt: van die invloed blijkt hier niet in
significante mate sprake. Noch bij problemen met een hoge noch bij die met een
lage belevingsernst ziet men een wijziging. Wél blijkt bij problemen met een lage

13 Eenzelfde verschuiving treedt op bij strategie 3: beroep op (andere) deskundigen. Maar deze is niet
significant. Hoewel theoretisch in lijn met de verschuiving in strategie 4 gaan we er veiligheidshalve
vanuit dat we hier dus geen verandering van betekenis zien optreden.
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belevingsernst sprake van een significante toename in de specifieke strategie 3
(beroep op andere deskundigen). Niet in overeenstemming met die verwachting,
althans dat zou men op het eerste gezicht denken, is de bevinding dat bij de
problemen met een hoge belevingsernst zich een significante afname voordoet in
strategie 2 (zelf doen). Dat kan niet verklaard worden door te wijzen naar de Wrb
want daartoe zou strategie 4 moeten dalen (waardoor de stijging bij strategie 2 een
substitutie van strategie 4 zou indiceren).

Gewezen dient te worden op een interessante bevinding: het ongewijzigd blijven
van de mate waarin men kiest voor strategie 1: (afzien). Interessant daarom omdat
deze bevinding een goede illustratie vormt van de in hoofdstuk 1 gedane bewering
omtrent het ongeoorloofde karakter van de vaak gehoorde stelling waarin reductie
in het gebruik van de voorziening gelijk gesteld wordt met eenzelfde mate van
`afzien'. De geconstateerde gemiddelde reductie in afgegeven toevoegingen
terzake van arbeidsrecht (over de periode 1994-1996): 46% (Klijn e.a., 1996:13)
blijkt niet opgevat te mogen worden als meer `afzien' door mensen die
arbeidsrechtelijke problemen hebben. 14

2.3.1.2 Uitkeringen & eigen huis ts

De problemen waarmee we hier van doen hebben verschillen van elkaar waar het
de sociale herkomst betreft: de uitkeringsproblemen zijn die van de lage, de eigen-
huisproblemen die van de hoge(re) inkomensklassen in de bevolking (Van de Wulp
en Klijn, 1997). Dat behoeft uiteraard niet te betekenen de manieren van oplossing
ervan sterk uiteenloopt. De meest voorkomende strategie is strategie 2:( zelf doen,
53%), op afstand gevolgd door strategie 3 (beroep op deskundige, 29%), strategie
1 (afzien, 11% ) en strategie 4 (beroep op de advocaat, 6%).

Ook hier geldt - zie figuur 2.2 - dat de belevingsernst bepaalt hoe het
strategiepatroon er uitziet. Is de belevingsernst minder dan berusten mensen naar
verhouding vaak, is de belevingsernst hoog dan wordt naar verhouding vaak een
deskundige dan wel de advocaat in de arm genomen. Bevindingen die zich alle
laten rijmen met de centrale verwachting.

14 Uiteraard past hier enige voorzichtigheid: we spreken hierbij niet over precies dezelfde problemen. Dat
voorbehoud blijft van kracht. Maar daarmee is de stelling onzerzijds niet ten principale verzwakt.
Het betreft de uitkeringen gaat het hier om problemen in verband met de aanvraag/ontvangst van
uitkeringen krachtens de ABW, RWW, TW, WAO, WW en overige uitkeringen. Onder `huis' worden
problemen gevat samenhangend met de koop, de hypotheek en het aanvragen van een bouwvergunning.

1 5
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Figuur 2.2: Oplossingsstrategie uitkering en huis
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Heeft de Wrb hier invloed in de veronderstelde richting? Vergelijking van de
strategiekeuzen in geval van problemen met een lage belevingsernst laat een
significante toename van strategie 3 (beroep op andere deskundige) zien onder het
Wrb regime. Bij de problemen met een hoge belevingsernst is er sprake van een
patroonwijziging tussen de twee tijdstippen. Die wordt veroorzaakt door een
afname van strategie 1 (afzien) en een toename van strategie 4 (het beroep op de
advocaat). Geen van deze verschuivingen kan men in relatie brengen met de
invloed die de Wrb geacht wordt te hebben. Hier moeten buiten de Wrb gelegen
factoren een rol spelen.

In aansluiting op de laatste veronderstelling nog dit. Het gegeven dat dit cluster
bestaat uit twee probleemclusters ('uitkeringsproblemen' en problemen inzake het
`eigen huis') waarvan de samenstelling van het laatste in vergelijkbaarheid te
wensen overlaat, hebben we een nadere analyse gemaakt specifiek ten aanzien van
strategie 4 (de advocaat). Op die manier konden de uitkeringsproblemen en de
huisproblemen afzonderlijk bezien worden. Dat leidt tot interessante bevindingen.
Ten eerste blijkt dat bij de eigen-huisproblemen de belevingsernst -conform de
algemeen verwachting - duidelijk het verschil in keuze voor strategie 4 beïnvloedt.
Bij de problemen met een hoge belevingsernst is er significant meer sprake van
strategie 4 (beroep op de advocaat) dan bij de problemen met een lage
belevingsernst. Vergelijkt men vervolgens de WROm-periode met de Wrb periode
dan blijkt er nergens sprake van een significant verschil. Ten aanzien van de
uitkeringsproblemen geldt echter dat het verschil in belevingsernst niet leidt tot een

1 leep

niets: 17%

zeg:

58%deskundige: 23%

advocaat: 2%
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significant verschil in de mate waarin men voor strategie 4 (de advocaat) kiest.
Kijkt men vervolgens naar de vergelijking in de tijd, dan doet zich bij de problemen
met een hoge belevingsernst een significante toename in strategie 4 (de advocaat)
onder het Wrb regime voor terwijl bij de problemen met lagere belevingsernst géén
significant verschil optreedt.16 De voor de hand liggende conclusie is dat het buiten
de Wrb gelegen factoren zijn - i.c. de hogere baten bij een deel van de
uitkeringsproblemen - die de stijging in het beroep op de advocaat verklaren.'7
Overeenkomstig onze vermoedens dus.

2.3.1.3 Huur & overeenkomsten 's

Het overall strategiepatroon lijkt sterk op dat van het voorgaande cluster:
dominant is strategie 2 (zelf doen ,48%),gevolgd door strategie 3 (andere
deskundige, 32%), strategie 1 (afzien, 17%) en in een uiterst klein deel der
problemen strategie 4 (beroep op de advocaat ,4%).

Figuur 2.3 laat zien dat problemen met een hoge belevingsernst de betrokkenen tot
geheel andere keuzen brengen in hun zoeken naar een oplossing dan de problemen
met een lage belevingsernst. In het laatste geval wordt de naar verhouding minder
kostbare strategie vaker gekozen dan wanneer die gevolgen substantieel lijken. In
dat laatste geval wordt relatief vaak vertrouwd op de professionele capaciteiten
van deskundigen en advocaten.
Bij een vergelijking tussen de twee tijdstippen blijkt ten aanzien van de problemen
met een hoge belevingsernst geen sprake van significante wijzigingen in het
strategiepatroon. Dat is wél het geval bij de problemen met een lage belevingsernst.
Strategie 2 (zelf doen) neemt significant toe onder het Wrb-regime, dit ten koste
van strategie 3 (andere deskundige) en strategie 4 (de advocaat). Dit is in lijn met
de veronderstelde invloed van de Wrb. Rest hierbij slechts de aantekening dat ook
in deze constellatie de keuze voor strategie 1 (afzien) geen verandering lijkt te
hebben ondergaan!

16 Hier zal het bijzonder kleine aantal problemen dat in de analyse betrokken is, wel een rol spelen die een
mogelijke significantie in toename bemoeilijkt.
Zonder dat wij hierop nader kunnen ingaan: het lijkt niet onaannemelijk dat de veranderingen in de
regelgeving in deze en de uitvoering daarvan hier een aanknopingspunt voor die gezochte verklaring
vormen.
Onder `huur' gaan schuil de problemen inzake huursubsidie en huurverhoging; onder `verbintenissen'
problemen voortvloeiend uit de declaratie bij de verzekeringsmaatschappij van ziektekosten of kosten in
verband met autoverzekering (verkeersschade).

17
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Figuur 2.3: Oplossingsstrategie huur en verbintenissen

huur en verbintenissen

niets: 17%
zelf: 48%
deskundige: 32%
advocaat: 4%

errstbelewr
hoog taalt

n
z
d
a

iets: 13%
.lt 34%
eskundige: 44%
dvocaat

nie
ze
de
ad

ts: 18%
iC 63%
skundige: 27%
vocaat 2%

wroet wrorn web wroet wroet 1 Wfb

niets: 16% niets: 10% niets: 18% niets: 18%
zelf: 34% zelf 34% zelf: 46% zei: 58%
deskundige: 41% deskundige: 47% deskundige: 34% deskundige: 23%
advocaat: 9% advocaat: 9% advocaat 4% advocaat 1%

N=76 N=73 N=149 N=249

Bron: CBS ERV 1992, 1993, 1995.1996
= significant veracNl in totale patroon

vel cursief = signiricant verschil in afzonderlijke strategie

2.3.1.4 Bij wijze van eerste tussentijdse conclusie

Een verondersteld Wrb effect in de vorm van een afnemend beroep op de
advocaat, is waarneembaar is bij problemen met een naar verhouding lage
belevingsernst waar het gaat om huurkwesties en verbintenissen. Problemen in de
sfeer van de arbeid tonen geen vermindering in het beroep op de advocaat en bij
uitkerinsgproblemen met een hoge belevinsgernst is zelfs een duidelijke toename
van het beroep op de advocaat gesignaleerd.'9 Nergens is een significante toename
in het `afzien' van het ondernemen van stappen ter oplossing van problemen
gesignaleerd.

19 Hier dringt zich de verleiding op te gaan speculeren omtrent de achterliggende verklaring(en) waarbij
uiteraard de mate van keuzeruimte die betrokkenen hebben als eerste naar voren komt. Omwille van de
opzet van het betoog zien we daarvan af. Later komen we hierop - zie par.2.4 - terug.
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2.3.2 De rol van het 'kapitaal'

Omdat de door de Wrb verzwaarde kosten/baten afweging voor de rechtzoekenden
altijd neerkomt op een financiële afweging ligt het voor de hand om de rol van de
hulpbronnen in de analyse te betrekken. Ten eerste de rol van het financiële
kapitaal: het inkomen van de betrokkene en in tweede instantie de rol van het
sociale kapitaal: de steun die men bij het oplossen van problemen aan anderen uit
de eigen kring kan ontlenen. Hier beperken wij ons kortheidshalve tot het financiële
kapitaal.20

2.3.2.1 De invloed van de prijs

Evenals het geval was bij onze analyse van de invloed van het inkomen op grond
van het door het SCP uitgevoerde AVO-onderzoek (Klijn e.a., 1996: 17-22), kan
ook op grond van het CBS-onderzoek een indeling op basis van inkomen gemaakt
worden. Dit maal moeten we genoegen nemen met een minder verfijnde indeling;
slechts drie categorieën zijn te onderscheiden. 21 Ten eerste de categorie met een
inkomen van ten hoogste f 1.917 netto per maand; deze heeft zowel tijdens de
WROM als tijdens de Wrb recht op toegang tot de voorziening. Er is daar wel
sprake van prijsverhoging via de aangepaste eigen bijdrage maar die prijsverhoging
is betrekkelijk gering. Men verwacht dus bij de problemen met een lage
belevingsernst een afname van de kostbaardere strategieën. Bij de derde categorie,
die met een netto maandinkomen van f 2.917, verwacht men geen wijzigingen in
strategiekeuze omdat deze categorie buiten de WROM viel en dus per definitie ook
buiten de Wrb. Bij de tussenliggende inkomenscategorie - met een netto
maandinkomen tussen f 1.917 - f 2,917 - verwachten we daarentegen wél
gevolgen. Immers in deze categorie zitten de betrokkenen die de hoogste eigen
bijdrage kregen opgelegd enerzijds en zij die net buiten de Wrb gevallen zijn
anderzijds.22

20

21

22

In het eindrapport zijn we voornemens ook aan het aspect van het sociale kapitaal aandacht te besteden.
In de enquête wordt aan de respondent gevraagd aan te geven in welke inkomensklasse men valt Deze
wijze van meten maakt het niet beter mogelijk een herindeling van de inkomens te maken die
nauwkeuriger aansluit de inkomensgrens die de aanspraak op gesubsidieerde rechtsbijstand afgrenst.
De opzet van deze analyse is analoog aan de analyse aangaande het beroep op de advocaat op basis van
het AVO onderzoek (SCP) zoals gepresenteerd in Rechtsbijstand: krimpende markten (Klijn, e.a.,
1996:18-21). In feite betrof het daar slechts de analyse van één afzonderlijke strategie: het beroep op de
advocaat.
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Figuur 2.4a: Oplossingsstrategie laagste inkomen
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Bij de laagste inkomens (vgl. figuur 2.4a) blijkt - in tegenstelling tot de situatie bij
de ander twee categorieën - dat de belevingsernst géén invloed uitoefent op de
strategiepatronen. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat in de lage
inkomenssituatie de problemen, ongeacht de beleefde ernst, een betrekkelijke
inelasticiteit hebben wat betreft hun oplossingsmogelijkheden. Dat vergt overigens
wel een nuancering want naar de afzonderlijke strategieën kijkend valt het op dat
strategie 1 (afzien) significant toeneemt bij de problemen met een lagere
belevingsernst. Het verschil in subsidieregime - WROM of Wrb - leidt echter niet
tot significant verschil in strategiekeuze. De hoogste inkomenscategorie23 blijkt de
ernstbeleving het inmiddels bekende verschil in patroon te veroorzaken: bij hoge
belevingsernst een naar verhouding grote voorkeur voor strategie 3 (deskundigen)
en strategie 4 (de advocaat); bij geringe belevingsernst valt de keuze naar
verhouding vaak op strategie 2 (zelf) en strategie 1 (niets doen). Ook hier echter
doet het verschil in subsidieregime er in geen van beide belevingsernst-condities er
toe.

23 Omwille van de overzichtelijkheid presenteren we niet alle analyses; we beperken ons tot de meest
interessante.
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Figuur 2.4b: Oplossingsstrategie midden inkomen
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De middeninkomens (vgl. fig. 2.4b) bieden wat betreft de ernstbeleving een beeld
identiek aan dat van de hoogste inkomens. Belangrijker in dit verband is echter dat
we hier althans bij de lagere ernstbeleving wél een significante afname in de
frequentie van strategie 4 (het beroep op de advocaat) aantreffen.

Bovenstaande bevindingen roepen vanzelfsprekend de vraag op naar een analyse
waarbij tevens de aard van het probleem en de ernstbeleving in beschouwing wordt
genomen. Daartoe hebben we een analyse gemaakt van de problemen met een lage
belevingsernst (daar is Wrb effect geconstateerd) bij zowel de laagste inkomens
als de middeninkomens (vanwege de beleidsrelevantie). Bij de middeninkomens
blijkt het verschil in subsidieregime (WROM versus Wrb)geen significant verschil
in het strategiepatroon op te leveren. Wel blijkt strategie 4 (de advocaat)
significant af te nemen. Dat effect vindt z'n oorzaak in de arbeids- en
huurproblemen (een Wrb effect). Bij de laagste inkomens vonden we - zie boven -
aanvankelijk geen Wrb effect binnen de afzonderlijke problemen. Maar wanneer
men alle problemen bij elkaar voegt met alleen afsplitsing van de arbeidsproblemen
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(vanwege hun bijzondere positie) dan wordt het beeld anders.24 Bij de
arbeidsproblemen treedt een significante daling op van strategie 1 (afzien) en een
significante stijging van strategie 3 (andere deskundige). Dat lijkt geen Wrb effect,
hetgeen eerdere bevindingen onderstreept. Bij de overige problemen treedt nu wél
een significante afname in strategie 4 (beroep op de advocaat) op. Wanneer men
nog een stap verder gaat en de verbinteniskwesties ook buiten beschouwing laat,
treedt bij uitkering en huur een significante stijging op van strategie 1 (afzien ).
Dat is de enige keer dat we dit als een Wrb effect te beschouwen verschijnsel
aantreffen.

2.3.2.2 De positie van de alleenstaanden

Onderzoek verricht naar aanleiding van de discussie over de wenselijkheid van een
individualisering van de draagkrachtberekening maakte duidelijk dat de toen
geldende systematiek ten behoeve van de berekening van de draagkracht van
alleenstaanden zeker niet leidde tot een prijs/inkomensafweging die vergelijkbaar
was met die van gehuwden/samenwonenden (Klijn & Van Tulder, 1990). Dat was
een onbedoeld gevolg van de toen gehanteerde systematiek.25 Met de invoering
van de Wrb werd daarin verandering gebracht met als gevolg dat van de
alleenstaanden velen buiten het bereik van de subsidie vielen terwijl zij die
aanspraak bleven houden met een substantiële prijsverhoging geconfronteerd
werden. Dit onderdeel van de wet heeft veel discussie opgeroepen en breed is de
overtuiging dat ten gevolge van de Wrb de toegang tot de rechtsbijstand voor
alleenstaanden extra smal is geworden.

De vraag die hier gesteld dient te worden luidt: of de Wrb nu inderdaad geleid
heeft tot een situatie waarin de afwegingssituatie voor beide categorieën
vergelijkbaar is geworden. Dat mag het geval geacht worden als er onder de
WROM sprake is van een verschil in strategiepatroon dat wijst op een voor de
alleenstaanden lagere prijsdrempel en die situatie onder het Wrb-regime gewijzigd
is in een patroon dat een gelijke prijsdrempel indiceert.

24 Die overige problemen zijn dan: uitkeringsproblemen, huurproblemen, en verzekeringsproblemen. Er
zijn geen `eigen huisproblemen' in de categorie van de lage inkomens.
De onder de WROM geldende regeling (art. 9) luidde dat van de inkomensgrenzen in geval van
alleenstaanden f 175 werd afgetrokken om de draagkracht te bepalen.

25
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Figuur 2.5a: Oplossingsstrategie alleenstaand en niet-alleenstaand met een laag inkomen
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Uit de analyse blijkt het volgende. Binnen de laagste inkomens (vgl. fig. 2.5a)
bleken er tussen de alleenstaanden en niet-alleenstaanden geen significante
verschillen in strategiepatroon te bestaan en in die situatie is door de Wrb ook niet
gewijzigd. Datzelfde geldt voor de hoogste inkomens maar die situatie is hier
verder niet interessant. Bij de middeninkomens (vgl. fig. 2.5b) blijkt in de Wrb
periode sprake van een significante daling in strategie 4 (beroep op advocaat) ten
opzichte van de WROM periode. Bij de niet-alleenstaanden is daarvan geen sprake.
Het resultaat is dat de huidige positie van de alleenstaanden niet meer significant
afwijkt van de positie van de niet-alleenstaanden.
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Figuur 2.5b: Oplossingsstrategie alleenstaand en niet-alleenstaand met een midden inkomen
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2.3.2.3 Bij wijze van tweede tussentijdse conclusie

Voorgaande leidt tot de conclusie dat de invloed van de prijs (in strikte zin) in
termen van een afgenomen beroep op de advocaat bij de middeninkomens te
situeren valt bij huur- en arbeidsproblemen met een lagere ernstbeleving Eenzelfde
invloed is voor de laagste inkomensklasse getraceerd bij problemen in de sfeer van
de uitkering, de huur en bij overeenkomsten gekenmerkt door een lagere
belevingsernst. Alleen bij deze uitkerings- en huurproblemen is ook een als Wrb
effect te kwalificeren toename in afzien geconstateerd .26 Betreft dit een algemeen
effect, de Wrb beoogde tevens verandering aan te brengen in de verschillen in de
prijs/inkomensafweging voor alleenstaanden versus niet-alleenstaanden. Onze
bevindingen wijzen uit dat de positie van de alleenstaanden onder invloed van de
Wrb gewijzigd is en overeenkomt met die van de niet-alleenstaanden

26 Hierbij wordt wel aangetekend dat de hier gemaakte uitsplitsing naar problemen wel leidt tot zeer
kleine aantallen.
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2.4 Van bevinding naar beoordeling

2.4.1 Keuzeruimte als criterium

In het voorgaande spraken we steeds in termen van 'te verwachten effecten'. Die
verwachting is gebaseerd op veronderstellingen omtrent het afwegingsgedrag van
rechtzoekenden. Onze analyse vormt een theoretisch georiënteerde beschrijving
van het gedrag van mensen die verondersteld worden hun afweging te maken.
Daarmee is in het geheel niets gezegd over de adequaatheid van die gemaakte
afweringen. Een oordeel over de adequaatheid van het gedrag is ten principale een
normatief oordeel gebaseerd op rechtsstatelijk gefundeerde opvattingen omtrent de
'noodzaak' van de toegang tot rechtsbijstand. Uit het voorgaande mag duidelijk
zijn dat het empirisch onderzoek geen rechtstreeks antwoord kan geven op die
vraag. Alleen op indirecte wijze kunnen de bevindingen bijdragen tot een oordeel
over de adequaatheid van de wet. Wij lichten dit indirecte karakter hieronder toe.

Uitgangspunt van het betoog vormt hier de stelling dat de wetgever via de Wrb
beoogd heeft de afwegingssituatie van mensen om een beroep op rechtskundige
bijstand te doen te verscherpen. Beoogd gevolg daarvan is een minder gebruik van
gesubsidieerde rechtsbijstand. Met uitzondering van de doelstelling dat de
prijs/inkomensafweging voor alleenstaanden gelijkelijk diende te worden aan die
voor niet alleenstaanden, heeft de wetgever afgezien van het stellen van toetsbare
normen inzake het gewenste niveau van gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand.
Hoe begrijpelijk ook, dat maakt tevens een evaluatie moeilijk.
Men zou echter een toetsbaar criterium kunnen construeren via de stelling dat de
nagestreefde verscherping van de afweging niet zodanig mag zijn dat in rede geen
sprake is van een situatie waarin rechtzoekenden geen andere opties ter
beschikking staan ter oplossing van een geschil en men alleen om financiële
redenen daarvan afziet. In zo'n situatie is er - aansluitend bij ons theoretisch model
dat ten grondslag ligt aan de voorgaande analyse - sprake van een feitelijk zeer
geringe mate (wellicht nagenoeg volledige afwezigheid) van 'keuzeruimte'. Onder
die aanname kan men stellen dat de Wrb beoordeeld dient te worden op de mate
waarin deze leidt tot een afname in het toegestaan gebruik van rechtsbijstand in
situaties waarin alternatieve opties voor het oplossen van problemen nog open
staan zonder dat dit ten koste gaat van het toegestaan gebruik in situaties waarin
geen andere opties openstaan. Anders gesteld: naarmate de afname in het beroep
op rechtsbijstand voorkomt in situaties waarin van keuzeruimte nagenoeg geen
sprake is - waar 'rechtsbijstand moet'- kan de regelgeving als in strijd met het
beoogde doel gekwalificeerd worden.27

27 Men kan ook zeggen dat naarmate de afname zich beperkt tot situaties waar volgens geldende
professionele normen andere opties dan via gerechtelijke stappen mogelijk zijn - waar nog een keuze



30

2.4.2 Kiezen en moeten

Onze bevindingen kunnen als bijdrage tot een evaluatie dienen als er enig zicht
bestaat op de mate van waarin er sprake is van `kiezen en moeten'. Onze enquête
biedt daartoe op zichzelf geen aanknopingspunt. Ons is ook geen onderzoek
bekend dat in deze behulpzaam zou kunnen zijn. Om niettemin een bijdrage te
kunnen leveren aan de concretisering van het algemene criterium zou met gepaste
voorzichtigheid aansluiting gezocht kunnen worden bij het onlangs verschenen
verslag van het door de Vereniging voor Rechtshulp (VVR) verrichte onderzoek
(De Koning e.a., 1997). Daarin wordt verslag gedaan van nieuwe zaken die
rechtshulpverleners (advocaten zowel als bureaumedewerkers) in het voorjaar van
1995 onder ogen zijn gekomen en waaromtrent zij zich een oordeel hebben
gevormd inzake de noodzaak tot (verdere) rechtsbijstand.28 Waar ons
onderzoeksmateriaal en de analyse ervan zicht geven op de uitkomst van
afwegingsprocessen in het algemeen, biedt het VVV onderzoek zicht op het
inhoudelijke verloop van specifieke afwegingsprocessen zoals zich dat voltrekt
tussen professionals en cliënten. Juist dat professioneel oordeel omtrent de
noodzaak tot rechtsbijstand kan opgevat worden als een indicatie omtrent de
`keuzeruimte' die een bepaald soort problemen kenmerkt. Daartoe kan men afgaan
op de antwoorden die de betrokken rechtshulpverleners hebben gegeven op de
vraag in hoeverre rechtsbijstand noodzakelijk was.29 De noodzaak is door de
onderzoekers gecodeerd in 7 gradaties waarvan de eerste twee luiden: `ja, omdat
er geprocedeerd moet worden' en `ja, omdat er onderhandeld moet worden'. Als
men afgaat op alleen de mate waarin de problemen in kwestie scoren op de meest
strenge kwalificatie van klemmendheid (procesnoodzaak) dan is de volgorde van
de probleemclusters waarover wij hier spreken: sociale zekerheidsrecht,
verbintenissen, arbeid en huur.30 Als men dit aldus geconstrueerde oordeel
omtrent het klemmende karakter van verschillende probleemclusters accepteert,
dan zou men met enige voorzichtigheid hierop de stelling kunnen baseren dat de
door ons getraceerde veranderingen in strategiekeuzen verschillend gewaardeerd
moeten worden al naar gelang het terrein waarop ze gelokaliseerd zijn. Ter
verduidelijking een voorbeeld. Wrb effecten eventueel aangetroffen op een terrein

openstaat - de gevolgen van de wet als beoogd beschouwd kunnen worden. Daarmee is niet gezegd dat
de kwaliteit - dus: de opbrengst - van alternatieve opties dezelfde is.
Het onderzoek betreft 218 zaken (uit 1995) door advocaten en medewerkers van bureaus voor
rechtshulp desgevraagd naar eigen keuze aangebracht. Hoewel deze verzameling casus in geen enkel
opzicht te toetsen valt op haar representativiteit is het materiaal toch bruikbaar als men zich beperkt tot
strikt kwalitatieve beschrijvingen. Dat doen we hier omdat wij slechts geïnteresseerd zijn in het
professionele oordeel omtrent de noodzaak van rechtsbijstand in de onderhavige gevallen.
Van alle soorten problemen hebben we vastgesteld hoeveel zaken naar het oordeel van de betrokken
professionals een procedure vergden, dan wel in hoeveel zaken rechtsbijstand in de vorm van door een
rechtshulpverlener te voeren onderhandelingen noodzakelijk waren. Deze wijze van benoeming van de
noodzaak ondervindt door de wijze van percenteren geen last van de eventuele `non-representativiteit'
van het materiaal.
Als men ook de onderhandelingsnoodzaak meeneemt in de constructie van het noodzaak-criterium
wisselen arbeidsrecht en verbintenissen van plaats. Hierbij danken wij P.J de Koning voor diens
bereidwilligheid om ons ten behoeve van ons onderzoek het databestand en de inhoudelijke toelichting
op beslissingen en overwegingen ter beschikking te stellen.

28

29

30
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A dat gekenmerkt wordt door een grotere `klemmendheid' moeten onder aanname
van het door ons geconstrueerde keuzeruimte criterium éérder gekwalificeerd
worden als `onbedoeld' dan diezelfde effecten getraceerd op terrein B gekenmerkt
door een lagere `klemmendheid'. De laatstbedoelde effecten zouden juist eerder als
`bedoeld' gekenschetst kunnen worden. Immers een afname van strategie 4
(beroep op de advocaat) en/of een toename van strategie 1 (afzien) onder de
conditie dat alleen een procedure in de rede ligt, is te beschouwen als een uitkomst
van een afweging die er vanuit het keuzeruimte criterium anders uitziet dan
diezelfde keuze in een situatie waarin andere strategie-opties nog relevant zijn.

Roepen we nu de door ons feitelijk gevonden strategie-wijzigingen opnieuw voor
de geest. De getraceerde Wrb effecten bij arbeidsrechtelijke problemen (bij de
middeninkomens) en die bij uitkeringsproblemen (bij de laagste inkomens) moeten
anders gewaardeerd worden dan de Wrb effecten in verband met huur (bij zowel
de laagste als de middeninkomens) en de verbintenissen (bij de laagste inkomens).
De Wrb, zo moet geconcludeerd worden, heeft op de terreinen van uitkeringen en
arbeid geleid tot gevolgen die onbedoeld genoemd kunnen worden, terwijl de Wrb
ten aanzien van huur- en verbintenisproblemen heeft geleid tot gevolgen die
bedoeld mogen heten. Een oordeel dat met de nodige voorzichtigheid wordt
geformuleerd juist gelet op de moeilijk te traceren grenslijn tussen moeten en
kiezen.

2/df d t ^rU^C^
` ted ` l Cr^^ nJ^ ^-
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3 De financiële bezwaarlijkheid

3.1 De vraagstelling

Beoordeling van het functioneren van de Wrb aan de hand van de gevolgen voor
de toegankelijkheid vergt meer dan alleen het stilstaan bij de mate van het niet-
beroep op rechtsbijstand. De wet heeft immers ook gevolgen voor het beroep dat
wel gedaan wordt: de prijsverhoging. Onderzoek naar de kosten van het gebruik
van een voorziening - zoals eerder opgemerkt: een voorziening met een `status
aparte' - draagt op z'n minst in twee opzichten bij aan een evaluatie van beleid.
Ten eerste omdat het inzicht geeft in feitelijke kosten en de eventuele niet
voorziene cumulatiemogelijkheden in deze; immers de eigen bijdrage is niet de
enige bijdrage `aan het recht'. Ten tweede omdat dergelijk onderzoek kan
bijdragen aan bezinning over de sturingsmogelijkheden via de prijs.

Drie overwegingen zijn in het verleden aangevoerd ter legitimering van de eigen
bijdrage in de rechtsbijstand. Ten eerste is er de gedachte dat het voortbestaan van
een overheidsdienst vergt dat inkomsten gegenereerd worden via hen die ervan
profiteren: het profijtbeginsel. De invoering van de eigen bijdrage voor de `hogere
WROM-inkomens' per 15 mei 1981 (Stbl. nr. 317, 1981) werd vooral
beargumenteerd vanuit deze gedachte. Minister De Ruiter bracht dat in eenvoudige
en daarom treffende bewoordingen naar voren in z'n verdediging van zijn
wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Ook voor de overheid geldt dat uitgaven alleen
gedaan kunnen worden als er inkomsten tegenover staan. Willen we als
samenleving zo'n belangrijk voorziening handhaven, dan zal iedere gebruiker er
wat voor over moeten hebben. Het leek hem vervolgens een kwestie van
verdelende rechtvaardigheid: wie het wat breder heeft moet het financieel dan ook
maar wat breder laten hangen (Handelingen TK, 10 februari 1981, blz. 2999). Ten
tweede is er de overweging dat de prijs mensen brengt tot een adequate afweging.
Het is deze gedachte die centraal staat in de argumentatie van minister Korthals
Altes ten aanzien van de invoering van de eigen bijdrage voor de `lagere WROM-
inkomens'. "In gevallen waarin geheel kosteloos of tegen een geringe eigen
bijdrage rechtsbijstand wordt verleend, blijkt het niet mogelijk om tot een
verantwoorde kosten/batenafweging te komen" (TK, 1982-1983, 17 769 nr. 5 blz.
9-10).'

Al naargelang het circuit waarin men verkeert wordt dit argument anders verwoord. Zo kan men
bewoordingen aantreffen als voorkomen van `oneigenlijk gebruik' (ISMO-onderzoek) of het
`verwijderen van de zachte vraag'. In de huidige discussie spreekt men vaak over een toegenomen
`selectiviteit' van het systeem.
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Ten derde is er de eenvoudige bezuiniging Het nooit tot wet verheven voorstel van
minister Korthals-Altes uit 1989 (TK, 20 705), waarin voorgesteld werd de
bovengrens van de WROM te leggen op het niveau van het `modaal'-inkomen en
een kostendekkende eigen bijdrage in te voeren, stoelde op dat idee (Klijn, 1989).2
De in de Wrb gerealiseerde prijsverhoging staat, afgaande op de oogmerken van
het aanvankelijk ontwerp, in de tweede traditie. Met opzet: `aanvankelijk', want
het oorspronkelijk door de wetgever gekozen tarief werd onder invloed van
nieuwe bezuinigingstaken en door amenderingen uit de Tweede Kamer danig
gewijzigd. De gevolgen daarvan lieten zich raden (Klijn, 1994: 220122 l.). Op de
gevolgen van dat tarief en de inmiddels aangebrachte wijzigingen daarin zijn we
reeds uitvoerig ingegaan in een eerdere tussentijdse rapportage (Van der Schaaf
e.a., 1997).

Hoewel waarschijnlijk door iedere betrokkene ervaren als een minder prettige
maatregel, ook een prijsverhoging kan onder omstandigheden door de betrokkenen
als redelijk en billijk ervaren worden. Onderzoek geeft ook empirische
ondersteuning aan die gedachte (Klijn en Paulides, 1988: 49-52). Er is enig begrip
voor de prijs van het recht; voor niets gaat de zon op! Maar ook hier geldt dat het
de variatie is die van belang is. Tegen deze achtergrond hebben we gemeend dat
een onderzoek ter evaluatie van de wet zich niet diende te beperken tot de
gevolgen van het prijsbeleid maar ook aandacht diende te besteden aan de
acceptatie daarvan.3 In dat kader past de vraag:

Met welke kosten worden rechtzoekenden die aanspraak kunnen maken op de
gesubsidieerde rechtsbijstand geconfronteerd en in hoeverre worden deze als
bezwaarlijk ervaren?

3.2 Opzet van de analyse

Ter beantwoording van onder meer deze vraag is door ons een telefonische
enquête gehouden onder de verzoekers tot gesubsidieerde rechtsbijstand .4 Het
betrof hier verzoekers bij een tweetal raden voor rechtsbijstand op de verzoeken
waarvan in het eerste kwartaal van 1995 een eerste beslissing was genomen en
waarvan de dossiers in het kader van het deelonderzoek omtrent de werkwijze van
Raden voor rechtsbijstand gecodeerd waren.' Basis van de enquête vormde een
adressenbestand van 1200 personen.

Men kan stellen dat dit een variant is van de eerste overweging. Niettemin lijkt het veelzeggend dat er
enig verschil is als dezelfde overweging als `verdelende rechtvaardigheid' of als `begrotingsnoodzaak'
wordt aangeduid. In het laatste geval lijkt elke referentie aan het elders zo vaak benadrukte speciale
karakter van de voorziening toch beduidend verder naar de achtergrond geschoven.
Een dergelijke vraagstelling werd ook aan de orde gesteld in het onderzoek ter evaluatie van de
invoering van de eigen bijdrage voor de lagere inkomens (Wet Tijdelijke voorzieningen rechtsbijstand;
Stbl. nr. 642 1983). Vgl. Klijn en Paulides (1988).
Uitdrukkelijk dank past hier aan Tamar Fischer, die in het kader van haar studie sociologie
(Rijksuniversiteit Utrecht) tijdens haar stage op het WODC de vragenlijst voor de enquête heeft
ontworpen.
Over de opzet van dat dossieronderzoek treft men nadere informatie aan in het volgende hoofdstuk.

3

4

5
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Aan ieder van hen is door de directeur van de betreffende raad een brief verzonden
waarin uitgebreide toelichting op het onderzoek werd gegeven en om medewerking
werd gevraagd.6 Ingesloten was een retourformulier waarin men kon aangeven of
men al of niet bereid was medewerking te verlenen (zo niet, waarom niet) en indien
dat het geval was: op welke tijdstippen en in welke taal men ondervraagd wenste te
worden. Ook werd gevraagd om de gemaakte kosten alvast te vermelden (dan wel
de stukken te gaan opzoeken zodat deze bij de hand zouden zijn ten tijde van het
telefonisch interview). Het onderzoek vond plaats in de periode tussen 21 oktober
en 14 november 1996.7Ondanks de grote inzet van allen die bij de voorbereiding
van het onderzoek betrokken zijn geweest, is de response bijzonder gering
gebleven. In totaal stuurden 278 aangeschrevenen hun formulier retour (bruto
respons: 23%) en uiteindelijk bleken 235 telefonische gesprekken bruikbaar
afgerond (netto respons: 20%).Vanuit het oogmerk te kunnen beschikken over een
omvangrijke en representatieve steekproef van de `aanvragers' valt de enquête als
mislukt te beschouwen. Het ligt immers in de rede dat juist de meer schrijnende
situaties via deze enquête bereikt zijn. Daarop werd in het onderzoeksverslag
uitdrukkelijk gewezen.

Binnen de ons ter beschikking staande tijd zijn we nog niet in staat geweest een
afdoende analyse van alle gegevens te maken Het onderstaande is dan ook een
eerste partiële indruk van de beleefde zwaarte van de `prijs van het recht'.'

3.3 Ernstige problemen

De indruk van de selectiviteit in de respons blijkt geheel juist. In antwoord op de
vraag hoezeer het probleem in kwestie de man/vrouw bezig hield, zei 6% `een
beetje/niet of nauwelijks', 17%: `veel' en maar liefst 77% koos voor het antwoord
`heel erg veel'. In 95% van de gevallen gaat het dus om als ernstig beleefde
problemen. We hanteren in de enquête drie probleemclusters: arbeid & uitkering,
huur & huis en verbintenissen. Dit uiteraard in aansluiting op de clusters elders
gebruikt. Van de arbeidsproblemen werden er 103 (95% ) als ernstig beleefd, van
de huur- en huisproblemen 35 (92%) en van de verbintenisproblemen 81 (94%).
Bij de analyse hebben we ons tot deze 219 als ernstig beleefde problemen beperkt,
dit om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de indeling die we in dit opzicht in
hoofdstuk 2 gebruikt hebben.

Het is gezien de ernstbeleving van de problemen niet verbazingwekkend dat 200
(92%) respondenten voor hun probleem rechtsbijstand hebben gezocht bij een
advocaat; voor de arbeidsproblemen was dat 95%, voor de woonproblemen 97%
en voor de verbintenisproblemen was dat `maar' 85%.

6

7

8

Naast de Nederlandse versie, werd - nadat de respons in ernstige mate achterbleef bij de verwachting -
ook een Engelse, Marokkaanse en Turkse versie verzonden.
In opdracht van het WODC is dit onderzoek uitgevoerd door het Instituut voor strategisch
consumentenonderzoek SWOKA te Leiden.
Ook hier geldt dat we ons voornemen in het eindrapport hierop nader terug te komen.
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In totaal hebben 12 personen van de 219 (6%) het er uiteindelijk bij laten zitten; bij
de `huur & huis' deed niemand dat, bij de `arbeid & uitkering' 2 (2%) en bij
`verbintenissen' 10 (13%.). Al deze respondenten hebben om toegang tot de
gesubsidieerde rechtsbijstand verzocht. Van 82 (37%) is dat verzoek ingewilligd.9
Voor de afzonderlijke probleemclusters ging het om respectievelijk: `arbeid &
uitkering': 36( 35%), `verbintenissen': 28 (35%) en `huur & huis': 18 (51%). Er
blijkt een significante samenhang met het al of niet toegang gekregen hebben tot de
voorziening en het vervolgens al of niet bij de advocaat doorgezet te hebben. Van
de toegewezenen ging 99% door, van de afgewezenen 88%. In hoofdstuk 2
hanteerden we het feit dat er geprocedeerd moest worden als een indicatie voor de
noodzaak van rechtsbijstand. Afgaande op hetgeen (volgens de cliënt) door de
advocaat gedaan is in zijn/haar zaak, blijkt dat in 113 zaken (56%) geprocedeerd
is; in `arbeid & uitkering' : 64 maal (65%), in `huur & huis' 18 maal (53%) en in
`verbintenissen': 31 maal (45%).10

3.4 De bezwaarlijkheid van de kosten

Gevraagd is naar de kosten die men in relatie met de zaak gehad heeft. Daarbij is
getracht alle kosten specifiek in beeld te krijgen. Op basisvan de ervaringen
opgedaan in het eerder genoemde onderzoek (Klijn en Paulides, 1988) waren onze
verwachtingen in dit opzicht niet erg hoog. De resultaten lijken ook op dit punt
beneden die verwachtingen te blijven. Vooralsnog zijn we in dit stadium
aangewezen op de antwoorden op de vraag naar de beleefde bezwaarlijkheid van
de kosten.

Beperkt tot advocaatgebruikers met ernstig beleefde problemen zeggen 27 (18%)
dat die kosten helemaal niet bezwaarlijk waren, 47 (31%) vond ze redelijk
bezwaarlijk en 80 (52%) zeer bezwaarlijk. Dat oordeel hangt enigermate samen
met of men al of niet een procedure `gehad' heeft (significant op 10%); hetgeen
gegeven de prijs van een procedure niet verbazingwekkend is. Maar omdat het
oordeel over de afloop hier als storende factor kan functioneren, hebben we
vervolgens dat aspect erbij betrokken. 11 Bezien in samenhang met het al of niet
een procedure `gehad' hebben - het kenmerk dat we hier hanteren als indicator
voor de klemmendheid van de zaak - wordt zowel voor hen die het beroep op de
rechtshulpverlener de moeite waard hebben gevonden als voor hen die niet die
mening toegedaan waren door de helft van deze groep de kosten zeer bezwaarlijk
gevonden.

9

I0

11

Van alle 234 respondenten waarvan we informatie hebben werd 36% (85) toegelaten.
Voor alle drie de clusters geldt dat er geen statistisch significant verschil is tussen de
procedeerfrequentie bij de toegelaten en de afgewezen aanvragers. Dat duidt er in onze interpretatie op
dat de zaken niet qua `noodzaak' van elkaar verschilden.
Gevraagd is door ons in hoeverre het probleem de moeite van het afhandelen langs deze weg waard is
geweest. Bij de analyse is op grond van de beantwoording van die vraag een tweedeling gemaakt: wél
(de combinatie van `zeker wel' en `eigenlijk wel' de moeite waard) versus niet ('eigenlijk niet' en
`zeker niet'). Met als resultaat: wél: 89 (66%) en niet: 46 (34%).
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Van degenen die niet geprocedeerd hadden - en die in onze ogen dus in een situatie
hebben gezeten waarin meer ruimte tot afwegen bestond - vond van de mensen die
achteraf hun beroep op de rechtsbijstandverlener voor dit probleem niet
kwalificeerden als `de moeite waard geweest' 68% de kosten `zeer bezwaarlijk';
32% achtte dat niet het geval. Bij degenen die positief waren over hun keuze om
het probleem langs deze weg op te lossen was dat beeld exact omgekeerd: 32%
vindt de kosten zeer bezwaarlijk, 68% is niet dat oordeel toegedaan.

Dit is daarom interessant omdat in een situatie van geringe keuzeruimte waarbij
serieuze baten op het spel staan, de bereidheid tot het maken van kosten hoog
verondersteld wordt. Nu `succes' en `niet-succes' voor het oordeel inzake
bezwaarlijkheid in die situaties niet schijnt uit te maken, kan men afleiden dat de
bezwaarlijkheid van de kosten serieus dient te worden genomen. Men kan ze in elk
geval niet eenvoudig als `een kwestie van beleving' terzijde schuiven.

Interessant in dit geval is de vraag of het de hoogte van de eigen bijdrage danwel
de `commerciële' prijs van de advocaat is die de grote mate van bezwaarlijkheid
van de kosten veroorzaakt bij rechtzoekenden. Uit ons materiaal blijkt er geen
groot verschil tussen beide prijssituaties. Zowel bij particuliere betalers als bij
rechtzoekenden die aanspraak maakten op gesubsidieerde rechtshulp ervaart
ongeveer de helft de prijs bezwaarlijk; de particuliere betalers in iets meerdere mate
dan de `gesubsidieerden'. Deze bevinding wijst ons er nog eens op hoe hoog de
prijsdrempel door rechtsbijstandzoekenden ervaren wordt, ook door hen voor wie
de subsidie juist de drempel beoogt te slechten.
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4 Gronden voor afwijzing

4.1 De vraagstelling

De Wet op de Rechtsbijstand, het Besluit Draagkrachtcriteria Rechtsbijstand
(BDR, Stb 1994, 33) en het Besluit Rechtsbijstand- en Toevoegcriteria (BRT, Stb.
1994, 32) bevatten de wettelijke voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om voor
gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Met behulp daarvan is
getracht een zo groot mogelijke eenduidigheid te creëren in de toelatingseisen.
Niettemin blijft in de uitvoering van dit toelatingsreglement ten aanzien van de
uitwerking van gestelde normen en bij een aantal afwegingsvragen altijd ruimte
voor ja of nee. Vanuit de toepassing in de praktijk kunnen en zullen nadere regels
ontstaan; al doende leert men. Dergelijke "beleidsregels" zijn bijvoorbeeld te
vinden in het door de raden uitgegeven Handboek Toevoegen.

Bij een onderzoek naar de gevolgen van de Wrb ten aanzien van de
toegankelijkheid van de rechtsbijstand, ligt het ook in de rede de
toegangsregulering tot de voorziening te betrekken. Niet alleen de wet, ook - of
beter: juist - de uitvoering ervan, bepaalt hoe ruim de toegang in de praktijk is. Dit
des te meer gezien de kritiek op de uitvoering en op verschillen daarin tussen
raden. Vandaar de volgende onderzoeksvragen:

Wat zijn de redenen dat toevoegingsaanvragen worden afgewezen en om welke
rechtsproblemen gaat het?

In hoeverre is er sprake van een verschil in beleid tussen de Raden voor
rechtsbijstand?

4.2 Opzet van de analyse

Voor de beantwoording van bovenstaande vragen maken we gebruik van twee
verschillende bronnen: allereerst een steekproef uit het bij IRIS aanwezige
registratiebestand in het vervolg kortweg aangeduid als het `radenbestand en
vervolgens) gegevens afkomstig van dossiers bij twee raden, het zgn.
`dossierbestand'.

Het radenbestand bestaat uit een door de Stichting IRIS op ons verzoek getrokken
steekproef uit bij de 5 raden ingediende aanvragen voor een toevoeging. Het
betreft zaken, waarop door de raden in het eerste kwartaal 1995 een eerste toe- of
afwijzingsbeslissing is genomen. We hebben de gegevens ontvangen wat betreft de
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stand van zaken van de toevoegingsaanvraag in februari 1996.' De steekproef
bevat 6.181 zaken, die 85.240 aanvragen representeren.
Onze analyse is gericht op de afwijzing van aangevraagde toevoegingen. Onder
toegewezen aanvragen vallen al de direct toegewezen zaken, zaken die eerst
afgewezen zijn en later toegewezen, voorlopige en voorwaardelijke toevoegingen
en later ingetrokken of beëindigde toevoegingen. Drie afwijzingsmodaliteiten zijn
onderscheiden: afwijzing op financiële gronden, op inhoudelijke gronden en
afwijzing op bereik. De financiële gronden 2 voor afwijzing betreffen criteria voor
het vaststellen van de draagkracht die gebaseerd is op het inkomen en het
vermogen. De inhoudelijke afwijzingsgronden3 bestaan uit een scala van criteria,
waarvan sommige de inhoud van het juridische probleem betreffen en andere meer
procedureel van aard zijn. De belangrijkste probleem-inhoudelijke gronden voor
het afwijzen van een toevoegingsaanvraag in civiele en bestuursrechtelijke zaken
zijn: het rechtsbelang ligt niet binnen de Nederlandse werkingssfeer, er is sprake
van onvoldoende belang, de zaak is (nog) te eenvoudig of verkeer nog in een
prematuur stadium, er is geen grond (kansloze zaak) of het rechtsbelang heeft een
bedrijfsmatig karakter. Voorbeelden van procedurele gronden zijn: het verzoek om
een toevoeging is te laat ingediend, de aanvraag is vaag of onvolledig. Tenslotte is
er nog een grond die weliswaar leidt tot afwijzing van de aanvraag, maar niet
inhoudt dat de aanspraak op gesubsidieerde rechtsbijstand vervalt: de afwijzing op
grond van bereik.4 Een verzoek om toevoeging wordt afgewezen als de advocaat
op grond van een reeds toegekende toevoeging rechtsbijstand kan verlenen voor
dat rechtsprobleem.
De aanvragen voor rechtsbijstand zijn, wat hun aard betreft, ingedeeld in 7
rechtsterreinen.5 Het betreft:
1 Arbeidsrecht (inclusief ontslag- en ambtenarenrecht);
2 Sociale voorzieningen en sociale verzekeringen;
3 Huur- en verhuur (exclusief bedrijfsruimte);
4 Verbintenissenrecht (waaronder schade en verzekeringen);
5 Privaatrecht overig (waaronder goederen- en faillissementsrecht);
6 Bestuursrecht (waaronder leegstand, woonvergunning, fiscaalrecht en milieu);
7 Personen-, familie- en erfrecht.

1 Om velerlei redenen kan de eerste beslissing in een later stadium gewijzigd worden. Voor de indeling in
afdoeningsmodaliteiten hebben we de stand van zaken genomen van februari 1996, ongeveer een jaar na
de eerste beslissing.
Art. 34 Wrb en het BDR.
Met name art. 12 en 28 Wrb. Een aantal van de daar genoemde gronden worden uitgewerkt in de
artikelen 1 t/m. 8 BRT.
Art. 28, lid Ie en art. 32 Wrb.
Bij de in dit onderzoek uitgevoerde analyses zijn twee rechtsterreinen buiten beschouwing gelaten. Ten
eerste zaken op het gebied van vreemdelingen-/vluchtelingenrecht, omdat de WRB daar nauwelijks van
invloed is geweest. Daarnaast zijn strafzaken buiten beschouwing gebleven vanwege het speciale
karakter daarvan en het feit dat ambtshalve toevoegingen niet door de WRB beïnvloedt zijn. Vanwege
dit alles resteerden er 4483 zaken in de steekproef, die 48.265 aanvragen representeerden.

2
3

4

5
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De tweede bron waaruit we putten betreft een door ons gedane dossierstudie. Van
2 van de vijf raden zijn de dossiers die betrekking hadden op problemen op het
terrein van arbeid, sociale zekerheid, huur en verbintenissen nader gecodeerd om
op deze wijze meer inzicht te krijgen in de aanvraagprocedure, de achtergrond en
de aard van het probleem.6 De keuze voor deze vier soorten problemen berustte op
twee overwegingen. Ten eerste hebben we - zo weten we uit de analyses van de
reductie in afgegeven toevoegingen (Klijn e.a., 1997) - op deze wijze te maken met
problemen die verschillen in gevoeligheid voor Wrb prikkels. Ten tweede zijn het
deze problemen waarover in de onderzoeken van het SCP en het CBS informatie is
ingewonnen en ons bij gevolg mogelijkheden tot vergelijking bieden. De twee
raden zijn gekozen op grond van een verschil in oordeel omtrent hun functioneren
in de ogen van de klanten: de advocatuur.' Raad A was daarbij de representant van
de twee raden die een verhoudingsgewijs positief en klantvriendelijk oordeel
kregen, raad B een van de twee die een verhoudingsgewijs ongunstige beoordeling
kregen. De identiteit van de raden blijft hier verder in het midden.

Het aldus opgebouwde bestand vormde tevens de populatie voor een door ons gehouden telefonische
enquête onder verzoekers om toevoegingen zoals reeds beschreven in hoofdstuk 3.
We baseren ons hier op informatie afkomstig uit Evaluatie Besturingsmode! Rechtsbijstand, een
onderzoek in opdracht van het ministerie door de vakgroep Sociologie Rijksuniversiteit Utrecht
uitgevoerd (Bulder, A e.a., 1997; in druk).
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4.3 Afwijzing van toevoegingsaanvragen

Ten behoeve van de analyse hebben we, zoals boven aangegeven, drie
afwijzingsmodaliteiten onderscheiden: de afwijzing op bereik, de afwijzing op
alleen financiële gronden en de afwijzing op inhoudelijke gronden. Op elk daarvan
gaan we in. We gaan daarbij na wat de afwijzingspercentages zijn op elk van de
zeven onderscheiden rechtsterreinen. Vervolgens onderzoeken we op welke
rechtsterreinen er verschillen tussen de raden bestaan. We kijken alleen naar
afwijzingspercentages en naar verschillen tussen raden per rechtsterrein, omdat op
die manier de grootte van de raden en het type zaaksaanbod (wat betreft de
verdeling over de zeven terreinen) geen invloed heeft op de vergelijking.

4.3.1 Afwijzing op bereik

De afwijzing op bereik betekent niet dat de aanvrager van gesubsidieerde
rechtsbijstand verstoken blijft. De beslissing impliceert slechts dat het bewuste
verzoek als `overbodig' wordt aangemerkt omdat de dienstverlening wordt geacht
onderdeel uit te maken van de dienstverlening waarvoor men reeds subsidie heeft
verkregen.' Juist om die reden zijn deze afwijzingen niet in de analyses betrokken.9
Toch besteden we er hier enige aandacht aan, omdat achter die afwijzing toch nog
andere aspecten schuilgaan.

Op het eerste gezicht leek het dat in 1% van de aanvragen `bereik' de grond van
afwijzing vormde. Echter bij bestudering van de dossiers van de twee geselecteerde
raden bleek dat in 11% van de als inhoudelijke afwijzing geregistreerde zaken er in
feite sprake was van een afwijzing op bereik. Dit was bijvoorbeeld het geval
wanneer tegelijkertijd twee aanvragen binnenkwamen voor met elkaar
samenhangende zaken.10 In werkelijkheid is er dan ook in ongeveer 1,4% van de
aanvragen sprake van afwijzing op deze grond.
Hoewel in omvang betrekkelijk weinig gebruikt, de frequentie verschilde nogal
naar de aard van de problemen. Naar verhouding weinig bij problemen op de
terreinen arbeidsrecht en familierecht, naar verhouding vaak op de terreinen: huur,

8 Hoewel deze afwijzing voor de verzoeker geen negatieve gevolgen behoeft te hebben, zal dat voor de
advocaat wel zo uit kunnen pakken vanwege inkomstenderving. Immers bij toelating had deze
aanspraak kunnen maken op een afzonderlijke honorering. Juist waar het niveau van honorering ook na
de wetswijziging niet als adequaat wordt ervaren, is dat een aspect dat niet veronachtzaamd kan worden
ook al is het perspectief in dit stuk dat van de cliënt.
Daarmee werd de steekproef, het zgn. `radenbestand' verkleind tot 4.178 zaken, die 47.671 zaken
vertegenwoordigen.
Via een toelichtingscode is door ons getracht deze `vervuiling' uit het radenbestand te halen. Aangezien
de toelichtingscode niet altijd is ingevuld, was het slechts mogelijk ongeveer de helft op te sporen. Dit
betekent dat in het `radenbestand', zoals we dat gebruikt hebben, ongeveer 5% van de inhoudelijke
afwijzingen in wezen afwijzingen op bereik betroffen.

9

10
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verbintenissen/ schade en overig privaatrecht. Sociale zekerheid en bestuur lagen
op een gemiddeld niveau. De raden verschilden onderling op de meeste terreinen in
de mate waarin ze deze grond hanteerden. Op twee terreinen waren er geen
verschillen: huurrecht en verbintenissen/schade. Tabel 1 geeft een overzicht van de
verschillen.

Tabel 1: Afwijzingspercentages op bereik per raad voor de terreinen die verschillen naar raad

Arbeid/ Ambtenaren (1) 0,3 1,8 0,8 0,3 1,6 0,8
Sociale zekerheid (2) 1,2 2,0 1,6 0,3 3,5 1.2

Privaatrecht anders (5) 0,6 3,3 2,9 0,0 3,2 1,6

Bestuursrecht (6) 0,0 3,5 1,6 0,7 0,0 1,1

Personen-/familierecht (7) 0,4 1,6 1,3 0,7 1,2 1,0

Alle 7 terreinen 0,7 2,0 1,6 0,8 1,7 1,2

Amsterdam had op alle terreinen een laag afwijzingspercentage en komt daarmee
een derde lager uit dan het landelijk gemiddelde. Den Bosch zat nog lager, op
ongeveer 60% van het gemiddelde. Daar is sociale zekerheid met een gemiddeld
afwijzingspercentage de uitzondering. Arnhem wees op alle terreinen vaker dan
gemiddeld af op deze grond.
De verschillen tussen de raden in afwijzingspercentages kunnen voor een deel
toegeschreven worden aan verschillen in de frequentie van de soort
rechtsproblemen. Binnen vijf van de zeven type problemen zijn er echter ook
aanzienlijke verschillen te zien. Vooralsnog gaan we ervan uit dat een deel van de
verklaring gezocht dient te worden in beleidsverschillen tussen raden. Temeer daar
het uniformeren van het beleid aangaande deze materie een van de ingewikkeldste
onderdelen van de toepassing van de Wrb lijkt te zijn. Tenslotte kan een klein deel
veroorzaakt worden door verschillen in registratie tussen raden. We konden
immers maar voor de helft de `ten onrechte' onder inhoudelijke afwijzing
geregistreerde afwijzingen op bereik corrigeren.

4.3.2 Afwijzing op financiële gronden

Om te beginnen dient te worden vastgesteld dat indien een verzoek tot toegang tot
de voorziening op financiële grond wordt afgewezen, dit niets hoeft te zeggen over
de mogelijke inhoudelijke gegrondheid ervan. De enige reden tot weigering van de
voorziening is het feit dat de betrokkene een te hoge financiële draagkracht (op
basis van inkomen dan wel vermogen) heeft. De wet kent een hardheidsclausule op
grond waarvan onder bijzondere omstandigheden rekening gehouden kan worden
met buitengewone uitgaven of een deel van het vermogen buiten beschouwing
gelaten kan worden.
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Landelijk bezien bleek begin 1995 op financiële grond 5,4% van de aanvragen
afgewezen te worden". Naar verhouding weinig kwam dit voor bij verzoeken die
betrekking hadden op problemen in de sfeer van de sociale zekerheid (3,4%),
huurrecht (2,7%) en bestuursrecht (1,7%). Naar verhouding vaak betrof het
arbeidsrechtelijke (7,8%) en familie- zaken (6,4%). Verbintenissen (5,1%) en
overig privaatrecht (4,6%) zaten daartussen.
Op de meeste terreinen verschilden de raden nauwelijks onderling van elkaar.
Alleen bij arbeids-/ ambtenarenrecht, sociale zekerheid en privaatrecht anders dan
verbintenissen waren er duidelijke verschillen tussen raden. In tabel 2 is te zien hoe
de verschillen liggen.

Tabel 2: Afwijzingspercentages op financiële gronden per raad voor de terreinen die
verschillen naar raad

Arbeid/ Ambtenaren (1) 13,1 8,4 7,5 6,0 5,9 7,8

Sociale zekerheid (2) 4,0 5,9 2,3 2,8 5,6 3,4
Privaatrecht anders (5) 1,9 3,3 6,8 4,4 8,7 4,6

Alle 7 terreinen............................... 6,4 6,0 5, 4,4 5,7 5,4

Amsterdam dat een laag financieel afwijzingspercentage had (4,4%) scoorde met
name `laag' op arbeidsrecht en sociale zekerheid. De relatief hoog scorende raden
Den Bosch (6,4%) en Arnhem (6,0%) hadden een laag afwijzingspercentage bij
privaatrecht overig. Den Bosch wees daarentegen relatief veel af op financiële
gronden bij arbeidsrecht en Arnhem bij sociale zekerheid. Opmerkelijk is het, dunkt
ons, dat het hanteren van de hardheidsclausule geen verklaring voor de naar
verhouding lage score van Amsterdam kan vormen. Juist de raad Arnhem en
daarnaast de raad Leeuwarden hanteerden relatief vaak de hardheidsclausule.

Hoewel het afwijzingspercentage in `absolute' zin nogal laag is, een onderlinge
vergelijking van de raden laat zien dat de verschillen `relatief nogal groot kunnen
zijn. Zo wees Den Bosch bijna 1,5 keer zo vaak af als Den Haag. Toch lijken daar
geen grote beleidsverschillen achter schuil te gaan. Het aanbod van zaken over de
verschillende rechtsterreinen verklaart hier een groot deel. Op vier rechtsterreinen
werden geen verschillen tussen de raden gevonden en op drie terrein wel.
Het gebruik van de hardheidsclausule biedt geen verklaring. Verder is de
berekeningsmethode voor de draagkracht tamelijk eenduidig en zijn ook uit de
toepassingspraktijk geen geluiden te horen die doen vermoeden dat de gevonden
verschillen met variaties in de toepassing te maken hebben.

Nogmaals merken we op dat de afwijzing op bereik (paragraaf 4.3.1) en de vreemdeling- en strafzaken
(zie paragraaf 4.2) buiten beschouwing gelaten
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4.3.3 Afwijzing op inhoudelijke gronden

Op landelijke schaal werd gemiddeld bijna 6% (5,7) van de aanvragen tot toelating
afgewezen op inhoudelijke gronden. Ook hier is er duidelijk sprake van variatie bij
de verschillende rechtsproblemen. Het afwijzingspercentage bij verbintenissenrecht
schade- en verzekeringskwesties en overig privaatrecht was het dubbele (11,5%)
en bij bestuursrecht nog hoger (18%). Laag waren deze percentages bij arbeid
(3%) en personen- en familierecht (3,4%).

De raden verschilden voor inhoudelijke afwijzingen weinig op de terreinen arbeid,
sociale zekerheid en privaatrecht anders dan verbintenissen/ schade. Tabel 3 geeft
weer hoe de verschillen op de andere vier terreinen liggen.

Tabel 3: Afwijzingspercentages op inhoudelijke gronden per raad voor de terreinen die
verschillen naar raad

Personen-/familierecht (7) 3,1 3,8 2,0 3,7 2,3 3,0
Huurrecht (3) 10,4 7,8 7,2 3,7 6,7 6,3
Verbintenissen/ schade (4) 12,3 12,6 15,8 9,5 9,2 11,8
Bestuursrecht (6) 25,3 31,1 22,7 10,6 11,6 18,0

Alle 7 terreinen 6,2 6,7 5,4 5,5 4,4 5,7
X9+1:':.............. > >< < i< :i61!':'> > »€<(2

Leeuwarden dat relatief weinig afwees op inhoudelijke gronden, zat met name laag
op personen- en familierecht, verbintenissen en schade en bestuursrecht. Arnhem
scoorde op alle vier terreinen hoger dan gemiddeld, waarbij bestuursrecht eruit
springt met 31% afwijzingen. Den Bosch zat ook op alle vier terreinen hoger, maar
daar springt huurrecht eruit met 10% afwijzingen. Den Haag valt op door de hoge
percentages afwijzingen op bestuurs- en verbintenissenrecht en de zeer lage op
personen- en familierecht. Amsterdam zat behalve op personen- en familierecht op
de overige drie laag.
Voorzover we kunnen zien wijzen de cijfers niet eenduidig in een bepaalde
richting. Gaat het om verschillen in het toetsingsbeleid (de zo vaak genoemde
controlefactor in de Wrb), vormen het aanwijzingen in de richting van het meer of
minder strikte aanvraaggedrag van advocaten of zijn het de verschillen in type
rechtsproblemen? Dat laatste speelt zeker geen rol; daarvoor is hierboven
gecontroleerd. Het ligt in de rede te veronderstellen dat het verschillen in beleid
zijn. Die kunnen gemakkelijk ontstaan, aangezien de raden (d.w.z. de bureaus
rechtsbijstandvoorziening) zich er van geval tot geval van moeten vergewissen of
aan het toevoegingsverzoek een wezenlijk rechtsbelang ten grondslag ligt
waarvoor een toevoeging werkelijk noodzakelijk is. Of die veronderstelling enige
grond heeft kan blijken uit de onderstaande analyse van de inhoudelijke afwijzingen
van via het dossieronderzoek bestudeerde specifieke problemen.
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4.4 De inhoudelijke afwijzing naar aard

Bij twee raden hebben we meer in de diepte trachten te peilen hoe de
aanvraagprocedure verloopt en wat de aard van de rechtsproblemen is in
samenhang met specifieke gronden voor de inhoudelijke afwijzing.
De gronden zijn in 8 categorieën onderverdeeld.

Categorie I :betreft afwijzingen omdat het rechtsbelang niet in de Nederlandse
rechtssfeer ligt of omdat het verzoek ongegrond is, zoals dit bij een geheel
kansloze zaak het geval is. Categorie 2:betreft zaken van onvoldoende belang;
waarvan bijvoorbeeld sprake is als het om minder dan 400 gulden gaat.
Categorie 3: betreft eenvoudige zaken, of zaken die in een te vroeg stadium
verkeren, omdat bijvoorbeeld een andere instantie dan een rechtsbijstandverlener
hulp kan bieden. Categorie 4: bevat afwijzingen, omdat het probleem een
bedrijfsmatig karakter heeft. Categorie 5: het verzoek om toevoeging te laat
ingediend. Categorie 6: gaat om aanvragen die ook na een termijnstelling
onvolledig of vaag zijn. Categorie 7: ingetrokken aanvragen, eigenlijk geen echte
afwijzingsgrond, maar hij wordt door de raden wel als zodanig geregistreerd.
categorie 8: een restcategorie, waarin o.a. reeds eerder afgewezen zaken zitten en
met name die zaken, waarbij de advocaat niet bij de raad is ingeschreven op het
betreffende rechtsterrein.
Tabel 4 geeft een cijfermatig overzicht van de frequentie van deze acht
afwijzingsgronden voor vier soorten rechtsproblemen bij beide raden.

Tabel 4: De inhoudelijke afwijzingsgronden naar rechtsterrein bij twee raden: le kwartaal 1995

1 ongegrond/
belang niet in Ned.

13 0 0 5 4

2 onvoldoende belang 5 9 4 6 6

3 eenvoudige zaak/
te vroeg stadium

0 39 31 36 33

4 bedrijfsmatig karakter 20 0 12 25 18

5 aanvraag is
te laat ingediend

0 6 3 1 2

6 aanvraag is
onvolledig of vaag

34 19 25 17 20

7 aanvraag ingetrokken
door advocaat

16 9 20 6 9

8 restcategorie: anders 12 18 5 4 8

100 100 100 100 100

Naar raad en rechtsterrein gewogen aantallen
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Het beeld kan als volgt worden samengevat. De arbeidszaken werden gekenmerkt
door een hoog percentage onvolledige en, na een verzoek daartoe, niet aangevulde
aanvragen (34%). Daarnaast werd het bedrijfsmatige karakter vaak (maar niet
vaker dan gemiddeld) als reden aangevoerd (20%). De uitkeringsproblemen
kwamen vaak niet in aanmerking voor een toevoeging omdat juridische bijstand
(nog) niet geïndiceerd was (39%), de informatie onvolledig (19%) was of om een
reden die in de restcategorie valt (18%) en vaak als reden had dat de betreffende
advocaat niet bij de raad op dit terrein ingeschreven stond. Bij huurrecht ging het
eveneens vaak (maar wel minder dan gemiddeld) om een "eenvoudige" zaak
(31%): met name onbetwiste schulden en te vroeg stadium. Bij huurrecht zaten
veel (25%) onvolledige aanvragen.'2 De verbintenis- en schadevergoedingszaken
waren kennelijk ook vaak te eenvoudig (36%): met name onbetwiste schulden of
vroeg stadium speelden daarbij een rol. Ook het bedrijfmatig karakter (25%) was
bij verbinteniszaken een belangrijke afwijzingsreden

Zoals eerder opgemerkt: raad A is door advocaten positiever beoordeeld dan raad
B. Wanneer we alleen naar de afwijzingspercentages op inhoudelijke gronden
kijken, verschilden beide raden niet van elkaar op arbeidsrecht en wel op de andere
drie terreinen, waarbij A meer afwees in geval van sociale zekerheid en huur en B
meer bij verbintenissen. Op welke achterliggende gronden de raden van elkaar
verschillen en waar ze overeenstemmen blijkt uit tabel 5. In het navolgende gaan
we alleen op die verschillen in. Daarbij behandelen eerst de afwijzingen op grond
van `onvolledigheid' of `ingetrokken door advocaat' aangezien zich daarachter
redenen kunnen verschuilen die van belang kunnen zijn bij de interpretatie van de
overige gronden.
Raad A wees zeer veel vaker af, omdat de aanvraag onvolledig of vaag was en de
gevraagde aanvullende informatie niet binnen de gestelde termijn binnenkwam.
Hierin komt een verschil in beleid naar voren. Raad A was geneigd bij geringe
twijfel om extra informatie te vragen. Kwam deze niet op tijd dan volgde een
afwijzing, maar als na die afwijzing toch de gevraagde informatie werd de zaak
opnieuw (buiten de bezwaarprocedure om) beoordeeld en eventueel de beslissing
herzien. Raad B volgde een andere lijn. Waar raad A bij twijfel om nieuwe
informatie vroeg, was raad B eerder geneigd de zaak gelijk af te wijzen en mogelijk
bezwaar af te wachten. Dit moge blijken uit het gegeven dat A in ongeveer 40%
van de aanvragen om extra informatie vroeg en B in 25%. Het vaakst werd extra
informatie gevraagd bij sociale zekerheid en verbintenissen.

,2 Bij dit rechtsprobleem werd relatief vaak ook de aanvraag ingetrokken (20%) voordat er een toe- of
afwijzing had plaatsgevonden. Dit laatste komt voor een belangrijk deel op conto van een zaak, waarbij
de advocaat voor een aantal cliënten uit dezelfde flat voor hetzelfde probleem om een toevoeging vroeg
en deze later, nadat gevraagd was of het een groepstoevoeging moest zijn, de aanvraag introk. Als deze
zaak buiten beschouwing wordt gelaten vertegenwoordigt de categorie ingetrokken nog maar 7 %.
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Bij het laatste gaat het, dunkt ons, meer om een stijlverschil (meer of minder snel
geneigd zijn om extra informatie te vragen) dat niet duidt op een ander beleid ten
opzichte van de afwijzingscriteria. Wel heeft dat stijlverschil consequenties voor de
registratie van de reden van afwijzing13 en mogelijk ook voor de houding van
advocaten tegenover de raad.

Een voorbeeld ter illustratie van dit stijlverschil. Raad B wees een aanvraag af, omdat
daaruit niet bleek dat de vordering werd betwist, waar raad A om aanvullende informatie
zou vragen. Bij B houdt dat een afwijzing `eenvoudige zaak' in, terwijl dat bij A een
afwijzing `onvolledig' kan worden of een `intrekking' door de aanvrager.

1 ongegrond/
belang niet in Ned.

2 onvoldoende belang

3 eenvoudige zaak/
te vroeg stadium

4 bedrijfsmatig karakter

5 aanvraag is
te laat ingediend

6 aanvraag is
onvolledig of vaag

7 aanvraag ingetrokken
door advocaat**

8 anders

x

x

x

x

x x x

x

x

x

* Raad A werd door advocaten gunstig beoordeeld en raad B minder gunstig
** Exclusief de ingetrokken aanvraag voor een groot aantal cliënten (zie boven bij tabel 4)
+ duidelijk vaker gebruikt dan de andere raad.
= ongeveer gelijk gebruik.
x niet of nauwelijks (minder dan 9 keer) gebruikt door beide raden tezamen.

x

13 Er komt bijvoorbeeld op dit vragen om extra informatie over inkomen geen reactie van de aanvrager,
omdat hij bijvoorbeeld ziet dat hij niet binnen de grenzen terechtkomt. Dit betekent dat de daarop
volgende afwijzing als een inhoudelijke wordt geregistreerd. Naar verluidt zou volgens de betreffende
raad B het beleid ten aanzien van onvolledige informatie bij toevoegingsaanvragen en wat daaronder
verstaan moet worden inmiddels gelijk aan dat van raad A zijn.

x
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Ook de ingetrokken aanvraag komt meer voor bij raad A en wel op twee van de
vier rechtsterreinen: sociale zekerheid en verbintenissen, juist die terreinen waar
het meest om extra informatie verzocht werd door de raden. Er is een verband met
het beleid ten aanzien van het opvragen van extra informatie. Naar aanleiding van
dergelijke verzoeken trekt de aanvrager in een aantal gevallen de aanvraag in. Dit
staat dan op één lijn met het veelvuldiger voorkomende niet reageren op een
dergelijk verzoek

Raad B maakte vaker gebruik van afwijzing vanwege onvoldoende belang op het
terrein sociale zekerheid. Deze grond houdt in dat het belang van de zaak niet in
redelijke verhouding staat tot de kosten van rechtsbijstand.14 Daaronder vallen
globaal genomen twee subcriteria, waarvan er één - het harde - nauwelijks of geen
ruimte voor interpretatie laat en het andere wel. Het harde criterium betreft: `op
geld waardeerbare belangen'. Er wordt geen toevoeging wordt gegeven als het
financiële belang beneden 20% van de vastgesteld draagkracht blijft en tenminste
400 gulden is. Voor de groep met de hoogste draagkracht binnen de WRB houdt
dat in 600 voor gehuwden en 420 voor alleenstaanden. Het tweede subcriterium is
een hardheidsclausule die inhoudt dat indien het financiële belang te gering is er
toch een toevoeging kan volgen indien zwaarwegende belangen dat
rechtvaardigen.15 Bij de beoordeling van immateriële belangen is er ruimte voor
interpretatie.
Nu blijkt dat bij raad B het vaker afwijzen wegens onvoldoende belang juist het
harde financiële belang betrof. Anderzijds zijn bij raad A geen zaken gevonden met
een onvoldoende financieel belang, die toch toegewezen zijn. En de categorieën
`onvolledig' en `ingetrokken' bij A bevatten geen zaken met onvoldoende
financieel belang. Met andere woorden het verschil in gebruik van het criterium
`onvoldoende belang' was geen beleidskwestie, maar lag aan het aanbod van
zaken: bij raad B kwamen kennelijk meer sociale zekerheidszaken binnen met een
zeer gering financieel belang.

Het criterium eenvoudige zaak paste raad B bij huurzaken en verbintenisproblemen
verhoudingsgewijs meer toe dan raad A. Dit criterium zou men in tweeën uiteen
kunnen laten vallen. Ten eerste gaat om onbetwiste schulden 1ó; bij schuldsanering,
afbetalingsregelingen en onbetwiste huurschulden. In beginsel een tamelijk
eenduidig criterium. Ten tweede betreft het andere argumenten, hierna te noemen
eenvoudig zaak anders. In deze laatste categorie vallen bijvoorbeeld problemen bij
het opstellen van een overeenkomst of bij huurcommissie-zaken", voorzover het
geen complexe zaken betreft, aanvragen huursubsidie en in zijn algemeenheid

14

15

16

17

Art. 12 lid 2 b Wrb en art. 4 BRT.
Art. 4 lid 5 BRT.
Art. 28 Wrb en art. 7 BRT.
Door de raden gehanteerde aanvullende beleidsregel.
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zaken die in een prematuur stadium verkeren18. Het gaat hier om zaken waarbij
geen noodzaak tot specifiek juridische rechtsbijstand bestaat. Dit lijkt een voor
velerlei uitleg vatbaar criterium.19 Beide subcriteria bleken door raad B vaker dan
A gebruikt op de twee betreffende rechtsterreinen.
Bij huurzaken had de afwijzing `eenvoudige zaak' vaak te maken met onbetwiste
huurschulden, waarbij nog geen vordering ontruiming ligt. Als er echter van
nevenbelangen sprake is kan wel een toevoeging verstrekt worden. Wanneer is er
echter van een nevenbelang sprake? Zijn daar mogelijk interpretatieverschillen van
invloed? Als dat al zo is kwamen ze in elk geval uit ons materiaal niet naar voren.
Daarnaast betrof de afwijzing veel huurcommissie-zaken .20 Het criterium
huurcommissie-zaken, lijkt ons dusdanig eenduidig te hanteren, dat daaruit
nauwelijks beleidsverschillen ontstaan. Dit bleek ook bij het bekijken van de
toewijzingen. Zowel bij raad A als B zaten daarin geen huurcommissie-zaken.
Bij huur lijkt in het aanvraaggedrag van rechtshulpzoekenden/advocaten de
verklaring gezocht te moeten worden voor verschillen tussen raden. Waarom
echter bij de ene raad vaker in dat soort `duidelijke' gevallen toevoegingsaanvragen
werden gedaan dan bij de andere raad is niet duidelijk. Bij verbintenissenrecht was
er enig verschil tussen beide raden in afwijzingspercentage wegens onbetwiste
vorderingen en schuldsaneringen.21
Wat betreft het criterium `eenvoud anders': als er één criterium is dat zich leent
voor verschillen in interpretatie dan is, zo blijkt het, de eenvoud van de zaak en de
noodzaak tot juridische bijstand. Met name geldt dat het terrein verbintenissen-
/privaatrecht. Men kan zich hierbij afvragen hoe strikt de raden nagaan of het
premature stadium al gepasseerd is. Is de ene raad daarin gemakkelijker is dan de
andere? Het materiaal en de bestudering van de dossiers lieten ons in elk geval de
indruk na dat men bij beide raden zeer strikt naging of juridische bijstand op het
moment van aanvraag al noodzakelijk was. Daarbij was raad B misschien een
fractie strikter dan A.
Komen we bij afwijzingen vanwege het bedrijfsmatige karakter. Daar manifesteren
de verschillen zich op de terreinen arbeidsrecht en verbintenissen. Een
toevoegingsaanvraag wordt afgewezen als het om een rechtsbelang gaat dat
betrekking heeft op de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf, tenzij de
voortzetting van het beroep of bedrijf afhankelijk is van het resultaat van de

18 Op grond van art. 12 lid 2 g mag van de rechtshulpzoekende binnen redelijke grenzen verwacht worden
dat deze zelf het nodige onderneemt om het probleem tot een goed einde te brengen.
Daaronder kunnen de behandeling bij het schadefonds geweldsmisdrijven en de Nationale Ombudsman
vallen.
In dit kader werden ook toevoegingsaanvragen afgewezen, waarbij de huurder rechtsbijstand verzocht,
omdat de verhuurder weigerde een specificatie van de servicekosten te geven ten behoeve van een
mogelijke huurverlaging. De raad meldde dat huurder de zaak zelf af kon handelen en adviseerde naar
de huurcommissie te gaan.
We vonden twee zaken die bij raad A waren toegewezen en waarschijnlijk bij B zouden zijn afgewezen.
De eerste betrof een schuldsanering van 35.000 gulden en de ander het treffen van een
afbetalingsregeling na faillissement.

19

20

21
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verzochte rechtsbijstand.22 Raad B wees om deze reden bij arbeidsrecht een aantal
aanvragen af van (voormalige) werkgevers, allen natuurlijke personen. Dit was
volledig een kwestie van onvoldoende geïnformeerd zijn van de aanvragers. Bij
raad A kwamen dergelijke aanvragen niet binnen. Ook bij verbintenissenrecht ging
het meestal om problemen die natuurlijke personen hadden en die voortvloeiden uit
hun voormalige bedrijven of startende bedrijven.23 Raad B ging zeer strikt met dat
criterium om, waar raad A een aantal zaken toewees, die waarschijnlijk door B
afgewezen zouden zijn.24

22

23

24

Art. 12 lid 2 e Wrb.
Hieronder vielen problemen van mensen omdat de bank privé-borgstellingen aansprak voor inmiddels
ter ziele gegane bedrijven, problemen tussen ex-vennoten, problemen omdat de koopsom van een
verkocht bedrijf niet (geheel) betaald werd. Ook afgewezen werd de aanvraag om rechtsbijstand, omdat
iemand geld (ongeveer 25.000 gulden) in een bedrijf had ingelegd om zich in te kopen, maar daar gelijk
weer vanaf zag en nu zijn geld niet terugkreeg. Ook afgewezen werd de aanvraag vanwege problemen
met een bedrijf, dat wel op naam van cliënt stond, maar niet door hem gedreven werd.
Zo wees A toe een toevoegingsaanvraag voor verweer tegen een vordering (ruim 100.000 gulden) van
een leverancier op aanvrager vanwege een ter ziele gegaan café. Ook een cliënt die zijn boerderij had
verkocht en aangesproken werd door koper om de schade te vergoeden vanwege een plantenziekte in de
grond, kreeg van A een toevoeging.
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4.5 Ter afsluiting

Vatten we onze bevindingen terzake van de drie afwijzingsgronden samen, dan valt
het volgende te stellen. Op grond van bereik werd ruim 1% afgewezen. Die grond
is verder buiten beschouwing gebleven.
In totaal werd ruim 5% van de toevoegingsaanvragen afgewezen uitsluitend op
financiële gronden en bijna 6% op inhoudelijke gronden.25

De afwijzing uitsluitend op financiële gronden paste men naar verhouding het
meest toe op de terreinen arbeid (7,8%) en familie (6,4%) Op de meeste terreinen
verschilden de raden nauwelijks van elkaar, behalve bij arbeidszaken, sociale
zekerheid en privaatrecht anders dan verbintenissen/schade. De gevonden
verschillen vinden geen grond in beleidsverschillen tussen raden. De
berekeningsmethode voor het vaststellen van de draagkracht is immers tamelijk
eenduidig en uit de toepassingspraktijk zijn geen geluiden te horen die op
beleidsverschillen wezen. Ook het gebruik van de hardheidsclausule vormt geen
verklaring voor de gevonden verschillen in financiële afwijzingspercentages.

De afwijzing op inhoudelijke gronden is het meest gebruikt bij bestuursrecht
(18%), verbintenissen/schade (11,8%) en privaatrecht anders (9,6%), terwijl dat
een zeldzaamheid is bij personen- en familierecht (3,4%) en arbeid (3%). Op drie
terreinen, arbeid, sociale zekerheid en privaatrecht anders, vinden we nauwelijks
verschillen tussen raden. Op de andere vier terreinen, personen- en familierecht,
huur, verbintenissen/schade en bestuursrecht, kunnen de verschillen tussen raden
aanzienlijk zijn.

Om nauwkeuriger te kunnen bekijken hoe raden de toevoegingscriteria kunnen
toepassen en wat de specifieke gronden van afwijzing zijn in samenhang met het
rechtsprobleem, zijn bij twee raden van ruim duizend zaken de dossiers bestudeerd.
Over de ene raad (raad B) was de advocatuur minder tevreden dan over de andere
(raad A). Slechts vier terreinen, arbeid, uitkering, huur en verbintenissen/schade
zijn daarbij betrokken. Verschillen in afwijzingspercentage betroffen slechts in
geringe mate beleidsverschillen. Wél constateerden we stijlverschillen. Mogelijk
levert dat een factor voor de negatievere beoordeling van raad B door de
advocatuur. Tekenend daarbij is dat raad A een maand over de eerste beslissing tot
toe- of afwijzen deed, terwijl raad B daar twee weken langer over deed. Dit te
meer daar A in beginsel een langere weg koos door vaker de moeite te nemen om
extra informatie te vragen en daardoor te wachten met de beslissing tot toe- of
afwijzen.

25 Volgens de stand van zaken ruim een jaar nadat de aanvraag bij de raad voor rechtsbijstand was
binnengekomen bleek 89% toegewezen. De hoogste toewijzingspercentages zijn te vinden op de
terreinen personen- en familierecht, sociale zekerheid en huurrecht: 91%. De raden Amsterdam en
Leeuwarden wijzen in het algemeen iets meer toe dan de rest.
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Daarbij moeten nog de volgende twee kanttekeningen gemaakt worden. Ten
eerste: ons materiaal dateert van 1995. Inmiddels is de praktijk van de collegiale
toetsing, het 6-wekelijkse overleg tussen de raden en de uitwisseling van informatie
omtrent resultaten van bezwaar- en beroepsprocedures verder ontwikkeld. Dat
geeft slechts grond aan het vermoeden dat hier geconstateerde (mogelijke)
verschillen in uitvoering thans nog geringer zijn.
Ten tweede: er zijn andere factoren die van groter gewicht kunnen zijn in deze dan
verschillen in beleid. De resultaten ter zake van de afwijzing op inhoudelijke
gronden lijken er op te wijzen dat Arnhem en Den Bosch het meest stringent zijn
en Leeuwarden en Amsterdam het minst. Toch kan die conclusie niet uit onze
gegevens getrokken worden. Want bij nader inzien lijken er grote verschillen in
aanvraaggedrag. Veelzeggend in deze is tabel 6, waarin de invloed van het aantal
toevoegingsgerechtigden per ressort en de invloed van het type rechtsprobleem is
geëlimineerd door per rechtsterrein het aantal afgegeven toevoegingen per 100.000
toevoegingsgerechtigden weer te geven.

Tabel 6: Het aantal afgegeven toevoegingen per 100.000 toevoegingsgerechtigden*
..............................

Arbeid/ Ambtenaren (1) 54 82 117 197 41 99

Sociale zekerheid (2) 126 82 198 278 74 154

Huurrecht (3) 31 36 58 115 25 53

Verbintenissen/ schade (4) 98 93 108 237 77 123

Privaatrecht anders (5) 14 17 17 33 11 19

Bestuursrecht (6) 13 16 22 72 13 27

Personen-/familierecht (7) 283 267 442 514 240 352

Alle 7 terreinen 619 593 962 1446 481 827

• zaken waarbij de raad in het eerste kwartaal 1995 een eerste beslissing nam om toe of af te wijzen
•' percentage toevoegingsgerechtigden (op grond van inkomen) van 16 jaar en ouder naar de bevolking van
16 jaar en ouder in 1995 (bron SCP: AVO95 bestand).

In Amsterdam werd op alle rechtsterreinen veel vaker een toevoeging gegeven dan
in Leeuwarden: gemiddeld drie keer zo vaak. Dit werd niet veroorzaakt doordat de
raad Leeuwarden zo vaak afwees. De oorzaak is er in gelegen dat in Amsterdam
veel meer toevoegwaardige aanvragen ingediend werden dan in Leeuwarden. Op
een dergelijk verschil werd eerder gewezen (Van Tulder, 1990). Hij wees op de
beschikbaarheid van aanbod - i.c. de advocatendichtheid - ter verklaring. Een
veronderstelling die zeker nader onderzoek waard blijft.
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5 Conclusies en nabeschouwing

5.1 Bedoelde en onbedoelde gevolgen

De Wet op de rechtsbijstand werd ingevoerd om het functioneren van de
gesubsidieerde rechtsbijstand als collectieve voorziening te verbeteren en daarmee
haar voortbestaan te waarborgen. Het onderhavige onderzoek heeft als doel de
wetgeving op zijn feitelijke gevolgen te beschrijven en te beoordelen. Daarbij
beperken we ons tot het aspect van de toegankelijkheid van de rechtsbijstand in
ons land. In voorgaande hoofdstukken zijn resultaten uit eerdere
(deel)onderzoeken systematisch bijeen gebracht en zijn nieuwe bevindingen
gepresenteerd. Op grond van deze gegevens is het mogelijk thans een balans op te
maken.

De opgave van dit onderzoek is tweeledig: beschrijving en beoordeling van de
gevolgen. De eerste taak heeft in al het voorgaande z'n beslag gekregen; resteert
de tweede. Daartoe maken we gebruik van een in de evaluatieliteratuur bekend
criterium: de classificatie van gevolgen naar de mate waarin de gerealiseerde
gevolgen overeenstemmen met de objectieve oogmerken van de wet. Gevolgen zijn
derhalve als bedoeld dan wel onbedoeld te noemen. Zowel de voorziening op zich
als de rechtzoekende en zijn/haar probleem vormen hierbij het referentiepunt.

5.1.1 Wrb: een drieledige taakstelling

Waar het gaat om het aspect van de verbetering van de toegangsregulering bevat
de Wrb drie taakstellingen die door het treffen van specifieke maatregelen moesten
worden vervuld.
Allereerst diende de reikwijdte van de voorziening opnieuw te worden vastgesteld.'
Nu de in de jaren tachtig gevoerde discussies over de `overdaad' van het stelsel
niet tot een wettelijke aanpassing van de grens had geleid, moest deze wet daarin
voorzien. Deze taak werd vervuld door wijzigingen aan te brengen in de
draagkrachtberekening en een verlaging van de inkomensgrens die recht geeft op
gesubsidieerde rechtsbijstand.'
De tweede taakstelling betrof de vergroting van de selectiviteit van de voorziening.
Onder invloed van de nadruk op het juridiseren van geschillen is het beroep op
rechtsbijstand die binnen de termen van subsidie viel fors toegenomen. Het aantal

Deze discussie kwam met name op gang naar aanleiding van een door het SCP gemaakte analyse van de reikwijdte van de
gesubsidieerde rechtsbijstand (gepubliceerd in het Sociaal Cultureel Rapport 1986).'

2 Deze bijstelling had in het bijzonder gevolgen voor alleenstaanden, gegeven de wijziging van de normstelling terzake van
hun draagkracht. Daarover bij de derde taakstelling meer.
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civiele (en administratiefrechtelijke) toevoegingen per 100.000 inwoners
verzevenvoudigde in de periode 1968-1993; een stijging die met name plaats vond
in het decennium 1973-1983 (Van Leeuwen e.a., 1996: 30).3 Er kwamen in de
loop van de jaren tachtig aanwijzingen dat adequate selectie op de noodzaak van
rechtsbijstand ontbrak. De Wrb voorzag in deze tweede opgave via formulering
van scherpere en duidelijker criteria inzake toevoegwaardigheid en riep nieuwe
organisaties in het leven: de raden voor rechtsbijstand die onder meer belast
werden met de controle op de toegang tot de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het
bestaande instrumentarium van de eigen bijdrage werd aangescherpt door een
verhoging van de bedragen.
Als derde taakstelling gold de realisering van een meer voor ieder gelijke
prijs/inkomensafweging. De inlossing van de belofte, die al bij de invoering van de
eigen bijdrage toegezegd werd aan de Tweede Kamer, is door de aaneenrijging van
diverse ingrepen nooit consistent ten uitvoer gelegd. Bij deze wet kreeg deze
taakstelling gestalte in de vorm van een verfijning van het vroegere bijdrage-stelsel.
Een specifiek onderdeel van deze taak betreft de gelijke behandeling van
alleenstaanden en niet-alleenstaanden. Dit laatste vormde de onvoorziene erfenis
van de individualiseringsdiscussie. De daartoe strekkende maatregel is de bekende
70%-norm.

5.1.2 De mate van taakvervulling

Terzake van de reikwijdte lijkt de omvang van de mate van de krimp van de
voorziening met 20% (punten) - van ongeveer 62% naar 43%- in hoofdzaak te
kwalificeren als merendeels onbedoeld gevolg. Hoewel nergens in het beleid
aanknopingspunten zijn te vinden die er op.duiden dat een bepaald aandeel van de
bevolking als referentie geldt, toch is uit de geschiedenis van het uiteindelijk tot
stand gekomen resultaat nauwelijks anders te concluderen. Bij de verdediging van
de Wrb - toen iedereen abusievelijk moest uitgaan van de achteraf onjuist want veel
te optimistisch gebleken percentages - accepteerde de Kamer de inkomensgrens
bepaald niet geestdriftig. Het is zeer twijfelachtig of men dat met de juiste
percentages wél had gedaan. Deze veronderstelling wordt nog versterkt door het
feit dat de meest belangrijke oorzaak van de `stille krimp' gelegen is in foutieve
uitvoering van een indexeringsmechanisme dat op zichzelf ook niet geheel
adequaat was.4 Nu in reactie op dat inzicht het indexeringsmechanisme wordt
gewijzigd (het wetsvoorstel daartoe is thans in behandeling bij de Tweede Kamer)
is ook dat een teken dat erop wijst dat de omvang van de krimp strijdig met de
bedoeling is. Echter, bovenstaande maakt al duidelijk dat dit onbedoelde gevolg

De ontwikkeling op strafrechtelijk terrein was gematigder: een groei met bijna een factor vier terwijl die groei ook een
continue verloop had.
De achtergrond van dit alles moet bekend verondersteld worden; het is en detail beschreven in Met recht bijstand (MRB,
1995: 33/34, 59-61).
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niet alleen op het conto van de Wrb geschoven kan worden. Immers in feite is de
`schade' opgetreden in de jaren voorafgaande aan de Wrb. Dat maakt uiteraard
voor de rechtzoekenden weinig uit; voor een correct oordeel omtrent de wet is het
niettemin van belang.

Hoe staat het met de gevolgen waar het de te vergroten selectiviteit in toegestaan
gebruik betreft? Bij de beantwoording van deze vraag moet een onderscheid
gemaakt worden tussen de omvang en de aard van de afname in rechtsbijstand.
Het onderzoek heeft duidelijk de omvang van de plotselinge afname in het gebruik
van de voorziening (in het eerste halfjaar van 1994) en vervolgens de grote mate
van stabiliteit in de ontwikkeling gedurende de maanden daarna in kaart gebracht.
Dit gevolg moet ten dele als bedoeld ten dele als niet bedoeld gekwalificeerd
worden gezien vanuit het perspectief van de voorziening. Bedoeld in zoverre
afname van het gebruik van de voorziening noodzakelijk werd geacht voor het
voortbestaan daarvan. Onbedoeld was de mate van afname. Dat valt af te leiden uit
een structurele meevaller op de rechtshulpbegroting.s Ten aanzien van het
verminderd beroep op de advocatuur vanuit het perspectief van de rechtzoekende
kan men het verschil tussen de daling in het advocaat-gebruik enerzijds en de
afname van het beroep op de voorziening anderzijds opvatten als een indicator
voor de prijsinelasticiteit van de rechtsbijstand. Bij een zo omvangrijke ingreep in
het stelsel, gepaard gaande met een niet eerder geziene prijsverhoging voor
rechtzoekenden, blijkt dat naar verhouding velen de prijs `toch opbrengen'.

De aard van de afname lijkt eveneens gekwalificeerd te mogen worden als ten dele
bedoelden ten dele onbedoeld. Bedoeld is het gevolg in zoverre in het beleid de
opgave centraal stond de voorziening te reserveren voor de zaken die serieuze
aandacht vergen. Zonder hier voorbij te kunnen gaan aan de beperkingen die
kleven aan onze analyses inzake de oplossingsstrategieën, in redelijkheid valt naar
ons inzicht niet aan het oordeel te ontkomen dat de wet hier veelal gevolgen heeft
die in lijn liggen met dat beleidsoogmerk. Er blijkt uit onze analyses geen sprake
van een bij de bevolking te bespeuren toegenomen neiging om problemen
onopgelost te laten voor wat ze zijn noch van een grootscheeps mijden van de
advocaat. Daar waar van dat laatste sprake is, zijn er aanwijzingen dat het niet
altijd aangemerkt kan worden als een keuze in totale onvrijheid. Problemen zijn er
en krijgen hun vervolg; dat was zo en is thans evenzo. Er is echter ook sprake, en
dat is van minstens eenzelfde importantie, van onbedoelde gevolgen. Het betreft de
in onze analyses gesignaleerde waarschijnlijkheid dat bezien vanuit ons
keuzevrijheid criterium onwenselijke situaties bestaan ten aanzien van arbeid en de
sociale zekerheid. Het feit dat wij - gegeven de aard van onze analyse - geen

Er is sprake van een overschot van ongeveer ]20 miljoen binnen de meerjarenraming (bron: Justitiebegroting 1997: 120).
Toch vergt dit argument enige voorzichtigheid want - afgezien van het strategische karakter van een raming - belangrijk is
dat men zich dient te realiseren dat de raming berust op een veronderstelde mate van in het stelsel aanwezige 'zachte'
vraag. Wanneer die aanname nogal onjuist zou zijn, dan is een positieve overschrijding daarvan niet zonder meer gelijk te
stellen met 'overkill'.
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uitspraken kunnen doen over de omvang van die ontwikkeling zou gemakshalve
kunnen leiden tot een bagatellisering daarvan. Een dergelijke reactie zou echter
volstrekt tekort doen aan de aard van het waarschuwingssignaal hier zichtbaar.
Daaraan wordt toegevoegd dat - hoewel op dit punt ons onderzoek deels nog als
voorlopig gekenschetst moet worden en deels ontoereikend zal blijven om een
gedetailleerd beeld te schetsen - de beschikbare bevindingen laten zien dat de
kosten in het overgrote deel der situaties als zeer bezwaarlijk worden beleefd. De
aard van de problemen in samenhang met de in het geding zijnde bedragen geven
geen aanleiding die beleving als irrelevant terzijde te schuiven. Rechtsbijstand is
voor velen bijzonder duur.

Een vanuit het perspectief van de voorziening als bedoeld gevolg aan te merken
feit is dat geconstateerde stijlverschillen in werkwijze van de raden noch de
verschillen in interpretatie van afwijzingsgronden, zodanig waren dat er sprake kan
zijn van serieuze ongelijkheid inzake de toegang tot de voorziening. De in de loop
der tijd door de raden gerealiseerde overleg- en onderlinge toetsingsstructuur,
annex de ontwikkeling van de bezwaar- en beroepsprocedure lijken mogelijkheden
te bieden om de aanvankelijke problemen uit de wereld te ruimen. Waar juist de
vervulling van de beleidsopgave op het punt van de vergroting van de selectiviteit
- getuige het harde oordeel van de Algemene Rekenkamer waarvan we in het
voorgaande melding maakte - een elementaire voorwaarde is voor de politieke
legitimatie van de voorziening, is dit resultaat van belang.

De derde taakstelling betrof het scheppen van gelijke af vegingssituaties waar het
prijs betreft. Twee concrete opgaven staan hier ter beoordeling: de mate waarin
het eigen-bijdragetarief als zodanig gelijke kansen creëert en de mate waarin de
alleenstaanden binnen het stelsel in gelijke mate belast worden als de niet-
alleenstaanden. Ten aanzien van het alleenstaanden maatregel lijken de gevolgen
vanuit het perspectief van de voorziening eenduidig te kunnen worden
gekwalificeerd als: bedoeld. Zwaar is het wetsvoorstel op dit punt bekritiseerd.
Alleenstaanden hebben thans een scherpere prijs/inkomensafweging dan voorheen.
Anders dan beweerd levert dit geen andere uitkomst op waar het hun keuze voor
oplossingen van problemen betreft in vergelijking met niet-alleenstaanden.
Onbedoeld vanuit het perspectief van de voorziening lijkt daarentegen de
kwalificatie ten aanzien van de inrichting van het eigen-bijdragetarief als zodanig.
Onze analyses - gepresenteerd in de tweede tussenrapportage - lieten zien dat er
nog steeds sprake is van ongelijke afwegingssituaties, afgaande op het beroep op
rechtsbijstand. Juist in de rechtsbijstand van adviserende aard - waar de
keuzeruimte naar verhouding groter is dan waar het procesbijstand aangaat - ziet
men dat de hogere inkomenscategorieën onder de Wrb in een relatief ongunstige
situatie met betrekking tot de prijs/inkomensafweging verkeren. Zonder de
complexiteit van de opgave te kleineren, vastgesteld dient te worden dat de Wrb
nog geen recht doet aan het adagium: `last naar draagkracht'.
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Alles overziende lijkt de Wrb wat betreft de toegang tot rechtsbijstand aanleiding
te geven tot `gemengde gevoelens'; geen eenduidig succes, geen evidente
mislukking. Substantieel zijn de bedoelde gevolgen met betrekking tot vergroting
van selectiviteit onder invloed van de versterkte controle; daarnaast belangrijke
onbedoelde gevolgen op het punt van de reikwijdte en de prijsstelling.
Wat de gevolgen voor de reikwijdte betreft: die kunnen eenvoudig ongedaan
gemaakt worden. Daarvoor behoeft slechts uitvoering te worden gegeven aan de
eerste aanbeveling geformuleerd in Met recht bijstand : het verhogen van de
inkomensgrens die aanspraak geeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Rekening
houdend met de inflatie en de ontwikkeling van de regelingslonen sinds 1 januari
1994, zou de aanpassing thans niet f 325 (zoals toentertijd) maar f 345 bedragen.
In samenhang met de wijziging van het indexeringsmechanisme zou op deze manier
de Wrb een verbetering brengen in de situatie daaraan voorafgaand.
Resteert het meest evidente tekort: de inrichting van het eigen-bijdragetarief.
Daarmee raken we aan een oud thema: de prijs van de rechtsbijstand. Een thema
dat een bredere beschouwing waard is.
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5.2 Controle en prijs: een hernieuwde bezinning

De invoering van de Wrb heeft aanleiding gegeven tot betogen in de trant van `een
terugkeer naar af of `een terugval in duistere periode van het herfsttij der jaren
vijftig'. Geluiden die overigens nog steeds vernomen worden. Men doet er het best
aan ze te interpreteren als authentieke uitingen van commitment, zeker niet als
accurate weergave van de feitelijke ontwikkelingen. In plaats van terug te keren
naar de jaren vijftig, zoals voorgesteld, lijkt het meer adequaat ons de situatie van
1988 voor de geest te halen: het moment waarop het WODC evaluatieonderzoek
omtrent de Wet Tijdelijke voorzieningen rechtsbijstand (Stbl. nr. 694, 1983)
verscheen: Duurder recht, minder vraag?

De slotbeschouwing van dat onderzoek opende met een verwijzing naar
gelijkluidende betogen aan de vooravond van de laatstgenoemde wet. Die zou het
einde betekenen van de gesubsidieerde rechtsbijstand; de rechtsstaat ten einde. Het
onderzoek gaf ons echter geen aanleiding een dergelijke verwachting als realistisch
te omschrijven. Daarmee was echter niet gezegd dat de situatie geen reden bood
tot zorg. Vandaar de in dat verband aan te treffen bespiegeling, die de moeite van
het citeren waard is.

"De effectiviteit van het prijsmechanisme ter bevordering van een grotere selectiviteit van de
zijde van de individuele rechtshulpzoekenden wordt begrensd door de mate van
prijsgevoeligheid van die vraag. Er zijn aanwijzingen dat deze gering is, hetgeen de
stuurkracht van het bedoelde instrument beperkt. [...] In een situatie waarin de vraag
klaarblijkelijk een grote mate van inelasticiteit vertoont, heeft de overheid de handen tamelijk
vrij. Grondrechtelijke en sociaal-politieke overwegingen die in deze als een normatieve rem
moeten fungeren op al te grote budgettair geïnspireerde vrijmoedigheid in het beleid, leggen
het niet zelden af vanwege hun weinig grijpbare karakter tegenover de te becijferen
besparingen. Het behoeft weinig toelichting dat in deze situatie de politieke besluitvorming
aan zorgvuldigheid wint naarmate deze meer berust op adequate inzichten omtrent de
feitelijke aard van de vraag" (Klijn en Paulides, 1988:58).

De referentie aan de besluitvorming doelt op de hectische periode waarin de
besluiten over de introductie en nadien de verhoging van de eigen bijdrage werden
genomen. Geen betere illustratie daarvoor dan de lotgevallen van de commissie
Schaafsma. Deze in 1980 door de minister van Justitie geïnstalleerde commissie
kreeg de opdracht om te adviseren over de toelaatbaarheid en, zo ja, over de
inrichting van een bijdrage tarief. Nog nauwelijks begonnen moest de commissie
zich al op haar tweede bijeenkomst buigen over een aantal door de minister
voorgestelde bezuinigingsmaatregelen, waaronder een bijdrageheffing. In grote
haast slaagde men er in om medio november van dat jaar een voorlopig advies
gereed te hebben.6 Nauwelijks twee weken later lag er een wetsvoorstel waarin de
eigen bijdrage werd ingevoerd.

6 Bij Klijn en Paulides, 1988 treft men een uitvoerige beschrijving aan van de geschiedenis van de wetsvoorstellen die
gestalte gaven aan het beleid.
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Datzelfde verhaal gaat mutatis mutandis op voor de nadien getroffen maatregelen.
Haastige procedures en meer en meer geïnspireerd door eenzelfde gedachte:
bezuiniging (dan wel stabilisering van uitgaven of inkomstengenerering ten
behoeve van de dekking van onder meer de honorering van de advocaten). Tot een
principiële gedachtenvorming omtrent de functie van de eigen bijdrage en in
samenhang daarmee over de hoogte van het tarief, is het nooit gekomen. Bezien
tegen de achtergrond van de achtergrond van de uitgangspunten van de commissie
Schaafsma vormde het beleid nadien gevoerd steeds meer een bron van spanning.
Het uitgangspunt van de commissie luidde dat men van mening was dat er voor
rechtsbijstand een eigen bijdrage geheven mocht worden waarbij aangetekend werd
dat "de grenzen waarbinnen aanspraak op gefinancierde rechtshulp dient te
bestaan, [....] ruim getrokken [moesten] worden, ruimer dan die welke de overheid
hanteert ten aanzien van andere van overheidswege gefinancierde voorzieningen".
Het is in de geest van dit standpunt deze gedachte ook betrekking te laten doen
hebben op de hoogte van het tarief. Van die groeiende spanning legde het rapport
van de in 1988 geïnstalleerde commissie Polak, die zich moest buigen over de
toekomstige structuur van de gesubsidieerde rechtsbijstand, legde daar
onomwonden getuigenis af. 7 De gang van zaken bij de parlementaire behandeling
van de Wrb op het punt van de vaststelling van het tarief vormde in dit opzicht een
opmerkelijke herhaling van de geschiedenis. Bezuiniging dwong ook toen tot een
tariefstelling die weinig goeds voorspelde.

De slotbeschouwing van Duurder recht, minder vraag? eindigt met de aanbeveling
om meer aandacht te besteden aan sturing via op de organisatie van de
rechtsbijstand gerichte maatregelen. Op dit punt heeft de geschiedenis een
duidelijke wending genomen, zo valt bij een terugblik vast te stellen. De invoering
van de Wrb heeft voorzien in een `leemte' door middel van een systematische en
op afstand geplaatste controle op de rechtsbijstandvraag. Zonder dat daarmee hier
gezegd wordt dat de thans gekozen vorm de meest optimale is - ons onderzoek
biedt daarvoor immers geen basis - vastgesteld kan worden dát deze controle er is.
Het belang ervan kan niet voldoende benadrukt worden, juist ook in relatie tot de
prijsstelling. Want waar tot nu toe de opgave inzake een selectieve
toegangsregulering alleen via het prijs-instrumentarium vervuld leek te kunnen
worden, is dat thans niet langer het geval. Polemisch gesteld: juist het `succes' van
de Wrb op het punt van de toegangsregulering maakt het spreken in termen van
`overdaad' of `onbeheersbaarheid' obsoleet en dwingt daarmee tevens tot een
herbezinning op de vraag naar de functie en de hoogte van de eigen bijdrage. In
concreto: wat is de toegevoegde waarde van een eigen bijdrage van f 110 voor
mensen met een ABW-uitkering, gegeven dat hun aanvraag toegewezen is, gelet

7 De commissie kwalificeert het wetsvoorstel van Korthals-Altest tot wijziging van de inkomensgrenzen (TK, 20 707)
eenvoudig als "een bezuinigingsvoorstel, en niet (...) een bijdrage aan de beheersbaarheid" (t.a.p. blz. 20). Tevens bepleit
de commissie een verhoging van het honorarium van de advocaat "omdat zij meent dat voor de invoering van een voorstel
als door haar ontwikkeld (een vorm van contractsadvocatuur, red] een goed kleimaat geschapen dient te worden" (t.a.p.
blz. 30).
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op de griffierechten en de altijd nog bijkomende uitgaven? Is er enige grond voor
een vermoeden omtrent de toegevoegde waarde van de eigen bijdrage in de orde
van f 800 á f 900 op het punt van de selectiviteit als men moet procederen
omtrent het behoud van de werkgelegenheid of voor een adequate afwikkeling van
problemen daarmee samenhangend? Het onderzoek dat bij voortduring een geringe
elasticiteit terzake van de prijs aangeeft, suggereert een negatief antwoord.

Als het selectiviteits-argument aan kracht inboet, dan dient zich de vraag aan naar
de legitimering van de bijdrage vanuit andere overwegingen zoals het
`profijtbeginsel' en dat omtrent de `inkomenstengenerering'. Wat het eerste
betreft, er lijkt gegeven de omstandigheden waarin vaak een beroep op
gesubsidieerde .rechtsbijstand wordt gedaan reden om een gematigd profijtbeginsel
te hanteren, zowel gelet op het feitelijke profijt als op de draagkracht van
betrokkenen. Wat de inkomstengenerering aangaat. In dit verband mag herinnerd
worden aan de in de aanvang van dit rapport gegeven kenschets van de
gesubsidieerde rechtsbijstand als dé basisvoorziening bij uitstek; de voorwaarde
voor de toegang tot alle andere schaarse goederen. Wanneer dat argument serieus
genomen dient te worden dan dwingt het de overheid tot een grote mate van
terughoudendheid in de prijsstelling.
Denkbaar is dat een pleidooi voor een herbezinning op de prijsstelling
gepercipieerd wordt als het op een kier zetten van de deur waarmee de
onbeheersbaarheid weer binnen sluipt. Een dergelijke tegenwerping wijst op het
negeren van in het voorgaande gepresenteerde feiten. Men blijft zich baseren op
valse hoop inzake de sturingskracht van de prijs ondanks al hetgeen empirisch
onderzoek menigmaal heeft aangetoond. Men koestert illusies over de precisie van
een instrument. In combinatie met een primair budgettaire invalshoek ontsnapt een
dergelijke denkwijze niet aan het gevaar dat we al eerder signaleerden: de
omkering van middel tot doel.
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Bijlage 1 Samenstelling begeleidingscommissie

Voorzitter:

Drs. F.A. Ohm
Directeur Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam

Leden:

Mr. P.J.M. van den Biggelaar
Directeur Raad voor Rechtsbij stand 's Hertogenbosch

Mr. H.C.M.J. Karskens
Advocaat te Amsterdam
Lid Algemene Raad Nederlandse Orde van Advocaten

Mr. drs. P.J. de Koning
Onderzoeker faculteit Rechtsgeleerdheid Erasmus Universiteit Rotterdam
Bestuurslid Vereniging voor Rechtshulp

J. Krikke
Directeur Buro voor Rechtshulp Den Haag
Bestuurslid Landelijke Organisatie Buro's voor Rechtshulp (LOB)

Drs. L. Lichtenberg
Medewerkster informatievoorziening Stichting IRIS

Drs. A. Zunderdorp
Medewerkster bedrijfsvergelijkingen Directie- Rechtsbijstand en Juridische
Beroepen
Ministerie van Justitie
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Bijlage 2 Toetsing van probleemclusters

Tabel 1: Specifieke problemen binnnen de probleemclusters voor en na de WRB
Problemen WROM 1992/1993 WRB 1995/1996

ARBEID
Nieuwe baan 6.4% 5.8%
Ontslag 11.2% 11.4%
Pensioen 0.1% 0.2%

UITKERINGEN
Bijstand 5.7% 4.4%
WAO 1.5% 3.1%
w w 2.9% 3.5%
Overige uitkering 1.4% 0.8%

HUUR
Huursubsidie 6.0%* 8.1%*
Huurverhoging 18.2%' 12.6%'

KOOP
Hypotheek 4.5% 4.6%
Koop huis 2.8% 5.0%
Bouwvergunning 13.4%* 10.3%•

VERBINTENISSEN
Ziektekostenverzekering 11.0%' 17.9%•
Autoverzekering 14.8% 12.2%

TOTAAL 100% 100%
N 459 633
CBS: ERV 1992, 1993, 1995, 1996
Alleen probleemhebbers op betreffende gebieden met 1 probleem

= significant verschil voor en na de WRB


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65



