
 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2010-7 |  11 

Samenvatting 

De uitgaven aan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn de afgelopen jaren sterk toege-
nomen. Het vastgestelde bedrag voor toevoegingen inclusief piket en extra-uren is 
gestegen naar 356 miljoen euro in 2009, waarbij zowel volume- als prijsontwikke-
lingen een rol spelen. In het coalitieakkoord van Balkenende IV is een structurele 
bezuiniging van 50 miljoen euro per jaar ten opzichte van de trendmatige ontwik-
keling afgesproken. In 2008 heeft de staatssecretaris van Justitie in twee brieven 
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 753, nr. 1 en nr. 2) maatregelen 
aangekondigd die deze bezuiniging moeten gaan realiseren. Deze maatregelen 
worden vanaf 2009 gefaseerd ingevoerd als onderdeel van het programma ‘Rechts-
bijstand en Geschiloplossing’. Dit programma is gericht op het realiseren van zowel 
verbeteringen in de kwaliteit van de dienstverlening door de overheid binnen het 
justitiedomein als de bovengenoemde structurele besparingen op de gesubsidieerde 
rechtsbijstand en rechtspraak. Per 2015 zouden alle structurele besparingen gerea-
liseerd moeten zijn. Tot deze besparingen behoort ook een bezuiniging op de recht-
spraak van 18,6 miljoen euro als gevolg van de beperkende werking van de maat-
regelen op het volume aan instromende rechtszaken. 
Bij het programma ‘Rechtsbijstand en Geschiloplossing’ hoort de monitor ‘Rechts-
bijstand en Geschiloplossing’. Het voorliggende rapport is de nulmeting van deze 
monitor. De volgende zeven onderzoeksvragen waren voor deze nulmeting leidend: 
1 Welke concrete maatregelen zijn voorgesteld om welke beleidsdoelen te be-

reiken? 
2 In hoeverre zijn of wanneer worden de maatregelen geïmplementeerd? 
3 Wat is het mechanisme achter of de werkwijze van de maatregel? Op welke aan-

names zijn de verwachte effecten gebaseerd en stroken deze aannames met de 
cijfers? Welke neveneffecten worden verwacht? 

4 Welke andere factoren zijn mogelijk van invloed op de realisering van de beleids-
doelen? 

5 Hoeveel toevoegingen zijn vastgesteld en hoeveel rechtszaken (en eventueel 
klachten en bezwaarschriften) zijn er gestart of gevoerd tussen 2000 en 2009  
op het rechtsgebied waarop de maatregel betrekking heeft? 

6 Hoeveel overheidsvergoeding voor toevoegingen is hiermee gemoeid en hoeveel 
uitgaven aan rechtspraak? 

7 Wat is de raming op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PJM) over de 
ontwikkeling van de aantallen toevoegingen en rechtszaken? 

 
In de nulmeting worden de maatregelen van het programma ‘Rechtsbijstand en Ge-
schiloplossing’ besproken en wordt over de periode van 2000 tot en met 2009 in-
zicht geboden in de terreinen waarop deze maatregelen betrekking hebben. Bij de 
beschrijving van de maatregelen is de aandacht gericht op hun achtergrond, hun 
werkwijze (het mechanisme) en hun staat van implementatie. 
Wat de mechanismen achter de maatregelen betreft, hebben we een onderscheid 
gemaakt tussen de onderstaande werkwijzen: 
• Prijsprikkel/financiële prikkel: door verhoging of verlaging van de kosten of de 

baten van gedragingen wordt bij normadressaten een gedragsverandering 
gerealiseerd die per saldo tot minder (kosten van) toevoegingen en rechtszaken 
leidt. 

• Prijswijziging: door aanpassing van de prijs worden voor de overheid de uitgaven 
aan toevoegingen geringer.  
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• Informatie: door de verstrekking van meer en betere informatie aan rechtzoeken-
den moeten conflicten worden voorkomen of rechtzoekenden worden geholpen 
bestaande conflicten naar een effectieve en efficiënte oplossing te brengen. 

• Aanspraak: door een aanpassing van de voorwaarden waaronder burgers aan-
spraak kunnen maken op een toevoeging, worden per saldo minder toevoegingen 
verstrekt. 

• Bejegening: door een persoonlijke bejegening van de burger door de overheid 
worden conflicten met hem vermeden. 

• Ondersteuning/begeleiding: door de toevoeginggerechtigde intensief te begelei-
den worden oorzaken van problemen weggenomen, nieuwe problemen voor-
komen en bestaande problemen naar een effectieve en efficiënte oplossing geleid. 

 
Ten aanzien van de implementatie hebben we de volgende fasen onderscheiden: 
Studie: de mogelijkheden voor de invulling van de maatregel worden verkend. 
• Ontwerp: de maatregel wordt vormgegeven. 
• Vastgesteld: de maatregel wordt vastgesteld. 
• Implementatie: de maatregel wordt geïmplementeerd. 
• Ingevoerd per: de maatregel is ingevoerd per een bepaalde datum. 
 
Naast de maatregelen zelf bespreekt de nulmeting ook de terreinen waarop deze 
maatregelen betrekking hebben. Dit betreft met name de aantallen toevoegingen 
die zijn vastgesteld, de aantallen rechtszaken die zijn gestart of gevoerd en de 
uitgaven die aan deze toevoegingen en rechtszaken zijn gedaan over de periode 
2000-2009. 
De gegevens over de aantallen vastgestelde toevoegingen en de uitgaven daaraan 
zijn afkomstig van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Gegevens over het aantal 
rechtszaken en uitgaven daaraan zijn afkomstig van de Raad voor de rechtspraak 
(Rvdr) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor de ramingen tot 2015 
is gebruik gemaakt van het PMJ. Deze ramingen geven de ontwikkeling weer zonder 
rekening te houden met beleidswijzigingen. De belangrijkste resultaten van de nul-
meting worden in de overzichtstabel samengevat. Deze tabel wordt gevolgd door 
een korte omschrijving van de stand van zaken en een schets van hoe we voor de 
vervolgmetingen de effecten van de maatregelen willen gaan monitoren. 
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Overzichtstabel van de 11 maatregelen 

Maatregel 

Geraamde 

besparing  

in 2015 (in 

mln euro) 

Type 

mechanisme Doel Implementatiefase 

Trend 2000-2009 kosten 

toevoegingen (in mln euro) 

Trend 2000-2009 

rechtspraak 

Verwachting 

beleidsneutrale 

prognosemodel 

2009-2015 

Belangrijke 

invloeds-

factoren 

1 Verbeteren van 

diagnose en 

triage 

8,8* informatie, en 

prijsprikkel 

conflicten zonder 

gang naar de 

rechter oplossen 

ontwerp alle toevoegingen:van 143 2000 

tot 332 in 2009 (incl. extra 

uren). 

alle producten van de recht-

spraak: van 1,7 miljoen in 2005 

tot 1,8 miljoen in 2008. 

zie de afzonderlijke 

maatrgelen 

 

2 Verhoging be-

dragen mini-

mum financiële 

belang 

3,1 aanspraak  minder toe-

voegingen 

ingevoerd per 23-04-

2010 

  toename aantallen 

rechtszaken en toe-

voegingen 

 

3 Eén toevoeging 

voor procedures 

met onderlinge 

samenhang  

3,8 begeleiding achterliggende 

schuldgerela-

teerde proble-

men oplossen 

studie toevoegingen op terreinen waar 

schulden spelen: van 10,6 in 

2000 naar 40,6 in 2009. 

instroom bijstand: van 4.693 in 

2000 naar 7.590 in 2008 

instroom sociale verzekeringen: 

van 14.314 in 2000 naar 13.975 

in 2008 

uitstroom kanton consumenten-

koop: van 11.412 in 2000 naar 

8.406 in 2009. 

instroom huurzaken: van 1.500 

in 2001 naar 1.200 in 2008. 

toename aantallen 

rechtszaken en toe-

voegingen 

 

4 Proactieve 

geschiloplossing 

door de over-

heid 

9,0 bejegening en 

informatie  

conflicten voor-

komen of in 

vroeg stadium 

oplossen 

varieert per organi-

satie. Reeds inge-

voerd bij UWV, SVB, 

enkele gemeenten en 

het Juridisch Loket 

(project met UWV). 

In de implementatie-

fase bij andere ge-

meenten, Justis  

en RvR (pilot in 

Arnhem).   

vreemdelingenzaken:stijging 

tussen 2000-2007 van 8,1 naar 

22,4 daarna daling naar 18,8 in 

2009 

asielzaken:stijging tussen 

2000-2003 van 15,5 naar 35,1 

daarna daling naar 13,6 in 

2008. In 2009 17,9 

vreemdelingenbewaring: zie 

maatregel 5 

sociale voorzieningen: stijging 

van 5,6 naar 17,8 sociale 

verzekeringen: stijging van 6,8 

naar 11,4 

uitstroom bestuursrechtzaken 

bij rechtbanken stijgt tussen 

2000-2008 van 38.385 naar 

76.359 daarna daling naar 

69.301 in 2008. Sterke daling 

uitspraken bij gerechtshoven 

vanaf 2005 doordat belasting- 

en douanezaken in eerste aan-

leg niet langer hier worden be-

handeld maar bij rechtbanken. 

aantal toevoegingen in 

vreemdelingenzaken 

stijgt met 6%, in 

asielzaken blijft het 

stabiel. 

Vreemdelingenbewa- 

ring zie maatregel 5. 

Aantal toevoegingen 

bijstand verdubbelt, 

sociale verzekeringen 

blijft stabiel en 'overig 

bestuur' stijgt met 

90%.  

wijziging 

vreemdelingen

circulaire 

2000 

(2007/11), 12 

juni 2007 

(Generaal 

pardon)  
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Maatregel 

Geraamde 

besparing  

in 2015 (in 

mln euro) 

Type 

mechanisme Doel Implementatiefase 

Trend 2000-2009 kosten 

toevoegingen (in mln euro) 

Trend 2000-2009 

rechtspraak 

Verwachting 

beleidsneutrale 

prognosemodel 

2009-2015 

Belangrijke 

invloeds-

factoren 

5 Aanpassen 

bereik 

vreemde-

lingenbewaring 

3,3 prijswijziging - lagere punten-

vergoeding bij 

vervolgprocedure  

- een zittings-

toeslag 

ingevoerd per 23-04-

2010 

stijging tussen 2000-2006 van 

2,9 naar 15,2 daarna daling 

naar 12,2 in 2009 

aantal rechtszaken in de 

periode 2006-2009 afgenomen 

van 27.772 naar 19.584 

stijging aantal 

toevoegingen met 

38%  

  

6 Verhoging 

proceskosten- 

vergoeding 

overheidsin- 

stanties 

1,3 prijswijziging en 

-prikkel 

- betere aanslui-

ting proceskos-

tenvergoeding  

en werkelijke 

proceskosten 

- minder proce-

dures 

ingevoerd per 1-10-

2009 

verrekende proceskosten: 

stijging tussen 2000-2006 van 

0,1 naar 3,6 daarna daling naar 

2,9 in 2009 

    uitspraak 

ABRvS (21 feb 

2007, LJN: 

AZ9000) 

7 Stimuleren van 

afspraken bij 

echtscheidingen 

5,2 informatie en 

nog niet 

concreet 

minder scheiding 

op tegenspraak 

en minder ver-

volgprocedures 

online echtschei-

dingsplan per 1-05-

2010; overige deel-

maatregelen: studie 

scheidingsprocedures: stijging 

van 14,4 in 2000 naar 24,4 in 

2009  

nevenvoorzieningen: 

stijging van 8,3 in 2000 naar 

32,7 in 2009 

aantal echtscheiding op tegen-

spraak daalt vanaf 2005 van 

7.600 naar 6.300 in 2009. 

Aantal losse/vervolgprocedures 

stijgt vanaf 2006 van 21.000 

naar 24.600 

aantal echtscheidings-

verzoeken blijft gelijk 

en aantal toevoegin-

gen voor scheidingen 

zal licht stijgen 

afschaffing 

flitsscheiding 

in 2009  

8 Eenvoudigere 

berekening kin-

deralimentatie 

1,7 informatie en 

nog niet 

concreet 

minder vervolg-

procedures 

studie alimentatie (niet specifiek 

kinderalimentatie): stijging van 

3,3 in 2000 naar 12,2 in 2009. 

aantal verzoekschriften vast-

stelling kinderalimentatie stijgt 

van 2.300 naar 4.300. 

Verzoekschriften wijziging 

kinderalimentatie stijgt van 

2.200 naar 4.000 

 invoering 

verplicht 

ouderschaps- 

plan in 2009. 

Wijziging 

Tremanormen 

in 2009 

9 Verlenging 

piketfase 

4 aanspraak minder ambts-

halve toevoe-

gingen, minder 

toevoegingen 

ontwerp strafpiket: van 4,5 naar 8,5. 

ambtshalve toevoegingen: van 

27,1 in 2000 naar 39,5 in 2009 

exra-urenvergoedingen: stijging 

tussen 2001-2008 van 11,7 

naar 25,7. 

schatting: toename van circa 

25.000 strafzaken voor de 

enkelvoudige of meervoudige 

kamer naar circa 31.400. 

aantallen rechtszaken 

en aantal ambtshalve 

straftoevoegingen en 

strafpikettoevoeginge

n nemen licht toe. 
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Maatregel 

Geraamde 

besparing  

in 2015 (in 

mln euro) 

Type 

mechanisme Doel Implementatiefase 

Trend 2000-2009 kosten 

toevoegingen (in mln euro) 

Trend 2000-2009 

rechtspraak 

Verwachting 

beleidsneutrale 

prognosemodel 

2009-2015 

Belangrijke 

invloeds-

factoren 

10 Verhalen 

kosten rechts-

bijstand bij 

veroordeling 

5,0 aanspraak minder kosteloze 

rechtsbijstand 

studie zie maatregel 9 zie maatregel 9 zie maatregel 9   

11 Consumenten-

geschillen her-

geleiden naar 

alternatieve 

vormen van 

rechtspraak 

* aanspraak 

prijsprikkel 

  studie consumentenkoop: stijging van 

1,1 in 2000 naar 3,4 in 2009 

(incl. extra uren) 

  instroom dagvaardin-

gen sector kanton 

stijgt met 47% in 

periode 2009-2015. 

Instroom dagvaardin-

gen sector civiel stijgt 

met 13% in periode 

2009-2015. Aantal 

toevoegingen in han-

delszaken stijgt met 

8% in 2015 tov 2010.  

  

* De maatregelen 1 en 11 moeten samen leiden tot een geraamde besparing van 8,8 miljoen euro in 2015.  
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Maatregelen voor alle rechtsterreinen 
 
Verbeteren van diagnose en triage 
De kern van deze maatregel is het beter geleiden van het geschil naar de oplos-
singsrichting die de meeste kans op effectieve en efficiënte beslechting biedt. De 
veronderstelling is dat in bepaalde gevallen eenvoudigere en goedkopere kanalen 
kunnen worden benut die de rechtspraak niet belasten en ook niet leiden tot een 
beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand. Het doel is burgers en bedrijven met 
financiële en andere prikkels te stimuleren eenvoudigere en goedkopere kanalen  
te benutten. Dit zou moeten leiden tot een afname van de overheidsuitgaven voor 
de rechtspraak en de gesubsidieerde rechtsbijstand. De maatregel is nog in de ont-
werpfase en moet op termijn in combinatie met maatregel 11 8,8 miljoen euro gaan 
opleveren. 
De maatregel heeft in principe betrekking op het hele terrein van de rechtspraak  
en de gesubsidieerde rechtsbijstand. De vastgestelde uitgaven aan toevoegingen 
(inclusief de vergoeding voor extra uren, exclusief piket) zijn gestegen van 143 
miljoen euro in 2000 naar 332 miljoen euro in 2009. Het aantal vonnissen, tussen-
vonnissen etc. van de rechtspraak is toegenomen van 1,7 miljoen in 2005 naar 1,8 
miljoen in 2008. Wat de beleidsneutrale ramingen van de aantallen toevoegingen en 
rechtszaken tot en met 2015 betreft zij verwezen naar de overige maatregelen.  
 
Verhoging bedragen minimum financiële belang  
De essentie van deze maatregel bestaat uit het beperken van het recht op gesub-
sidieerde rechtsbijstand. Geschillen dienen een minimaal financieel belang te ver-
tegenwoordigen, anders wordt er geen gesubsidieerde rechtsbijstand verleend. De 
hoogte van dit bedrag is sinds 1994 niet aangepast aan de inkomensontwikkeling. 
Per 23 april, 2010 is het minimale financiële belang verhoogd naar € 250 voor een 
lichte adviestoevoeging, naar € 500 voor een reguliere toevoeging en naar € 1.000 
voor een toevoeging in een cassatiezaak. Verwacht wordt dat dit structureel een be-
sparing gaat opleveren van 3,1 miljoen euro. Effecten van deze maatregel zijn het 
meest waarschijnlijk in het consumentenrecht. Volgens beleidsneutrale ramingen 
van het PMJ wordt voor de periode tot en met 2015 een toename in het aantal rele-
vante rechtszaken en toevoegingen verwacht. 
 
Eén toevoeging voor procedures die onderlinge samenhang vertonen 
Het streven is om burgers die worstelen met schuldenproblematiek en in meerdere, 
met elkaar samenhangende gerechtelijke procedures verstrikt raken, vaker één 
toevoeging te verstrekken. Een dergelijke gebundelde aanpak biedt de mogelijk- 
heid om de schuldgerelateerde problemen die achter de procedures schuil gaan op 
te lossen. Dit voorkomt nieuwe procedures en toevoegingen. De maatregel is nog in 
studie. Op termijn moet de maatregel jaarlijks 3,8 miljoen euro opleveren.  
De vastgestelde uitgaven (inclusief de vergoeding voor extra uren) aan toevoegin-
gen op terreinen waar schuldenproblematiek een rol speelt, zijn toegenomen van 
10,6 miljoen euro in 2000 tot 40,6 miljoen euro in 2009. Het aantal rechtszaken 
toont een gemengd beeld. De instroom aan bijstandzaken nam toe van 4.693 in 
2000 naar 7.590 in 2008, de instroom aan sociale verzekeringenzaken nam toe  
van 14.314 in 2000 naar 20.237 in 2004, maar daalde weer naar 13.975 in 2008.  
De uitstroom van consumentenkoopzaken daalde van 11.412 in 2000 naar 8.406  
in 2009. De instroom van huurzaken bij de sector kanton daalde van 1.500 in 2001 
naar 1.200 in 2008. 
De verwachting volgens beleidsneutrale ramingen is dat tot en met 2015 de aantal-
len rechtszaken en toevoegingen op het terrein van de maatregel zullen toenemen. 
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Bestuursrecht 
 
Ongeveer 25% van de vastgestelde uitgaven voor toevoegingen wordt gedaan bin-
nen het overkoepelende bestuursrecht. Hieronder schikken wij de rechtsterreinen 
waarbij een overheidsinstelling betrokken is bij het geschil. Dit zijn onder meer het 
vreemdelingenrecht, het asielrecht, vreemdelingenbewaring, sociale voorzieningen 
en sociale verzekeringen. Om de uitgaven te verminderen zijn voor het bestuurs-
recht drie maatregelen voorgesteld: proactieve geschiloplossing door de overheid, 
het aanpassen van het bereik vreemdelingenbewaring en een verhoging van de pro-
ceskostenvergoeding voor overheidsinstanties. Deze drie maatregelen zullen samen 
vanaf 2015 een structurele besparing van 13,6 miljoen euro moeten opleveren. 
 
Proactieve geschiloplossing 
Van de maatregel ‘proactieve geschiloplossing door de overheid’ (PAGO) wordt een 
cultuuromslag in het uitvoeringsbeleid verwacht. Deze cultuuromslag heeft als doel 
geschillen tussen overheidsinstanties binnen het justitiedomein en burgers in een 
vroegtijdig stadium op te lossen. De mechanismen die hierbij van belang zijn, zijn 
informatievoorziening en bejegening. De verwachting is dat een proactieve houding, 
waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van mediationvaardigheden, vroegtij-
dige geschiloplossing bevordert. De maatregel moet hiermee onnodige bezwaar- en 
beroepsprocedures voorkomen. Tevens zou deze maatregel een verbetering van de 
dienstverlening door de overheid binnen het justitiedomein  kunnen betekenen. In 
dit rapport richten we ons hoofdzakelijk op overheidsinstanties waar een substan-
tiële besparing op gesubsidieerde rechtsbijstand wordt verwacht: de IND, het Uit-
voeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV), de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB) en gemeenten, voor zover het de Wet Werk en Bijstand (WWB) betreft. De 
implementatiefase is per overheidsinstantie verschillend. Bij het UWV, SVB en ver-
schillende gemeenten wordt al langer getracht op een proactieve wijze geschillen 
met burgers op te lossen, onder andere door middel van mediationvaardigheden. Bij 
de verschillende  instanties zijn niet alle activiteiten gemonitord. De uitkomsten van 
activiteiten van diverse gemeenten worden in juni 2010 openbaar gemaakt. Enkele 
organisatieonderdelen van Justitie zijn sinds kort bezig met de implementatie van 
PAGO activiteiten, bijvoorbeeld Justis.  
Het is van belang op te merken dat een cultuuromslag binnen organisaties vaak veel 
tijd en inzet vergt. Vanaf 2012 moet deze maatregel een besparing van jaarlijks 9,0 
miljoen opleveren. 
Het aantal toevoegingen voor asielzaken is sinds 2003 afgenomen en voor vreem-
delingenbewaring is het aantal redelijk stabiel. Aantallen toevoegingen voor vreem-
delingenzaken variëren per jaar. Bij de sociale verzekeringen zien we een stijgende 
lijn in de toevoegingen tot 2006. Sindsdien neemt het aantal toevoegingen voor 
sociale verzekeringen af. Op het gebied van sociale voorzieningen nam het aantal 
toevoegingen tot 2007 toe. Op deze rechtsgebieden werd in 2009 tussen 11 en 19 
miljoen euro per rechtsgebied uitgegeven aan toevoegingen.  
Het PMJ voorspelt over de periode 2009-2015 de grootste stijging van het aantal 
toevoegingen op het gebied van de bijstand. Het aantal toevoegingen zal meer dan 
verdubbelen. Zowel op het gebied van de sociale verzekeringen als op het gebied 
van het vreemdelingenrecht wordt een lichte stijging van het aantal toevoegingen 
verwacht. Het aantal toevoegingen in asielzaken blijft in de periode 2009-2015 
stabiel. De categorie ‘overig bestuur’ laat een stijging zien van 90% in 2015 ten 
opzichte van 2009. Onder deze categorie vallen onder andere het ambtenarenrecht, 
het fiscaalrecht en klachten met betrekking tot overheidshandelen. 
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Aanpassen bereik vreemdelingenbewaring 
De essentie van de maatregel ‘aanpassen van het bereik vreemdelingenbewaring’  
is een aanpassing van de beloning van advocaten voor vervolgberoepen in vreem-
delingenbewaringszaken. Er van uitgaand dat een advocaat bij een vervolgberoep 
vaak al bekend is met de zaak en de voorbereiding dus minder tijd vergt dan een 
eerste beroep, wordt de vergoeding voor een vervolgberoep verlaagd van 4 naar 3 
punten. Deze 3 punten worden alleen toegekend indien er een zitting plaatsvindt en 
de advocaat deze bijwoont. De vergoeding voor een vervolgberoep zonder zitting 
bedraagt onder de nieuwe maatregel slechts 1 punt. Voor een eerste beroep krijgt 
een advocaat, net als voorheen, 4 punten. Het mechanisme achter de maatregel is 
de prijswijziging, met als doel de kosten voor de toevoeging te verlagen. De maat-
regel is 23 april 2010 ingevoerd. Deze maatregel beoogt een bezuiniging van circa 
3,3 miljoen euro per jaar. 
De ontwikkelingen tussen 2000 en 2009 laten een toename in het aantal vastgestel-
de toevoegingen voor vreemdelingenbewaring zien. De stijging in het aantal toevoe-
gingen heeft vooral plaatsgevonden tussen 2000 en 2003. De vastgestelde uitgaven 
voor rechtsbijstand waren ongeveer 12,2 miljoen euro in 2009. In ongeveer de helft 
van het aantal vervolgberoepen vindt een zitting plaats.  
De verwachte ontwikkelingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand volgens het PMJ 
zijn dat de gesubsidieerde rechtsbijstand voor ambtshalve straftoevoegingen vreem-
delingenbewaring in de periode 2009-2015 zal stijgen met 38%. Deze stijging wordt 
veroorzaakt door een stijging in de capaciteitsbehoefte van de vreemdelingenbewa-
ring. De ramingen komen tot stand via trendextrapolatie. 
 
Verhoging proceskostenvergoeding 
De derde maatregel binnen het bestuursrecht betreft een verhoging van de proces-
kostenvergoeding voor overheidsinstanties. Als een overheidsinstantie een rechts-
zaak tegen een burger verliest, kan deze instantie worden veroordeeld tot een ver-
goeding van de proceskosten. Deze vergoeding is sinds 1994 niet meer aangepast 
terwijl de proceskosten wel zijn gestegen. Hierdoor vallen de feitelijk gemaakte 
kosten vaak hoger uit dan de vergoede kosten. Om deze discrepantie te vereffenen 
wordt de vergoeding eenmalig geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijs-
index over de periode 1994 tot en met 2008 (35,6%). Daarna zal een jaarlijkse in-
dexering plaatsvinden. Doordat de proceskostenvergoeding in mindering kan wor-
den gebracht op de toevoeging, heeft de RvR door de indexering minder uitgaven. 
Wanneer een overheidsinstantie een hogere proceskostenvergoeding uitkeert bij 
verlies, kan de RvR meer compenseren op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Boven-
dien moet deze verhoging overheidsinstanties stimuleren geschillen proactief op te 
lossen. Het mechanisme achter de maatregel is dus de prijswijziging, met als doel 
de proceskostenvergoeding door overheidsinstanties beter aan te laten sluiten bij  
de daadwerkelijke proceskosten. De maatregel is in werking getreden op 1 oktober 
2009 en beoogt een structurele besparing op de uitgaven van 1,3 miljoen euro per 
jaar.  
Het aantal toevoegingen waarbij een proceskostenveroordeling is verrekend, laat 
tussen 2000 en 2006 een stijging zien en neemt sindsdien af. De verrekende kosten 
van proceskostenveroordelingen bedroegen in 2009 ongeveer 2,9 miljoen euro. 
 
 
Familierecht 
 
In 2009 ligt ongeveer 24% van de vastgestelde uitgaven voor toevoegingen op het 
terrein van het personen- en familierecht. Tussen 2000 en 2009 zijn de vastgestelde 
uitgaven voor toevoegingen toegenomen van 25,5 miljoen euro naar 74,0 miljoen 
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euro. Dit betreft vooral toevoegingen voor scheidingen en scheidingsgerelateerde 
problemen. In 2009 werd ongeveer 24 miljoen euro uitgegeven aan toevoegingen 
voor scheiding en 33 miljoen euro aan toevoegingen voor scheidingsgerelateerde 
problemen. Voor dit rechtsgebied is een tweetal specifieke maatregelen voorgesteld 
waarvan in totaal een structurele besparing van 6,9 miljoen euro wordt verwacht.  
 
Gezamenlijk maken van afspraken 
De eerste maatregel betreft het stimuleren van het gezamenlijk maken van af-
spraken bij echtscheidingen. Dit moet leiden tot minder scheidingsprocedures op 
tegenspraak, minder vervolgprocedures over nevenvoorzieningen (alimentatie, 
omgang, gezag, boedel), en minder hoger beroepsprocedures. Om dit te bereiken 
zal de website rechtwijzer.nl worden uitgebreid met modules die het scheidings-
proces moeten ondersteunen, en wordt gedacht aan het instellen van één regie-
rechter en een aanpassing van het vergoedingsmodel voor toevoegingen. De mo-
dule voor de website rechtwijzer.nl is vanaf 1 mei 2010 actief. Het instellen van  
een regierechter en het vergoedingsmodel zijn nog onderwerp van studie. De totale 
maatregel zou vanaf 2015 een structurele bezuiniging van 5,2 miljoen euro moeten 
opleveren. 
Opvallend is dat het aantal scheidingsprocedures redelijk stabiel is de afgelopen 
jaren, maar dat de losse procedures voor nevenvoorzieningen toenemen. Ook het 
aantal toevoegingen voor nevenvoorzieningen is de afgelopen jaren sterk gestegen.  
De laatste jaren wordt bij ongeveer 20% van de echtscheidingsprocedures tegen-
spraak gevoerd. In 2009 kwam dit neer op ongeveer 6.300 procedures op tegen-
spraak. Personen die een toevoeging hebben ontvangen voor een echtscheidings-
procedure op gemeenschappelijk verzoek blijken minder vervolgtoevoegingen nodig 
te hebben dan personen die een toevoeging hebben ontvangen voor een scheidings-
procedure op tegenspraak. Ongeveer 85% van de mensen die een procedure voeren 
op gemeenschappelijk verzoek heeft genoeg aan één toevoeging. Dit is 66% voor 
mensen die een procedure voeren op tegenspraak. 
Voor toekomstige trends en het vaststellen van de eventuele effecten van de maat-
regelen moeten we rekening houden met de invoering van de Wet bevordering 
voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding per 1 maart 2009. Hierdoor moeten 
scheidende ouders met minderjarige kinderen naar de rechter. Dit kan een stijging 
van het aantal toevoegingen en procedures over nevenvoorzieningen tot gevolg 
hebben, vooral voor samenwonenden en geregistreerd partners. Tevens is door de 
invoering van deze wet de flitsscheiding niet meer mogelijk, zodat het aantal schei-
dingszaken bij de rechtbank kan toenemen. 
 
Eenvoudigere berekening kinderalimentatie 
De tweede maatregel betreft een eenvoudigere berekening van kinderalimentatie. 
De huidige Tremanormen die de rechtspraak hanteert, blijken ingewikkeld en niet 
helder te zijn voor ouders. Een vereenvoudiging moet het aantal alimentatieproce-
dures verminderen. De vormgeving van deze maatregel is nog in ontwikkeling. De 
eerste veronderstelling is dat een eenvoudigere berekening zal zorgen voor meer 
begrip bij de ouders over de totstandkoming van het bedrag en daarmee minder 
procedures om het bedrag aan te passen. De tweede veronderstelling is dat een 
eenvoudiger model minder vaak zal leiden tot interpretatieverschillen en minder 
aanpassingsprocedures omdat er minder elementen in de nieuwe berekening zitten 
die afhankelijk zijn van een verandering in de situatie. De maatregel moet vanaf 
2015 een structurele besparing opleveren van 1,7 miljoen euro. 
In 2007 waren bij 60% van de echtscheidingen minderjarige kinderen betrokken.  
Bij 59% van deze echtscheidingen werd een regeling voor kinderalimentatie vast-
gelegd. Daarnaast kunnen er losse procedures voor het vaststellen en wijzigen  
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van kinderalimentatie worden gevoerd. Deze procedures zijn de afgelopen jaren in 
aantal toegenomen. Tevens is het aantal toevoegingen voor alimentatie gestegen 
(in de gegevens kan helaas geen onderscheid worden gemaakt tussen kinder- en 
partneralimentatie). In 2009 zijn er 17.000 toevoegingen verstrekt voor alimentatie 
voor een totaalbedrag van circa 12 miljoen euro. 
Alimentatieprocedures kennen een relatief hoog percentage zaken op tegenspraak 
en hoger beroepprocedures. Door de toekomstige maatregel zou in ieder geval het 
aantal hoger beroepzaken, het aantal wijzigingsverzoeken en alimentatieprocedures 
op tegenspraak moeten afnemen. Voor de trend in de toekomst en het vaststellen 
van eventuele effecten van toekomstige maatregelen is het belangrijk op te merken 
dat er vanaf juli 2009 in de Tremanormen geen rekening meer wordt gehouden met 
een nieuwe partner voor het bepalen van de draagkracht. Dit leidt mogelijk tot min-
der wijzigingsverzoeken. Daarentegen zal het aantal kinderalimentatieverzoeken 
waarschijnlijk toenemen door de invoering van het verplichte ouderschapsplan op 1 
maart 2009.  
 
 
Strafrecht 
 
Rond 43% van de vastgestelde uitgaven voor toevoegingen wordt gedaan binnen 
het strafrecht. Tussen 2000 en 2008 zijn de vastgestelde uitgaven voor toevoegin-
gen op het terrein van strafrecht van ongeveer 59,0 miljoen euro naar ongeveer 
150,6 miljoen euro gestegen. Een tweetal maatregelen richt zich op het besparen 
van deze uitgaven: de verlenging van de piketfase en het verhalen van de kosten 
van rechtsbijstand bij een veroordeling. Vanaf 2011 moeten deze maatregelen 
samen een structurele bezuiniging opleveren van 9,0 miljoen euro. De vastgestelde 
uitgaven aan extra uren zijn relatief hoog op het gebied van het strafrecht: in 2008 
was dit 25,9 miljoen euro. 
 
Verlengen piketfase 
De eerste maatregel op het gebied van het strafrecht betreft het verlengen van de 
piketfase. Deze maatregel heeft tot gevolg dat verdachten die in afwachting van  
hun proces met een dagvaarding naar huis worden gestuurd, voor de procedure 
geen beroep meer kunnen doen op de advocaat die voorheen ambtshalve werd 
toegewezen tijdens de inbewaringstelling. De piketfase zal door deze maatregel 
namelijk zowel de periode van inverzekeringstelling als bewaring omvatten. Voor  
de procedure zullen verdachten die na inbewaringstelling niet gevangen gehouden 
worden tot aan hun proces, dus zelf een advocaat moeten inschakelen. Toevoegin-
gen voor deze advocaat worden afgegeven volgens de reguliere toevoegingproce-
dure. Deze maatregel heeft alleen betrekking op straftoevoegingen in de catego-
rieën ‘misdrijf enkelvoudige kamer’ en ‘misdrijf meervoudige kamer’. De maatregel 
is nog niet ingevoerd maar het wetsvoorstel is gereed. De maatregel beoogt een 
besparing van 4,0 miljoen euro vanaf 2011 te realiseren.  
Het aantal strafpikettoevoegingen op het terrein van de maatregel is tussen 2000 en 
2009 toegenomen van circa 25.000 naar circa 31.400. De vastgestelde uitgaven aan 
deze strafpikettoevoegingen stegen van 4,5 miljoen euro in 2000 naar 8,5 miljoen 
euro in 2009. 
Het aantal vastgestelde ambtshalve straftoevoegingen op het gebied van de maat-
regel was circa 25.000 in 2000 en circa 31.400 in 2009. Deze aantallen vastgestelde 
toevoegingen representeren aan uitgaven respectievelijk 27,1 miljoen euro in 2000 
en 39,5 miljoen euro in 2009. Inclusief de vergoeding voor extra uren komen deze 
bedragen echter aanzienlijk hoger uit: 39,3 miljoen euro in 2001 en 67,8 miljoen 
euro in 2008. 
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Aangenomen is dat het aantal rechtszaken op het gebied van de maatregel even-
eens circa 25.000 in 2000 en circa 31.400 in 2009 bedroeg. Naar schatting bedroe-
gen de uitgaven aan deze rechtszaken 22,8 miljoen euro in 2005 en 26,5 miljoen 
euro in 2008. 
Volgens de beleidsneutrale raming van het PMJ zullen tot 2015 het aantal rechts-
zaken en toevoegingen op het terrein van de maatregelen licht toenemen ten op-
zichte van 2009. 
 
Verhalen rechtsbijstandskosten 
De tweede maatregel die is voorgenomen behelst het verhalen van de kosten van 
rechtsbijstand bij een veroordeling. Een draagkrachttoets zou achteraf moeten 
plaatsvinden en op basis hiervan moet worden vastgesteld of de ambtshalve ver-
kregen rechtsbijstand moet worden vergoed door de veroordeelde. Deze maatregel 
is nog niet geïmplementeerd. Vanaf 2011 zou deze maatregel circa 5,0 miljoen euro 
structureel moeten besparen op gesubsidieerde rechtsbijstand.  
Zie voor de ontwikkelingen in het aantal toevoegingen en rechtszaken de maatregel 
‘verlengen piketfase’. 
 
 
Consumentenrecht 
 
Voor consumentenrecht is één maatregel voorgenomen, namelijk het geleiden van 
consumentengeschillen naar alternatieve vormen van rechtspraak.  
 
Andere route consumentenzaken 
De maatregel ‘andere route consumentenzaken’ wordt momenteel vormgegeven. 
Het mechanisme dat tot de bezuiniging moet leiden, berust voor zowel de consu-
ment als de leverancier op het prijsmechanisme. Wat de consument betreft: beoogd 
wordt geen toevoeging meer te verstrekken voor de gang naar de rechter wanneer 
voor het geschil een laagdrempelig alternatief bestaat. Het beroep op rechtspraak 
wordt daarmee voor consumenten minder aantrekkelijk gemaakt en de alternatieve 
gang naar de geschillencommissie aantrekkelijker. Wat leveranciers betreft: om hen 
te bewegen zich aan te sluiten bij ‘De Geschillencommissie’ en zo de inschakeling 
van de geschillencommissie mogelijk te maken, wordt beoogd ondernemers altijd 
hun eigen kosten te laten dragen wanneer zij door de consument voor de rechter 
worden gedaagd. 
In het kader van het Programma Rechtsbijstand en Geschiloplossing wordt uitge-
gaan van een met behulp van de maatregel ‘Diagnose en Triage’ te realiseren be-
zuiniging die oploopt tot 8,8 miljoen euro in 2015. 
De aantallen verstrekte toevoegingen in consumentenzaken zijn de afgelopen jaren 
toegenomen: van 2.116 in 2000 naar 5.241 in 2009. De vastgestelde uitgaven aan 
deze toevoegingen (inclusief de vergoeding voor extra uren) zijn over dezelfde pe-
riode toegenomen van 1,1 miljoen euro naar 3,4 miljoen euro. 
Het PMJ raamt dat tot 2015 de instroom van het aantal consumentenzaken bij de 
rechtspraak en toevoegingen op het terrein van de maatregel flink zal toenemen. 
 
 
Vervolgmetingen 
 
In de vervolgmetingen van deze monitor zal verder worden ingegaan op de imple-
mentatie van de maatregelen en het vaststellen van de effecten van deze maatrege-
len. De volgende onderzoeksvragen zijn daarbij leidend: 
• In hoeverre is de maatregel geïmplementeerd?  
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• Hoe werkt de maatregel in de praktijk? Werkt die in overeenstemming met het 
veronderstelde mechanisme? 

• Wat is de ontwikkeling in het gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand en 
(bezwaar- en) gerechtelijke procedures na invoering van de maatregel? Is een 
trendbreuk waarneembaar? 

 
Aangezien de maatregelen zeer van elkaar verschillen, zal het effect ervan niet  
voor elke maatregel op dezelfde manier kunnen worden vastgesteld. Grofweg zijn 
de volgende twee methoden het belangrijkst om de effecten te meten. In de eerste 
plaats gaat het om prijseffecten. In dat geval vergelijken we de uitgaven aan de 
vastgestelde vergoedingen met de uitgaven voor deze vergoedingen wanneer de 
maatregel niet was genomen en de prijs van deze toevoegingen nog anders was 
geweest.  
In de tweede plaats gaat het om volume-effecten. Om deze effecten vast te stellen, 
vergelijken we de omvang van het aantal vastgestelde toevoegingen en het aantal 
rechtszaken met de omvang die wordt voorspeld door beleidsneutrale simulatie-
modellen. Voor deze beleidsneutrale simulatiemodellen zullen we gebruik maken 
van het bestaande PMJ. Aangezien we het PMJ in dit geval niet gebruiken om voor- 
uit te kijken maar om erachter te komen wat de situatie was geweest wanneer de 
maatregel niet was genomen, kunnen we het PMJ voeden met gerealiseerde gege-
vens in plaats van verwachte gegevens. Dat maakt de schatting van het model meer 
valide. 
Bij trendbreuken in de aantallen toevoegingen en rechtszaken kan het lastig zijn de 
effecten aan afzonderlijke maatregelen toe te schrijven. Dit komt omdat verschillen-
de maatregelen op hetzelfde type toevoegingen of rechtszaken zijn gericht. Dit be-
treft niet enkel de maatregelen die geacht worden te werken op meerdere rechts-
terreinen, maar ook voor de verschillende maatregelen binnen een rechtsterrein. 
Wanneer, bijvoorbeeld, door PAGO-activiteiten minder conflicten ontstaan, zullen  
er ook minder proceskostenveroordelingen plaatsvinden. Wel is het in dergelijke 
gevallen mogelijk met bepaalde onzekerheidsmarges het volume-effect per rechts-
gebied aan te geven. Tevens is het mogelijk om in de vervolgmeting de kwantita-
tieve gegevens verder te onderbouwen met kwalitatief onderzoek. Zo kan bij de 
geïmplementeerde maatregelen door middel van expertmeetings of diepte-inter-
views worden onderzocht of deze, naar de ervaring van de betrokkenen, zo werken 
als werd beoogd. 
Ook moet bij de vervolgmetingen rekening worden gehouden met eventuele ex- 
terne factoren die de effecten van de maatregelen kunnen beïnvloeden. Hierbij kan 
gedacht worden aan de economische situatie, wetswijzigingen of grote bezuinigings-
maatregelen. Wanneer dergelijke factoren optreden, zullen wij hier in de vervolg-
metingen op ingaan. 
 
 
 




