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Geachte mevrouw Tobac 
Onze voorzitter dankt u van harte voor uw schrijven. 
Groen ondersteunt de eisen van het Platform Recht voor Iedereen.  

De toegang tot een rechter is een fundamenteel basisrecht dat door de grondwet wordt 
gegarandeerd. Toch komt dat recht in ons land meer en meer in het gedrang, door een aantal 
recente maatregelen van deze en de vorige regering. Justitie kan veel toegankelijker, voor burgers en 
voor verenigingen. De rechterlijke macht garandeert immers onze fundamentele rechten en 
vrijheden. 

We willen de toegang tot justitie verbeteren. Momenteel kan je zelfs onder de armoedegrens zitten, 
en toch geen recht hebben op juridische bijstand. Dat is onaanvaardbaar. De juridische kosten voor 
de toegang tot justitie zijn de afgelopen jaren fors gestegen, onder meer door een aantal 
maatregelen van de regering Michel. De rolrechten zijn in 2012 en 2015 fors verhoogd, en er is een 
BTW van 21% ingevoerd op erelonen. Daarbovenop zijn er nog de rechtsplegingsvergoedingen en de 
bijdrage aan het fonds voor juridische bijstand (dat gelukkig door het Grondwettelijk Hof werd 
vernietigd). Het geheel van deze maatregelen zorgt ervoor dat de toegang tot justitie allesbehalve 
evident is, en dat geldt ook voor slachtoffers van misdrijven. 

Wij hebben een wetsvoorstel ingediend om de drempel tot justitie te verlagen (zie 
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2931/54K2931001.pdf). Groen stelt voor om de 
inkomensgrens te verhogen tot 1500 euro voor een alleenstaande, een stuk boven de armoedegrens. 
En ook voor gezinnen wordt het fors opgetrokken. Voor slachtoffers van gewelddaden wordt het 
remgeld afgeschaft. Op die manier zal een groot aandeel van de bevolking nu wel in aanmerking 
kopen voor die juridische hulp. Enkel op deze manier kan de toegang tot justitie, een grondrecht, 
echt gegarandeerd worden. 

We hebben ons ook steeds verzet tegen de creatie van een nieuwe, Engelstalige rechtbank in 
Brussel. Wellicht zullen we, doordat extra amendementen werden ingediend en aan de Raad van 
State werden voorgelegd, de stemming in de Kamer alsnog kunnen tegenhouden.  

Daarnaast houden we de eerstelijnsbijstand volledig gratis. Aan justitiehuizen kennen we meer 
personeel toe. We willen in de volgende legislatuur ook zorgen voor continuïteit van personeel en 
middelen voor justitie. Om de gerechtelijke achterstand weg te werken, vullen we de openstaande 
kaders in voor magistraten en gerechtspersoneel. We versterken het management binnen justitie. 
Iedere rechtbank krijgt een niet-magistraat manager die verantwoordelijk is voor logistiek en 
personeelsbeleid. De informatisering van justitie wordt eindelijk een feit, dit op een eenduidige en 
performante manier en zonder extra kosten voor de rechtszoekende. 

Tot slot, willen we de herstelbemiddeling beter verankeren in ons gerechtelijk systeem. Herstelrecht 
heeft niet alleen bewezen conflicten op duurzamere manier op te lossen. Het biedt ook potentieel 
om overbelaste rechters werk uit handen te nemen. 

mailto:Gijs.Ory@groen.be
mailto:pjpt.prvi@gmail.com
mailto:pjpt.prvi@gmail.com
mailto:Meyrem.Almaci@groen.be
mailto:Stefaan.VanHecke@groen.be
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2931/54K2931001.pdf


Tot zover een overzicht van de belangrijkste voorstellen die wij de volgende legislatuur willen 
realiseren. 
Veel succes met uw verder engagement voor een meer toegankelijke justitie. 
In de hoop u hiermee van dienst te zijn, 
Vriendelijke groeten 
Gijs Ory 
Studiedienst Groen 

 


