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Nr. 10  AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN DEN BERGE 
Ontvangen 18 november 2020 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand van de departe-
mentale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het 
uitgavenbedrag verhoogd met € 180.000 (x € 1.000). 

Toelichting  

In een rechtsstaat moet je je recht kunnen halen. De gedupeerden van 
het Groninger gasgebied en de families van de kindertoeslagenaffaire 
tonen dat maatschappelijke belang aan. Maar de toegang tot het recht 
blijkt niet alleen voor deze mensen een ingewikkelde en kostbare 
aangelegenheid. Dit amendement financiert twee wijzigingen om de 
toegang tot het recht aan de ene kant te waarborgen en aan de andere 
kant te verbeteren. De recente documentaire «de laatste sociaal 
advocaten» van Ingeborg Jansen toonde deze noodzaak nog maar weer 
eens aan. 

Ten eerste is 154 miljoen euro van het amendement bestemd voor de 
verhoging van het punttarief van de sociaal advocatuur. Deze punttarieven 
lopen nu scheef ten opzichte van de daadwerkelijk gemaakte uren. Deze 
verhoging is in lijn met het rapport van de commissie Van der Meer en 
moet er voor zorgen dat er geen sociaal advocaten meer stoppen om 
financiële redenen. 

Ten tweede stelt het amendement 26 miljoen euro ter beschikking voor 
een verlaging van de eigen bijdragen in de gesubsidieerde rechtsbijstand. 
Zo wordt de drempel voor rechtszoekenden verlaagd. Dit zal in de praktijk 
op ongeveer een halvering van de eigen bijdrage uitkomen. 

De dekking voor dit amendement wordt gevonden middels het 
amendement op het Belastingplan 2021 waarmee de innovatiebox wordt 
afgeschaft. 

Van Nispen
Van den Berge
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