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De leden van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie1 hebben de 
Minister van Veiligheid en Justitie bij brief van 17 maart 2016 verzocht om 
de stand van zaken betreffende de opvolging van aanbevelingen van de 
Algemene Rekenkamer inzake «beleid in praktijk: de casus gesubsidieerde 
rechtsbijstand (21 mei 2014)» nader toe te lichten. 

De Minister heeft op 20 april 2016 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
Van Dooren 

1 Samenstelling: Kox (SP), Engels (D66), Nagel (50PLUS), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA), 
(vicevoorzitter), Duthler (VVD), (voorzitter), Ten Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Swagerman 
(VVD), Strik (GL), Backer (D66), Knip (VVD), Barth (PvdA), Beuving (PvdA), Hoekstra (CDA), 
Popken (PVV), Schouwenaar (VVD), Schrijver (PvdA), Bikker (CU), Bredenoord (D66), Van Dijk 
(SGP), Markuszower (PVV), Van Rij (CDA), Rombouts (CDA), Van Weerdenburg (PVV) en Wezel 
(SP).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
VEILIGHEID EN JUSTITIE 

Aan de Minister van Veiligheid en Justitie 

Den Haag, 17 maart 2016 

Graag wil ik u namens de vaste commissie van Veiligheid en Justitie 
verzoeken om de stand van zaken betreffende de opvolging van aanbeve-
lingen van de Algemene Rekenkamer inzake «beleid in praktijk: de casus 
gesubsidieerde rechtsbijstand (21 mei 2014)» nader toe te lichten. In haar 
vergadering van 8 maart jl. hebben de leden van de vaste commissie voor 
Veiligheid en Justitie namelijk geconstateerd dat de beschrijving van de 
stand van zaken op verschillende peilmomenten, te weten die van 
augustus 2014 en augustus 2015, letterlijk identiek zijn. 

De leden van de commissie zien met belangstelling uit naar uw reactie en 
ontvangen deze graag binnen vier weken. 

De Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
Duthler 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 20 april 2016 

In uw brief van 17 maart 2016 vroeg u mij om de stand van stand van 
zaken bij de opvolging van de aanbevelingen van de Algemene Reken-
kamer d.d. 21 mei 2014 inzake gesubsidieerde rechtsbijstand. De 
aanbevelingen zien op het beschikbaar stellen van open data, op het 
inzichtelijk maken van niet-gebruik en op een internationale vergelijking 
naar de uitgaven. In antwoord hierop kan ik u met volgende meedelen. 

Het beschikbaar stellen van gegevens over gesubsidieerde rechtsbijstand 
als open data is bijna gerealiseerd. De raad voor rechtsbijstand is 
voornemens om in de eerste helft van 2016 live te gaan met de openbaar-
making van de eerste open data. 
Dit zal gebeuren via het Dataportaal van de Nederlandse overheid 
(data.overheid.nl) en het zal de cijfers betreffen over 2014 en 2015. De 
Algemene Rekenkamer had verder aangeraden om in de jaarlijkse monitor 
gesubsidieerde rechtsbijstand van de Raad voor Rechtsbijstand ook de 
aantallen gebruikers per soort toevoeging en rechtsgebied op te nemen. 
Dit is voor het eerst gedaan in de monitor over het jaar 2014 (figuur 5.4) 
en dit zal in komende jaren worden voortgezet. 

Het onderzoek naar het niet-gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand is 
uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-
centrum. De uitkomsten heb ik op 1 september 2015 gezonden aan de 
Tweede Kamer (Kamerstukken II, vergaderjaar 2014–2015, 31 753, nr. 107). 
Deze zijn bovendien onder de aandacht gebracht van de Commissie 
«Onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbij-
stand en vernieuwing van het stelsel» (Commissie-Wolfsen) en worden 
betrokken bij de kabinetsreactie op het rapport van deze commissie. Ik 
ben voornemens om deze kabinetsreactie in juni naar uw Kamer te sturen. 

Over het uitvoeren van een internationaal vergelijkend onderzoek naar de 
uitgaven aan gesubsidieerde rechtsbijstand is eveneens contact geweest 
met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Ik heb 
echter overwogen dat het de voorkeur heeft om dit onderzoek pas te 
starten na mijn reactie op het rapport van de Commissie-Wolfsen. 
Hierdoor wordt het mogelijk om de inrichting van het onderzoek af te 
stemmen op de verdere uitwerking van de aanbevelingen van de 
Commissie-Wolfsen. 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur
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