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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie,
De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) heeft met grote bezorgdheid kennis
genomen van een artikel in De Groene Amsterdammer van 16 mei 2017
(https://www.groene.nl/artikel/onrust-en-botte-bijlen).
Het artikel betreft een interview met de heer F. Teeven, destijds Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie. In het artikel staat het volgende citaat :
‘Verdere verstrenging van het strafrecht zat er nu niet meer in’, zegt Teeven. ‘Toen heb ik me
toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde effect
te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te
besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging.’
Mocht deze uitlating juist zijn dan is de VSAN, eufemistisch uitgedrukt, not amused. Al vanaf
2008 verzet de VSAN zich tegen (verdere) bezuinigingen op het stelsel van gefinancierde
rechtsbijstand. Bezuinigingen die inmiddels hebben geleid tot een forse kaalslag binnen het
stelsel voor zowel rechtzoekenden als de rechtsbijstandverleners (enkele voorbeelden:
laagste eigen bijdragen verhoogd tot een derde van het maandelijkse sociaal minimum, geen
korting meer op de eigen bijdragen bij meer zaken, afschaffing van de bevoorschotting voor
de advocatuur, verlaging van de uurvergoeding, afschaffing van de indexering van de
vergoedingen tot en met 2018). Altijd is door de regering aangeven dat taakstellingen de
bezuinigingen noodzakelijk maakten. Daarop zijn de protesten van de VSAN dan ook
hoofdzakelijk gericht geweest.
Uit bovenstaand citaat kan afgeleid worden dat dit laatste mogelijk niet het geval is geweest.
De VSAN verzoekt uw commissie om die reden de nodige vragen te stellen aan de
(waarnemend) demissionair Minister van Justitie. Dit teneinde de indruk weg te nemen dat
aan de bezuinigingen een volledig ander doel ten grondslag heeft gelegen en dat mogelijk

ook ten grondslag ligt aan de nieuwe wet op de Rechtsbijstand waarvan de fase van de
internetconsultatie (helaas) net is afgerond.
Ik zie uw berichten graag tegemoet.
Hoogachtend,
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