
D
ie diepe angst
dat jeugdzorg
zijn kinderen
kwam halen.
Tranen biggelen
over de wangen
van vader Erik.

In de werkkamer van advocaat
Sanne van Oers klinkt ingehouden
gesnik. Vader Erik, tranen wegve-
gend, verontschuldigt zich. Er
komt zo veel boven. Hij is jaren
door ‘een hel’ gegaan. Zonder
Sanne, zegt hij, was hij zijn kinde-
ren kwijt geweest. Zijn nieuwe
vrouw knijpt in zijn hand.

Het begon met een vechtschei-
ding, acht jaar geleden. De twee
kinderen, nog piepjong, kwa-
men onder zijn vleugels. Moeder
kon ze niet hebben. Vanwege de
conflictueuze scheiding kwam
jeugdbescherming over de vloer.
Erik vond het best. In zijn onze-
kerheid was het een welkome
steun bij het opvoeden. Dacht hij.

Hij was een goede pappa, verze-
kerde de gezinsvoogd hem keer op
keer. Het bleek een leugen toen
die julidag, midden in de zomer-
vakantie, de brief van jeugdzorg

op de deurmat plofte. De bood-
schap kwam als een donderslag bij
heldere hemel: de kinderen zou-
den uit huis worden geplaatst. Op
aparte plekken. Een pleeggezin om
hen beiden op te nemen was niet
beschikbaar. Tot Eriks verbijste-
ring volgde de kinderrechter blind
het advies van de gezinsvoogd. De
grond sloeg onder Eriks voeten
weg. ,,Ik moest letterlijk de recht-
bank in Arnhem worden uitgedra-
gen. Ik kon niet meer lopen.”

Uithuisplaatsing? Hij snapte er
de ballen van, zegt Erik. ,,De ge-
zinsvoogd gaf alleen maar plui-
men. Ik deed echt alles om het

goed te doen. Als ze riepen:
‘spring!’, dan vroeg ik: ‘hoe hoog?”
Antwoord op zijn vragen over het
waarom kreeg hij niet.

Vader Erik stuitte bij jeugdzorg
op een muur van stilzwijgen. De
betrokken hulpverlener was bo-
vendien al weg. Gezinsvoogd op
gezinsvoogd volgde nadien: de één
nog jonger en onervarener dan de
ander. Advocaat Sanne van Oers
wint het hoger beroep. Met glans.
Het gerechtshof draait de uithuis-
plaatsing terug. Het advies van de
gezinsvoogd is nergens op ge-
stoeld. Later tikt de tuchtrechter
jeugdzorg keihard op de vingers.

Er is totaal niet gecommuniceerd
met de vader, enkel gedreigd de
kinderen weg te halen.

Erik zegeviert op alle fronten.
Na acht jaar ellende is pas recent
de ondertoezichtstelling voor zijn
kinderen ingetrokken. Hij heeft
ruimschoots bewezen de opvoe-
ding prima alleen aan te kunnen.
De stress heeft hem opgevreten.
Hij is maar een eenvoudige vent,
zegt Erik geëmotioneerd. Hij heeft
het niet breed. De juridische ge-
vechten (‘wel twintig’) om zijn
kinderen kostten hem duizenden
euro’s. Hij moest het bedrag, vol-
doende voor de aanschaf van een
luxe tweedehands auto, bijeen-
schrapen. ,,Ik moest wel. Voor
mijn kinderen.”

Zonder rechtshulpvergoeding
van de overheid had hij de advoca-
tenkosten nooit kunnen ophoes-
ten. Die bedroegen het drievou-
dige. ,,Ik ben een goede vader.
Zonder Sanne was ik mijn kinde-
ren kwijt geweest. Zonder vergoe-
ding ook. Dan zou je alleen nog
een goede vader kunnen zijn als je
veel geld hebt om een advocaat in
te huren.”
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Sociale advocatuur

Minister, wij sterven uit
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Sanne van Oers: ,,De rechter is straks alleen bereikbaar voor rijke mensen.” FOTO PAUL RAPP

Zonder zijn
advocate was
vader Erik
zijn kinderen
kwijt geweest
—

Sociaal advocaten hebben het door de Haagse
bezuinigingsdrift moeilijk. Ze worden zwaar

onderbetaald, terwijl zaken steeds complexer
worden. Op pad met Sanne van Oers.

,,Het is een afbraak in stilte.”

HENK VAN GELDER
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M
aandagochtend,
half negen. Eén
voor één druppelen
de collega’s van
Sanne van Oers

binnen. Advocatencollectief Van
Schie huist in een oud statig pand
net buiten het centrum van Nij-
megen. De originele 19de eeuwse
geelbetegelde keuken is het hart
van het kantoor, waar acht raads-
lieden en twee ondersteunende
medewerkers lief en leed delen.
Buiten in de tuin herinnert een
blauw straatnaambordje aan op-
richter Cees van Schie, Nijmeegs
advocaat met een groot sociaal
hart. Begin jaren 80 was het een
goedkope vestigingsplek. De buurt
was aardig vervallen. Anno 2019
zijn de ‘acht van Van Schie’ blij
überhaupt nog in een kantoor te
kunnen samenwerken. Steeds
meer raadslieden in de sociale ad-
vocatuur bezuinigen. Eerst op se-
cretaresses, daarna op kantoorkos-
ten. Steeds vaker werken sociale
advocaten noodgedwongen vanuit
huis. Het aantal eenmanskantoren
groeit gestaag.

Huh? Advocaten? Dat zijn toch
mannen en vrouwen in fraaie
maatkostuums en mantelpakjes.
Inhalige geldwolven misschien
zelfs die procederen om het proce-
deren in geldverslindende rechts-
zaken. Nee. In de sociale advoca-
tuur hebben raadslieden juist
moeite het hoofd boven water te
houden. Zaken worden steeds
complexer en vragen veel meer
(onbetaalde) tijd en inzet. De ver-
goedingen zijn stelselmatig te laag. 

De onderzoekscommissie-Van
der Meer stuurde een alarmerend
rapport aan de Tweede Kamer.
Volgens de commissie staat de
kwaliteit van de advocatuur onder
druk. Zeker sociale advocaten wor-
den zwaar onderbetaald. ,,Soms
werken advocaten omgerekend
voor 20 euro per uur en is het fi-
nancieel niet verantwoord zich al-
leen nog te richten op het verle-
nen van door de overheid gefinan-
cierde rechtsbijstand.”

De acht van Van Schie zijn geen
klagers. Vol liefde spreken ze over
de inhoud van hun vak. Geregeld
draaien ze piketdiensten en moe-
ten ze op godsonmogelijke tijden
naar het politiebureau als bijvoor-

beeld een verward persoon is op-
gepakt. Dat onverwachte hoort er-
bij. Het doet het advocatenbloed
sneller stromen. 

Bij het doorvragen klinken seri-
euze zorgen. De Haagse bezuini-
gingsdrift valt zwaar. De bodem
lijkt in zicht. Intussen studeren ze
zich suf, want de kwaliteitseisen
worden alsmaar opgeschroefd.
Jaarlijks moeten advocaten zich
flink bijscholen. Wie de vereiste
punten niet behaalt, kan op zijn
rechtsgebied niet meer functione-
ren. Loont het allemaal nog de
moeite? Tegenover al die inspan-
ningen staat een mager salaris.
Moeten ze dan overstappen naar
betalende cliënten, zoals de grote
commerciële jongens in de kan-
toorkolossen langs de snelwegen?

Hardop nadenkend over die di-
lemma’s zucht Sanne van Oers
diep. ,,Wij, sociale advocaten zijn
een uitstervend ras. Er is zo kei-
hard bezuinigd. We worden zwaar
onderbetaald. Tegelijk gaan de
griffiekosten, de kosten om te
kunnen procederen, alsmaar om-
hoog. De rechter is straks alleen
bereikbaar voor rijke mensen. Ge-
wone mensen kunnen geen advo-
caat meer inschakelen, omdat de
overheid minder en minder ver-
goedt.”

In vergelijking met demonstre-
rende leraren, agenten en wijkzus-
ters hebben we een imagopro-
bleem, beseffen ze bij Van Schie.
De afbraak van de sociale advoca-
tuur is een afbraak in stilte. Wat
merkt het grote publiek hier nu
van? Mensen merken het alleen als
ze zelf diep in de shit geraken.

Wachtkamer
In de wachtkamer van de sociale
advocatuur tref je de gewone man.
Veelal kwetsbare figuren, wanho-
pig een uitweg zoekend in een le-
ven vol problemen met huur, bij-
stand, scheidingen, schulden of

ontslag. Vandaag op het gratis
spreekuur zit er een Syrische me-
neer. Het spreekuur wordt ge-
bruikt als filter, zegt Derk Bee-
mers, gespecialiseerd in vreemde-
lingenrecht. ,,Wij starten hier
geen kansloze zaken op. Dat is het
ideologische karakter van ons kan-
toor.” 

De Syriër maakt zich zorgen
over zijn bejaarde moeder. Hij is
gevlucht naar Nederland. Zijn ou-
ders bleven achter. Vader is overle-
den. Mag zijn moeder naar Neder-
land overkomen? ,,Ze belt iedere
dag huilend op. Ze is zo eenzaam.” 

Weken geleden hebben ze de
Immigratie- en Naturalisatie-
dienst (IND) geschreven. Ze horen
maar niets. Kan de advocaat hel-
pen? Het antwoord van de IND
kan nog zeker enkele maanden
duren, legt Beemers uit. ,,Voor een
procedure is het te vroeg. Ik kan als
advocaat nu wel een brief gaan
sturen. Hiervoor zult u dan kosten
moeten maken, maar het gaat

niets sneller. U krijgt hetzelfde
antwoord van de IND als ik: ‘Ge-
duld, er zijn nog duizend andere
zaken voor u’.”

Op de werkkamer hangt een in-
drukwekkende krantenfoto: Bee-
mers in het bakje van een hoog-
werker, hoog boven de Waal. In
2008. Boven op de Nijmeegse
Waalbrug zit een man verschanst.
De brug is afgesloten, het verkeer
ligt plat. Hulpdiensten zijn mas-
saal toegestroomd. Fietsers en
wandelaars doen boos. Spring dan,
wordt zelfs geroepen. De man is
een Iraanse asielzoeker. Zijn gezin
krijgt geen verblijfsvergunning. In
zijn wanhoop is de Iraniër de brug
opgekropen, vrouw en kinderen
kijken in paniek toe. Zij aan zij
met een politie-onderhandelaar
laat Beemers zich omhoog hijsen.
Schreeuwend, de gierende wind
overstemmend, praat hij zijn
cliënt naar beneden. Burgemeester
Thom de Graaf kijkt opgelucht toe.
,,Een ongelooflijke dag. Later heb-

De afbraak van de 
sociale advocatuur is 
een afbraak in stilte
—

De advocaten
van Van Schie
bijeen in de 
het hart van 
het Nijmeegse 
kantoor. 
FOTO’S PAUL RAPP
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In de kasten op het advo-
catenkantoor worden de
honderden rode mappen
met zaken bewaard. 

ben we het beroep op argumenten
gewonnen. Zijn wanhoopspoging
heb ik toen niet gebruikt. Bewust.
,,Ik doe dit werk met veel liefde.

Soms voel ik me net een vrijwilli-
ger. Om andere inkomstenbron-
nen aan te boren, ben ik les gaan
geven als docent asielrecht aan de
opleiding sociaal recht in Utrecht.
De cursus is pittig en duurt zes da-
gen. Haal je die niet als advocaat,
dan kun je geen asielrecht meer
gaan doen. Er zijn steeds minder
cursisten. Het enthousiasme om
dit werk te gaan doen, loopt over-
duidelijk terug.”

Soep 
Als het aan minister Sander Dek-
ker (Rechtsbescherming) ligt
komt er straks een nieuwe instan-
tie die gaat bepalen of rechtzoe-
kenden naar de rechter mogen
stappen. Zijn plan voor het instel-
len van een zeef wekt afgrijzen in
de juridische wereld. Bij rechters,
en zeker bij advocaten. Hoe vaak is

het juist niet dezelfde overheid die
als machtige tegenpartij er lustig
op doorprocedeert. Breek wat dat
betreft de bek van Barbera Klomp
niet open. Gemeenten procederen
over ogenschijnlijk minieme de-
tails. Met vaak grote gevolgen,
merkt de advocate gespecialiseerd
in sociaal zekerheidsrecht. Klomp
denkt ogenblikkelijk aan haar
‘soepman’. Een alleenstaande
cliënt die zeer sober leefde op blik-
ken soep. Hij kreeg een tas vol
blikken van zijn zus. Bij zijn bij-
standscontrole vroeg de ambte-
naar naar het weinige geld dat hij
uitgaf aan levensmiddelen. Dank-

baar vertelde hij over zijn zus. Aha,
betrapt! Meneer verzweeg giften
in natura. Radeloos zat hij hier op
kantoor, zegt Klomp. ,,Hij was
toch geen fraudeur? In plaats dat
ze tegen hem zeggen: goh, eet u
wel gezond genoeg, moest deze
man duizenden euro’s terugbeta-
len. Ik kon het terugdraaien.”

Rode mappen
Na het gesprek met vader Erik
bergt Sanne van Oers een stapel
rode mappen van haar cliënten te-
rug in haar kast. Vrijdag is de con-
troleur van de Raad voor de
Rechtsbijstand langs geweest. Of
de ingediende declaraties wel
klopten. ,,Steekproefgewijs is ge-
keken of ik aan alle regeltjes vol-
doe. Het is net hogere wiskunde.
Heb je de juiste zaakcode qua
rechtsgebied vermeld, het juiste
aantal zittingen en uitspraken?
Vroeger stuurden we dat op. Nu is
de financiële verantwoording vol-
ledig bij de advocaat neergelegd.

Enorme extra rompslomp. ‘High
trust’ noemen ze dat. Gewoon een
bezuiniging, waardoor er bij de
Raad veel mensen uit konden. ”
Van Oers, gespecialiseerd in het

jeugdrecht, heeft ongeveer hon-
derd zaken lopen. Vaak schrij-
nende gevallen. Kinderen heen en
weer gestuiterd in vechtscheidin-
gen of geklemd tussen instanties.
Binnen de jeugdhulpverlening
maakt ze soms de gekste dingen
mee. ,,Ouders die gevraagd wor-
den zonder enige rechtsgrond mee
te werken aan een persoonlijk-
heidsonderzoek, onder dreiging
van een gang naar de rechter. Bi-
zar. Ik ben nog nooit een rechter
tegengekomen die dat verplicht
heeft opgelegd, want dat kan hele-
maal niet.” 
Een advocaat kan heel veel bete-

kenen en het verschil maken tegen
overheden en instanties, zegt Van
Oers. ,,Dat misplaatste beeld: Zet
er een advocaat op en het gaat fout.
Brr. Dat voelt zó onrechtvaardig.”

Ik doe dit werk met veel 
liefde. Soms voel ik me 
net een vrijwilliger
—
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