
  

   Pagina 1 van 2 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 MRb  

  

Beslisnota bij brief TK MRb inzake vervolg 

stelselvernieuwing rechtsbijstand  

     
     

     

 

 
  

 

1.  Aanleiding 

De Tweede Kamer wordt conform toezegging van uw ambtsvoorganger 

halfjaarlijks (vlak voor Kerstreces en Zomerreces van de Kamer) geïnformeerd 

over de voortgang van de stelselvernieuwing rechtsbijstand. De Eerste Kamer 

ontvangt hiervan een afschrift. 

 

2.  Geadviseerd besluit 

Akkoord gaan met verzending van bijgevoegde brief over het vervolg van de 

stelselvernieuwing rechtsbijstand met een drietal bijlagen (brief en bijlagen 

bijgevoegd). 

 

3.  Kernpunten 

In de brief geeft u allereerst aan hoe u uw rol als minister voor 

Rechtsbescherming, meer in het bijzonder waar het gaat om het behoud en de 

verbetering van de toegang tot het recht voor iedere Nederlander. U schetst 

vervolgens hoe u de onder het vorige kabinet ingezette stelselvernieuwing wilt 

voortzetten en op welke punten u een koerswijziging voorstaat. Dit betreft uw 

besluit om af te zien van een verplichte gang langs de eerste lijn, van de 

invoering van rechtshulppakketten en van de samenvoeging van de Raad en het 

Loket en licht deze keuze toe (zie brief). Tegelijkertijd benadrukt u dat de doelen 

van de stelselvernieuwing, een sterke eerste en tweede lijn en een burgergerichte 

overheid onverminderd overeind blijven. Tot slot gaat u in op actuele 

ontwikkelingen er spelen op het terrein van de rechtsbijstand, waaronder de 

stand van de sociaal advocatuur.  

 

De halfjaarlijkse voortgangsrapportage is als bijlage 1 bij de brief gevoegd. Hierin 

beschrijft u de voortgang op de drie deelprogramma’s (versterking eerste lijn, 

burgergerichte overheid, versterking tweede lijn), gaat u in op een drietal actuele 

beleidsthema’s en de financiën van het programma.  
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4.  Toelichting 

 

Politieke context 

In het Coalitieakkoord 2021-20251 is opgenomen dat de stelselvernieuwing 

rechtsbijstand wordt voortgezet en dat de ingeboekte besparing voor de sociale 

advocatuur wordt geschrapt. Ook is daarin vastgelegd dat het aantal juridische 

procedures dat de overheid voert tegen burgers wordt beperkt en dat de sociale 

advocatuur wordt versterkt in lijn met scenario 1 van de aanbevelingen van de 

commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand (commissie-

Van der Meer) en tevens dat er een substantiële maatschappelijke bijdrage 

verwacht wordt van de gehele advocatuur.  

 

In de voortgangsrapportage wordt de motie-Ceder inzake het verrichten van 

werkzaamheden op een toevoeging door ondersteunend personeel afgedaan 

(3.5.5). Voorts wordt ingegaan op de uitvoering van de motie-Simons inzake 

buurtrechtbanken en de motie-Van Nispen cs. inzake het opstellen van een plan 

voor de sociaal advocatuur (3.4 respectievelijk 3.5.1) 

 

Financiële overwegingen 

Hoofdstuk 5 van de voortgangsrapportage bevat de laatste financiële stand van 

zaken omtrent het programma. 

 

Krachtenveld 

De inhoud van deze voortgangsrapportage is afgestemd met de volgende 

(keten)partners: Juridisch Loket, Raad voor Rechtsbijstand, Nederlandse Orde van 

Advocaten, Mediatorsfederatie Nederland, Verbond van Verzekeraars, Divosa en 

de Inspectie Rijksfinanciën (IRF).  

 

Communicatie 

Naast publicatie op rijksoverheid.nl zal de voortgangsrapportage via de LinkedIn-

pagina van het programma: ‘rechtsbijstand bij de tijd’ onder de aandacht worden 

gebracht. Er zal een nieuwsbericht worden gepubliceerd op rijksoverheid.nl en 

een bericht op 1 of meerdere social mediakanalen van het ministerie worden 

gepubliceerd. 

 

5.  Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

De persoonsgegevens van ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

                                                
1 www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-

omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst  


