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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2412
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming
over de verdere terugloop van sociaal advocaten en de kerncijfers van de Raad
voor Rechtsbijstand van 2019 (ingezonden 19 maart 2020).
Mededeling van Minister Dekker (Rechtsbescherming) (ontvangen 9 april
2020).
Vraag 1
Bent u bekend met de kerncijfers van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) over
het jaar 2019? Klopt het dat het aantal sociaal advocaten dat werkzaam is in
het stelsel, weer is afgenomen van 7.072 advocaten in 2018 tot 6.883 in 2019?
Hoe verklaart u deze afname?1 2
Vraag 2
Maakt u zich ook zorgen over de afname van de omvang van deze belangrijke
beroepsgroep? Welke acties gaat u op korte termijn nemen om de leegloop
uit de sociaal advocatuur te stoppen?
Vraag 3
Hoe wordt de afname van het aantal mediators verklaard?
Vraag 4
Wat vindt u ervan dat zowel het aantal toevoegingen als het aantal toevoegingsgebruikers opnieuw is afgenomen, en dat deze trend zich dus voortzet?
Vraag 5
Wat is de verklaring voor de afname van het aandeel Nederlanders dat recht
heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand en voor de daling van het bereik tot
37,2%? Kunt u dit in absolute getallen weergeven? Is dit het gevolg van
beleid of een autonome ontwikkeling?
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Raad voor Rechtsbijstand, «Jaarplannen- en verslagen», https://www.rvr.org/Informatie-overde-raad/organisatie/jaarplannen-en--verslagen.html
Raad voor Rechtsbijstand, «Infographic Kerncijfers», https://www.rvr.org/Informatie-over-deraad/cijfers-en-onderzoek/kerncijfers.html
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Vraag 6
Hoe verklaart u de toename van het aantal mensen dat recht heeft op
gesubsidieerde rechtsbijstand zonder eigen bijdrage? Wat is daarop uw
reactie?
Vraag 7
Deelt u de mening dat de afname van het aantal klantactiviteiten van het
Juridisch Loket zorgelijk is en wat is uw verklaring hiervoor? Zo nee, waarom
niet?
Vraag 8
Denkt u dat het afschaffen van de beltarieven bij het Juridisch Loket zou
kunnen bijdragen aan het aantal dienstverleningen? Bent u daartoe bereid?
Waarom wel/niet? Hoeveel geld zou het kosten om de belkosten bij het
Juridisch Loket af te schaffen voor rechtszoekenden?
Vraag 9
Wat is uw reactie op de oproep van de specialisatieverenigingen van
advocaten om nu in deze crisis ook (sociaal) advocaten te compenseren die in
de problemen komen? Waar kunnen zij aanspraak op maken? Bent u bereid
met deze verenigingen en de RvR in overleg te treden om te bezien waar de
nood het hoogst is en wat er gedaan kan worden om te voorkomen dat nog
meer sociaal advocaten in de problemen komen?3
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP),
van uw Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over de verdere
terugloop van sociaal advocaten en de kerncijfers van de Raad voor
Rechtsbijstand van 2019 (ingezonden 19 maart 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde
informatie is ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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Advocatenblad.nl, 17 maart 2020, «Specialisatieverenigingen: «Compenseer advocaten die in
de problemen komen»« https://www.advocatenblad.nl/2020/03/17/specialisatieverenigingencompenseer-advocaten-die-in-de-problemen-komen/
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