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brief behandelen. 

Bij brief van 7 juli jl. heeft u mij het verzoek van Provinciale Staten overgebracht 
om gedupeerden van aardbevingsschade ongeacht hun inkomen en vermogen in 
aanmerking te laten komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Naar aanleiding 
van dit verzoek overweeg ik het volgende. 

Voorop staat dat iedere burger met een wezenlijk juridisch probleem toegang 
moet hebben tot juridisch advies en - zo nodig - tot een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter. Burgers die in redelijkheid niet zelf de kosten van een 
procedure kunnen dragen worden door middel van het stelsel van gesubsidieerde 
rechtsbijstand ondersteund bij het realiseren van de toegang tot het recht. Voor 
het bepalen van deze draagkracht geldt in het stelsel een inkomens- en 
vermogenstoets. Burgers die zich boven de inkomens- en/of vermogensnorm 
bevinden worden in staat geacht de kosten van rechtsbijstand voor eigen 
rekening te nemen. Ik kan daarom helaas niet in het verzoek van Provinciale 
Staten bewilligen. 

Met de Nationaal Coördinator Groningen heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden 
over de mogelijkheden die gedupeerden van aardbevingsschade ter beschikking 
staan om ook zonder gebruikmaking van gesubsidieerde rechtsbijstand hun 
schade vergoed te krijgen. De Nationaal Coördinator bereidt thans een voorstel 
voor laagdrempelige geschilbeslechting voor. Dit voorstel strekt er toe alle 
gedupeerden met aardbevingsschade aan woningen een alternatief te bieden voor 
de gang naar de rechter. Het voorstel ten aanzien van geschilbeslechting wordt 
opgenomen in het meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator, dat voor 
het einde van het jaar aan de Tweede Kamer w ordt gezonden. 
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