Achtergrondinformatie kwaliteitsstelsel rechtsbijstand
Ten behoeve van het symposium ‘De toekomst van het kwaliteitsstelsel advocatuur'

Wettelijke taak Raden voor Rechtsbijstand
Rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen is geregeld in de Wet op de rechtsbijstand. De
uitvoering hiervan is opgedragen aan de raden voor rechtsbijstand, waarvan er één is
gevestigd in ieder hofressort. De raden beoordelen de verzoeken om toevoeging van een
rechtsbijstandverlener en regelen de betaling van de advocaat. Daarnaast hebben de raden
een aantal taken op organisatorisch gebied, waaronder het subsidiëren van de Stichting
Het Juridisch Loket. Ook zien de raden toe op het aanbod en de kwaliteit van de
gesubsidieerde rechtsbijstand. De raden voor rechtsbijstand zijn zelfstandige
bestuursorganen en ontvangen voor de uitvoering van hun taak gelden van het Ministerie
van Justitie.
Opzet huidige kwaliteitsstelsel gefinancierde rechtsbijstand
Het kwaliteitsstelsel binnen de gesubsidieerde advocatuur is voortgekomen uit een
convenant dat in 2002 is gesloten tussen de Nederlandse Orde van Advocaten, het
Ministerie van Jusitie en de Raden voor Rechtsbijstand. De tekst van het convenant is
terug te vinden op www.rvr.org .
Na ondertekening van het convenant heeft de Orde bepaald aan welke kwaliteitseisen een
advocatenkantoor ten minste dient te voldoen. Deze norm is voor het eerst gedefinieerd in
2002 en later bijgesteld in 2004 en 2007. Momenteel gelden de normen die zijn
vastgelegd in de kwaliteitsstandaard 2007. Deze normen hebben grotendeels betrekking
op de kantoororganisatie. Ook heeft de Orde naar aanleiding van het convenant een
auditbureau opgezet, waarbij ervaren advocaten als auditors zijn getraind om tegen de
kwaliteitsstandaard audits uit te voeren. Met ingang van 1 januari 2004 is het beschikken
over een geldige auditverklaring een voorwaarde geworden voor advocaten die
gesubsidieerde rechtsbijstand wensen te verlenen. De standaard beschrijft ook de
bijbehorende auditprocedure.
De inhoud van de kwaliteitsstandaard 2007 is te vinden op www.advocatenorde.nl .
Bredere context van het onderwerp ‘kwaliteitsborging binnen de advocatuur’
Het onderwerp kwaliteitsborging door rechtsbijstandverleners speelt zich af in een
bredere context. De Minister van Justitie heeft in 2006 naar aanleiding van de motie De
Vries besloten de commissie Van Wijmen in het leven te roepen om te adviseren over de
rol en positie van de advocaat in het algemeen. Deze commissie heeft een analyse van de
positie van de advocatuur uitgewerkt, waarbij kwaliteit een van de te behandelen thema's
is. Het rapport van Van Wijmen is te vinden op www.justitie.nl .

Toekomstplannen Raden voor Rechtsbijstand en Nederlandse Orde van Advocaten
Het hoofdstuk ‘Kwaliteitsbevordering rechtsbijstand algemeen’ uit het jaarplan 2009 van
de Raden voor Rechtsbijstand geeft inzicht in de gewenste ontwikkelrichting en beoogde
rol voor de Raden voor Rechtsbijstand. Dit hoofdstuk is apart opgenomen in de
documentatiemap behorend bij het symposium.
Meer over de beleidsvoornemens van de Nederlandse Orde van Advocaten is te lezen in
het jaarverslag 2007, te vinden op www.advocatenorde.nl.
Metatoets
In 2006 heeft de commissie Metatoets een objectieve en onafhankelijke beoordeling van
het kwaliteitsstelsel uitgevoerd. Deze beoordeling van de 'kwaliteit van het
kwaliteitsstelsel' is metatoets genaamd.
In 2008 heeft de commissie een vervolgrapport gepresenteerd, met verdere adviezen en
aanbevelingen inzake het kwaliteitsstelsel van de advocatuur.
De rapporten van de commissie zijn terug te vinden op www.rvr.org.
Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand
De monitor beschrijft hoe de toegang tot, de vraag naar en het aanbod van gesubsidieerde
rechtsbijstand zich ontwikkelen. Ook de kwaliteit van de rechtsbijstand komt aan bod.
Het meest relevant is het hoofdstuk over kwaliteit uit de MGR2006, waarin advocaten
zijn bevraagd op hun ervaringen met het kwaliteitsstelsel. Hier voegt de MGR2007 in de
nabeschouwing nog enkele aspecten aan toe.
De MGR 2006 en 2007 zijn te vinden op www.rvr.org.

Rechtstreekse links naar de hier genoemde documenten zijn te vinden op de website
www.rvr.org, vanuit het nieuwsbericht met de aankondiging voor het symposium

