1e
Toelichting op Schets nieuw stelsel rechtszorg
1.

Overkoepelend zijn programmatische acties om de Instroo
m in het stelsel te beperken. Door
preventie en door het vermijden van onnodig beroep vanwe
ge complexe regelgeving en
uitvoering. Palet van instrumenten varieert van voorlic
hting samenwerking kostenverhaal,
zowel op systeemniveau ex ante als individueel, ex post,
—

—

2.

Consumenten (rechtzoekenden, evt. ook zzp-er) benade
ren met
probleem eerst een “huisarts”. Een generalist met zicht op
sociaal
Geeft advies, voorlichting. En verwijst door naar andere
basiszorg
lijn. Verwijzing is vereist voor toegang tot de tweede lijn.
Huisarts
minder draagkrachtige consument subsidie krijgt.

3.

De huisarts en andere basiszorg heeft een bredere scope dan
alleen rechtshulp. Hij is
laagdrempelig lokaal toegankelijk. Er is een brede infrast
ructuur. Deels wordt deze bekostigd
door de “inkoper rechtszorg” (zie hierna), deels door andere
inkoper(s) uit sociale domeinen.
(NB nog onvolledig: gemeenten, andere ministeries.) Ook in
combinatie met online
voorzieningen (internet, apps). Naast deze publieke eerste
lijns infrastructuur zijn er private
en NGO initiatieven (niet ingetekend).

4.

Een onafhankelijke inkoper rechtszorg (“verzekeraar”)
sluit contracten op basis van preferred
supplier af, voor dienstverlening van bewezen kwaliteit, effecti
viteit en doelmatigheid. Zo
mogelijk ook volume- prijs- of budgetafspraken. Hij zorgt
ook voor kwaliteits- en
certificeringsschema’s. Consumenten worden door de verzek
eraar via vouchers “gestuurd”
naar gecontracteerde en passende/beste dienstverleners. De
inkoper is niet zelf aanbieder van
enige vorm van rechtszorg (functiescheiding).

5.

In de tweede lijn opereren samenwerkingsverbanden van
rechtshulp en —bijstandsverleners.
Afhankelijk van het rechtsgebied werken die ook samen met
instellingen/aanbieders in het
sociaal domein. De aanbieders richten zich op stepped
care: zo licht mogelijke interventies en
gericht op resultaat voor de consument. In dit model vervalt
de toevoeging
(normprijs/normtijden).

(

een (potenueel) juridisch
domein en rechtsgebleden.
e
en naar specialistische 2
geeft ook voucher waarmee

Aandachtsgunten
a.

Bekostiging en inkoop eerste lijn: kostbaar (groot netwerk,
veel stenen); kostenverdeling JenV
en gemeenten/anderen.

b.

Vouchermodel: beheersbaarheid, PGB-risico’s. Eén loket
(huisarts) of aparte (door inkoper?)
beoordeling op gerechtigdheid.

c.

Triage door huisarts: dwingende poortwachter?

d.

Inkoop tweede lijn: is inkoper nodig. Heeft hij reële sturing
smogelijkheden op publieke doelen
(toegang, kwaliteit, doelmatigheid, macrokosten),

e.

Tweede lijn: zorgaanbieders zijn bredere verbanden dan (alleen
) advocaten. Focus in de hulp
verschuift naar buitengerechtelijke oplossingen, Advocaat als
last resort,

f.

Toezichthouder: bewaking publieke belangen nu bij inkoper rechtsz
org. Eventueel apart
beleggen bij ZBO dat alleen regulerings- en toezichttaken heeft.

g.

Kan regulering toevoeging worden gemist? Zo nee, hoe los te
koppelen van de zorgaanbieder
en te focussen op de producten.

h.

behoud van prikkels voor private en andere NGO initiatieven
in nulde, eerste en tweede lijn.
Voorkomen concurrentieverstoring collectief-individueel bekost
igde dienstverlening.
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Van:
Aan

cc
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

ilO.2.e

102 e

-

FW: Mijn input nog eens samengevat
woensdag 11 apri’ 2018 10:51:33
jmacielpl.onci

2e

gjg

102e

Hi 10.2.e
Nog een nabrander, die op een net iets andere manier
verwoordt wat jij aan het begin ‘rode
lijnen’ noemt. Volgens mij qua inhoud wel vergelijkbaar,
misschien later nog bruikbaar,

=11

-u

8
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

:10.2.è
BD/DP6ISBA
/rAjV InK Karremn dr H J 8
102e
RE: Mijn iriput nog eens samengevat
donderdag 12april2018 10:54:17
irnaoeCpl.onci

SDIDBAenV/SB

Ik sprak 1O.2e ook bij cie Horizonscan. Leuke gesprekspartner, ik ga ook graag mee.
Plant 1O.2.e
een afspraak?
-‘

=2

-

‘1

11

=11

(

()

1O.2.e

%- BD/DJOA/JBOZ

Van:
Verzonden:
Aan:

1O.2.e
BDJDSenJ/KR
dinsdag 17 april 2018 25:56
Karreman, drs. HJ.B. BD/DGSenB
BD/DRB/SBA ‘1O 2 e
10 2 e
FW afspraak 1102 e
Achmea
-

-

cc
Onderwerp

-

BD/DRB/RG

-

Hoi Henrike,
Met 10.2.en O.2.e bedachten we dat 10.2.e
een goede ingang is om mensen vanuit
verzekeraars voor de ontwerpsessie civiel uit te nodigen. Uit onders
taande mail begrijp ik dat je hem
binnenkort spreekt.
Zou jij dan met hem willen bespreken wie we naar zijn idee verder vanuit
het verzekeraars-veld
kunnen uitnodigen voor de ontwerpsessie civiel?
Dank alvastl
gt
10.2.e
Van: 1O.2.e

-

BD/DRB/SBA

Verzonden: dinsdag 17 april 2018 11:28
Aan: Karreman, drs. H.).B. BD/DGSenB; 1O.2.e
Onderwerp afspraal 10 2 e
1 ichmea
-

-

BD/DBAenV/IenK; 10.2.e

.-

BD/DRB/SBA

Beste collega’s,
Ik heb gesproken met de heer
hij wilt voor dat wij een afspraak inplannen van een van
jullie informatie over de afspraak zodat hij kan bepalen wie er bij de
afspraak moet zijn.
Dit voor de agenda’s om de afspraak in te plannen.
.

Kan iemand mij mailen of de heer10.2.erechtstreeks en mij in de CC zodat
ik weet wanneer ik weer
contact kan zoeken met hem.
1O.2.e achmearechtsbij.n
Dank alvast.
Met vriendelijke groet,
1O.2.e
Tel: 10.2.e
MobielE ‘1 0.2.e
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Rechtsbestel
Strafrechtelijk Bestel en ArbeidsvoorNaarden
Afwezig op woensdag
* bezoekers
dienen zich bij binnenkomst te legitimeren met een paspoort, een rijbewijs
of een Europese identiteitskaart *

2

1o
Van:
Aan:
Onderwerp
Datum:

lOZe
lO.2.e

jPfZ2i
8O!DSen.IJKR
EW aftpraak 102 e
Actimea
dinsdag 17 april 2018 15:53:35
-

Van: 1O.2.e BD/DRB/SBA
Verzonden: dinsdag 17 april 2018 11:28
Aan: Karreman, drs, [1.3.8. BD/DGSenB; lO.2.e
8D/DBAenV/
.
2
e
IenK;lO.
BD/DRB/SBA
Onderwerp: afspriak lO.2.e
Achmea
Beste collega’s,
Ik heb gesproken met de heer llO.2.e
, hij wilt voor dat wij een
afspraak
inplannen van een van jullie informatie over de afspraak zodat
hij kan bepalen wie er
bij de afspraak moet zijn.
Dit voor de agenda’s om de afspraak in te plannen.
Kan iemand mij mailen of de heer lO.2.e rechtstreeks en
mij in de CC zodat ik weet
wanneer ik weer contact kan zoeken met hem.
•‘lO.2.e
Dank alvast.
Met vriendelijke groet,
10.2.e
1
l 0.2.e
Tel: 1O.2.e
Mobiel: lO.2.e
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Rechtsbestel
Strafrechtelijk Bestel en Arbeidsvoorwaarden
Afwezig op woensdag
-

-

‘-

-

t

* bezoek
ers dienen zich bij binnenkomst te legitimeren met
een paspoort, een rijbewijs
of een Europese identiteitskaart *
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1O2.

Van:
Aan:
Cc
Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

-

1O.2.e

6D/DRB/SBA

caH].i- B0!DG.5.’a
RE: vragen voor gesprek over rechtsbijstand
vrijdag 20 aprij 2018 12:58:56
iniacieOOl .pril

2
@lO
.
e. dank voor input. Is punt 8 een goede weerga
ve van jou punt 3?
@h heb jij nog opmerkingen?
NB ik zou ook wel een ve&keraar bij de thernasessie bekost
iging willen hbhen, wat denken
jullie daarvan? (hoor ik anders straks wel)
GrlO.2;e
Algemene insteek is om te bespreken welke ervaringen
en inzichten vanuit perspectief van de
rechtsbijstandverzekeraar nuttig zijn voor de herijkingsvraag
m.b.t. het stehel van
rechtsbijstand. Hierbij denken wij onder meer aan de volgen
de tI

Van: 10.2.e
BD/DRB/SBA
Verzonden: vrijdag 20 april 2018 12:18
Aan: 110.2.e
BDfDBAenV/IenK
CC: Krrernan, drs. H,J;B, BD/DGSenB
Onderwerp: RE: vragen voor gesprek over rechtsbijstand
Ha 1O.2.e
Mooie lijst. Aanvullende vragen:
_11
-

-

-

Daarnaast: 1k kreeg
d iub.lit[ in handen, jou ongetwijfeld bekend maar ik
stuur ‘m zekerheidshalve toch door ©
Groeten,
10.2.e
.

-

Van:

1O.2.e

-

BD/DBAenV/IenK

Verzonden: vrijdag 20 april 2018 9:43
Aan: Karr.emandrs. H.3.B. BD/DGSenB; 1 O.2.e
Onderwerp: vragen voor gesprek over rechtsbijstand

-

BD/DRB/SBA

Ik heb de volgende vraagpunten voor een bezoek aan Achme
a rechtsbijstand:
Kunnen jullie bekijken of je dt geschikt vindt en ze aanvullen of
zaken schrappen?
rn daarna naari0.2.e doorzenden
?
Dank. gr1O.2.e
Algemen insteek is om te bespreken welke ervaringen en inzichten
vanuit perspectief van dc
rechtsbijstandverzekeraar nuttig zijn voor de herijkingsvraag m.b.t.
het stelsel van
rechtsbijstand. Hierbij denken wij onder meer aan cle volgende thema’
s.

a

11.1

1

1

m
—
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1
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Van; 10.2.e
BD/DBAenV/IenK
Verzonden: donerdag 19 april 2018 11:44
Aan: 1 Q.2.e
BD/DBAenV/IenK
Ondelwerp: FW: Mijn input nog eens samengevat
Van: Karremanr drs. H.J.B. BD/DBAenV/SB
Verzonden: woensdag 11 april 2018 11:24
Aan: 102.e
BD/DBAenV/IenK; 10.2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: FW: Mijn input nog eens samèngëvat
Dit is interessan. 1 0.2.e nodigde me uit om eens te komen kijken.
Samen gaan? We
kunnen specificeren wat we graag willen zien! info over willen. Zou jij daar
eens over na
willen denken, 10.2.e ?
-

‘

-

-

-

-

Verionden met BlackBerry Work
(“. ww.blackberr’ .com)

2
van:
.
e
IO.
Datum: woensdag 11 apr. 2018 10:45
Aan 10 2 e
BD/DRB <1O2è
Kopie: Karren,an, drs. H.J.B. BO[DBAenV/SB <10.2.e
Onderwerp: FW: Mijn input nog eens samengevat
Hi 10.2.e
-

min’eni 1,1>

Bijgaand nog
Van 102 e
02 1
[
iO2ê
Verzonden: dinsdag 10 april 2018 11:48
Aan
“nLo@k10 2 e
Onderwerp: Mijn in put nog eens samengevat
Dag

102g

Hartelijke groet,
10.2.e
Achmea Stichting Achmea Rechtsbijstand

•

(

10.2.e
2.10.e

Spoorlaan 298 5017 JZ Tilburg
Pos bus
J,j20 AC Apeldoorn
4
i

El 0 2 e abiiiiiivl

KVa 41i571

Kijk op de JuridIsche Barometer 2017

-

2018

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet
toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangee
ft dat dit wel is toegestaan. 4ls dit e-mailbericht niet voor
u
bestemd is, vragen
u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daa,va
n te vernietigen. Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet
garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virusse
n of aantasting door derden.

w(j
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Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

ii
L

Iaian1i-I3B,

-

10 2e
RE: vragen voor gesprek over rechtsbstand
vrijdag 20 april 2018 12:58:42

op.rgnyau1O 2 e

Hol 10.2e, wil jij onderstaande vragenlijstjes
Samenvoegen en aan 10.2.e
willen mailen nav jouw eerdere contact?
.-

-

(

(

14

1O2.e

-

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bijlag en:

BD/DJOA/JBOZ
1O.2.e
BD/DRB/SBA
vrijdag 21juni 2019 8:44
10.2.e
BD/DRB/RG
FW: feedback op stukken voor themabijeenkomst van het programma
rechtsbijstand op 17 mei as. Thema: civielrecht’
Deelnemerslijst ontwerpsessie civiel recht 17 mei.pdf; 20180426 Contouren
van
een stelsel en inzet voor vervolgsessies.pdf; ractsheet Rechtsbjstand in het civi
le
recht.pdf
-

-

Van Programmateam Rechtsbijstand
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 20:47
Aan: Karreman, drs. H.JB. BD/DGSenB; 1O.2.e
BD/DRB/SBA; 102.e
BD/DRB; 102.e
Onderwerp: FW: feedback op stukken voor themabijeenkomst van het programma
rechtsbijstand op 17 mei a.s.
Thema: ‘civielrecht’
TI, hij heeft wel gelijk wat mij betreft, we bedoelen denk ik wel hetzelf
de maar het kan (moet?) er
exp!icieterin. Groeten 102e?
Van: 1O.2e
fmailto:IO.2.e
@achmearechtsbijstand.nl]
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 18:53
Aan: Prog ramrnateam Rechtsbijstand
CC: 102.e
Onderwerp eedback op stukken voor themabijeenkomst ‘an het proeramma
rechtsbiistand op 17 mei as. Thema:
civielrecht’
Beste 10 geachte 9
mevrouwfl
102g
-

-

(

V

lQ.2gJZ*Z
t

(
Laten jullie ons weten wat je hiermee doet? Dank alvast daarvoor.
Vriendelijke groet,
10.2.e ‘:v1
1
Achmea Stichting Achmea Rechtsbijstand
10.2.e

1O.2.e
Spoodaan 298 1 5017 JZ Tilburg
Pcsbus 4116 7320 AC Apeldoorn

T,2.e

E102.e

ihm-archsbtandrii

KvK 41038571

Kijk op de Juridische Barometer 2017 2018
-

1

Van: Programmateam Rechtsbijstand [mailto:programmarb@ minvenj.ril]
Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 16:47
Aan: 1o:2.e
Onderwerp: FW: Uitnodiging themabijeenkomst van het programma rechtsbijstand op
17 mei as. Thema:
‘civielrecht
Geachte mevrouw 10.2.e i
Bijgevoegd vindt u de twee notities en een deelnemerslijst voor de sessie civielrecht
op 17 mei.
Met vriendelijke groet,
1O,2.e
102e
i
Van: 1O.2.e
I[rnailto:10.2.e
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 13:29
Aan: 1O.2.e
BD/DRB
CC: Programmateam Rechtsbijstand
Onderwerp: RE: Uitnodiging themabijeenkomst van het programma rechtsbijstand op 17 mei a.s.
Thema:
‘civielrecht’
Beste mevrouw 10.2.e,
Graag wil ik mevrouw 10.2.e
aandragen voor deze sessie.’10.2.e is als advocate in loondienst werkzaam bij
Achmea Rechtsbijstand, gespecialiseerd in civiel recht. Mocht daaraan behoefte bestaan dan
zou ik namens het
Verbond ook aan kunnen schuiven voor een meer algemeen beeld vanuit de sector. Ik hoor graag
of u dat wenst
U kunt 10.2.e bereiken via onderstaand mailadres. Wilt u mij in de correspondentie richting haar
in CC zetten. Dit
voor de verdere afstemming.
:1O.2.e achnieclits..[jstaflj.
Ik ga er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Uw berichten over mijn al dan
niet gewenste
aanwezigheid de j7e zie ik graag tegemoet
Met vriendelijke groet,
102e
-

j02.e
1 Afdeling Schade
Veïhond vai VerzekEfaars
Telefoor10.2.e
vwwEerzekeraars. nl
www vanalotzekerheid fl1

Van: 1O.2.e M-BD/DR8 [rnailto:1O.2.e
Verzonden: woensdag 25 april 2018 16:18
Aan:1O.2.e
<1O.2.e
CC: Programmateam Rechtsbijstand <programmarbminveni.nl>
Onderwerp: Uitnodiging themabijeenkomst van het programma rechtsbijstand op 17 mei a.s. Thema:
‘civielrecht’
Beste mevrouw 10.2.e
Bijgaand stuur ik u de uitnodiging voor de themabijeenkomst civielrecht.
Bent u in staat om twee deelnemers vanuit uw netwerk te benaderen? Het liefst vanuit
verschillende
organisaties en rechtsgebieden (verbintenissenrecht, arbeidsrecht en echtscheidingsrecht).
Afhankelijk
van het totaal aantal deelnemers is er wellicht ruimte voor drie deelnemers. Een
rechtsbijstandverzekeraar is zeker nuttig waarbij het ons overigens niet direct om het
verzekeringsperspectief gaat. We willen vooral gebruik maken van de kennis en expertise
met de
burger: hoe staan we de mensen bij die in een conflict terecht komen?
Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik dinsdag weer (telefonisch) te bereiken.
Alvast bedankt voor uw inspanningen.
Met vriendelijke groet,
10.2.e
IIÔ.2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 N 21
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

M102e ‘l*’
10.2.e

WLflLdI1JIij
www. rijksoverheid. ni/venl
2

Op woensdag ben ik

Vrij

Geachte heer, mevrouw,
Graag nodig ik u uit, mede namens Sander Dekker de minister voor Rechtsbescherming, om met
ons mee te werken aan een nieuw ontwerp van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.
Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij continu n gesprek met organisaties en
professionals in en rond het stelsel om gezamenlijk tot breed gedragen voorstellen voor verbetering
te komen. Ook in deze fase willen wij graag (weer) gebruik maken van uw denkkracht.
-

(

Begin april hebben zo’n 50 betrokken professionals in vier algemene sessies met elkaar nagedacht
over de vraag: wat kan de overheid het beste doen voor minder draagkrachtigen die in een conflict
terecht komen waar ze niet zelf uit kunnen komen? Het thema civielrecht kwam in alle sessies
nadrukkelijk aan de orde en is een van de thema’s van de verdiepende sessies die de komende
weken plaatsvinden.
U wordt, vanuit uw expertise en ervaring, van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze
themasessie civielrecht. Deze vindt plaats op donderdag 17 mei van 13:30-17:00 uur— locatie Utrecht.
Laat u ons uiterlijk woensdag 2 mei weten of u erbij kunt zijn? Nadere informatie over de
inhoudelijke invulling van deze ochtend volgt.
We kijken uit naar uw deelname.
Met vriendelijke groet,
Henrike Karreman
Program madirecteur rechts bijstand

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor ii is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent
of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en hel.
bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressec 01 if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Justice and Security
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u njet de geadresseerde
bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden
en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,
die verband houdt
met
het elektronisch verzenden van berichten.
s verbonden aan
T
risico

Ministerie van

Justitie

en Veiligheid

may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or ifthis
messagc was scnt to you by mistake, you are requested to infoim the sender and delete Iiie
messago. The
State accepts no liabilily for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the eiectronic

This message

transmission of messages.

M inistry of Justice and Security
DISCLAIMER
De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daamm niet toegestaan dat ii deze informatie
openbaar maakt, vermenigvuldigt of verspreidt,
tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u bestemd
is, vragen wij ii vriendelijk maar dringend om het
bericht en kopieën daan,an te vernietigen. Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen.
Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat
u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vnj is van virussen
of aantasting door derden.
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Oeelnemers ontwerpsessie civiel recht

1.

90.2.e

2.

V0.2.e

3.

Airgusta van Haga, vEAS

4

10 2 e

5.

10.2.e

6,

10.2.e

,

Juridisch Loket

Raadsheer en specialist conflicthantering
Verbond van Verzekeraars
,

Verbond van Verzekeraars

ThedaBoersema, NOvA

8

102e

9.

10,2e

11.”10.2e•
12. l10.2.e

17 mei 2018

Mitros

7.

10. 10.2.e

—

Centrale Eenheid Strategie (ienV)
Hoofd onderzoek bij Raad voor de Rechtspraak
Raad voor rechtsbijstand
Divorce Challenge
,.CNV

17]
Rechtsbijstand in het civiele recht
De noodzaak om tot oplossingen te komen voor de burger met een conflict
in het civiele recht was een
vee/genoemd en terugkerend thema bij de algemene ontwerpsessies die
werden gehouden in april2018. Voor
de details van het daar besprokene, verwijzen wij u naar het andere
bij deze email gevoegde document.
Hieronder vindt u een korte weergave van de cijfers over 2016 en een samenvatting
von wat cle rapporten
Wo)fsen, Borkht:ysen en von der bloei hebben geschreven over het civiele
t ach, meer specifick het personen
enfarnilierecht. Bij het beantwoorden van de ontwerpvragen in de themasessie
op 17 mei, is het belangrijk om
deze input en aanbevelingen mee te nemen.

Cijfers 2016
Rechtsbijstand in civiele zaken ging in 2016 over ongeveer 181.000
toevoegingen en 127 mln. euro. Dit is 45%
van het aantal toevoegingen (niet piket of extra uren) en 41% van de vastgestelde
vergoeding. Meer
gedetailleerd ziet het er als volgt uit:

Echtscheichng(-ger&ateerd)
Echtscheiding metnevenvohngen
Alimentatie/levensonderhoud
Omgangsregeling
Civiel overig, waaronder:
Arbeid/ontslag
Huur/verhuur
Schu!dsanenng
Verbintenissenrecht
Mediaton (>99,5% familierecht)
BOPZ (ambtshalve)
OTS (an,btshalve)
—

Psychiatrisch piket
Extra uren

60.000

40mIr

16.000
15.000
11.000
76.000

13,2 mln.
8,5 mln.
7,5 mln.

60 mln.
_‘82n7ln
_2 :
3
44 mln
23.000
18,8 mln.
9 mln.
14 mln.
3 mln
2 mln
2 mln.
11250

—

:.

,.

16.000
26.000
3.000
8.000
1.000 declaraties

-

—

Het civiele recht omvat veel verschillende rechtsgebieden. Vaak gaat de meeste
aandacht naar
echtscheidingen, maar er zijn ook andere rechtsgebieden waar veel zaken in om
gaan. Denk aan
arbeid/ontslag, huurrecht en verbintenissenrecht. Er zijn echter ook andere elementen
waar veel zaken en
veel geld in omgaat in het stelsel. Verder is het goed te noemen dat BOPZ en OTS
ambtshalve toevoegingen
zijn en daarin erg vergelijkbaar met het strafrecht en de vreemdelingenbewaring.
In dit stuk gaan we daarom
verder niet in op de BOPZ en OTS. Dat zal in de ideeën en overwegingen meegenomen
moeten worden met de
andere ambtshalve zaken.
Hieronder gaan we eerst in op Arbeidsrecht/verbintenissenrecht/huurrecht en
in de tweede plaats op
echtscheidingen. Tot slot gaan we in op de vragen die we met u willen bespreken
tijdens de themasessie op 17
mei as.
Arbeidsrecht, verbintenissenrecht & huurrecht
Wat opvalt is dat in zowel Wolfsen als Barkhuysen als Van der Meer niet inhoudelijk
wordt gesproken over
arbeidsrecht-, verbintenissenrecht- of huurrecht-zaken. Deze terreinen worden
wel behandeld als onderdeel
van multiproblematiek. Verder wordt ook gekeken naar de passendheid van
de huidige forfaitaire uren. Deze
blijken te knellen. Van der Meer noemt in zijn rapport de tool magontslag.nl die
veel door
rechtsbijstandsverzekeraars wordt gebruikt. Deze tool geeft een kans van slagen
van de procedure. De
inschatting van de tool is volgens de makers 97% betrouwbaar.

1

De Raad voor Rechtsbijstand heeft inzicht in de wederpartijen bij dit soort zaken.
Onderstaand de verdeling op
basis van de cijfers over 2017. Het ging bij arbeidsrecht om ruim 12.000 toevoegingen
, bij huurrecht om ruim
11.000 toevoegingen en bij geschillen 1
verbintenissenrecht om zo’n 11.000 toevoegingen.

r

Wederpartij bij toevoegingen
Arbeid(2017)

Wederpartij bij toevoegingen
huurrecht(2017)
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Echtscheidingen
Rapporten Woifsen, Barkhuysen en Van der Meer

(

In de verschillende rapporten wordt veel gesproken over echtscheidingen, Dat komt waarschijnlij
k doordat de
gefinancierde rechtsbijstand bij echtscheidingen afgelopen tijd zo gigantisch gegroeid is
en de forfaitaire
punten daar misschien wel het meest van allemaal knellen. Een aantal relevante opmerkingen
uit de
rapporten;
•
Echtscheidingen en familiezaken zijn in de afgelopen jaren veel complexer geworden. Partijen
worden
• mondiger en hebben vaker huwelijkse voorwaarden waardoor de afwikkeling van
de boedel
complexer is geworden (Barkhuysen, p. 90)
•
De echtscheidingswetgeving is zo complex dat het zonder juridische bijstand nauwelijks
is te overzien
wat de gevolgen van een echtscheiding zijn (Woifsen, p. 98).
•
Bij toevoegingen mist de financiële prikkel om efficiënt gebruik te maken van de hulp van
een
advocaat. Deze gebruikers lijken een groter beslag op de rechtshulpverlener te leggen dan
betalende
cliënten. Rechtsbijstandverleners vrezen dat als de klant eenmaal de eigen bijdrage heeft betaald,
deze moeilijk te remmen is bij het willen voeren van vervolgprocedures (Wolfsen,
p. 991 V.d. Meer p.
98).
•
De puntentoekenning bij echtscheidingen moet een minnelijke afdoening bevorderen. Dit
is meestal
niet in handen van de rechtshulpverlener, maar wordt bepaald door de procespartijen zelf
of zelfs de
overheid (die in toevoegingszaken kan voorschrijven dat rechtzoekenden die een uitkering
ontvangen
hun echtscheiding dienen uit te procederen) (V.d. Meer p. 128>.
•
Met de toenemende problematiek van vechtscheidingen is van belang dat overleg tussen partijen
en
advocaten, dat ertoe kan leiden dat overeenstemming wordt bereikt over de gevolgen van
een
Dit betreft alleen zaakscode 0030 “geschil verbintenissenrecht”. De aantallen in de tabel
over 2016 gaan over
alle zaken die onder de bredere categorie verbintenissenrecht vallen.
2

scheiding, wordt gestimuleerd. In het huidige systeem worden pogingen van partijen
om in goed
overleg tot oplossingen te komen door middel van bijvoorbeeld het voeren
van zogenoemde
viergesprekken (gesprekken tussen partijen en beide advocaten) afgestraft.
Wanneer de gesprekken
leiden tot overeenstemming/een convenant en geen zitting meer nodig is,
krijgt de advocaat namelijk
een korting op de punten (Barkhuysen, p. 91).
Deze opmerkingen komen overeen met wat professionals uit het veld op het jaarcongres
van de vFAS (12 april
jl.) hebben meegegeven aan collega’s van het programmateam. Daarnaast gaven
de professionals aan dat er
een heel aantal onjuiste/onrechtvaardige/perverse prikkels zitten in de fiscale regels
en de
vermogensvaststelling ron dom echtscheidingen en toevoegingen.
Voorstellen uit de rapporten:
Eén toevoeging per echtscheiding en beëindiging samenwoning (dus voor beide partners)
Wolfsen/V.d. Meer
Eigen bijdrage berekenen op basis van gezinsinkomen (in huwelijk ben je gezamenlijk
verantwoordelijk en die verantwoordelijkheid loopt door tot en met afhandeling
scheiding) Wolfsen
•
Een verplicht oriëntatiegesprek met een eerstelijns rechtsbijstandverlener— Wolfsen
• Geen onderscheid meer tussen procedures met en zonder tegenspraak Wolfsen/V.d
. Meer
Een lagere eigen bijdrage voor mediation t.o.v. een procedure bij de rechter Wolfsen
•
Ken aanvullingen toe voor objectief vast te stellen activiteiten in een echtscheidingsprocedure
(op
tegenspraak verkregen voorlopige voorziening 1 toegekende partneralimentatie
aanwezigheid
1
minderjarige kinderen) —V.d. Meer
—

-

—

—

Scheiden.., en de kinderen don?
Onder leiding van André Rouvoet is de agenda “Scheiden... en de kinderen dan?’ opgesteld
om de
maatschappelijke en individuele schade van een scheiding te reduceren. Hier zijn deels
de inzendingen van de
divorce challenge in opgenomen. De analyse in het rapport over de rechtsgang bij echtscheiding
en luidt dat
het huidige proces, door de verzoekschriften en verweren, niet aanzet tot de-escalatie en
dat de positie van
het kind onvoldoende uit de verf komt. Ook is er een veelheid aan mogelijkheden
om te blijven procederen.
De uitdaging is volgens het rapport om een verbeterde, op de-escalatie gerichte rechtsgang
te ontwikkelen
waarin de behoeften van zowel de scheidende ouders als die van het kind en de positie
en het belang van
kinderen meer gewaarborgd kunnen worden.
In het rapport worden verschillende maatregelen voorgesteld om het echtscheidingsproces
eenvoudiger en
minder escalerend te laten verlopen. Een alternatieve oplossing om de echtscheiding
te vergemakkelijken is
het scheiden zonder rechter mogelijk te maken (ook wel de ‘flitsscheiding’ genoemd).
Deze mogelijkheid heeft
van 2001-2005 bestaan maar is om verschillende redenen afgeschaft. De voornaamste
daarvan was dat de
flitsscheiding niet in het buitenland erkend werd. Daarnaast biedt de gerechtelijke procedure
bepaalde
waarborgen, zoals toetsen of de gemaakte afspraken in het belang zijn van het kind.
Een wetsvoorstel uit 2014 van toenmalig staatssecretaris Teeven om scheiden zonder rechter
in bepaalde
situaties weer mogelijk te maken is in 2017 ingetrokken door het kabinet wegens gebrek
aan steun in de
Tweede Kamer.
Ontwerpvragen sessie 17 mei
De ontwerpvraag die bij rechtsbijstand in het civiele recht voorligt is hoe de slag naar
meer adequate
oplossingsroutes aangejaagd moet worden; vanuit de overheid, of in samenwerking
met het veld? En
daarnaast: hoe kunnen we regie organiseren en ruimte geven voor het uitvinden van
effectieve oplossingen?
Welke kaders horen daarbij?

3
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Van:

Aan
Onderwerp:
Datum:

10.2

102e

_O2LAPLLOK 102e

bedrijfsbezoek Stichting Achmea rechtsbijstand
donderdag 24 mei 2018 11:58:34

LR8L, Kerrerpan dr HJB

OD/OGSenO

Ter info, ik zal het stuk in de mail plakken.
Van 10 2 e
[mailto 10 2 e
@achmearechtsbtjstand fl1)
Verzonden: donderdag 24 méi 2018 11:43
ftan: I1O.2.e
BD/DRB/SBA
Ondervierp: RE RE: bedrijfsbezoek Stichting Achmea rechtsbijstand
Hoi lO 2e
Zoals afgesproken hierbij wat meer info over het programma
e•
de 31
Fmke Dingemans, Manager Bedrijfsbureau en
ljQ.2.e
““zullen de dag
begeleiden.
Onze Directeur Jos Sewalt zal zich bij de ontvangst even voorstellen
en aan het einde nog even
aansluiten om eventuele vragen te beantwoorden. Het programma
is natuurlijk toegespitst op
de vragen die jullie eerder hebben gesteld. Er zullen verschillende special
isten presentaties
komen geven over de volgende onderwerpen.
•Meeluistereri gesprekken jO.1.c
-

°lOlc
•Toelichting op 10.tc
0.101e
•101c
We starten om 11.00 uur en ronden rond 15.00 uur af.
Ook zorgen wij natuurlijk voor de lunch.
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag!
Met vriendelijke groet,
Achmea 1 Stichting Achmea Rechtsbijstand
10.2.e

10.2.e
Spoorlaan 298 1 5017 JZTilburg
Postbus 4116 7320 AC Apeldoorn
1102e
F(013)4621121
El 02 e
L
1LbLhL1.L Lni
W wwwdimearechtsbijstand.nl
Van: 10.2.e
BD/DRB/SBA [mL 10.2.e
rarvin’:eninl]
Verzondén: dinsdag 15 mei 2018 12:05
Aan: 10.2.e
Onderwerp: RE: RE: bedrijfsbezoek Stichting Achmea rechtsbijstand
-

19j
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:

1
1
0.2e

tÇrrr’iWrn dr F1 16 60 D(5Sq8
8D/DR8/58A
Dossier Gerbraridydebat aangepaste versie en vindpl
aats stukken
donderdag 31 mei 2018 17:49:29
-

Hol,
Ik heb morgen een opleidingsdag dus dan
kan ik niet aan het dossier verder werken
mag ik dat bij jullie achterlaten? Ik heb de
vragen over setting zaal/microfoons etc.
uitgezet bij de NOvA en dat rtuur ik door als
er antwoord komt. Edroorad en 110.2e
gaan allebei mee om de minister te begeleide
n, dat heb ik al doorgegeven aan de
NOvA. Ik heb alles waar ik aan heb gewerkt
m.b.t. het dossier hier opgeslagen:

buften reikwijdte verzoek

(

t

lzeh laatstè versie van het script staat daar
ook in, er staan nog een paar
aandachtspunten in in geel waar ik nog niet
aan toe kwam/wat nog een vraag van
mijn kant is, maar pas natuurlijk vooral ook
de rest aan als dat nodig is. De factsheet
heb ik gemaild, maar staat ook in die map
, bijlage 7. Daar achter moet dan nog het
a dvi esfo rm ulier.
102e vroeg om het dossier morgen fysiek aan
1
te leveren (ik vraag10.2om daar
even bij te helpen) en ook in Digijust, omdat
hij daar dan makkelijk aanpassingen in
kan doen.
Sorry om dit nu zo bij jullie neer te leggen, kan
even niet echt anders ben ik bang.
Hoop dat het leuk en nuttig was bij Achm
ea en fijne avondl
Groeten 10.2e

—
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Van
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

10 2

e

namenslO

2e

1 O.2.e

Lg!A

Presentaties roadshow met het Ministerie 31 mei naar
de bezoekers
dinsdag 5juni 2018 16:50:33
Hezpek Ministerie JV 31 mei 2018.oot

Geachte mevrouw rrernn en mevrouw
Bijgevoegd stuui ik u namens 10 2
e
Met vriendelijke groet,
Achmea 1 Stichting Achmea Rechtsbîjstand
Ç1O.2.e

1o 2 e
de presentatie van de roadshow van 31 mei
ji

Secretaresse
Spooriaari 2981 5017 JZ Tilburg
Postbus 4116 17320 AC Apeldoorn

TIO.2.e
E102e

ik ben bereikbaar van dinsdag t/rn vrijdag van 08:30 tot 18:00
uur
DISCLAIMER

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom
niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt,
vermenigvuldigf of verspreidt, tenzij de verzender aangee
ft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet
voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om
het bericht en kopieën daarvan te vernietigen. Dii bericht
is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij
niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig
en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van
virussen of aantasting door derden.

21
Van;
Aan

Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

Proorammateam Rechtsbiistaii
Karrernen drs H 1 6 BD/OGSen8 102 e
pwni 102 e
BDIEJRB(PG 10 2e
10 2 e
y
‘mr 3
QtPGRR 102e
crpht oraLgi r0’o
F1
QLQR t
zg0IlQ28tnn
e umoI 1 02 e Lllt2odj2L
DirectleseçieLQR0; Secretariaat DGRR
Topberaad rechtsbijstand 19juni as. 17:00-18:00 uur-> Agenda
+ bijlagon
dinsdag 12 juni 2018 16:40:26
imageOfli .png
imaoeOll.onn
maoeOD3.
iniage0p4 pen
0. agenda topberaad 19 iuni.oclf
2. verslag topberaad rechtsbiistand 26042018 conceot,odf
3, NOvA actieplan Red de recbtsbijstarid DEF.odf
4. Verkennina her2ienina rechbijstpnd.pdf
5.1. Verslag themasessie bestuursrecht de overheid al wederpprtii
-9 mei 2018ocff
5.2. Verslag thernasessje bekostiging en besturing 15mei 2018.pdf
53. Verslpg themasessie strafrecht 15 mei 2015.pdt
5.4, Verslag thernasessie versterking van laacidrempelige (iuridische
hulo 17 mei 2018.udf
5,5. Verslag thernasessie civielrecht 17 mei 2018.gdf
-

-

-

-

(.

Geachte deelnemers aan het topberaad rechtsbijstand,
Bijgaand treft u de agenda en bijlagen ter voorbereiding op
het topberaad.
Onder agendapunt 4. treft u de concept-notitie ‘verkenning
herziening rechtsbijstand’.
Deze concept-notitie is te beschouwen als een ‘work in progre
ss’ document, waarvan
de bespreking met de Minister voor Rechtsbescherming nog moet
nog plaatsvinden.
Het verzoek is dan ook om de concept-notitie vertrouwelijk
te behandelen.
De vergadering van het topberaad vindt plaats op:
Dinsdag 19 juni a.s. van 17:00-18:00 uur
Locatie Turfmarkt 147 te Den Haag (M 01-22 Betuwezaal)
Met vriendelijke groet,

10.2.e
lid Programmateam Rechtsbijstand
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag NOord 21
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag

T10.2.e
prograrnmarb(minvenj,nl

jj

21a

t
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

dinsdag 19juni 2018
17:00 18:00 uur
M 01-22 Oetuwe zaal
—

Opening
2.

Concept verslag vergadering 26 april ji. (bijlage nr. 2)

3.

Actieplan van de NOvA ‘red de rechtsbijstand’ mondelinge toelich
ting Bernard de Leest

Op 29 mei ji. heeft de NOvA het actieplan gepresenteerd (bijlage nr. 3).

4.

Bespreking concept-notitie ‘verkenning herziening rechtsbijstand
/toegang tot recht’

(vertrouwelijk) In de concept-notitie worden de hoofdlijnen rechtsb
ijstand agenda 2025
beschreven met een voorstel voor de herziening van het stelsel van rechtsb
ijstand. De
concept-notitie wordt kort toegelicht door Henrike Karreman en in de vergad
ering is voldoende
ruimte voor verdere bespreking en reflectie. Centraal staat de vraag of de
geschetste
contouren op steun en instemming van uw organisatie kunnen rekenen (bijlag
e nr, 4).
5.

Opbrengsten thematische sessies In de maand mei zijn vijf themat
ische sessies
georganiseerd, waaraan een breed scala aan professionals uit het veld hebben
deelgenomen.
Van deze sessies zijn verslagen gemaakt (bijlagen). De opbrengsten van de
thematische
sessies leveren een aantal specifieke punten op —met name de sessie over
strafrecht- die in
het topberaad om bespreking vragen. Bij de bespreking staat de vraag centraa
l welke
opbrengsten voor uw organisatie het meest van belang zijn en welke opbren
gsten zeker
moeten worden meegenomen bif de herziening van het stelsel van rechtsb
ifstand (5 bij lagen,
5.1 t/m 5.5).

6.

Vooruitblik op de conferentie van 25 juni a.s.

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Bijla gen:
-

-

-

-

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

2.
3.
4.
5.

:
:
:
:

Concept verslag vergadering 26 april ii.
NOvA actieplan ‘red de rechtsbijstand’
Notitie ‘verkenning herziening rechtsbijstand/toegang tot recht’
Verslagen van de vijf thematische sessies
-5.1. bestuursrecht, de overheid als wederpartij
-5.2. besturing/bekostiging van het stelsel
-5,3. strafrecht
-5.4. versterking van laagdrempelige (juridische) hulp
-5.5. civiel recht
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

102.e

: ODR8!S54
FW: Subsidieregeling pilot consumentenrecht3o mei 2018
zaterdag 23juni 2018 9:05:00

Verzonden met BlackBerry Work
(www.biackberry.com)
2
Van
.
e
:lO.
BD/DRBJTR <10.2.e minvenj.jil>
Datum: donderdag 21 jun. 2018 1001
Aan: 1O.2.e
BD/DRB/TR <..10.2.erninvenj.nl>, Karrrnan, drs.
l-I.J.B.
BD/DGSenB <10.2.e
(minvenLnl>, 10.2.e
BD/DRB/TR
<l0.2.e minvenjn[>, 10.2.e
BD/DRB/RG 11
<.e
p.2
i
3minvenj.nl>,
10.2.e
BD/DRB/RG <.10.2.e
mirivenj.nl>
-

-

-

-

-

Onderwerp: FW: Subsidieregeling pilot consumentenre
cht30 mei 2018

Collega’s,
Ter info de stand van zaken van het plan van aanpak
dat de raad voor rechtsbijstand
aan het ontwikkelen is voor een pilot in het consum
entenrecht, Het stuk zal de
komende maanden nog (veel) verder worden uitgew
erkt maar het geeft alvast enig
inzicht in wat de raad voor ogen heeft.
Groet 1O.2.e
Van: 10.2.e

[mailto: 10.2.e
crvr.org]
Verzonden: woensdag 20 juni 2018 14:05
Aan: (T?5e
BD/DRB/TR
CC: l10.2.e
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenre
cht30 mei 2018
Hoi
-

llO.2.e,

In debijlage tref je een korte beschrijving (in wordin
g) van de pilot consumentenzaken
aan. Uiteraa

rd wordt dit in de zomer verder uitgewerkt, maar er

is nog wat werk aan
de business case en het pilot-ontwerp nodig, samen
met Achmea. Hoop dat dit al

enige richting geeft.

t

En nog bedankt voor het stuk van de SER. Heel relVaf
lt.
Laat weten als je nog vragen hebt.
Groet!
102e

Van: 1O.2,e

-

BD/DR/TR

Verzonden: maandaa18 juni 2018 09:19
Aan: 1O.2.e

Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumenten
recht30 mei 2018
Hallo 10.2e,
Ter info nog, het idee van de routekaart staat in bijgaan
d document.
Groet 10.24

Van: 10.2.e
[maie
.
2
lto:lO.
rvr.org]
Verzonden: woensdag 13 juni 2018 11:47
Aan: 1O.2:e
BD/DRB/TR
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenre
cht3û mei 2018
Nee, kende ik niet. Wel hebben we al contact met
de SGC. Zij zijn zeer geinteresseerd
in routeontwikkeling en willen graag in de pilot (en op Rechtw
ijzer) gaan fungeren als
neutrale beslechter. Dus we denken inderdaad ook
aan ontwikkeling van een route. De
routekaart van de SER lijkt mij ook zeer relevant.
Dus dank voor de tip, ik ga er
achteraan!
-

Van: l10.2.e
BD/DRB/TR <10.2.e
Verzonden: woènsdag 13 juni 2018 11:43
-

minvenj.n[>

Aan 102e
<102e
1
(rvrçfg>
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenrecht30
mei 2018
Ha 10.2.,
Fijn, dank alvast. Vroeg mij overigens nog af of jullie pilot
aansluit bij de ontwikkeling
van een routekaart voor consumentengeschillen door de
SER?
Groet 10.2.e
Van: IO.2.e
[m
.
2
erv
aif
r.o
tol
rn]
O
Verzonden: woensdag 13 juni 2018 11:40
Aan: llO.2.e
BD/DRB/TR
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenre
cht30 mei 2018
Hol 10.2.e sorry, even radiostilte, maar beschrijving pilot
volgt snel, begin volgende
week uiterlijk. Groet
-

Van: l102.e

BD/DRB/TR <10.2.e
minvenj.nl>
Verzonden maandag 11 juni 2018 10 50
Aan: 10.2.e
rvr.org>
ç10.2.e
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenrecht3o
mei 2018
Hallo
2e,

t

-

Dank, ik ga er mee aan de slag, Ik kom zsm terug op een overleg
moment.
Heb jij ook een beschrijving van de pilot zelf? Dit om doel van
de pilot (wat wordt
precies beproefd) en de gekozen aanpak wat duidelijker te
krijgen.
Groet O.2e
Van:
[rnlltç1O.2.erLz.,.oro)
Verzonden: maandag 11 juni 2018 8:14
Aan: I1O2.e
BD/DRB/TR
Onderwerp: FW: Subsidieregeling pilot consumentenrecht30
mei 2018
Ha 10.2.e,
Zoals afgelopen vrijdag besproken, mail ik je bijgaand een notitie
over de
subsidieregeling voor de pilot consumentenrecht en als voorbe
eld de reeds
vastgestelde en door het departement goedgekeurde subsid
ieregeling voor uitelkaar.nl
Wanneer ben jij in de gelegenheid om hierover te overleggen?
Hoor graag, goede dag gewenst!
—

——

-

Van: l10.2.e
Verzonden: woensdag 30 mei 2018 16:27
Aan: 10.2.e
<10.2.e nr.org>
CC: 10.2.e
<10.2.e
@rvr.org>
Onderwerp: Fwd: Subsidieregeling pilot consumentenrecht30
mei 2018
Dank voor
het stuk 10.2.e We spreken er uiteraard nog over.

Verstuurd vanaf mijn Pad, groet

I02

Begin doorgestuurd bericht:
Van: ‘10.2.e
<.10.2.e rvr.org>
Datum: 30 mei 2018 om 15:26:02 CEST
Aan: l1O.2.e
<
1
1
rvr.org>, •10.2.e
0.2.e
.
<l0.2.e
rvrorg>
Onderwerp: Subsidieregeling pilot consumentenrecht30
mei 2018
Dag 110,2e en l10.2.e
Hierbij mijn notitie over de subsidieregeling voor de pilot
consumentenrecht. Zeker nog niet uitputtend. Ik denk wel dat
er genoeg
in staat om verder mee te gaan.
Groet,
...... ................. .... .......••...•
.....•..•..

10.2.e
10.2.e
Raad voor Rechtsbilstand

Tel 10.2.e

.

2
Mob
.
iellO.

E-maii

O.2eZ irvr.org

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is
bestemd. Indien
u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievel
ijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender
te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aans
prakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid

(

This message may contain information that is not inten
ded for you. 1f
you are not the addressee or 1f this message was sent
to you by
mistake, you are requested to inform the sender and
delete the
message. The State accepts no liability for damage
of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic trans
mission of
messages.
Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is beste
md. Indien
u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievel
ijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aans
prakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’
s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not inten
ded for you. 1f
you are not the addressee or if this message was sent
to you by
mistake, you are requested to inform the sender and
delete the
message. The State accepts no liability for damage of
any kind
resulting from the risks inherent in the electronic trans
mission of
messages.
Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is
bestemd. Indien
u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievel
ijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aans
prakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’
s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is
not intended for you. 1f
you are not the addressee or if this message was
sent to you by
mistake, you are requested to inform the send
er and delete the
message. The State accepts no liability for dam
age of any kind
resulting from the risks inherent in the eectronic
transmission of
messages.
Ministry of Justice and Security
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L

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
BjIagen:

10.2.e

iliDAenV/JenK

.

BD/DFec;mrra Hl

flfQÇjCn

1O.2.e

:10 2e

RE:verzekenngspties
dinsda9 26juni 2018 12:41:44
NJB23-Focu-2,idf

11ïfRi’l’rt noemde gisteren in de sessie b&h ook
dat er veel materiaal is over
verzeker en, ik zal hem vragen.
Verder was de auteur van het recente NJB stuk (bijlage)
daar ook ik kan hem ook vragen naar
verdere info.
Gi 1O.2.e
,

Van: ilO.2.e
BD/DFBC
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 12:23
Aan: Karreman, drs. H.J.. BD/DGSenB; 1O.2.e
BD/DBAenV/IenK; 1O.2.e
BD/DRB/SBA; 1O.2.e
BD/DRB
Onderwerp: RE: verzekeringsopties
Ik word niet heel veel wijzer dan we al waren van de
passage van Baikhuystr over
verzekeren (p. 117, 118:
http: //www.advocatie.nl/sites/clefault/files/Eindrapport%2pcie%2
oduurzaam%2pdef.pçff
-

-

-

“8.4 Het verzekerirrgsmodel
In de loop van cle jaren is meermalen het verzekeringsmodel
als alternatief op het huidige stelsel
van
gefinancierde rechtsbijstand genoemd Als zodanig wordt dit
alternatief niet in de consultatiepaper
genoemd, maar dient dit model wel aandacht te krijgen.
Bij het verzekeringsmodel gaat het om de door de overheid verstre
kte, subsidiaire rechtsbijstand
op
basis van een verzekering, omdat burgers geacht worden zelf
een (primaire)
rechtsbijstandverzekering
te hebben afgesloten. Een ‘primaire’ rechtsbijstandverzekering
biedt onder bepaalde voorwaarden
dekking voor de kosten van rechtshulp. De overheid dient daarom
te voorzien in secundaire
rechtsbijstand, waarmee de toegang tot het recht blijft gewaa
rborgd.
In het verzekeringsmodel zijn verschillende gradaties denkba
ar. van licht naar zwaar.15 In een
lichte
vorm wordt van de rechtzoekende verwacht dat hij eerst aanspr
aak maakt op zijn
rechtsbijstandverzekering, voordat hij zich wendt tot de gefinan
cierde rechtsbijstand van
overheidswege. Logischerwijs geldt in een zware vorm het
tegenovergestelde en is een beroep op
gefinancierde rechtsbijstand mogelijk
In het verzekeringsmodel zijn twee verzekeringsvormen
te onderscheiden de voornoemde
‘prima i re
rechtsbijstandverzekering en de add-on-verzekering’, waarbi
j de dekking van de kosten van
rechtsbijstand automatisch is inbegrepen bij een reeds bestaan
de verzekeringspolis, die voor een
ander doel is afgesloten
Het verzekeringsmodel heeft een gro(o)t(er) bereik onder de
bevolking (dan het huidige stelsel van
gefinancierde rechtsbijstand) Als uitgangspunt bij het verzek
eringsmodel geldt dat een deel van de
rechtzoekenden die binnen het huidige stelsel valt, maar zeker
ook een deel dat net boven de
inkomensgrens valt, ken worden bediend. Omdat het bereik
onder de bevolking met het
verzekeringsmodel groter wordt, speelt tegelijkertijd de vraag
of de verzekeraars de vraag
aankunnen.
Ook moet duidelijk worden dat de verzekeraars de comple
xiteit van sommige zaken kunnen
verwerken. Om deze reden zou in het verzekeringsmodel
de inhoudelijke rechtsbijstand kunnen
blijven
liggen bij de advocaten (en niet bij juridisch medewerkers van
verzekeraars).
Dat het verzekeringsmodel als alternatief wordt geopperd is
gelegen in het gegeven dat een groot
deel
van de Nederlandse bevolking een rechtsbijstandverzekering
heeft i Daarnaast speelt de
gedachte

dat verzekeraars, c.q. een commerciële partij, wellich
t op een meer efficiënte manier rechtsbijstarid
kan verlenen. Achter het verzekeringsmodel zit ook een
kostenbesparende factor, die vooral zit in
de
efficiëntie van het (werk)proces dat een verzekeraar
heeft, in combinatie met een verhoging van
het
belang.
Van: Karrèman, drs. H.J!13. BD/DGSenB
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 12:02
Aan 102e
BD/DBAenV/IenK, 10 2 e
BD/DRB/SBA, 102 e
BD/DFBC,
10.2.e
1
BD/DRB
CC 10.2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: RE: verzekeringsopties
Dank, 10 2 e Helder stuk
11 1
-

-

-

-

.

‘-

“

-

Op de conferentie ging het ook over het rapport
arkhWjs€. en verzekeren: Ben daar ook wel
benieuwd naar. We zullen daar een
handig proces op moeten organiseren om het
nog op tijd voor de kamerebrief wat
scherper in beeld te hebben. Ik kijk ook naar
versterking van het team op dat punt.
Bovendien wil de minister op werkbezoek naar
Achmea, heeft hij gisteren afgesproken,
nog n juli. Ik zal 10.2.e
vragen om een afspraak in te plannen over verz
ekeren.
Van: 1t.2e
BDJDBAenV/IenK
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 10:07
Aan Karreman, drs H J 8’ BD/DGSenB, 10 2 e
BD/DRB/SOA, 10 2 e BD/DFBC
Onderwerp: verzekeringsopties
Dag collega’s
Genspireerd door het eveni. vn gistei hierbij een korte
suggestie voor 2 mogelijke
verzekeringsopties.
Ik ben die ik nog eerder in de discussie tegengekome
n, ook niet in de paper varil 0.2.e
die 10.2.evorige week rondstuurde.
Mogelijk iets om verder te onderzoeken?
Groet, 10.2.e
-

î0
Beleidsadviseur
Ministene van Justitie en Veiligheid

Portefeuille Integriteit en ansspeIen

10.2.& 10.2.e
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Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

10.2e
l0 2 e

QlL1

RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechts
bijstand
maandag 9juli 2018 12:40:54

-

12juli as.

mane00l.rrnci

Hol lO.
ej
2
Eind augustus zitten we wat lastig in de tijd ivm de begrot
ingsraden. Eventueel kan de
minister wel op woensdag 22 augustus om 15.00u vanuit
Den Haag vertrekken, met
wat marge is hij dan om 16.30u in Tilburg. Ik denk
dat we wel even kritisch naar het
programma moeten kijken, de minister geeft de voorke
ur aan werkbezoeken van
maximaal 2 uur. Hier kunnen we natuurlijk wel wat
aan sleutelen. Hij zou dan rond
18.30u weer vertrekken. Ik weet niet of een dergelijk
voorstel aan het einde van de
dag voor hen haalbaar is. Zou jij dit voor mij kunnen nagaan
? Met uiteraard wel enig
voorbehoud.
Met vriendelijke groet,
1O.2.e
Ministerie van lustitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (DBO)
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag
M

102e

1O.2.e
www. riiksâverhèid.hl/veni

Van: IjO2.e
BD/DRB
Verzonden: donderdag 5 juli 2018 9:01
Aan: 10.2.e
1- BD/DBO/M&B
Onderwerp: FW: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting
Achmea
Hoi lO.2.e, ik ben bang dat het Stichting Achmea Rechts Rechtsbijstand 12 juli as.
bijstand inderdaad niet lukt
om volgende week een werkbezoek te organiseren. Mocht
je een datum in augustus
hebben, dan kunnen ze wel de hele maand.
Groeten 10.2e,
-

-
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

1O.2.e
1O.2.e

Bijlagen:

imecie00l.oncr

RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechtsbijstan
d
dinsdag 10 juli 2018 9:56:18

-

12juli as.

Met nog een nabrander: zijn er nog dieetwerisen, mocht er
gelet op het tijdstip behoefte zijn
aan een maaltijd?
Vriendelijke groet,
10.2.e

=45

=45

t

=

(

45

=

(

(

45

45

t

28
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

.1 O.e

1O.2.e
10.2.e
BDIDROISBA
RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechtsbljstand
donderdag 16 augustus 2016 11:22:52
imaue0Ol onci
-

-

22 aug

Hol 1
10.2.e,
Heelveel dank voor de fijne samenwerking! Een hele fijne vakant
ie gewenst, we
spreken elkaar in oktober weer (jeetje wat klinkt dat ver wegj
.

Met vriendelijke groet,

1O.2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (OBO)
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag
10.2.e
:ij
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Van;
Aan
Onderwerp;
Datum;
Bijlagen:

1O.2.e
102e
RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechtsbijstand
dinsdag 10 juli 2018 18:05:11
ImaueOOl,ono

-

22augustus

Ik kom hier donderdag even op terug ©
Met vriendelijke groet,

10.2.e
Ministerie van 3ustitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (DBO)
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 2500 EH Den Haag

M10.2.e
il0.2.e
wjjjçoyerheid. nh/venj

Van: uIO.2.e
BD/DRB
Verzonden: dinsdag 10 uli 2018 17:40
Aan: ‘10.2.e
BD/DBO/M&8
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achme
a Rechtsbijstand 22augustus
Nog een vraag, had ik even in mijn vorige mail moeten zetten:
de minister heeft
maandag in de staf ook aangegeven dat hij, ook weer in het
kader van rechtsbijstand,
op werkbezoek wil bij Marco PastoT in Rotterdam, die zich
bezig houdt met het
Nationaal Progrumma Rotterdam Zuid. Dit v66r verzending van
de l<amerbrief die v
Prinsjesdag uitgaat. Heb je een datum (of twee) ergens eind
augustus/begin
september die we bij MaCoPastbrs zouden kunnen neerleggen?
Groeten 10.2.e
Van: 10.2.e
BD/DBO/M&B
Verzonden: dinsdag 10 juli 2018 17:36
Aan: 10.2.e
BD/DRB
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achme
a Rechtsbijstand 22augustus
Hol
Goed nieuws! Ik denk niet dat hij mee eet maar vrijdag kan
ik dat verifiëren.
Met vriendelijke groet,
-

-

-

-

-

10.2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (030)
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

r410.2.e

1 O.2.e

www. rIlksOvernelonI/Ven]

Van: O.2.e
BD/DRB
Verzonden: dinsdag 10 juli 2018 17:34
Aan: 1O.2.e
BD/D8O/M&B
Onderwerp: FW: Werkbezâek minister Dekker aan Stichting Achme
a Rechtsbijstand 22augustus
Dag 10.2.e een bezoek aan Stichting Achmea Rechtsbijstand
22 augustus van 16.3018.3OJur kan georganiseerd worden. Ze zullen dus begin august
us met een
programma etc. komen, dus dan zal ik die informatie allema
al weer bij je aanleveren.
Ze vroegen ook nog of de minister iets zou willen eten, gezien
het tijdstip, en of er
dan dieetwensen zijn.
Groeten 10.2v
-

-

-
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Jazeker,

ik

Groeten
IO2e

=45

-.I

jo.2:e

QLQ-D

Directesecretaraat DRB
Secretadaat Minister ppr Rechtsbeschermino
RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achme
a Rechtsbljstand
dinsdag 24juli 2018 16:42:01
jlflçi
—

neem contact op Dank voor het doorzetten

-

22 aug
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

frJestia,-L E,I.
)!OCOt’iJP&.
1 O.2e
102e
QÇNLR 1102e
2LtE,
RE: Werkbezaek m!nister Dekker aan Stichting Achmea Rechtsbijstand
vrijdag 27 juli 2018 13:11:14
imacie00l.nnn
-

-

22 aug

Check. Houden we optie 2 an om verder te verkennen en uit te werken.
Gr ±tui
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Van:
Aan:
Cc:

rtVaridr.8E (Pr

1O.2.e QtjIt;lO.2.e
102e

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

(

fln’r’1O2e

RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rectitsbijstan
d
opnemen filmpje
maandag 20 augustus 2018 14:29:43
mageøpt oog

-

22 aug

-

voorbereiding voor

Hi
,
Wij spraken elkaar zojuist. En ik heblO.2.e ook net gesproken.
Insteek gesprekjes minister en directeur prima. En één jurist met casus
ook zinvol. We gaan bij
monteren wel kijken of en hoe het past in het filmpje.
Dank ook voor signaal dat tegen de tijd dat we gaan lopen veel mense
n naai huis zijn/gaan.
weet dat hij voor sfeerbeelden eerder bij jullie terecht kan. Dat laat
ik tussen jullie twee.
Misschien ook een moment om meteen het gesprekje met de jurist
op te nemen,
En het is in mijn ervaring het handigst als we de gesprekjes na afloop doen.
Minister eerst (dan
kan hij daarna eventueel weg), dan directeur. Zo doen?
Fijn dat je 1O.2.eaanmeld. Ik ben er zelf iig ook even hij. Ntem aan datje
de namen van onze
beleidsmensen die meekomen ook al hebt.
Gr. t dmood

=44
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Uijlagen:

1O.2.e
1O.2.e

ZA

-W: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechtsbljstan
d 22 augustus as.
dinsdag 7 augustus 2018 15:54:09
2017-jaarverslag -RvT-SAR.odf
Qrcianpgrpm SAR oob

Mn m.b.t. het programma, komt dit overeen met wat jullie
hebben gedaan en/of wat
interessant was? Leuk dat er relatief veel tijd is om mee
te kijken bij de intake en
advies.
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Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

PiLRLS5A.,
e
DLJ2R
RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechtsbljstand
dinsdag 7 augustus 2018 10:44:11
imaae00l.ono
mpaeQp2.ong
I1

—

22 aug: jourmalistieke aandacht?

Check
Van: 1O.2.e
BD/DRB/SBA
Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 10:41
Aan: Messchert, EM. BD/DCOM/P&B; 1O2.e
BD/DRB
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Ach mea Recht:sbijstand 22 aug:
jourma!istieke aandacht?
Kort voor Prinsjesdag (na MR van 7 of 14 september), daar sturen we op!
Van: t1ehaert, E.M: BD/DCOM/P&B
Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 10:39
Aan: l1O.2.e
BD/DRB/SBA; 1O.2.e
BD/DRB
CC: Karreman, drs, H.J.B. BD/DGSenB
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Ach mea Rechtsbijstand 22 aug:
jourmalistieke aandacht?
Danke. Makes sense. Wanneer gaat brief uiteindelijk uit? Of waar sturen we op?
Gr. :WK5hTJ
-

-

-

-

-

-

-

-

Van: 1O.2.e
BD/DRB/SBA
Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 10:37
Aan: .esschaert, E:hl, BDIDCOMIP&E; ,1O.2.e
BD/DRB
CC: Karreman, drs. HiS. BD/DGSenB
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechtsbijstand
jourmalistieke aandacht?
Ha
-

-

-

-

22 aug:

11.1

11.1
11

Groeten!
1O.2.ej

Van: Messhert, EfM. BD/DCOM/P&B
Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 9:39
Aan: 1O.2.e
BD/DRB/SBA; l1O.2.e
BD/DRB
CC: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB
Onderwerp: FW: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechisbijstand 22 aug:
jourmalistieke aandacht?
Hi allebei,
Achmea komt op d lijn. Ik ga regelen dat onze social mensen kunnen meelopen voor een
filmpje op facebook, linked in, twitter etc. Dus dat komt wel goed.
-

-

-

-

-

11.1
11.1

houghts?
Dr. dtuçad
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22 aug

In bijlage
die
presentaties
die
Henrike
en
ik
eerder
hebben
gekregen.
Een
sterk
ingekorle en meer actieve variant hiervan zijn we nu aan het voorbereiden. Die
actie
ligt bij 1O.2.e, die na volgende week weer terug is op kantoor.
Fijn verlof alvast!
Groeten
10.2e

-

-

Van: F’lesschaeft, E.M. BD/DCOM/P&B
Verzonden: vrijdag 27 juli 2018 11:51
Aan: llO.2.e
BD/DRB/SB
A
CC: Meert C.S. van der BD/DCOM/P&B; îO.2.e
SD/DCOM/C&R
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechtsbijstand
Hi 10.,

Volgende week ben ik een weekje vrij. Zal op onregelmatige tijden wel even mail checken, maar
neem vooi nu Sentina even mee.
Mocht je info hebben dan hou ik me aanbevolen. Afhankelijk van het programma en houding
Stichting zouden we wat kunnen doen 11 1

-

22 aug

De mogelijkheid bestaat ook om het bezoek via onze eigen social media mensen vorm te geven.
Met en filmpje van het bezoek voor plaatsing on facebook, de linked in pagina van
rechtsbijsland en twitter. Om zo transparant te maken en te laten zien dat je je vanuit de sector
goed laat informeren, is al eerder gebeurd, nu bij deze stichting, en dat je dus
weet
waar
je over
praat als minister lii 1
[n is
het dan een idee om dat in de week te leggen bij onze gastheren?
In cc ook ah’açt na r2 e
als heaos up or deze rnogelIl heid
Gr. dmnd
-

-

Van: lOZe
BDJDRB/SBA
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 14:48
Aan: frleschaert, E.M. BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechtsbijstand

Hi Edmund, kom ik morgen op terug!

Groeten
10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: ttce1jaert EM. BD’DCOM/P&B
missuhaertq im. crii.nl>
Datum: woensdag 25ju1. 2018 9:55 AM
Aan 102e
-BD/DRB/SBA-102e
mai>
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achinea Rechtsbijstan
d
Hi 10.2.e.
Heb jij al enig idee hoe liet programma er uit ziet? En hoe de stichting
-

rechtsbijstand aankijkt? j

-

22 aug

tegen herziening

11

Gr. Ezlmoiid

Verzonden met BlaekBerry Work
(www.blackberry.com)
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Van:
Aan:
Onderwerp;
Datum:
Bijlagen:

102 e
RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stkhting Achmea
Rechtsbijstand 22 augustus as.
dinsdag 7 augustus 2018 16:00:08
FW Werkbezoek minister Dekker pan Stkhbn Achme
p Rechtsbiistpnd 22 aun.msn
irripoe0Ol.ono
-

Je had mijn eerdere reactie aan Ach mea al h& 10 2 e
heeft die ook gezien Goed om
haar ook mee te nemen in de voorbereiding. En
dit is wat mij betreft een mooi
(ingekort)programrna!
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlag en

1O.2.ef2LQEE
RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Ach rriea Rechtsbijstand
woensdag 11juli 2018 10:03:21
rrieoeOQi unci

DankjeweH
Vriendelijke groet,

O.2.e
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

0.2e
t0 2e
10 2e

-8OIDR8

1 0 2e

QL!L&S

Il0.2ë
_2L 10 2e
D/DCOM1C&S
RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achme
a Rechtsbijstand 22 aug: jourmalistieke aandacht?
woensdag S augustus 2018 11:39:35
Imacie0Q 1
-

-

Hol Edmond,
Goed dat jullie een mediaplan hebben bedacht, dank
voor het afstemmen daarvanl Ik
heb gisteren het volgende voorgestelde programma
ontvangen, maar dat strookt mi
niet helemaal met jouw tekst in het geel, althans
als het idee was dat dit aan het
einde plaats zou vinden? Maar ik denk dat het maken
van die beelden ook kan aan
het einde van het gesprek tussen Dekker en Sewalt
/1O.2.e om 16.45?
Programma:
1630 16.45 uur: ontvangst door Jos Sewalt, directeur
Stichting Achmea Rechtsbijstand en
10 2 e
Stichting Achmea Rechtsbijstand
16.45 17,45 uur Meeluisteren 10.1.
1745 1800 uur Toelichting O 1 c
1800 1815 uurToelichting 101 c
18.15 18.30 uur afsluiting & ruimte voor vragen
Groeten 1”
-

-

-

‘—‘

1

i

j

.:

Van: stoort van der, PE (Petra) [mailto : PE.van.der.Vo
ort@achmearechtsbijstand .nl]
Verzonden: maandag 6 augustus 2018 16:34
Aan: Messchart, EM. BD/DCOM/P&B
Onderwerp: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting
Achmea Rechtsbijstand 22 aug:
jourmalistieke aandacht?
GoedemiddagEdmon,
In het kader van het komende werkbezoek van minister Dekke
r aan onze Organisatie kreeg ikje
naam en mailadres door. Graag overleg ik met je of dit werkbe
zoek wellicht een goed moment is
om publicitair aandacht voor te vragen.
Een idee zou bijvoorbeeld kunnen zijn om een journalist
uit te nodigen voor (een gedeelte van)
het werkbezoek om het verhaal van die middag op te laten
tekenen. Ik denk dan inhoudelijk aan
-

-

het verhaal over hoe je Juridische geschillen vaak ook praktisch op kunt
lossen, met voor beide
partijen een betere en snellere oplossing. Dit zou in het kader van
de discussie rondom de
gefinancierde rechtshulp wellicht nuttig kunnen zijn? Daarover wissel
ik graag even met je van
gedachten.
Ik hoor het graagl
Mer vriendelijke groet,
Achmea 1 Stichting Achmea Rechtsbijstand
I3eivanzder Vöor
Adviseur Communicatie
Spoorlaan 298 1 5017 JZ Tilburg
Postbus 4116 17320 AC Apeldoorn
TrO673tT 25
E
W wwwachmearechlsbijstand,nl

Kijk op de

2017

-

2018

Stichting Achmea Rechtsbijstand is statutair gevestigd te Tilburg Kv.K.
41038571

Van 10 2e
BD/DR8/SBA 10 2e
ic3minvenj nI>
Verzonden: dinsdag 24juli 2018 17:04
Aan 102e
<‘102e
4ahn1Ldt.chtbijsr1:d til>
CC 102e
BD/DRB 102e
Mussrhart
EM. BD/DCOM/P&B
Onderwerp: FW: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achme
a Rechtsbijstand 22 aug
Dag 10.2
In afwezigheid van 10.2e reageer ik op je bericht over het werkbe
zoek van minister
Dekker aan Stichtin Achmea Rechtsbijstand op 22 augustus a.s.
—

-

-

1. Praktisch: stelt de Minister het op prijs dat we iets te eten aanbieden
tijdens het bezoek.
Gezien het tijdstip).
De minister is nu op vakantie en pas 20/8 weer terug. Uit eerder
bericht hier intern
begreep ik dat hij waarschijnlijk niet mee zou eten. Ik ga er dus
vanuit dat hij het
aanbod zeer op prijs stelt, maar er geen gebruik van maakt (en
zijn begeleiding dan
ook niet).
2. Onze communicatleadviseur zou graag in contact treden met de woord
voerder van
Minister Dekker. Dit om de mogelijkheid te bespreken of het een goede
optie is om een
journalist tijdens het bezoek mee te laten lopen en het verhaal op te laten
tekenen. Of
dat Minister Dekker het liever low profile houdt. Kun jij mij deze gegeve
ns verstrekken?
Onderling contact tussen de woordvoerders over dit onderwerp
lijkt me een prima idee.
Aan onze kant is dat Edmond Messchaert, e.m.messchaertrninvenj,nl,
in CC.
3. Cm het bezoek alvast voor te bereiden zouden we graag wat algeme
ne informatie over
onze Organisatie toesturen aan Minister Dekker, Kan ik dit naar jou sturen
of heb je de
contactgegevens van zijn secretaresse?
Dat mag uiteraard! Hou er wel rekening mee dat hij dus tot 20/8
as. afwezig is en
geen stukken zal lezen. Praktisch gezien denk ik dat we in de week
van 13 augustus
één pakket zullen samenstellen met het programma, een toelich
ting van onze kant
mede op basis van ons eigen eerdere bezoek, en de informatie die jullie
ons
verstrekken. Dan heeft hij dat op 20 augustus op zijn bureau liggen.
Je kunt daarvoor
mij en 10.2e in CC als contactpersonen aanhouden.
Vriendeltike oroet

1O.2.e

j

Van: Directiesecretariaat DRB
Verzonden: dinsdag 24 juli 2018 16:38
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Van:
Aan

1O.2.é

Onderwerp:

RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechtsbijstand
dinsdag 14 augustus 2018 12:30:44

Datum:
Bijlagen:

102e

]-_swc
,

_ggjgg1

-

22 aug

Ik heb zojuist de bevestiging gekregen dat ook Edmond Messchaert
mee gaat.
Met vriendelijke groet,
10.2.e

Ministerie van )ustitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (DUO)
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag

Postbus 20301 1 2500 EH

Den Haag

M 10.2.e
O.2.e
i]1mveni,nI
v,rispverheid, ni/veni
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Ministerie van Justitie en Veiligheid

Bezoek MRb aan Stichting Achmea Reçhtsbiistand
DATUM en tijdstip ontvangst
22 augustus
Tijdstip optreden
16.30
Tijdstip vertrek
18.30
Locatienaam
Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR)
Adres
Spoorlaan 298
Postcode en plaats
5017 JZ Tilburg
Telefoonnummer
088 462 3720
Naam/nummer zaal
nnb
Routebeschrijving / parkeren Er is parkeergelegenheid onder het pand
aan de Spoorlaan. De
ingang bevindt zich op het pad naar parkeergarage Tivoli
(tussen het pand van Interpolis en Rabobank) aan de linker
kant. De chauffeur kan zich melden bij de slagboom, de
beveiliging is op de hoogte van de komst van de heer Dekker.
Ambtelijke begeleiding
10 2 e
lid programmateam rechtsbijstand
Contactoersoon voor het oøtreden/bezoek

Naam
Functie
Telefoon (mobiel)
E-mail

1O.2.e
Lid programmateam rechtsbijstand
1O.2.e
1O.2.e
@minvenj.nl
.

Informatie voor de bewindspersoon
U wordt ontvangen door
rlO.2.e
(meer informatie In bijlage
1). 1O.2.e
ls aanwezig geweest bij en heeft actief
meegedacht tijdens meerdere ontwerpsessies die door het
programmateam zijn georganiseerd.
Waar wordt u ontvangen?
Bij de ingang van Stichting Achmea Rechtsbijstand.
Wat wordt er van u verwacht
U legt het bezoek af om u te laten informeren over de
dagelijkse werkzaamheden van SAR en de manier waarop zij
als rechtsbijstandsverzekeraar geschillen voor hun klanten
afdoen.
Toespraak
N,v.t.
Voertaal
Nederlands
Sprekersfaciliteiten
N.v.t.
Setting zaal/podium
N.v,t,
Zitten of staan de gasten
Zitten
Dresscode
Formeel
Publiek, iers en andere aanwezigen
Overige sprekers en/of
Jos Sewalt, Directeur SAR (meer informatie in bijlage
bijzondere gasten
Aantal deelnemers
N,v.t.
Doelgroep
N.v.t.
Open/besloten bijeenkomst
Besloten.
Kosten voor deelname?
Nee.
(Sociaal) Mediaplan
Door DCOM wordt een filmpje gemaakt voor op social media
(Facebook, de Llnkedin pagina over de herziening van
rechtsbijstand en voor verspreiding via Twitter). Daarom zal er
een DCOM medewerker aanwezig zijn om videobeelden van
het bezoek te maken. SAR zal dit filmpje ook zelf verspreiden.
Welke media zijn/worden
Geen.

uitgenodigd?
Fotograaf/TV aanwezig?
Persbericht
Coritctpersoon voor
communicatie! media

Geen.
Nee.
Fdhniond Messchaeft (DCcIM)

PROGRAMMA
•
16.30 uur: Aankomst in Tilburg
•

16.30

-

16 45

16.45 uur: ontvangst door Jos Sewalt, directeur Stichting Achme
a Rechtsbijstand en
Stichting Achmea Rechtsbijstand
17 45 uur Meeluisteren bij 10 1 c

•

17,45

•

18.00

•

18.15

•

18.30 uur: Vertrek

-

-

-

1

18.00 uur: Toelichting 1O,1.c
18.15 uur: Toelichting 1O.1.c
18.30 uur: Afsluiting & ruimte voor vragen

Bijlageri ter achtergrondinformatie over Stichting Achmea Rechts
bijstand en uw
gespreksrjartners:
1, Brochure werk en werkwijze Stichting Achmea Rechtsbijstan
d
2. Jaarverslag Raad van Toezicht Stichting Achmea Rechtsbijstan
d 2017
3. CV’s van Jos Sewalt (directeur) en l102.e
4, Mogelijke vragen bij presentaties
-

Fouti Onbekende naam voor documentegenschap.

1

Fouti Onbekende naam voor

42
Van:

Aan

10 2 e

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechtsbijstan
d
woensdag 15 augustus 2018 17:27:15
imanecOl g
imegepp2.ong

_LLQfE
-

22 aug: jourmalistieke aandacht?

Als ik jou moet missen, neem ik denk ik zekerheidshalve 10.2.ë
mee.. zou dat nog
kunnen en wil je mij bij Achmea even (her)introduceren als
contactpersoon volgende
week?
Dankl
El 0.2.é
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Bijlagen:

10.1e

iO.2.e

[0; iLtD.ÇQI&!1
RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechtabijstand 22
aug: jourmalistieke aandacht?
woensdag 15 augustus 2018 9:35:48
[maaeOol.onci
-

imacie002.onq

En vandaag en morgen bezig met een volgend concept. Kun je zolang
nog wachten,
Van: 1O.2.e
BD/DR8
Verzonden: dinsdag 14 augüstus 2018 9:36
Aan: Messchaert,E.M. BD/DCOMJP&B; 1O.2.e
8D/DRB/SBA
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechts
bijstand
jourmalistieke aandacht?
102.e gaat over de concepten, die is morgen terug!
-

-

-

22 aug:

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: Messchaert, E.M, DJDCOM/P&B <]nh1jJit[DfluI>
Datum: maandag 13 aug. 2018 11:01 AM
Aan: 10.2.e
BD’DRB/SBA
RD/DRI3 <1O.2.e
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechts
bijstand
-

-

jourmalistieke aandacht?

Morning! Even check: ligt er al iets van een (vroE

-

22 aug:
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10.2e

GO/OR6
Dj0C0M/P&B
.

Aan:

Mnsschrt EM

Cc:

-

10,2e

Onderwerp:

FW: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achme
a Rechtsbljstand
opnemen filmpje
donderdag 16 augustus 2018 12:35:07
meoeopl.ong

Datum:
Bjlagen:

-

22 aug

-

voorbereiding voor

Hoi trnTloFid,
Ik probeerde je te bellen maar daar ging Iets mis
helaas. Ik heb voor de minister een
dossier aangeleverd voor aanstaande dinsdag
en daarin heb ik aangegeven dat er een
medewerker van DCOM aanwezig is om een filmpje
te maken voor op Linkedln en/of
Twi tter.
Er staat hieronder dat de minister iets gaat vertell
en over waarom dit werkbezoek en
zijn ervaringen aan het eind. Bereid jij dat voor
voor/met hem?
Na vandaag ben ik op vakantie, (10.2 gaat mee
naar het werkbezoek dinsdag. Zij
heeft ook de Digijust zaak met hef dossier in beheer
, dus mocht daar nog iets aan
moeten worden toegevoegd, dan kan 10.2 dat nog
doen.
Groeten 10.2e
t

Van: Voortvan der, PE (Petra) [mailto:PEv.ander.V
oort@achmearechtsbijstand.nl]
Verzonden: donderdag 16 augustus 2018 10:47
Aan: Messchaert, EM. BD/DCOMJP&B
CC:
1.BD/DCOM/C&R; 10.2.e
BD/DCOM/C&R; 10.2e
1.2e..
BD/DCOM/C&R;
BD/DRB/SBA; 10.2e
BD/DRB
Ordwêr Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achme
a Rechtsbijstand 22 aug
voorbereiding voor opnemen filmpje
Goedemorgeri Edmond,
Dank je wel voor je e mail en prima om het zo te doen.
We delen het filmpje dan ook via onze
kanalen.
Welke zaken willen we vooraf nog afstemmen?
Wanneer maken we opnames, waar en met wie? Er is in
het programma wel tijd om
sfeerbeelden te maken en mensen een korte qLiote voor
de camera te laten geven.
Qua gesprekjes denk ik aan:
minister Dekker: waarom dit werkbezoek aan SAR?
Jewalt, directeur SAR: wie is SAR en waar geloven
wij in?
1 of 2 juristen die een casus uit de praktijk vertellen. Ik vraag
de juristen hiervoor.
afsluiting minister? Wat heeft hij gezien?
Het programma van het werkbezoek start om 16.30 en
eindigt om 18.30. @Ô
2 Iwil je zelf
om 16.30 starten of bijvoorbeeld al en half uur eerder om
alvast sfeerbeelden van werkende
juristen te maken? We kunnen dan ook de loaties even
langslopen waar we de korte gesprekjes
op kunnen nemen?
Huishoudelijke zaken
Ik zal 0.2e :jaanmelden als bezoeker met cameia
. Mochten er nog meei personen
meekomen, dan hoor ik dat graag.
Ik hoor graag jullie reactie. We kunnen ook maandag
even een belafspraak inplannen?
Groet,
-

,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

Achmea 1 Stichting Achmea Rechtsbijstand
tr’avan ïer ‘Jooit
Adviseur Communicatie
Spoorlaan 298 1 5017 JZ Tilburg

Postbus 4116 17320 AC Apeldoorn
T O’1ZS6 25
E
dvoo çh,m
çJflsija,rio ni
W www.achmearechtsbijstand nI

-

Kijk op de Juridische Barometer 2017

-

2018

Stichting Achmea Rechtsbijstand is statutair gevest
igd te Tilburg. K.v.K 41038571

Van 102e
BD/DCOM/P&B
Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 13:13
Aan: Voort.van der, PE (Petra)

cc 10 2 e

BD/DCOM/C&R 10 2e
BD/DCOM/C&R 10 2e
BD/DCOM/C&R ,10 2 e
BD/DRB/S8A 10 2e
13D/DRB
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan
Stichting Achmea Rechtsbijstand 22 aug:
jourmalistieke aandacht?
Hi 10.2
Goed dat we elkaardeze ochtend even spraken. En
fijn dat we er op zijn uitgekomen om een
gezamenlijke eigen social media aanpak te volgen en
af te zien van een externe journalist om
mee te lopen.
Ik stuur dit in cc onder meer naar f10 2e die
met een carnei a aanwezig al zijn Ik heb em
bijgepraat met wat ik nu weet. Nadere details over
het programma moeten we tzt maar even
doorspreken zodra we die weten.
De afrondende gesprekjes met Dekker en jullie direc
teur zouden iii ieder geval mooi zijn in een
ruimte met een werkachtergrond; laat maar mensen
zien die aan het werk zijn.
Zoals gezegd: het filmpje is bedoeld voor facbook,
de linked in discussie pagina over cle
herziening van rechtsbijstand en voor verspreiding via
twitter. Daarbij kunnen we elkaar
versterken.
Ik verwacht politieke besluitvorming over dit onde
rwerp in september. Tot mailsl
Gr,10.2e
-

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is
daarom niet toegestaan dat u deze informatie openba
ar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangee
ft dat d,t wel is toegestaan. Als dit e-maiibericht
niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend
om het bericht en kopieën daaivan te vernietigen. Dit
bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen
wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvan
gt vol)edig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en
vrij is van virussen of aantasting door derden.

45
Van:

10.2e

Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

.

1O.2QQEQLLI&a

‘i3D/IJR6ISE3A
RE: i&kbezdek ninister Dekker aan Stichti
ng Achmea Rechtsbijstand
donderdag 16 augustus 2018 9:42:04

Bijlagen:

-

22 aug

ni!QIrno

Hol iî0.2e
Ik heb net ook het fysieke dossier voor
het werkbezoek aan Achrnea afgeleverd
bij de
balie van DBO, Na vandaag ben ik twee
weken op vakantie. i0.2 staat in cc en
is
bereikbaar in die twee weken. We zorgen
ook tijdig voor een dösier voor het
werkbezoek aan het Nationaal Programm
a Rotterdam Zuid op 5 september.
Dank wederom voor al je hulp hierbij! En
in september ben jij op vakantie toch, heel
veel plezier alvast
.

Groeteni
Van: 10.2e
13D/DBO/M&B
Verzondèn; dinsdag 11 augustus 2018 11:35
Aan: 10.2e
BD/DRB
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan
Oke top, ik heb het nog even dubbel gech Stichting Achmea Rechtsbijstand
eckt bij Edmortd.
-

*

-

22 aug

Met vriendelijke groet,

=
Ministerie van lustitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (DBO)
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
1
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag
1

M1
.
2
e
0.
10.2.e

(JnnflveflJn!
Wi.ïiiksoverheid.nh/veni

Van: 1Q.2e
BD/DRB
Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 11:34
Aan: 10.2e
BD/DBO/M&B
Onderwerp: RE: Werkbezôek minister Dekke
r aan Stichting Achmea Rechtsbijstand 22 aug
Ja ik begreep dat 10.2e
. van DCOM in ieder geva
l gaat, maar misschien nog
anderen. Edrncmd en de woordvoerder van
Achmea hebben afgesproken dat er van
DCOM iemand een filmpje maakt voor op
FB/Twitter en dat SAR die ook mag
gebruiken na het bezoek.
Van: 10.2e
BD/DBO/M&B
Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 11:31
Aan: 10.2e
BD/DRB
Onderwérp: RE: Werkbezoe minister Dekker
aan Stichting Achmea Rechtsbijstand 22 aug
Hoi
Ik ga even navragen of er iemand vanuit
DCOM mee gaat. Verder zal
hoogstwaarschijnlijk 10.2.e mee gaan
(10.2e
-

-

-

-

-

-

Met vriendelijke groet,

10.2e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (DBO)
Turfmarkt 147 1 2511 OP Den Haag
1
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag
1

M10.2e
.:

rilksoverheid .nlfveni

vanlO
e
2
BD/DRB
Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 11:30

_____

_

_____

Aan: 10.2e
BD/DBO/M&B
Onderwerp RE Werkbezoek mintster Dekker aan Stcht,ng Achme
a Rechts
HoilO.2e
ik ben bezig met het dossier voor dit werkbezoek, dat volgt b,jstand 22 aug
vanmiddag. Vraag: wie
begeleiden de minister (zodat ik de namen door kan geven aan
SAR)? 10.2e
gaat
mee van het programmateam, ik ben zelf vanaf vrijdag twee weken
Mbt parkeren kreeg ik het volgende door (dit zet ik ook in de oplegg op
er in het dossier):
-

Er is parkeergelegenheid onder ons pand aan de Spoorl
aan. De ingang bevindt zich op het pad
naar parkeergarage Tivoli (tussen het pand van Interpolis
en Rabobank) aan de linker kant, De
chauffeur kan zich melden bij de slagboom, de beveiliging
is op de hoogte van de komst van de
heer Dekker.
10.2e
zal de heer Dekker ontvangen.

Dank je’ Groeten 102e
Van: 10.2e
BD/DBO/M&B
Verzondem vrijdag 27 juli 2018 13:26
Aan: 110.2e
BD/DRB/SBA
CC:1Ö.2e
BD/DRB
onderwérp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechts
bijstand
Hol 10.2e
Dank! Helemaal eens met de inhoud.
Met vriendelijke groet,
-

-

-

22 aug

‘10.2e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (OBO)
Turfmarkt 147 J 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

10.2e
1 0.2.e
www,riksoyerheid,nI/veni

Van: 10.2e
BD/DRB/SBA
Verzonden: donderdag 26 juli 2018 9:12
Aan: 10.2e
BD/D8O/M&B
CC: 10.2e
BD/DRB
Onderwerp: FW: Wérkbèzoekminister Dekker aan Stichting Achmea
Rechtsbijstand 22 aug
Goedemorgen 10.2e
Bijgaand ter info mijn reactie aan Achmea.
Vriendelijke groet,
-

-

-

-

10.2

Van: Secretariaat Minister voor Rechtsbescherrning
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 15:58
Aan: Directiesecretariaat DRS; 10.2e
BD/DRB/SBA
CC: Protocol MinV&J DB0; 10.2e
BD/DBO/M&B
Onderwerp: RE: Werkbezoek ministèr Dekker aan Stichting Achmea
Rechtsbijstand 22 aug
Beste allen,
Deze verzoeken r.q. vragen kunnen worden gesteld aan Bureau
Protocol.
10.2e
doet de inhoudeIijke/coördnatie van de werkbezoeken
van
Minister Dekker.
Zie in cc haar mailadres(sen).
Met vriendelijke groet,
10.2e
1 O.2.e
—

-

-

-

-

Tel:
Mob:”Je
Mail: 2.aéminvenj.nl
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag .l0.2.e
1
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag
-

Van: Directiesecretariaat DRB

Verzonden: dinsdag 24 juli 2018 16:38
Aan: 10.2e
BD/DRB/SBA
CC: Sècretariaat Minister voor Rechtsbescherming
Onderwerp: FW: Werkbezoek minister Dekker
aan Stichting Achmea Rechtsbijstand
Hi
Kan jij helpen met onderstaande ?
-

—

-

22 aug

Met vriendelijke groet,

gfe
Ministerie van justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging
en Rechtshandhaving
Turfmarkt 1471 2511 DP 1 Den Haag Kamer
N21.404
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag 1
10.2.e
M 10.2e
102e mrvqm1i
10.2.e
@minvenj.nl
Voor een veilige en rechtvaardige same
nleving

(

Van 102e
[mailto 102
achmearechtsbljstand nij
Verzonden: maandag 23 juli 2018 9:42
Aan: Directiesecretariaat DRS
Onderwerp: Werkbezoek minister Dekker aan Stichti
ng Achmea Rechtsbijstand 22 aug
Goedemorge n,
Ik kreeg een afwezigheidsmelding van
10.2Kunnen jullie mij helpen met onderstaande?
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Achmea Stichting Achmea Rechtsbijstand
10.2e
-

1O.2.e
Spoorlaan 298 SOl7JZTiIburg
Postbus 4116 t 7320 AC Apeldoorn
102e
F(013)4621121

E
W

rIçj

tU

flL.Lu1

Van: 10.2e
Verzondén: maandag 23 juli 2018 9:41
Aan: 10.2e
©minvenj.nF
Onderwerp: FW: Werkbezöek minister Dekker
aan Stichting Achmea Rechtsbijstand 12 juli as.
Beste.. 10:21
Zoals je weet is 10 2eriet vakantie Ik ben alvast
begonnen met de organisatie van het
afgesproken bezoek op 22 augustus om 15.3
0 uur.
Ik heb voor nu even twee vragen.
1. Praktisch: stelt de Minister het op prijs dat we
iets te eten aanbieden tijdens het bezoek.
Gezien het tijdstip).
2. Onze communicatieadviseur zou graag in cont
act treden met de woordvoerder van
Minister Dekker. Dit om de mogelijkheid te besp
reken of het een goede optie is om een
journalist tijdens het bezoek mee te laten lopen
en het verhaal op te laten tekenen. Of
dat Minister Dekker het liever low profile houd
t. Kun jij mij deze gegevens verstrekken?
3. Om het bezoek alvast voor te bereiden zouden
we graag wat algemene informatie over
onze organisatie toesturen aan Minister Dekker.
Kan ik dit naar jou sturen of heb je de
-

_______

contactgegevens van zijn secretaresse?
Ik hoor het graag.
Alvast bedanktl
Met vriende’ijke groet,
Achmea Stichting Achmea Rechtsbijstand
10.2e
10.2.e
Spoorlaan 298 5017 JZ Tilburg
Postbus 4116 7320 AC Apeldoorn
1O.2e:F (013) 462 11 21
10 2
ç.ij]j
tj
W www,achrneprechtshiistend.nl

—

Van: 110.2e
Verzonden: woensdag 11juli 2018 10:03
Aan: Dingemans, FM (Femke)
CC: 10.2e
Onderwerp: FW: Werkbezoek minister Dekker
aan Stichting Achmea Rechtsbijstand
Ter info.
Vriendelijke groet,
1W4
11

-

12 juli as.

Van 1102e
BD/DRB [mailto 10 2 e
@mrnvenj nIJ
Verzonden: dinsdag 10 juli 2018 17:32
Aan:
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichti
ng Achmea Rechtsbijstand 12 juli as.
Top dank! Ik ga het doorgeven en wij gaan
nog even kijken of er andere dingen zijn
die hij zou willen weten. En dan kom ik begin
augustus bij je terug met de namen etc.
Goede vakantie alvast! Groeteni O.2.e
Van: 10.2 .e
[mailto 10.2e
achmearechtsbijstand.nlJ
Verzonden: dinsdag 10 juli 2018 9:55
Aan: 10.2e
- BD/DRB
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan
Stichting Achmea Rechtsbijstand 12 juli as.
Dag 10.2e
-

-

Bij deze kan ik de afspraak op 22 augustus bevestigen.
Zou je mij begin augustus nog de namen van de bezoek
ers willen doorgeven? En of er nog
andere vragen zijn die tw1r nog beantwoord wil
zien? Ik stuur je dan vooraf nog een definitief
programma, met adresgegevens en informatie over
bijvoorbeeld parkeren (in onze eigen
parkeergarage).
Vriend’lijke proet,
10.
2.ë
Van: 10.2e
[mailto:lO.
e
BD/DRB 2
@minvenj.nl]
Verzonden: maandag 9 juli 2018 15:49
Aan: 10.2e
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichti
ng Achmea Rechtsbijstand 12 juli as.
Heel graag, dank!
Van: 10.2e
mailto: 10.2e
@achmearechtsbijstand,nlj
Verzonden: maandag 9 juli 2018 15:43
Aan: 10.2e
BD/DRB
Onder erp: RE:Werkbezoek nilhister Dekker aan Stichti
ng Achmea Rechtsbijstand 12 juli as.
Dag
.
2
eO.
,
-

-

-

Ik verwacht dat datum en tijd wel passen. Ik check
dat hier en stuur je uiterlijk morgen een
bericht.
Vriendelijke groet,

_____________

1 0.21
Van: 10.2e
BD/DRB [mailto10.2e
@minvenj.nI)
Verzonden: maandag 9juli 2018 14:09
Aan: 0.2e
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichti
ng Achmea Rechtsbijstand 12 juli as.
Dag 10.2 ik heb van het secretariaat een mog
elijke datum (onder voorbehoud) voor
het werkbezoek doorgekregen: woensdag 22
augustus, vertrek vanuit DH om 15.00u,
met wat marge is hij dan om 16.30u in Tilburg,
De minister geeft de voorkeur aan
werkbezoeken van maximaal 2 uur dus zou
dan rond 18.30u weer vertrekken.
Zou zoiets voor jullie mogelijk zijn, qua datu
m en ook het moment zo aan het eind
van de dag?
Groeten 10.2e 1
Van: 10.2e
[mailto: 10.2e
achmearechtsbijstand.nlj
Verzondén: dondérdag 5 juli 2018 9:17
Aan: 10.2e
BD/DRB
Onderwerp: RE: Wérkbezoek minister Dekker aan
Stichting Achmea Rechtsbijstand 12 juli as.
Dag 10.2e
Dat zou mooi zijn. Mocht je tussen 12 en 27juli viagen
hebben, kun je contact opnemen met
mkr’[innrrians, manager Bedrijfsbureau van SAR.
Haar e mail adres is
10 2 e
.3chjuP1rr hr bij.t.njj
en haar telefoonnummers
Vriendelijke groei,
1o.2:è
-

-

-

-

-

-

Van: 10 2e
BD/DRB [mailto:10.2e
minvenj.nl}
Verzonden: dbnderdag 5 juli 2018 9:00
Aan: 10.2e
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichti
ng Achmea Rechtsbijstand 12 juli as.
Dag 10.2e
Dank vo je bericht. Ik ga het doorgeven (had
al gezegd dat het waarschijnlijk lastig
ging worden) en ik kom bij je terug over een
nieuwe datum. Is er iemand met wie ik
gedurende jouw vakantie contact kan houden
hierover, of denk je dat dat niet nodig
is?
-

-

Groeten 1O.2e,[
Van: 10.2e
[mailto:1
0
.e
2
1
achmearechtsbijstand.nl]
Verzonden: woensdag 4 juli 2018 16:28
Aan: 10.2e
BD/DRB
Ondeièi: RE: Werkbezoek minister Dekker aan
Stichting Achmea Rechtsbijstand 12 juli as.
Dag 1O.2e
Volgende week wordt lastig; augustus lukt wel
Ik heb intern in kaart gebracht wat we kunnen doen.
Voor volgende week donderdag krijgen we
het wegens beschikbaarheid van de juiste deskundighei
d niet voor elkaar om het programma te
laten zien zoals we dat aan .eni
e ij02hebben getoond Als de agenda van de minister
dat
toelaat, zouden we hem daarom heel graag in augu
stus ontvangen. kun je dat nagaan? W
hebben voor die maand geen verhinderdata.
Concept programma
Het programma ziet er dan wat ons betreft als volgt
uit, maar kan naar aanleiding van vragen
van de minister natuurlijk worden aangepast:
1 Meeluisteren met ‘101 c
-

-

2. Toelichting
(afh. van tijdsbp mcl. lunch);
3. Toelichting 1O.1.c
4. belichting ,1O.1
5. Gebruik van
6. Vragen en afronding.
Met een goede tijdsbewaking kunnen we dit programma
binnen een bestek van ongeveer 3 uur
.

_____

___

dDorlopen.
We horen het graag.
Vriendelijke groet,

10.2e
Achrnea Stichtin Achmea Rechtsbijstand

10 2e

Spoortaan 298 5017 JZ Titburg
Postbus 4116 t 7320 AC Ape’doorn

1o;2é
‘ 10 2

-

K .R41038571

Ktjk op de Juridische Barometer 2017 - 2018..
10.2e
Van: 102e
BD/DRB [mailto:
@minvenj.nl]
Verzonden dinsdag 3 jUli 2018 14:29
Aan: 10.2e
OnderWerp: Wérkbezoek minister Dekker aan Stichti
ng Achmea Rechtsbijstand 12 juli as.
Urgentie: Hoog
Beste i10.2
Zojuist sprak ik ook al in op je voicemail, hierb
ij de boodschap ook nog even per mail.
Minister Dekker heeft aangegeven graag
op werkbezoek te willen bij Stichting Achm
ea
Rechtsbijstand, en wel volgende week dond
erdag 12 juli tussen 10 en iSuur (dat
is
inclusief reistijd vanuit Den Haag).
Zou dat kunnen? Zo ja, zou je een voorstel
willen doen voor een conceptprogramma?
De minister kijkt graag met mensen op de
werkvloer mee, dus als daar ook
mogelijkheden voor zijn, dan zou dat erg gewa
ardeerd worden.
Heel graag als je hierbij zou kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
10.2e
Programmateam rechtsbijs tand
-

-

-

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtsbestel
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20011! 2500 EA 1 Den Haag

:
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor
u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan
u is toegezonden, wordt ii verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verw
ijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that
is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the

sender and delete the rnessage. The State accepts
no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Justice and Security
DISCLAIMER*

t.

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het
is daarom niet toegestaan dal u deze informatie
openbaar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender
aangeeft dat dii wel is toe gestaan. Als dit e-mail
bericht niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend
om het bericht en kopieën daarvan te vernietigen.
Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen
wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvan
gt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij
is van virussen of aantasting door derden.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor is
u bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan
u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijder
en. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,
die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van beric
hten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not
intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts
no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic trans
mission of messages.

Ministry of Justice and Security
DISCLAIMER***

t.

**

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is
daarom niet toegestaan dat u deze informatie
openbaar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender
aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht
niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend
om hef bericht en kopieën daarvan te vernietigen.
Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen
wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt
volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en
vrij is van virussen of aantasting door derden.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is beste
md. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan
u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en liet bericht te verwijder
en. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,
die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van beric
hten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not inten
ded for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

**fl***t****fl*****t****DFSC[fij MER*****

*.

-

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom
niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft
dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht
en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet
garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virusse
n of aantasting door derden.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien
u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verban
d houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for
you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transrnission of
messages.
Ministry of Justice and Security
*

**

DJSCL.AIMER

**

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toeges
taan dat u deze informatie openbaar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de veriender aangeeft dat
dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht
en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garand
eren dat het bericht dat u ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virusse
n of aantasting door derden.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaa
rdt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you.
1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are reques
ted to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damag
e of any kind
resulting from the risks inherent in the clcctronic transmission of
messages.
Ministry of Justice and Security
DISCLAIMER**

**

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toeges
taan dat u deze informatie openbaar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat
dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht
en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garand
eren dat het bericht dat u ontvangt volledig en

tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vnj is
van virussen of aantasting door derden.

(

46
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

E
:DEL0

!10.2e

RE: RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting
Achmea Rechtebijstand 22 augustus as.
donderdag 16 augustus 2018 9:39:24
imeae0oinnçi

Beste 10.2e 1 dank voor je toelichting.
Hierondr dè namen van de mensen die mee komen
naar het werkbezoek van minister
Dekker op 22 augustus:
.10.2e
Ed4irld f4esschaert
10.2e
-10.2e
10.2e
Na vandaag ben ik op vakantie Mijn collega
10 2e
die ook mee zal gaan
naar het bezoek, staat in cc en is bereikbaar vöor
eventuele zaken die nog opkomen.
Heel veel dank voor de Organisatie!
Met vriendelijke groet,
-

-

ZEE

—

*

Van: 10.2e
[mailto: 10.2e
©achmearechtsbijstand.nl]
Verzonden: maandag 13 augustus 2018 15:40
Aan: 10.2e
BD/DRB
Onderwerp: RE: RE: Wërkbézoek minister Dekker
aan Stichting Achmea Rechtsbijstand 22
augustus a.s.
10.2e
,.-

Hierbij de toelichting met betrekking tot

Er is parkeergelegenheid onder ons pand aan de Spoorl
aan. De ingang bevindt zich op het pad
naar parkeergarage Tivoli (tussen het pand van Interpo
lis en Rabobank) aan de linker kant. De
chauffeur kan zich melden bij de slagboom, de beveili
ging is op de hoogte van de komst van de
heer Dekker.
10.2e
de heer Dekker ontvangen.
Een lijstje met namen van de mensen die aanwezig zijn
ontvang ik graag.
Met vi ienclelijke groet,
Achmeaj Stichting Achmea Rechtsbijstand
10.2é
1O.2.e
Spoorlaan 2981 5017 JZ TIibur8
Postbus 41161 7320 AC Apeldoorn
F(013) 4621121
10 2e

10.2e
wwi echrnearechtsbijstand.nl

Van 10 2e
J BD/DRB
Verzonden: donderdag 9 augustus 2018 15:15

Aan:l10.2e
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekker
aan Stichting Achmea Rechtsbijstand 22 augu
stus
a .s.
Beste i1O.2e zou ik nog een paar dingen
mogen vragen:
Kan je me vertellen wat 0 1 czijn de
hier onder in het programma staan
2 Dan
kan ik net iets meer toélfcliting geven aan
de minister over het programma dat hij
gaat meemaken.
Is er parkeergelegenheid, en hoe komt de
auto van de minister daar in? Dan kan ik
dat doorgeven aan cle chauffeur zodat de
aankomst soepel verloopt,
Heb je een lijstje nodig met de amen van
de mensen die aanwezig zullen zijn (naa
st
de minister)? Dan ga ik daar voor zorgen.
Veel dank!

.a

-

-

Met vriendelijke groet,
10.2e
Van: 10.2e
[molltoiilo.2e
Verzonden: dindag 7 augustus 2018 1413
Aan: ,0.2e
BD/DRB
Onderwerp: FW: Wërkbezbékrninister Dekker
aan Stichting Achmea Rechtsbijstand 22 augustus
a.s.
Beste 10.2e
-

10.2eniet sinds vorige week van haar zwangerschaps
verlof, daarom neem ik de Organisatie van
het werkbezoek nu van haar over.
Graag ontvang ik de namen van de gasten die vanu
it het ministerie aansluiten bij het
werkbezoek en de informatie op de openstaan
de vragen van 10.
Praktisch: stelt de Minister het op prijs dat we
iets te eten aanbieden tijdens het bezoek.
Gezien het tijdstip).
Onze communicatieadviseur zou graag in contact trede
n met de woordvoerder van Minister
Dekker. Dit om de mogelijkheid te bespreke
n of het een goede optie is om een journalist
tijdens
het bezoek mee te laten lopen en het verhaal op
te laten tekenen. Of dat Minister Dekker het
liever low profile houdt.
-

-

Kun jij mij deze gegevens verstrekken?
Zoals afgesproken stuur ikje hierbij ook alvast het
programma en de informatie over Stichting
Achmea Rechtsbijstand (ter voorbereiding werk
bezoek aan SAR):
Programma:
16.30 16.45 uur: ontvangst door Jos Sewalt, direc
teur Stichting Achmea Rechtsbijstand en
‘10 2 e
Stichting Achmea Rechtsbijstand
16.45 17.45 uur Meeluisteren 10.1
.c
17.45 18.00 uur Toelichting 1O.1.c
18.00 18.15 uur Toelichting 10.1.c
18.15 18.30 uur afsluiting & ruimte voor vragen
informatie over Stichting Achmea Rechtsbijstand
(ter voorbereiding werkbezoek aan SAR)
Vlog over rechtsbijstand:
bnps://www,voutube.com/watch ?timecontinue=2&
vb8BO0PP2QY
Filmpje Ik heb een juridisch probleem:
htts://yputu .be/Rl2kLi UXdz1U
De juridische Barometer:
Kijk op de Juridische Barometer 2017 2018
-

-

-

-

-

-

-

Website SAR:
www.achmearechtsbijstand.nl
Jaarverslag Raad van Toezicht 2017
zie bijlage
Organogram SAR
zie bijlage
-

-

-

Met vriendelijke groet,

Achrnea! Stichting Achmea Rechtsbijstand
10.2e
1 O.2.é
Spoorlaan 298j 5017 JZ Tilburg
Postbus 4116( 7320 AC Apeldoorn

102e
10 2e

H013) 4621121
-

wwwehrpeprechtsbiistaridnl

Van 1102e
BD/DRB<102e
rij>
Verzonden: maandag 6 augustus 2018 14:3
9
Aan 102e
102e
Onderwerp: RE: Werkbezoek minister Dekk
er aan Stichting Achmea Rechtsbijstand 12
juli as.
Beste 10.2
Dank voor je mail, ik was zelf ook op vaka
ntie de afgelopen twee weken dus kom
er
daarom nu pas op terug. Mbt je vragen:
-Mbt eten: ik begreep dat dit waarschij
nlijk niet hoeft, dat ga ik even nog een
keer
checken.
-Ik zal even overleggen hier m.b.t, even
tuele media-aandacht en dan kom ik bij
je
terug.
De informatie kan je aan mij sturen, ik
zal een dossier voor de minister samenstel
len
(met ook daarin het programma etc wann
eer jullie die hebben).
-

-

Dankl
Met vriendelijke groet,

1O.2.e
45

=

(

45

0

45

(

II
(ii

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen;

O.2.e
RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea
Rechtsbijstand
opnemen filmpje
donderdag 16 augustus 2018 12:43:00
inaae001.onp

-

22 aug

-

voorbereiding voor

Ik ben er zelf ook hij. n ja ik bereid wel wat voor zodat
hij war kan zeggen. Reik ik hem dat
moment wel aan. Komt goed! En fijne vakantie!
Gr. i±noriid
...

=
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=
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
BijIaen:

1O.2.e
lï0.2.é
RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechtsbijstand
donderdag 12 jut 2018 16:47:15
_-

-

22augustus

Hol 10.2.e
Zou jij voorzichtig kunnen informeren of dinsdag 28 augustus van
17.15
18,30J18.45u tot de mogelijkheden behoort. Graag verneem ik ook
de exacte locatie
zodat we de reistijd goed kunnen inschatten,
Indien dit moment niet schikt behoort ook vrijdag 24 augustus van
16.30
18.00u
wellicht tot de mogelijkheden. Beide zijn nog geen keiharde toezeg
gingen, maar ik
hoor graag of deze data bij hun ook tot de opties behoren.
Groeten,
k102.eI
Van: 10.2.e
-BD/DRB
Verzonden: dinsdag 10 juli 2018 18:28
Aan: 1O.2.e
BD/DBO/M&B
Onderwerp: RE; Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechts
bijstand 22augustus
—

—

Helemaal goed dank!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

=29

-
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Van:
Aa n
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen;

rLEJi,

8D1DCONLr&ll
BDIDR SBA
RE: Werkbezoek Sander Dekker 5 sept 10:30
vrijdag 17augustus2018 12:13:11
lmpoeOD5,iop
imepepg6.png

102 e

-

12:00

imcie0Q7.enci
irnecie008 .png
imageOO9onci

0k dank Edmond. Zou jij dan 10.2e
(of iemand anders) van DCOM willen vragen
om mee te gaan op 5 september? Dank!
Groeten 10.2e
Van: Mschaert, E.M. BD/DCOM/P&8
Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 14:31
AanHIÛ2A
-BD/DRB
cc:1O.2.e
BD/DRBIS8A; Krreman,drs. H.].B. BD/DGSenB
Onderwerp: RE: Werkbezoek Sander Dekker 5 sept 10:30 12:00
Dank.
-

-

-

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: 10.2e
1/]3 102e
Datum: dinsdag 14aug.2018 1:54 PM
Aan: Messchaöri, E.M. BD/DCOM/P&B <m.messyhaerLn in invenjjij>
Kopie 102e
BDDRB/SBA 1102e
imjni’unI> Karraman drs Ii J B
BD/DGSenB 10.2e
:Inh\’ll.jJij>
Onderwerp: FW: Werkbezoek Sander Dekker 5 sept 10:30 12:00
Hol ctmönd, ter info: op 5 september gaat rvlRB op werkbezoek naar
het Nationaal
Programma Rotterdam Zuid (is niet via Digijust gegaan) van directe
ur £slarco Vastr.
We zijn bezig met de voorbereidingen daarvoor (ik ben vanaf as vrijdag
twee weken
afwezig dus maak alvast een start met het dossier etc. en in Rotterdam
zijn ze bezig
om het proc
-

-

:1

Groeten 10.2e
Van: MarczPastors [mailto:110.2e
1
Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 7:36
Aan Karrenian, drs H J B BD/DGSenB
CC: 10,2e
(10.2e
©rotterdam.nl); 10.2e
lzw. S.C. BD/DRB; 10.2
10.2e
Onderwerp: Re: Wérkbezöek Sander Dekker 5 sept 10:30 12:00
10.2e
In afstemming met de gemeente 10.2e4
directeur van de wijkteams Rotterdam
-

-

breed, en 10.2e
jurist bij Werk&inkomen), stellen we het
volgende voor,
uitgaande van
90 minuten totaal bezoek, woensdag 5 septembe
r van half II tot I2it..
10 minuten inloop en nprz
25 in inuten wij kteamaanpak
20 minuten gesprek met wijkteam/vraagwij
zer professionals en clienten (10.2e)
25 minuten integrale rechtspraak evt ook Mee
sters ad maas
1 0 minuten conclusies en vervolgafsprakeii
liet onderdeel echtspraak kan evt nog word
en vervangen.
UQCI is minister Dekker te laten zien hoe iffteg
raie hulpverlening werkt en dat we moeton
onderzoeken of er mogelijkheden zijn om igv
justitiele kwesties doortastender te
ondersteunen door integrale hulpverlening in
te zetten ipv de öude situatie, wain er tach
enigsy ins ongecoordineerd gebruik wördt gem
aakt van specialismes. Daarbij moet worden
aangetekend dat we midden in het proces zitte
n om dit soort hulp\ erlening (handelen
vanuit het geiin, niet vanuit de kokers) lot een
routine te maken en de s ijkicams nog een
hele lijst aan te ontwikkelen hulp!dienstverlenin
gsaspecten in te vullen hebben.
We kijken nog of er een wethouder bij kan zijn,
Langen van hulpverlening ofGraus
van armoede en schulden. Locatie is nog niet
bekend, bij ons of ergens op Zuid waar het
laagdrempeliger is.
Vraag: Hebben jullie nog schriftelijke infor
matie over het traject waar julle in zitten,
en
achtergrond info over icclitsbijstand!sociale ad
ocatuur?
Groet! rularco.

p 24juli 2018 om 16:47 schreef KisiTernan. drs. 11.J.B
0
.
1O.2e

-

BD/DGSenB

Dag nrco,
Zoals zojuist telefonisch afgesproken hierbij mijn
aantekeningen van onze bespreking over de opzet
van het
werkbezoek van Sander Dekker aan NPRZ puntsg
ewijs geordend.
Doel en aandachstpunten

11.1

:‘ 1.1

Wat willen we aan bod laten komen tijdens
liet werkbezoek?

De integrale intake door een wijkteam (ism gemee
nte Rotterdam, cluster MO)
Wat zijn de juridische kwesties waar professionals
(generalistische hulpverleners) tegenaan lopen?

• Wat zijn hulpverlenersvraagstukken waar juridische
dienstverleners tegen aan lopen?
casuistiek gevraagd bij 110 2 e
W(meesters aan de Maas)

2.è

heeft input rond

• Gesprek met bewoners (bijv mensen met een uitkering
cf werkbezoek Maxima aan Zuid) bij ‘vie snel
duidelijk werd dat het schijnbare probleem (werk) niet de
kern van de problematiek was. maar dat er andere
hulpverlening nodig was.
In feite zien we 3 stappen:

111

11.1

-

-.

11.1

(

Wie worden betrokken hij het bezoek?

• Vanuit gemeente: wijkteam/MO
• Vanuit gemeente: werk en inkomen
• Bewoners
• OM, rechtspraak, juridische dienstverleners
Veel dank dat jullie dit willen organiseren. Ik denk dat dit
bezoek ons en ook Sander eiförm helpt-bij het scherp
stellen an ons gezamenlijke beeld van de kansen van betere
aansluiting van de rechtsbijstand op
ontwikkelingen rond de integrale aanpBk.
Tijdens mijn aLantie (san 30juli tot 27aug) kunnen jullie
10 2e
(zie cc en 102e
bereiken
voor de voorbereiding van het werkbezoek. Ik zal
ook Rionnevçld, directielid van het juridisch loket
inlichten. Met hem erbij praten ve graag verder over de
opzet van een experiment waarin we verder kunnen
uitwerken wat we ‘oor ons zien. Zoals ik al zei kan dat pas
na definitieve besluitvorming over de herziening
an de rcchtsbijstand.
1 larteli jke gioct,
HeeirikeKarreman
Met vriendelijke groei.
kc1irrcriiii
Programmadirecteur Rceliisbijsiand

Ministerie van Justitie en Veiligheid
l ,ilmitkt ‘t?
1 DP 1 Den Haag 1 N27
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag
T 1O.2.e
-

10.2e
10.2e
10,2e

uuict

tLLLLt2itiJICtd ii

ni

Afwezig op

ncnsIag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor ii is bestem
d. Indien ii niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,
die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intend
ed for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistak
e, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liabilit
y for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmiss
ion of rnessages.
Ministry of Justice and Security

Marco Pastors

email: 1O.2.e
telefoon: i.2e

1

Mijnsherenlaan 6
3081 BB Rotterdam
Vt17t1I

Secretariaat: 1 0.2e
10.2e
‘1O.2.e
Dordtselaanflat, nabij metrostation Maashaven

Van:
Aan:
Cc
Onderwerp:

10.2.e
02 e
02 e
102 e
10 2 e
_LORE.’ 10 2 e
..0tiJR
RE: Werkbezoek minister Dekkeraan 5tidtin èhin Rchsbljstand
22 aug
opnemen filmpje
maandag 20 augustus 2018 14:29:43
imanepOipno
-

Datum:
BijIa9en:

-

voorbereiding voor

11;
spraken elkaar zojuist. En ik hb 0.2.e o.k net gaspro
1 en.
nsteek gesprekjes minister en directeur prima. En één jurist met casus ook zinvol.
We gaan bij
monteren wel kijken of en hoe het past in het filmpje.
Dank ook vooi signaal dat tegen de tijd dat we gan lopen veel mnsen naar huis zijn/gaan.
10 2 ewe dat hij voor sfei beelden eei der bij jullie terecht kan Dat
laat ik tusen jullie twee
Misschien ook een moment om meteen het gesprekje met de julist op te nemen.
En het is in mijn ervaring het handigst als win de gesprekjes na afloop doen. Minister
eerst (dan
kan hij daarna eventueel weg), dan directeur. Zo doc ii?
Fijn dat je 102 eaanmeld Ik ben er zelf ig ook even bij Nr em aan dat je d
t namen ven on e
heleidsmensen die meekomen ook al hebt.
Gr. 10.2.e1
Wij

=44

(

j
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Cc:
Onderwerp:
Datum:

RE: Subsidieregeling pilot consumentenrecht30
mei 2018
maandag 20 augustus 2018 13:28:07

Hallo 102 10.2e
Ik hoop jullie in de loop van de volgende
week te kunnen berichten; ben nog in
afwachting van input van enkele collega’s.
Wat ik mij al le7ende nog afvroeg is het
volgende. Hoe is bij Rechtwijzer uit
elkaar de
bevoegdheid voor de raad geregeld
om een eigen bijdrage op te leggen die
afwijkt van
het Bebr? Daar staat niets over in het
subsidiereglement

4i

11.1

:

,
Groet 10.2e
Van: 10.2e
[rnailto:l10.2e
irvr.org]
Verzonden: donderdag 2 augustus 2018 10:2
4
Aan: 10.2e
BD/DRB/TR
CC: 10.2e
Onderwerp: FW: Subsidieregeling pilot cons
umentenrecht30 mei 2018
Dag 10.2e
Kan jij ons al iets melden over stand
van zaken voor wat betreft de subsidier
egeling ?
Wij werken toe naar een start van de
pilot in september/oktober as.
Verneem graag van je.
Vriendelijke groet,
l02,
-

=23

=

(
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Van:
Aan
Cc:

jrtE.r1
102e
102.e

Onderwerp:

RE: Werkbezoek minister Dekker aan Stichting Achmea Rechtsbijstand
opnemen filmpje
donderdag 16 augustus 2018 12:43:00
n,aneOOI.onn

Datum:
Bijlagen:

-

I2L12aE
-

22 aug voorbereiding voor
-

Hi,
Ik ben er zelf ook bij. En
ik bereid wel wa voor zodat hij wat ken zeggen. Reik ik hem dat
moment wel aan. Komt goedl En fijne vakantiel
Gr. Edmond
,..

=44-

(

=44
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

iO.2.e
RE:
woensdag 22 augustus 2018 9:52:34

Dank voor scherpte!
Verzonden mc BIckBerry Work
(www.btackberry.com)
Van 10 2 e
BD/DRB/SBA <10 2 e
Datum: woensdag 22 aug. 2018 9:50 AM
Aan: Mschaert, EM. BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE:
-

Hoi! Paar gedachten.
Van: Messchaert, E.M. BD/DCOM/P&B
Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 9:35
Aan:l 0.2.e
BD/DRB/SRA
-

(

Onderwerp: FW:

11.1
1 1-.

1

11.ij

Van: Messchaert, EM. BD/DCOM/P&B
Verzonden: dinsdag 21 augustus 2028 15:40
-

Aan:1Q.2.e
Onderwerp:

11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
111
111

11.1
11.1
11.1
11.1

11.1
111
11.1

11.1
11.1

11.1
11.1
Iti
Iti

-

BD/DCOM/P&B

:11.1

1
cfrncmc Messchacrt
Woordvoerder
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 j 2500 EH Den Haag
£

T
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Van
Aan
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

10 2 e
102 e

10.2.e

02e

ototn 10 2 e

DQLQ0 Carreman, drs, H.3.B. BDfOGSen8

ËiInpJe ièrkbeioek Dekker op Rechtsbljstand bij
de Tijd
donderdag 23 augustus 2018 15:37:47
maneOli .unc
mape0p2.pno
imaeQQ3 .onn
imeaeo04.nno

Coflega .10.2.e,van DCOM heeft gisteren tijde
ns werkbezoek Sander Dekker aan Achmea een
filmpje gemaakt. Deze is zojuist door de social med
ia collega’s gedeeld via twitter en staat u ook
op onze Linkedin Rechtsbijstand bij de Tijd.
Grt 10.2.e
LôhituiidViseur al
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie
Turfmarkt 147 1 2511 OP Den Haag
1
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag
T

102e

102e

Wifl”IIJI

Werkdagen: ma-di-do-vr
Voor een veilige en rechtvaardige same
nleving

ji
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Van:
Aan:
Onderwerp;
Datum:
Bijlagen:

Protocol MtnV&J 080
10.2.e
FW: Protocoloverleg MRB 2018.08.21
donderdag 23 augustus 2018 14:16:38
P8 naam edvocaat,rnso

Ho!
Zoals in het verslag al kenbaar gemaakt wenst de minister ook
graag een werkbezoek
aan de doelgroep zelf af te leggen. Zouden jullie met een voorstel
kunnen komen?
Tijdens het overleg kregen we nog een tip voor een dergelijk advoca
tenbureau van
10.2.e
Bijgevoegd zijn mail met de desbetreffende contactgegevens.
dok hoor ik graag of een het advocatenkantoor Meesters aan de
Maas in het
bestaande programma van 5/9 kan worden opgenomen.
Dank!
Met vriendelijke groet

10.2e

(

Ministerie van 3ustitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (D8O)
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag

Postbus 20301

1 2500 EH 1 Den Haag

M(10,2,e
w.köfférdil7veni

Van: Protocol MinV&] DBO
Verzonden: dinsdag 21 augustus 2018 15:26
Aan: Bfliinsma, mr. d?s:’M.P. BD/DBO;1O.2.e
BD/DCOM/P&B; Eerde, K. vanr
BD/DCOM/P&B; 10.2.e
BD/DBO/BP&E; 10.2.e
BD/DBO/BP&E; NlIhuls;I.
BD/DCOM; 10.2e
BD/DBO/ADVIES; 10.2.e
BD/DBO; 10.2.e
BD/DEIA/JBP, 10 2 e
BD/DEIA
CC: 10.2.e
BD/DRB/SBA; 10.2.é
BD/DBAenV/IenK;1O.2.e
BD/DRB/RG; l0.2.e
BD/DSenJ/J; Klaasen, drs. H.M.- BD/Innovatieteam;
l0.2.e
BD/Innovatieteam; 1
BD/DGRR/DSK;i02.e
10.2.e
4BD/DSenJ/J, 10 2 e
BD/DBAenV/AKenJ, 10 2 e
BD/DGM/DRM/KS, 10 2 e
102.é BD/DSenJ/J; 10.2.e
BD/DEIA/EU; l0.2.e
BD/DBAenV/SB;
BD/DBAenV/SB; ]10.2.e
1O.2.e
BD/DRB;l0.2.e
BD/DRB/SBA; Alkeifla, W BD/DCOM/P&B; Barefllse, R.J.- BD/AL; BD/CLUSTE
R SG/DBO/AD VIES;
10.2.e
BD/DJOA/JBOZ; l0.2.e
BD/DRC/CV;10.2.e
BDJDGPOL/PBT/PT; ‘1 0.2.e
1- BD/DEIA/EU; DGRR Parlementair DGRR/BJZ;
DGSenB Staf;
l0.2.e
BD/DCOM/C&R; DWJZ Parlementair; 10.2.e
BD/DRB/RG; 10.2.e
102e
BD/DAS/AS, 10 2 e
BD/DI1/BVA, 1kk1ng MA, 1 B’ BD/DCOM/P&B, 110 2 e
tol
BD/DGRR/STAF; ‘1O.2.e
BD/DGPDL/PBT/R&S; 10.2.e
BD/DCOM/P&B;
Messchaeft, E.M BD/DCOM/P&B; NCTV Staf NCTV;
1 0.2.e
BD/DBO; 102.e
O2e
1
BD/DRB; Pelit, E.W- BD/DCOM/P&B; ‘10.2.e
BD/DGPOL/PMP/FMI; 1
1
0.2.e
BD/DCOM/P&B; Postbus Werkbezoeken DGPOL; SëEetariaat Minister van Veitighéid
en Justitie;
Secretariaat Minister voor Rechtsbescherming; Secretariaat Staatssecretaris
van Veiligheid en
justitie;10.2.e
BD/DRBJRG; 10.2.e BD/DSenJ; 10.2.e
BD/DGRR/STAF
Onderwerp: Protocoloverleg MRB 2018,08.21
L.S.
Bijgaand treft u de conclusies aan van het informele/schriftelijke agenda
overleg met de
minister voor Rechtsbescherming tijdens het agendaoverleg d.d. 21
augustus 2018.
Het eerstvolgende protocoloverleg zal op donderdag 6 september plaatsv
inden, gelieve
hier met uw advisering rekening mee houden.
UITNODIGINGEN:
Buiten reikwijdte verzoek
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Buiten reikwijdte verzoek

DOSSIERS:
Onderstaande dossiers zijn tijdens het protocoloverleg besproken.
Het betreft hier
reeds goedgekeurde werkbezoeken.
22/8 Stichting Achmea Rechtsbijstand
>> Geen bijzonderheden.
5/9 Nationaal Programma Rotterdam Zuid
» Actie 1O.2.e
11.1

Hiervoor kan een apart werkbezoek georganiseerd worden.

Prntnrol 7I hirn,ir rnnt-rt- ,nnmn

Buiten reikwijdte verzoek

_•
•

Met vriendelijke groet,

:••4-

1O2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (DBO)
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag

Î’4 io:2e
102.e
www rjjiçsoverheid ni/verij

56a
10.2.e

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijla9en:

10.2.e
RE: naam advocaat
dinsdag 21augustus 2018 11:59:59
ImaneOOlonci
imaaegg2.ona
magepll.unn
imageOO4.ong

En mocht er animo zijn, dan kan ik natuurlijk even de
linking pin zijn, Gr. i1Q.2.e
Van: 102.e
“‘-BD/DBO/M&B
Verzonden: dinsdag 21 augustus 2018 11:14
Aan: 1O.2.e
BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: RE: naam advocaat
Top!
-

Met vriendelijke groot,

1O.2.e

(

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuriing (DBO)
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag

10.2.e’.

—

uytuni

-

www rnksoverheid.nI)veni

Van:1 O.2.e
BD/DBO/ADVIES
Verzonden: dinsdag 21 augustus 2018 11:10
Aan: 10.2.e
8D/DBO/M&B
Onderwerp: naam advocaat
Ha 10.2.e
102.e
is oprichter en advocaat bij 0.2.e. 11.1
-

-

10.2.e
Met vriendelijke groet,

-

1O.2.e
Adviseur Directie Bestuursondersteuning
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning
Turfmarkt 147
Postbus 20301

2511 DP 1 Den Haag
1 2500 EH 1 Den Haag

T 1O.2.e
M 1O.2.e
10.2.e gmkynn1
www. rijksoverheid. nI/venj
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

=
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58
Van:
Aan:
Cc
Onderwerp:
Datum:

1O.2.e

8O/DR8/SBA
Protocol MjnV&3 000
02e
BD/DRB/RG 102e
RE: Protocoloverleg MRB 2018.08.21
donderdag 23 augustus 2018 14:20:01
-

ODJDCOM/P&S

Hoi 1O.2.e
De bschilbaarheid van advocatenkantoor Meesters aan de Maas op 5/9 wordt
door
mijn collega 1Ö.2.e
geverifieerd. Komen we begin volgende week bij je op
teruq.
MetlO.2.e gaan we daarnaast aan de slag met een voorstel voor een goed
werkbeioek aan de doelgroep. Naast advocaten (dank voor de tip!) zou je ook
kunnen
denken aan bijvoorbeeld sociaal raadslieden of een wijkteam. Gaan we mee
aan de
slag; op welke termijn zou dit werkbezoek plaats moeten vinden en hoe lang
is
ongeveer beschikbaar denk je?
Groeten,
iO.2.e

(

=
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

1O.2.e
Karrernan, drs. HJ.8. BDIDGSenB
RE: Bezoek SAR
donderdag 23 augustus 2018 8:55:44
—

We hebben straks een overleg met riit€ staan over Financiën (t.b.v. bespre
king BR),
ik wilde haar dan even mondeling teruçjkoppelen over het bezoek.
Goede reis terug!
Van: Karreman, drs. H.1B. BD/DGSenB
Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 23:01
Aan: 10.2.e
BDJDRB/SBA
Onderwerp: RE: Bezoek SAR
Thx! Morgenmiddag vlieg ik, dus mijn reactie komt noet zo snel.
Stuur je deze terugkoppeling ook aan Anita?
-

-

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

2
van:
.
e
IO.

BD/DRB/SBA <i1O.2.einni.nl>
Datum: woensdag 22 aug. 2018 18:58
Aan: Karrernan, drs. H.J.B. BD/DGSenB <ljO.2.e
uhienjni>
Kopie 10 2 e
BD’DRB <10 2 e
102e_BDDJBc102enr:,inl’>
Onderwerp: Bezoek SAR
-

-

‘J4»

(

10 2 e

Dag Henrike,
Vanmiddag met de minister op werkbezoek bij Stichting Achmea Rechtsbijstan
d geweest.
We deden een (beetje) verkort programma van het bezoek dat jij en ik eerder
hebben
afgelegd. 10.2.e
was weer op dreef in de telefonische intake en JsSewa1t liet zijn
medewerkers steeds het woord voeren. Minister was enthousiast en geïnteresseerd
, vroeg
door op casus en processen, vooral bij de afweging om toch even een stapje verder
te
zetten dan de juridische merites van een zaak zouden rechtvaardigen. Ook
aan de orde
kwam het aan bestuursorganen teruggeven van de ervaringen van de medew
erkers van
Achmea en (de lol in) het ontdekken van trends en het inrichten van proeftuinen
om
nieuwe werkwijzen te beproeven. De pilot consumentenzaken die Raad en
SAR aan liet
verkennen zijn werd genoemd, minister leek er oren naar te hebben, maar SAR
hield zih
netjes aan de afspraken en zette ons allesbehalve voor het blok oid. Vanuit DCOM
liep
een camera mee om met Achmea samen een mooi filmpje voor op social media
te maken.
Aan het eind quotes van minister en .os (eea volgens afgestemd script van
10.2.e hoop
ik). Kortom, geslaagd bezoek en door1 0.2.e prima voorbereid.
Morgen in de loop van de middag volgt beslisnota oor staf van 27/8 met concep
t
Kainerbrief voor jou en Anita.
Groeten,
10.2.e
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry corn)
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Van:
Aan:
Cc:

ordHj.J.

10.2.e

Onderwerp:

RE: Aftteniming projectenfplots raad
vrijdag 24 augustus 2018 14:04:45

Datum:

Eens met1O.2.evoorstel!
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van 10 2 e
BD/DRB/TR <10 2 e j1jinynnN
Datum: vrijdag 24 aug. 2018 13:34
Aan: Karreman,drs. H.J.B- BD/DGSenB <1O.2.e
innujoI>
Onderwerp: FW: Afstemming projecten/pilots raad
HaoHenrike,
Welkom terug van vakantie, hoop dat je een fijne tijd hebt gehad.
Ik heb deze week met
contact gehad over de wenselijkheid van een door de raad te
initiëren pilot
consumentenrecht, waarbij toevoegwaardige consumentenzaken
naar een rechtsbijstandsverzekeraar
(Achmea) worden doorgeleid
11

1

maar zekerheidshalve hoor ik ook graag hoe jij hier
tegenaan kijkt voordat ik de raad bcricht.
Overigens vraagt de raad ons niet om groen licht voor de pilot, maar
ben ik benaderd om te adviseren over
de contouren van het subsidiebesluit dat voor de pilot nodig
is Voordat ik daar inhoudelijk op antwoord moet
ik echter wel zeker weten dat JenV tegen de pilot als zodanig
geen bezwaren heeft. Vandaar.
Groet 110.2.e
Van: ulO.2.e
BD/DRB/SBA
Verzonden: vrijdag 17 augustus 2018 14:00
Aan: l1Q.2.e
k.- BD/DRB/TR
Onderwerp: RE: Afstemming proecten/piIots raad
10.2.e Wat een aangename verrassing! Ben je weer terug? Ik had je maand
ag pas verwacht!
Vervelend dat die vraag al langere tijd bij ons hangt. De kernvr
aag is ook wel meteen een heel essentiële. Ik
had m op de agenda zien staan voor een overleg dat l4j3nk en
e ik hadden met,10 2 een
maar daar is
in mijn aanwezigheid e.e.a. niet aan de orde gekomen. Onder
voorbehoud van goedkeuring van orlké kan
ik zeker iets zeggen. 11.1
-

-

—

—

-

vijl
-

—

441
t

t

t

111
11.1
111
111

...---------

1

-------

i’:

,:—i

Jij kunt dat beoordelen vanuit de staande Organi
‘11 1
satie lijkt me Langs die lijnen zouden we de
Raad van een antwoord kunnen voorzien wellicht?
Overigens: op 22 augustus as. ga ik met de minister op werkbe
zoek bij SAR. Ook daarom fijn dit op mijn
netvlies te hebben.
Groeten
10.2.e

van:1O.2.e
1- BD/DRB/TR
Verzonden: vrijdag 17 augustus 2018 12:52
Aan: fTO.2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: FW: Afstemming projecten/pilots raad
hoi O2.e

Kun jij bij afwezigheid van zowel 1O.2.ëals Httnrik
e iets zeggen over onderstaande? Ik ben door
1O.?.e
gerappelleerd op de vraag die zij aan mij hadden
voorgelegd, namelijk of wij vinden dat de subsid
ieregeling
voor deze pilot deugdelijk is. Daar gaat de vraag
aan vooraf of JenV het wenselijk vindt dat de
raad
een pilot
als deze gaat draaien. lvm andere prioriteiten binnen
het programmateam (die ik volkomen begrijp) heb
ik
liierovr nog niet met jullie kunnen afstemmen.
1102 egeefi aan dat de
raad mogelijk al in september zou willen starten
dus we kunnen niet lang meer met een
reactie wachten.
Groet ilO.2.e
Van 102e
BD/DRB/TR
Verzonden: woensdag 27 juni 2018 11:03
Aan: 1O.2.e
BD/DRI3
CC: 1O2e
BD/DRR
Onderwerp: Afstemming projecten/pilots raad
Hol
Zojuist ook even met 1O.2.e gesproken. Op haar
verzoek, hierbij in het kort het doel van het overleg
(je)
zodat we snel terzake kunnen komen. Kernvraag is
of ienV ‘going concern’ wat jullie betreft een
rol
heeft
bij
het faciliteren van de raad bij pilots/experimenten
die door de raad worden voorgesteld. Aanleiding
is
het
pilotvoorstel consumentenrecht van
1Q 2 e
en waarvoor ik door lO
eben benaderd Voordat ik
2
antwoord wil ik met jullie afstemmen om:
-Te voorkomen dat ik het signaal afgeef dat de pilot
kan worden uitgerold, terwijl het programma
mogelijk andere ideeen heeft over de regie/fasering
/prioritering;
-Tot eenduidige communicatielijnen te komen.
Ik kan me voorstellen dat het contact mbt
pilots/experirnenten via het programma verloo
datb
e
iilo
i als backofflce fungeren
pt en 2
voor zover er
vragen rijzen met going concern-aspecten.
Ik veeg de stukken bij die ik van on1ving, zodat
jullie ook inhoudelijk beeld kunnen krijgen van
datgene
waarnaar de raad op zoek is.
Groet I102.e
-

i6j
Van:
Aan;
Onderwerp:
Datum:

i(prrernin, dr HJ.B.

TO[2e

.

BD/DGSenS

/A
RE: Advies bezoek sociale advocatuur
vrijdag 24 augustus 2018 18:42:32

Thx, kranig geweerd en goede uitkomst. De minister luistert in dit
soort dingen
best goed naar ons advies (of we zitten goed op ilijn op communicati
e-gebied).
Goed weekend ook voor jou! Tot maandag.
Verzonden met BlackBerry Work
(www. blackberry. corn)
Van: 10.2.e
Datum: vrijdag

-

BD/DRB/SBA

24 aug. 2018 17:56

<O.2.e

(rninvenj.nI>

Aan: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB <1O.2.e
Onderwerp: RE: Advies bezoek sociale advôcatuur
-

(

Terugkoppeling:

.1

..

11.1

—

-

‘Bespioken, ik heb mijn haken en ogen ingebracht langs onders
taande lijn en ook
jouw aanvullingen meegenomen.

(

.DCOM houdt vanavond reacties op het Nieuwsuur-item in de
gaten.
•Tot slot: minister was tevreden over interview Nieuwsuur. Benieu
wd naar de
uitzending vanavond...
Goed weekend,

10;2.e

Van:
remn, drs. HJB. BD/DGSenB
Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 12:27
Aan:10.2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: 6E: Advies bezoek sociale advocatuur
-

-

Prima lijn. Ben echt heel blij hoe je de tent draaiend houdt, heb heel relaxed
vakantie
kunnen houden, ook daardoor. Zullen we maandagochtend uitgebreid de
tijd nemen bij
te praten?

•11.1
-

——

--——

Anyway, succes met alles vandaag.

(
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: 1O.2.e
BD/DR8/SBA 10.2.e
amipven.riI>
Datum: vrijdag 24 aug. 2018 12:16
Aan Karreman drs H J 6 8D/DGSenB <110 2 e
‘m rjjj_>
Onderwerp: 6E: Advies bezoek sociale advocatuur
DCOM gaat vanmiddag nog met de minister hierover spreken 11 1
-

1 1.1

Dan schuif ik dus maar aan. Overigens
wordt hij straks na de MR opgevangen door Nieuwsuur (die willen vanavond uitzending
wijden aan
rechtsbijstand). Komt zo ook een tekst voor langs. Ik kopieer je nu weer in bij dingen
zodat je op de hoogte
bent. Als je de behoefte hebt in te grijpen hoor ik het wel, vooralsnog blijf ik even adviseren
onder het
voorbehoud dat jij met verlof bent en maandag weer aanwezig
(sorry, hallo, goede vakantie gehad?)

Van: Karreman, drs. HJ8. BD/DGSenB
Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 12:12
Aan 102e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: 6E: Advies bezoek sociale advocatuur
-

111
111

-

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van 102e

BD/DRB/SBA <102e
Datum: vrijdag 24 aug. 2018 11:37
Aan: Pe!Ît;:E.W:- BD/DCOM/P&B <ry’iJ.it(annvenJ.nI>
-

Kopte 10 2

e

BD/DCOM/C&R

BD/DCOM/P&B

10 2 e

mtaoij’>

<IP2 e
10 2 e

Lj.mi-i>
‘-,.

102 e
BD/DCOM/C&R

<1

Karreman, drs. HiS.

Onderwerp: ÏRE Adies bezoek sociale advocatuur

-

BD/DGSenB <1O.2.e

@Lminvenjii>

Beste iO,2.

111
11.1

.

.

..

..

.

-.

111.1

i1J-i
Groeten,
10.2e
Van: P1ItLW. -8D/DCOM/P&B
Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 11:14
kISD/DRB/SBA
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
BD/DCOM/P&B;:1Ö.2.e
Onderwerp: Advies bezoek sociale advocatuur
H a iO.2.Ë

-

BD/DCOM/C&R

Dank voor je toelichting zojuist, en dank voor het meelezen
korte termijn naar te kijken?

11.1

op het advies. Lukt het om hier op

_

-

•Advocaat Chris Sëifl (Korver Advocaten, 1700 volgers) reagee
rt
sceptisch: “werke’ijk? Komt u een dagje(s) meelopen voorda
t u
oordeelt?” en: “soms is de werkelijkheid niet te vatten: de minist
er
van rechtsbescherming maakt reclame voor
rechtsbijstandverzekeraar op z’n weg de sociale advocatuur
af te
branden”

11.1

‘11.1
1 1 .1

11.1

Verzonden: maandag 20 augustus 2018 16:34
Aan 102e
l02e ju>
Onderwerp: Fwd: Subsidieregeling pilot consumentenrecht30 mei 2018

Ha 10 2e

wil jij even naar de vraag van 102e

kijken

7

Hoor graag en dank alvast

Verstuurd vanaf mijn iPhone, gr 102e
Begin doorgestuurd bericht:
Van:102e
<10.2e
Datum: 20 augustus 2018 om 15:00:32 CEST

Aan:

10.2e

Onderwerp: Ântw.:
mei 2018

<1O2.e

FW: Subsidieregeling pilot consu mentenrccht30

DE bevoegdheid staat volgens mij in de subsidieregeling (of de toelichting
daarop) van uitelkaar. 10.2e heeft die destijds aangeboden aan dc
Staatscotirant, dus hij kan het nazien.
Ik weet liet niet uit mijn hoofd, 10 2e idd vragen Git ‘1
Op ma 20 aug. 2018 om 14:38 schreef 10.2e
10.2e
i.v. >
jr102e antwoorden 9Qf zal iklO2e
1
w11J
vragen 710

(

-
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lo.2:e

Van:
Aan:
Cc:

lO.2.e
102 e
10.2.e

Onderwerp;
Datum:

8D/DR0LA

GQLO&0 110 2e

QLWOLL8 102e

QLOR0LIB

RE: 20180828 input op vragen van de leden Kuiken en Gijs vanDijk.docx
woensdag 29 augustus 2018 10:38:20

(

Groet 10.2.e

van:10.2e
BD/DRB/SBA
Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 18:48
Aan 10 2 e BD/DRB/TR, 102e
BD/DRB/TR, 102 e
BD/DCOM/P&B
CC: i10.2.e
BD/DRB; I10.2.e
BD/DJDA/AIRS
Onderwerp: FW: 20180828 input op vragen van de leden Kuiken en Gijs
vanDijk.docx
-

-

-

1-la

10.2.e, :1.02.e

,

Zie jgndTJnptoor de beantwoording van twee sets KV
n.a.v. ons filmpje
over het werkbezoek aan SAR. Zou fijn zijn om dit indien mogeli
jk nog voor mijn en
102.e
verlof af te ronden, vanaf vrijdagochtend a.s. Daarna neemt
10.2.e het
van mij over. Bij DJOA heeft 10.2.e deze sets in behandeling. Hoor graag
ülIie
commentaar!
Groeten,
10.2.e
—

--

Van: 102.e
BD/DRB/SBA
Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 18:46
Aan: 10.2.e
BDJDRB/SBA
Onderwerp: 20180828 input op vragen van de leden Kuiken en Gijs vanDij
k.docx
-

-

69
1O2.

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

QLDB13LIR
1O2.e
RE: 20180828 input op vragen van de leden Kuiken en Gijs vantljk.docx
woensdag 29 augustus 2018 11:49:52

Mannen! Fijn, zo snel een reactie! Ik heb het volgende met jullie commentaar gedaan:
KV over bezoek aan Achrnea

11.1

_11.1

11i
KV civr Cijfers Nieuwsuur

111
tii.i

,

Ik leg ze zo even a
Veel dank,
Grten!

aan d Raad, c

(.

7O
Van:
Aan
Cc
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

î0.2.e
102e

10 2 e

_EQLLR6!SBA
BDP.igLLR

20180830 Vragen van de leden Kuiken en Gijs van DUk.docx
donderdag 30 augustus 2018 11:05:59

Dag 10.2.é,
Zie bigaand de conceptantwoorden op twee sets KV over het
werkbezoek van de
minister voor Rechtsbescherming aan Stichting Achmea Rechts
bijstand.
Programmadirecteur Henrike Karrernari heeft deze antwoorden
gezien. Ik had ze
eerder ook aan DCOM ( 1O.2.e
) gestuurd, maar van die zijde nog geen
reactie ontvangen. Misschien kan dat in de werkstroom mee worden
vormgegeven?
Voor vragen: ik ben vandaag nog op kantoor. Vanaf maandag is
110.2.e je
contactpersoon!
Groeten,
I10.2.

-

7ij
Van
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

102e
l$Ze
tiLCDtE
10.2.e
FW: Bewindslieden en reclame: hoe zit het eigenlijk?
vrijdag 31 augustus 2018 9:28:41

Dag 1O.2.e
Ik kwam onderstaand topic tegen op het platform van overhe
idscommunicatiernensen
Commu n catlerijk buiten reikwijdte verzoek
Misschien nteiessant om
volgen (en/of de beantwoording van de Kamervragen te plaatsen,
als ze uit zijn).
Succes met Harhers en dank voor de fijne samenwerking de afgelop
en tijd!
Tot in oktober,
Groeten!
1O.2.e

t

Van:
Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 9:25
Onderwerp: Bewindslieden en reclame: hoe zit het eigenlijk?
-

.-

Minister Dekker (Rechtsbescherming) legde vorige week woensdag een
verkbezoek af aan Stichting Achmea Rechtsbijstand. Op de werkvloer sprak
hij
met juristen en andere medewerkers over de rechtsbijstand en
rechtsbijstandverzekeringen en problemen die burgers soms bij juridische
procedures ondervinden.
Het afleggen van werkbezoeken is een beproefd middel voor bewindslieden
om te
veten wat er speelt in de samenleving en het bedrijfsleven. Daarom gaan
bewindslieden er ook geregeld op uit. Vaak delen zij hun ervaringen vervol
gens
op hun sociale mediakanalen.
Het filmpje dat minister Dekker over zijn werkbezoek aan Achmea op Twitte
r
plaatste is vorige week niet overal even positief ontvangen.
‘Gaat @SanderDekker nu onvervaist reclame zitten maken voor een
rechtsbijstandsverzekeraar?’, aldus een volger op Twitter. Anderen waren van
mening dat de directeur van Stichting Achmea Rechtsbijstand in het filmpje
wel
erg veel zendtijd krijgt.

j&V nuanceert de kritiek:

‘Dit filmpje is een illustratie van één van de
verkbezoeken die minister Dekker aflegt aan verschillende organisaties en
Drofessionals rond de herziening van de Rechtsbijstand. Eerder bracht hij
Dezoeken aan rechtbanken, het juridisch loket, de raad voor rechtsbijstand en
,
en (sociaal) advocatenkantoor. En volgende week brengt hij in ditzelfde kader
en bezoek aan het Nationaal Actieprogramma Rotterdam Zuid. Ook daar hopen
ve/hoopt de minister mensen over de oplossingen of problemen die zij zien in dit
Kader aan het woord te kunnen laten.’
Hoewel de Uitgangspunten Overheidscommunicatie
niiets melden over reclame-uitingen worden in VoRa-verband wel enkele
Dngeschreven regels gehanteerd:
bewindspersonen mogen geen commerciële producten of diensten aanprijzen
vaardoor een bevoorrechte positie ontstaat van een producent. leverancier of
riandelaar;

bewindspersonen onthouden zich van uitlatingen die een bepaalde dienst of
product een soort van goedkeuringsstempel lijken te geven;
bewindspersonen mogen geen deel uitmaken (niet in naam, beeltenis of
anderszins) van reclame of betaalde voorlichtingsacties
Wat we achteraf gezien beter hadden moeten doen, is opletten dat het kader van
het werkbezoek duidelijk voor het voetTicht ZOU komen. Voor een serie
verkbezoeken zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een leader die direct
context schetst, maar ook in briefings en spreeklijnen kan hier nadrukkelijker op
iorden gelet. In begeleidende (onhine) teksten kun je verwijzen naar beleid of
programma’s. We hebben eerder soortgelijke filmpjes gedeeld, bijvoorbeeld van
het bezoek van de minister aan de Rabobank in het kader van de AVG. Deze
hebben niet tot vergelijkbare reacties geleid, aldus J&V.

(.

De VoRa heeft afspraken en spelregels gemaakt over overheidscommunicatie om
e zorgen dat ministeries volgens dezelfde principes communiceren. De
Uitgangspunten Overheidscommunicatie zijn de belangrijkste. Omdat de situaties
‘aar we in de praktijk van de overheidscommunicatie mee te maken hebben lang
niet altijd zwart-wit zijn, is discussie over concrete casussen een goede manier
om samen te bepalen hoe we invulling kunnen geven aan de regels. Daarmee
houden we de afspraken en regels ook levend. De VoRa werkt aan ‘jurisprudentie’
die kan helpen om een goede afweging te maken in nieuwe situaties.
Nat vind jij van het filmpje?

t

72
‘dan:
Aan:
Cc;
Onderwerp:
Datum:

3),e

iQe

De

4

BLL
1O2.e

Re: Gespreksnotitie Pilot JL Raad voor Rechts
bfjstand.do
donderdag 22 november 2018 17:28:41
-

Hoi 10.2.e,
Dank,
Vwb jouw vragen: de stapeling leggen we maan
dag uit. 10.2.e, is erbij.

111
11.1
.1

11.1

11.1
111
iiLi.

7.

-

1
—

Ik verwacht vandaag nog het advies van kantoor
Corvers over de aanbesteding.
Zodra ik dat heb, mail ik het door.
Met vriendelijke groet,

Raad voor Rechtbijstâhd www.rechtwijzer.nl
1
Email: 10.2.e irtg
Tel: 10.2.e

Op 22 nov. 2018 om 16:50 heeft 10.2.e
<1O.2.e rn1nrujn{> het volgende geschrev

BD/DRB/TR
en:

10.2e
Hallo 7

l
.
2
een

-

I10.2.,

Hierbij ter bespreking maandag naast de conc
ept SLA de analyse
die door jlo.2.e is gemaakt. Verder goed om maan
staan bij evt. kwetsbaarheden in het inkoopprocesdag ook even stil te
.
-

-

Fijn weekend alvast
Groet 10.2.e
Verzonden met BlackBerry Work
(www. blckberrv.com)
Van: 1 O.2.e
BD/DJOA/JBOZ < 1 O.2.e
wnin
>
1
Datum: donclérdao 22 nov. 2018 4:34 PM
Aan
.
2
e
:1O.
BD/DRB/TR < 1O.2.e mLnvenJnI>
Kopie: 10.2.e
BD/DJOA/JBOZ
-

-

-

<
1
1
0.2.e
Onderwerp: Gespreksnotitie Pilot JL Raad voor Rech
tsbijstand.docx
-

Hoi iO.2.e
Bijgaand een aantal punten ter bespreking voor maand
ag.
Gr.

Dit bericht kan informatie bevat±en die niet voor u
is bestemd. Indien
u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievel
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender ijk aan u is
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aanste meiden en het
voor schade, van welke aard ook, die verband houd prakelijkheid
verbonden aan het elektronisch verzenden van berict met risico’s
hten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid

(

This message may contain information that is not inten
you are not the addressee or 1f this message was sent ded for you. 1f
to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delet
e the
message. The State accepts no liability for damage of
any
kind
resulting from the risks inherent in the electronic trans
mission of
messages.
Ministry of Justice and Security

r
7
3
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

10.2.e

Prioriteit:

Hoog

-

oiiuta 10 2 e
02e
_eD, oiiioj
FW: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v,0.9
dinsdag 18 september 2018 14:15:37
-

Subsicliereoelino Leqalguerd v.09.dpcx
Subsidieregeling pilot consurnentenreçht3o mei 2018clgcx

Hallo 1O2en 102 e
Ik kre ia mTiïc5iiga van Drb bijgaande subsidicregeling
doorgestuurd. 11.1
Kunen jllie
rneekijken Het gat erorf dat 11

r

Ik kreeg jullie telefonisch niet te pakken, vandaar

even per mail.

Groeten
1O.2.ê
Met vriendelijke groet,

(

lo:2:e

1

10.2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandha
ving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfrnarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag
T 1O.2.e
M in9

1 0.2.e

wwwriikspveriieid.nh/iefly

Voor een veilige en rechtvaardige samenlevïnj

Van: 102.e
BD/DRB/TR
Verzonden: dondérdag 13 se tember 2018 11:59
Aan: 10.2.e
BD/D)ONJBOZ
Onderwerp: FW: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v.0.9
Urgentie: Hoog
Beste 102e,
Hierbij le subsidieregeling waarover ik al eerder via de mail
contact had gelegd met
jou en ‘0.2.e. Kunnen wij begin volgende week afstemmen over
het proces om tot
goedkeuririg van deze regeling te komen?
Groet 10.2.e
Van: 10.2.e
[mailto:10.2.e rvr.org]
Verzonden: woensdag 12 september 2018 16:56
Aan: 10.2.e
BD/DRB/TR
CC: ,1O.2.e
; 10.2.e
‘10.2.e
Onderwerp: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v.0.9
Urgentie: Hoog
Beste !10.2.e
Hierbij tref je de subsidieregeling pilot consumentenzaken t.bv.
LegalGuard aan.
Volgens ons zijn we er zo, en dragen we het nu aan jou over
ter besluitvorming
binnen het departement.
Voor wat betreft de ingangsdatum gaan we uit van 1 november
2018, met een looptijd
van 1 jaar tot en met 31 oktober 2019. Dat heb ik in de regelin
g nog even
gehighlight, omdat dat nog zou kunnen wijzigen (vroeger, later
maar dat laatste
liever niet).
Laat gerust weten als je nog wat van ons nodig hebt. Het zou ook
fijn zijn als je ons
kunt laten weten wanneer je verwacht dat jullie kunnen besluiten.
-

-

—

Voor nu in ieder geval veel dank voor het werk
en goede suggesties van jouw kant. En
ook dank aan 10.2e en, v.w.b. de regeling, vooral
10.2.e. Mooi teamwerk!
Hartelijke groet, mede namens
-

I1Q;

=

77
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(

L
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

l0.2.e
102e

ojçj.

RE: Subsidieregeling pilot corisumentenzaken v.0.9
woensdag 19 september 2018 9:08:37

Hol rlO2e
Vandaag Lukt niet. Heb

jij morgen tussen 14 en 15 uur tijd?

Groeten
1O.2.e
Verzonden met BLackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: 1O.2.e
BD/DRB/TR <jQ.2.e ‘oju1>
Datum: woénsdag 19 sep. 2018 8:08 AM
Aan: ‘1O.2.e
BD/DJOA/JBDZ <1O.2.e
Onderwerp: FW: Subsidierégeling pilot consumenten
zaken v.0.9
-

Hallo
Ben

jij

Groei.

i.’)minnjn[>

1026,

vandaag in de gelegenheid om met mij naar de subsid
ieregeling te kijken?

1O.2.e

Van: 10.2.e
‘,BD/OR8/TR
Verzonden: donderdag 13 september 2018 11:59
Aan: 10.2.e
1- BD/DJOA/JSOZ
Onderwerp: FW: Subsidieregeling pilot consum
entenzaken v.0.9
Urgentie: Hoog
Beste .10 Ze
Hierbij de subsidieregeling waarover ik al eerder via
de mail contact had gelegd met jou en 102€ Kunne
n wij
begin volgende week afstemmen over het proces
om tot goedkeuring van deze regeling te komen?

=77

(

t

75
Van:

10.2.e

Aan

102e

Onderwerp:
Datum:

RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v.0.9
doniierdag 20 september 2018 10:26:57

Ja ik ben bij HJZ+. Zie je daar!
Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechts
handhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenh
eden
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 t 2500 EH 1 Den Haag
T 10.2.e
M 10.2.e
1J’iCjr
1.1 0.2.e
wwv.’ rnkspverheid .nt/env

fl1

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10.2.e
BD!DII/BJZ
Verzonden: donderdaa 20 sentc.mber 2018 10:04
Aan:1O.2.e
BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v,0.9
Hol 102e,
Dat lijkt mij goed en praktisch. Ik loop na hz-i- met
je mee. Of ben je er niet? Heb je
dan een locatie voor mij?
Giuer,
-

-

Van: .jO.2.e
BD/D]OA/JBOZ
Verzonden: donderdag 20 september 2018 9:04
Aan: 1O2.e
BD/DII/BJZ
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken
v.0.9
Hallo 10.2.j
Ik zag als ingangsdatum 1 november. Ik heb verder geen
achtergrondinfo. Ik heb
vanmiddag om 14 uur met QiO.2.e
afgesproken, de dossierhouder hier. Is het
anders een idee dat Je dan ook even aanschuift? Of
lukt dat niet?
Groeten
-

-

.

1O.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandha
ving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenh
eden
Turfrnarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag
T 102.e
Mlu.L.e

10.2.e

±1.iusIu1,n1

-iksôerhëid.nI/ienv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 1O.2.e
BD/Dfl/BJz
Verzonden woensdag 19 september 2018 15 17
Aan: 102e
BD/DJOA/JBQZ; 1O.2.e
BD/DH/BJz
Onderwérp: RE:Subsidieregeling pilot Consumentenzkër.,,O9
Dag 1O.2.
Wanïheb je inhoudelijke reactie nodig? Of wat is
de tijdslijn van totstandkoming
regeling?
Groet, I1O.2.e
-

-

-

=13

=77

(7
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-

Van
Aan:
Onderwerp:
Datum:

10 2 e

EDQ1Q&JQ
/DRC/GC
RE: Subjdiereeling pilot consumentenzaken v.0,9

10.2.e

zondag 23september 2018 9:48:31

Hoi ‘10.1e.
Dat is prima. Ik zet het in mijn agenda.
Groeten
1G.2ê

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van 10 2 e
BD/DRB/TR <10 2 e rmçrj n[>
Datum: zondaq 23 sep. 2018 9:36 AM
Aan 102e
BD/DJOA/J8OZ1Q2e
-

Onderwerp: RE: SubsidieregeHng pilot consumentenzaken v.0.9

‘mmujui>

Hoi i0.2.e
Als ik het goed zie zijn alle deelnemers morgenochtend
om 10 uur beschikbaar voor telefonisch overleg (2
personen van de reed, jij en ik). Ik ken een poging doen voor
dat tijdstip een conference cail te organiseren.
Tenzij jij de betrokkenen sowieso liever in persoon spreek
t, dan moeten we er gewoon heen.
Groet qlo.2.e
Van:

10.2.e

:-BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: vrijdag 21 september 2018 16:55
Aan: 10.2.e
BD/ORB/TR
-

Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumenterizaken
v.0 9
Hoi i0.2.ej
Zou donderdag 27 lukken? Ik zou dan in de middag kunnen
.
Groeten
102.
Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Oirectie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turhnart 147j 511 OP 1 Den laag
Po:b.r ?QO1 t 2S00 FH 1 Den Haaj
T 1O
M î0.2.e
10.2.e
.w’r,ikgpverhirl

nh/inv

Voor een veilige en rechtva ardige samenleving

Van: 1O.2.e
BD/DRB/TR
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 11:11

Aan: IjO.2.e
-BD/DJOA/JBOZ
Onderwerpt FW: Subsidieregeling pIot consumentenzaken v.O.9
Hoi
Maandag isQ.2.eniet in Utrecht en ik ben dinsdag de
hele dag onder de pannen. Conference
cali zou maandag wel kunnen (bellen vanaf 3 locaties). Heb
jij zoiets wel eens gedaan? Geen
idee hoe dat werkt.
Groet 1O.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

=77

=77

=77

(

=77

(.

(

77]
Van:
Aan
Cc:
Onderwerp:
Datum:

O.2eWL
102e
ilO2e
i.Q.2e....

RE: Subsidieregeling pilot consumentunzaken v.0.9
maandag 24 september 2018 9:12:18

HaHo P: hiP
2
Het is mij helaas niet gelukt om voor vanmorge
n een conference cali op te zetten.
Graag maal ik een andere afspraak met jullie
voor later deze week in Utrecht. Om
daar alvast een voorzet voor te doen, zou
het jullie donderdag schikken?
Groe
.
2
et10.
Van: 10.2e
[mae
.
2
iltolO. rvr.org]
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 16:01
Aan 110 2e
BD/DRBJTR, 10 2e
Onderwerp: RE:Subsidieregeling pilot consumentenz
aken v.0.9
Akkoord 0.2ejen 10.2e. Fijn weekendl
Groet,
10.2e
Van 10 2 e
BD/DRS/ÎR
Verzonden: vrijdag 2]. september 2018 15:42
Aan: 102e
CC: 10.2e
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consume

ntenzaken v.D,9

Ha]Io ‘10.2e
Maandagochtend kan ik. Of mijn collega 10.2e
dan ook beschikbaar is zal ik
maandagochtend vroeg checken. Ik heb ook een hand
leiding conference eau van ons
secretariaat gekregen dus wat kan er misgaan. Maa
ndag ga ik er direct mee asn de slag en
horen jullie zsm van me,
Fijn weekend,
Groet 110.2e
Verzonden met BlackBerry Work
(w wv .hlackbcri’ .com)
Van: 10.2e
10.2e
Datum: vrijdag 21 sep. 2018 3:36 PM
Aan: 10.2e
BD/DRB/TR 10.2e
iiuniiLiil>
Kopie: 10.2e
10.2e
i.i,rjerg>
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenz
aken v.0.9
Hallo 10.2e
s
Zo te zièn
110.2e as. maandag de hele ochtend tot 11.30 besc
hikbaar. Hetzelfde
geldt voor mij. Lukt dat voor jullie ook,
0.2eIEn ben jij degene die het contact
legt? Mijn nummer is 10.2e
n dat van 10.2e
10.2e 7 L10.2ewil samen met de juristen nog
even kort telefonisch over de
subsidieregeling overleggen, daar heb ik jou graa
g bij.
Fijn weekend,
-

Van: 10.2e L. BD/DRB/TR <10.2e
•mtrtr.LJJi>
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 15:02
Aan: ‘10.2e
<10.2e L.Ç!!>
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumenten
zaken v.0.9
Hallo 10.2e
-

Kun jij aangeven welke momenten jou en 10.2e maandag
zouden uitkomen voor telefonisch
overleg? Ik ga uit van een gesprek van 20-30 minu
ten.

Groet 0.2e
Verzonden met BlackBerry Work
(www.hlackberrycom)
Van 02e
8D/DRB/TR 1O2eliuu!LJi>
Datum: donderdag 20 sep. 2018 6:05 PM
/an 102e
102e
.e-’
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot cansumentenzaken v.0.9
Dinsdag lukt mij niet, ik zal kijken of ik een conference
call kan organiseren. Kom er zsm op
terug 1
Groet 110.2e

Verzonden met BlackBerry Werk
(www.blackhei vcom)

(
Van 102e
102e!Li>
Datum: donderdag 20 sep. 2018 6:02 PM
Aan: 10.2e
.11-. BD/DRB/TR 10.2e
Onderwerp: 8e: Subsidieregeling pilot consumentenzaken

v.0.9
Hoi1O.2e
As maandag ben ik niet in Utrecht. Dinsdagochtend wel.
Zou het dan ook kunnen? Of anders
toch maandag maar dan via een conference cail, waarop we
10.2e ok kunnen aansluiten?
Met vriendelijke groet,
10.2e

102e
Raad voor Rechtsbijstand
Email:
Tel: 10.2e

t

Op 20 sep. 2018 om 17:50 heeft 10.2e
volgende geschreven:

-

BD/DRB/TR 10.2e

miuiu.nI> het

Hei 10.2e
Vandaag gesproken met de juristen die de regeling met
positief advies door
moeten doen naar de Minister. Ze vonden ‘t inhoudelijk
ingewikkeld. met mijn
toelichting waren de meeste vragen wel beantwoord maar
ze zouden graag met de
raad spreken om scherper te krijgen waar de Minister ja
tegen moet zeggen. Zou
dat a.s. maandag kunnen? Ik kan dan met hun coördinator
naar Utrecht toe
komen.
Groet 10.2e
Verzonden met BlackBerry Werk
(www.blackberry.com)
Van: 10.2e

Datum: woensdag 19 sep. 2018 12:46 PM
Aan 102e
BD/DRB/TR 102e
mjJjjj>
Onderwerp: Re: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v.0.9
Dank voor de headsup, .0.2e
Met vriendelijke groet,
tOe

1O.2.e
Raad voor Rechitsbijstand
Em all: 1O.2e

1

Tel:1,O:2.e
Op 19 sep. 2018 om 12:19 heeft 110.2e
BD/DRB/TR
je ‘2n2inrrjril> het volgende geschreven:
-

(..

Hallo 10.2é,
Even een kort behandelingsbericht. Het is opgepakt, ik heb
telefonisch al wat toelichting aan de desbetreffende collega
kunnen geven, maar ik heb nog geen spoorboekje. Morge
n
spreek ik hem weer en dan hoop ik. je meer duidelijkheid
te
kunnen geven.
Groet 1O.2e
Van: 110.2e
BD/DRB/TR
Verzonden: donderdag 13 september 2018 13:10
Aan: ‘10.2e
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v.0.9
Ja is prima. Mogelijk dat de collega’s die het
goedkeuringstraject in gang gaan zetten ook nog vragen
hebben maar dat zien we dan wel.
Overigens, de persoon die ik hiervoor moet hebben komt
maandag terug van vakantie. Ik doe mijn best eea snel door
de lijn te loodsen maar kan je niet beloven maandag al een
tijdpad te hebben. In ieder geval kom ik zsm bij je terug.
Groet0.2e
Van: 10.2e
Lmdj[tois 10.2e
1IMLQL11
Verzonden: donderdag 13 september 2018 12:13
Aan: 10.2e
BD/DRB/TR
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v.0.9
-

Hallo 10.2e

Dank, fijn om te weten dat er maandag al overleg is.
Lii

Ii

‘102e

Kun je hiermee vooruit?
Groet
Van 1102e
BD/DRB/TR 102e
Verzonden: donderdag 13 september 2018 11:5
7
Aan 102e
102e
&Lnr&>
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot cons
umentenzaken v.0.9
Hallo 102e
Dank voor het toezenden. Ik verwacht
maandag te kunnen
overleggen met de collega’s die de regeling
ter goedkeuring
zullen voorleggen. Dan kan ik als het
goed is ook een
tijdsindicatie geven.
Inhoudelijk had ik nog twee vragen:
—

lii

Groet 10.2e
Van rlO2e
[ni’t1O2e
LQW)
Verzondén: woensdag 12 september 20U3 16:56
Aan: 10.2e
BD/DRB/TR
CC: 10.2e
Onderwerp: Subsidieregeling pilot consumenten
zaken v.0.9
Urgentie: Hoog
Beste 110.2e
Hierbij tref je de subsidieregeling pilot cons
umentenzaken
t.b,v, LegalGuard aan. Volgens ons zijn we
er zo, en dragen
we het nu aan jou over ter besluitvorming
binnen het
departement.
Voor wat betreft de ingangsdatum gaan we
uit van 1 november
2018, met een looptijd van 1 jaar tot en
met 31 oktober 2019.
Dat heb ik in de regeling nog even gehighlig
ht, omdat dat nog
zou kunnen wijzigen (vroeger, later maar
dat laatste liever
niet).
-

—

Laat gerust weten als je nog wat van ons
nodig hebt. Het zou
ook fijn zijn als je ons kunt laten weten wann
eer je verwacht
dat jullie kunnen besluiten.

Voor nu in ieder geval veel dank voor het werk
en goede
suggesties van jouw kant. En ook dank aan
e en, v.w.b.
de regeling, vooral 110.2e. Mooi teamwerk!
Hartelijke groet, mede namens 102e
10.2.e
Van: 10.2e- BD/DRB/TR <1 O.2.e
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:02
Aan 102e
‘102e
CC 102e
•102e
)±uu>’102e
02e
jj
Onderwerp: Grondslag artikelen 37b/37c voor subsid
ieregeling pilot
Hallo 1O.2
Ik heb nog even met :10.2.e’gespard en onze
conclusie is dat

1
11.1

L)S die lijn kunnen jullie gewoon volgen.
11.1
De betreffende collega’s van DJOA zijn volgende
week wegens
vakanties uit de lucht. Ik heb het verzoek neer
gelegd om de
goedkeuringsprocedure van de subsidieregeling vana
e
f de 17
september zo snel mogelijk op te pakken, er van
uit gaand dat
jullie verzoek volgende week binnen komt.
Groet 0.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is
bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievel
ijk aan
o is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender
te melden
en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verz
enden van
berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid

(

This message may contain information that is not intended
for
you. 1f you are not the addressee oi if this message was sent
to
you by mistake, you are requested to inform the send
er and
delete the message. The State accepts no liability for damag
e of
any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transm ission of messages.
Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestem
d.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abus
ievelijk aan
u is toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden
en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verban
d
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden
van
berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that
is not intended for
you. 1f you are not the addressee or if this mess
age was sent to
you by niistake, you are requested to inform
the sender and
delete the message. The State accepts no liabi
lity for damage of
any kind resulting from the risks inherent in
the electronic
transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet
voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit beric
ht abusievelijk aan
u is toegezonden, wordt ii verzocht dat aan de
afzender te melden
en het bericht te verwijderen. De Staat aanv
aardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronis
ch verzenden van
berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that
is not intended for
you. 1f you are not the addressee or 1f this mess
age was sent to
you by mistake, you are requested to inform the
sender and
delete the message. The State accepts no liabi
lity for darnage of
any kind resulting from the risks inherent in
the electronic
transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor
u is bestemd. Indien u niet
de geadresseerde bent of dit bericht abusievel
ijk aan u is toegezonden, wordt
u verzocht dat aan de afzender te melden en
het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het
elektronisch verzenden van
berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that
is not intended for you. 1f you are
not the addressee or 1f this message was sent
to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no
liability for darnage of any kind resulting from
the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor
u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verw
ijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is
not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State acce
pts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Juslice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor
u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan ii is toegezonden, wordt u verzocht dal
aan de afzender te melden en het bericht te verw
ijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is
not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts
no liability for darnage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

[
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

1 O.2.e
1O:2.e
RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v.0.9
maandag 24 september 2018 10:03:16

HoiiO.2.e
Ja prima. Ik kan naar Utrecht komen als dat beter
uitkomt.
Groeten

1O.2.e
Met vriendelijke groet,
10.2e

10.2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Genex-aal Rechtspleging en Rechts
handhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenh
eden
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 2500 EH Den 1-laag
T 10.2.e
M 10.2.e
10.2.e
WW
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 1O.2.e
BD/DRB/TR
Verzonden: maandag 24 september 2018 9:44
Aan: 1O.2.e
BD/DJOAJJBOZ
Ondeierp: FW: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v.0.9
0.2.è,
-

-

Hoi

Jouwgenda is maandag 1 oktober nog leeg. Goed
als we ‘t dan inplannen? Welk
tijdstip heeft jouw voorkeur?
Groet 10.2.e
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Van
Aan
Onderwerp:
Datum:

102 e
102e

_1QI

ZcL

RE Subsidieregeling pilot cansumentenzaken v.0.9
maandag 24 september 2018 10:04:23

Ja hoor, prima.
Met vriendelijke groet,

‘102e
10.2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechts
handhaving
Directie Juridische en Operationele Aange
legenheden
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
1
Postbus 20301 t 2500 EH 1 Den Haag
T ‘ÏÖ2e
M 1O2.e

10.2.e

vnlr,v

nj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10.2e
BD/DRB/TR
Verzonden: maandag 24 september 2018 10:04
Aan: 10.2e
l- BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken
v.0.9
N’looi! Zou 10 uur lukken?
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Van:
Aan
Onderwerp:
Datum
Bijlagen:

‘In

BD!DR

‘

10 2 e

-° 10 2e
Dertigledendebat rechtsbijstand aangekondigd
woensdag 26 september 2018 9:15:35
Oerzicht-RvW.doç

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

Dinsdag 25 september 2018, aanvang aansluitend
aan de Stemmingen
het lid VAN NISPEN (SP) debat met de minist
er voor Rechtsbescherming over het bericht
dat de sociale advocatuur geschokt is door de planne
n van minister Dekker (Advocatenblad.nI,
21 september 2018)
DGRR
Er zal een dertig/edendebat worden ingepland.
De Kamer ontvangt graag op korte termijn een brief
over de plannen op hoofdlijnen (zie
voor aandachtspunten het stenogram
10.2e
ZIE
HIERONDER)
Tevens rappelleert de Kamer op de antwoorden
van de Kamervragen over het filmpje op
Twitter inzake Achmea Rechtsbijstand
-

-

-

-

-

-

De voorzitter:
Dan gaan wij aan de regeling beginnen. Als eerste
heeft de heer Van Nispen van de SP zich
gemeld.
De heer Van Nispen (SP):
Voorzitter, dank u wel. Iedereen heeft recht op
recht, maar je recht halen is straks niet meer te
betalen, aldus een paginagrote advertentie in
de krant. En zo is het. De toegang tot het recht
is
het fundament van onze rechtsstaat, maar onze
minister voor Rechtsbescherming is bezig
rechtsgebieden uit te sluiten. Als mensen hun recht
niet meer kunnen halen, krijgen we
klassenjustitie. Als mensen hun recht niet meer
kunnen halen, blijft onrecht bestaan. De krant
heeft de plannen al. Ik heb de plannen hier al,
maar de Kamer heeft de plannen nog niet, Ik wil
graag dat de plannen op hoofdlijnen
want het zijn conceptplarinen
per ommegaande naar
de Kamer worden gestuurd. Dan kunnen we hierov
er het debat voeren. Want er worden
wijzigingen voorgesteld ten opzichte van het regeera
kkoord, dus ik ben erg benieuwd of alle
partijen zich hierin kunnen vinden. Ik wil dus een
debat met de minister voor
Rechtsbescherming en ik wil dat de plannen op
hoofdlijnen per ommegaande naar de Kamer
komen.
—

—

De heer Azarkan (DENK):
Voorzitter, meer dan steun. De minister heeft aangeg
even op zoek te gaan naar een voorstel
dat werkt, dat in overeenstemming is met het regeera
kkoord. Dat is niet zo. We worden toch
een beetje met een kluitje het riet in gestuurd.
Het is verstandig dat we hier op korte termijn
over gaan debatteren.
Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):
Van harte steun namens de Partij voor de Dieren
, voorzitter,

Mevrouw Buitenweg (GroenLrnks):
Ook steun. Als het nu al in de media is, is het ook
voor ons van belang om te weten waar het
precies over gaat. Dit is heel erg belangrijk. Het
gaat ook over onderwerpen waarover burgers
juist tegen de overheid procederen. Het kan niet
zo zijn dat zij dan ineens zonder
rechtsbescherming staan.
Mevrouw Kuiken (PvdA):
Voorzitter, ik steun het van harte, Ik wil ook graag
per ommegaande antwoorden hebben op de
Kamervragen over het optreden van minister Dekke
r in een Achmea
rechtsbijstandsverzekeringsfilmpje. Dat komt nu
wel in een extra bijzonder daglicht te staan,
Dit wil ik dus graag toevoegen aan het verzoek.
De heer Van Dam (CDA):
Geen steun. Het regeerakkoord is helder, ook over
de rechtsgebieden. Daar houd ik de minister
in ieder geval aan. Verder is hij bezig zijn plannen
in samenwerking met het veld tot stand te
brengen. Ik wacht de plannen af.
De heer Van Oosten (VVD):
Ik heb niks toe te voegen aan de opmerkingen van
de heer Van Dam.

Mevrouw Sazias (5OPLUS):
Steun namens 5OPLUS.
De heer Groothuizen (D66):
Voorzitter. Het regeerakkoord is inderdaa
d
uitgezonderd. We wachten de plannen van duidelijk: er kunnen geen rechtsgebieden worden
minister Dekker af. Geen steun voor het
debat.
De heer Hiddema (FvD):
Steun.
Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie
):
Nu geen steun. Ik sluit me aan bij de woo
rden

van de heer Groothuizen.

De voorzitter:
Tot slot de heer Van der Staaij.
De heer Van der Staaij (SGP):
Voorzitter. Wij willen het graag bij de begr
oting van Justitie aan de orde stellen.
De voorzitter:
U heeft geen meerderheid.
De heer Van Nispen (SP):
Ik had wel heel veel steun.
De voorzitter:
U had heel veel steun.
De heer Van Nispen (SP):
Van een hele grote minderheid. Dus ik
wil dit debat natuurlijk toevoegen aan
de lijst
dertigledendebatten. Ik heb hier een notit
ie die door de ministerraad is. Uit die notit met
ie blijkt dat
er wel degelijk zeer serieuze plannen zijn
die
het me des te belangrijker om hier een hoof haaks staan op het regeerakkoord, Daarom lijkt
dlijnendebat over te voeren voordat de
met onzalige plannen komt.
minister
De voorzitter:
Dank u wel. Wij gaan uw
De heer Van Nispen (SP):
Daarom zou ik graag met spoed het derti
gied
willen houden aan het regeerakkoord, zoud endebat ingepland zien. Juist de partijen die vast
en dat met mij moeten willen.

De voorzitter:
Dank u wel, meneer Van Nispen. Wij gaan
uw dertigledendebat toevoegen aan de
lijst.
Van: DGRR Parlementair DGRR/BJZ
Verzonden: woensdag 26 september
2018 8:47
Aan: 8aftegc.Qij, mr. dr. G.A.M:yan BD/DJ
OA; 10.2e
10.2e BD/
-

BD/DJOA/JBOZ; 10.2e
DJOA/JBOZ; ‘10 2
BD/DJOA/]BOZ; 10.2e
BD/DJOA/AIRS;lO.
e
2
BD/DJOA/AJO; 10.2e
8D/DRB/RG; 10.2e
BD/DRB; 102e
‘-BD/DRB/RG
CC: DGRR Parlementair DGRR/BJZ; 10.2e
BD/DJOA/J8OZ; 10.2e
2e
BD/DJOA/AIRS
-

‘-

-

-

-

-

Onderwerp: Twee verzoeken voor DGRR (DR
B/DJOA) uit de Regeling van Werkzaamhe
den 25
september 2018
Met vriendelijke groet,
10.2e :i
Van: Parlementair Secretaris DBO
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 15:5
8
—

Aan: BD-Regeling van Werkzaamheden
Onderwerp: Regeling van Werkzaamhe
den 25 september 2018
REGELING VAN WERKZAAMHEDE
N
Dinsdag 25 september 2018, aanvang
aansluitend aan de Stemmingen

het lid VAN NISPEN (SP) debat met de minister
voor Rechtsbescherming over het bericht
dat de sociale advocatuur geschokt is door de planne
n van minister Dekker (Advocatenblad.nl,
21 september 2018)
DGRR
Er zal een dertigledendebat worden in gepland.
De Kamer ontvangt graag op korte termijn een
brief over de plannen op hoofdlijnen (zie
voor aandachtspunten het stenogram)
Tevens rappelleert de Kamer op de antwoorden
van de Kamervragen over het filmpje op
Twitter inzake Achmea Rechtsbijstand
-

-

-

-

-

het lid OMTZIGT (CDA) debat, voorafgegaan door
een brief, met de minister-president over
de uitkomsten van de Europese top in Salzburg,
met name op het terrein van Brexit -DEIA
Er zal een debat worden ingepland met de Minister
van Buitenlandse Zaken.
De Kamer ontvangt graag eind deze week nog een
brief onder andere over migratie (zie
voor aandachtspunten het stenogram)
het lid SJOERDSMA (D66) debat met de minist
er van Buitenlandse Zaken over het bericht
‘ZEMBLA vindt brein achter moord op IKON-journa
listen’ (Zembla.bnnvara.nl, 24 september
2018)
DGRR
Er zal een debat worden ingepland ook met Minist
er van Justitie en Veiligheid.
De Kamer wil het debat voeren na het ontvangen
van een brief (zie voor aandachtspunten
het stenogram)
N.B. Het stenogram van de regeling van werkza
amheden is kort na het debat beschikbaar op
de website van de Tweede Kamer
-

-

-

-

-

-

-

(

Met vriendelijke groet,
10.2e

110.2e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Bureau Secretaris-Generaal (BSG)

Turfmarkt 147

2511 DP l Den Haag Kamer NO8.152
Postbus 20301 t 2500 EH t Den Haag 1

10.2e

10.2e

vrnnv€ni,nl

L
8
1
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

10.2.e
9Ô

-LdDJ.L.

_LnLLiinK

102 e

RE: Detigiedendebet rechtsbijstand aangekondigd
woensdag 26 september 2018 10:16:13

fPJDPIB., 10 2 e

LIR

Thx! Zijn onze inspanningen voor het vragenuur
van gisteren niet voor niets
geweest. Om het maar positief te benaderen.
Binn
enkort maar even afspreken
hoe we dit organiseren.

Groet, henrike

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
8O
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Van:
Aan:

[0.2.e

Onderwerp:

FW: Overleg bij de raad voor rechbljstand lvm
subsidieregeling consumentenrecht
maandag 1 oktober 2018 15:11:05

_8Ç21QLÇjÇ

I0.2.e

Datum:

1O.2.é

°geeft aan dat IO.2.e
1
destijds heeft meegedacht over de jurid
ische
vormgeving (r’n risico S) van Rechtwijzer/Ju
stice4two Misschien een idee om
10 2 e
met iO.2.etln contact te brengen?
Groet
Van: 10.2.e
BD/DRB/TR
Verzondën: maandag 1 oktober 2018 14:17
Aan: 10.2.e
-BD/DRB[ÎR
CC: 10.2.e
BD/DRB)RG; 1O.2.e
BD/DRB/RG;
102.e
BD/DRB/SBA; Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB
Onderwerp: RE: Overleg bij de raad voor rech
tsbijstand vm subsidieregeling consumenten
recht
Hol 10.2e,
-

-

-

-

-

(

Ik r. aan dat de laatste twee beheersm
aatregelen op de weg van primair de
Raad
liggen om op te pakken ? Voor het lijntraject
start zal de Raad hierin actie
ondernomen moeten hebben, zou ik men
en.
GR
:10 2.è

Van: 10.2.e
BD/DRB/TR
Verzonden: maandag 1 oktober 2018 13:44
Aan: ‘10.2.e
BD/DRBfTR; Karreman. drs. H.J.B. BD/D(SnR
CC: 10.2.e
BD/DRB/RG; 1 O.2.e
BD/DRB/RG;
10.2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: Overleg bij de raad voor rechtsbij
stand ivm subsidieregeling consumentenrecht
Hallo 102e Henrike,
Ter info het volgende. 0.2.e
•van DJOA en ik zijn vanmorgen bij de
raad
geweest om te spreken over de vragen
die wij nog hadden bij de subsidieregeli
ng voor
de pilot consumentenrecht. Hieronder kort
de belangrijkste punten.
Het contact tussen Achmea Legal Guard
en de raad is voortgekomen uit
informele contacten die beide partijen al
langer onderhouden. Aan de
samenwerking is geen tender voorafgegaan
en er zijn ook geen andere
potentiële aanbieders benaderd.
11.1
-

-

-

-

-

• De overeenkomst tussen Legal Guard
en de raad is nog niet rond. :11.1
• Door de raad wordt sterk benadrukt dat
het een experiment voor ten hoogste
één jaar, dat het experiment noodzakelijk
is om informatie te verzamelen voor
het maken van inrichtingskeuzes in het stels
el, en dat de samenwerking met
Legal Guard na het jaar gewoon stopt. De
raad staat dus zeker niet

i1_1

voorgesorteerd om met Legal Guard verder
te gaan.
Er is nog geen afstemming geweest tussen de raad
en de NOvA, dus het is nog
niet bekend hoe de NOvA hier tegenaan kijkt.

-

--

.-

(.

t

e sturen deze
su
nog als nabrander aan de raad.
Kortom de bal ligt nu weer even bij de raad om ons
te informeren over de voortgang
bij de actiepunten. De raad hoopt op 1 novembe
r te kunnen starten, maar die datum
is niet heel hard. Er van uitgaande dat het lijntr
aject hier circa 2 weken duurt ligt het
dus nu aan de voortvarendheid van de raad hoe
snel kan worden gestart.
Wordt vervolgd!
Groet
.

83

1O.2.e

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

jz12/DRC/Gc

10.2e
‘O/DGSen8
1O.2e
RE: Overfeg bij de raad voor rechtabijstand ivm subsid
ieregeling consumentenrecht
maandag 1 oktober 2018 15:00:28
-

Hol
Voordat er iets de lijn in gaat willen 10 2 en ik dd
eerst zien dat de raad de risico s
die wij nu te groot vinden
aanvaardhr heeft gemaakt. Dus de raad is aan
zet.
ïO.2 heeftlO.2.G
aangeschakeld. Het overleg dat wij vanochtend hadden
was
ook met hem voorbesproken Lijkt me het meest handig
als we 10 2e ven op het
spoor 2
va
.
ebrnl
eng
en.
O
.
Groet 10.2e
—

1

(

(

(
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Karreman, drs. H.36. BD/OGSenB:1 O.2.e
RE: Overleg bij de raad voor rechtsbijsand ivm subsid
ieregeling consumentenrecht
maandag 1 oktober 2018 16:07:00
-

Dat was ook de toon van het gesprek vanochten
d, ter geruststelling. Geen twijfel dt
de pilot er komt. Gaat nu om een stukje zorgvu
ldigheid in de voorbereiding waarmee
we gedoe kunnen voorkomen.
Overigens: ik hcb het projectplan voor de pilot
niet gezien, maar ik kreeg de indruk
dat de onderzoeksopzet nog niet in beton is
gegoten. Het gesprek kwam vanmorgen
zijdelings op de vraag hoe je de kwaliteit zou
kunnen meten 11 1

(

zaken zijn die je voor het ontwikkelen
van een rechtshulppakket wilt weten, dan kun
je zo’n wens vermoedelijk nog wel bij
to ZeJ
Groet 1O2e
Van: Karreman, drs, HJ.B. BD/DGSenB
Verzonden: maandag 1 oktober 2018 15:54
Aan: 10.2e
BD/DRB/TR; 10.2e
BD/DRB/TR
Onderwerp: RE: Overleg bij de raad vodr rechtsbijstand
ivm subsidieregeling consumentenrecht
Hal
e
2
.en
O. 10.2e
Goed dm scheip Ee blijven, maar ik hecht er ook
wel aan om mee te denken met de
raad: wij zijn er erg bij gebaat als ze snel prak
tische ervaring op gaan doen. Zou
jammer zijn als ze het gevoel krijgen er nu alleen
voor te staan.
Henri ke
-

-

-

1

t

=

(

(
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

10.2.e

JO.2e

RDfDRC/GC

8DIDROITR: rrmaa ijj18- BD!DGSenB
FW: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v.0.9
woensdag 3 oktober 2018 13:23:58

Ter info
Van: 1O.2.e
[mailto: 1O.2.e @lrvr.org)
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 11:09
Aai: l10.2.e
1- SD/DRB/TR
CC: 10.2.e
BD/DJQA/JBDZ;
10.2.e
Ondérwerp: RE: Subsidieregéling pilot consume 10.2.é
nterIzakëii’0.9
Dag10.2.e l0.2.e,
Alvast een korte ‘heads-up’ n.a.v. ons over
leg van afgelopen maandag.
Maandag informeerden l0.2een ik Bernard
de Leest over de pilot. 11.1
-

Als volgende stap willen we nu de Orde door
Hans laten informeren in het e.v.
bestuurlijke overleg.
Verder met IIQ2.e contact opgenom
en over stand van zaken overeenkomst, en
de suggesties m.b.v. de aanbesteding meeg
egeven.
We houden jullie op de hoogte, hopelijk kunn
en we snel na het bestuurlijke overleg
schakelen.
Groet!
Van: l0.2.e
Verzonden: maandag 24 september 2018 10:26
Aan: ‘l1Ö.2.e
BD/DRB/TR
CC 102e
-BD/DiOA/iBOZ 102e
102e
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consume
ntenzaken v.O.9
Heel fijn, [1O.2.e en 10.2e Inderdaad, dat word
t ‘m dan! Tot a.s. rriaandag. Groet
Van: i10.2,e
BD/DRB/TR <llO.2.e
Verzonden: maandag 24 september 2018 10:0
6
Aan: !1O.2.e
Çi10.2.e i±2LoLg>
CC 10 2 e
BD/DJOA/iBOZ

<10.2.e

<

102 e

(rninvcni nl> 10 2 e

Onderwerp: 8E: Subsidieregeling pilot consume
ntenzaken v.0.9
Hol 102.e
0.2.e en lk kunnen ook
allebei op maandag 1 oktober om 10 uur bij
jullie in Utrecht.
Wat ons betreft wordt ‘m dat.
Groet 10.2.e
Van: 10.2.e
[mailto:(10.2.e
îirvr.prg)
Verzonden: maandag 24 september 2018 9:40
Aan: 10.2.e
l10.2.e
ê BD/DRB/TR
CC: C. 2.e
BD/DJOA/]BOZ
Onderwerp: RE:Stibsidiereèling pilot consume
ntenzaken v.0.9
Hol 10.2.e
Hetzelfde geldt (bijna) voor mij. Donderdag na
15.30 zou lukken, maar eigenlijk ben
die dag vrij. Ik zie in onze agenda’s dat wij op
maandag 1 oktober tussen 10.00 en
11.30 en 12.30
14.30 uur nog beschikbaar zijn
zowel telefonisch als ‘live’ in
Utrecht. Biedt dat mogelijkheden?
-

—

—

Groet, 0
4!
i
2
•
.

Van: 1O.2e
Verzonden: maandag 24 september 2018 09:3
4
Aan: ‘llQ.2.e
-BD/DRB/TR <1O.2.e jfljnr)J.,flI>;
10.2.e

<10.2.e @rvr,org>
CC: 10.2.e
BD/DJOA/iBOZ<10.2.e
rninvenj,ril>
Onderwerp: RE: Subsidieregeflng pilot consumentenzaken
v.0.9
Hol ;10.2.e ,
Ik ben donderdag niet in Utrecht, maar kan dan eventu
eel wel vé6r 10.00u en na
15.30u telefonisch aansluiten,
Groet,
10.2e
.-

Van 10 2 e
BD/DRB/TR 10 2 e 2JTL\nJJiL
Verzonden: maandag 24 september 2018 09:12
Aan 102e
<1102e 6’rvrorg>, 102e
102e
(rw org>
CC ‘102e
BD/DJOA/J8OZ<102e
rL)minvellj ni>
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consurnentenzaken
v.0.9
Hallo 10.2e, 10.2.e,
Het is mij helaas niet gelukt om voor vanmorgen een
conference cail op te zetten.
Graag maak ik een andere afspraak met jullie voor later
deze week in Utrecht. Om
daar alvast een voorzet voor te doen, zou het jullie donder
dag schikken?
Groet i10.2.e
Van 902e
[njtlltgiO jjrg]
e
2
Verzonden: vrilda21 september 2018 16:01
Aan: 10.2.e
5D/DRB/TR;’i0.2.e
Onderwerp RE Subsidieregeling pilot consumentenzaken
v09
Akkoord 10.2.e en 102e. Fijn weekend!
Groet,
lo.2:e
-

Van: 10.2.e
-BD/DRBITR <rlO2.e mirveij,rJ
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 15:42
Aan 102e
<102e
nvrorg>
CC: i10.2.e
<J102.e )rvr,org>
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v.0.9
Hallo .i10.2.e,

Maandagochtend

kan ik. Of mijn collega (10.2.e
) dan ook beschikbaar is zal ik
maandagochtend vroeg checken. Ik heb ook een handleiding
conference cali van ons
secretariaat gekregen dus wat kan er misgaan. Maandag ga
ik er direct mee asn de slag en
horen jullie zsm van me,

(

Fijn weekend,
Groet 1O.2.e
Verzonden met BlackBerry Work
(wvv. .hlaclber i \‘.COfll)

Van:
.
2
e
IO.
<lO.2e nrrjg>
Datum: vrijdag 21 sep. 2018 3:36 PM
Aan: 10.2.e
BD/DRB’TR <0.2.e mincnji1l>
Kopie: 1O.2.e
-iO.2.e crxrg’
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consurnentenzaken v.O.9
Hallo 10.2.e,
Zo te zien is I10.2.e a.s. maandag de hele ochtend tot 11.30
beschikbaar. Hetzelfde
geldt voor mij. Lukt dat voor jullie ook, 0.2.e ? En ben
jij degene die het contact
legt? Mijn nummer is ‘10.2.e
en dat van 10.2e ‘10.2.e
‘10 2 e , i1. wil samen met de juristen nog even kort telefon
isch over de
subsidieregeling overleggen, daar heb ik jou graag bij.
Fijn weekend,
10.2.e
-

Van: !10.2.e
BD/DRB/TR <J1O2
uinnil>
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 15:02
Aan: 10.2.e
<10.2.e rvrorg>
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken
v.0.9
Hallo
Kun jij aangeven welke momenten jou en MO.2.érnaan
dag zouden uitkomen voor telefonisch
overleg? Ik ga uit van een gesprek van 20-30 minute
n.
Groet 10.2.e
..

Verzonden met BiackBerry Work
(www.bl ackberrv.com)
Van 10 2 e
BLVDRB/TR <rio 2 e .onruj2i>
Datum: donderdag 20 sep. 2018 6:05 PM
Aan O2e
102e
r>
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken
v.0.9
Dinsdag lukt mij niet, ik zal kijken of ik een conference
cail kan organiseren. Kom er zsm op
terug!
Groet ulO.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackherry.com)
van: 1O.2.e
10.2:e.L”iL2!>
Datum: donderdag 20 sep. 2018 6:02 PM
Aan 102e
BD/DRB/TR<ijO2e n.enj.ni>
Onderwerp: Re: Subsidieregeling pilot consumentenzaken
v.0.9
Hoi 10.2.e,
As maandag ben ik niet in Utrecht. Dinsdagochtend wel.
Zou het dan ook kunnen? Of anders
toch maandag maar dan via een conference call, waarop
weO.2.ecok kunnen aansluiten?
Met vriendelijke groet,
1O.2.e

10.2.e
Raad voor Rechtsbijstand 1 www.rechtwijer.nl
Email: 102.e
LLQL
Tel: 10.2.e
Op 20 sep. 2018 om 17:50 heefti
volgende geschreven:

O.2.e

-

BD/DRB/TR ‘qlO.2.e

rrvuLul> het

Hoi 10.2.é
Vandaag gesproken met de juristen die de regeling met
positief advies door
moeten doen naar de Minister. Ze vonden ‘t inhoudelijk
ingewikkeld; met mijn
toelichting waren de meeste vragen we! beantwoord
maar ze zouden graag met de
raad spreken om scherper te krijgen waar de Minister
ja tegen moet zeggen. Zou
dat a.s. maandag kunnen? Ik kan dan met hun coördinator
naar Utrecht toe
komen.

Groet 10.2.e
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: 1O.2.e
<10.2.e (cirvrorg>
Datum: woensdag 19 sep. 2018 12:46 PM
An 102e
BD/Drs/TR10 2e _u!iiJ1>
Onderwerp: Re: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v.Q.9
Dank voor de headsup, 10.2e!

(

Met vriendelijke groet,
‘10.2.e
102e
Raad voor Rechtsbijstand 1 www.rechtwijzer.nl
Email: O.2.e•.irojzg
Tel: 10.2.e
Op 19 sep. 2018 om 12:19 heeft 1O.2.e
BD/DRB/TR
<f10 2 e a)m,nvenuji> het volgende geschreven
__-

Hallo 10.2e,
Even een kort behandelingsbericht. Het is opgepakt, ik heb
telefonisch al wat toelichting aan de desbetreffende collega
kunnen geven, maar ik heb nog geen spoorboekje. Morgen
spreek ik hem weer en dan hoop ik je meer duidelijkheid te
kunnen geven.
Groet 10.2.e
Van: i10.2.e
BD/DRB/TR
Verzonden: donderdag 13 september 2018 13:10
Aan: ‘(10.2.e
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v.0.9
Ja is prima. Mogelijk dat de collega’s die het
goedkeuringstraject in gang gaan zetten ook nog vragen
hebben maar dat zien we dan wel.
Overigens, de persoon die ik hiervoor moet hebben komt
maandag terug van vakantie. Ik doe mijn best eea snel door
de lijn te loodsen maar kan je niet beloven maandag al een
tijdpad te hebben. In ieder geval kom ik zsm bij je terug.
Groet 10.2.e
Van: 10.2.e
[milt10.2.e
rvr.org]
Verzonden: donderdag 13 september 2018 12:13
Aan: 10.2.e
BD/DRB/TR
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v,0.9
Hallo 10.2e,
Dank, fijn om te weten dat er maandag al overleg is.
11.1
-

•_I._

11.1

iii

i
Kun je hiermee vooruit?
Groc.1ø.2.e.
Van: ‘10.2.e
BD/DRB/TR <10.2.e junnj.uJ>
Verzonden: donderdag 13 september 2018 11:57
Aan: 10.2.e
<10.2.e
irvr>
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v.0.9
Hallo 10.2e,
Dank vdor het toezenden. Ik verwacht maandag te kunnen
overleggen met de collega’s die de regeling ter goedkeuring
zullen voorleggen. Dan kan ik als het goed is ook een
tijdsindicatie geven.
Inhoudelijk had ik nog twee vragen:
1i.1
—

1
11.1
:‘ 1.1

ii 1.1
1.1
11.1

-11.1
11.1
:ii.i
1 1 .1
11.1
11.1
11.1
11.1
.:1 1.1 [

11.1
Groet 10.2
Van: 1O2e
[niailto: 10.2.e
yrroj
Verzonden: woensdag 12 september 2018 16:56
Aan: 10.2.e
-BDJDRBfTR
CC 102e
102e
,
102e
Onderwerp: Subsidieregeling pilot consumentenzaken v.0.9
Urgentie: Hoog
Beste 10.2.e
Hierbij tref je de subsidieregeling pilot consumentenzaken
t.b.v. LegalGuard aan. Volgens ons zijn we er zo, en dragen
we het nu aan jou over ter besluitvorming binnen het
departement.
Voor wat betreft de ingangsdatum gaan we uit van 1 november
-

2018, met een looptijd van 1 jaar tot en met 31 oktobe
r 2019.
Dat heb ik in de regeling nog even gehighlight, omdat
dat nog
zou kunnen wijzigen (vroeger, later maar dat laatste
liever
niet).
Laat gerust weten als je nog wat van ons nodig hebt.
Het zou
ook fijn zijn als je ons kunt laten weten wanneer je verwac
ht
dat jullie kunnen besluiten.
Voor nu in ieder geval veel dank voor het werk en goede
suggesties van jouw kant. En ook dank aan 102.e en,
v.w.b.
de regeling, vooral 1O.2.e. Mooi teamwm 1<!
Hartelijke groet, mede namens 1O.2e
—

1o.2:é

Van: 10.2.e
BD/DRB/TR 1O.2.e minvcninl>
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:02
Aan 102e
<102e rv
CC 102e
<102e
@rvr_o> 102e
1O.2.e
Onderwerp: Grondslag artikelen 37b/37c voor subsidieregel
ing pilot
Hallo 10.2.e,
Ik heb nog even met 10.2.e jespard en onze conclusie
is dat
ii:i
1 1 .1
11.1
Dus die lijn kunnen jullie gewoon volgen.
De betreffende collega’s van DJOA zijn volgende week
wegens
vakanties uit de lucht. Ik heb het verzoek neergelegd
om de
goedkeuringsprocedure van de subsidieregeling vanaf
e
de 17
september zo snel mogelijk op te pakken, er van uit
gaand dat
jullie verzoek volgende week binnen komt.
Groet 10.2.e
-

——

(

(

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan
ii is toegezonden, wordt ii verzocht dat aan
de afzender te melden
en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for
you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and
delete the message. The State accepts no liability for damage
of
any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan
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was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender
and
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any kind resulting from the risks inherent in the electro
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transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u
is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusie
velijk aan
u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzend
er te melden
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aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzen
den van
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Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intend
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you. 1f you are not the addressee or if this message was
sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender
and
delete the message. The State accepts no liability for damag
e of
any kind resulting from the risks inherent in the eleetro
nie
transmission of messages.
Ministry of Justice and Security
t
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestem
d. Indien u niet
de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is toegezonden, wordt
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verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan liet elektronisch
verzenden van
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Ministerie van Justitie en Veiligheid
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not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the
electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestem
d. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegez
onden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvardt geen
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Ministerie van Justitie en Veiligheid
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y for damage of any kind
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Ministry of Justice and Security
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for darnage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission
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Ministry of Justice and Security

(

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verban
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resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’
s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are
not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the
sendei and delete the message. The State accepts no liability for damage
of any kind
resuttiug from thc risks inherent in the eicctronic trmsmission of messages.
Ministry of Justice and Security
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Van:
Aan:

102e

ifl2

Cc:

10.2e

Onderwerp:
Datum:

RE: Subsidierege’ing pilot corisumentenzaken v.0.9
woensdag 3 oktober 2018 13:23:39

Bedankt 10.2e

Groet 1Ö.2ef
Van: 10.2e
[mailto.1O.2.e @rv.org]
Verzondén: woensdag 3 oktober 2018 11:09
Aan; 1
10.2é.
BDJDRB/TR
CC l0 2e
BD/DJOA/JBOZ, 102e
10
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken
v.0.9
Dag 10.2e
Alvast een korte ‘heads-up n.a.v. ons overleg van
afgelopen maandag.
Maandag informeerden 10.2 en ik Bernard de Leest
over de pilot. 11.1

(

-

.,

Als volgende stap wiIIen we nu de Orde door1ns
laten informeren in het e.v.
bestuurlijke overleg.
Verder met 10.2e
contact opgenomen over stand van zaken over
eenkomst, en
de suggestiesm.b.v. de aanbesteding meegegeven.
We houden jullie op de hoogte, hopelijk kunnen we snel
na het bestuurlijke overleg
schakelen.
Groet!
0.2e
Van: 10.2e
Verzonden; maandag 24 september 2018 10:2 6
Aan: 10.2e
BD/DRB/TR
CC 102e
BD/DJOA/iBO7 l02e
.02e
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken
v.0.9
Heel fijn, 0.2e en .10.2 Inderdaad, dat wordt ‘m
dan! Tot a.s. maandag. Groet
10.2e
..-

Van 102e
* BD/DRB/TR102e
iijwij>
Verzonden; maandag 24 september 2018 10:06
Aan 2e
<lQ2e
iLI_LLL>
CC 102e
BD/DJOA/JBOZ<102e
ii.jj.iil> 02e
ar’p>
10.2e
Onderwerp; RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken
v.0.9
Hol 10.2e,
10.2eIr ik kunnen ook allebei op maandag 1 oktober om 10
uur bij jullie in Utrecht.
Watons betreft wordt ‘m dat.
Groet 10.2e1
Van: 10.2e
[riji(tz10.2e
!yr».orgj
Verzonden: maandag 24 september 2018 9:40
Aan: 10.2e
410.2e
BD/DRB/TR
CC: 10.2e
BDIDJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Subsidiéegeling pilot consumentenzaken
v.0,9
Hol 10.2e
Hetzelfde geldt (bijna) voor mij. Donderdag na 15.30
zou lukken, maar eigenlijk ben
die dag vrij. Ik zie in onze agenda’s dat wij op maan
dag 1 oktober tussen 10.00 en
11.30 en 12.30
14.30 uur nog beschikbaar zijn
zowel telefonisch als ‘live’ in
Utrecht. Biedt dat mogelijkheden?
Groet, 10.2
..

-

-

—

—

Van:10.2e
Verzonden: maandag 24 september 2018 09:34

Aan: ‘10.2e
BDIDRBfrR’ b1 0.20
!mniijjj>; 10.2e
10.2e
r.org>
CC: 10.2e
BD/DJOA/JBOZ 10.2e
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot consumentenzaken
v.0.9
Hoi 10.2e
Ik ben donderdag niet in Utrecht, maar kan dan
eventueel wel vôér 10.00u en na
15.30u telefonisch aansluiten.
Groet,
‘-

(

(

(.

(

(

(

0

(
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Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:

i 1 .1

10.2.e
102e

tBQLQaÇLiÇ
_2LDJQJ10Q

RE: Veralgerjieniseren subsidieregeling

vrijdag 5 oktober 2018 10:19:06

A•

1

Zouden we dan ook 110.2e bij kunnen
1
vragen.
Groet 110.2e
Van;lO.
.
2
-BD/DJOA/JBOZ
Verzondén: vrijdag 5 oktober 2018 9:52
Aan: [10.2e
BD/DRB/TR
OndeiWei-p: RE: Veralgemeniseren subsidieregeling
Nog een nabrander nav de mail van 102e: is het hand
ig om nog even met hem om tafel te
gaan zitten over aanbestedingstraject?
Groeten
10.2e
--

-

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Vn 102e
-BDDRBTR 102e L1nfljxjj,Luj’
Datum: vijdag 05 okt. 2018 9.51 AM
Aan: 10.2e
BD/DJOA/JBOZ 0.2e
uiiniiLuI>
Onderwerp: RE: Veralgemeniseren subsidieregeling
Top
Van: 10.2e
‘- BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 5 oktober 2018 9:51
Aan: 10.2e
BD/DRB/TR
Onderwerp: RE: Veralgemeniseren subsidieregeling
Hoi 10.2e
Prima tekst. Als daar behoefte aan is, wil ik
wel meehelpen/-denken over de
tekstwijzigingen. Dat kun je wat mij betreft aanb
ieden inje mail.
Groeten
10.2e
-

-

-

t

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van 0 2e
BD DRBJTR 102e
Datum: vrijdag 05 okt. 2018 9:41 AM
Aan 102e
BDDJOA’JBOZ 102e
imIfl1il,Lr1I>
Onderwerp: Veralgemeniseren subsidieregeling
HoilO.2e
Maandag hadden we afgesproken dat ik nog
een voorzet zou doen voor een mail aan
de raad, naar aanleiding van jouw idee terug
in de trein naar Den Haag om de
subsidieregeling te veralgemeniseren. Ik dach
t dat ik een stukje had getypt maar kon
het niet terugvinden
vermoedelijk heb ik niet op verzenden gedrukt.
In de
herkansing onderstaand berichtje. Heb ik
het zo goed verwoord denk je?
Groet 110.2e
Bestel0.2e
10.221
—

11.1

1

r
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Van:
Aan:

cci
Onderwerp;
Datum:

102e
10.2e
102e.J ‘10.2e

RE: Veralgemeniseren subsidieregeling
dinsdag 9 oktober 2018 9:00:25

BDlDJOAJJEQ

Prima 10.2e goed om te horen.
Kun je â iëven wanneer je een nieuwe versie besc
hikbaar denkt te hebben, en iets
kunt zeggen over de vragen die wij vorige week
bespraken? Dit ivm de afstemming
hier en het Iijntraject voor de goedkeuring dle nog
wel enige tijd zullen vergen.
Groet l1O.2e1

=94

0

89j
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:
Bijagen:

10.2.é

102e

102e
RE: Vervolgvragen van Nispen werkbezoek MRb Achmea
vrijdag 19 oktober 2O1 14:32:31
en fImoteovnrn commercj verzekcrppr ronde 2do

Hot, zciu deze zin het oplossen?_Betere ideeën uiteraard altijd
welkom ‘.
Van: 10.2e
-BD/DJOA/iBOZ
Verzondi: dordcrdaa 11 oktober 2018 13:03
Aan: 10.2e
BD/D8O
CC: 10.2e
BD/DRB
Onderwerp: Vervolgvragen van Nispen werkbezoek MRb Achme
a
Beste 10.2e
Zoals je waarschijnlijk weet heeft van Nispen vervolgvrage
n aan minister Dekker
gesteld over het filmpje op Twitter over zijn werkbezoek
aan Achmea. DRB heeft daar
conceptantwoorden voor opgesteld en het leek mIj goed
om dle aan jou voor te
leggen, voordat ze in Dlgliust de lijn in gaan. DCOM heeft
ook meegelezen en had
geen opmerkingen.
Zou jij er naar willen kijken en me laten weten of je
opmerkingen/aanvullingen hebt?
Alvast dank!
Met vriendelijke groet,
-

10.2e
Senior adviseur

-

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag N19
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag T
10.2.e

4

102e

102e

2njinvrj1jij

wwwjjjjoorheid nIJven
Woensdact afwezio

Van:
Aan
Onderwerp:
Datum;

10.2e
10 2 e

L19.

FW:Vetvolgvragen van Nispen werkbezoek MRb Achmea
vrijdag 19 oktober 2018 12:21:18

Ti, ik zal een poging wagen er een zin aan toe te voegen
waar dit instaat en dan kan
het hopelijk z.s.m. uit.
Van: 10.2e
BD/DBO
Veizonden donderdac 18 oktober 2018 18 18
Aan: 10.2.e
SD/DJOA/JBOZ
CC: 10.2e
BD/DRB
Ondérwër,: RE: Vervolgvragen van Nispen werkbezoek MRb
Achmea
Dag 10.2e
Ik vioeg me alleen af of we nog koit konden aangeven
11 1
-

-

-

•,

vraag naar gevraagd. 1-Ig! 10.2e

Daar woidt in de

gij
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:
Bjagen:

10.2.e
iO e
joj 10 2 e
RE: Vervolgvragen van Nispen werkbezoek MRb Achmea
-

vrijdag 19 oktober 2018 19:08:37
eanbiedincisbrief- over het vesoreden ven een fllmeie over eei cOmmerc., ..ctocx

ik niet, maar for what it’s

u”

Aan
Onderwerp:
Datum:

iO.2.e
10 2 e

‘102e

FW: Oefening communicatie MRB
donderdag 1 november 2018 8:49:24

_BD’DRB/TR iremanrs 11J 8

&3IOGSen

Mijn aantekeningen van de communicatieoefening gisterochtend
met MRB.
[mailto:1O.2.e gmail.com]
Verzonden donderdaa 1 november 2018 8 45
Aan:1O.2.e
BDJDRB
Onderwérp: Oefening communicatie MRB

Van10.2.e

-

11.i

1

Oefenen communicatie met MRB

-

31 oktober 2018

11.1

(

:11.1

2.e

1

10:2.e
1O.2.e

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

sJJQLQEiÇ
-

pD!WOAIJ8OZ

RE: Veralgemeniseren subsidieregeling
dinsdag 6 november 2018 14:12:48

Fijn! Kom ik zo daar naar toe.
Van: 10.2.e
BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 6 november 2018 14:13
f.an: ilO,2.e
BD/DRB/TR; i10.2.e
E3D/DJOA/JBOZ
Ondenwep: RE: Veralgemenisereil subsidieregeling
10.2.e
Ruimte 19.227 is hier beschikbaar.
Gr. l2T
Van: 10.2.e
BD/DRB/TR
Verzonden: dinsdag 6 november 2018 14:11
Aan: 1O.2.e
BD/DJOA/JBOZ
CC: 102.e
BD/DJOA/JBOZ
Onderwêrp: RE: Veralgemeniseren subsidieregeling
1O.2.éhebben jullie eventueel een overlegruimte
’ Ik heb hier de 21.217 die ergens
tusn 14:30 en 14:45 beschikbaar komt.
Groet I10.2.ë
Van: 4
10.2.e
BD/DJOA/JBDZ
Verzonden; dinsdag 6 november 2018 11:53
Aan: !0.2.e
BD/DRB/TR
Onderwerp; FW: Vralgemeniseren subsidieregeling
Hol
Naar anleiding van je vraag zojuist, bijgaand de reactie
die ik van 10.2.e kreeg over
de uitbetaling van de subsidie.
-

-

-

-

t

-

Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechts
handhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenh
eden
Turfmerkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag
T “102e
M 10.2.e

10.2e
iwvi,riiksovérhed.nh/jenv
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10.2.e
BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 1 november 2018 16:21
Aan: 10.2.e
BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Veralgemeniseren subsidieregeling
-

-

Hi 1O.2

11-1

111

,11 .1•
shTen nog even een keer over doorprate
n?
Gr. l10.2.e
Van: 10.2.e
‘-BD/DJOA/)BOZ
Verzondèn: iaandag 29 bktobér 2018 14:48
Aan: 10.2e
BD/D)OA/JBOZ
Ondervièrp: FW: Veralgemeniseren subsidieregeling
Hoi 10.2.e
Hoe kijk jij aan tegen het punt dat de Raad
-

11.1
Groeten

-=

==.

1O.2.é
Met vriendelijke groet,

10.2.è
10.2.e

-

(
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Gerieraal Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aang
elegenheden
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag

Postbus 20301 1 2500 EH

Den Heag

T 10.2.e
M 10.2.e

.1 0.2.e

LÇitLJ]1

Voor een veilige en rechtvaardige same
nleving

Van: 10.2.e
BD/DRB/TR
Verzonden: maandag 29 oktober 2018 12:13
Aan: 10.2.e
BD/D)OA/)BOZ
Onderwerp: RE: Veralgemenien subsidieregeling
-

.•-

•-

Ha (O

Een fède afspraak moeten we mi. doen als
er nog belangrijke vraagpunten op tafel
hggen die overleg vergen. Wat kleinere punt
en kunnen we wel via de mail teruggeven,
lijkt me.
tij-,

1

Zet je u .
7 Ik kan me
voorstellen dat we de uitomst hiervan willen
weten voordat we het initiatief nemen
voor een vervolgafspraak.
Als er zo’n afspraak komt zal er bij willen
zijn, had hij mij al gemeld.
Hoe zie jij dit?
Groet l1pLe
Van: 10.2.e
BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrildac 26 oktober 2018 15:53
Aan
.
2
e
:1O.
BD/DRB/TR
Onderwerp: RE: Veralgemeniseren subsidieregeling
Hol 1O.2.e
Zie hiéronder mijn opmerkingen. Is het handig
om een vervolgafspraak te maken met
de Raad?
-

-

-

Groeten

10.2.e

Met vriendelijke groet,
102.e
1O.2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandha
ving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 IEH Den laag

T ‘10.2.e
M ‘102e

.i0.2.e
iköéhëïd .nl/ienv
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10.2.e
BD/DRB/TR
Verzonden: donderdaa 11 oktober 2018 13:40
Aan: 1 O.2.e
BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: F\N: Veralgemeniseren subsidieregeling
-

-

Ho 10.2.e,

‘1O.2.e
-

S

--

alli

1.1

.

Iets anders nog: de datum inwerkingtreding van
1 november, is dat nog ralistisch?
Groet l1Q.2.e
Van: 10.2.e
[mailto: 10.2.e rvr.org)
Verzondén: woensdag 10 oktober 2018 8:13
Aan: 1O.2.e
BD/DRBJTR
CC: 10.2.e
10.2.e
lO.2.e
BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Veiâlërheniséren subsidieé
lin
Dag ll0.2.e en1O.2.e,
Hierbij een ‘trackchanges’ en een schone versi
e van de veralgemeniseercle
subsidieregeling. Wij horen graag eventuele opm
erkingen.
Verder: 1O
.een ik ontvingen van l1b.2
2
,e
een concept overeenkomst. Dat is een
lijvig document, dat we eerst zelf nog willen beco
mmentarieren. Er zit in ieder geval
een bepaling over beeindiging van de pilot zodra
de aanbestedingsgrens is bereikt.
Nadat ons commentaar is verwerkt in de overeenk
omst, mailen we jullie het bijna
definitieve concept.
Orde: wij vragen Hans om de Orde formeel van
de pilot op de hoogte te stellen. .11.1
-

-

-

Groet!
0.2.ë
Van: ‘10.2.e
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 17:26
Aan: î10.2.e
$- BD/DRB/TR
CC: 10.2.e
1d.2.e
BD/DJOA/iBOZ
Onderwerp: Re: Veralgemeniseren subsidieregeling
Hol 10.2e,
Daar zijn bij ons geen bezwaren tegen. Voor de zekerh
eid heb ik het ook bij Achmea voorgelegd,
dat vond ik passend in een samenwerking. Eveneens geen
bezwaren.
Zullen wij kijken hoever wij komen met aanpassing? Mocht
en we een beroep op jullie willen
doen, dan hoor je van ons.
‘

Met vriendelijke groet,

1O.2.e
1O.2.e
Raad voor Rechtsbijstand 1 www.rechtwijzer.nl
Email:1O.2.e LLL!2Lg
Tel: 10.2.e
Op5okt. 2018 om 09:54 heeft 10.2.e
volgende geschreven:

-

BD/DRB/TR<1O.2.eirjIJi>het

Beste j10.2.e
Naar aanleiding van ons overleg maandag kwam
bij
volgende gedachte op.
11.1

0.2.een mij nog de

.‘

—

11 1
‘,

11.1
•1 1.1
daar

r

-‘

.

Als jullie
prijs op stellen helpen/denken we graag mee om
de tekst te wijzigen.

Groet I1Q2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestem
d. Indien u niet
de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegez
onden, wordt
u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwij
deren. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzen
den van
berichten
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for
you. 1f you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are
requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no
tiability for damage of any kind resulting from the risks inheren
t in the
electronic transmission of messages.

ç

0

Ministry of Justice and Security

95
Van:
Aan:
Onderwerp:
Oatum:

=94

(

.10.2.e
1O.2.e

2.Uf.Q?.

FW: Veralgemeniseren subsidieregeling
dinsdag 6 november 2018 11:35:23

Hoi
,
102
Heb je zojuist gebeld maar kreeg je niet te pakken. Ben jij
in de gelegenheid naar
onderstaande te kijken?
Groet 10.2. t
•1

=

(

94

=94

t

96
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

t10Z4S. Iii 0.-

LD/DRLD
1O.2e
FW: Cdriaètmet de Raad voor Rechtsbljstand over subsidieregehng
woensdag 7 november 2018 9:56:11

Ti ook naar jou
Verzonden met 131 ackBerry Wo rk
(www.blackberry.com)

vanlO2e
-BD/DRB/TR<102e jmwiyjnjjjJ>
Datum woensdag 07 nov 2018 08 44
Aan: 10.2.e
<l
.
eij.O
BD/DRB/TR 2
jj1>
. Karreman, drs. H.i’B.
‘

BD/DGSenB<1O.2.e
jrnnvenjjjj>, 1O.2e
BD/DRB/RG
<10.2e
minvenjnl>
Onderwerp: FW: Contact met de Raad voor Rechtsbijstand over subsidieregeling

-

-

Ter info

(.

Van: i10.2;e:’
BD/DRB/TR
Verzonden: woensdag 7 november 2018 8:44
Aan 10 2 e
BD/D.IOA/JBOZ 10 2 e
‘-BD/DJDA/JBDZ
Onderwerp: Contact met de Raad voor Rechtsbijstand over subsidieregeling
Hallo.io.2.e 10.2e,
Gistermiddag heb ik telefonisch contact gehad met 10 2 e
(i1O 2e
bij de Raad voor
Rechtsbijstand) om haar bij te praten nav ons overleg gistermiddag. Dat was
een nuttig gesprek, omdat ook
de Raad de nodige ontwikkelingen te melden had.
De Raad heeft de overeenkomst met Achmea nog niet rond. Struikelblok is de
mogelijke stapeling van
modules (advies, bijstand buiten rechte en bijstand in rechte) en daardoor ook stapeling
van de kosten. 10.2.e
had :10.2e en mij eerder laten weten dat die stapeling zich niet zou voordoen, maar
dat kan volgens Achmea
toch het geval zijn. Achrnea schat in dat het om een klein aantal gevallen zal gaan.
De Raad wil hier nog goed
naar kijken, want als in een zaak rnodules worden gestapeld dan vallen de kosten vrijwel
altijd hoger uit dan in
het geval een reguliere toevoeging zou zijn verleend. Aanstaande dinsdag spreekt de
Raad hier verder over
met Achmea.
Verder is de Raad nagegaan vanaf welk bedrag de ingekochte dienstverlening aanbesteding
splichtig is. De
drempel ligt op € 221.000. Dat is te laag om de benodigde 1.000 zaken te kunnen
bekostigen. Volgens de
inkoper is een directiebesluit nodig om toch met Achmea in zee te kunnen gaan.
0.2.ekon mij niet vertellen
of dat directiebesluit er toe zal leiden dat e.e.a. in overeenstemming zal zijn met het
aanbestedingsrecht, of
dat de inkoper eist dat als in strijd met het aanbestedingsrecht wordt gehandeld de
directie daar expliciet
verantwoordelijkheid voor neemt. Zij gaat dit nog na

—..--

111

-

111
11.1

11.1
11.1
11.1
11.1

.:

:
.

.

11.1
Een vervolggesprek over de subsidieregeling heeft geen haast. Wij dachten zelf mikken
te
op volgende week
maar eind november is voor de Raad ook prima. Ik zal voor de week van de 26
e
november een overleg
inplannen.
1O.2.e iet bespreekstuk over de relaties tussen Raad, rechtzoekende en dienstverlener hoeft dus niet al
begin volgende week klaar, een week later is vroeg genoeg.
Groet 1O.2.

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

1O.2.e

1O.2.e

RE: Pilot, eigen bijdrage voor advies
maandag 26 november 2018 14:44:07

DanklOZe, is inderdaad iets wat met Achmea moet worden besproken,
en waarop we voorbereid moeten
zijn. Ik neem ‘t mee. Groet, 1O.2.ë

Van: 10.2.e
BD/DRB/TR
Verzonden: maandag 26 november 2018 14:22
Aan 102e

Onderwerp: Pilot, eigen bijdrage voor advies
Hol 10.2e,
Naar aanleiding van ons gesprek vanochtend: ik bedacht me nog dat

1111

t

1
Zo maar wat ideeën die bij me opkwamen. Waarschijnlijk hadden jullie ze zelf ook
al op het netvlies, maar ik
noem ze zekerheidshalve omdat ze op 10 december door .IL en/of Achmea kunnen
worden ingebracht.
Groet 10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaa
rdt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any
kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

98
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

den J-k,ff
drs H)- BD/OGSenB
Re: Pilot consumentenzaken
woensdag 14 november 2018 7:48:06
[fjV

rejj1çi,

Zeker
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 13 nov. 2018 om 21:14 heeft Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenI3
<1O.2.e
minvenj.nl> het volgende geschreven:
-

Dank je wel. Als ik een overleg beleg tussen jan Albeil:, Achmea en de
Raad (liefst met jou vanwege de inhoud), kunnen jullie dan zorgen
voor een concreet stuk om te bespreken, en ook een heldere vraag
aan het Loket formuleren?

(

Groet!
Henrike
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Han von den Hoff < 1O2.ervr.org>
Datum: dinsdag 13 nov. 2018 17:15
Aan: Karreman, dr. H.JB. BD/DGSenB <10.2.e
Onderwerp: Pilot consumentenzaken
Van:

-

c1minvenj. ni>

Hen rike,
Zoals gisteren besproken heb ik even uitgezocht hoe de besluitvormin
g
rond deelname van hJL aan de piot Consumentenzaken is verlopen.
Zonder te vervallen in een feitenrelaas, heb ik (vooral uit talrijke mails)
het beeld opgetekend dat:
Obv het (door Jan Albert mede vastgestelde) projectplan Regie met
1O.2.e
en Edwin van den Bom herhaaldelijk contact is
geweest over de pilot consumentenzaken.
-

(

-ij1
lLk
11.1

oll.1
1 1 .1
1 .1
o 11.1
11.1
11.1
11.1
011.1

11.1
11.1

111

11.1

-

Wij hebben 102.e en ciwit uIteindelijk ûitgéÎiödigd hiëe të denken
of schrijven over/aan de uiteindelijke business case maar ook daar
is het vanwege andere werkzaamheden niet van gekomen

De business case is toen zonder hJL in concept opgesteld, door de
Raad ook vastgesteld en wij hebben Edwin opnieuw benaderd en
gevraagd mee te denken over deelname.
Hij zegde toe het onderwerp op het h)L-directie-overleg van 17
september te agenderen. Er is geen terugkoppeling over die
besluitvorming ontvangen.
In de kaderbrief (Aanwijzingsbrief) voor de subsidieverlening 2019 is
aangedrongen op medewerking aan de pilot. In het jaarplan heeft
hJL daarover desondanks niets opgenomen.
Daar heeft Hrn Jan Albert over aangcproken waarop zJan Alber1
aangaf dat hij van die hele pilol eigenlijk niets wist.
Ik denk dat er nog wel ruimte zit om Jan Albert alsnog mee te nemen en
te informeren in de hoop dat hij dan een andere opstelling kiest.
Groet
Hn
-

-

-

-

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien
u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f
you are not the adciressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.
Ministry of Justice and Security

1
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

III O.2.e
‘0.2.e
1O.2e

j.2LiQALQZ

LL1112

-

RE: Subsidieregeling pilot raad voor rechtsbljstand
donderdag 6 september 2018 15:56:35

Hallo 10.2.e,
Ik heb rriddels volop gesproken met zowel de raad
als DWJZ over de vraag of de
subsidiegrondsiagen van 37b/37c geschikt ziin om
de pilot mee vorm te geven.
11 j
Daarbij
komt dat een soortgelijke constructie ook zonder proble
men is toegepast in het kader
van Rechtwijzer Uit Elkaar.
De raad komt volgende week met haar subsidieregeling.
Zou fijn zijn als hier na de
e snel
7
1
naar gekeken kan worden zodat de formele goedkeuring
snel volgt, dan kan
de raad aan de slag,
Groet 102.e”
Van: .1O.2.e’- BD/DJOA/]BOZ
Verzonden: donderdag 6 september 2018 13:46
Aan: 10.2.e
- BD/DRB/TR
CC: 1O.2.e
- BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Subsidieregeling pilot raad voor rechtsb
ijstand
Hoi 0.2.e,
Dank voor je e-rnaif. Ik ben na vandaag met verlof
en heb de afgelopen week niet
goed naar de inventarisatie kunnen kijken.
11.1
-

1

4

—

{k heb niet voldoende daar naar kunnen kijken om
een antwoord
op die vraag te geven. 11.1
;‘
-

.

,.

.

,.

‘41

‘‘:

1

Als je nog specifieke vragen hebt kun je vanaf de 17
e het beste even
contact
opnemen met jO:2:é
Hij
kan
dan bezien wie vanuit DJQA mee kan
--‘%
lezen.
Groeten, 1O.2.e
Van: 10.2.e
- BD/DRB/TR
Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 14:57
Aan: 10.2.e
- BD/DJOA/JBOZ
CC: 1
10.2.e
BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: Subsidieregeling pilot raad voor rechtsbijstand
aeste 10.2.e
De raad voor rechtsbijstand werkt momenteel aan een
subsidieregeling in het kader
van een pilot consumentenrecht. Deze regeling moet de
grondslag vormen om andere
rechtsbijstandsverleners (dan toegevoegd advocaten)
een vergoeding te kunnen
betalen voor in het kader van deze pilot door hen verleen
de rechtsbijstand. Een
dergelijke regeling behoeft goedkeuring van de minister
op grond van artikel 37b lid 5
van de Wet op de rechtsbijstand.
Aan mij is een eerste inventarisatie voorgelegd van wat
de raad geregeld wil hebben.
Ik heb ‘m bijgevoegd. De raad weet overigens dat de manda
atverlening aan het JL
geen onderdeel kan zijn van de subsidieregeling (en volgen
s mij u11
“-

Reden dat ik je mail is daf het me ged lek om bij jou
en je collega’s aan te
kondigen dat er een verzoek tot goedkeuring van een subsid
ieregeling aan zit te
komen. Mocht bijgaande schets van de regeling bij jou
al tot opmerkingen leiden dan
zou dat fijn zijn; hoe vroeger daarmee rekening kan worden
gehouden, hoe beter.
Kan ik bij jou (of een collega) op de lijn komen als het
goedkeuringsverzoek daar is?
Groet 102.e

100]
Van:

.10.2.e

Aan:
Onderwerp:
Datum:

LD&2

10.2.e

8D/OJO4/1130Z10.2.e

FW: Vervolg gesprek subsidieregeling
maandag 19 november 2018 16:09:30

_L0L1.2

HoilO.2.e, l02.e,

Lukt het deze week de analyse van de relaties tussen de versch
illende actoren klaar te
hebben, zodat we deze ter voorbereiding kunnen toezen
den?
Groet 102e
Van: 10.2.e
{mailto:410.2.e rvr.org]
Verzonden: maandag 19 noveniber 2018 15:54
Aan: 10.2.e
BD/DRB/TR
OnderWerp: Re: Wrvolg gesprek subsidieregeling
Hoi 102e Ja doe maar Dan kan lO2een niet lang bijzijn Maar
met lO2een mij moet took
lukken.
-

Met vriendelijke groet,
‘10.2.e
1102e
Raad voor Rechtsbijstand 1 www.rechtwijzer.nl
Email: 10.2.e ÏLL2!B
Tel: 1O.2.e
Op 19nov.2018 om 15:24 heeft1O2.e
volgende geschreven:

-

BD/DRB/TR <.1O.2.e

rninveoj.,ni> het

Hol 10.2e,
Kan 9:30 in Utrecht ook?
Groet 10.2.e
Van: 10.2.e
[mllo10.2.e c.ro1]
Verzonden: maandag 19 november 2018 12:44
Aan: 10.2.e
BD/DRS/TR
Onderwerp: RE: ervoig gesprek subsidieregeling
Hol 10.2e’
Maandag 26-11 lukt, om 9.00 uur. Hopelijk is dat niet te vroeg?
Het is de
enige
-

optie, ben ik bang...

Groet, 10.2.e
Van 102e
BD/DRB/TR<102e
njianu±>
Verzonden: maandag 19 november 2018 11:25
Aan ,102e
<102e
r
>
Onderwerp: Vervolg gesprek subsidieregeling
Hallo 10.2.e,
Graag zouden 10.2.e en ik (met onze collega 10.2.e
) jou volgende
week spreken om te zien of we tot afrondende conclusies rond
de
subsidieregeling kunnen komen.
Zijn jij (en 10.2e) in de gelegenheid op één van de volgende
momenten?
e (kan in Utrecht)
Maandagochtend de 26
e
-Dinsdagmiddag de 27
(we kunnen om 16 uur in Utrecht zijn, of
-

anders om 15 uur in Den Haag)
e hebben
-Donderdag de 29
we veel ruimte in de agenda’s, reizen naar
Utrecht lukt ons die dag echter niet.
Zit hier iets tussen dat aansluit op jullie mogelijkheden?
Groet 10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestem
d. Indien u niet
de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegez
onden, wordt
u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwij
deren. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzen
den van
berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended
for you. 1f you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistak
e, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inheren
t in the
electronic transm ission of messages.
Ministry of Justice and Security

(

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet
de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegez
onden, wordt
u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwij
deren. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die
verband houdt mei risico’s verbonden aan het elektronisch verzen
den van
berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This inessage may contain information that is not intended for you.
1f you are
not the addressee or 1f this message was sent to you by mistak
e, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent
in the
electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

ioij
Van:
Aan
Cc:
Onderwerp:
Datum:

10.2e
102e
102e

1QLJ3

RE: /ervoÎg gesprek subsidieregeling
maandag 19 november 2018 14:35:25

Hol 10.2e]
Ik kandn,
Groeten
10.2.e
Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rech
tshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelege
nheden
Turfmarkt 147 t 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 t 2500 EH t Den Haag
iO2.

M1u2.e
1 02.e
wwwriiksoverheid nl/ienv
Voor een veilige en rechtvaardige samenlev
ing

¶100

(.

102
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

10.2e

L0.ÇJ.ÇC

10.2e

RE: Vervolg gesprek subsidieregeling
maandag 19 november 2018 16:06:20

Prrna! Half 10 zijn we bij jullie:
.1O2e
10.2e
Ën ikzelf. Ter orbereiding sturen we deze week nog een analyse waar
we het dan
concreet over kunnen hebben.
Groet 10.2e

S,

1O3
Van:
Aan:
Cc
Onderwerp:
Datum:

IO2.e

K3rrémn. drs, HIE 80IDÇ.5nB
-

102e
Consumentenzaken introducde SER
dinsdag 20 november 2018 19:33:09

ij2e

1

8DIOR8/PC

-

Dag Henrikê,
Vandaag 2
sprakenlO. en ik 2
metlO
.
e.
(senior beleidsmedewerker
Directie Economische Zaken) en Markd Bos (directeur Directie Economische Zaken)
van
de SER. Met dank overigens weer aan :10.2. die ons bij hen introduceerde.
Onderwerp van gesprek was de uitwisseling van activiteiten die de SER en wij
ontplooien op het gebied van consumentenzaken. Zoals je wellicht weet, is de
SER
bezig met het ontwikkelen van een routekaart voor laagdrempelige informatie,
advies
en conflictoplossing voor consumenten. Daartoe organiseert de SER een overleg
met
allerlei (markt)partijen waaronder de UvA (102.e
en 10.2e
•van
Magontslag en 10.2.e
hoogleraar consumentenrecht) en HiiL. Vanuit dat overleg
wordt o.a. gewerkt aan het verbinden van partijen die innovaties in het domein
van
consumentenrecht ontwikkelen, teneinde een laagdrempelige toegang tot recht
en
conflictoplossing te realiseren.
10.2.e en ik brachten
vandaag onze initiatieven in, zoals de pilot consumentenzaken met
Achmea/LegalGuard, de beslishulp die we in het kader van Rechtwijzer ontwikkelen
met de Consumentenbond en de samenwerking met de Koninklijke bibliotheek en
specifiek de Proeftuin Rechtwijzer in Tilburg.
Bij ons kwam de gedachte op dat de SER als gezaghebbend, verbindend instituut een
goede rol kan spelen die ook in het belang kan zijn voor het programma Redesign;
specifiek op het terrein van vroege informatie aan burgers, oplossingsroute
consumentenzaken cq rechtshulppakket. Daar zit o.i. echt potentie tot het versterken
van elkaars doelen. Vandaar dat we hebben afgesproken dat we 0.2.e en Markb
bij jou
introduceren. Bij deze!
Ik neem aan dat 10.2e vervolgens het initiatief neemt om contact te leggen.
Hartelijke groet,
ijO.2 e
10.2 e
10.2.e
Raad voor Rechtsbijstand
Email: .10.2.e
Tel: 10.2e

www.rechtwijzer.nl

.2.e
> Op 20 nov. 2018 om 17:29 heeft Karremp, drs. HJ.B.
<10.2.e
1minvenj.nl> het volgende geschreven:
>
>

-

BD/DGSenB

> Kun je mee?
> 1-lenrike heeft geen bezwaar tegen je aanwezigheid. Van Jan Albert
weet ik het niet maar dat wil
ik ook niet.
Verstuurd vanaf mijn iphone
> Begin doorgestuurd bericht:

>
>
>
-

-

> Van: ‘Karreman, drs. H.J.B BD/DGSenB
@minvenj.nl<mailto;ll 02.e
<10.2.e
iminvenj.nI»
> Aan
10 2 e 1achmearechtsbijstand ni < miito 10 2 e
rnearehtsbitnç nl>
1 O.2.e @achmearechtsbijstand.nl <mi11ci 1 0.2.e iachmëarechbijstand.nI»,
“102 ejuridischloket nkmalltQlQ 2 eiuridischIoket nI>
<10.2.e@juridischloket.nkmijtQ. 1 0.2.ejuridischIoketnl», “:1 0.2.e
<10.2.e
@lrvr.org<meiltojo.2.e
îirvr,org», Hanvori den Hoff
<1O.2.e @n,r.org<mjitoi10.2.e rvr.prg
»,
“l10.2.e
<10.2.e 1rVr.Org<rnJi1Q1Q.2,e 8rvr,orQ», l102.e
BD/DRB/TR”
<1O.2.e minvenj.nl<ffli1t21O.2,e mitnjl»
Onderwérp: opzet pilot consumentenzaken
>
>

> Zoals afgesproken
>

> Aanwezig bij dit overleg zijn:
>

—

—

>110.2.e
-Achmea
!lan Albert Waal— Juridisch Loket
1-tan von den Hoif Raad vd Rechtsbijstand
Henrike Karreman JenV
>10.2.e
—JenV
>
>
>

> Met vriendelijke groet,

>
>
>
>

>1 0.2.e
10.2.e
>
>

> Tel: 102.e
Mobiel: 10.2.e
>
>

> Ministerie van Justitie en Veiligheid
>

> Directie Rechtsbestel
Strafrechtelijk Bestel en Arbeidsvoorwaarden
>

>

> Afwezig op woensdag
>

>
>

* bezoekers
dienen zich bij binnenkomst te legitimeren met een paspoort, een rijbewijs
of een Europese identiteitskaart *

>
>
>

>

> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender
te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van
welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
>

> Ministerie van Justitie en Veiligheid
>

> This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and
delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent
in the electronic transmission of messages.

(

>
>

Ministry of Justice and Security

>

> <meeting.ics>

(

1O5
Van:

-

Aan
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Bij

BOIDRCIGC

102e

oo1O2e Liaooz

FW: 20181120 097 SLA LG_RvFI.
donderda9 22 november 2018 16:51:58

imaoeo0l .onn
20181120 0.97 SLA LO RvR,doc

deze!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: 1O.2,e
<1O.2.e
.iir’LOiCl>
Datum: woensdag 21 nov. 2018 3:05 PM
Aan:1O.2.e
BD/DRB[TR <10.2.e rn,nt>
Kopie: 10.2.e
<1O.2.e jjyjoro>, .1O.2.e
‘<1O.2.e
-

.

Onderwerp: FW: 20181120 0.97 SLA LG_RVR

(

Dag 10.2e,
Hierbij de concept SLA met LegalGuard. Hij is al aangepast n.a.v. eerdere opmerkingen. Wij
gaan er nog een
keer goed doorheen.
Hopelijk kunnen we dit maandag ook meenemen in onze bespreking. Stuur jij het indien nodig
door aan •T0.2.é
en
Tot maandag,

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 21 november 2018 14:55
Aan: jO.2.e
‘1O.2.e
CC:i10.2.
Onderwerp: 20181120 0.97 SLA LGRvR
1 llOZe,
Dag I0.2.e
Hierbij de SLA, ter bespreking met het departement. Hebben jullie of de meelezers nog vragen,
beantwoord ik deze graag.
Vriendelijke groet,

(

l10.2.e

Achmea l Stichting Achmea Rechtsbijstand
10.2.e
Spoorlaan 298 1 6017 JL Ti burg
Postbus 4116 1 7320 AC Apeldoorn
T 1102e
E102.e L.
K.vK 41039171

Kijk op de Juridische Batometer 2017

-
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De informatie in dit bericht is verlrozru’elijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar
niaaht.
vermenigvuldigt of verspreidt. ten_ij de verzender aangeeft dal dit iie! i.s toegestaan Als dit e-ma,lberich
t nier voor ii bestemd
vragen ii’ij ii vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht
is gecontroleerd op
bekende virussen Helaas kunnen iiû niet garanderen dat liet bericht dat ii ontvangt volledig en tijdig
verzonden is af tijdig
ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door derden.

ix

*

*
*

*
*
*

1O6
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

102.e
:1O2.e
10.2.e

BD/DRCLÇIS
BD/DJOWJBOZ

RE: Gespreksnotltie Pilot JL Raad voor Rechtsbljstand.docx
donderdag 22 november 2018 16:47:21
-

Fijn, ik stuur ‘m door,
Onderwerp

qesprek zal ook het inkoopproces zijn, 11.1

V3fl

Het is dus geen stichting, zoals ik eerder had begrepen.
11.1
Groet 1O.2.e

(

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

1
Van
0
.2.e
:
BD/DJOA/JBOZ < 1O.2.e oijrvnJni>
Datum: donderdac 22 nov. 2018 4:34 PM
Aan:1O.2.e
BD/DRBITR < 1O.2.e
Kopie: 1O.2.e
BD/DJOA/J8OZ < 1O.2.e
-

-

-

Onderwérp: Gespreksnotitie

-

Pilot JL Raad voor RechtsbijstancLdocx

I-oi 1O2.i,
Bijgaand een aantal punten ter bespreking voor maandag.
Gr. 1O.2.é

iünvenIji>

107]
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

BD/DRC/GC
10.2.e
10.2.e
80/DJOA!JBOL
10.2.e
8D/D30AiJ0Oj
FW: Subsidieregeling_Pilot Consumentenzaken_vO.995
opm 1O.2.e (002)
donderdag 14 februari 2019 8:25:23
Subsidiereoelinn Piot Consumentenakeri vO.995 oom
O.2.e Ig2ido
--

Hoi lOZe,
Hierbij de door de raad aangepaste regeling, nav
de opmerkingen van 1O.2.e en het
overleg dat ik daarover had met
.e
2
‘JL
Voor jou niet eenvoudig om te beoordelen hoe
e.e.a. zich verhoudt tot de opmerkingen
van O,2.e en welke gedachte achter sommige wijzig
ingen zit. Ik wil daar straks met
je doirhen lopen maar zal ook nog e.e.a. op papier
op een rijtje zetten (daar wil ik
het uurtje tussen 12 en 13 voor benutten).
Groet 1O.2’
Van: ‘10.2.e
.[mailto: 102.e rvr.orgJ
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 15:39
Aan: ‘1O.2.e
BD/DRC/GC
CC:1O.2.e
Onderwèrp: Subsidieregeling_Pilot Consumentenzaken_
vO.995 opm 1 O.2.e (002)
Dag 102e,
Hierbij zend ik je de aanpassingen zoals gisteren
besproken. Morgen zijn 10,2e en ik
niet bereikbaar, dus ik lees vrijdag hoe het verder
verloopt.
Groet,
_10.2.e

tO.2.e

voor t.ecntsoiistancI

TellO.2.e
E-mail 10.2.e

•

MobiellO.2.e

tLQrg,

108
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

lO.2è.-3D/DRB/RG

10.2.e

j

RE: BneflO.
.g
2
1 mbtr deelname aan pilot consumeritenzaken
dinsdag 12 februari 2019 9:29:00

Ah kijk, daar had ik ook nog niet aan gedacht.
Wij worden in ieder geval graag op de hoogte gehouden worden ©
Als het goed is heeft1O.2.eje gemeld dat ik voorlopig contactpersoon voor jullie ben,
is het een idee dat wij binnenkort even kennismaken? Ik kom graag een keer naar
Utrecht! (daar werk je toch?)
Groet,

1 0.2.e
Van 10 2 e
[mailtolO 2e rvrorg)
Verzonden: dinsdaq 12 februari 2019 9:19
.e
2
Aan:IO.
BD/DRB;.2.e
BD/DJOA/JBOZ
;i0.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: RE: Brief 10.2.g
mbtr deelname aan pilot consumentenzaken
-

-

Dank 10.2.e
10.2.g
gaat uit van andere tarieven, namelijk die LegalGuard
commercieel aan klanten rekent. Dat zijn niet de tarieven die in de pilot worden
gehanteerd. Maar we moeten er zeker goed naar kijken!
.

Vriendehjke groet,

10.2.
van:1 0.2.e
BD/DRB <0.2.e
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 08:57
Aan

10 2e

<102e

@rvrorg>

minvenjnl>

102 e

BD/DJCA/JBOZ

10.2.e

minvenj.nl>
Onderwerp: Brief 10.2.g

mbtr deelname aan pilot consumentenzaken

Ha 10.2.eeniZø,
Hierbij stuur ik jullie een brief van 10.2.g aan minister Dekker.
Ik denk ook voor jullie goed om dit mee te nemen en kritisch te kijken naar dit
voorstel in het licht van de subsidieregeling.
Met vriendelijke groet,

10.2.e
1O.2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtsbestel
Turfmarkt 147 1 2511 DP
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA 1 Den Haag

) i!Lj

M1Q2e

1 O.2.e
ikL±Lflj

Voor een veiliqe en rechtvaardige samenleving

van:1O.2.e
BD/DRC/GC
Verzonden: maandag 11 februari 2019 9:01
Aan: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB;1O.2.e

BD/DRB
mbtr deelname aan pilot consumentenzaken

-

Onderwerp: BrieflO.2.g
Hallo Henrike,1O

-

2e

Deze brief werd in de Digijustzaak geplaatst over de pilot, is jullie naar ik aanneem
bekend?
GroetlO.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie

en

Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or 1f this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

r—

1o9
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Karrerrian, drs. HJ.8. 0D/DGSenB
10 2e ÇjÇ
RE: Pilot corisumentengeschiilen
donderdag 22 november 2018 12:14:56
imaneCOlono
-

Hi, thx.
Han vroeg of hij ‘10.2emee kon nemen naar het overleg. Dat
lijkt mij goed voor een
toelichting op de inhbtid. 11< dacht ook dat het om een stichtin
g achmea rechstbijstand
was.
Van: llO.2e
BD/DRB/TR
Verzonden: dbnderdag 22 november 2018 10:43
Aan: Karreman, drs. H.].B. BD/DGSenB
Onderwerp: Pilot consumentengeschillen
Hoi Henrike,
Ter info. A.s. maandag spreek ik de raad samen met DJOA over
de juridische hobbels
rond de subsidieregeling. Doel is er zsm uit te komen zodat
boven
het overleg van de
e
10
niet de vraag hangt of het juridisch wel allemaal kan.
Ik zie in de concept SLA dat Achmea Services (waarvan Legal
Guard de handelsnaam
is) een NV is. Mijn veronderstelling was eerst dat Legal Guard
een stichting is. 11
-

11 .1

-

.tn hoeverre dit nieuwe inzicht relevant is bespreek ik met
DJDA.
Verder heb klO.2.eeen aantal vragen gesteld over de pilot
in bredere z Doel
hiervan is 11.1
-

p

Groet 1U2.q
Van: 10.2e
BD/DRB/TR
Verzonden: donderdag 22 november 2018 10:30
Aan: 10.2e
CC:10.2e
10.2e
Onderwerp: RE; 20181120 0.97 SLA LG_RvR
HalloiO.2e,
Dank h1rvoor; ik heb het stuk aan 102em 10.2e doorgezonden
met het oog op ons
gesprek aanstaande maandag.
Goed dat we de juridische kant kunnen doorspreken voordat
op maandag 10 december
met een bredere blik wordt gekeken naar de pilot en eventu
ele hiccups. Wat mij
betreft zetten we er op in om maandag eventuele juridische hobbel
s zsm te slechten
zodat die op 10 december niet meer aan bod hoeven komen.
-

(

1.1

-

..

....

_r
ikdat
zodanig i
rechtzoekende in aanmerking
moet komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Ik neem aan
dat hier enkel wordt
getoetst aan inkomen en vermogen, en niet aan de toevoegwaard
igheid van de zaak
waarvoor de rechtzoekende hulp zoekt. Module 3 biedt onder
meer hulp bij het
verdedigen van een standpunt bij de geschillencommissie. Daar
krijgt de
rechtzoekende in beginsel geen toevoeging voor, blijkt uit de
Kenniswijzer:
Geschillencommissie (niet toevoegen)
De geschillencommissie is een voor/iggende voorziening waarnaar
het Juridisch Loket
kan doorverwijzen. K/achtzaken bij een geschillencommissie zijn,
ondanks het bindend
advies, over het algemeen laagdrempelig. Je verstrekt hiervoor
geen toevoeging. De
__

--

aanvraag wijs je af met tekstcode 130 (zelfredzaamheid). Als de advocaat bij de
aanvraag gemotiveerd aangeeft dat de zaak zodanig feitelijk en/of juridisch complex is
dat bijstand van een advocaat noodzakelijk is, kun je bij hoge uitzondering een
toevoeging verstrekken.

Groe

=

(

105

Ministerie van Justitie en Veiligheid

11o

Raad voor Rchtsbijsand/JnV (DRb/DJOA)

Directoraat-Generaal

(techtapleging en
Rechtshandhaving

Directie Jurldsche en
Operationele
Aangelegenheden
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Postbus 20301
2500 H Den Haag
www. rijksoverheid. nl/jans

Subsidieregeling Pilot consumentenrecht Juridisch Loket

Contactpersoon
‘10.2e

Juridiich Adviseur

Gespreksnotitie

T .1O.2.e
Mu.e

1 O.2.e

.mnvnjnI

Datum

22 november 2018

(
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11.1

11.1

(
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Bijlage

Artikel 37b
1 Het bestuur kan aan een rechtsbijstandverlener of een samenwerkingsverband
van rechtsbijstandverleners ten behoeve van de verlening van rechtsbijstand
subsidie verstrekken voor bijzondere doeleinden en projecten.
2 Het bestuur kan een subsidieplafond vaststellen voor de activiteiten waarvoor
subsidie kan worden verstrekt,
3 Het bestuur stelt regels vast voor de verstrekking van subsidies als bedoeld in
het eerste lid.
4 Deze regels bevatten in ieder geval:
a. een uitwerking van de activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen;
b. een nadere omschrijving van aan de subsidie verbonden verplichtingen;
c. de termijn die bij de indiening van de aanvraag tot subsidieverlening in acht
wordt genomen;
ci. de aan de subsidie verbonden verplichtingen;
e. de termijn die bij de indiening van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie
in acht moet worden genomen;
de wijze waarop en de termijn waarbinnen het beschikbare bedrag wordt
verdeeld.
5 De door het bestuur te stellen regels behoeven de goedkeuring van Onze
Minister.
.

Artikel 37c
Het bestuur kan met het oog op de verlening van rechtsbijstand een subsidie
verstrekken voor bijzondere doeleinden en projecten. Artikel 37b, tweede tot en
rnLyjjfi1d, zijn van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 37b Wet op de Rechtsbijstand (MvT)
Voorgesteld wordt om in artikel 37b de mogelijkheid te regelen dat
de raad aan
een advocaat of aan een advocatenkantoor een subsidie verstrekt voor
bijzondere
doeleinden en projecten ten behoeve van de verlening van rechtsbijstand
. Zo kan
de financiële afhandeling van de verlening van rechtsbijstand gebaat
zijn bij een
geautomatiseerde verwerking. Indien een advocatenkantoor financieel
niet in
staat is zijn automatisering aan te passen of de aanpassing uitsluitend
ten
behoeve van de raden voor rechtsbijstand geschiedt ken een subsidie
worden
verstrekt. De raden zullen beleidsregels moeten ontwikkelen met betrekk
ing tot
de gevallen waarvoor een doelgebonden of projectsubsidie wordt verstre
kt. De
beleidsregels moeten door de Minister van Justitie worden goedgekeurd.
Opdat de
verlening van de subsidie in de hand kan worden gehouden, wordt
in het tweede
lid van artikel 37b bepaald dat een subsidieplafond kan worden vastgesteld.
Artikel 37c Wet op de Rechtsbijstand
De invoering van artikel 37c in onderdeel U betreft de invoering van de
mogelijkheid voor de raden om met het oog op de uitoefening van hun taken
voor
bijzondere doeleinden en projecten een subsidie te verstrekken. Op dit momen
t
wordt door de raad te Amsterdam een subsidie verstrekt aan de wetswinkel.
Het
is niet uitgesloten dat deze incidentele subsidieverstrekking een meer structu
reel
karakter gaat krijgen. In dat geval is er een wettelijke grondslag voor nodig.

(
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liii
Van:
Aan:
Cc
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

8DIDR8ISBA
Krreman drs I-4i8 BD/DGSenB 3e
Graag collega uitnodigen voor bijeenkomst 10 december
woensdag 28 november 2018 11:00:27
imaoeo0l,ong
-

Beste 10.2.e.,
Zou je graag voor de bijenkomst op 10 december bij het Juridisch Loket ook mijn collega, de
heeil0 2e
willen uitnodigen? Dit in verband met zijn kennis van het proces en de
cijfers van de pilot. Zijn e-mai adres vind je hierboven.
Vriendelijke groet,
10.2.
Achmea

Stichting Achmea Rechtsbijstand

1O.2.e
Spoorlaan 298 1 9017 iZTiiburg
Postbus 4119 7320 AC Apeidoorn
10.2.e
10.2.e

“:‘

r.J

,ur

3

p1

K.v.K 41038572

Kijk op de Juridische Barometer 2017
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De informatie in dit bericht is vertrouwe!(jk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor
u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vnj is van virussen of aantasting door derden.

112
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijtagen:

1O.2.e
Presentatie voor overleg bij lUL komende maandag
dinsdag 4 december 2018 16:35:58
20181210 presentatie RvR HJL MVJ.oo

Dag ftirik
Zoals besproken hierbij de presentatie voor komende maandag.
Daat in zitten ook wat sheets met vei dieping. Die blijven in de presentatie modus verborgen en
toon ik alleen als daar vragen over zijn.
Intussen sprak ik nog met €dWin vn den Boom (dir. Uitvoering, HJL).EdWinzat al best in de
rneedenkstand, is mijn indruk. Hij wil maandag vooral weten hoe de business case eruit ziet. En
dan niet zozeer de achterliggende cijrers, maar hoe hij de meerwaarde van de pilot voor de klant
aan zijn medewerkers kan uitleggen. Dat zit in de presentatie verwerkt, legde ik hem uit.
Daaraan voegde ik toe dat ook het Loket gedurende pilot kan meekijken, bijv. als lid van de
klankbordgroep die we met de Raad willen inrichten. En de bevindingen uit de pilot kan
benutten om inzicht te krijgen in oplospaden en waar mogelijk kan toepassen in haar eigcn
dienstverlening.
Tot maandag.
Vriendelijke groet,

1O.2.Ø

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopiebn daatvan te vernietigen. Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door derden.
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Van:

1 0.2.e

Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

1O.2.e

Zi

FN: Conceptteksten dossier A0 reclitsbUstand
woensdag 5 december 2018 13:58:07
20181204 Oolennotedocx
50181219 A0 Rechtsbflstarcl.docx
20181204 OenAclocx

Dag
Zie bijgaand enkele opmerkingen en suggesties bij de teksten ciie je mailde, waartoe
ik na snelle lezing kwam. Met name de Q&A’s heb ik wat sneller en globaler gelezen,
gezien de omvang en beschikbare tijd.
Een paar punten ter specifieke attendering:
L
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ç

Met groeten,

1O.2.e
Van: iI2

BD/DRB/SBA
Verzonden: dinsdag 4 december 2018 18:29
Aan: l,1O2.e
BD/DWJZ/SBR; lO.2.e
•_••- BD/DRB/RG
CC: Karreman, drs. H,J.B. BD/DGSenB
Onderwerp: Conceptteksten dossier AD rechtsbijstand
Dag 1O.2.e en 10.2.e
Zoals besproken bijgaand t.b.v. het AO op 19 december a.s. de concepten van:
De oplegnota
-De spreektekst (versie met commentaar van de speechschrijver)*
-De (volledige set) QenA (voor minister nog een selectie maken)
Jullie zien dat e.e.a. nog in bewerking is. Ik krijg morgen ook nog input van een
aanta.l collega’s.
Doel is om donderdag begin van de middag een versie van het dossier voor de
minister af te ronden (dan vertrekt hij naar Brussel).
Opmerkingen, aanvullingen, wensen qua top-tien QenA voor minister etc. daarom
graag uiterlijk donderdagochtend (of ruim daarna, voor de volgende versie ©).
Dank vast, groeten!
10.2.e
-

-

-

-

*t,l
-

-

..,-.-

t
:
êi

-

—-—--

—1
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Van:
Aan
Cc:
Onderwerpi
IJatuni:
Bijlagen:

10.2è
102e

-

jjçjç

10.2.e

; Hmv0ar1Icf
PII& n unentrizaken update A4 t.b.v. ovedeg 10-12
donderdag 6 december 2018 13:16:00
-

Hol f10.2.e’
Zoals vanochtend besproken bijgaand de geupdate beschrijving van de
pilot. Bij punt 5
van pagina 1 beschrijf ik de actuele ontwikkelingen, zoals ook al monde
ling toegelicht.
Overigens, 11.1
.

—

In januari vindt

e ronde tafel plaats.
de 1
Aarzel niet om contact op te nemen, mocht het stuk(je) nog tot aanvul
lende vragen
leiden!

F10 2e
Raad voor Rechtsbijstand j www.rechtwijzer.nl
Email: 102.e
d)rvrorci
Tel: 10.2.e
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Van:
Aan:
Cc
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen

10.2e
10.2e
10 2 e

—

iL!ae tiiien Hçifr
iIo1 consumenterizaken update A4 t.b.v. overleg 10-12
donderdag 6 december 2018 13:16:00
JÇt Covmenlenzai1y, ‘° 0612 18.doc
-

Hol 10.2e
Zoals’rhtend besproken bijgaand de geupdate beschrijving van
de pilot. Bij punt S
van pagina 1 beschrijf ik de actuele ontwikkelingen, zoals ook al monde
ling toegelicht.
Overigens, eenzelfde ontwikkeling zijn wij nu in gang aan het
zetten in de huurketen;
ook dat beloofd een aanzet tot een route/rechtshulppakket te worden
. In januari vindt
e ronde tafel plaats.
de 1
Aarzel niet om contact op te nemen, mocht het stuk(je) nog tot
aanvullende vragen
leiden!
Groet, 10.2e
10.2e

102e
Raad voor Rechtsbijstand www,rechtwijzer.nl
rvr,nrc.1
Email: ïlO.2e
Tel: 10.2.e

ç.
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Van:
Aan:
cc;
Onderwerp:
Datum:
Dijlagen:

Karreman, drs, HJ.S.

.‘10.2.e

1 0.2.e

-

BDIDGSenO

‘

Ö;DR(/Gc
FW: Agenda bijeenkomst maandag 10 december pilot consumenten
zaken
vrijdag 7 december 2018 11:49:50

EilQt.i!nvcL;L_2Jict

10.2.e
Aanstaande maandag is er een overleg in Utrecht. ik zou
het fijn vinden als jij
daar ook bij kan zijn, met het oog op de continuïteit.
10.2.e
gaat drb
verlaten en Han von der Hoif de raad en het lijkt me slecht als
ik
de
enige
continue factor ben van overheidszijde. Voor jouw inwerkprogra
mma ook nuttig
Groet, henrike
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van 1O 2e
BD/DRB/TR <102e çm[nvnjïil>
Datum vrijdaq 07 dec. 2018 10:07
Aan: 10.2.e
@achmearechtsbijstand.nl’ < 10.2.e
102 e@iuridischloket ni <10 2 ejurl’1ichIoket p1>, Han von den
Hoff( 10 2 e rvr org)
<10 2 e jrçjg>, Karreman, drs H J B BD/DGSen8
< 10 2 e
irntne.nt>
Kopie: 10.2.e
(10.2.e rvr.org) <10.2.e mnrra>
Onderwerp: Agénda bijèenkomst rnaândag 10 decémber pilot consum
entenzken
Dame en heren,
Aanstaande maandag om 15 uur bespreken wij de pilot consum
entenzaken bij het Juridisch Loket in Utrecht.
JenV wil het gesprek graag voeren aan de hand van de volgen
de beknopte agenda:
1 aanleiding
2 toelichting stand van zaken door de raad
3 knelpunten
4 oplossingen
Bijgevoegd is een door de raad geactualiseerd A4 met doelstelling
en opzet van de pilot en de actuele stand
van zaken.
Vriendelijke groet,
O.2.e
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
BijIaen:

1IJ.B. BOiDenl
1
1
02e
_0t1LL2EaLIRlO
2
/DR8Ø2e
FW: Presentatie voor overleg bij HJL komende maandag
vrijdag 7 december 2018 12:00:52
20181210 ore5enttie RVR HJL MVJ.ootx
-

Ha 1O.2.e, dit is de ppt die 1O.2.e
me stuurde. Heb die nu pas kunnen
bekijken, had m je eerder môetén sturén. Lijkt mij prima om zo toe te lichten.
1O.2.e, goed als jij dit ook kent. Er is discussie met h]L over medewerking aan
deze pilot. Maandag hebben we daarover een overleg. Heb 1O.2.e gevraagd om
mee te gaan, jij bent vrij.
Groet!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

c
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Verslag bijeenkomst Opzet pilot consumentenre
cht
10 december2018
Deelnemers: l1O.2.e(LegalGuard),
1O.2.e
(LegalGuard), JriAlbert Waal (hetjuridisch Loket)
,
Edwin van den Boom (het.lundisch Loket) Hen von
den[loff (Raad voor Rechtsbstanct) 1102
(minsteneJ&V) HennkeKarreman (ministerie]&
e
V) en 102e
(ministeneJ&V)
1. Achtergrond overleg
Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) en de Raad
voor Rechtsbijstand hebben de afgelopen period
e
samengewerkt om de mogelijkheid voor het ontwik
kelen van oon pilot onsumentenzaken te verkennen.
verkenning is ingegeven door:
Deze
De doelstelling van de Raad om samen met maatsc
happelijke partners burgers eerder, sneller en
goedkoper aan passende oplossingen voor hun
problemen te helpen;
De doelstelling van SAR(en hun private dienst LegalG
uard) om rechtspmblemen van klanten op
effectieveen efficiënte wijze opte lossen en hen
te ontzorgen.
Als beoogde startdatum wordtgedacht aan het le
kwartaal van 2019. De doorlooptijd van de pilot
is 1 jaar of
korter, indien het maximum aantal zaken van 750
eerder is bereikt.
-

-

De doelgroep van de pilot is de burger met consum
entengeschillen die:
1) eerst contact opneemt met het Juridisch Loket
(hiL) en vervolgens wordt omgeleid naar LegalG
uard;
2) eerst contact opneemt met een advocaat, vervol
gens hJL benadert voor de korting van C 50,=
op de
eigen bijdrage en hierna wordt omgeleid naar LegalG
uard;
3) niet binnenkomt via hJL maar directcontact opneem
t met
wordt door de nulde of eerste lijn (wijkteams, via bibliot LegalGuard of daarheen doorverwezen
heken, sociaal raadslieden, de website van
RvR, de Rechtwijzer etc.).

De nulde en eerste lijn zal geïnformeerd worden over
de pilot.
Dit overleg Is tot stand gekomen om te verkennen
of en zo ja hoe h)L kan bijdragen aan de pilot.
2. Presentatie
Vanuit LegalGuard wordt de pilot toegelicht aan de
hand van een presentatie, waarbij nadere toelichting
gegeven wordt op het doel van de pilot, de inhoud
van de modules en de business case.
3. Bespreekpunten

!i 1 1
.

LegalGuard antwoordt, op een vraag vanuit hJL, dat
er tijdens de laatste module geen gebruik wordt
gemaakt
van advocaten, maar van eigen juristen. Als er in een
zaak hoger beroep wordt ingesteld zal er wel een
advocaat nodig zijn. Het toekomstige stelsel stelt
de modules beschikbaar aan ‘Wrb-ers’ en ‘niet-Wrb-ers’
. De
kwaliteitseisen waar LegalGuard gebruik van maakt
zijn hoog. Het gaat hier om een kwaliteitscode,
kwaliteitsaudit, klachtenrapportage en een extern
uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek. Hierov
er is ook het
gesprek gevoerd met de Raad.
Vanuit programma Redesign Rechtsbijstand wordt
aangekaart dat er in de pilot goed gerapporteerd moet
worden, zodat belanghebbende partijen weten hoede
pilot verloopt. Daarbij is onder meer van belang dat
huidige aanname in welke module een oplossing wordt
de
bereikt ( lo.1çin module 1, ioi.cin module 2 en
in
101
module 3) wordt getoetst, Voor de hand ligt dat deze
verhoudingen anders liggen vâor klanten die via hJL
worden doorverwezen dan voor klanten die zich rechtst
reeks bij LegalGuard melden. Ook wordt aangeg
even
dat de pilot gebruikt kan worden om de traditionele
wijze van rechtsbijstand af te zetten tegen de ‘nieuw
e’
wijze van rechtsbijstand.

De Raad geeft aan dat er nog geen rekening gehoud
en is met een controlegroep. Er kan gekeken worden
naar
de mogelijkheid om de groep consumenten die gebruik
maakt van deze pilot te leggen naast eenzelfde groep
consumenten met een geschil die volgens de huidige
wijze doorverwezen wordt.
LegalGuard geeft aan, in antwoord op de vraag vanuit biL,
dat er de mogelijkheid is om fysiek langs te komen
op een kantoor in meerdere locaties in het land, Op het voorst
el van hJL om gebruik te maken van locaties van
hiL geeft LegalGuard aan dat dit een mooie uitnod
iging is. Die mogelijkheid zal onderzocht worden.
4. Afspraken
De Raad zal zorgen dat de communicatie richting de advoca
tuur op dit onderwerp goed ingericht zal worden,
zodat ditv6ôr 1 februari 2019 geregeld is. Ook zal er opnieu
w
mogelijkaangepastworden. In samenwerking metLegalGua gekeken worden naar de planning en zal deze
rd zal ereenprocesschematotstand gebracht
worden. Achmea, de Raad en hJL werken op dit onderw
erp samen. Het programma Redesign wil graag leren
van deze pilot. Indien er behoefte is om nogmaals in
dit verband bij elkaar te komen kan het programma dit
organiseren.

(
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijagen:

e
4
ïO.2
NesÏagijenkomst opzet pilot consumentenrecht 10 december
donderdag 13 december 201.8 10:01:00
Versipo biieenkQmstgeLpiIot consumentenrecht.docx

Hierbij ©
Varn 1Ö.2.e
BDJDRB
\‘erzonde: dnsd g 11 december 201C 12:27
Aan: Karrernan, drs. H.J.B. BD/DGSenB
Onderwerp: veslag bijeenkomst opzet pilot consumentenrecht 10 december
Hoi Henrike,
Hierbij het verslag van de bijeenkomst opzet pilot consumentenrecht gistere
n.
Groet,
-

-

(

‘—.- J

.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp
Datum:
Bijlagen:

1O2.è LiQaiL
Krrernpn. drs. HJ.B.

BD)OGSenS
BOIDPWR
VeiIag bijeenkoist Opzet pilot consumentenrecht_aanvulling
10 2edoD
donderdag 13 december 2018 12:17:24
Versic bijeenkomst Opzet pilot consumentenrecht aanyullinci 02dçz.

=

-

-

Hoi Henrike,
Met één aanvulling zoals besproken. Verder geen opmerkingen.
Groet

-

von den Hofi
@rvr org Çio 2 e
1 0.2.e; Karreinan, drs. H.J.B. BD/DGSenB

BD/DRB/TR

102 e

@rvr org

10 2 e

Onderwerp: RE: Verslag bijeenkomst Opzet pilot consumentenzaken
10 december 2018

Beste 10.2.e

Dank voor het toesturen van het verslag, Ik heb nog een kleine aanvulling:
We bespraken, zoals eerder ook met de Raad, dat de ‘categorie 3’- klanten niet
alleen
rechtstreeks bij LegalGuard terecht konden komen, maar vooral ook via de nulde
lijn: wijkteams,
bibliotheken, sociaal raadslieden, websites RvR en Rechtwijzer, etc. Die worden
daarom
geïnformeerd over de pilot.
Vriendelijke groet,
(10.2.e

•

Van 10 2 e
BD/DRB/RG < 10 2 e
minveni nl>
Verzonden: donderdag 13 december 2018 14:48
Aan 10 2 e
<10 2 e
cachmeareLhtsbustand nl>,1O 2 ejuridischloket nl
<10 2 ej> .0 2 e
rvr org’ <ilO 2 e
rvr ore, Han von den Hoff
<1102 e iïrrm.g> 102 e irvr oig ‘I0 2 e
BD/DRB/TR 410 2 e
.iminyent fl1),
Drvr ore. Çio
10 2 e
<10 2 e aiachmearechLbiistand sii> Karreman drs
2
e
H J 0 BD/DGSenB < 102 e
(ïim(r)enl nl>
Onderwerp: Verslag bijeenkomst Opzet pilot consumentenzaken 10 december
2018
Beste allemaal,

Hierbij stuur ik jullie het verslag van het overleg over de pilot consumentenz
aken van afgelopen maandag.
Als er opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,

‘10.2.e

102e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtsbestel

I

Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
Afwezig op vrijdag

ifliflvCflJ

bltpjlwww.riksoverheicl.nl/venj

M:1O.2.e
iO.2.e

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u s toegezonden, wordt u verzoc
ht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt
geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

(

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the
addressee or 1f this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any
kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Hef is daarom niet toegestaan dat u
deze informatie openbaar maakt,
vermenigvukligt of verspreidt, tenzIj de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan.
Als dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daarvan
te vernietigen. Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht
dat u ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en Vrij IS van virussen of aantasting door
derden.
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Van:
Aan

0.2 e

102e

BD/0R9.. J102 &nund,schlpket r’l
102e
m&o_
10 2 e Orvr pro io 2 e
80/ORCIGC 10 2 e
rvr oro iO 2e
8D/DGSenB
1-4:3,8.
RE: Verslag bijeenkomst Opzet pilot consumentenzaken 10 december 2018
vrijdag 1’ december 2018 10:20:01

F’an

pr ‘r ioff

-

Onderwerp:
Datum:

Beste 1O.?e
Dank voor het toesturen van het verslag, Ik heb nog een kleine aanvulling;
We bespraken, zoals eerder ook mei de Raad, dat de categorie 3’- klanten

niet alleen
rechtstreeks bij LegalGuard terecht konden komen, maar vooral ook via de nulde
lijn: wijkteams,
bibliotheken, sociaal raadslieden, websites RvR en Rechtwijzer, etc. Die worden daarom
geïnformeerd over de pilot.
Vriendelijke groet,
%io.2e

2
Van:
.
e
IO.

(

BD/DRB!RG

Verzonden: donderdag 13 december 2018 14:48
Aan 102e
‘102ejurldischIoket nl 10 2 e
@rvr org Han von den Hoff
10 2 e @rvr org 0 2
4 BD/DRB/TR 02 e @rvr org 0 2 e
Karreman, drs. HJ.B. BD/DGSenB
Onderwerp: Verslag bijeenkomst Opzet pilot consumentenzaken 10 december
2018
Beste allemaal,
-

-

Hierbij Stuur ik jullie het verslag van het overleg over de pilot consumeritenzaken
van afgelopen maandag.
Als er opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,

I10.2.e
102e

Justitie en Veiligheid
Directie Rechtsbestel
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag
Afwezig op vrijdag
Ministerie van

M: 10.2.e

10.2.e

.

@rnr.veoLni

htto://www.riiksoverheid.nI!venj
Voor

een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet
de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt verzoc
u
ht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaa
rdt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of
any kind
resuiting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security
DISCLAIMER

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze
informatie openbaar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan.
Als dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendel(jk maar dringend om het bericht en kopieën daarvan
te vernietigen. Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht
dal u ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door
derden.

(

(
.

-

-

org ,Ran
IJOJ, don HofP 102e @rvr org 102e
BD/DRB/TR 102e @rvrorg 102 e
1O.2.e) ; Karreman, drs. HJ.B. BD/DG
SenB
Onderwerp: RE: Verslag bijeenkomst Opzet pilot consumentenzaken
10 december 2018
este,Q?.e

Dank voor het toesturen van het verslag, Ik heb nog een kleine aanvul
ling:
We bespraken, zoals eerder ook met de Raad, dat de ‘categorie 3’- klanten
niet alleen
rechtstreeks bij LegalGuard terecht konden komen, maar vooral ook via
de nulde lijn: wijkteams,
bibliotheken, sociaal raadslieden, websites RvR en Rechtwijzer, etc. Die
worden daarom
geïnformeerd over de pilot.
Vriendelijke groei,

10.2.e
-

Van:l 0.2.e
BD/DRB/RG <10.2.i
Verzonden: donderdag 13 december 2018 14:48

“

Aan 102e
2e
in
titjrjj> 2
l
e
@junid
O
ischloketnl’
.d
10
<
<10 2 e
1 vh_hloeti>
10 2 e
@rvr org 10 2 e c.acg> Hen von den Hoff
<102e a’r rpie>102e LiLL.LL 102e
8D/DRB/TR<102e
nLitnj.n>
102e
102e
<102e 4
hi-ht içuç > Karreman drs
L
H J 0 BD/DGSenB <10 2 e
Onderwerp: Verslag bijeenkomst Opzet pilot consumentenzaken 10 december 2018
Beste allemaal,

1
__

Hierbij stuur ik jullie het verslag van het overleg over de pilot consumentenzaken
van afgelopen maandag.
Als er opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag
Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtsbestel

Turfmarkt 147 1 2511 UP 1 Den Haag
Postbus 20011 I 2500 EA 1 Den Haag
Afwezig op vrijdag

M:jO.2.e
1O.2.e
htto:/Jw w.riisoverheid.l/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet
de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzoc
ht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt
geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risic&
s
verbohderi aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are
not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of
any kind
resufting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security
*****DISCLjjMER****
De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u
deze informatie openbaar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan.
Als dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daarvan
te vernietigen. Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht
dat u ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door
derden.

(
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10.2

Van:
Aan

1
Q
fDRClPG
.0 2 e rijjçepj

2e
4102e orvrpçg
—

102e

_Qggffl

2e
e_

cçjg 102e

Karremen drs

-

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

RE: Verslag bijeenkomst Opzet pilot consumenterizaken 10 december 2018
maandag 17 december 2018 14:13.00

Beste allemaal,
Hierbij het aangepaste verslag, met een kleine toevoeging nav de mad van 10.2e.
Metvriendelijke groet,

rIO2e

LIOZe
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtsbestel
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 200111 2500 EA 1 Den Haag
Afwezig op vrijdag
M:10.2.e
.@mny_enJ ni
htto:/fwww.riikspverheicl nh/veni

102 e

—

Voör een veilige en rechtvaardige samenleving
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(1

____
_____
_____
___

_
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Van:

iÇ5rgnfl.

çlr.

H.J., bPJDÇsSenti.

Aan:

10.2.e

Onderwerp;

RE: AD gesubsidieerde rechtshulp 17januari as.
woensdag 19 december 2018 15:07:44

Datum:

Ja, daar dacht ik ook aan!
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van 10 2 e
BD/DRB/SBA <10 2 e
.Lmovoinj>
Datum woensdag 19 dec 2018 3 00 PM
Aan: Frr man drsi’i’JB. BD/DGSenB < 1 02.e
-

Onderwerp: RE: AO gesubsidieerde rechtshulp 17jriuri as,

Her staat het Verbond van Verzekeraars uiteraard vrij om dat signaal af te
geven en de Kamer vrij om het Verbond om een

reactie te vragen.

,it.i.
:11:1

Groeten
Van: ltarrernan dr5.,lLii.B. BD/DGSenB
Verzonden: woensdag 19 december 2018 14:51
Aan: 10.2.é
BO/DRB/SOA
Onderwerp: FW: 40 gesubsidieerde rechtshulp 17 januari as.
-

Wat vind jij?

Verzonden met BlackBerr’ Work
(www.blackberry.com)
Van: ljO2.e
Datum: woensdag 19 dec. 2018 2:46 PM
Aan: retrn.n, drs. H.J.B. BD/DGSenB 1O.2.e
Onderwerp: AD gesubsidieerde rechtshulp 17januari as.
Beste tlTrlk9,
Ik begreep dat er 17januari as. een ao is waar de brief van minister Dekker
op de agenda staat. Zoals je weet
kunnen rechtsbijstandverzekeraars zich goed vinden in de neergelegde lijnen
en zijn we heel benieuwd naar de
verdere uitwerking We denken daar ook graag met]
r na 10 2 o
-

102g

102q

102g
iO.2.g
Ik hoor het graag van je.
Met vriendelijke groet,

1 o:2J&
24 10e

:

Verbond van Verzekeraars
Telefoon 2 Di

:

,.

ij
13
Van:
Aan:

Onderwerp:
Datum:
eljiagen:

FW: pixeskoeanverooetelrnq
donderdag ] Januari 2019944:06
Y1Q31753z15id.z

Van: 1O,2.e
BD/DRB/SBA
Verzonden: woensdag 19 december 2018 10:30
Aan 4Qfe
BD/DW]Z/PR
Ondeiierp: FW: proceskostenveroordeling
Beste l1O.2.e
coIiee1O.2.e
raddv me aan om het volgende even aan je voor te leggen. Ik ben bezig met
de beantwoording van
l(amervrriaen (VSO) over dv livrzrening van de gesubsidwerde rechtsbijstand. In
dat kader worden de volgec,do vragcri gestvld:
Hoe werkt volgens ii de tn rechtsgedingen gebru:kelijl-:e proceskostenveroordeling Veel
?
civiele zaken spelen tussen consumenten en bedrijven, waarbij altijd het risico
dreigt dat hij
verlies van de rechtszaak moet worden opgedraaid voor de proceskosten van
de wederpartij
82 GL
en er dus een aanzienlijk financieel risico aan procederen verbonden is.
10 10.2.,
Hoe beoordeelt u voorts het praktijkgebruik in personen- en familierechtszaken
bij nodeloos
procederen de proceskosten niet te compenseren, maar bij de recalcilrante wederpartij
te
83 CL
leggen, waardoor onnodig procederen kan worden afgestraft?
10 102e
De vragen zijn begin deze week (nog ongecorrigeerd) ontvangen sri moeten voor het
AD rechtsbijstand in januari worden
beantwoord. Mijn deadline is daarom kort (uiterlijk 7 januari tas minister), Ik zIe dat je
de komende tijd grotendeels aheezig bent,
maar wellicht lees je dit nog en kun je me doorverwijzen of op weg helpen?
Veel dank vast’
Vriendelijke groet,
-

-

10.1e

(
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

10.2e
8D/DRWS4
Karreman, drs. H.).6. BDIDGSenO
10.2
BD!DW)7!51;
20190107 Definitief concept reactie vragen VSO.dncx
maandag 7januari 2019 15:39:43
20190107 Definitief concept reactie vragen VSO.docx
-

-

Henrike,
Zie bijqaand de volgende versie van de beantwoording met in tracks opmerkingen van
jou, 1O.2.e, en 10:2,e
(dank beiden!) verwerkt. Nog een paar PNl-punen. ik maak
een schone versie van dit document voor de minister t.b.v. de bespreking morgen en
markeer in een begeleidend memo onder meer het voorbehoud van 10.2.e,
Groeten,
1 0.2.e
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

102.e
Kaneirian, drs, HJ.8. BD/DGSeriB
FW: Opmerkingen Fin
maandag 7januari 2019 17:59:51
20190104 Definitief cpnceyt reactie vranen
-

vsp

oomerkinnen IRF aanyuUinn

Dag Henrike,
(en dank 10.2.ë),
Commenta’ÏRF beperkt zich tot het verzoek een overzichtje te krijgen
van alle
onderzoeken en trajecten (en te verduideHjken wanneer de TK die kan verwachten)
en
een aantI opmerkingen onder het kopje ‘Fi

1f1

-

(

‘ioigers mij prima te accommoderen.
Groeten,

—

1o

van:1O2.e
BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Verzônden: maandag 7 januari 2019 17:51
Aan:1O.2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: FW: Opmerkingen Fin
-

-

1O.2.e, even snel doorgestuurd. Ik kijk er morgenvroeg ook naar.

Van: 10.2.e
(1RF/VJFA)
2;e•.rnji1j1iLui>
Datum: maandag 07jan. 2019 5:43 PM
A’in 102e
BD/DFEZ/CBU/Cluster A D.2e jnitnmjjj>
Kopie 102e
(IRF/VJFA) 1O a&*fLfl1IflIJJ1TIh 102e
(IRF/VJFA) O.2.e
Onderwerp: Opmerkingen Fin
Dag :102e,

Het was een uitgebreide brief dus we hebben met name gelezen
01) de voor
paragrafen en onderwerpen die ik aangaf in mijn mail voor de vakantie.
Hierbij een aantal opmerkingen en vragen.
We horen graag of deze nog meegenomen kunnen worden.

ons

relevante

Groet,
‘10.2.e
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet
de geadresseerde bent of dit bericht ebusievelik aan
loenezonderi, wordt ii verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht
te verwijderen De Staat aanaaardt geen
aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risicos
verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
This message may contain information that is not irriended kr yci t you a not
e
the addressee or if this massage was soft to
you by mistake, you are requesled to inform the sender and detete the message The
State accepts no iab:tity for damage of
any kind resutting from the risks inherent in the electronic Iransmission of messages
ii is
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Van;
Aan:
Cc

102.e

.2LOE0L; Karreman, drs H J,B. 80/OGSenG

10.2.e
102e

Onderwerp:
Datum:
Bhjlagen:

-

8DDRB/RÇ..

-

BD/DFEZ/CBUlCluster A;10.2.e
F1N: VSO Rechtsbijstand
maandag 7januari 2019 8:44:51
20190104 Deinitief COflCeOt reactie vragen V50.00CX

Dag 102e en anderen,
Allereerst een goed 2019! Het zal (alweer) een spannend jaar worden voor de rechtsbijstan
d.
De concepten voor de beantwoording van het VSO hebben mij op een erg laat tijdstip bereikt.
Onderdelen van de beantwoording hadden 10.2.e
en ikzelf eerder al eens gezien, een
enkele vraag heb ik zelf al voor het kerstreces beantwoord, maar voor het overige en overgrote
deel was het allemaal nieuw Uiteraard heb ik het volste begrip dat het een ondoenlijke
taak is
om 180+ vragen op zo’n termijn afgestemd en wel op te leveren. Het is wat dat betreft een
onmogelijk proces op een onmogelijk moment De inzet van een ieder om er gedurende het
kerstreces aan door te sleutelen tot in de avonduren verdient veel waardering
Evenwel heb ik, gelet op het tijdstip van ontvangst en het beoogde uiterste moment van
reactie, geen redelijke termijn voor reactie gehad Voor verschillende onderdelen van de
beantwooiding had ik, om tot zuigvuldige eactie te l,unnL-n komen, bovendien moeten
afstemmen met diverse collega’s binnen DWZ waarvoor al helemaal geen gelegenheid
bestond. Ik kan daarom ook niet instaan voor de juistheid van beantwoording. Van afstemming
van de beantwoording met DWJZ is mede daarom ook geen sprake.
Ik heb bijgevoegd document daarom alleen in grote lijnen bekeken en waar toevallig het
oog
op viel iets bijgeschreven of een tekstvoorstel gedaan Ik heb mij daarbij met name
geconcentreerd op de groen gearceerde passages, maar ook daar waren mijn mogelijkheden
door o.a tijdgebrek uiterst beperkt beschouw mijn reactie daarom als een snelle collegiale
lezing
Zie met name de opmerkingen in de zijlijn Op diverse plaatsen ontdekte ik m.i feitelijke
onjuistheden en/of passages die ons in het vervolgproces lelijk in de weg kunnen zitten,
Met vriendelijke groeten,
—

10.2e
Van: I10.2.e
BD/DRB/SBA
Verzonden: vrijdag 4januari 2019 19:24
Aan: Karreman, drs. H j B. BD/DGSenB, 102e
BD/DWjZ/SBR
1
cc:1 O.2.e
BD/DRB/TR,fO.2.e
BD/DRB/RG, 1 O.2.e
BD/DFEZ/CBU/Cluster A; lJ.2 e
BD/DRB
Onderwerp: VSO Rechtsbijstand
Dag Henrike, iO.2.&,
(en 1O.2.e
en ,0.2.erh CC),
Beste wensen nog voor het nieuwe jaar’
Bijgaand, om het nieuwe jaar eens lekker te beginnen, de concept beantwoording van vragen
gesteld door de Kamer voor het schriftelijk overleg over de gesubsidieerde rechtsbijstand Door
veel van de mensen die ik de week voor het Kerstreces nog heb gespamd, is heel hard gewerkt
om me tijdig input te leveren, Vrijwel alle antwoorden waren gisteravond binnen. Echt heel
fijn. Met dank aan hen dit concept, waarin ik zoals afgesproken de beantwoording van de
inbreng heb geclusterd naar de onderwerpen van de kopjes in de contourennota Als tweede
bijlage de excelsheet waarop deze reactie is gebaseerd, voor de liefhebber. En als derde bijlage
de inbreng van de Kamer met in pen de door mij geidentificeerde vragen Als vierde bijlage
-

-

-

-

-

-

voor de volledigheid een PDF-versie van de concept-beantwoording.
In de concept-beantwoording heb ik met geel gemarkeerd welke vragen uit de excelsheet
onder het desbetreffende kopje zijn beantwoord. Dat moeten we uiteraard nog weghalen
voordat de brief uitgaat, Met
heb ik de passages gemarkeerd waarvan ik denk dat ze in
het bijzonder voor DWJZ relevant zijn. En met
heb ik voor mijzelf nog als vraag
gemarkeerd of wel of niet tijdens de behandeling van de begroting eind november is
toegezegd dat de Kamer rond de zomer van 2019 wordt geïnformeerd over de stand van
zaken (en in het verlengde daarvan, of wel of niet is toegezegd dat de brief over het Huis van
liet Recht in het eerste kwartaal 2019 wordt toegezonden), en zo ja, wat het
Kamerstuknummer van de bron is.
De antwoorden moeten zijn beantwoord vôôr het AO rechtsbijstand dat nu op 16januari as. is
gepland. Op 8januari as. om 13.30u is een half uur tijd in de agenda van de minister
gereserveerd om de beantwoording met hem te bespreken. Maandag? januari moet ik de
antwoorden dus in zijn tas hebben zitten, Ik zou die antwoorden graag nog voorzien van een
korte oplegnota waarin de belangrijkste aandachtspunten voor de minister worden uitgelicht;
mijn voorstel zou zijn dat wij die samen maken, Henrike, n de tijd die we maandag al
gereserveerd hebben voor bespreking van deze antwoorden.
Met andere woorden... van wie daartoe in de gelegenheid is, met excuses, heel graag
maandagochtend as. een reactie.
Tot maandag en goed weekendl
Vriendelijke groet,

,1O.2.
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Van:
Aan
Datum:
Bijlagen:

JI2LQB
maandag 7januai 2019 16:52:04
20i90 107 Memo bil concetbeano•ording.docx
20190107 Definitier conceot reactie vragen VSO,docx
Inbreng Kamer -1k-2018060589Rf
20181221 Skelet brief.clocx

Voor overleg met MRb op 8/1 13.30u

137

cci

1 0.Ze
102e
10 2 e

Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

BD/ORS
RE: VSO Rechtsbijstand
maandag 7januari 2019 11:51:14
20190104 Definitief conceot reactie vraoeil VSO.docx

Van:
Aan:

_LW1ZtE.102e
1 02 e
21PEEZLCDgLÇ1IJ

W1r 14 1 J

-

RfliflÇC.,nR

Dag allen,
Bijgevoegd ook van mijn kant nog wat suggesties en opmerkingen. Helaas niet verdei
gekomen dan de helft vh document (maar moet nu naar een ander overleg en de
deadline was maandagochtend)

Groet, i0.2.e4
j35

(
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(J
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
flhjlagen:

102e,

Karreman, drs. HIS.

-

SD/DGSenB

102e
Opm 15-1
dinsdag 8 januari 2019 21:44:24
2012QiD7 DenieF cQiçVf

11.1
z

1
11.1

Verzonden met BackBerry Work
(www.blackberry.com)
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

(

:102,e

-

1O.2.e
BD/DGRR/DSK; 1O.2.è
svz
dinsdag 8januari 2019 15:10:16
20190107 Verdeling VSO Rechtsbiistend,Isx
2019010? Definitief conceot reactie vragen VSQdocx

14O
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

11O.e
IRL
1O.2.e
20190108 Definitief concept reactie vragen VSO.doc
woensdag 9januari 2019 9:45:35
I9iQ8

ij
14
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Karrernan drs. FI,J.B.

1O.2.e
10.2.e

-

BD/DGSeri8

6D!C)GRR!DS<
FW: 20190107 Definitief concept reactie vragen VSO.pdf
woensdag 9 januari 2019 7:33:32
-

Nog niet bekeken....
Verzonden met BackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: Dekker, S.

BD/AL <10.2.e
minv—iii.nI>
Datum: woensdag 09 jan. 2019 12:31 AM
Aan: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB <10.2.e
:rniuvi1in1>
Kopie 10 2 e
BD/DBO <10 2 e
rnnvnj.ni>, 10 2 e
<10.2.e
Çj,rj>
Ondérwerp: 20190107 Definitief concept reactie vragen VSO.pdf
-

-

-

(

Hoi Henrike,
Hierbij het document met commentaar (nieuw vanaf p. 20).
Succes ermee!

S.
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

-

BD/DGRR
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Van:
Aan
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

1 02-1j2RGLf3
4102e
_EDLIJ2LE
O.2.e
ipjoi,; Karreman, drs. l-tJ.5,
FW: 20190109 Deflnitief concept reactie vragen VSO.docc
woensdag 9januari 2019 13:48: 18
2Q190109 Oefinitief conceot reactie vraeen VSO.docx
Gecombineerd resultaat 1.do
20190109 Definitief Concert reactie vragen VS0.PDF

-

BD/DGSenB

Bestel O.2[e,
Op ve
ean Henrike de volgende versie van de beantwoording, naar aanleiding van
de bespreking met de minister gistermiddag. Eerste bijlage is Word, derde bijlage is
PDF, In deze versie heb ik je eerdere opmerkingen ook geprobeerd te verwerken (in
tweede bijlage zie je die poging gecombineerd met de verwerking van de opmerkingen
van de minister). Henrike zelf heeft straks gelegenheid om hiernaar te kijken.
Vanavond wil de minister een volgende versie zien.
Ik zie in je agenda dat je vandaag bezet bent. Mocht je toch ruimte hebben om mee
te lezen: graag.
Groeten,
10.2.e
Ps Ik ga nog verder met de correcte verwerking van Kamerstuknummers. De AZ
notatie zit hardnekkig in mijn systeem...
Van: 1O.2.e
BD/DRB/SBA
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 13:36
Aan: 10.2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: 20190109 Definitief concept reactie vragen VSO.docx
-
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Krremn, drs HJ8. BD/DGSenB
RO/0R8/S8A
FW: 5v2 16.30u
woensdag 9januari 2019 22:18:54
-

-

vrfl VQ&ji

Voor jou ook de hele boel met wijzigingen in word. Volgens mij kan pdf’en
mooier, maar dat is i,ie geluLt...
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: Henrike Karreman < 1O.2.e
gn1aLççm>
Datum: woensdag 09 Jan. 2019 22:06
Aan: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB <1O.2.e
mjnvojnl>
Onderwerp: Re: FW: svz 16.30u
-

(

Op wo 9 jan. 2019 om 19:36 schreef Karreman, drs. HJ.B.

-

BD/DGSenB

>
>
>
>

> Verzonden met BlackBerry Work
> (www.blackberry.com)
>

> Van: I10.2.e
BD/DRB/SBA
> Datum: woensdag 09 jan. 2019 16:32
> Aan: Karreman, drs. H,).B. BD/DGSenB
> Onderwerp: svz 16.30u
-

>
>
>

>
>

> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is
bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aan
het elektronisch verzenden van
berichten.
>

> Ministerie van Justitie en Veiligheid
>

> This message may contain information that is not intend
ed for you, 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are reques
ted to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent
in the electronic transmission of messages.
>

> Ministry of Justice and Security
>
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Karreman. drs. HiS BD/DGSenB
RE: Inleiding herschrjf ik zelf
woensdag 9januari 2019 15:21:24
20190109 Oenitier conceot reactie vraeen VSOPDF
20 190 lOlJJefinitief conceot reactie vrecien VSO.DOCX
-

In leiding hersclirijf ik zelf
ok

• Ook stuk over relatie tot rapporten herschrijf ik

ok

• P8, voetnoot 15: wat laat dat onderzoek dan zien?
111
—

II

-

-
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•111

In de versie die ik je stuurde niet meer. Of ik begrijp je opmerking niet goed.

11
In bijgaande verduidelijkt.

11.1
11.1

11.1
11.1
Zie bigewerkte bij lagen.
Van: Karreman, drs. H.IB. BD/DGSenB
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 14:49
Aan:1O.2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp; FW: Inleiding herschrijf ik zelf
Ha 10.2.e
Zie hieronder mijn commentaar op de eerste pagina’s buiten reikwijdte verzoek Ik ga zo
verder met de rest, maar heb nog best wat vragen dus stuur je dit alvast. Vanavond pas ik
zelfde inleiding aan, en ook de duiding van de relatie met de andere rapporten neem ik
wel mee. Heb vanaf half 8 tijd om zelf te typen, dus stel voor dat ik dan zorg dat de finale
versie op tijd klaar is voor Sander om 2 1:30.
-

-

Ik probeer zo nog verder te lezen, buiten reikwijdte verzoek
dus dan kan ik weer achter de iPad.
Succes, henrike
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
V’n Henrike karreman 1 0 2 e
Datum: woensdag 09jan. 2019 2:42 PM
Aan: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB
Onderwerp: Inleiding herschrijf ik zelf
-

-

i0.2.e

• Inleiding herschrjf ik zelf
• Ook stuk over relatie tot rapporten herschrijf ik
• P8, voetnoot 15: wat laat dat onderzoek dan zien?

11.1

(

Verstuurd vanaf mijn iPhone

(

5..
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BD/DJOA/JBOZ
102e

Van
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

BD/DRB/SBA
woensdag 9januari 2019 16:43
10:2.e
BD/DGM/BDGM/Flex
10.2e
BD/DGM/BDGM/Flex; Karreman, drs. H.J.B.
RE: Vragen VSO rechtsbijstand
20190109 Tweede definitieve concept reactie vragen VSO.PDF

-

BD/DGRR

Dag 10.2.e,
Ik belde je zojuist even over de laatste stand van zaken, maar kon je niet bereiken, Gisteravond
hebben we het laatste commentaar van minister Dekker ontvangen op onze conceptbeantwoording.
Dat commentaar hebben we vandaag verwerkt en daarbij ook jouw laatste wijzigingen meegenomen.
Vanavond rond 21.00u gaat de volgende versie per mail naar minister Dekker, op zijn verzoek met
track changes.
De hoop is, zoals ik maandag schreef, dat we deze week de antwoorden kunnen versturen. Wellicht
lukt dat morgen, als minister Dekker nog weinig aanvullend commentaar heeft. Wat is dan handig met
het oog op de staatssecretaris, denk je? Via DBO morgen even alvast jullie bijdrage voorleggen? Er is
nog geen formele DigiJust-lijn.
Ik stuur je bijgaand de laatste versie, maar let wel: mijn programmadirecteur, Henrike Karreman,
herschrijft de inleiding vanavond nog. Jullie passage staat op blz.5-7,
Groeten,

10.2.e
Van: 10.2.e

BD/DGM/DRM/KS
Verzonden: maandag 7 januari 2019 16:23
Aan: 10.2.e
BD/DRB/SBA
cc:10.2.e
BD/DGM/DRM
Onderwerp: RE: Vragen VSO rechtsbijstand
HoT 10.2e,
-

-

-

Hierbij de beantwoording
Hopelijk is het zo duidelijk.
Maak jij er nu mede namens de stas van? Even contact over wanneer we het het beste bij de stas kunnen krijgen?
(wanneer moet het getekend zijn?)
Groet,

10.2.eI
van:lO
.
2
e.

BD/DRB/SBA
Verzonden: maandag 7 januari 2019 13:40
Aan:10.2.e
BD/DGM/DRM/KS
Onderwerp: RE: Vragen VSO recht.sbijstand
DaglO.
2
Vanuit DWJZ (10 2 e
, die dit weekend heeft meegelezen omdat de conceptbeant
woording
vanmiddag in de tas van Dekker mee moet) kwamen nog een aantal vragen over de passage die ik op
basis van jullie antwoorden heb gemaakt. Misschien deels veroorzaakt door mijn verwoording,
waarvoor op voorhand excuses. Zou je daar nog naar willen kijken? Dan kan ik dat morgenochtend
verwerken.
Daarnaast: maakt het opnemen van deze beantwoording ook dat de vragen mede namens de
staatssecretaris beantwoord moeten worden? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Dankl
Groeten,
-

-

10.2.e
11.1

11.1

2
Van:IO
.
e.

-

BD/DGM/DRM/KS

Verzonden: woensdag 2 januari 2019 13:33

Aan:1O.2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: RE: Vragen VSO rechtsbijstand
-

102
Excuu
,
s er kwam nog een nabrander van de IND.
Hierbij hopelijk echt de laatste versie!
Groet,

1O.2.e
Van:1O.2.e

-BD/DRB/SBA

Verzonden: woensdag 2januari 2019 12:56
2

Aan:l0.2.e
BD/DGM/DRM/KS
Onderwerp: RE: Vragen VSO rechtsbijstand
-

Top, dankjewel!!
Van 10 2 e
BD/DGM/DRM/KS
Verzonden: woensdag 2 januari 2019 12:38
Aan: 10.2.e
BD/DRB/S8A
Onderwerp: RE: Vragen VSO rechtsbijstand
Hol ro2,
__

-

Heel opmerkzaam van jou!
Ik heb het in bijgaande samengevoegd met de beantwoording van de andere vragen.
Groet,

jO.2.e
Van:lO.2.e

-

BD/DRB/SBA

Verzonden: woensdag 2januari 2019 12:10
Aan: 1 0.2.é
BD/DGM/DRM/KS
Onderwerp: RE: Vragen VSO rechtsbijstand
-

Excuses, nog een checkvraag: klopt het dat onderstaande vragen nog open
staan?
Groeten,
10.2.e
Voorts lezen de leden van de 066-fractie dat de maatregel over rechtsbijstand in asielzaken
separaat wordt uitgewerkt. Deze leden brengen in herinnering de toezegging van de
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid daarbij oog te hebben voor aanvullende informatie
aan
de asielzoeker bij het begin van de asielprocedure en voldoende voorbereidingstijd voor de
advocaat, indien er een voornemen is tot afwijzing van de asielaanvraag. Hoe gaat u deze
18 D66 elementen invullen?
4 0MB
Kunt u daarbij ook ingaan op de mogelijke gevolgen voor het verloop van de verdere
asielprocedure, in het bijzonder dat deze maatregel leidt tot meer beroepen op de rechter en
tot
19 D66 meer herhaalde asielaanvragen?
4 DMB
van:10.2.e
BD/DGM/DRM/KS
Verzonden: woensdag 2 januari 2019 12:02
Aan:10.2.e
-BD/DRB/SBA
CC: 10.2.e
BD/DWJZ/SBR; 10.2.e
BD/DGM/DRM;10.2.e
BD/DW)Z/SBR;
10.2.e
IND/SUA/AAEB;10.2.e
BD/DGM/DMB/A0&T
Onderwerp: Vragen VSO rechtsbijstand
Hoi1O.,
Allereerst de beste wensen!
Hierbij de laatste versie tbv het VSO rechtsbijstand van 13 januari.
Zou je deze versie willen gebruiken Ik heb mn het antwoord op vraag 1 aangepast Ik heb
daarbijl 1 1
i1.1
Dat moeten we eerst
:
afstemmen met de stas.
Mocht je nog vragen hebben, dan weet je me te vinden. Succes met de verwerking!
@IQ2/D2een2 e zouden jullie op 16januari op de achterhand beschikbaar willen
zijn tbv evt vragen uit het
AO rechtsbijstand?
Groet,
-

-

-

-

.

-

10.2.e

i1i11.1

3
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Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

:1 O:2:é

-

8D/ORBL

Kprremri. drs, HJ.8,

-

BDIDGSen5

svz 16.30u
woensdag 9 januari 2019 16:32:33
20190109 Twee1e definitieve conceot reectie vragen VSO.DOCX
20190109 Tweede definitieve concent reactie vragen V5O,PDF

147
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Karreman. drs. HJ. BD/DGSenB
Dekker. S. BDIAL
Vecter, mr. J,G. -BD/DGRR;1O.2:e
DJDRB?SA;1O.2.e
Vervolgversie
woensda9 9januari 2019 22:12:00
20190109 Tweede deflni0eve conceot reactie vragen VSO.pdf
-

-

-

Sa nder,
Met wat vertraging de beloofde vervoigversie in PDF. Zal zo nog een schone
word-versie na sturen, maar hier kan je de wijzigingen in ieder geval zien.
Deze versie gaat via DGM nu ook naar de staatssecretaris.
Ik hoop dat je nog in de gelegenheid bent om de wijzigingen te bekijken. Spreek
je morgenochtend om 9:30 telefonisch.
Groet, henrike
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

1481
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

10.2.e

krrni. drs. 11.3.8, 8D/D{3SeriB
Volgende versie
woensdag 9januari 2019 13:11:29
20190109 Oelnitief tonceol reactie vragen VS0.odf
-

Ik ben er doorheen en heb ook alle ontvangen aanvullingen verwerkt
(incl.1O.2.6,
10.2e 1O.2.e). Bijgaand in PDF. Ik ga nog even Kamerstuknummers bijwerken enzo
(eerstete). Zie graag opmerkingen z.s.m. retour.
Vraag: de mail van :.i1O.2.e is nog niet voldoende beantwoord (onvol
doende reactietijd
etc.). Ik zou het fijn vinden als jij hem inlicht over het verdere proces
en wat daarin
mogelijk nog van hem wordt gevraagd. Idem voor ‘10.2.e
Zij
heeft
de
eerste helft
j
van de eerdere versie meegelezen.
Groeten,
)1O.2.e

(

(

149
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:
Bijlag en:

1O.2.e
HÜ2e
VIPRA
WS 20190108 DeFinitief concept reactie vragen VSO.doo
woensdag 9januari 2019 10:47:54

Zie mijn aanpassingen/suggesties op p. 13.

15O
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

<rrernn, drs. H38.
BD/DGSen
LJekker S ED/AL 10 2 e
.DD) Veater mr 3 G
102e
ED DGM/DRII/K5
Zoals beloofd: schone versie in word
woensdag 9januari 2019 22:32:21
-

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

(

BD/DGRR

10 2 e
—

—

D/DRB/S0A

ij
15
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Kerreman, drs. H.J.8. BDIDGSeriB
102e
BDiDRBIS8A
20190110 Derde definiUeve concept reactie vragen VSO (3).doo
donderdag 10januari 2019 16:36:09
20190110 Derde definitieve concent reactie vranen USO (31.docx
-

Zie mijn reactie in de opmerkingen. En in het begin ontbrekende woord
en toegevoegd

(

152j
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

6DJD.RB/5EA
20190110 Derde definitieve concept reactie vragen VSOdocx
donderdag 10januari 2019 18:02:14

153
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

10.2.e
b2eLi0LflRiJLRi
RE: help
donderdag 10 januari 2019 12:5’1:45
20190110 Derde definitieve coriceot reactie vragen VSO.00CX

Ja klopt, ook geput uit inbreng 10.2.e en zelf in de geschilbeslechtingsdelta gezocht
naar aanleiding van vragen van de minister. Zie in bijgaand document vanaf blz 6
Van 102e
BD/DRB/RG
Verzonden: donderdag 10 januari 2019 12:52
Aan: l1O.2e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: RE: help
Zou je me de hele tekst (inclusief voetnoten) mailen? Dan check ik meteen de
voetnoten
(by the way: ¶11.
-

-

(

-

-.

1 BD/DRB/SBA
Van: 02.e
Verzonden: donderdag 10 januari 2019 11:54
Aan: 102.e
BD/DRB/RG
Onderwerp: help
De minister heeft jouw eerdere antwoord over de één op de vijf mensen een aantal
malen herschreven. Dit is wat er nu staat. Zie jij daarin onoverkomelijke fouten?
11.1
-

1

(

-

L

1

-:

ij1

1

(

(. :
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijagen:

Q2éi-

ED!DRB!5B
Karremn, drs. HJ.S. BD/DGSen6
VSO Rechtsbjstand, sw 18.00u
donderdag 10januari 2019 18:03:24
20190110 Derde definitieve concept reactie vrepen VSDDOCX
20190110 Derde definitieve concept renctie vraeen VSO.PDF
-

Henri ke,
Bijqaand de laatste versies in word en pdf.
10.2.

______

156
10.2.e

Van:
Aan

-9DJDR8jSO

102e
102.e
FW: VSO

jzto&102e

JB0IDRCIGC
Rechtsbijstand, svz 18.00u
vrijdag 11januari 2019 8:53:35
209Q11Q Der
yreçn VSQJ,1ÇCX
20190110 Derde definitieve concept reactie vragen VSO.PDF

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Beste mensen,
Het AO is dus helaas met een week uitgesteld. De minister heeft besloten dat hij dan
ook pas dit weekend weer gaat kijken naar de antwoorden, De argelopen dagen is er
op zijn verzoek nog behoorlijk wat weer veranderd. en proces dat jullie niet
onbekend voor zal komen. Hoe het ook zij, het leek me goed jullie de laatste versie
ook te sturen.
Groeten,

b0.2

Van: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB
Verzonden: donderdag 10 januari 2019 18:46
Aan: Dekker, S. BD/AL; Vegt,er, mr. J.G. BD/DGRR; 1O.2.e
J BD/DBO; 0.2.e
BD/DBO/ADVIES
CC: llO.2.e
BD/DRBJSBA
Onderwerp: FW: VSO Rechtsbijstand, svz 18.00u
Sander,
Ondanks uitstellen AO hebben we de afgesproken slag over de antwoorden vandaag
gedaan. Bijgaand pdf+ word versie.
-

-

(

-

-

-

Fijne avond, Henrike
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: 1O.2.e
BD/DRB/SBA <O.2.e
Datum: donderdag 10jan. 2019 18:03
Aan: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB <llO.2.e
Onderwerp: VSO Rechtsbijstand, svz 18.00u
Henrike,
Bijgaand de laatste versies in word en pdf.
-

-

10.2.e

JLrnjilULnI>

miiieij,jjil>

*
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

•12.e

1O.2.e

$-BD!ORB/SE4A
RE: VSO Rechtsbijstand, svz 18.00u
zeterdag 12januari 2019 14:04:42
20190110 Derde definitieve concept reactie vrapen VS0.dpo

DagIO
2
,
Dank voor het toezenden van het jongste concept. Ik begrijp dat het nog work in
progress is en dat het zwoegen is op de laatste eindjes! Ik ben nog eens snel door de
jongste versie gegaan. Ziehier hetgeen ik in de gauwigheid tegenkwam, rijp en groen
door elkaar.
111’
-

Veel succes met de afronding!
Met groeten,
1O.2.e

=156

158
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen;

102.e
_DLraQLE
Karreman. drs. H.JB. BDIDGSenB
-

1 O.2.e

-

20190114 Derde definitieve concept reactie vragen VSO.doo
maandag 14 januari 2019 18:52:22
20190114 Derde delin4eve conceut reecte vregen VSO,doo<

0K, ik begin een beetje scheel te kijken. Bijgaand resultaat geschaaf tot dusver
.

159
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Karreman, drs. H.J.B.

10 2 e

-

BDIDGSenB

10 2 e

FW: rechtsbijstand
maandag 14januari 2019 8:08:21
20190110 Derde definitieve coriceet reactie vranen VSO

-

comrn SD.DOCX

Daar is hij weer! Gelijk ook maar naarl O.2.e, omdat 11.1

11.1

Verzonden met BlackOerry Work
(www.blackberry.com)
Van Sander Dekker <10 2 e
Datum: zondag 13 jan. 2019 22:04
Aan: Karreman, drs. H.].B. BD/DGSenB<10.2.e
ijIiinvenj.r)j>
Kopie: Veater, mr. J.G. BD/DGRR <1 O.2.e
nyeni.iil>, 1 0.2.e
-

-

<10.2.e

j1vnLpJ>
Onderwerp: rec[itsbijstand
Hol Henrike,
Zie bijlaqe.

111
11.1
Gr. S.

11.1

-

BD/DBO

16O
Van:
Aan:
Cc
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Çrrrnr,

102e

.

]i!LC)RSlS0!
Jpng
-

jgrg

Versie x
maandag 14 januari 2019 8:42:31
GeçgrjnerçJ

In bijgaand document heb ikde resterende punten van de minister samen
gevoegd met
veel nuttig commentaar van llO.2.e, dat ik zaterdag ontving. Ik prik even
een
moment, Henrike, om dit samen door te nemen.
Groeten
02e

(

ij
16
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:

Bijlagen:

1O.2.e
KrrH J 3 BDIDGSen 102 e
20190115 Vierde definitieve concept reactie vragen VS0.do
dinsdag 15januari 2019 8:52:50
20190115 Vierde definitieve conceot reactie vrenen VS0docx

Volgorde nog in haast wat geamendeerd

162
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

lo.2:e
1O.2.e

:E2LQi1EL11t Karreman, drs, HJ,B. 8D/DGSenB
RE: 20190115 Vierde definitieve concept reactie vragen VSO.doo
dinsdag 15januari 2019 9:58:34
WS 20190115 Vierde definitieve concept reactie vranen VSQ.docx
-

Dank! Zie mijn opmerkingen/suggesties bij pagina’s 11, 12 en 13.
Bij nader inzien
nu ik weet dat de tabel in de brier kan belanden
heb ik de tabel
met de punttarieven aangepast en die versie ingevoegd. Voor de herkenbaarheid heb
ik niet meer gewerkt met gemiddelden, maar met de bedragen geldend op 1 januari
van het betreffende jaar. Dat zijn ook de bedragen die mensen terug kunnen vinden,
De gemiddelden uit de eerdere tabel zijn het gevolg van mijn berekening en vergen
dus narekenen om ze te kunnen herkennen. Mocht je toch liever voor de gemiddelden
gaan: dan stuur ik je r’j een aa
ste versie ti die tabel,
—

—

163
Van:
Aan:

cc
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Karreman. drs. HJB.

-

1O2e

0DJ0GSen

10 e
00L2R5 10 2 e
FW: VSO, volgende versie
woensdag 16Januari 2019 10:10:58
20190115 Vierde definitieve conceot reactie vraoen VSO.00CX
20190115 Vierde definitieve coriceut reactie vracien VSO.PDF

Hoi 10.2.e gister vergeten ook jou te cc-en. Hierbij alsnog, dan ben je
weer bij.
Heb nög geen reactie van Sander gehad.
Groet, henrike
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van Karreman, drs H J B BD/DGSenB <10 2 e
Datum: dinsdag 15 jan. 2019 18:27
Aan: Dekker, S. BD/AL < 10.2.e
arninvenj.nl>
-

-

‘

Kopie 10 2 e

(

BD/DBO

<

10 2 e

<102e
ctnin,njoi>, 102e
Onderwerp: FW: VSO, volgende versie

niimo.ï.uji>, Veqter, mr 3 G

BD/DRB/SBA<102e

BD/DGRR

Sa nder,

111

1

Mjzigingen tov vorige versie zijn
geel gearceerd. Ook nog een aatâl tekstuelé zaken nav opmerkingen van
dwjz die
eerder geen gelegenheid had voor grondige revisie.
Dugijust-versie is ook onderweg, dus als

na stakingen morgenochtend.

jij akkoord bent, kunnen we verzenden

Ik hoor graag weer van je!
Groet, henrike
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: l10.2.e

BD/DRB/SBA < 10.2.e
ninoJni>
Datum: dinsdag 15 jan. 2019 ‘4:07 PM
Aan: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB < 10.2.e
Kopie: Egmond, A.fL van BD/DCOM/P&8 <
inxJniimeuj,nI>,
BD/DFEZ/CBU/Cluster A <10 2 e
p nnv.jj>, 102e
<102e
i’iLmni>, 10 2e
BD/DGM/DRM/KS
<,10 2 e
nuri
ni pi>
Onderwerp: VSD, volgende versie
-

-

-

-

10.2.e

1

BD!DRB

‘

Henrike,
Collega’s ter info in CC,
Bijgaand in word en pdf de laatste versie van onze reactie op de inbreng schriftelijk
overleg. In geel
gemarkeerd is op blz11-12 een nieuwe tekst over de ontwikkeling van de reële kosten
voor gesubsidieerde
rechtsbijstand. Elders in het document zijn enkele meer redactionele aanvullingen geel
gearceerd. In deze
versie heb ik zoals Henrike en ik eerder bespraken de opmerkingen van102.e verwerkt

Een schone variant hiervan is in Digiiust geplaatst, met ook de van de Kamer ontvangen
vragen en
opmerkingen en de brief van de NOvA. Zie de zaak Schriftelijk overleg inzake contouren
herziening stelsel
gesubsidieerde rechtsbijstand’, zaaknummer 2464024. 10.2.e wil, heel fijn, morgen bij
groen licht de
werkstroom afronden Zie buiten

NB. 10.2e, heeft vanochtend bij DBO navraag gedaan m.b.t. akkoord staatssecretaris;
nog geen reactie.
Groeten,

iO.2e

(

(.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

iO.2.e
Karreman. drs, HJ.8. eDlDGSene;1O.2.e
AN: Laatste versie VSO rechtsbijstand
-

9OIDR8.L&&

donderdag l7januaii 2019 9:41:31
20190115 DiuiiisNersie detinitieve conceot reactie vragen VSO.00CX

DFEZ is akkoord.
Van: 1 O.2.e
BD/DFEZ/CBUJCluster A
Verzôriden: donderdag 17 januari 2019 9:39
Aan:1O.2.e
BD/DRB
CC: 1O.2.e
BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp:RE: Laatste versie VSO rechtsbijstand
Hallo 1O.2.e,
Prima. Trbuwens gisteren nog IRF gesproken hun eerdere
opmerkingen waren naar
tevredenheid verwerkt.
Groet,
10.2.e
-

-

-

van:1O.2.e

BD/DRB
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 9:29
Aan: 10.2.e
BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: Laatste versie VSO rechtsbijstand
Urgentie: Hoog
Hoi 10.2e,
M.b,t. het VSO rechtsbijstand: de vragen moeten vandaag
uit (laatste input van de
minister wordt nog verwacht)
ben jij akkoord met bijgevoegde laatste versie, waarin
de opmerkingen van Financiën die eerder doorgegeven zijn,
zijn verwerkt?
Dank!
Met vriendelijke groet,
1O.2.e
-

-

—

1O.2.e

1

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtsbestel
Turfmarkt 147 2511 OP Den Haag
Postbus 20011 J 2500 EA Den Haag
M: 10.e’

1O.2.e

(
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

165
Van:

Aan:
Cc
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:
Prioriteit:

f0.2.e
1 O.2.e giigg
102 e
10
RE: ientwdording VSO tbv Stas vandaag
donderdag l7januatl 2019 9:51:11
20190115 Vierde defïntieve concent eectie vracien VSO 17
Hoog

ian.ciocx

Hoi 10.2.e
Hierbij de aangepaste brief.
Wil jij DBO (jouw contactpersoon) een seintje geven en het stuk doorzetten in digijust naar de
stas, zodat hij vandaag nog kan kijken naar de aanpassingen op pag 4 en 5, zodat de brief
vandaag ook uit kan?
Gt 1O2.e
Van: 1O.2.e
BD/DRB
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 19:10
Aan: 10.2.e
BD/DGM/DRM/KS
CC: 1O.2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: RE: beantwoording VSO tbv Stas vandaag
-

-

-

Zeker, hierbij!
Verzonden met BlackBerry Werk
(www.blackberry.com)
Van 102e
BD DGM/DRM/KS <1O e< ..u n.ni uh
Datum: woensdag 16jan. 2019 7:01 PM
Aan: 10.2.e
BD/DRB <î0.2.e
Kopie 102e
BD/DRB/SBA <02e
Onderwerp: RE: beantwoording VSO tbv Stas vandaag
Hoi 10.2.e,
Ga ik doen. Ik heb alleen nu een pdf. Kun je mij de word versie sturen, zodat ik in de
tekst kan typen?
Dank en gt
102e
-

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry corn)
.

Van: 1O.2.e
BD!DRB 1o.2.e
Datum: woensdag 16jan. 2019 5:20 PM
Aan:l 0.2e
BD/DGMIDRM/KS <1 0.2.e
inj>
Kopie 102 e
BD/DRB/SBA <10 2 e
i ner’ ni>
Onderwerp: RE: beantwoording VSO tbv Stas vandaag
Hoi, de schriftelijke vragen zijn retour van de Stas.., Hij heeft opmerkingen gemaakt
bij
e)
-

-

-

‘

11.1
Zou je kans zien om hier op hele korte termijn iets mee te doen (sorry
gaat niet meer lukken maar morgen moet toch wel echt.
Dank!
Groeten 10.2.e

•) Verzending vandaag

____

Van: ‘10.2.e
BD/DGM/DRM/KS
Verzonden woensdag 16 januari 2019 16 52
Aan: [10.2.e
BD/DRB
Onder eip: RE: beahtwöording VSO tbv Stas vandaag
1O2heeft ze volgens mij voor het laatst in december aangepast met
input van mij
Heb je voor mij de laastste versie? Dan loop ik er nog even goed doorheen. Weet
bv niet of d
motie strik er al in verwerkt is? ik denk het niet
Van 102e
-BD/DRB
Verzii: wöeiisdag 16 januari 2019 16:48
Aan: 10.2.e
-BD/DGM/DRM/KS
Onderwérp RE: beantwoording VSO tbv Stas vandaag
Dank hiervoor, het ligt inmiddels in Digijust bij de Stas.
Nog een andere vraag, heb jij toevallig ook de Q&A’s aangeleverd voor
het AO? Er
staat op een paar plaatsen namelijk nog ‘Check timing met
ik denk een
1O.2.e
eigen herinnering maar kan dat er zomaar uit, of moeten erdrdd nog
dingen
gechecked worden?
Dank!
Van: 0.2.e
BD/DGM/DRM/KS
Verzonden: wöensdag 16 januari 2019 11:37
Aan: 10.2.e
BD/DRB
Onderwerp: FW: béntwoörding VSO tbv Stas vandaag
Urgentie: Hoog
Van: 1 0.2.e
BDJDGM/DRM/KS
Verzôndén: donderdag 10 januari 2019 9:17
Aan: 10.2.e
RD/D8O/ADVIES
Onderwerp: beantwoording VSO tbv Stas vandaag
Urgentie: Hoog
Hoi 110.2e,
Hierbij, zoals beloofd, de antwoorden op de vragen en opmerkingen van de vaste
commissie
voor Justitie en Veiligheid. Deze vragen zijn ontvangen naar aanleiding van de
brief van
Minister Dekker van 9 november 2018, waarin de contouren werden gesche
tst waarlangs de
modernisering van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand vormgegeven
gaat
worden, Op 18 december jl. is van uw Kamer het verslag van een schriftelijk
’
11
overleg met
vragen en opmerkingen van de leden van de fracties van de VVD, het CDA, D66,
GroenLinks,
de SP, en de PvdA naar aanleiding van deze brief ontvangen (2018D60589). Zie voor
de
beantwoording op het gebied van asiel en mIgratie pagina 4 -6.
De Minister heeft aangegeven de beantwoording nog deze week uit te willen doen,
met het oog
op het AO rechtsbijstand van 16 januari.
Aangezien de beantwoording ‘mede namens’ de staatssecretaris uit zal gaan, zou dat
betekenen dat vandaag de stukken naar staatssecretaris Harbers moeten.
Groet,
-

-

—

‘

—

-

-

-

-

(

lijLZe
Van: Karreman, drs. HJ.B. BD/DGSenB
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 22:32
Aan: Dekker, S. BD/AL; 10.2.e
BD/DBO; Vegter,mr. i.G.
BD/DRB/SBA; 10.2.e
BD/DGM/DRM/KS
Onderwerp: Zoals beloofd: schone versie in word
-

-

-

-

Verzonden met Blackl3erry Work
(www.blackberry.com)

-

BD/DGRR; 10.2.e

-

LIJ

t
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

_DIDRC/GC
J2.e
Kprreaç. drs. HJ.B. D/O(Sen8
FW: Subsidieregeling9ilot Consumentenzaken_v0.93.(2
maandag 21 Januari 2019 9:47:47
-

Hol Henrike,
Ik krijg van DJOA het signaal dat er nog steeds geschaafd wordt aan de
subsidieregeling voor de pilot, en dat de raad daarvoor weer bij mij op de lijn
terugkomt. Vraagt dus (opnieuw) beleidsmatige aandacht. Ik betrek daar graag
iemand uit jouw programma bij om na 18/2 continuiteit te kunnen borgen. Deze
subsidieregeling vormt waarschijnlijk ook de juridische grondslag voor andere pilots
dus lijkt me goed als iemand van jouw team weet hoe de vork in de steel zit. Wie mag
ik hiervoor benaderen?
Groet :10.2.e
Van: 10.2.é
BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdaq 18 januari 2019 16:04
Aan:1O
.
2
e.
80/DRB/TR
Onderwerp: Subsidieregeling_Pilot Consumentenzaken_vO.93.(e
Hol 10.2.e
Ik realiseerde me dat je nog een terugkoppeling tegoed hebt van mijn gesprek met
10.2.e
(Raad voor Rechtsbijstand) van afgelopen maandag. Omdat ik je
telefonisch niet te pakken krijg even per e-mail.
-

.

111

4J111

a

111

-

1

111’

..0.2.e gaf aan naar aanleiding van ons gesprek hier mee aan de slag te zullen gaan. Ze
nèemt contact met jou op over het verdere vervolg.
Groet,
Ps: Begrijp ik het goed dat je per 1 feb aan een nieuwe job gaat beginnen?
Van: 102.e
—I.[mailto: 10.2.e @rvr.org]
Verzondén: dinsdag 8januari 2019 8:11
Aan: 1 O.2.e
BD/D]OA/JBOZ; 1 0.2.e
BD/D)OA/JBOZ;1 0.2BD/DRB/TR
CC: jlO.2.e
; i1D.2.e
10.2.e
Ondeirierp: RE: Subsidi&èélih_Pilot Cnsumentenzaken_vO.93.(10
Dag 10.2.e
14 januari is prima; komt rond 12.00 uur uit?
Groet,ilO.2.e
—

-

Van: 110.2.eW-BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 7januari 2019 11:48
Aan 102e
102e
BD/DJOA/JBOZ 102e
BD/DRB/TR
CC: 1O.2.e
; 10.2.e
10.2.e
Onderwerp: RE: Subsidieregeling_Pilot Consumentenzaken_vO.93 10.2.e
Dag klO.2.é
Ik ben twee weken afwezig geweest en heb daarom de gewijzigde stukken nog niet
kunnen lezen.
e
Mijn voorkeur heeft het elkaar op de 14
te treffen, maar donderdagochtend 10
januari zou ik ook kunnen.
Groet, 1102e
Van: 1 0.2.e
[mailto:1 0.2.e )rvr.orci]
Verzonden: woensdag 19 decembei 2018 15:24
Aan:lO
.
2
e.
BD/DJOA/JBOZ;10.2.e
BD/DJOA/JBOZ; 40.2.e
BD/DRB/TR
CC 102e
,1102e
102e
Onderwerp: RE: Subsidieregeii_Pilot Cönsiïmentenzaken_vO.93.(102e
-

-

Beste 10.2.e, :10
en ijÖ.2e,
Ten eerste î0.2é, hartelijk dank voor het grondige werk en de aandacht die je aan de
concept-subsidieregeling hebt besteed. En 10.2e’ voor het zorgvuldige aanpaswerk.
Bijgaand treffen jullie de aangepaste regeling retour, met per opmerking aangegeven
wat ermee gedaan is. Voor de duidelijkheid heb ik er ook nog een ‘schone’ versie
bijgedaan, dat leest misschien makkelijker.
Wat tijdpad betreft: het is nu zaak de subsidieregeling tot een definitieve versie te
brengen; de pilot gaat namelijk in Q1. 2019 van start. Mijn voorstel is dat we na de
feestdagen, in de week van 7 of 14 januari, nog een keer bijeenkomen om de laatste
pu ntjes opde i te zetten. Ikkomdavoo.i:qraap naar het cleoartemcnt.

111

1111 11
11.1

:._

/

1ç:

-

41 1 1
Ook daarover spreek ik graag nader met jullie
Concreet: maandag 7-1 kan ik in de ochtend; donderdag 10-1 eveneens in de ochtend
(maar moet op tijd naar Utrecht); op maandag 14-1 ben ik al in Den Haag en zou
rond 12.00 uur naar het departement kunnen komen. Zit hier al iets tussen?
Voor nu, fijne feestdagen en alvast een goed en gezond 2019 gewenst!
Mede namens collega s 102 e, 10 2€ en 102e,

(

Van: 10.2.e
BD/DJOA/JBOZ ‘i10.2.e
aminvenj.nl>
Verzonden: woensdag 12 december 2018 16:10
Aan 102e
<.4102e rvrorg>
cc 102e
Rfl/DJOA/JBOZ’ 102e
(aJrninv-nrnl>IO 2e
BD/DRB/TR <ilO.2.e minvenj,nl>
Onderwerp RE Subsidieregeling_Pilot Consumentenzaken_vO 93 10 2 e
HoH10.2.e.
Bijgaand mijn reactie op het concept van de subsidieregeling. Voor het gemak verwijs
ik naar de opmerkingen in het document 11 1
-

-

-

—

Wellicht kan onderstaande subsidieregeling je daarbij behulpzaam zijn als voorbeeld:
https:/fzoek.officielebekendmakingen.nlfstcrt-2015-42366.html. Dit betreft een
regeling die op een aantal punten vergelijkbaar is.
Mocht je vragen hebben of behoefte aan ander overleg, dan ben ik daarvoor natuurlijk
bereikbaar.
Met vriendelijke groet,

10.2.e
Juridisch Adviseur
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 N.19
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

M102e
mtnyenini
102.e
www. riiksoverheid.nh/vern
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10.2e
[mailto:1O.2.e irvr.orç]
Verzonden: dinsdag 11 december 2018 10:33
Aan: 1Ö.2.è
BD/DJOA/JBOZ
CC: 0.2.e
BD/DRB/TR; 10.2e
; 10.2e
Onderwerp: Subsidieregeling_Pilot Consumentenzaken_vO.93
-

-

1O.2.e

Dag
In het vervolg van ons eerdere gesprek over de pilot consumentenrecht, zend ik je
hierbij de aangepastesubsidiereqelino. 11 1

11.1
11.1

-••.

.

.

11.1

..;.

11.1

11.1

11.1

11.1

111
141
ii
i

4

11.1

.

..

11.1
Er zit nb enige redactie in die nog overgenomen moet worden. Desalniettemin lijkt
het me goed als je alvast meekijkt.
Met vriendelijke groet,
•..I........................ .

•1

1O.2.e

....

1O.2.e

-

Raad voor Rechtsbijstand
TellO.2.e
• 2
Mobie
.
e
llO.
E-mail tlO.2.e
.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or 1f this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for darnage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Jndien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid, voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security
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Van:
Aan:
Cc:
Ondarwerp:

Datum:

102.e

BDIORC/GC
H.), BQLD(Sen
10.2.e
6D/DRB; l10.2.r
RE: SubsideregeJing_Pilot Consumentenzaken_vO.91102i
manda 21 januari 2019 10:51:16
-

-

-

Dank, ik zal 1O.2.e betrekken en 1O.2.ebp de hoogte houden.
Groet 1O.2.e
\!an: Karreman, drs. H.J.8,- BD/DGSenB
Verzonden: maandag 21 januari 2019 10:25
Aan:1O.2.e
BD/DRBJTR
CC: 1O.2.e
BD/DRB; 1
10.2.e
BD/DRB/RG
Onderwerp: RE: SübidieregeIing_PiIot Cânumentenakén_v0.93 102.e
-

Hoi 1O.2.e,
1 O.2.e pakt het even op, tot d projectleider pakketten is begonnen en een teampje heeft.
Ook goed om inhoudelijk 1 O.2.egoed in te praten, zij is betrokken bij de sgc
en nuttig als
zij overzicht heeft over alles wat er rond consumenten gebeurt.
Maar voor deze subsidieregeling is 1O.2.e dus het eerste aanspreekpunt!
Groet, honriko
Verzonden met B lackBerry Work
(www.blackberry.com)
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan ii is toegezonden, wordt u verzoc
ht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
risico’s

Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security
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Van:
Aan

Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

10.2.i
02e
102 e
10.2.e
10.2.e

Iwtn-vn it’n cm10 2 &

Ki’7ëmah drs H J

10 2 e

10 2 e

RE: laatste concept
woensdag 23januari 2019 9:17:40
0190123 review 2 Achmea o Pilot cpnsumentenzaken versie 0,4

1O.2.e

allen,
Hierbij de reactie vanuit Achmea op het laatste concept. Wij zijn akkoord

daarmee, met slechts één opmerking in de kantlijn.
Vriendelijke groet,

Van: I1O.2.e
Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 22:46
Aan: 10.2.e
; Edwin van den Boom
(1O.2.e
@juridischloket.nl) ; ‘Karreman, drs. H.J.B3 BD/DGSenB’
‘10.2.e
BD/DRB/SBA ; 10.2e
Voört-Keuvelaar van
dër, PE (Petra) ; ‘10.2.e •
CC: 10.2.e
; 10.2.e
Onderwerp: EW: laatste concept
-

-

In deze versie jullie opmerkingen ed. zo goed als mogelijk verwerkt. Allen akkoord 7
Groet, lW2
De informatie in dit bericht is vertrouwel(jk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mallbericht niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vnj is van virussen of aantasting door derden.

t

1691

Cc:

102 e
102 e
D/oGS8102e
10.2.e

Onderwerp:
Datum:

Communicatie pilot consumentenrecht-vooraankondlging
maandag 21 januari 2019 16:01:3B

Van
Aan

5ei (10 2 é r!dIkInI

_&1102e

102e

Dag allen,
Voor de pilot consumentenrecht wordt op dit moment een concep
t-communicatie-A4
opgesteld, met daarin de centi ale boodschap en Q&A’s. We
spraken daarover in ons
overleg van donderdag jI. In het licht van het komend AO (en
vervolg daarop)il.i

311.1

‘11.1
Bedoeling is om de concept-notitie eind van de middag/begin
avond aan jullie voor
commentaar aan te bieden. Morgenochtend ontvangen we dan
graag jullie
reactie/suggesties. De eindversie hebben we dan eind van
de dag beschikbaar.
Vriendelijke groet,
1O.2.e
1

(

c.

_

{

17O
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

0.2.e’

LQEÇLG

1O.2.e

LWQAU9QZ

RE: ubsdieregeiing_Piiot Consumntenzaken_v0.93.(
maandag 21 januaii 2019 9:41:39

Hoi -10.2.e
Sinds 1 januari werk ik voor 50% bij
102e
Per
18 februari ga ik vofledig over.
Ik was er van uitgegaan dat de subsidieregeling
helemaal rond zou zijn voor mijn
vertrek, maar lijkt er op alsof het toch langer zou
kunnen duren. Mijn voorstel zou zijn
om even door te spreken wat er inhoudelijk spee
lt samen met iemand van het
programma redesign. Er worden de komende period
e een aantal pilots opgezet in
samenspraak met het programma. Dan zou iemand
daar m.i. ook moeten weten hoe
deze subsidieregeling die het programma zal willen
hergebruiken
in elkaar steekt.
Groet1 0.24
Van: 10.2.e
BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 16:04
Aan: llO.2.e
BD/DRB/TR
Onderwerp: Subsidieregeling Pilot Consumentenzaken_
vO.93.( 1o2.e
Hol 10.2e,
Ik reaTiserde me dat je nog een terugkoppeling tegoed
hebt van mijn gesprek met
1O.je
(Raad voor Rechtsbijstand) van afgelopen maand
ag. Omdat ik je
telefonisch niet te pakken krijg even per e-mail.
—

—

-

-

1 1
.

.

5

.:

—

‘

‘10.2.eaf aan naar aanleiding vri urij gesprek hier mee
aan de slag te zullen gaan. Ze
rn contact met jou op over het verdere vervolg.
Groet, 1O.2.e
Ps: Begrijp ik het goed dat je per 1 feb aan een
nieuwe job gaat beginnen?
Van I02e
[mailtollO2e rvrorg)
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 8:11
Aan: -10.2.e
BDIDJOA/)BOZ; 1O.2.e
.1- BD/D)OA/JBOZ; 10.2.e
BD/DRB/TR
CC: 10.2.e
1O.2.e
[10.2.e
Onderwerp: RE: Subsidieregeling_Pilot Consumentenzaken_
vO .93.1 10 2,e
Dag l10.2.e
14 januari is prima; komt rond 12.00 uur uit?
Groet, 10.2.e
-

-

-

-

-.

-

Van: tl0.2.e- BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: maandag 7januari 2019 11:48
Aan 102e
102e
BD/DJOA/iBOZ 1102e
8 D/D RB/TR
CC 1102e
12e
102e
1
Onderwerp: RE: Subsidieregeling_Pilot Consumentenzaken_vO.93
10.2.e
Dag 10.2e,
Ik ben twee weken afwezig geweest en heb daarom
de gewijzigde stukken nog niet
kunnen lezen.
Mijn voorkeur heeft het elkaar op de 14
e te
treffen, maar donderdagochtend 10
januari zou ik ook kunnen,
Groet, 10.2.e
-

-

Van: 0.2.e

[mailto:10.2.e
öirvr,org]
Verzonden: woensdag 19 december 2018 15:24
Aan: 10.2.e
BD/DJOA/JBOZ; 1O.2.e
BD/DRB/TR
CC: 10.2.ei10.2.,- i10.2.e
-

-

-

-

BD/DJOA/JBOZ; :102e

Onderwerp: RE: Subsidieregeling_Pilot Consumentenzaken_vO.93 0.2.é
1
10.2.e en 10.2.e,
Beste 1O.2.e. 1
Ten eerste 10.2.é hartèlijk dank voor het grondige werk en
de aandacht die je aan de
concept-subsidieregeling hebt besteed. En 0.2.e voor het
zorgvuldige aanpaswerk,
Bijgaand treffen jullie de aangepaste regeling rètour, met
per opmerking aangegeven
wat ermee gedaan is. Voor de duidelijkheid heb ik er ook
nog een ‘schone’ versie
bijgedaan, dat leest misschien makkelijker.
Wat tijdpad betreft: het is nu zaak de subsidieregeling tot een
definitieve versie te
brengen; de pilot gaat namelijk in Q1 2019 van start. Mijn voorst
el is dat we na de
feestdagen, in de week van 7 of 14 januari, nog een l.eei bijeenk
omen om de laatste
puntjes op de i te zetten. Ik kom daarvoor graag naar het departe
ment.

11.1

Ook daarover spreek ik graag nader met jullie.
Concreet: maandag 7-1 kan ik in de ochtend; donderdag
10-1 eveneens in de ochtend
(maar moet op tijd naar Utrecht); op maandag 14-1 ben ik al
in Den Haag en zou
rond 12.00 uur naar het departement kunnen komen. Zit hier
al iets tussen?
Voor nu, fijne feestdagen en alvast een goed en gezond 2019
gewenst!
Mede namens collega s 102 e 10 2e en
Van 102e
BD/DJOA/JBOZ<ilO2e ri!>
Verzonden: woensdag 12 december 2018 16:10
Aan 102e
<1102e @1v1z0rE>
CC 1O 2e
BD/DJOA/JPJOZ <1O 2e
(minvenj nI> jIO 2e
BD/DRB/TR <j102.e (aminvenj,nl>
Onderwerp: RE: Subsidieregeling Pilot Consumentenzaken_vO.93 i0.2.
Hol 10.2.’,
Bijgaand mijn reactie op het concept van de subsidieregeling
Voor het gemak verwijs
ik naar de opmerkingen in het document.
1.1
-

.

—‘.

1

II

Wellicht kan ônderstaancie subsidièregeling je daarbij behulp
zaam zijn als voorbeeld:
https://zoek.officielebekendmakingen.nI/stcrt-2015-42366.htm
l. Dit betreft een
regeling die op een aantal punten vergelijkbaar is.
Mocht je vragen hebben of behoefte aan ander overleg, dan ben
ik daarvoor natuurlijk
bereikbaar.
Met vriendelijke groet,

10.2.e
juridisch Adviseur
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandha
ving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag 1 N19
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag
M 1O.2.e

ijlJ2.e

iminveninl

vwwrkpverheid .nl/veni
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 1O.2.e[mailto: 10.2.e rvr,org]
Verzonden: dinsdag 11 december 2018 10:33
Aan: 10.2.e
-BD/DJOA/JBOZ
CC 0 2 e
BD/DRB/TR, 110 2 e

10 2 e

—

10.2.e

——

Onderwerp: SubsidieregeHng_Pilot Consumentenzaken_vO.93.

1O.2.e

Dag 10.2e
In het vervolg van ons eerdere gesprek over de pilot consum
entenrecht, zend ik je
hierbij de aangepaste subsidien
ng.
•111

11.1

1

•11.1
111

11.1

.-

Er zit nog enige redactie in die nog overgenomen moet worden
. Desalniettemin lijkt
het me goed als je alvast meekijkt.
Met vriendelijke groet,
10.2.e

1O.2.e
Raad voor Rechtsbiistand
TellO.2.e
• Mobiel1O.2.e
E-mail ‘102 e rvr org.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for
you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messag
es.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaa
rdt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you.
1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inforrn the
sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind
resultingfrom the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Justice and Security
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Oatum:

10.2.e
FW: Subsidieregeling_Pilot Consumentenzaken_v0.93.(
maandag 21januari 2019 10:52:30

Ha 10,2.e
Voordt ik met de raad contact heb is het denk ik goed om even met
te stemmen wat er volgens haar nog aan de regeling schort. Zal ik ee l0.2.e
af5rk net
ons drieën maken?
Groet 10.2.e,
Van: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB
Verzonden: maandag 21januari 2019 10:25
Aan: 10.2e
BD/DRB/TR
CC: O.2.e
BD/DRB; 10.2.e
BD/DRB/RG
Onderwerp: RE: Subsidieregeling_Pilôt Cons
rizakérLvO.93.102
Hoi 1O.2.e.
1 O.2.e pakt het even op, tot d projectleider pakketten is begonnen en een teampje heeft.
Ook goed om inhoudelijk 1O.2.e goed in te praten, zij is betrokken bij de sgc
en nuttig als

•

-

-

-

-

(

zij overzicht heeft over alles wat er rond consumenten gebeurt.
Maar voor deze subsidieregeling is 1O.2.e dus het eerste aanspreekpun
t!
Groet, henrike

Verzonden niet BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: .O.2.e
BD/DRB!TR <1O.2.e minveni.nl>
Datum: maandag 21jan. 2019 09:47
Aan: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB <1O.2.e
@minverd.nT>
Onderwerp: FW: Subsidieregeling Pilot Consumentenzaken_vO.93 .,1 0.2.e
Hoi Henrike,
Ik krijg van DJOA het signaal dat er nog steeds geschaafti wordt aan
de
subsidieregeling voor de pilot, en dat de raad daarvoor weer bij mij op
de lijn
terugkomt. Vraagt dus (opnieuw) beleidsmatige aandacht. Ik betrek daar
graag
iemand uit jouw programma bij om na 18/2 continuiteit te kunnen borgen
. Deze
subsidieregeling vormt waarschijnlijk ook de juridische grondslag voor andere
pilots
dus lijkt me goed als iemand van jouw team weet hoe de vork in de steel
zit. Wie mag
ik hiervoor benaderen?
Groet ‘10.2.e
-

-
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Van:

10.2.e

Aan:

Karrcrnan. drs. HiS.

Onderwerp:
Datum:

FW: Wij zijn niet akkoord met dit voorstel van HJL

-

BD1DGSenS

dinsdag 22januari 2019 12:12:14

Dag lienrik,
In vertrouwen, hieronder een kopie van mijn bericht aan de Raad.
Vriendelijke groet,
10.2.e
Van 102e
Verzonden: dinsdag 22januari 2019 12:11
Aan 102e
‘t102e1
Onderwerp: Wij zijn niet akkoord met dit voorstel van HJL
Dag

10.2.e

Nog een reactie over deze opmerking van:1O.2ein zijn review document:
-

________________________

II

—
—

1

—.

.--.

-.

T

11 1
si III

Vriendelijke groet,
1O.2.e
*t

III

1 11
•i •

—

-

*_****

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie
openbaar maakt,
vermenigvufdigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailberich
t niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daaivan te vernietigen.
Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat
u ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door derden.
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Van:
Aan
Cc
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

10.2.e
10 2e
10 2 e
bie —8DIDG5it3 102e
102e
102e
RE: nu mci. Q&A
dinsdag 22januari 201e 14:27:15
rneQc001pijj

2 e ôiundischIoket ni)

iwn

Lbïnj1r

102e

Hlder,
e
2
.
O En prima zo.
Om misverstand te voorkomen wil ik graag benadrukken dat de naam
Achmea en of LegalGuard pas worden genoemd, nadat we de samenwerking
daadwerkelijk schriftelijk hebben bevestigd.
Vriendelijke groet,
1O.2e

van: 1O,2.e
Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 12:04
;10.2.e
Aan: 1O.2.e
•; Edwin van den Boom
(1O.2.e @uridischloket.nl) ; ‘Karrernan,
BD/DGSenB’
‘l10.2e
BD/DRB/SBA’
CC: 10.2.e
; Voort-Keuvelaar van der, PE (Petra) ; 10.2.e
-

Onderwerp: RE: nu mcl. Q&A
een anderen, we (î0.2.e
2
Dank 1lO
vooral) verwerken reacties nu naar nieuwe
redactie (in de loop van de middag) Ik heb vanmorgen aan Min bevestigd dat wij deze
tekst en Q&A’s, tegen de achtergrond van het AO van morgen, gebruiken voor
eventuele vragen uit de media ed. Gezamenlijk nog te besluiten of, hoe en op welk
moment we actief naar buiten treden/publiceren.
Groet,
Van: 10.2.e
<10.2.é
achmearechtsbijstand.nl>
Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 11:57
Aan: 10.2.e
<10.2.e
rvr.org>; 10.2.e
<10.2.e
rvr.org>; Edwin van den Boom
(10.2.e
5juridischloket.nl) <.10.2.e
juridischloket,ni>; ‘Karreman,
drs. H.J.B BD/DGSenB’ <10.2.e
minvenj.nl>; ‘1O.2.e
BD/DRB/SBA’ <.10.2.e
minvenj.nI>
CC: 10.2.e
<10.2.e
ryrorg>; Vöort-Keuvelaar van der, PE
(Petra) <PE,van.der.Voort-Keuyelaarachmearechtsbijstand ,nl>; .10.2.e
<1 0.2e
achmearechtsbijstand nl>
Onderwerp: RE: nu mci. Q&A
Dag 102e 10.2.e allen,
Hierbij onze input. Voor vragen zijn we bereikbaar op mijn nummer
Vraag vanuit ons is nog: zijn deze inleiding en Q&A alleen bedoel voor
vragen vanuit media? Of publiceren jullie deze ook?
Vriendelijke groet,
10.2.e
Achmea 1 Stichtinq Açhmea Rechtsbijstand

1O.2.e

spoorlaan 298 1 5017 JZ Tilburg
Postbus 4116 1 7320 AC Apeldoorn
T102.e
E 102e
achmerechtsbhstandnl
K.v.K. 41038571

Kijk op de Juridische Barometer 2018

-

2019

Van: 10.2.e
<10.2.e
‘(rvr.org>
Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 8:09
•< 10.2.e
Aan: 10.2.e
rvr.org>; 10.2e
<10.2.e
achrnearechtsbijstand.nt>; Edwin van den Boom
(i0.2.e
jurj.çiLhloket,jjj) <.10.2.e
jiiridischIoket.,nP; ‘Karreman,
drsH.J.B. BD/DGSenB’ <10.2.e
irni.enj,n>; 10.2.e
BD/DRB/SBA’ <102.e
fminvenj.nI>
CC: 10.2.e
<1O.2.e
jjg.>
Onderwerp: RE: nu mcl, Q&A
Hierbij mijn aanpassingen. Vraag me af of we dit ook even langs EdWin van den Boom
-

-

moeten laten gaan? Met de specifieke vraag of hij wil kijken naar de stukjes tekst
waarin hiL voorkomt. Groet 10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 21januari 2019 22:02
Aan: 10.2.e
<10.2.e
‘lachrnearechtsbiistanjaj>; Edwin
van den Boom (102e
juridischIoket ni) <102e
juridtschIoket nl>,
‘Karreman, drs. l-IJ.B. BD/DGSëri8’ 10.2.e
minvenj.nI>;
‘1102e
-BD/DRB/SBA’ <102e
Jmrnenj.n[>, ‘102e
-f<0.2.e
rr.ç.rg>
CC: 10.2e’
ôrvr.org>; 10.2.e
<10.2.e
<1O.2.e
rvr.org>
Onderwerp: FW: nu mci. Q&A
-

Dag allen,
Bijgaand concepttekst communicatieboodschap en Q&A’s. Graag morgenochtend jullie
reactie naar,10.2.e
en mij. Eind morgenmiddag proberen we eindredactie gereed
te hebben. Fijne (restant) avond nog.
Groet,

Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 21 januari 2019 21:45
Aan: 10.2.e
<10.2.e
rvr.org>
Onderwerp: nu mci. Q&A
‘1O,2e,

hierbij de gehele aangepaste tekst nogmaals, met Q&A.

Groet,

10.2.e
10.2.e
Raad voor Rechtsbijstand

t

Tel:î0.2.e
E-mail: 10,2.e

o Mobiel:IO.2.e
rvr.org
Internet: www.rvr.org o www.rechtsbijstancl.nI

•

www.rechtwijzer.nI

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie
openbaar maakt, vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit we/is toegestaan.
Als dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en
kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij
niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt
en vrij is van virussen of aantasting door derden.
***

**

DISCLAIMER
De in formatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dal u ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door derden.

-

2019

I10.2.e
Achmea 1 Stichting Achmea Rechtsbijstand

1O.2.e

rhmjreitsbijstgnd, ni

Spoorlaan 298 5017 JZ Tilburg
Postbus 4116 1 7320 AC Apeldoorn

T 10.2e
E1O.2.e

K.v,K. 41038571

Kijk op de Juridische Barometer 2018

-

Van: ‘10.2.e
Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 8:09
Aan: 10.2.e
; 1O.2.e
; Edwin van den Boom
(10.2.e @juridischloket.nI) ; ‘Karreman, drs. H.J.B.*- BD/DGSenB’
‘l1O.2.e
BD/DRB/SBA’
CC: .10.2.e

-

-

1

Onderwerp: RE: nu mcl. Q&A
Hierbij mijn aanpassingen. Vraag me af of we dit ook even langs Edwin van den Boom
moeten laten gaan? Met de specifieke vraag of hij wil kijken naar de stukjes tekst
waarin hJL voorkomt. Groet 10.2e
Van: 10.2
Verzonden: maandag 21 januari 2019 22:02
Aan: 10.2.e
<10.2.e
achmearechts
bijstan
d.nl>; Edwin
van den Boom (10.2.e
âjuridischIoket,nl) <10.2.e
3juridischloket.nl>;
‘Karreman, drs. H.J.. BD/DGSenB’ <,10.2.e
‘l10.2.e
102,e
BD/DRB/SBA’ <10.2.e
ijjj>;
<.10.2.e
rvr.org>
CC: 10.2.e
<10.2.e
rvr.org>; 10.2.e
<1O.2.e
rvr.org>
Onderwerp: FW: nu mcl. Q&A
Dag allen,
Bijgaand concepttekst communicatieboodschap en Q&A’s. Graag morgenochtend jullie
reactie naar 10.2.e
n mij. Eind morgenmiddag proberen we eindredactie gereed
te hebben. Fijne (restant) avond nog.
Groet, 102.e
Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 21 januari 2019
21:45
Aan: 1
10.2.e
<10.2.e
rvr.org>
Onderwerp: nu mcl. Q&A
10.2 hierbij de gehele aangepaste tekst nogmaals,
met Q&A.
Groet,

1O.2.e
1O2.e
Raad voor Rechtsbijstand
Tel 102e
• Mobiel 102e
Email: jO.2.e
rvr,orti
Internet: www.rvr.org o www.rechtsbijstand .nL

•

www.rechtwijzer.nl

DISCLAIMER
De informatie in dii bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wet is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daarvan ie vernietigen. Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door derden.

(

(

-

Van 102e
Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 12:04
Aan: I10.2.e
; 1O.2.e
; Edwin van den Boom
(10.2.e
juridischloket.nl) ; ‘Karreman, drs. H.J.B BD/DGSenB’
‘l102.e .H.
BD/DRB/SBA’
ÇC: 10.2e
; VoortKeuvelaar van der, PE (Petra) 0.2.e
10.2.e
Onderwerp:
RE:
nu
mcl.
Q8&A
Dank 110.2e en anderen, we (.10.2.e
vooral) verwerken reacties nu naar nieuwe
redactie (in de loop van de middag) Ik heb vanmorgen aan Min bevestigd dat wij deze

teksL en Q&A’s, tegen de achtergrond van het AO van morgen, gebruiken voor
eventuele vragen uit de media ed, Gezamenlijk nog te besluiten of, hoe en op welk
moment we actief naar buiten treden/publiceren.
Groet, 2.e

-

iii

-

2019

.

Van: 10.2.e
<10.2.e
Eachmearechtsbijstand.nî>
Verzonden: dinsdag 22januari 2019 11:57
Aan: 10.2.e
<,102.e
rvr.org>; 10.2.e
<.,10.2.e
rvr,org>; Edwin van den Booni
(10.2.e
juridischloke
t.nl)
<.10.2.e
juridischloke
t,nl>; ‘Karreman
drs. H.J.B. BD/DGSenB’ <1Q.2.e
minvenj.fll>; ‘l10.2.e
BD/DRB/SB
A’
ç.10.2.e
minvenj,nl>
CC: 10.2e
<10.2.e
rvr.org
>; Voort-Keuvelaar van der, PE
(Petra)
<PE.vander.V
oort-Keuvela
aachmearechtsbijstand nI>; 1 0.2.e
1O.2.e
<1O.2.e
achmearechtsbijstand nl>
Onderwerp: RE: nu mci. Q8A
Dag 10.2e, 10.2.e allen,
Hierbij onze input. Voor vragen zijn we bereikbaar op mijn nummer 10.2.e
1 0.2.e
Vraag vanuit ons is nog: zijn deze inleiding en Q&A alleen bedoel voor
vragen vanuit media? Of publiceren jullie deze ook?
Vriendelijke groet,
:10.2.e
Achmea 1 Stichtinci Achmea Rechtsbijstand

1O.2.e

Spooriaan 298 1 5017 ]Z Tilburg
Postbus 4116 l 7320 AC Apeldoorn

T02e

E :102e
K.v:K. 41038571

Kijk op de Juridische Barometer 2018

Van: l0.2.e
<.l0.2.e
3rvr.org>
Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 8:09
Aan: i10.2.e
<10:2e
rvr.org>; I10.2.e

<.l0.2.e

achrnearechtsbijstand.nI>; Edwin van den Boom

(:1 O.2.e
)juridischIoket. nI) <10.2.e
iijurjdischlpket.nl>; ‘Krreman,
drs H J B
1 BD/DGSenB’ <10 2 e
lojinxçrnj_ni>, ‘10 2 e
BD/DRB/SBA’ <102e
minvenjni>
CC: 10.2.e
<10.2.e
(Irvr.orn>
Onderwerp: RE: nû mcl. Q&A
Hierbij mijn aanpassingcn. Vraag me af of we dit ook even langs EdWin van den Boon
moeten laten gaan? Met de specifieke vraag of hij wil kijken naar de stukjes tekst
waarin hJL voorkomt. Groet 10.2.e
Van: 1
10.2.e
Verzonden: maandag 21 januari 2019 22:02
Aan 102e
<102e
‘achmearechtsbijstand ni>, Edwin
van den Boom (10.2.e ‘juridischloket.nI) <10.2.e
juridischloket,nl>;
‘Karreman, drs. H.J.. BD/DGSenB’ <10.2.e
Iminvenj.nI>;
‘li0.2.e
BD/DRB/SBA’ <10.2.8
minvenj,nI>; 10.2.
10.2.e <10.2.e
rvr.pj>
CC: 10.2.e
<10.2.e
Irvr.org>; 10.2.e
<10.2.e
rvr.org>
Onderwerp: FW: nu mcl. Q&A
Dag allen,
Bijgaand concepttekst communicatieboodschap en Q&A’s. Graag morgenochtend jullie
reactie naar10.2.e
en mij. Eind morgenmiddag proberen we eindredactie gereed
te hebben. Fijne (restant) avond nog.
Groet, 10.2e
Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 21januari 2019 21:45
Aan: 10.2.e
<10.2.e
ilrvr.org>
Onderwerp: nu mcl. Q&A
10.2.e hierbij de gehele aangepaste tekst
nogmaals, met Q&A.
Groet,
10.2.e
10.2.e
Raad voor Rechtsbijstand
-

-

-

Tel:10.2.e. Mobiel:lO.2.e
E-mail 102e
rvr org
Internet: www. rvr, org

o

www.rechtsbijstand.nl

www.rechtwijzer. ni

*
*** **
****
** * **
DIS CLAIM ER* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * *
De in formatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie
openbaar maakt, vermenigvu/digt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit we/is toegestaan.
Als dit e mal/bericht niet voor u bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en
kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij
niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt
en vrij is van virussen of aantasting door derden.
* ************* * *‘************ ** **

****x** * *********** ****x** ** **** ***

*****DISCL.AIMER*
De informatie in dit bericht is verfrouweljk Heils daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt,
vermenigvuldigi of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit viel is toegestaan. Als dit e-mallberlcht niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht
is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door derden.
**

**
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

:10.2.e
10 2e
10.2:e

10.1e
L03L

10.2e

KH,IJ* -,Ot0GSenB

RE: nu Irici. Q&A
dinsdag 22januari 2019 11:08:45
rnaciep0l.pnn
mane0o2.ion
imaneOO3.ing
imoefl04 inn
veisje 0 3

10.2:eçiQ5

Geen punt, ik was al aangehaakt. Een drietal aanvullende
opmerkingen nog wat mij
betreft.
Met vriendelijke groet,
drs. L.F. (Edwin) van den Boom
Directeur Uitvoering
Clusters Randstad Midden/-Zuid/
Zuidwest/Oost Brabant/Limburg
M 410.2.e
e etage
Moreelsepark , 3
3511 EP Utrecht

176

0

(

Aan:
1O.2.e
BD/DR
B <1O.2.e
BD/DGSénB
<.1O.2
cminvenj,nI>
.e
Kopie: 1O.2.e
BD/DRB/SBA <1O.2.e
Onderwerp: RE: nu irmcl. Q&A

minvenj.nl>, Karreman, drs. H..J.S.

minvenj.nl>

Hierbij mijn opmerkingen / aanvullingen in de door
1O.2.e becommentarieerde versie.

111

-

-

-

-

BD/DRB

G
t
3
lA
c
Van: 1
10.2.e
BD/DRB
Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 9:13
Aan: Karreman, drs. H.J.B BD/DGSenB; 10.2.e i*.’- BD/DR
B/TR
CC: 1O.2.é
BD/DRB/SBA
Ondérwerp: RE: nu inc.
Q&Â
Hierbij retour met wat opmerkingen. Ik begrijp dat de naam LegalG
uard van de baan
is?
En ‘Programma versterking Rechtsbijstand’ heb ik nog niet eerder langs
zien komen ©
Groet,
1O.2.e

-

-

Van: Karrëman, drs. H.J.B BD/DGSenB
Verzon
den:
maand
ag
21 januari 2019 22:28
Aan: 10.2.e
BD/DRB/TR; 0.2.e
CC: l11O.2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: FW: nu md. Q&A

WiHen jullie even kritisch meelezen?
Verzonden met BlackBerry Work

(www. blackberry. corn)

Van: ‘1O.2.e
1O.2.e
rvr.Qm>
Datum: maandag 21Jan. 2019 10:03 PM
Aan: 1O.2.e
<.1O.2
.e
achme
arechts
bijstand,nJ>, Edwin van
den Boom (‘1O.2.e juridischlokét.nl) <.1O.2.e
juridisch$oket.nI>,
Krrernan, dis.H.J.B- BD/DG
SenB
<1O.2.e
3minvenj,nl>, 1O.2.e
1O2.e
BD/DR
B/SBA <10.2.e
5minvenj,nl>, 10.2.e
âlrvr.org>
<!10.2.e

=176

(
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Van:
Aan:

Cc:
Onderwerp:
Datum:

1

idth dr H,J.t. BD/DGSeÇi:
10 2 e n’ndis hIoLtfl 10 2e10.2.e
-

1O.2.e

2L12R&0É. 102e

RE: nu mci. Q&A
dinsdag 22janusd 2019 9:10:36

Je bent ons net voor Henrikè. Waren we al aan het ‘repareren’ in een
nieuwe tekst.
e.
2
G ro

Van: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB
Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 09:02
Aan: 1O.2.e
•; 1O.2.e
; Edwin van den Boom
(10.2.e @juridischloket.nI) ; 1O.2.e
BD/DRB/SBA; 1O.2.e
1 0.2.e
CC: 1O.2.e
:; !1O.2.e
Onderwerp: RE: nu mci, Q&A
Ik heb de tekst snel bekeken en heb wel wat vragen. 11.1
-

-

‘11.1

“11.1
Ik kom later nog terug op andere punten.
Groet, henrik

=

0

Verzonden met BlackBerry Work
(www. blackberry.com)
176

.

1______

(

(
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

rT1ln. crs HJ.B. 8D/DSen
jD!DRB/SBA
1O2.e
RE: nu mci. Q&A
dinsdag 22januari 2019 9:01:53

11.1
Verzonden met BackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: 1O.2.e

BD/DRB/SBA <1O.2.e
Datum: dinsdag 22 an. 2019 8:36 AM
Aan: Karreman, drs. H.J.B BD/DGSenB <10.2
Onderwerp: FW: nu incL Q&A

minyçni,nI>
(1minvenj.nl>

-

Ter info
Van: 102.e

Imaiito:102.e

Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 8:34
1.2.e

@rvr.orgj

Aan:
BD/DRB/SBA
CC: 10.2.e
Onderwerp: RE: nu mci. Q&A
Dag 1ø;2A
Niet bedoeld om dit bericht actief naar buiten te brengen, maar als
communicatieboodschap voor de betrokken partijen als daar, uit welke
hoek dan ook,
naar wordt gevraagd. Q&A’s als steuntje om mogelijke vragen op min of
meer gelijke
wijze te beantwoorden.
Groet, 10.2.
-

van:1O.2.e

-

BD/DRB/SBA

Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 08:28
Aan: m10.2.e
Onderwerp: RE: nu mci. Q&A

Ha 10.2evraagje: wanneer zou dit bericht uitgaan?
Groeten
110
=

176

=176

(1

-‘
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

1O.2.e
1O.2.e
1O.2.e
RE: mi lid. Q&.A
dinsdag 22januari 2019 8:35:50

0K, duidelijk, dank!
=183

(

(

t

ïT
GrT1Ue

-

-

-

BD/DRB

-

VanHlO.2.e
-BD/DRB
Verzondën: dinsdag 22januari 2019 9:13
Aan: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB; ‘lO.2.e
BD!DRB/TR
CC: 10.2.e
BD/DRB/SBA
Ondérwerp: RE: nu mci. Q&A
Hierbij retour met wat opmerkingen. Ik begrijp dat de naam LegalGuard
van de baan
is?
En ‘Programma versterking Rechtsbijstand’ heb ik nog niet eerder langs zien komen
©
Groet,
10.2.e

-

-

Van: Karreman, drs. H.J,B. BD/DGSenB
Verzon
den:
maandag
21januari 2019 22:28
Aan:1O
.
2
e.
BD/DRB/TR; 1O.2.e
CC: :102e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: FW: nu mci. Q&A
Willen jullie even kritisch meelezen?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

-

Van: 1O.2.e
<1O.2.e
rvr,org
Datum: maandag 21jan. 2019 lO:O3PM
Aan: 1O.2.e
<O.2.e ()achinearechtsbijstand,nl>,
Edwin
van
den
Boom
(1 Ö.2.e juridischloket.n!) <Ii 0.2.e jxiridischloket.nI>, Karreman. drs.
1-1.J.B.
BD/DGSenB
102e
imincnj ni
102e
BD DRB SBA 1102e
jjjjjI 102e
1O.2.e
110.2.e
Ltyrtg>
Kopie 102e
102e
102e
l102e
1tO1
Onderwerp: FW: nu mci. Q&A
Dag allen,
Bijgaand concepttekst communicatieboodschap en Q&1\’s. Graag morgenochte
nd jullie
reactie naar 10.2.e
en mij. Eind morgenmiddag proberen we eindredactie gereed
te hebben. Fijne (restant) avond nog.
Groet, 42

-

Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 21januari 2019 21:45
Aan: 10.2.e
Onderwerp: nu in cl. Q&A
hierbij de gehele aangepaste tekst nogmaals, met Q&A.
10.2e,

Groet,

102e
Raad voor Rechtsbijstand
Tel: 1O.2e
. Mobiel: 1O.2.e
E-mail:1O2.e @.LcQt
Internet: www.rvr.org www.rechtsbijstpnd.nl

(

www.rechtwijzernI

1 88
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Kprremn, drs. H.1B. D/DGSei
1 02e
LOLIR 102e
-

1O.2e

DInR

RE: nu mci. Q&A
dmnsdg 22januari 2019 10:02:30

1O.2.e, dank. Zou jij .2ewiBen informeren?
Verzonden met E3lackBerry Work
(www.blackberry.com)

=187-

t

t

0
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

jlO.2.e

1O.2.e
RE: stukje tekst pilot consumentenzaken
dfnsdag 22januari 2019 8:53:00

HeHoo,

(.
Groet,
10.2.e
Van: iO.2.e
BD/DRB
Verzonden: maandag 21 januari 2019 11:42
Aan: 1O.2.e
BD/DRB
Onderwerp: stukjé tekst pilot consumentenzaken
Hoi 1O.2.e
Hierbij een stukje m.b.t. de pilot consumentenzaken:

-

-

1

L

(.
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Van:
Aan:

Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijla9en:

Edwin van den Boom (1O.2.e luridhloletn!):
Ç6DiDR8ISaA: 1O2ë
Voort-Keuvelaar van der PE
0.2.e
-1O.2.e
RE: laatste concept
woensdag 23januari 2019 9:17:20
20190123 revew 2 Achmee go Pilot consumentenzaken versie 0.4

BDIDGSenG;

10.2e allen,
Hierbij de reactie vanuit Ach mea op het laatste concept. Wij zijn akkoor
d
daarmee, met slechts één opmerking in de kantlijn.
Vriendelijke groet,
1 0.2.e

Van: 0.2.e
Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 22:46
Aan: 102.e
; dwin van den Boon
(10.2.e
ijuridischloket.nl) ; ‘Karreman, drs. HJ.B BD/DGSenB’
‘10.2.e
BD/DRB/SBA’ ; 1O.2.e
; VaortKeuvelaar van
der, PE (Petra) ,
CC:10.2.e
;10.2.e
Onderwerp: FW: laatste concept
-

-

In deze versie jullie opmerkingen ed. zo goed als mogelijk verwerkt. Allen akkoor
d ?
Groet,lO. 2.e
DISCLAIMER

De informatie in dit bericht is vertrouwel(jk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze
informatie openbaar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan.
Als dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daaivan
te vernietigen. Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht
dat u ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting
door derden.

ij
19
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:

;ilO.2e
102e

J

_Q/0Eit10t

102ï

FW: Vragen ivi, pilot raad voor rechtsbijstand en Legal
Guard
dinsdag 29 januari 2019 16:47:07

BestefZ’è, dagP
Eens met de aanpassingen van 10.2e
Ik scherpte ze hier en daar nog wat aan. En ik raad aan
om i.v.m, de inderdaad te verwachten
vragen )O.2e handig om te weten ook toe te voegen
.
Hieronder nog een korte toelichting op wat binnen Achme
a LegalGuard precies is
Achmea heeft al decennia lang ervaring met het helpen
van verzekerde klanten met een
juridische probleem. In 2017 heeft Achmea deze dienstv
erlening ook beschikbaar gemaakt voor
mensen die niet voor bij een merk van Achmea (Interp
olis, Centraal Beheer, FBTD)
rechtsbijstand verzekerd zijn. Dit initiatief heet Legaluard
. LegalCuard biedt tegen vooraf
vastgestende tarieven on demand’ rechtshulp aan. LegalG
uard is een handelsnaam van Achmea
Services NV.
Verschil LegatGuard en Stichting Achmea Rechtsbijstan
d.
De on demand juridische dienstverlening door Achmea zelf
onderscheidt zich van de uridisch
zelfstandige Stichting Achmea Rechtsbiistand (SAR). SAR
voert uitsluitiend rechtshulp uit voor
klanten van de merken van Achmea die daarvoor zijn verzek
erd. Deze stichting heeft geen
winstoogmerk en neemt niet deel aan het economisch verkee
r. SAR kan haar dienstverlening
daarom niet aan externe opdrachtgevers in rekening
brengen. Om die reden voert niet SAR,
maar LegalGuard deze door de overheid gefinancierde pilot
uit. De principes van
geschilbeslechting waarlangs de juristen problemen van
rechtzoekenden oplossen komen
overeen.
Heb je nog vragtn kun je me bereiken op nummer 102e
Vriendelijke groet,
10.2.e
Van: 10.2e
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 15:43
Aan 102e
r, BD/DRB/TR jO2e
Onderwerp: RE: Vragen ivm pilot raad voor rechtsbijstand
en Legal Guard
Hol 1O.2e.
,

Zie hieronder in rood mijn aanvullingen. Volgens mij
10.2 corrigeer als ik het niet goed heb) is Achmea een
stichting, maar LegalGuard een Organisatie met winstoogmer
k.
Misschien handig om te weten: onze contacten met Achme
a vloeien voort uit de participatie van Achmea (in
2016) in de pilot Rechtwijzer Huur. Na het stoppen van de pilot
Huur is de verkenning naar een mogelijke
samenwerking verder gegaan. Oat vond al ver voor het werkbe
zoek van deze minister plaats.
Groet 10.2

Van 102e
BD/DRB/TR 102emjo&tUril>
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 15:27
Aan 10 2e
10 2e
jj> 10
jjr hr jijncjjjj
2
Onderwerp: Vragen ivm pilot raad voor rechtsbijstand
en Legal Guard
8este ‘10.2e
Naar aanleiding van de brief aan de IK van gisteravond hebben
wij onze voorbereiding

voor het debat van a.s.
donderdag geüpdate. Zouden jullie mee willen lezen of
eea juist is verwoord, voor zover het de betrokkenheid
van jullie organisaties betreft?

11.1

beantwoording van vragen hierover tijdens het debat is mi. belangrijk
om te weten of Legal Guard een
organisatie is met winstoogmerk. Eerdere contacten waarin de naam
SAR werd genoemd wekten bij ons de
indruk dat de Organisatie géén winstoogmerk heeft (want een stichtin
g). Kunnen jullie hierover uitsluitsel
geven?
Ik zie uit naar jullie spoedige reactie, met vriendelijke groet,

1Ö.2e F
lii

1
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet
de
geadresseerde bent of dit bericht abusieve(ijk aan u is toegezonden, wordt
u verzocht

dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwij
deren. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intend
ed for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistak
e, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transm
ission of messages.
Ministry of Justice and Security

ç

****DISCI_.AIMER
De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom
niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt,
vermenigvu!digt of verspreidt, tenzij de verzender aangee
ft dat dit we/is toegestaan. Als dit e-maiibericht niet
voor u
bestemd is, vragen wij u vriendeljjk maar dringend om
het bericht en kopieën daaivan te vernietigen. Dit bericht
is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen
wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volled
ig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van
virusseri of aantasting door derden.

192
Van;
Aan:
Onderwerp:
Datum:

1O.2.e

D±ijR

1O.2.e
flN vren vm pilot raad voor rechtsbijstarid en Legal Guard
dinsdag 29januari 2019 15:53:00

Hoi 1O.2.e
Ter info alvast. Ik zal vanavond de input verwerken.
Groet1O2.e:
Van: 1O.2.e
[mio:l O.2.e @achrn iechtbijtand.nl]
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 15:52
Aan: 1O.2.e
1O.2e
BD/DRB/TR
Onderwerp: RE: Vragen ivm pilot raad voor rechtsbijstand en Legal Guard
Dank, 1O.2.e en 1O.2.e
.e eind van deze middag nog aan.
2
Ik vul de reactie vaniO.
Vriendelijke groet,
‘

1O.2.e

=

(

t
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Van
Aan:
Onderwerp:
Datum:

=191

(

t

O.2.e

IQ.2.e

.Ot/DRLIB.

FW: Vragen ivm pilot raad voor rechtsbUstand en Legal Guard
din5dag 29januari 2019 15:27:53

Sorry vergeten je in de cc op Le nemen, bij deze

1

(

(
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

1O.2.e
10.2e

‘QL0ER

Q Pilot Consumerrtenzaken
dinsdag 29 januari 2019 14;35:G0

Hol t1O.2e
Deze vragen kan ik in de Q&A terugvinden over de pilot consum
entenzaken: Heb SAR
aangepast in LegalGuard.
Groet 1O.2.e

(

:111

11.1
I1O.2.e
1Q2e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtsbestel
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 2500 EA 1 Den Haag
Afwezig op vrijdag
M: :iO.2.e
1O.2.e

(

7)flir1Vr1ifll

http://wNw.rijksoverheid .nl/venj
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

(

195
Ven:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijagen:

Q&As pilot consumentenzaken en samenwerking Achmea.doo
dinsdag 29januari 2019 21:22:42
OSfis pilot co,isumentenzken en samenwerkinn Achrneadoo

Hol 1O.2.e
Hierbij de Q&A ‘s na verwerking van de aanpassingen van 1O.2.e
en 1O.2.e
1O:2.e. Het ging om kleine redactionele wijzigingen, niets substantieels. Ik heb
nog
een derde Q&A gemaakt voor het geval de MRb ter verantwoording wordt geroepen
voor het feit dat Achmea de pilot uitvoert. Wat vind je er zo van?
Groet O.2.e

197
Van:
Aan
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijagen:

10.2.e’
102e
102e
nvniforn.L10e
likni, Karrernen
s. HJ.B’- 5D1DG5eq; 102e
0OL0RL; 10.2.e .10.2.e
10.2.e
Communicatie pilot consumentenrecht versie 0.6
donderdag 31 januari 2019 14:11:42
ilgçjjsumeritenzaken versie 0.6 ‘°g

Dag aflen,
Met nog een pr kleine (zie geel) ainpassingen (na bespieking met AchnieE.
vanochtend) nu deze versie 0.6. Op basis hiervan informeren wij via Intrane
t onze
medewerkers.
Externe berichtgeving (10w key/soft Iaunch) verzorgen we via onze nieuws
e
brief (ws 3
week februari). Binnenkort praten ‘,1p,en ik Bernard de Leest/Orde bij.
Groet, mede namens 102é

(

(
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Van:
Aan

10.2.e
102 e

10 2 e

—

Rt1tjj

i±hiLXcr;10.2.e
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

lo.2:e

eg1O 2e

1
u
rkiichloket nu

Ktii!a

;10.2.e

Communicatie pilot consumentenrecht versie 0.6
donderdag 31januari 2019 14:11:42
Pilot consumentanzaken versie

Dag allen,
Met nog een paar kleine (zie geel) aanpassingen (nd bespreking met Achrnea
vanochtend) nu deze versie 0.6. Op basis hiervan informeren wij via Intranet onze
medewerkers.
Externe berichtgeving (10w key/soft launch) verzorgen we via onze nieuwsbrief (ws
week februari). Binnenkort praten lO.
.een ik Bemrd de Leest/Orde bij.
2
Groet, mede namens 10.2 e,
1 02e

0

e
3
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Van:
Aan:
Cc;
Onderwerp:
Datum:
Bijlageri:

10.2.e
10.2.e
‘1O.2e

i1O.2.e

Ii

5ubsidIi-egeIing Pilot ConsumentenzakenvO.99
donderdag 31januari 2019 13:28:23
Subsidieregeling Pilot Congnientegzk, VO 99
102e

Beste 10.2.e. 10.2e,
Hierbij weer de aangepaste subsidieregeling.
1O.2.e ik bel je komende week voor het afspreken
van de vervoigstappen, okay?
Vriendelijke groet,
1O.2.e

170

(

(

=

(
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0

Van:

Aan:
Onderwerp:
Datum:

i0.2e
jO2e

i2FLL

RE: Subsidieregeling Pilot Consumentenzaken_vO.99
donderdag 31januari 2019 13:35:04

Prima 10.2e
Groet 10.2e
Van: 10.2e
[mailto 10.2e
rvr.orgJ
Vcronden: donJerdag 31 januari 2019 13:26
Aan 102e
BD/DRB/TR, 102e
BD/DJOA/JBOZ
CC: 10.2e
10.2e
Onderwerp Subsidieregeling_Pilot Consumentenzaken_vO 99
Beste 10.2e 10.2e
Hierbij weer de aangepaste subsidieregeling.
110 2e ik bel je komende week voor het afspreken van de
vervoigstappen, okay?
Vriendelijke groet,
10.2e
170
.

(

(

t
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,

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

10.2.é

p,jjpnrrz

102.e

ïO.2.e
FW: Communicatie pilot consumeritenrecht versie 0.6
donderdag 31 januari 2019 14:41:13
Piiconsumentnzaken versie

Ter info voor maandag
Van: Karreman, drs. H,J.B. 13D/DGSenB
Verzonden: donderdag 31 januari 2019 1440
Aan: 102,e
BD/DRB/RG; 10.2.e
BD/DRB; 10.2.e
10 2 e
BD/DRB, 1O 2 e
BD/DBAenV/SB, 10 2 e
BD/DRBJTR
Onderwerp: FW: Communicatiê pilot consumentenrecht versie 0.6
Ter info
-

-

-

=204

...

1

..

-

BD/AL;

2O3
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

:10.2.e

10 2 e

402e
1O2
FW: beantwoording NRC
dinsdag S februari 2019 17:21:10
-

•

Ter informatie. Het resultaat van een snelle en constructieve afstemming. Groet,

Van: Egmond, A.N. van BD/DCOM/P&B
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 17:1S
Aan 102e
CC 102e
BD/DRC/GC;lO
e
2
1102e
‘110.2.e
@achmearechtsbijstand.nl’ ‘Voort-Keuvelaar van der, PE (Petra)’
10.2.e @1juridischloket.nl’
Onderwerp: RE: beantwoording NRC
Dank,

11 1

—

-

--

Ik ga pas antwoorden op NRC na akkoord van de minister (die nu in de Eerste Kamer
staat) en
heb inmiddels vergelijkbare vraag van ANP n.a.v. de Regeling van Werkzaamheden vanmiddag.
Met vriendelijke groet,
Annelou \‘ [gmori
Van: 1O2.e
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 11:05
Aan: Egmond, A.N. van- BD/OCDM/P&B
CC 102e
BD/DRC/GC ‘102e

102e
102e
-‘t10.2.e
@achmearechtsbijstand.nl’; Voort-Keüvelaar van der, PE (Petra)’; iO2.e
Onderwerp: beantwoording NRC

@juridischloket.nI’

Geachte mevrouw Vn Egmond,

11.1

lii
11.1

11.1
11.1
11 .1

11.1
11.1
11.1

-

111

11_1

.

Ter attentie van u, mevrouw Van Egmnnd: De Raad wil op dit moment het graag houden
bij
bovenstaande beantwoording aan het NRC.
Achmea is separaat ook benaderd door het NRC Zij antwoorden het NRC rechtstreeks.
Hun
beantwoording op de vragen van NRC luidt als volgt:
In hoeverre is Achrnea al bezig met voorbereidingen om deel te nemen aan de pilots
met
rechtsbijstand?

1O.2.g
10.2.g
1 O.2.g
1O.2.g
1O.2.g

-Wat voor pilots wil Achmea uitvoeren?

1Q.2.q

1O.2.g
1O.2.g
iO.2.g
-

.

Wat voor contact is er met het ministerie van Justitie & Veiligheid hierover?

102g
-

Zijn er al, eventueel via LegalGuard, contracten afgesloten met J&V over deelname aan
de
pilot?

iO2g
-Zo ja, om wat voor pilots gaat het dan precies?

iO2i$

Tot zover. Mocht u nog vragen aan mij hebben, dan ben ik op onderstaand telefoonnum
mer
bereikbaar.
Met vriendelijke groet,
1O.2.e

1O.2.e

-

Raad voor Rechtsbijstand
Tel: 1O.2.e
• Mobiel:1O.2.e
E-mail:1O.2.e jmni,.QX.g
Internet: www.rvr.org www,rechtsbijstand.nl

•

www.rechtwijzer.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt
geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

2O4
Van:
Aan
Cc
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Karremen, drs. HiS.

-

5DIIDGSen5

102e
102e
,112Ef.J
FW: Communicatie pilot consumentenrecht versie 0.6
dinsdag 5 februari 2019 15:38:29

Dit is wat de raad voor de rechtsbijstand als communicatie-lijn
heeft opgesteld.
Ik ben overigens onderweg naar hen. Pilot is sinds 9 nov telkens aan
TK gemeld
in brieven

. Kan me voorstellen dat je ook even afstemt met woordvoerde
r vd
raad, het is hun pilot.
Verzonden met SlackBerry Work
(www.blackberry. corn)
Van: 1O.2.e
<1O.2.e
rviig>
Datum donderdaci 31 ian 2019 14 11

Aan: 1O.2.e

<1 O.2.e

pchmear

<-1O.2.e
achmearechtsbijstand.nl>, 1O.2.e
itani>, Edwin van den Boom (10.2e @juriciischloket.nl)

<1O.2.e ijuridischloket.nl>, Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSénB
<1O.2.e
minvenj.n!>, 1 O.2.e
BD/DRB/SBA <10.2e
10.2.e
.10.2.e
rvr.orq>, 1O.2.e
<:10.2.e
Kopie: 10.2.e
<10.2e
Onderwerp: Communicatie pilot consumentenrecht versie 0.6
-

minvenj.nI>,
ljVfçig>

Dag allen,
Met nog een paar kleine (zie geel) aanpassingen (na bespreking met
Achmea
vanochtend) nu deze versie 0.6. Op basis hiervan informeren wij via
Intranet onze
medewerkers.
Externe berichtgeving (10w key/soft launch) verzorgen we via onze nieuws
brief (ws
week februari). Binnenkort praten 10.2e en ik Bernard de Leest/Orde
bij.
Groet, mede namens
1o•2.e

e
3

2O5
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

1O.2.e
,O.2.e
10.2.e
FW: ME20181122 Pilot consumentenzaken vOS
dinsdag 5 februari 2019 16:01:07
NE2DI81 122 Pilot consumentenzeken vO9,odf
AOOOO1.htrn

Hol 10.2.e,
Hierbij het aanbestedmgsadvies nog
5 morgenochtend stand-by.
1O2.el
Groet
=

283

102.e

een

keerl

206j
Van;
Aan:
Onderwerp;
Datum:
Bijlagen:

;iO.2.e

1

Karreman, drs. HiS. SDIDGSenS
Beantwoording KV Van Nispen, aangepast
dinsdag 5 februari 2019 22:09:02
nied’nosbrief over het sluiten ven een contract voor
een ollot met rechtshulDoekkettendocx

Je hebt volkomen gelijk

-

-

2O7
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Irrn?pdj-.J.B

10 2 e

-

BD/DGSenB

10 2 e

Brief inkoop rechtshuIppakkettej(2ydo
dinsdag 5 februari 2019 16:29:34

Hen rike,
Hierbij een eerste concept, graag Ie reactie,
Groet 102.e

(

2O8
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

iO.2.e
Kprrin,drs. I-1JB. BDIpGS,
Brief inkoop rechtshulppakketten
dinsdag 5 februari 2019 16:53:11
Brief inkooc reclltshuliDakketten(31dpcx

Hol Henrike,
Ik heb even contact gehad met 1O.2.e
om hem bij te praten en om af te
stemmen of de relatie tussen Legal Guard en Achme
a goed is verwoord. Hij verzocht
om ‘Legal Guard is een initiatief van Achmea’ te gebrui
ken ipv ‘Legal Guard ïs een
onderdeel van Achmea’, Naar eigen zeggen is de familie
band tussen Achmea en Legal
Guard te zwak om over een ‘onderdeel’ te kunnen
spreken. Het woord ‘initiatief’
gebruikt Legal Guard ook op de eigen website om
de relatie met Achmea te
beschrijven.
1Ö.2.e was druk bezig met afstemmen met de
raad nav de vragen van de pers. Komt
via de raad dan weer bij 1O.2.e terecht.
Groet 10.2e

209
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bij)a9en:

1 O.2.iz&
1 O.2.e

—oioo;1O.2.e
8DiDCONLEf; Karreman. drs. HJ,B,
Concept brief n.av. Vragen over Legal Guard
dinsdag 5 februari 2019 19:35:25
Elrief inkoo rechtshplopakketten(3).docx
-

BDf

Sa nder,
In de bijlage al de concept-brief. De antwoorden op de Kamen
vanavond en dan wordt het geheel samengevoegd begrijp ik. ’ragen l’omen later
Met groet,
10.2.e
Verzonden met BlackBerry Work
(www.biackberry.com)

(

[

2j
van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

1O.2.eeari
Karrener, drs, HJ.6. BD/D(3SenB
FW: Brief inkoop rechtshulppakketten
dinsdag 5 februari 2019 19:04:20
-

Hol Henrike,
Was jij akkoord met de brief? En zo ja zal ik ‘m vast
dooruren, gezien /netou
verzoek? Moet even wachten tot de kinderen op
bed liggen voordat ik infopakket
kan samenstellen.

Groet 10.2.e
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: Egmond, A.N. van BD/DCOM/P&B
Datum: dinsdag 05 feb. 2019 7:00 PM
Aan: 1O.2.e
BD/DRC/GC <1O.2.e brnvenj.r>
Onderwerp: RE: Brief inkoop rechtshulppakketten
-

Minister was akkoord lijn ri NRC / ANP.
Hij is ook benieuwd naar de brief (heeft wel wat tijd
om te kezen in de Eerste
Kamer nu)
Stuurt Henrike hem door?
Anneloei
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van 10 2 e
BD/DRC/GC <10 2 e me.nj ru>
Datum: dinsdag 05 feb. 2019 6:57 PM
Aan: Egmond, A.N. van BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: Brief inkoop rechtshulppakketten
-

-

In de brief van 9 nove
van 28 januari, daar mber wordt geen contractspartij genoemd. Wel in de brief
in noemen we Achmea bij naam (uit
‘Stichting Achmea Rechtsbijstand). Dat klopte niet helem het hoofd geloof ik
contractspartij is Legal Guard, een initiatief van Achm aal, want de
ea maar te ver op afstand
om een onderdeel van Achmea te kunnen noemen (dixit
Achmea). We moeten
dus in de brief kort toellchten wat de relatie is tussen Achme
a en Legal Guard,
willen we niet de indruk wekken dat het om een geheel
andere partij gaat.
Groet l10.2.e
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: Egmand, A.N. van BD/DCOM/P&B
Datum: dinsdag 05 feb. 2019 5:47 PM
Aan: 11O.2.e
BD/DRC/GC < 10.2.e mnju>
Onderwerp: RE: Brief inkoop rechtshulppakketten
-

-

Prima,

Anders via de mail:
De mmister vraagt of er in de genoemde brieven ook wordt aangegeven
dat de contractpartner
Legal Guard / Achmea is.
Ik probeer dat zelf nu ook even op te zoeken maar jij weet het wellicht
uitje hoofd?
Van: 10.2.e
BDIDRC/GC
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 17:46
Aan: gmond, A.N. van BD/DCOM/P&B
-

-

Onderwerp: RE: Brif

inkoop

rechIliulpi!

[et’i

Zit nu in de trein en kan niet vrijuit spreken, ik bel je over een
kwartiertje, goed?

\‘erzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: Egmond, A.N. varj BD/DCOM/P&B
Datum: dinsdag 05 feb, 2019 5:44 PM
Aan 102e
BD/DRC/GC<102e
-

(

LiLwL.f.iui>

Onderwerp: RE: Brief inkoop rechtshulppaketten
Dag 1O.2.e,
Ik heb je nummer niet.
Kun je mij even bellen?
Ik had net de minister aan de lijn.
tiije1ouvun Lgr
JtiOû5 ?S9

VanrlO .2.e
BD/DRC/Gc
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 17:23
Aan: Egmond, A.PJ. vn BD/DCOM/P&B
Onderwerp: EW: Brief inkoop rechtshulppakketten
.

-

Hallo AnnelQu,
Ik heb Hennike nog niet over het concept gesproken maar omwille van
de tijd neem in je
alvast mee in deze conceptversie.
Idee is om de KV inhoudelijk in dezelfde brief te beantwoorden.
Groet 10.2.

Veizoriden met BlackBerry Work
(www. blackberry.com)

t

t

211
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:
Bijagen:

I1O2.e
DEL
Kremn rs H J 6 BD/DGSenB j1Q 2€
BDIOCO1IIP&B 10
Het_sluiten_van_een_contractvoor_een_plIot_metjechhulppakketten.doc
dinsdag 5 februari 2019 16:20:08
-let sluiten van een contrect voor een nilot mei reçh1shulk1çetten.pc

Deze KV moeten mee in de brief. Wordt aan gewerkt.

(-.

2e

204
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

10.2.e
1O.2.e
K5rrempn, drs, I-1J.B. BD/DGSeriB
RE: Brief inkoop rechtshulppakketten
dinsdag 5 februari 2019 19:32:21
-

Zou de brief in ieder geval anders noemen want er isnu juist geen
sprake van
inkoop rechtshulppa kketten toch?
Verzonden met BlackBerry Work
(www. blackberry. corn)
Van 102e
BD/DRC/GC <102e fcunvrini>
Datum: dinsdag 05 feb. 2019 8:19 PM
Aan: Egmond, A.N. van BD/DCOM/P&B
Kopie: Karreman, drs. HJ.8. BD/DGSenB <10.2.e
_rnjnviJni>
-

-

-

Onderwerp: RE: Brief inkoop rechtshulppakkétten

Hoi Annelou,
Brief vergt eigenlijk wat toelichting die ik later vanavond kan geven.
Je
alvast de versie laten lezen die ik je daarstraks zond. De KV waarnaar kunt
wordt
verwezen stuur ik je zo, brief moet in samenhang daarmee worden
gelezen.
Groet 10.2.é
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

(

F

213
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

1 O.2.e
Karrernen, drs. HIS.
RE: Brief inkoop rechtshulppakketten
dinsdag 5 februari 2019 19:42:20
-

Neem aan dat jullie de echte sondering via de lijn doen, toch?

1 O.2.e

Verzonden met BackBerry Work

(www, backberry. corn)

Van: Karreman, drs. HJ.B. BD/DGSenB <iO.2.e
ii!>
Datum: dinsdag 05 feb. 2019 8:26 PM
Aan: F1 O.2.e
BD/DRC/GC < 1O.2.e ‘Ki1rmrivenLn, Egmond, A,N. van
BD/DCOM/P&B <jjy’i rnmo 1 invninI>
Onderwerp: RE: Brief inkoop rechtshulppakketten
-

-

Prima oplossing zo.
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry. corn)

-

=210

(

214

.

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

l.1O.2.e

‘2L0iLE
KarrerpflrF1,-

RE: Bilef inkoop rechtshulppakketten
dinsdag 5 februari 2019 20:01:03

Fijn!
\/erzonden met DlackBei y Wi.
(www. blackberry. corn)
Van Karreman, drs H J B BD/DGSenB
<10 2 e
Datum: dinsdag 05feb. 2019 9:00 PM
Aan: Egmond, A.N. van BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: Brief inkoop rechtshulppakketten
-

Ja,

natuurlijk

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

UIlnvenjiji>

=

212
4

=

210

‘

=210

r

215
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

1 02.è
Karrernan drs H.1B, BD/DGSenB
RE: Brief inkoop rechtshulppakketten(2).doo
dinsdag 5 februari 2019 17:51:10
-

De KV moeten in een aparte brief. Daarin staat dat voor beantwoordin
verwezen naar de andere brief. De KV-brief is al door D]OA voorbe g wordt
reid, stuur ik
je later door.
Ik bel straks Annetou, zij had de minister gesproken en verzocht
contacten. Kennelijk heeft de Minister vragen/wensen. Kom er mij haar te
zsrn op terug.
Groet I10.2.e
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

(

Van Karreman, drs H J B BD/DGSenB <10 2 e
JJIJJIt’LPIlJ
Datum: dinsdag 05 feb. 2019 5:47 PM
Aan: :102e
BD/DRC/GC <ilO.2.e
Kopie 10 2 e
BD/DRJ3 <10 2 e
QtflLflfUJ ru>,
102e
BD/DRB <10 2e
Onderwerp: RF Bhèf inkoop rehtshuIppakketten(2) dccx

i>

-

—

02e

Dit is wel 1 briefje, maar dat werden er dus toch 2? Of begreep ik
je verkeerd?
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: i1O.2.e
BD/DRC/GC <10.2.e irninynjni>
Datum dinsdag 05 feb 2019 16 29
Aan Karreman drs H J B BD/DGSenB <10 2’e
Kopie 102e
BD/DRB 102e
-liurwen.Lni>, 102e
102e
BD/DRB <10 2 e
ÇlLUIflYfl,Lfit>
Onderwerp: Brief inkoop rechtshulppakketten(2).docx
-

4

(

Henrike,
Hierbij een eerste concept, graag je reactte,
Groet 102.e

2161
Van:
Aan:

Cc

1102.e

10 2 e

Loi. rreinn

bU/1X5enB

Onderwerp;
atum:
Bijlagen:

t

•

drs H J B

RE: Vraag NRC
dinsdag 5 februari 2019 16:13:45
irngc001nQ
1m30e002 øi
Irnacje0p3Qng
imageQ04pno

Hallo .1O.2.e
De raad voor rechtsbijstand is een overeenkomst aangeg
aan met LegalGuard voor een
pilot met consumentenrechtelijke zaken. De pilot duurt
maximaal een jaar, of totdat
het maximale aantal van 750 zaken is bereikt. Beoog
de startdatum is 1 maart 2019.
In de pilot worden geen rechtshulppakketten ingeko
cht of uitgeprobeerd. D;
pilot heeft tot doel na te gaan op welke verschillende
wijzen rechtzoekenden met een
consumentenrechtelijk probleem kunnen worden geholp
en met het bereiken van een
oplossing. De ervaring die met deze pilot wordt opgeda
an kan behulpzaam zijn bij de
ontwikkeling van rechtshulppakketten.
De TK is in de brieven van 9 november 2018 en 28 januari
2019 over deze pilot
geinformeerd.
Verder worden de komende periode pilots opgezet die
in enkele gevallen expliciet
beogen ervaring op te doen met het instrument rechtsh
ulppakket. Uit de brief van 28
januari jI.:
De verbinding tussen sociaal en juridisch domein wordt
getoetst in een pilot die
samen met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ
) wordt opgezet.
Er wordt een pilot opgezet om te komen tot een rechtsh
ulppakket voor ZSM
rechtsbijstand. Het ZSM-rechtshulppakket omvat de versch
illende vormen van
rechtsbijstand die in het ZSM-proces aan de orde kunnen
zijn, te weten
consultatiebijstand, bijstand bi] het verhoor, bijstand
bij de beslissing tot
inverzekeringstel/ing en bijstand bij de afdoeningsbeslissin
g door de officier van
Justitie. Op basis van de plaatselijke behoeften en mogel
ijkheden kan dit
rechtshulppakket op verschillende wijzen worden vormg
egeven. Daarbij kan
worden gedacht aan het stationeren van een advocaat op de
verhoor- of ZSN
locatie of het gebruik van digitale hulpmiddelen.
Een pilot op het gebied van echtscheidingen wordt gericht
op de ontwikkeling
van rechtshulppakketten voor diverse (gezins)situaties
van mensen in een
scheiding.
Op het gebied van bestuursrecht wordt, ter versterking
van lopende initiatieven
van de raad voor rechtsbiJstand, ingezet op het stelselmatig
in kaart brengen
van trends, het analyseren van het procedeergedrag van
overheden, cn het
ontsluiten van data over de wijze waarop bestuursorganen
met geschillen
omgaan. Op die manier kan aan bestuursorqanen een spiege
l worden
voorgehouden, de probfeemanalyse worden aangescherpt
en kunnen
oplossingsrichtingen worden geformuleerd om bestuursrecht
elijke procedures te
voorkomen. De uitkomsten nemen we daarnaast mee in
de ontwikkeling van de
rechtshulppakkëtten voor rechtzoekenden die geschillen
met de overheid hebben.
Voor deze nog op te zetten pilots zijn nog geen overee
nkomsten met anbieders
gesloten.
ik kom zsm met een beknopte conceptbrief nav van
het verzoek van Kuiken langs
voorgaande lijn. Verder verwees Van Nispen zojuist naar
KV over dit onderwerp die hij
eveneens graag voor morgen beantwoord wil hebben. Zijn
mij niet bekend, ga ik
achteraan.
Groet 10.2.e
Van: 10.2.e
BD/DRB
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 15:41
Aan: 10.2.e
RDIDRC/GC; 1O.2.e
Onderwerp: FW: Vraag NRC
Urgentie: Hoog
-

-

-

BD/DRB

_____

_____

_

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: Egmond, A.N. van BD/DCOM/P&B iiij
uunnijij>
Datum: dinsdag 05 feb. 2019 3:35 PM
Aan: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB <1 0.2.e
ijiiiyenl>
Kopc 10 2 e
BD/DRI3’SBA 10 2 e
‘usv il> 10 2 e
I3DDkb 102€
4102e
BD/DBO
<1 0.2.e
iii>, Pei{, E.W BD’DCOM/P&B
Onderwerp: Vraag NRC
-

-

-

Henrike,
NRC v aagt, in lijn met de vragen van Van Nispen van vandaa
g, of het klopt dat er op dit
moment al contracten woiden afgesloten voor pilots met
rechtspakketten.

Meer in het bijzonder of er een contract is met Legal Guard (onder
deel van Achmea) voor een
pilot met 1200 (of een ander getal) pakketten voor hulp bij sociale
zekerheidszak

en.
Deze vraag moet denk ik snel beantwoord worden en een antwoo
rd moet zeker ook langs de
minister (die in de Eerste Kamer zit).
Kun je me (laten) helpen?
Annelou van Egmo,d

Woordvoerder minister voor Rechtsbescherming

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag 1 N.10.Nex
Postbus 20301 1 2500 CH 1 Den Haag
M +316S0057594
nvn mmnerujil

www, rnksoverheici.nI/veni

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

1

2181
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

10,2.e
Karremaridrs H.J8. 8D/DGSen102.e-’R
1O.2.e
QÇjÇ
1 0.2.e
FW: Stenogram Z02073
dinsdag 5 februari 2019 17:42: 11
-

Verzonden met BackBerry Work
(www.btackberry.com)
Van Parlementair Secretaris DBO ‘riO 2 e
Datum: dinsdag 05 feb. 2019 5:40 PM
Aan 102e
BD/DRB <102 e
Kopie 10 2 e
BD/DBD/ADVIES <10 2 e
Onderwerp: FW: Stenogram Z02073
—

-

Van Stenogrammen [maifto 102 g
@lweedekamer nij
Verzonden: dinsdag S februari 2019 17:38
Aan: Parlementair Secretaris DBO
Onderwerp: Stenogram Z07073
—

arpjrjvn

>

hinvnJ

rLnLnaJjij>

nl>

r

2191
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:

JDLWII0Q.

10.2.e

102e

giiggo102e

RE:SPÖEÖ: KVver

itïften van een contract voor een pilot met rechtshuIppakketten
dinsdag 5 februari 2019 16:28:01
iEiI

Ik zie zojuist in de regeling van werkzaamheden dat ze ook een brief voor het VAD
willen... Zie de mail die je krijgt van DGRR Parlementair, Gaat over hetzelfde
onderwerp
Van: I10.2.e
BD/DRB
Verzonden: dinsdag S februâri 2019 16:27
Aan: 10.2.e
BD/DJOA/JBOZ1Q:2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp RE: SPOED: KV over het sluitén van eë côhtract voor een pilot met
rechtsh ulppakketten
Dank 1O.2.e ik zet ze door en we gaan aan de slag met beantwoording!
-

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van:î O.2.e

-

13D/DJOAJBOZ <1Q.2.eu..mitLnI

Datum: dinsdag 05feb. 20194:22 PM
A’in 102e
DRB <102e
1
BD
1 O.2.e
13D/DRT3 SBA 40.2.e

,,c1flUj1\fl1fll

-

SPOED: KV over het sluiten van een contract voor een pilot met rechtshulppakketten
Hol 110.2e en 10.2e,
Onderstaande Kamervragen komen zojuist binnen. Gevraagd wordt deze voor het VAD
van morgen te beantwoorden. Is dat mogelijk?
Groet, 10.2.e
Onderwerp:

2019Z02041
Vragen van het lidVan Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het
sluiten van een contract voor een pilot met rechtshulppakketten (ingezonden 5 februari

2019)

Is liet waar dat u reeds een eerste contract heeft gesloten voor een pilot niet
rechtsliulppakketten?
2
Is liet waar dat u met een onderdeel van verzekeraar Centraal Beheer Achrnea, een
contract heeft gesloten om 1200 sociale zekerheidszaken te laten uitvoeren? Zo ja,
waarom is hierover de Kamer niet geïnformeerd, en waarom is hierover niet met alle
betrokken partijen overleg gevoerd om ook de huidige rechtshulpveileners te betrekken,
zoals toegezegd? Zo nee, wat zijn dan wel precies de ontwikkelingen en de planning op
dii gebied?
3
Kunt ii deze vragen nog voor liet debat over liet ‘erslag van het aJgemeen overleg (VAO)
gesubsidieerde rechtsbijstand (6/2/201 9) beantwoorden?

1

220aj

ANTWOORDEN OP DE RECHTSBIJSTANDVRAGEN VAN
ÏO.2.e

j(NRC)

Zeist, 6 februari 2019
In hoeverre is Achmea al bezig met voorbereidingen om deel te nemen
aan de pilots met
rechtsbijstand?
Op dit moment bereiden wij samen met de Raad voor Rechtsbijstand en
het Juridisch Loket een pilot
voor over consum ntenzaken. De flad oor Rechtsbijstand wil ervai
ing opdoen met andere
aanbieders van juridische hulp. Aanbieders die vanuit hun uitgebreide
ervaring met het oplossen van
problemen inzicht kunnen geven in verschillende vormen van dienstverlenin
g en hoe die aansluiten
bij de behoeften van mensen met een juridisch geschil.

Wat voor pilots wil Achmea uitvoeren?
De Raad voor Rechtsbijstand heeft ons gevraagd om een pilot uit te voeren
op het gebied van
consumentenzaken, waarin aan rechtzoekenden drie modules wordt aangeb
oden. Van een juridische
analyse en persoonlijk advies tot een uitgebreide versie, inclusief vertege
nwoordiging bij de rechter.
Bij consumentenzaken kun je denken aan een geschil met een energieof telecomleverancier.
Wat voor contact is er met het ministerie van Justitie & Veiligheid hierov
er?
De Raad voor Rechtsbijstand is onze gesprekspartner over deze pilot.
Zijn er al, eventueel via LegalGuard, contracten afgesloten met J&V over
deelname aan de pilot?
De Raad voor Rechtsbijstand heeft eind januari een overeenkomst geslote
n met LegalGuard over de
uitvoering van deze pilot. LegalGuard is een initiatief van Achmea (www.legalgu
ard.nl).
Zo ja, om wat voor pilots gaat het dan precies?
Het gaat om een pilot op het gebied van consumentenzaken, waarin rechtzo
ekenden drie modules
wordt aangeboden. Van juridische analyse en persoonlijk advies tot een
uitgebreide versie, inclusief
vertegenwoordiging bij de rechter.

Voor nadere informatie:
Marco Simmers,
corporate woordvoerder Achmea
telefoon 05 —53 4387 18
e.mail mait o.Fn1rneri:)achn1ea.nl

*

Achtergrondinformatie
De pilot met de Raad voor de Rechtsbijstand wordt uitgevoerd door LegalG
uard. Dit komt omdat
LegalGuard on demand rechtshulpdiensten aanbiedt (en de Stichting Achme
a Rechtsbijstand niet).
De Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) is een onafhankelijke rechtshulpuitv
oerder voor de
rechtsbijstandsverzekeringen van onder meer Centraal Beheer en lnterpo
lis (onderdeel van Achmea).
SAR heeft geen winstoogmerk en neemt niet deel aan het economisch verkee
r. Daarom biedt SAR
geen on demand rechtshulp aan.

.

221
Van:
Aan
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijagen:

rsmn

d rs..±LJ.8..BDIDGSenB
102e
LQL
10ae
FW: Communkatie pilot consumentenrecht versie 0.6
dinsdag 5 februari 2019 15:33:29

Dit is wat de raad voor de rechtsbijstand als communicatie-lijn heeft opgesteld,
Ik ben overigens onderweg naar hen. Pilot is sinds 9 nov telkens aan TK gemeld
in brieven. Kan me voorstellen dat je ook even afstemt met woordvoerder vd
raad, het is hun pilot.
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Hol

10.2 .e
1O.2.e
FW: ME2QIB 1122 Pilot consumentenzaken vO.9
M2p18i 122 Pii!cuum:ntn.pri.CQç1f
ATT0000I htm

1O.2.e, bijgaand het aanbestedingsadvies. Groet 10.2.e

Van 102e
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 16:00
Aan:10.2.e
= BD/DRB/TR <1O.2.e

minvenj.nl
@rvr.org>
Onderwerp: FW: ME20181122 Pilot consumentenzaken vO.9

cc:1O.2.e

<1 O.2.e

1 0.2.e,
Hierbij het aanbestedingsadvies nog een keer!
5 morgenochtend stand-by.
1O.2e
Groet,1 O.2.e
=

283

=283

r
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

1O.2.e

10.2.e
FW: Ter review: concept antwoorden op vragen van NRC over rechtsbljstan
d
dinsdag 5 februari 2019 16:42:58

Er info.
Vriendelijke groet,

iÖ2.i
Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag S februari 2019 16:42

Aan: 1O.2.e
‘(1O,2.e
; 1O.2.e
CC: VoortKeuvnlar Van der, PE(Ptra); 10.2.e
Onderwerp: Ter revew: concept antwoorden op vr agen van NRC
over rechtsbijstand
Beste allen,
We spraken daarnet. Zie de mail met vragen van NRC en onze
concept antwoorden daarop
onder. Ik hield het kort en feitelijk. Ik herhaalde de boodschap van de
minister aan de Kamer
(pag, 8, brief 28.1) en volgde de statements die we mei. de Raad (en het
Ministerie) hebben
afgestemd (31jan19 / versie o.6/J met name onder kopje ‘Een eerste
verkenning...’ etc.).
Graag ontvangen we van jullie (liefst vandaag nog) een review op deze antwoo
i den, die we
morgenvroeg (binnen de ons aangeboden deadline) willen doorsturen
naar NRC. En we sturen
deze ter informatie naar de persvoorlichter van Achmea (holding).
Ik wacht jullie reactie af, Wil één van jullie hierover nog sparren? ben
Ik
vanavond en
morgenvroeg goed bereikbaar. Voor 1O.2.e : mijn nummer 5
1O.2.e.
Vriendelijke groet,
‘.

(

Van: Voort-Keuvelaar van der, PE (Petra)
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 15:45
Aan: 1O.2.e
<1O.2.e
CC O 2 e
<10 2 e
t h
1
j.
lul>
Onderwerp: Vragen van NRC over rechtsbijstand
Hoi 1Ö.2.e
Zoals besproken hieronder de vragen die Achmea ontving van een journa
list van het NRC. Naar
eigen zeggen is hij bezig met een rondje langs rechtsbijstandverzekeraars
om te kijken hoe zij
aankijken tegen de veranderingen binnen rechtsbijstand. De journalist wil
graag uiterlijk morgen
antwoord op onderstaande vragen.
Wil jij een eerste antwoord toevoegen?
-

-

In hoeverre is Achmea al bezig met voorbereidingen om deel te nemen aan
de pilots met rechtsbijstand?

-

-

Wat voor pilots wil Achmea uftvoeren?

1

-

Wat voor contact is er met het ministerie van Justitie & Veiligheid hierover?

O2g
-

Zijn er al, eventueel via Legal Guard, contracten afgesloten met J&V over
deelname aan de pilot?

1O.2.g
-

Zo ja, om wat voor pilots gaat het dan precies?

1O.2.g

-

-

:-

,

-

-

-

Dank en groet,
Petrr
DISCLAIMER
De informatie in dit bericht is vertrouwel,jk Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie
openbaar maakt,
vermenigvulchgt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit we/is toegestaan.
Als dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daarvan
te vernietigen. Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht
dat u ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door
derden

22j

r

10.2.e
10.2e

Van:
Aan:
Cc

.OLQ3jLjÇ
102e
RE: ME20181122 Pilot consumentenzaken vO.9
102e

Onderwerp:
Datum:

dinsdag 5 februari 2019 16:13:09

Oke

Onze 102 e
kreeg zojuist van de woordvoerder van de minister ook een vraag
die van het
NRC afkomstig was 10 2 ecomponeert nu een antwoord Ik stuur
je dat zo toe en ook wat de vraag van
do woordvoeidpi waç. Denk dat interne coordinatic bij juIli ook
Groc
e
2

bolaneri* is nu

Van

102e

.ti

BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag S februari 2019 16:10

Aan 102e

Onderwerp: RE: ME20181122 Pilot consurnentenzaken vO.9
Dant 10 2 e
Verzoek is van (uiken (PvdA) en
veronderstelt dat bij Achmea rechtshulppakketten worden ingekocht. Antwoordlijn
lijkt te worden dat 1)
en2) 102e
Groet 1O.2.e

(

=

222

—

1

=

283

1

(7’

L

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

1O2e
10.1e

Bijlagen:

Brief inkoop rechtsliuIopekketten.clg

BD/ORR

Brief inkoop rechtshuIppakketten.do
dinsdag 5 februari 2019 16:19:48

Vo’gens mij goed, kort en bondig.
Heb de verwijzingen toegevoegd.
Groet,
102.e

226

.

Van:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Prioriteit:

:10.2.e
10.2.e

Q1ÇÇC
FW: Vraag NRC
irranepO 1 in
no
imne(iO3 jng
Hoog

Hierbij de vraag van de woordvoerder vd minister (helemaal onderaan) En zo meteen
ons antwoord aan haar.

van:10.2.e
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 16:01
Aan 102e
<102e
@rvrorg> 0 2e
Onderwerp: FW: Vraag NRC
Urgentie: Hoog

402e

rvrorg>

Dag, NRC stelt aan de woordvoerder van de minister vragen, Zie onderstaand. Graag even

overleg. Zit een deadline op van ‘nu’.

Groet,lO2e

Van 10 2 e
BD/DCOM/P&B <10
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 15:58
Aan 102e
<1O2ejia
Onderwerp: FW: Vraag NRC
Urgentie: Hoog

2e

n1ni;

H>

=
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

l1Ö.2.étBDLïi
Karrernan drs, HJ.B. SD/DGSenB

io:2:e:______

Aanbesteding piIo consumeritenzaken
woensdag 6 februari 2019 12:49:37

Henri ke,
De Raad voor Rechtsbijstand heeft een extern kantoor (Corvers, in alliant
ie met Bartels
Aanbestedingsadvocaten) verzocht advies uit te brengen over de aanbes
tedinqsplicht
bij de dienstverlening rn.b.t. het pilotproject consumentenzaken.
111

r
•1
1

(

t

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

kjrnpri, drs. 1-f,J8. BD/DGSenB
Contact met 10.2e
woensdag 6 februari 2019 9:39:56
-

Hol Henrike,
Even contact opgenomen met 1O.2.e. De vervijzingen
bleken goed te staan in
Digijust, Wel nog een typo uit het jartal gehaald;
‘20181’ gewijzigd in ‘2018’, Mocht
hier naar worden gevraagd dan kun je zeggn dat dit
inmiddels go’?d in Digijust staat.
Groet ii

(

ç

.

(

(

lO.2.e
-

-

-

-

-

-

Van: 10.2e
BD/DRC/GC
Verzöndên: woensdag 6 februari 2019 8:10
Aan: Karreman, drs. H.J.B, BD/DGSenB
CC: I10.2.e
BD/DRB/SBA
Ondérwerp: RE:
Brief
pilot
rechtsb
ijstand
en
beantw
oordin
g
KV
Van Nispen
Dat zou er dan als bijgaand uitzien. Goed zo, wat jou
betreft?
Groet I10.2.e
Van: Karrernan, drs. HiS. BD/DGSenB
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 8:07
Aan:
L10.2.
BD/DR
e
B/SBA
;
10.2.e
BD/DR
C/GC
Onderwerp: RE: Brief pilot rechtsbijstand en bean oording KV
Van Nispen
Dat is een goed idee

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

miLnI>

-

Van: 10.2.e
BD/DRB/SBA <ilO.2.e
miniin1>
Datum: woensdag 06 feb. 2019 7:49 AM
Ain 10 2 e
BD/DRC!GC <110 2e ,jjjnjimi4> Karrernan drs H J B

<10.2.e

Onderwerp: RE: Brief pilot rechtsbijstand en beantwoording
KV Van Nispen
Ik zou als antwoord 1.1

jii.iJ

Ver7onden met BI nckBerrv Werk
(www.blackberry corn)

-

-

-

-

-

-

-

BD DGSenB

Van: .0.2.e
BD/DRC/GC <10.2.e v&llw1JijuJ>
Datum: woensdag 06 feb. 2019 7:48 AM
Ain Karieman dis H J B 13D/DGSenB fO2 e
n.I’LrlL’ 102e
BD/DBOJADVIES <10.2.e
.nii:i
Lii>
,
1Q.2
.e-B
DDB
O
<102e Ju:jji rij
> Vegter mi J
1
G
BD!DG
102e
RR
1>
Kopie 10
BD/DRB/SBA <10 2 e
jnuiuujijl> 1 gnsond, N an
BD/DCOM/P&B <i.n.;in ‘l119d d ;iii\ .I ii>
Onderwerp: RE: Brief pilot rechtsbijstand en beantwoording KV
Van Nispen
Doe ik, zoals ‘t nu is leidt het idd tot teveel onduidelijkheid.
Van: Karremari, drs. HiS. BD/DGSenB
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 7:40
Aan: 10.2.e
BD/DBOIADVIES; 10.2.e
BD/DBO; Vegter, mr. ).G.
BD/DGRR

BD/DGRR î0.2e
fuuiLttUil>

min’j nI>. Vegter, mr. J.0.

-

Kopie 102e
BD/DRC/GC 102e
102e
i’uIL
BD/DRB/SBA
102 e
/ ‘nuj.
nl>
Egmon
AN
d
van
BD/DC
OM/P&
13
<
t n e’insiua muwut of>
Onderwerp: RE: Brief pilot rechtsbijstand en beantwoording KV Van
Nispen
Nee klopt in aanbiedingsbriefje wordt verwezen naar de brief.
Weet niet of TK dat
accepteert. Anders even knippen en plakken.

Verzonden met BlackBerry Work
(\vw\v.b lackbei t .com)

-

-

-

-

[

-

Van:
.
2
e
IO.
I-BD/DBO10.2.e
Datum: woensdag 06 feb. 2019 12:38 AM
Aan: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB <10.2.e
JçjjnI>, Dekker, S. BD!AL
<1 0.2.e
uin.vi&uii, Vegter, mr. J.G. BD!DGRR <1 0.2.e [UJLjj
Kopie: 1O.2.e
BD’DBO’ADV
<.10.2
.e
IES
102e
BD’DRCIGC <102e
tiHOt.Il
10 2 e
BD/DRB/SBA
•1 0.2.e amiiivenjnf>, Egmond, A.N. van BD!DCOM/P&B
Onderwerp: RE: Brief pilot rechtsbijstand en beantwoording KV
Van
Nispen
Ha, in mijn versie van de beantwoording van de Kamer
vragen
van SP staat geen
beantwoording opgenomen. In de kamervragen zelf of aanbie
dingsbrief ook niet. Maar
misschien is dat bij de anderen anders?
2
Groe
.
e
ten,10.

-

-

—

-

Van: Karrernan, drs. H.J.B. BD/DGSenB
Datum: dinsdag 05 feb. 2019 l0:29PM
Aan: Dekker, S. BDJAL
q.ilJiLij.Li>, Veglei, mi. J.G. BD/DGRR
10.2.e a
venj riT>
Kopie: 10.2.e
BD/DSO/ADV
IES
10.2.e
t.
102e
13D!DRC/GC 102e
1
.±L 102e
BDD
S
1
BA
RB
102e
> 102e
BD’DBO -102e
___.u EmonJ AL
van. BD/DCOM/P&B .t1,virvinTu.tL±d>
Onderwerp: FW: Brief pilot reclitsbijstand en beantwoording 1KV Van
Nispen
1-la Sander,
Bijgaand twee concept-brieven, één om te voldoe
n
aan
het
verzoe
k zoals gedaan in d
procedurevergadering van middag en één ter beantwoording van
kamervragen. Beide
gaan inhoudelijk over exact hetzelfde, namelijk over pilot met
Achrnea (legal guard).
maar ons is op het hart gedrukt het in twee afzonderlijke brieven
te beantwoorden.
Naast de concept-brieven stuur ikje
1) een toelichting op de achtergrond

2) de passage uit het stenogram van de procedurevergadering

3) de kamervragen
De hele set komt ook via digijust naar je toe en we zorgen voor
een fysiek dossier
morgenochtend. Daar zitten dan ook de concept-moties in, voorzi
en van appreciatie.
Groet, succes met de kansspelen!
Henrike
Verzonden met BlackBerry Work
(wwv. b lackberry.com)
Vin 102e
BDDRC’GC 102e 1njLh
Datum: dinsdag 05 feb. 201922:13
Aan: Kaireman, drs. H.J.B. BD’DGSenB iO.2.e
Onderwerp: Brief pilot rechtsbijstand en beantwoording KV Van
Nispen
-

-

(

r

231j
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

(arreman. drs, HJ.B. BD!DGSenB
FW: Tweets #rechtsbijstand
woensdag 6 februari 2019 12:08:01
mane00i.ipg
piîieO0z,igçj
imaneOQ3.ioci
maneø04.pnrr
imaneOp5.iog
-

llQ12O

imaciepo7.iig

Ha AflÏ1èJÖI,
Heb je de onderstaande twitterberichten gezien. Zijn die juist
en moeten we wellicht
iets corrigeren?
Groet,
Van:1O.2.e
BD/DCOM/P&B
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 11:59
Aan:
.
2
e
lO.
BDIDCOM/P&B
Onderwerp: Tweets #rechtsbijstand
-

-

(.

Rogier Hörchner@Afvaladvocaat
4

nuns

clO

Nou mensen. Daar issie danl @SanderDekker bevestigt:’Raad voor
Rechtsbijstand en Achmea
hebben een deal mbt 750 consumentenzaken per jaar. Om ERVA
RING op te doen. Eenzijdige
bevoordeling van één bedrijf. Buiten de wet om. @attje
kuiken kathaIijne
Senior non senile @senioribus
@Afvaladvocaat @Advocatenorde @vsan advocaten @ianVlugl https:/
/t.co/2RKxFZhJh 1
In reply to petersouren and 4 more

NOvA @Advocatenorde
Nee, voor zover wij weten is dit onderhands gegaan, omdat het
een pilot betreft. Vragen van de
SP (ook mondeling gesteld door @attjekuiken): jiIo
jn.Li
Lr-n Antwoord van
de minister: F cnir’jji j.r L’
iJj
#rechtsbijstand

Peter Sou,en@petersouren
ii1U..i

@SanderDekker gunt opdracht aan Achrnea, waarvoor hij eerdei al een
reclanlefilmpje heeft
gemaakt. Hebben ook andere partijen mogen bieden op deze opdrac
ht? De sociale advocatuur?
@minsterieienV @Advocatenorde @Advocatenblad @vsan advoca
ten

NOvA @Advocatenorde
24 mins ago
Vanmiddag 14.30 plenair debat Tweede Kamer over #rechtsbijstan
d, kans voor de oppositie om
moties in te dienen over de contourenbrief van Dekker. Wij houden
u op de hoogte. Zelf

meekijken kan hier: tweedekamer.nl/debat en verga..,, voor
het debat is maximaal 45 minuten
ingeruimd.

1848 @ 1848nI
42 mins ago
Kamerbrief: ‘Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan
tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 5 februari 2019, over de melding van
Vereniging Sociale Advocatuur
Nederland Minister Dekker zou al contract sluiten met verzek
eraar voor pilo...
184 8,nl/docurnent/ka mer.,,

Rogier Hörchner@Afvaladvocaat
1 hour ago
Als @SanderDekker een stiekeme deal heeft met Achmea over
1.200 zaken dan is dat
verbijsterend en in strijd met de wet. Inhoudelijk nog gekker
. Achmea heeft in NL maar vier
kantoren, lagere kwaliteit, en niet goedkoper. Hoezo beter voor
de klant’?
Floris Zwartkruis @orangejegal
UPDATE: Stiekeme deal Sander Dekker met Achmea: ‘Uit betrou
wbare bron is vernomen dat
minister Dekker een deal gesloten heeft met Achmea...
Read More

Rob Kamphuis@AFirmAdvocatuur
1 hour ago
Het zal toch niet? linkedin,com/pulse/minister...

(

.
.

Floris Zwartkruis@orange_legal
2 hours ago
UPDATE: Stiekeme deal Sander Dekker met Achmea: ‘Uit betrou
wbare bron is vernomen dat
minister Dekker een deal gesloten heeft met Achmea Rechtsbijstan
d om 1.200 sociale
zekerheidszaken te behandelen. Hiermee ondergraaft hij het
s...lnkd.in/clCgtRm
In kd. i n/dvD 2 9w5

Advocaat Scholtes@AdvocaatPS
2 hours ago
Kamerlid @ChrisvanDamCDA nodigt advocaten uit voor een gespre
k over de Irechtsbijstand.
Tweede Kamer, 22 maart: linkedin.com/feedlupdate/Lu

Floris Zwartkruis@orangelegal
3 davs ago
UPDATE: Aap uit de mouw van Sander Dekker part TWO. Achme
a helpt Sander Dekker met het
beantwoorden van Kamervragenl Werkelijk... Erg benieuwd wat
er gaat gebeuren als HIER

kamervragen over worden gesteld. Gaat Achmea die dan

-

Aan Dekker,
S.
BD/AL
<1O.2.e
4njiütttj.ni>
Kopie 102e
4- BD/DBO <102 e j)jnvnjJii>, Vegter, mr J G
<10 2 e
guIj2nJJJiL>, Egmond, A N van BD/DCOM/P&B
< n vn g ençiçmtienj nl>, 10 2e
BD/DRB/SBA
<102e
rninyn
ni>,
j
BD/DRC/GC
102e
<102e
10 2 e
BD/DBO/ADVIES <10 2 e
nvn r 1>
Onderwerp: FW: Aanbesteding pilot consumentenzaken
San der,

1

1
1

1

1
1
1
Ii
i
1 L1I

iia

—

BD/DGRR

ni>,

Je stelde zojuist twee vragen over de pilot consumentenzaken:
1 Welk bedrag i met de pilot gemoeid?
2. Waar ligt de aanbestedingsgrens?
De Raad voor de Rechtsbijstand berichtte ons daarover het volgende:
De Raad voor Rechtsbijstand heeft een extern kantoor (Corvers, in alliantie met Bartels
Aanbestedingsadvocaten) verzocht advies uit te brengen over de aanbestedingsplicht
bij de dienstverlening
m.b.t. het pilotproject consumentenzaken.
1i1

1

ii

itirna
1 uN
1
uiia
1iN
Ii’

Achmea heeft de pilot onder gebracht bii de BV Lega! Guard, een initiatief van Achmea.
ken je hiermee uit de voeten?
Groet, Henrike

227:

233]

.

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

10.2.e
Karrernan, drs. H,J.B. BD/DGSenB
RE: Brief + KV Rb akkoord
woensdag 6 februari 2019 10:23:10
-

Daar was blijkbaar nog niemand voor uitgenodigd. Wordt nu aangep
ast.
Van: Karreman, drs. H.J.B. BDJDGSenB
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 10:20
Arm: 10.2.e
BD/DBO/ADVIES
Onderviérp: RE: Brief + KV Rb akkoord
0k, ik heb geen vooroverleg in TK staan, is dat afgesproken?
Van: 110.2.e
BD/DBO/ADVIES
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 10:20
Aan: Karreman, drs. H,1B. BDIDGSenB
Onderwerp: RE: Brief + KV Rb akkoord
Die wilde hij bespreken in de TK. Dus daar hebben we het niet over gehad.
Ik heb die
Kamerbrieven van november en januari overigens toegevoegd aan het dossie
r en heni
er over bijgepraat. Daar kon hij mee uit de voeten. Zie je straks!
Van: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 10:18
Aan: 10.2.e
BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: RE: Brief + KV Rb akkoord
Fijn. 1O.2.e
Had hij nog iets op de moties?
-

-

-

-

*

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

=228
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234
Van:
Aan:
Cc
Onderwerp:
Datum:

Dekker, S.
Karreman, drs. H.J..- BD/DGSenB; Veeter. mr, J.G. -8DIDGRR
-

102e
iLk102e

BDLDEtOIO2e

RE: Bilef pilot rechtsbijstand en beantvoording KV Van Nispen
woensdag 6 februari 2019 8:19:21

Loop straks even binnen met versies in print. Thanks
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
=
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwarp:
Datum:

1Q.2.e
-I1O.2.e

f2QR’

Kerremen, drs, HJ.6 SDJDGSeo
RE: overleg met minister
woensdag 6 februari 2019 12:13:24
-

Het subsidieplafond wordt gesteld op C 750.000. Dat
is niet per sé gelijk aan de
contractwaarde; ik vraag het na.
Groet 10.2.e
Van: 10.2.e
BDJDRB/SBA
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 12:02
Aan: 1O.2.e
BD/DRC/GC
CC: Karréman, drs. H,J.B. BD/DGSenB
Onderwerp: overleg met minister
10.2.e’. minister vraagt welk bedrag gemoeid is met de pilot
met Legal Guard en waar
daanbestedingsgrens ligt. Heb jij dat zo paraat?
-

-

-

236
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

EFmtAN. Vh

-

1IPB

RE: Tweets #rechtsbljstand
woensdag 6 februari 2019 12:26:46
irnaDt1Jog

oe003iog
ae

lmaneOO7.im

Ik heb het gezien.
:•enV en Achmea is onjuii Het gaat om een
contract tussen Raad vooi de Re htsbi stand en LeddiGuard (is onderdeel
van Achnea).
Alles staat helder uitgelegd in de brief aan de Kamei en de beantwoording
van de vragen van
Van Nispen die vanmorgen is uitgegaan.

1 1 .1
=231

(

4
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

1O.2e
<arreman, drs, 1-13.8. 8D/DGSenO
Spreektekst pilot rechtsbIjstand.do
woensdag 6 februari 2019 13:18:57
—

238
Van:
Aan:
Cc
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

tLLL22!1
Krremn, drs. HiB. BD/DGSenB: EmvLj
v&n UDIPCOMJPLkB
102e_L26L 102e
S)DRB/SB”
RE: Tweet5 #rechtsbijstand
woensdag £ februari 2019 12:49:51
irnaqeOO1jp
rnarieOO2 ieq
-

-

imaoepp4ono

!UJQ.QLiUg

All riqht, in ieder geval goed dat we het zien.

1.1

Van: Karreman, drs. H.].B, BD/DGSenB
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 12:42
Aan: Egmorid,A.N.vn BD/DCOM/P&B; Nrjhuis,I. BD/DCOM
q BD/DRc/GC
CC: 1O.2.e
; 1O.2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: RE: Tweets #rechtsbijstand
Eens,
-

-

-

231

=

231

=231
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Aanbestedingsadvies
woensdag 6 februari 2019 12:15:15

Bijlagen:

7
k
J
2lLY
U
}yL9
Ii
JidL

.1O.2.e

EDfDR(Çi

Hol 1Q2.e
Hierbij het aanbestedingsadvies dat de raad heeft ingewonnen.
Groet l1b2e

(

(

240j

.

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Krternpn. drs. HJ6

D1DGSer

DIDR6/5BA
1 O.2.e
RE: Brief ib chtsbijstand en beantwoording KV Van Nispen
woensdag 6 februari 2019 8:28:12

Ja!
Verzonden meL BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

230

(

=

(
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[

2421
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

1O2.&
Âanbiedingsbrief over het sluiten van een contract voor een pilot
met rechshulppakketten.doo
woensdag 6 februan 2019 7:53:52
-

inbr

Dank voor het meedenken! Is dit wat je bedoelt?

243
Van:
Aan:
Cc:

Veoter, mr. .1,G. 8D/DGRR
‘10.2.e
iBPJO;Kerrempn, drs, H.J.B. BD/DGSeriB; [lekker. 5.-Bp/AL
1O.2e
L[lOQL1Li[5;11o2.e
“ciJO.2.e

Onderwerp:
Datum:

RE: Brief pilot rechtsbijstand en beantwoording KV Van Nispen
woensdag B februari 2019 7:40:22

-

-

UIDRS5Bf

.L/i, nP1LP&F

Goedemorgen allemaal,

in die van mij ook niet heb hem in digjuL letour gestuurd.
Tot later en alvast veel succes!
Anita
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

=230

230

.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

102e
10.2.e

mecjjijmnt’
Briefrv rgeling van werkzaamheden + beantwoording Kamervragen van het lid Van Nispen
woensdag 6 februari 2019 13:53:24
tk-oilot-redtsbiitend oclf
antwoorden -kamervragen-over-het-sluiten-van-een -contrect-voor-een-oilot-rnct-rshulooekkettenod

Hallo 102.e,
Zoals toegezegd, hierbij beide brieven die vandaag zijn uitgegaan. Het VAO
recTitsbjsand begil iL 01 i 14:30, rnocbL je het IR e willen volgen.
Vriendelijke groet,
10.2.e

(

245!
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

l0.2.e
(prreman. drs HJ.
l1O.2.e
Kiankbordgroep pilot consumentenzaken
vrijdag 8 februari 2019 17:09:26
-

Hol Henrike,
Wij zijn bezig met het samenstellen van een klankbordgroep voor de consumentenpilot. Da hebben
de SER en Geschillencommissie al gezegd mee te willen doen, de Consumentenbond heeft het
verzoek intern uitstaan, en as maandag spreken we met de Orde, die ook gevraagd worden. Een
andere participanten die ons werd gesuggereerd is VNO/NCW.
En wij vroegen ons af of jij/iemand van jouw team ook in de klankbordgroep wil?
De klankbordgroep is overigens een van de drie onderdelen van de pilot-begeleiding en evaluatie.
Wij zijn momenteel ook met Marco Loos, hoogleraar consumentenrecht op de UvA, in gesprek over
een mogelijke rol als externe, gezaghebbende auditor. Want we hebben met z’n allen baat bij een
gedegen evaluatie. Naast klankbordgroep en externe audit worden vanzelfsprekend ook de klanten
in de pilot geënqueteerd.
Wil je eens nadenken over onze vraag?
Voor nu fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
1O.2.e
1O.2.e
Raad voor Rechtsbijstand www.rechtwijzer.nl
Email: 1O.2.e @rvr.org
Tel: 1O2e

&

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

:10.2e
Karrernan...is.J-LJ.3

-

8DfDGSenB

R& klnlbrdgroep pilot consumentenzaken
vrijdag 8 februari 2019 18:18:29

111
Verstuurd vanaf mijn iPh
1
o

•

Fijn weekend

riaet,02,e.

Op 8 feb. 2019 om 18:04 heeft Karreman, drs. H.J.B. BD/DG
SenB
<1O.2.e
minveni[1!> het volgende geschreven:
-

Zeker! Ik kom er volgende week op terug. Goed idee,
dle externe
audit. Ik wil graag met je doorpraten over toetsingskade
evaluatie-criteria voor pilots. Heb vandaag toevallig verscr en
hillende
mensen gesproken die interessant zijn om vanuit dat persp
ectief mee
te denken over de integriteit van onze aanpak.
Nieuwe set kamervragen van Van Nispen over deze pilot
al gezien?
Plukte m van twitter..,
Overigens ging de plenaire kamerbehandeling van de moties
goed afgelopen woensdag, vooral omdat we afgelopen dinsdaheel
g zo
snel hebben kunnen handelen toen het verzoek om een
brief
over de
pilot kwam en de eerste set kamervragen volgde. Dat we
die
binnen
24 uur trefzeker konden beantwoorden hielp heel veel.
De stemming
is niet zo heel erg spannend meer nu. Nogmaals dank dus
voor de
voorbereiding en afstemming van de woordvoeringslijn, 20!
Groet, fijn weekend,
Hen rike
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv .cin)

(
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

WP

1 0.2.e

.1O.?.eL,10.2e
FW:Klankbordgroep pilot consulentenzaken
vrijdag 8 februari 2019 18:0:00

101e, zou dit iets voor jou zijn?
Goed weeknd,
Henri ke
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

(

(

BjR/RG

Van:
Aan
Cc
Onderwerp:
Datum:

102.è
102e
102e

jgçj

10 2 &

10 2 e

!WflAIJ8J,

Afspraken subsidieregeling
vrijdag 8 februari 2019 11:08:24

Allen,
Even kort cle afspraak die ik zojuist metl0.2.e heb gemaakt, en al telefonisch aan
10.2.e heb toegelicht.

10.2.ezai haar opmerkingen bij de actuele conceptregeling met de raad delen (10.2.e
102 e) Haar streven is dat
vanmiddag nog te doen Als de raad bij het verwerken
van de opmerkingen een toelichting nodig heeft dan 1 0.2.e rechtstreeks benaderd
worden om mee af te stemmen.

Groetl0.2.e

249
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Priorfteit:

iO.2.e
102.e L.2.l2z;1O.2.e
iO.2.e

-

RE: SubsidgeIIng_PUo Consumentenzaken_vO.99
Hoog

1 O.2.,,
Beste
Dank, fijn dat we zo snel over jouw opmerkingen kunnen beschikken.
Bij 1 2
O.
.
een mij roept dit toch een aantal vragen op, en bestaat behoefte
om snel
met Jou te overleggen. Concreet stellen we voor om vanmiddag, om 14.15,
te bellen.
Komt dat jou uit?

Wij horen graag.
Vriendelijke groet,

O2e
=

166

=

166

25O
Van:
Aan:
Cc;
Onderwerp:
Datum:

•1O2.e
Karreman, drs, H:3,5.

BDJDG5en

1O.2.e
Klankbordgroep pilot consumentenzaken
vrijdag 8 februari 2019 17:09:26

Hol Henrike,
Wij zijn bezig mei het samenstellen van een klankbordgroep voor de consum
entenpilot. Oa hebben
de SER en Geschillencommissie al gezegd mee te willen doen, de Consu
mentenbond heeft het
verzoek intern uitstaan, en as maandag spreken we met de Orde, die ook
gevraagd worden. Een
andere participanten die ons werd gesuggereerd is VNO/NCW.
En wij vroegen ons af of jij/iemand van jouw team ook in de klankbordgro
ep wil?
De klankbordgroep is overigens een van de drie onderdelen van de pilot-b
egeleiding en evaluatie,
Wij zijn momenteel ook met Mrö Loos, hoogleraar consumentenrecht
op de UvA, in gesprek over
een mogelijke rol als externe, gezaghebbende auditor. Want we hebben met
gedegen evaluatie. Naast klankbordgroep en externe audit worden vanzel z’n allen baat bij een
fsprekend ook de klanten
in de pilot geënqueteerd.
Wil je eens nadenken over onze vraag?
Voor nu fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
:102e
1O.2.e
Raad voor Rechtsbijstand www.rechtwijzer.nl
Email: 1O.2.e rvr.org
Tel: 1O.2.e

r

2511
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

l10.2.e :EQL2E0LS
lrrempn Br H) e BD/DGSenB

10 2 e
0[/flP i0
FW: Achtergrondinformatie digitaal bij kamervraag rir. 2019202477
maandag 11 februari 2019 11:49:42
Achtemrondinfornitie digitaal bij karnervrepo nr. 2019Z02477docxdocx
toekomst rechtshuistandverzckeraarodf
ph-j.Iç-201B2019 1.12 oclr
kst317531S0odf

2e

80/DR icr

Zie mijn vorige mail. Hierbij achtergrond informalie.

Groeten,

io2

Van: DGRR Parlementair DGRR/BJZ
Verzonden: maandag 11 februari 2019 10:31
Aan: 10.2.e
BD/DRB/RG
Onderwrp: FW: Achtergrondinformatie digitaal bij kamervraag nr. 2019Z
02477
From: Informatieplein Justitie-DC/PIV
Sent: maandag 11 februari 2019 10:10
To: DGRR Parlementair DGRR/BJZ
Cc: Informatieplein Justitie-DC/PIV
Subject: Achtergrondinformatie digitaal bij kamervraag nr. 2019Z
02477
Beste collega’s,
Hierbij stuur ik u enige achtergrondinformatie kamervraag nr.
2019Z02477
Vrnixn het lid_ManJispen (SP aan de minister voor Rechtsbesche
verzekeraars, Achmea in het bjjpnder. bij het Droc.Pt stelselherzien riningverLv r1 yaci
ing recht5biistend erut
invloed op het ministerie (ingezonden 8 februari 2019)
Met vriendelijke groet,
.10.2.e
LL.B
-

-

-

(

1O2e

_-

2521
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bij lagen:

i0.2.e
.10.2.e

QELÇÇ
OQLORO.

FW Brief 10 2 g

mbtr deelname aan pilot consumentenzaken
maandag 11 februari 2019 10:11:28
0r!sLiJo.2 g
‘n1bt nilotodf

Hoi i0.2.e
Dezebrief noet volgens mij snel naar de raad (moet daar sowies
o naartoe, wij
kunnen ‘
niets m
en lijkt me ook r”
voor PiDA 11 1

Groet

i0.24

Van: Karreman, drs. HJ.B, BD/DGSenB
Verzonden: maandag 11 februari 2019 10:06
Aan: .10.2.e
BDJDFBc;10.2.e
BD/AL;10.2.e
BD/DRB; 10.2.eBD/DBAnV/IenK
CC: 10.2.e
BD/DRB; 1O2.e
BD/DRC/GC
Onderwerp:FW: Brief l0.2.g
mbtr deelname aan pilot consumentenzaken
-

-

-

-

-

(

-

11.1

\Jerzonden met IEI lackl3errv Work
(www.blackberry.com)
Van: 10.2.e
4- BD/DRC!GC <t10.2.eunir’u1>
Datum: maandag 1 feb. 2019 09:00
Aan Karrernan drs F1 .1 B BDJDGSenB 10 2 e
.ujjnijiuji
10 2 e
I3D/DRB 102 e
ijjuinnuil>
Onderwerp: Brief1O.2.g
mbtr deelname aan pilot consumentenzaken
Hallo Henrike, 102e
Deze brief werd in de Digijustzaak geplaatst over de pilot, is
jullie naar ik aanneem
bekend?
Groet l10.2.e
-

252a1

1O.2.g
Zijne ExceHentie. de heer S Dekker
Minister voor Rechtsbescherming
Postbus 20301
2500EH DEN HAAG

Betreft: Pilot rechtsbijstand

-

aanbesteding

1O.2.g

,7februari20l9

Hooggeachte heer Dekker,

(

Naar aanleiding van uw brief van 6 februari 2019 aan de Voorzi
tter van de Tweede Kamer, van welke
brief volledigheidshalve bijgaand een kopie, bericht ik u als volgt.
Blijkens de voorwaarden van LegalGuard/Achmea (wwwiegalgu
ard.nl) bedragen rechtsbijstandskosten
van juridisch advies en onderhandelen €869,- en van een daarop
volgende procedure € 1.689,-. Deze
bijstand is dan beperkt tot het opstellen van slechts één proces
stuk en bijstand bij één zitting! Echter,
in vrijwel alle procedures dienen meer werkzaamheden te worden
gedaan dan die Achmea opgeeft en
die zullen dus naar verwachting nog aanvullend in rekening
gebracht gaan worden door Achmea.
De vergoeding die wij als advocaat nu voor een gehele proced
ure inclusief advies en onderhandelen
ontvangen van de Raad voor Rechtsbijstand, bedraagt niet
(€ 869,- + € 1.689,€ 2.558.- die Achrnea
aangeeft te berekenen, doch slechts circa € 1.162,- (dat
is minder dan de he)ftl!l). Daarbij ontvangt een
rechtzoekende hij ons rechtsbijstand van een advocaat waarva
n de kwaliteit met waarborgen omkleed
is, in plaats van een verzekeringsjurist zonder dergelijke kwalit
eitswaarborgen. Voor dit tarief stellen wij
ook de in een procedure noodzakelijke aanvullende processtukke
n (bijvoorbeeld conclusie van repliek,
processtukken in reconventie en aktes in verband met bewijs
voering etc.) op en ook staan wij de cliënt
bij in geval van extra zittingen, zoals getuigenverhoren et cetera.
Een partij als Achmea is aldus vele
malen, althans aanmerkelijk duurder dan een advocaat zoals
die nu op basis van toevoeging optreedt.
t)

(

Wij zijn van mening dat wij de diensten goedkoper dan Achme
a en onder strikte kwaliteitswaarborgen
kunnen uitvoeren. WU willen derhalve graag voor een concre
te aanbesteding worden uitgenodigd.
Vertrouwende u hiermee vooralsnog voldoende te hebben
geïnformeerd en bij voorbaat dank.

1O.2.e, 1O.2.g

6

R5.. een afschrift van deze brief wordt heden aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer gezonden

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen

102g

iii

het desbetreffende geval wordt uiqeerd door nze beroep
saansprakelijkheidsverzekering

____
____

•1

1O.2.g
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HMG

Betreft: Pilot rechtsbijstand aanbesteding
-

(

7 februari 2019

Mevrouw de Voorzitter,
Naar aanleiding van de brief van 6 februari 2019 van de Minist
er aan u als Voorzitter van de Tweede
Kamer, van welke brief volledigheidshalve bijgaand een kopie, schree
f ik de Minister bijgaande brief en
ik verzoek u die ter kennis te willen brengen aan de leden van de Kamer
, waarvoor bij voorbaat dank.
Hoogachtend,

1O.2.e,. 1O.2.g

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen in het desbetretfende geval wordt uitgekeerd
door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering

.102g

-----

—

Ministerie van Justitie en Veiligheid

>

Retouradres Postbus 20301 2500 E.H tIen Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DIrectorat-tlencaranI
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtabestel
2511 OP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den 1-laag
www. rijksoverheid,ni/jenv
Ona kennurk
2495566

Datum

6 februari 2019

Onderwerp Pilot rechtsbljstand

BIJ beantwonrrilng de datum
en ons kenmerk vermelden.
wat u slechts één zaak In uw
brief behandelen.

Tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 5 februari
2019 heeft uw Kamer mij gevraagd om
v66r het \‘AO rechtsbljstand van 6 februari 2019 een brief
te sturen over de pilot rechtsbijstand.
Met deze brief voidoe ik aan dit verzoek.
Op korte termijn start de raad voor rechtsbljstand met LegaiG
uard, een Initiatief van Achmea,
een pilot voor 750 consumentenrechtelljke geschillen voor
maximaal één jaar. Doel van de pilot
Is het opdoen van ervaring met verschIllende wijzen waarop
problemen van rechtzoekenden
kunnen worden opgelost. In het kader van deze pilot worden
geen rechtshulppakketten
ingekocht. De ervaringen die in deze pilot worden opgedaan
zullen wel bij het ontwerpen van
rechtshulppakketten worden betrokken.
In mijn brieven van 9 november 20181 en 28 januari 20192,
waar Ik u volledlgheidshalve naar
verwijs, heb ik uw Kamer over deze pilot geïnformeerd.

De Minister voor Rcchtsbeschermirig,

Sander Dekker

1
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253j
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

O.2.e
4rrempn;dr. H.J.E,
-

-

eD/DGSena

i0.2.i’1 0.2.ë
Hulp nodig hij subsidieregeling pilot
din5dag 12 februari 2019 7:29:54

Goedemorgen Henrik,
Ik mocht je benaderen bij ‘vastlopers. Er dreigt er nu een te ontstaan rondom de subsidieregeling
voor de pflot consumentenzaken.
Sinds november zijn 102 een ik in overleg met 102

e,102e

° 2 eover de subsidieregeling
1
en

De eerste versie hebben we geënt op de subsidieregelingen van Rechtwijzer (201?) en van
Uitelkaar,nl (2017). Beide regelingen zijn destijds goedgekeurd door D)OA en ondertekend door de
toenmalige bewindspersonen.
In november krijgen wij van MO.2,e door dat er t.a.v. de regeling in wording bij DJOA vragen en
bezwaren zijn. Dat kan, natuurlijk. Sindsdien zijn wij met vervolgversies gekomen die (dachten wij)
tegemoet kwamen aan de bemerkingen en hebben wij overleg gehad, met als meest recente
resultaat dat er weer een flink aantal te verwerken opmerkingen zijn; opmerkingen die voor een
deel ook weer het verzette werk n.a.v, eerdere opmerkingen teniet doen.
Inmiddels bestaat er bij ons grote onduidelijkheid over de richting die het in moet, en is er het
gevoel van drie stappen vooruit, twee stappen achteruit te gaan. In dit tempo is de regeling klaar
als de pilot op z’n einde loopt. Dat kan natuurlijk niet.
Overigens is er bij ons alle begrip voor 10.2.e, die het ook zo goed mogelijk probeert te doen. Maar,
zoals :1 0.2.ezegt, het is een beetje de rekkelijken tegenover de preciezen.
10.2eheeft vorige week aan :i0.2.ede suggestie gedaan om samen met ons te gaan zitten aan de
tekst en zo tot een gedeeld eindproduct te komen. Dat vond 110.2e niet tot haar taak behoren.
Jammer, vinden wij.
Gisteren trachtten we haar te bellen om haar laatste opmerkingen te bespreken, maar zij is ziek.
Effectief betekent dit dat we pas volgende week weer met haar kunnen schakelen (als ze tenminste
beter is).
Wij willen vooral dat er op korte termijn een regeling ligt die de minister kan tekenen. Daarbij zijn
we zo flexibel als nodig is het gaat er niet om wie gelijk heeft, maar dat de regeling er komt.
-

Zoals gezegd willen we volgende week weer een poging wagen, maar de tijd begint te dringen.
Heb jij suggesties, kun je hier iets vlot trekken en ben je zonodig bereid te interveniëren als we er
niet uitkomen?
Een heel verhaal; altijd bereid tot nadere toelichting! En dank alvast.
Met vriendelijke groet,
1O.2.e
10.2.e
Raad voor Rechtsbijstand www.rechtwijzer.nl
Email: 10.2.e
5rvr.or
Tel: 10.2e

254
Van:

jI02e

Aan:

O.2e

Cc
Onderwerp:
Datum:

102 e
Re: Klankbordgroep pAat consumeritenzaken
dinsdag 12 februari 2019 16:50:40

Zeker! Ik neem binnenkort contact op.
Met vriendelijke groet,
10.2.e
1
1O.2.e
Raad voor Rechtsbijstand 1 www. rechtwijzer.nl
Email: 1O.2.e
@rvr.org
Tel: 10.2.e
>

Op 12 feb 2019 om 16 32 heeft10 2 e
@minvenj.nl> het volgende geschreven:

<1O.2.e

BD/DRB/RG

>

> Dag
> Dank voor de positieve reactie.
> Ik neem aan dat ik verder van of via jou nadere informatie krijg over de deelname aan
de
klankbordgroep ?
>
>

> Met vriendelijke groet,
>

> 10.2.e
>

> Ministerie van Justitie en Veiligheid
> Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
> Directie Rechtsbestel
> Afdeling Rechtspraak en Geschiloplossing
> Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
> Postbus 20301 ( 2500 EH
Den Haag
>

> 10.2.é
> Woensdag afwezig
> ilO.2.e
@minvenj.nl
> *ww.rijksovèrheid.nl/venj
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Oorspronkelijk bericht
Van: 1O.2.e
[rnflj1O.2.e jrrjj
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 16:22
Aan: Karreman, drs. H.J.& BD/DGSenB
CC: 10.2.e
BD/DRB/R; O.2.e
; 1O.2.e
Onderwerp: Re: Klankbordgroep pilot consumentenzaken
-

‘

> Dank Her1ike, 10.2e kennen we al. Fijn dat zij aanschuift.
>

> Met vriendelijke groet,
>

> 1O.2.e
10.2.e
Raad voor Rechtsbijstand 1 www.rechtwijzer.nl
Email: 10.2.e
rvr.org
Tel: 10.2.e

>
>
>
>
>

-

BD/DRB

>

» Op 12 feb. 2019 om 16:01 heeft Karreman, drs. H.J.8. BD/DGSenB
<1 O.2.e
@minvenj.nl> het volgende geschreven:
»
» Hol 0.2.é
»
» Vanuit DRB schuift 1O.2.e
graag aan, zij zit niet in het programmateam, maar is wel
degene die zioch hier met geschilbeslechting bezig houdt en veel kennis heeft over
consumentenzaken (ook link met SER e d) Zij kan een mooie linking pin zijn Als straks 10 2 e
1O.2.e
begonnenis, kan ikmevoorstellendatzij
ook graag aanhaakt, Maar dat zien we na 1 maartl
»
-

-

» Groet, ij-lenrike
»
»
Oorspronkelijk bericht
» Van: 10.2.e
[miltoir10.2.e
rvr.prOJ
» Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 17:09
» Aan: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB
» CC: 10.2.e
» Onderwerp: Klankbordgroep pilot consumentenzeken
»
» Hoi Henrike
»
» Wij zijn bezig met het samenstellen van een klankbordgroep voor de consumentenpilot.
Oa
hebben de SER en Geschillencommissie al gezegd mee te willen doen, de Consumentenbond heeft
het verzoek intern uitstaan, en as maandag spreken we met de Orde, die ook gevraagd worden.
Een andere participanten die ons werd gesuggereerd is VNO/NCW.
»
» En wij vroegen ons af of jij/iemand van jouw team ook in de klankbordgroep wil?
»
» De klankbordgroep is overigens een van de drie onderdelen van de pilot-begeleiding
en
evaluatie. Wij zijn momenteel ook met Marco Loos, hoogleraar consumentenrecht op de UvA, in
gesprek over een mogelijke rol als externe, gezaghebbende auditor. Want we hebben met z’n allen
baat bij een gedegen evaluatie. Naast klankbordgroep en externe audit worden vanzelfsprekend
ook
de klanten in de pilot geënqueteerd,
»
» Wil je eens nadenken over onze vraag?
»
» Voor nu fijn weekend.
»
» Met vriendelijke groet,
»
» 10.2.e
»10.2.e
» Raad voor Rechtsbijstand www.rechtwijzer.nl
» 10
Ema
j
2
.
.._.
il: @rvr.org
»Tel: 10.2
»
»
»
» Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerd
e
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
»
» Ministerie van Justitie en Veiligheid
»
» This message may contain information that is not ntended for you. 1f you are not the
acidressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the serider and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent
in the electronic transmission of messages.
»
» Miriistry of Justice and Security
»
-

>
>

> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerd
e
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
>

> Ministerie van Justitie en Veiligheid
>

> This message may contain information that is not intended for you. It you are not the addressee
or t this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resutting from the risks inherent
in the electronic transmission of messages.
>

> Ministry of Justice and Security
>

___

255]
Van:
Aan:
Onderwerp:

Datum:

10.2e

D/Ç’jOA/]na

10.2e

2io:2.e

jjz

.E: Âftpraak met de raad voor rechtsbijstand over subsidieregel
ing
maandag 19 november 2018 9:54:27

26 kan ik wel schuiv
Maandag de e
en in mijn agenda.
Met vriendelijke groet,

10.2.e
410.2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechts
handhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenh
eden
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 J 2500 EH Den Haag
T 102e

10.2.e
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10.2.e
BD/DRB/TR
Verzonden maandag 19 november 2018 8 36
Aan 102 e
BD/DJOA/JBOZ, 102
BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: Afspraak met de raad voor rechtsbijstand e
ovér
subsid
ieregeling
HaHo 10.2e, 10.2.e
Om de draad weer even op te pakken. Ik probeer
volgende week een afspraak met de
raad te maken. Leek iets minder urgent, maar blijkt
toch goed om de vaart er in te
houden nu Henrike Karreman (directeur Programma
Rechtsbijstand) mij vertelde dat
ze binnenkort met raad, JL en Achmea om de tafel
wil om eventuele plooien glad te
strijken. De pilot is aangekondigd in de brief aan de
TK die op 9 november is
verzonden:
Consumentenzaken. De raad voor rechtsbiJstand ontwik
kelt op dit moment al een pilot inzake
consumentenzaken, die kan resulteren in één of meerdere
nieuwe rechtshulppakketten voor
dergelijke zaken. Centraal staat het ervaring opdoen met
een Iaagdrempeliger vorm van
informeren en adviseren van rechtzoekenden in consum
entenzaken. De pilot voorziet daarnaast
in het vertegenwoordigen van de rechtzoekenden hij de
rechter of Geschillencommissie. Dat
gebeurt in lijn met de werkwijze van Juridische dienstverlener
s voor rechtsbiJstandsverzekeraars.
Ook wordt van de pilot verwacht dat deze belang
rijke ervaringen oplevert voor de
ontwikkeling van rechtshulppakketten. Kortom,
het Programma heeft er een groot
belang bij dat de pilot zsm start.
-

(

111

11.1

..

-“-

jullié agenda ‘s zie ik volgende wéek ruimte:
e, wel een korte
Maandagochtend de 26
afspraak bijW2.e om 10 uur (iets dat kan
worden verzet?);
e, vanaf
Dinsdagmiddag de 27
circa 15:45 zou kunnen als het gesprek in Utrech
t
plaatsvindt Komen 10 en 10 2 hierheen dan zouden
we om 15 uur kunnen
starten;
e
-Donderdag de 29
laat veel ruimte zien, maar afreizen naar Utrecht lijkt
die dag
geen optie.
-

-

Klopt dit voor jullie, en kan ik de raad aanbieden
26 ‘s ochtends naar
dat wij de e
Utrecht komen?

lii

-

roet

(

(

1O.2.e)

256
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

1O.2.e
Kerreman, drs. HiS. &/EGSer
RE: Hulp nodig bij subsidieregeling pilot
dinsdag 12 februari 2019 9:02:44

Prima, ben jij in huis?
Van: Karremari, drs. 1-13.8. BD/DGSenB
Verzonden; dinsdaq 12 februari 2019 8:56
Aai;1O.2.e
PDJDRC/Cc
Onderrerp: FW: Hulp nodig bij subsidieregeling pilot
-

-

Kunnen we dit even bespreken?

Verzonden met BiackBerry Work
(www.biackberry.com)

=253
(

(

(
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.

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Hol

Karreman, drs H.J.B,

1O2è

-

BD/DGSenB

gjirpç;1Q2e
;1O.2e
10.2.e
RE: Kiankbordgroeppilot consumentenzaken
dinsdag 12 februari 2019 16:01:29

-

5D/DRB

O24

Vanuit DRB schuiftlO.2.e
: graag aan, zij zit niet in het programmatearn, maar is wel
degene die zioch hier met geschilbeslechting bezig houdt en veel kennis heeft over
consumentenzaken (ook link met SER ed.). Zij kan een mooie linking pin zijn. Als straks
‘1O.2.e
1O.2.e
begonnen is, kan ik me voorstellen datzij
oôk graag aanhaakt. Maar dat iiëh wè nal maart!

•

Groet, Henrike

25O

(

(

258
Van:
Aan:
Cc
Onderwerp:
Datum:

10.2.e*.
i<arrernpn, drs. H.3..

BD/DG5e
102e
102e
RE: Klankbordgroep pilot consumentenzaken
dlnsda 12 februari 2019 11:37:15
-

£sn

DRRIR

Dag Henrike,
Ik sta er positief tegenover, het lijkt me wel wat.
Een punt wat ik nog wil benoemen is dat ik dan wel deel zou nemen
vanuit mijn eigen
kennis en rol bij het oriderwei p gescliilbeslechting n niet als ‘vertegenwoo
rdiger van
het team rechtsbijstand.
Mijn zicht op wat er in het team rechtsbijstand gebeurt is niet hetzelfde
als die van
een medewerker van jouw team.
Als da geen knelpunt is, wil ik het graag doen.
Groet 2e
—

(

=

250

259
Van:
Aan:
Cc
Onderwerp:
Datum:

‘10.2.e

-

Krrernn, drs, HJ,6.

BDIDGSenB
102 e
I: Klankbordgroep pilot consunenenzken
dinsdag 12 februari 2019 16:22:56
-

10 2 e

Dank Henrike,

kennen we al. Fijn dat zij aanschuift.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
:Q
Raad voor R
sb1jstnd www. rechtwijzcr.nI
Email: 10.2.e rvr.org
Tel: 10.2.e
-.

4

=
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(

=

250

gj

10 2 e

-j

260
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

10.2.e
rernan. drs, i+i.e:
RE: Subsidieregeling
woensdag 13 februari 2019 9:25:59
-

Hoi Henrlke
Ja, ik hoorde ook al terug van II 0.2.e Veel dank voor de interventiel
Overigens mailde 102 e gisteren het aanbod door van 102 g
die tegen de commerciele tarieven
van LegalGuard nan de pilot ‘illen meedoen. Hun veronderstelling over de tarieven die in de pilot woi den
betaald, is onjuist; die zijn namelijk lager. Maar stel dat deze club, of andere (collectieven van) advocaten zich
aanmelden. Dan heb ik deze gedachtelijn voor ogen:

111

Hoor graag of dit resoneert of juist jullie in een lastig parket brengt.
Met :1O.2.e kijk ik vanmiddag hoe we dit in de subsidieregeling kunnen verwerken.
Groet!’lO.2.e

Van: Karreman, drs. HJ.B. BD/DGSenB
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 09:01
Aan:
10.2.e
-

Onderwerp: FW: Subsidieregeling

10.2e, zie hier de stand. Komt volgens mij wel goed.
Hen rike
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van

102e

8D/DRC/GCcr102e 5mnjnI.

Datum: woensdag 13 feb. 2019 8:57 AM
102e
BD/DJOA/JBOZc1O2e

Aan

Kopie (1o2e

i

‘i102

1i.rçrt> rreman drs HJB

2flJJ9vnriI>
BD/DGSenB

.i1O.2.ëaminverii,rii>
Onderwerp: Subsidieregeling
Hallo

1O.2.e

Gisteren samen merlO.2.e•een goede slag gemaakt met de subsidieregeling (vinden wij zelf). .2.estreeft
er naar alle wijzigingen vandaag in het document door te voeren. Mocht 10 2e morgen nog afwezig zijn, ben
jij dan in de gelegenheid er samen met mij even doorheen te lopen?
Groet 10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt
u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaa
rdt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are
not the
addressee er 1f this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damag
e of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messag
es.
Ministry of Justice and Security

(

2611
Van:

10 2.e

Aan:
Onderwerp:

jrreeian, drl, HJ,
RE: Subsidieregeling

Datum:

woensdag 13 februari 2019 10:00:31

11.1V

Van: rièmari, drs. H.i,i BD/DGSenB
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 09:52
Aan: 10.2.e
Onderwerp: RE: Subsidieregeling
111
-

-

1—•11 1
ii 1
II I
II

-—

Groet! Henrike

Verzonden met BlackBerry Work

260
fr

N
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Van:
Aan:
Cc
Onderwerp:
Datum:

f102.e
1O.2.e

10 2 e

BDJQRC/GC
BDIDJOAIJ8OZ
Krremar dr H ) B BD/DGSen8

Subsidieregeling
woensdag 13 februari 2019 8:57:35

Hallo 1Q2.é
Gisteren amen met ‘0 2 e een goede slag gemaakt met de subsidieregeling (vinden
wij zelf). I10.2.e streeft er naar alle wijzigingen vandaag in het document door te
voeren. Mocht 10.2.e morgen nog afwezig zijn, ben jij dan in de gelegenheid er samen
met mij even doorheen te lopen?
GroetlO.2.e

263j
Van;
Aan

l12 e

Cc:

10.2.e
10.2e

Onderwerp;
Datum:
Bijlagen:

Namen voor marktverkennlng
woensdag 13 februari 2019 10:02:07
til

Priortteit:

L12iltQ tei
Hoog

_g&i

10 2 e

ooo 10 2 e

aBDIoRwsE4A: Karreman, drs, H.JB.

-

Beste mensen, om de onderzoekers van de marktverkenning op weg
te helpen is een
lijst van te interviewen personen/instanties nodig. Graag zou ik van
jullie willen horen
welke personen jullie in de eerste fase hebben gesproken die in de
marktverkenning
belangrijke info kunnen geven (over nieuwe aanbieders, prikkels in
de markt, innovatie
etc.).
(Ik heb de namenlijsten uit de ontwerpsessies).
Verder heb ik nu:
I10.2.e
Verbond van Verzekeraars
Theda Boersema Nova
911i. Achmea
10.2.e
Ëasy Justice Rab van Rooij
Hili 10.2.e
Sociaal Advocaten: wie?
DAS Rechtsbijstand: wie?
Mediators: wie?
Etc
Het zou heel fijn zijn als jullie vandaag kunnen reageren ©
Met vriendelijke

groet,

‘10.2.e
10.2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Programma Redesign Rechtsbijstand

Turfmarkt 147
Postbus 20301

1

1

2511 DP
2500 EH

1

1

Den Haag
Den Haag

T 10.2.e

10.2.e
t1Jl
wWw.rjikpverhed,nh/ienv
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

264

-

Van
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

10 2 e

pp’çjg
.10.2.e
J12L.
RE: Namen voor marktverkenrng
woensdag 13 februari 2019 10:08:31
imaoe00l.pncr
jrnaciep0l eng

imaneOO3erig
rnaoepp4 mo

Je zou even viaO 2e
moeten vmgen, die heeft het punt marfrtwerkinq
opgepakt. Samen zijn we in ieder geval bij de ACM geweest,
daar heeft hij ook
contactgeçjevens van.
Bedoel je met namenhijsten degenen diQi,jn ie mail noemt
?
Voor innovatie sprak kook met o a
10 2 e
2 e
en
102 e
maar ook Al sessies e d maar ik weet niet of dat
belangrijke info voor dit punt oplevert.
Groeten

intern

=

t
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265
Van:
Aan:

Cc
Onderwerp:
Datum:
BijTagen:

Karrernan. drs. HJ..
riL:

-

ODIIDGSenB
In’,

ae 1 02 e
Qe

2ORfl/DSK;

:io.2tEe; iO.2.e

4

RE: Namen voor marktverkenning
woensdag 13 februari 2019 10:25:02
irngeQ01.ung
macie002 nog
jmpcjeflQ3 eng

Ik denk aan 1O.2.e
en 1O.2.e
van de raad voor de
rechtsbijstand. Maâr Èheck zelf even bij Hans G 10.2.e wie zij interes
sant vinden
/
bij hen.
Theda Boersema lijkt me niet de juiste persoon van de Nova hiervoor,
eerder
Bernard de Leest.
Sociaal advocaten moeten ze gewoon insteken bij vsan bestuur. Er is
wel een
aantal kantoren dat interessant is, maar daar heeft de raad meer zichtook
op. Kan je
ook aan 10.2.e
vragen.

Bij hiil ook

niet alleen 1O.2.e.

Das weet ik echt niet, 1O.2.é’wellicht. Mediators weet ik ook niet exact,
check
even bij 1O.2.e
Verzonden met BlackBerr,’ Work
(www.blackberry.com)

(

t

2661
Van:

10.2.e

Aan:

l(arempn, Ôrs.HJ2O/I2Sng.

Onderwerp:
Datum:

.JD)DRC/GC

RE: Subsidieregeling, even afstemmen evp
donderdag 14 februari 2019 16:06:24

De bevestiging dat 10 2e hiermee start En ook hoe 102e en zijzelf
haar rol zien
kunnen wij de raad nü ontzorgen door mee te schrijvr
Van; tlO.2.e
BD/DGSenB
Verzondën: dbdefdg 14 februari 2019 16:02
Aan: 10.2.e
BDJDR/GC
Onderwerp: RE: SUbsidieregeling, even afstemmen svp
Hoi, stap net in de trein, dus bellen is lastig. Ik vind het een goede
oplossing als 1O.2.e
hier nu zo mee zou kunnen helpen. Wat heb je dan nog nodig om te kunnen
terugkoppelen aan de raad?
Groet, henrike
-

-

(

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van 102e
BDDRCIGC<
10
e
2
iirninijJ
Datum: donderdag 14 feb. 2019 3:58 PM
Aan: Karreman, drs. 1-1.J.B. BD/DGSenB <10.2.e
Ondcrw crp: Subsidiercgcl ing, even afstemmen svp
Hol Henrike,
Vanmiddag met 102e over de subsidieregeling gesproken. Heel verheld
erend. Helaas
ook nog de nodige stof tot nadenken over fundamentele vragen, het
is niet alleen een
zaak van punten en komma’s. Het werk dat 10.2.e en ik er in hebben
gestoken heeft
tot een consistenter stuk geleid maar heeft de risico’s die DJOA ziet niet
kunnen
wegnemen. Ik wil de hoeveelheid werk niet overdrijven maar er is geen
‘quick fix’.
Voordat ik inhoudelijk terugkoppel naar 10.2.e stem ik graag even af
hoe we dit goed
bij de raad kunnen laten landen.11.1
-

11.1
.11.1
lii.i
111

11.1

11.1

z.

-__

11.1
Ik heb daar
inmiddels wel zicht op maar kan geen follow-up meer bieden, mijn betrok
kenheid is
ten einde. 110.2. heeft aangegeven dat hij met :10.2.e zal bekijken of
zij dit alvast kan
oppakken. 11.1

.

dat kan hangt af van de afspraken die over haar inzet worden gemaa
kt.
Hoe dan ook kan ik niet te lang wachten met mijn terugkoppeling, de
raad zal uiterlijk
morgen een reactie van mij verwachten.
Groet 10.2.e
-

267
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

1O2.e
Krrernn. drs, H.J6. BD/DGSena
RE: Subsidieregeling, even afstemmen svp
donderdag 14 februari 2019 16:11:58
-

Was er van uit gegaan dat jij hier graag de afspraken over wilde maken. Ben
misschien te bescheiden geweest. Ik zal het met 10,2. opnemen.
Groet 10.2e
Van: Kaeiiin, drs. H.J.!3. 13D/DGSenB
Verzonden: donderdag 14 februari 2019 16:07
Aan: 10.2.e
-BD/DRC/GC
Onderwerp: RE: Subsidieregeling, even afstemmen svp
-

En die dingen moet je van lO.
.éboren of van mij?
2

=

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
266

(.

0

2
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

1O.2.e
LDJQL1Q
:1O.2.e
LDiQLQZ
FW: 3urldlsch advies riav traject RvR pilot consumentenzaken
dinsdag 26 februari 2019 9:53:55

Van: 1O.2.e
BD/DJOA/JBOZ
Verzoiidem dinsdag 19 februari 2019 9:38
Aan: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB
Onderwerp: Juridisch advies nav traject RvR pilot consumnntenz
aken
Beste Henrike,
Naar aanleiding van ons gesprek afgelopen vrijdag sturen
ik jou, namens DJOA, ons
advies ten aanzien van de bekostiging van de pilot consumentenz
aken geïnitieerd door
de Raad voor Rechtsbijstand.
-

-

Achtergrond

Vanaf de zomer 2018 is er gewerkt aan het vormgeven van een
subsidieregeling voor
het verstrekken van een subsidie door de Raad voor Rechtsbijstan
d aan een
dienstverlener die de pilot consumentenzaken uit gaat voeren
. Dit op basis van artikel
37b, derde lid en 37c van de Wet op de rechtsbijstand.
Onlangs is er ook een overeenkomst (privaatrechtetijk) geslote
n tussen de Raad voor
Rechtsbijstand en LegalGuard (onderdeel van Achmea) ten aanzie
n van deze pilot.
Minister Dekker verwijst hiernaar in zijn brief van
6 februari 2019.
Aangezien DJOA als juridisch adviseur betrokken is bij het opstell
en van de
subsidieregeling, is het volgende probleem opgemerkt.
Het is niet mogelijk en oneigenlijk om op het moment dat er een
privaatrechtelijke
overeenkomst gesloten is tussen RvR en LegalGuard deze te bekost
igen met een
bestuursrechtelijke subsidieverstrekking.
Kort gezegd, de betaling voor de verleende diensten uit de overee
nkomst kan niet
worden gedaan middels een subsidie. Dan ontstaat een botsing
van privaat- en
bestuursrecht.
Graag wil ik vanuit DJOA de volgende opties voor de bekost
iging van de pilot
schetsen.
Opties

11.1

-

..,

:.

••-

.11.1
11.1

Dit zijn de optiês. Graag horen wij van de RvR waar hun voörkeur
naar uitgaat en ben
ik altijd bereid om kennis te maken en in gesprek te gaan met de
Raad.
Groetjes I0.2.e1
Met vriendelIjke groet,

1O.2e
Juridisch adviseur
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 1 2511 DP J Den Haag j N19
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den -laag T 1O.2.e

1 02. e
min\ujn1
www, rijksoverheid. nI/venj
Woensdag en vrijdagmiddag afwezig

(
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1O2e

-

BD/DRB/RG

Van
Verzonden:
Aan:
Onderwerp

102e

BD/DJOA/JBOZ

donderdag 14 februari 2019 16:39
J0.2.é
BD/DRB/SBA
-

FW Subsidieregehng_Pilot Consumentenzaken_vO 995
opm 10 2 e (OO2)
Subsidieregeling_Pilot Consumentenzaken_vO.995 opm
1 0.2.e
(002).docx;
Subsidieregeling_Pilot Consumentenzaken_vO.95-c lO
e.DOCX;
2
Subsidieregeling_PUct 2
Con
.
es
sum
ch
enten
oo
zake
nd
n_vO
oc
.95-I
O
x

Bijlagen:

Hol 10.2.

De laatste versie en eerdere versies met commentaar
0.24 Goed om even naast elkaar te zien.
Groeten

Met vriendelijke groet,

‘10.2.e
10.2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechts
handhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
1 2511 DP 1 Den Haag

Turfmarkt 147
Postbus 20301

1 2500 EH

Den Haag

M10,2,e

10.2.e

minvenj.nI
iwi. riiksoverheidnl/ienv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 10.2
BD/DRC/GC
Verzonden: donderdag 14 februari 2019 8:25
Aan: ‘10.2.e
BD/DJOA/JBOZ
-

-

CC: 1O.2.e
BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Subsidieregeling_Pilot Consumenten
zaken_vO.995 opm 02.e
10.2.e
1 Dl
-

(002)

Hierbij de door de raad aangepaste regeling, nav
de opmerkingen van 0.2.e en het overleg dat ii
daarover had met
Voor jou niet eenvoudig om te beoordelen hoe e e
a zich verhoudt tot de opmerkingen vanJO2
en
welke gedachte achter sommige wijzigingen zit.
Ik wil daar straks met je doorheen lopen maar zal
ook
nog cce. op papier op een rijtje zetten (daar wil ik
het uurtje tussen 12 en 13 voor benutten).
Groet 10.2.e

Van: 1O.2.e
I[mailto:10.2.e rvr.orcij
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 15:39
Aan: l10.2.e
BD/DRC/GC
-

CC: îO.2.e
Onderwerp Subsldieregeling_Pot Consumentenzaken_vO
995 opm 10 2 e

(002)

Dag I.3O.2.e
Hierbij zend ik je de aanpassingen zoals gisteren bespro
ken. Morgen zijn iO.2.éen ik niet bereikbaar,
dus ik lees vrijdag hoe het verder verloopt.
Groet,

CCDCOGCGC

102e

102e

B.

-

rc1c1u VUU[ KeuRsoijstano
TelO.2.e
MobiellO.2.e
E-mail1U.Z.e

2

(

(

2711
Van:

ip.2.e

Aan:
Onderwerp:
Datum:

Informatie

Cerreman, drs. H,).B,

-

DIOGSenB

donderdag 14 februari 2019 8:28:38

Beste Henrike,
Ik zag dat er kamervragen gesteld zijn over o.a. de pilot. Enkele van
deze vragen gaan
specifiek over het Verbond/verzekeraars. Mocht het nodig zijn dat
er vanuit onze zijde
inFormatie verstrekt wordt. dan hoor ik dat uiteraard graag.
https./ wv ‘\ .k\ cede[ç nieu/Lomcrsluklçen/amcrvr1gLn/deuiil
Met vriendelijke groet,
iO.2.eL

102.e
102e
Afdeli ig Schade
Verbond van Verzekeraars
Telefoon 1O.2.e
-

wvwvr,:4.erail
i fl?

(

I 7’Ç

ivi

r
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

10.2.e

LkiLL0FÇ/Ç

Karreman. drs, HiS, S0/DGSenB
RE: Subsidieregeling, even afstemmen svp
donderdag 14 februari 2019 16:06:24
-

De bevestiging dat 10.2.è hiermee start. En ook hoe 102e
en zijzelf haar rol zien:
kunnen wij de raad nu ontzorgen door mee te schrijv
n?
Van: Karreman, drs. HJ.B. BD/DGSenB
Veizonden: donderdag 1 februari 2019 1G:02
Aan: 10.2.e
BD/DRC/GC
Onderwerp: RE: Subsidieregeling, even afstemmen svp
Hol, stap net in de trein, dus bellen is lastig. Ik vind het
een goede oplossing als 90.2.e
hier nu zo mee zou kunnen helpen. Wat heb je dan nog
nodig om te kunnen
terugkoppelen aan de raad?
-

-

Groet, henrike

Verzonden met BlackBcrry Work
(www.blackberry.com)

(
Van: :10.2.e
BDDRCGC 1O.2.e
j>
Datum: donderdag 14 feb. 2019 3:58 PM
Aan: Karreman, drs. H.J.B. BD’DGSenB 1
O
B
1
jni.2
ipL.e
iii>
Onder wcip: Subsidieregeling, even afstemmen svp
Hol Henrike,
Vanmiddag met 1O.2.e over de subsidieregeling gesproken.
Heel verhelderend. Helaas
ook nog de nodige stof tot nadenken over fundamentele
vragen, het is niet alleen een
zaak van punten en komma’s. Het werk dat 10.2.e’ en
ik er in hebben gestoken heeft
tot een consistenter stuk geleid maar heeft de risico’s die
D]OA ziet niet kunnen
wegnemen. Ik wil de hoeveelheid werk niet overdrijven
maar er is geen ‘quick fix’.
Voordat ik inhoudelijk terugkoppel naar 10.2e stem ik
oraaa even af hnr wt dit goed
bij de raad kunnen laten ianden.1 1 .1
-

-

111
1.1

Ik heb daar
inmiddels wel zicht op maar kan geen follow-up meer
bieden, mijn betrokkenheid is
ten einde 102€ heeft aangegeven dat hij met’102 zal
bekijken of zij dit alvast kan
e
oppakken. 11.1

1

of
dat kan hangt af van de afspraken die over haar inzet
worden gemaakt.
Hoe dan ook kan ik niet te lang wachten met mijn terugk
oppeling, de raad zal uiterlijk
morgen een reactie van mij verwachten.
Groet

273
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

iO.2.eÇçic
Kerregnn. drs. HJ.8 8D/DGSenB
RE: Subsidieregeling, even afstemmen svp
donderdag 14 februari 2019 16:11:58
-

Was er van uit gegaan dat jij hier graag de afspraken over
wilde maken. Ben
misschien te bescheiden geweest. Ik za het 2
.metlO
eopnemen,
.
Groet 1O.2.e
Van: Kaireman, dis. HJ,B. BD/DGSenB
Verzonden: donderdag 14 februari 2019 16:07
Aan: 1O.2.e
BD/DRC/GC
Onderwerp: RE: Sübsidieregeling, even afstemmen svp
En die dingen moet je van iO
horen of van mij?
2
-

-

Verzonden met BlackBerry Work
(www.hlackberry.com)

—S

2741
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

O2e
RE: Kamervragen schadevergoeding via rechtsbijstandverzekering
donderdag 14 februari 2019 10:18:44

Ha 1 O.2.e ik ben voor je op zoek naar degene die deze vragen het
beste kan
beantwo&den Groeten, 110 2
Verzonden met BlackBerry Work
(www.biackberry.com)

=284

(

=284

c

4:

**‘

t
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Van:
Aan
Cc
Onderwerp
Datum:

Karremarldr5. HJ.9

102e

-

D/I1GSenB

-

900RBiIg102e

‘
ÇA
‘‘DlDR102e
RE: Kamervragen schadevergoeding via rechtsbijstandverzekering
vrijdag 15 februari 2019 11:24:55

102e

Ja, wij kunnen input leveren voor vraag 6.

10.2e wil jij terug leggen
bij JOA?
Van: i0.2.e
BD/DRB/TR
Verzonden: vrijdag 15 februari 2019 11:23
Aan: Karreman, drs. H.J.B, BD/DGSenB; 10.2.e
BD/DRB/SBA
CC: 1Q.2.e
BD/DRS; 10.2.e
BD/DRBJSBA
Onderwerp: RE: Kameri-aèh schadevergodin ‘ia ïeh ijstand
verzekering
Hoi Henrike,
Kamervragen regulier over rechtsbijstand doet TR gewoon (in 2
begie
.
nsellO.
-

—-

-

-

-

-

10.2.e ).

De onderhavige vragen gaan over het beleid van een rechtsbijstand
sverzekeraar, muv
het laatste punt.

11

1

Groet
10.2.e

Van: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB
Verzonden: donderdag 14 februari 2019 8:48
Aan: 1 0.2.e
BD/DRB/SBA; 10.2.e
8D/DRB/TR
1
CC: 10.2.e
BD/DRB
Onderwerp: RE: Kamervragen schadevergoeding via rechtsbijstandverzek
ering
Nee, die heeft nog maar 1,5 werkdag, geloof ik. 102e kunnen we even
bespreken hoe
we met dit soort vragen om gaan? Gaan niet echôver de vernieuwing
die we
voorstaan, eigenlijk gewoon over een individuele kwestie met een
rechtsbijstandsverzekeraar.
Van: 10.2.e
BD/DRB/SBA
Verzonden: donderdag 14 februari 2019 8:41
Aan: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB
CC: i0.2.e
BD/DRB
Ondérwerp: FW: Kamervragen schadevergoeding via rechtsbijstand
verzekering
Meer KV met link Achrnea/rechtsbijstand. Ook 10.2.e ?
-

-

-

-

-

-

-

Verzonden met 13 lacl Berry Woik
(www.blackberry.com)

=

284
1

1

(
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Van:
Aan:

Cc
Onderwerp:

Datum:

-;iO.2.e
arrernan. drs. HB. BD/DGSenB;HzrnsGerïttsei,
102e
102ef..02LlllciAflgQZjlO2e
-

2Qg102e

102e

R: juridisch advies nav traject RvR pilot consumentenzaken
woensdag 20 februari 2019 10:41:49

Hallo k1enrike
Ik neem het hier weer over van Hn Wij kunnen zeker uit de voeten met het advie5!
11 1
Ik neem contact op metlO 2 e om verder af te stemme-i
Veel dank,
Van: Karreman, drs. H.J:B.

-

BD/DGSenB

Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 10:04
Aan: Hans Gerritsen
CC 102e
102e 102e
BD/DJOA/JBOZ 02e
102e
102e
J-BD/DRB
Onderwerp: FW: Juridisch advies nav traject RvR pilot consumentenzaken
Beste Hfis
Vorige week ontving ik varrl0 2e

BD/DRB

het bericht dat het niet vlot met de subsidieregeling rond de

pilot consumentenzaken en het verzoek om te kijken hoe we voor 1 maart uit deze dreigende impasse komen.
Ik heb even laten uitzoeken waar het stokt en heb van DJOA oriderstaand advies gekregen 1O.2.e enl 0.2.e
zijn door 10.2.e
al telefonisch op de hoogte gebracht, maar wil ook jou giaag even informeren.
Kunnen jullie met onderstaand advies uit de voeten? Kunnen jullie laten weten welke optie jullie voorkeur
heeft 102
is bereid om mee te denken hij de verdere uitwerking Zij werkt
2e

t—-—--—---—•--

.

GroetJ1nrike

PS: hoorde goede verhalen over de sessie die afgelopen vrijdag met jouw directie is geweest over de rollen in
het stelsell Fijn.

e BD/DJOA/JB0Z
2
van:1O
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 9:38
Aan: Karrernan, drs. H.J.Bi BD/DGSenB
Onderwerp: Juridisch advies nav traject RvR pilot consumentenzaken
Beste Henrike
Naar aanleiding van ons gesprek afgelopen vrijdag stuur ik jou, namens DJOA, ons advies ten aanzien van de
bekostiging van de pilot consumentenzaken geinitieerd door de Raad voor Rechtsbijstand.
-

Achtergrond
Vanaf de zomer 2018 is er gewerkt aan het vormgeven van een subsidieregeling voor het verstrekken van
een
subsidie door de Raad voor Rechtsbijstand aan een dienstverlener die de pilot consumentenzaken uit gaat

voeren. Dit op basis van artikel 37b, derde lid en 3?c van de Wet op de rechtsbijstand.
Onlangs is er ook een overeenkomst (privaatrechtelijk) gesloten tussen de Raad voor Rechtsbijstand en
LegalGuard (onderdeel van Achmea) ten aanzien van deze pilot. Minister Dekker verwijst hiernaar in zijn brief
van
6 februari 2019.
Aangezien DJOA als juridisch adviseur betrokken is bij het opstellen van de subsidieregeling, is het volgende

probleem opgemerkt.
I-ft nt rrsngclljk cr oneigenlijk om op het moment dat er een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten
tussen RvR en L’egalGuard tleze te bekostigen met een bestuursrechtel,jke subsidieverstrekkir.
Kort gezegd, de betaling voor de verleende diensten uit de overeenkomst kan niet worden gedaan midde
een subsidie. Dan ontstaat een botsing van privaat- en bestuursrechf.
Graag wil ik vanuit DJOA de volgende opties voor de bekostiging van de pilot schetsen.

Opties

11 1

5

S-

1
‘1

(

Dit zijn de opties. Graag horen wij van de RvR waar hun voorkeur naar uitgaat en ben ik altijd bereid om
kennis te maken en in gesprek te gaan met de Raad.
Groetjes 1O.2.ei
Met vriendelijke groet,

1O.2e
Juridisch adviseur

f

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag 1 N19
Postbus 20301 2500 EH Den Haag 1O.2.e
10.2.e
minvenj,nI
www,riiksoverheid.nl/venj
Woensdag en yrijdagmiddae afwezig

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

•11.1
111.1
Ik kom later nog terug op andere punten.
Groet, henrike
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Aan:

1O.2.e

-

Van: 10.2.e
<10.2.e
rxïrg>
Datum: maandag 21jan. 2019 10:03 PM
<.10.2
.e
1achmearech
tsbUstand.nl
Edwin
>,
van
den
Boom
‘1 0.2.e juridisch1oket.n1) 1 0.2.e juridisch1oke
t.nl>,
Karreman,
drs.
lI.J.B.
BD/DGSenB
minvenj.nl>, 10.2.e
10.2.e
BD DRB/SBA <110 2e
mlncnJ nl’ 102 e
10.2.e
<102.e rvr,org>
Kopie 1 0 2 e
10 2 e rvr org J_0 2 e
10 2 e
rvr org>
Onderwerp: FW: nu mci. Q&A
Dag allen,
Bijgaand concepttekst communicatieboodschap en Q&A’s. Graag morgenochte
nd jullie
reactie naar 10.2.e
en mij. Eind morgenmiddag proberen we eindredactie gereed
te hebben. Fijne (restant) avond nog.
Groet, lO.2.e

-

•

www.rechtwijzer.nl

Van: 1O.2.e
Verzonden: maandag 21januari 2019 21:45
Aan: 1O.2.e
Onderwerp: nu mci. Q.&A
0.2.e hierbij de gehele aangepaste
tekst nogmaals, met Q&A.
Groet,
1 0.2.e_________
Raad voor Rechtsbijstand

110 2ef”

Tel 102e
MobiellO
e
2
E-maii: j
10.2.e (dlrvLorg
1
Internet: www.rvr.org’ www,rechtsbijstand.ni

1

279
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Thanks!

189

1fl.2.e

1O.2.e

-

LDP
RE: stukje tekst pilot consumentenzaken
maandag 21januarI 2019 12:48:11

28O
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlaen:

iÖ.2.e
Kerrernan. drs. H.J.5, SD/DGSeri8
concept antwoorden Kamervragen inzake de rol van verzek
eraarsdocx
donderdag 28 februari 2019 14:36:57
conceot anlwoorden Kameryrepen inzake de rol van verzekeraars,clocx
-

Hol Henrike,
Excuus, in mijn vorige mail over concept antwoorden op
kamervragen van Nispen
stond nog een oude tekst.
Kan je hiernaar kijken i.p.v. het bestand in mijn mail van
vanmiddag?
Groet,
1O.2.e

(

281
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

IPk1- BO/DRB

—

concept antwoorden Kamervragen Inzake de rol van verzekeraars
.clocx
maandag 25 februari 2019 10:35:47

Hol 10.2e
Er zijn kniervragen binnengekomen van v. Nispen over
de rol van verzekeraars.
10.2.e heeft een voorzet gedaan en ik ben bezig met het beantw
oorden van de rest
van de vragen. Bij 2 punten kom ik er niet echt lekker
uit. Zie hieronder in dik de
vraag, schuingedrukt de aanbeveling van de voorzitter
vh platform rechtsbijstand. Kan
jij helpen met het antwoord hierop? In de bijlage het hele
concept.
En een tweede vraagje; weet jij hoe we te werk gaan
met beantwoorden van
kamervragen? Henrike gaf vorige week aan niet te weten
hoe we het hier doen, en zei
dat ik dit even bij jou kon checken. 11< moet de antwoo
rden delen met 10.2e, maar wie
kan er binnen het team een blik op werken denkje?
Groet,
1O.2.e

11.1
(

282
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

1O.2.e

Bijlagen:

jrnapeQOl.jog

‘2.e
LLDBCL2C
RE: beantwoordIng NRC-vragen rechtsbljstarid
woensdag 6 februari 2019 14:06:59

Zo is het. Succes vanmiddag..
Vriendelijke groet,
1O.2.e
Van: 10?.e
1- BD/DRC/GC
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 14:04
Aan: 1O.2.e
Onderwerp: RE: Beantwoording NRC-vragen rechtsbijstand
Hallo
Duidelijk, dit helpt zeker. Waar het mij om ging is dat in de brief van 28 januari (en m de Kamervragen
, en
alle tweets) gesproken wordt over Achrnea. Vervolgens spreekt de Minister consequent over LegalGuard.
Dat
kan bij kamerleden de vraag uitlokken: wie doet die pilot nu, is dat Achmea of s het ineens toch
een ander
bedrijf? Dus mocht die vraag komen dan kan de Minister klare wijn schenken.

Groet 1 O.
.e
2

Van 10 2 e
[.IL_!L.i0 2 e
JJiui±rtIij
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 13:54
Aan:i10.2.e
BD/DRC/GC
Onderwerp: RE: Beantwoording NRC-vragen rechtsbistand
Dag

LegalGuard is juist wel hetzelfde als Achmea. En inderdaad de handelsnaam van een
dochteronderneming van Achmea.
Meer precies: LegalGuard is een handelsnaam van Achrnea Services NV. Dat is onderdeel van
de
Achmea groep, met daarbinnen een schadeverzekeraar, levensverzekeraar,
pensoenverzekeraar). En ook een dienstenbedrijf, Achmea Services.
Stichting Achmea Rechtsbijstand is een door Achmea opgericht juridisch zelfstandig
schaderegelingskantoor. Dat is zelfstandig (geen aandeelhouder, stataire directie en een Raad
van Toezicht). Doel is het volgens de Wft (art. 4:65 Wft onafhankelijk van een multibranche
verzekeraar uitvoeren van rechtshulp aan daarvoor verzekerde klanten van Achmea.
SAR kent geen winstoogmerk (kent een 0-begroting) en neemt niet deel aan het economisch
verkeer. Daarom heeft Achmea de rechtshulp voor niet-verzekerden, die per gebruik’ (on
demand) wordt aangeboden en betaald, ondergebracht bij LegalGuard.
102 g
Achmea en SAR hebben al sinds 2017 contact
mei de Raad voor Rechtsbijstand, met name in het testen van de pilot Rechtwijzer Huurrecht.
Daarna verzocht de Raad aan Achmea een voorstel te doen vooi een pilot op
consumentenzaken. Die kan Achmea niet binnen SAR onderbrengen, met reden als hierboven
weergegeven. Daarom wordt vanuit Legalguard, het on demand zusje van SAR, met de Raad
samengewerkt.
Helpt dit?
Vriendelijke groet,
10 2.e

Van 1102e
BD/DRC/GC<102e lrjujjjjj>
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 13:34
Aan: 10.2.e
jc10.2.e
Onderwerp: RE: Beantwoording NRC-vragen rechtsbijstand
10.2.e

Dank voor de snelle reactie. Toch nog een vraag bij deze passage, als je ‘t goed vindt:
De pilot met de Raad voor de Rechtsbijstand wordt uitgevoerd door LegalGuard. Dit komt
omdat
LegalGuard on demand rechtshulpdiensten aanbiedt (en de Stichting Achmea Rechtsbijstan
d
niet). De Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) is een onafhankelijke rechtshulpuitvoerder voor
de rechtsbijstandsverzekeringen van onder meer Centraal Beheer en Interpolis (onderdeel van
Achmea). SAR heeft geen winstoogmerk en neemt niet deel aan het economisch verkeer.
Daarom biedt SAR geen on demand rechtshulp aan.
Hierin lees ik dat de SAR dd op enige afstand van Achrnea functioneeit, dit blijkt ten
aanzien van LegalGuard
uit deze tekst niet direct. LegalGuard is ook een handelsnaam van Achmea Services NV.
11.1
—‘
—

—

-

-

J1

GroetO2
Van: 10.2.e
jIItI
2
.ahneprechtsb
LJt
iflstan
,OJ
d.nfl
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 13 24
Aan: 1O.2.e
BD/DRC/GC
Onderwerp: FW: Beantwoording NRC-vragen rechtsbijstand
Ter informatie
Vriendelijke groet,
102e
Van: Simrners,JGL (Marco)
ijçji i>
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 12:30
Aan: 10.2.e
<10 2.e
10.2.e
<10.2.e
Sewalt, JAH (Jos) <1 O.2.e
JIdL11iaj>; 110.2 e
1O.2.e
<10.2.e
ij-’ni>; 1O.2.e
<10.2.e
iji Pl
jjçLJ>; Bello, FS (Fleur) <f
A±jjjjl>; Voort
Keuvelaar van der, PE (PetTo) <j ‘Vin ijijLii1 fx Lt
JjjjI
iii>; Wijntjes,
S (Step han. <wrt
rJjL wLwLn>
Onderwerp: Beantwoording NRC-vragen rechtsbijstand
Dames en heren,
TER INFO: hierbij onze antwoorden op de rechtsbijstandvragen van NRC-journalist 10 2 e
jlO.2.e
Deze antwoorden zijn opgesteld door 10.2.e
en geaccordeerd door 10.2.e
Mocht e.e.a. leiden tot een publicatie in NRC, dan zal ik jullie daar uiteraard op attenderen.
-

-

-

.

Op social media is er ook vandaag weer de nodige rumoer over deze kwestie.
N.a.v. het AD verscheen rond het middaguur bijvoorbeeld deze tweet:

Met vriendelijke groet,
Marco Slmmer
corporate woordvoerder Ach mea
telefoon (6-) 53438718

* * * * 4ê*

***

* * ** * * *

**DISCLAI MER** *** * * * * * * * ** ** *

* ** * * **

• * ** **

De informatie in dit bericht is vertrouii’elijk. Het is daarom niet toegestaan dal u deze informatie openbaar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, enzij de vereende, aangeeft dat dit we? is toegestaan. Als dii e-mailbericht niet voor u beste md is,
vragen ii’ij u vriendelijk haar dringend om her bericht en kopieën daarvan le vernietigen. Dit bericht is gecontroleerd op
bekende virussen. Helaas kunnen u’ij niet garanderen dat het bericht dat ii ontvangt volledig ei, tijdig verzonden is, of ltjdig
ontvangen wordt en vrjj is van ,‘irussen of aantasting door derde,,.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

(

Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
adciressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

De infor,natie tn dii bericht is vertroznrelijk. Het is daarom niet toegestaan dat n deze informatie openbaar maakt,
vet-nienigvuldigi of veispreidi, tenzij de verzender aangeeft dat dii wel is toegestaan. Als dit e-rnoi!bericl,i niel voor ii bestemd is,
vragen ii’ij ii vriendeljjk ,,,aar dringend om het bericht en kopieën daarvan te vernietigen. Dii bericht is gecoiit,oleerd op
bekende virussen, Helaas kunnen it’ij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, of tijdig
ontvangen wordt en vrij is van virussen af aantasting door derde,,.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transrnission of messages.

Ministry of Justice and Security
*****

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar
maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij do verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailberich
t niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daatvan te vernietigen. Dit
bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat u
ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door derden.

(

___

283j
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

1O.2e
102 e

2JDQL 30 2e
FW: Fwd: ME20181122 Pilot consumentenzaken
vO.9
zondag 25 november 2018 19:05:53
M20i8fl22 Pilot consumentenzaken vO,9odf
ATT0000I ,litrn

_HI&l211EQZ

Hierbij noc het aanbestedingsadvies dat de raad
hij Corvers heeft ingewonnen.
Strekking: de raad mag zonder aanbesteding gunn
onder de aanbestedingsdrempel van het bijzonder en maar wordt wel geadviseerd
verlichte regime (€ 750.000) te
blijven.
Groet 10.2.e
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

(

Van: 10.2.e
<10.2.é
Datum: vrijdaci 23 nov. 2018 2:54 PM
Aan: 10.2.e
BD/DRBJTR < 10.2.e miuujn
Onderwerp: Fwd: ME20181122 Pilot consurnntenzaken i>
vO.9
-

Ha 7
10.2.e
Hierbij nog het aanbestedingsadvies. Fijn weekend
en tot maandag.
Met vriendelijke groet,

10.2.e
102e

Raad voor Rechtsbijstand 1 wv.rechtwijzer.nl
Email: 10.2.e @).rLQJEg.
Tel: 10.2.e
Begin doorgestuurd bericht:

Van: 10.2.e
‘<10.2.e
‘içsj>
Datum: 23 november 2018 om 10:03:19 CET
Aan: 10.2.e
<10.2,e
rvrori>

Kopiel02e
<102e
suLLg>,102e
<10.2.e r\’r.nrc1>
Onderwerp: FW: ME20181122 Pilot consum
entenzaken vO.9
Dag

Als bijlage zend ikje ht advies vanuit Corvers.
Als je hier nog vragen over hebt dan hoor ik dat graag
van je
Groet, 10.2

DORVERS
CO.IMERCIAL

LECAL.

283a

AFFAI5

MEMO

Van 102e
Aan:

1Q2.e

—

Betreft: Pilot consumeritenzaken
Datum: 22 november 2018
In strteische aIliarte ,,nt EI,iteI
S Sunters

1.

Inleiding
De Raad heeft bij monde van 1O.2.e
(hierna: “Raad”) ons verzocht advies uit te brengen
aangaande de aanbestedingsplicht bij de dienstverlening met betrekk
ing tot het pilotproject
consumentenzaken. In dit memo zal eerst de inhoud van de pilot
nader worden omschreven
vervolgens wordt het juridisch kader geschetst alvorens de vraag
te beantwoorden. Het memo
wordt afgesloten met een conclusie.

2.

Inhoud pilot Ach mea
Doelstelling van dit kabinet is om een voorafgaand aan de rechtsb
ijstand een betere toets te doen
aan de voorkant, om zo partijen naar de juiste plek te verwijzen. Partije
n ervaren nu nog te vaak
dat de geboden oplossing onbevredigend is. De Raad wil naar
aanleiding van de beloftes die de
minister heeft gedaan over het hervormen en betaalbaar houden
van de rechtsbijstand een pilot
project starten met Achmea om de haalbaarheid van een alterna
tieve aanpak te toetsen in 1000
zaken.
De dienstverlening van Achmea bestaat uit juridische dienstverlenin
g. Na het beter filteren van de
problematiek kunnen rechtzoekenden kiezen tussen 3 soorten
rechtspakketten tegen een fixed
price. Het eerste pakket is het op weg helpen van de rechtzoekende
n en een advies/ eerste brief.
Het tweede pakket bestaat Uit het buiten rechten zoeken naar een
oplossing en het derde pakket is
een geschillencommissie of le procedure. De inhoud van het pakket
wordt dus steeds uitgebreider.

3.

Juridisch Kader’
Juridische diensten kunnen in algemene zin worden onderscheide
n in diensten die zien op de
procespraktijk en diensten die zien op de adviespraktijk. Dienst
en wat betreft de procespraktijk zijn
(behoudens enige specifieke uitzonderingen die niet van belang
zijn voor het onderhavige geval)
wettelijk voorbehouden aan advocaten. Diensten wat betreft
de adviespraktijk zijn niet wettelijk
voorbehouden aan een specifieke beroepsgroep. Advocatuurli
jke dienstverlening is uitgezonderd
van de aanbestedingswet, terwijl juridische dienstverlening dat niet
is.

‘Doordat de Raad heeft aangegeven aan Achmea te willen gunnen zijn
de twee andere mogelijkheden die er
bestaan om zonder aanbesteding deze pilot te doorlopen, namelijk via
PCP of via een prijsvraag verder buiten
beschouwing gelaten. Dit omdat bij deze mogelijkheden er concurrenties
telling zal plaatsvinden.

©2018 Con,ers Procurement SeMces BV
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Vanuit aanbestedingsrechtelijke optiek zijn juridische
diensten ingedeeld in een internationale
nomenclatuur, de zogenaamde CPV (Common Proc
urement Vocabulary).
De CPV kent daarbij de navolgende indeling voor juridis
che diensten:
79100000-5 Juridische dienstverlening
79110000-8 Juridisch advies en juridische vertegenwoor
diging
79111000-5 Juridisch advies
79112000-2 Juridische vertegenwoordiging
79112100-3 Vertegenwoordigingsdiensten voor belan
ghebbenden
79120000-1 Adviezen inzake octrooien en auteu
rsrechten
79121000-8 Adviezen inzake auteursrechten
79121100-9 Adviezen inzake auteursrechten voor
software
79130000-4 Juridische documentatie en certificering
79131000-1 Documentatiedienstverlening
7913 2000-8 Certificeringsdienstverlening
79132100-9 Certificatiedienst voor elektronische handte
keningen
79140000-7 Juridische adviezen en informatie
De CPV kent vervolgens nog een nadere verbijzondering
‘oor juridisch advies (code 79111000-5),
bijvoorbeeld juridisch advies inzake verbintenissen
recht (QBO1-9). Voor de volledige lijst wordt
verwezen naar de bijlage aan dit memo.
Omdat de intracommunautaire werking van juridische
advies beperkt is en vaak ook niet existent
is, is een bijzonder verlicht regime van toepassing
verklaard. De Europese wetgever heeft specifiek
voor deze juridische adviesdiensten aangegeven dat
deze “uitsluitend betrekking op
aangelegenheden die alleen het nationaal recht betre
ffen en worden (zij) derhalve in de regel
alleen aangeboden door in de betrokken lidstaat gevest
igde ondernemers, waardoor zij slechts een
beperkte grensoverschrijdende dimensie hebben. Zij
valt dan ook pas vanaf een drempel van 750
000 EUR onder het verlichte regime. Grote contracte
n voor juridische dienstverlening boven deze
drempel kunnen van belang zijn voor verschillende onde
rnemers, zoals internationale
advocatenkantoren, ook op grensoverschrijdende basis,
met name indien het juridische kwesties
betreft voortvloeiend uit of tegen de achtergron
d van het Unierecht of het internationaal recht, of
waarbij meer dan één land betrokken is.”
Mocht er in de pilot gebruik gemaakt worden van
arbitrage of bemiddelingsdiensten dan hoeft de
waarde van deze diensten niet bij de waarde van
de pilot te worden opgeteld. Deze diensten vallen
namelijk niet onder het verlichte regime, maar volledi
g buiten de aanbestedingswet op basis van
artikel 10 sub c van richtlijn 2014/24/EU.

4.

Wat houdt het bijzonder verlicht regime nu in?
Het bijzonder verlicht regime, houdt in essentie in
dat er meerflexibiliteit in de procedures is
verwerkt voor de verwerving van de onder dit regime
vallende diensten, dan normaliter geldt.
Enerzijds geldt een verhoogd drempelbedrag (per
CPV code), namelijk van € 750.000,
Indien de verwervingen onder het drempelbedra
g blijven, geldt in beginsel geen
aan bestedingsverplichting.
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Indien het drempelbedrag wel wordt overschreden, geldt
vervolgens anderzijds een verlicht
procedureel kader. Het is aan de Lidstaten om invulling
te geven aan dit procedurele kader.
Nederland heeft dit in de aanbestedingswet als volgt uitgew
erkt:
1. Maak een vooraankondiging of een aankondiging van
de overheidsopcfracht bekend;
2. Beschrijf hierin de hoofdkenmerken van de gunningsproc
edure’;
3. Toets of de inschrijvingen voldoen aan de door de aanbes
tedende dienst gestelde technische
specificaties, eisen en normen;
4. Maak een proces verbaal van de opdrachtverlening;
5. Sluit de overeenkom5t;
6. Publiceerde aankondiging van de gegunde opdracht.
Onder de pilot valt uitsluitend juridische dienstverlening
die door Achmea zelf worden 2
uitgevoerd
.
De waarde van de opdracht zit echter tegen de Europese
aanbestedingsgrens aan het is dan ook
verstandig om toch een aanbesteding te starten of het
aantal zaken dat in de pilot wordt getest te
beperken.
Belangrijk daarbij is dat de Raad zich ervan bewust is dat
mocht de pilot een succes zijn zij zonder
aanbesteding niet door kan met Achmea.

(

5.

Conclusie

11.1

N
.1

2
M
ocht Achmea als inhurende partij optreden dan kan dit niet
zomaar als juridische dienstverlening worden
aangemerkt.

©2018
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BIJLAGE JURIDISCH ADVIES (BIJLAGE DEEL Q BIJ CPV).

Deel 0: Overige bijzonderheden voor reclamediensten en juridis
ch advies
Groep 8: Juridisch advies
0801-9 Inzake verbinte nissenrecht
0802-2 Inzake handeisrecht
0803-5 Inzake vennootschapsrecht
QBO4-8 Inzake mecfedingingsrecht
0B05-1 Inzake bestuursrecht
0806-4 Inzake privaatrecht
QBOJ-7 Inzake publiekrecht
0B08-0 Inzake internationaal recht
0809-3 Inzake nationaal recht
QB1O-6 Inzake regionaal recht
0.811-9 Inzake arbeidsrecht
0812-2 Inzake immigratierecht
0813-5 Inzake fiscaal recht
0B14-8 Inzake sociaal recht
Q815-1 Inzake strafrecht
0B16-4 Inzake wetgeving betreffende discriminatie of intimidatie
0817-7 Inzake jeugdrecht
QB18-0 Inzake beroepsprocedure
QB19-3 Inzake militair recht
0820-6 Inzake bedrijfsrecht
QB21-9 Inzake nationaal kartelrecht
0823-5 Inzake faillissementsrecht
0824-8 Inzake wetgeving betreffende vennootschap onder firma
0.825-1 Inzake octrooirecht
QB26-4 Inzake merken recht
QB27-7 Inzake auteursnechtwetgeving
QB28-0 Inzake liquidatiewetgeving
Q829-3 Inzake onroerendgoedwetgeving
0B30-6 Inzake fusiewetgeving
Q831-9 Inzake overnamewetgeving
0832-2 Inzake schuldinvorderingswetgeving
0833-5 Inzake wetgeving betreffende schadeclaims in de gezondheidsz
org
0.834-8 Inzake personensch a dewetgeving
0.835-1 Inzake eigendomsrecht
0.836-4 Inzake employeebenefitswetgeving
0B37-7 Inzake arbeidsgeschillenwetgeving
Q838-0 Inzake familierecht
0.839-3 Inzake adoptiewetgeving
Q840-6 Inzake natu ralisatiewetgeving
QB41-9 Inzake voogdijnecht
0842-2 Inzake wetgeving betreffende in bewaringstelling
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284!
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

10.2.e
10.2.e

,ooioaoio

102e
L0.pJ.j,iO 2 e
E: Kamervragen schadevergoeding via rechtsbijstandverzek
ering

Karreman drs HJ B

BD/DGSenB

dinsdag 26 februari 2019 15:24:31

Dagcj2.en
P:.h
1
k
Henrike is op vakantie deze week, dus ik weet
niet goed bij wie jullie verzoek neer te
eggen. Om toch een stap verder te komen ik zou,
als het aan mij was. een antwoord
langs onderstaande lijnen geven. Dit is (een samen
vatting van) bestaande tekst die de
Kamer is toegegaan. Volgens mij kan dit nu in de
conceptantwoorden worden
opgenomen; dan hoeft, als DJOA verder akkoord
is, de antwoordset alleen nog formeel
langs naar Henrike. Is dat handig?
Groeten,
102e

11.1

11.1
—

Van:
BD/DRB/SBA
Verzondén: dinsdag 26 februari 2019 14:51
Aan: 1O.2.e
BD/DRB/SBA
CC: 10.2.e
BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Kamervragen schadevergoeding via rechtsb
ijstandverzekering
Halio 10.2e
Ondertaande Kamervragen zijn in eerste instant
ie naar jou doorgezet. Samen met
10 2 e
heb ik de antwoorden op vraag 1 t/m 5 geconcipieerd
11 1
-

-

11.1
11.1

1.1.1

.

Vraag 6 raakt het programma
geven?
Gr.
102.è

Zou jij i10.2.eJ daar input voor kunnen

10.2.e
10.2e

102.e
10.2.e

-,

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donder
dag
vrij: vrijdag.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandha
ving
Directie Rechtsbestel
DRb
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 2500 EH Den Haag
T 10.2.e
10.2.e
www. ruk

:LTL,L

verieid ni/veni

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van 10 2 e
BD!DJOAIJBOZ i0 2 e
Datum: donderdag 14 feb. 2019 8:35 AM
Aan: i0.2.e
BD/DRB/SBA 2
iO
.
e:±wiJij>
.
Onderwerp: Kamervi agen schadevergoeding via rechisbijstand
verzekering
Ha 102Ø.
-

ik hb Kamervragen ontvangen nzke de eindeloze strijd
voor cci schadevergoeding via de
rechtsbijstandsverzekering (zie
adres?

hieronder). Ben ik voor de beantwoording bij jou aan
liet juiste

2019Z02794
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister
voor Rechtsbescherming over de eindeloze

strijd voor een schadevergoeding via de rechtsbijstandsverze
kering. (ingezonden 13 februari
2019)

1
Kent u de zaak waarbij een vrouw van 60 al vijf en een halfjaar wacht
op haar schadevergoeding
via haar rechtsbijstandverzekering? Wat is uw reactie op het
artikel ‘Eindeloze strijd voor
schadevergoeding via rechtsbijstandsverzekering’? 1)
2
Deelt u de mening dat het schrijnend is dat deze vrouw door
haar letsel niet meer in staat is te
wei ken, daardooi een groot deel van haar inkomen mist, ze al veel
geld kwijt is aan advocaten
en aan alle aanpassingen die ze heeft moeten aanbrengen door
haar opgelopen letsel en ze tot
nu toe, vijf en een halfjaar later, nog steeds schadevergoeding heeft
gekregen?
3
Hoe kan het nou dat deze vrouw zo lang op haar vergoeding moet
wachten terwijl de
aansprakelijkheid al erkend en ondertekend is?
4

Hoe beoordeelt u de rol van rechtsbijstandsverzekeraar Achme
a in deze kwestie?
S
Bent u bekend met het feit dat deze zaak niet op zichzelf staat
en dat het veel vaker voorkomt
dat mensen zo lang moeten wachten op hun schadevergoeding en
dat mensen ontevreden zijn
over hun rechtsbijstandsverzekeraar?
6
Vindt u het nog steeds een goed idee rechtsbijstandsverzekeraars
zoals Achmea een grotere rol
te laten spelen in het nieuwe stelsel?
1) t
rm/ pgai Qhecl..t eindeloze
sTFIld vOOr

Groet,
10.2.e
Minist&ie vn Jiistitie en Veiligheid
Dectie Juridische & Operationele Aangelegenheden
Ard. Juridische, Bestuurlijke en Operationele Za ken
Turfmarkt 1.47 (Noord-Toren, 19e etage)
2511 DP Den Haag
T, ,0.2.e
M. 102.e
Aanwezig van maandag tot en met donderdag

F

2851
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

10.2é__BD/DL
10.2.e
RE: Vertekenmodel organisatiekosten
dinsdag 26 februari 2019 9:06:08

2
Goede
,
morgen.O.
Bedankt voor jÏai Ik ben geen financieel specialist,
11 1

j

ik een afspraak met onze civielrechtelijke specialist en
lopen we de overeenkomst even door.
Vanmiddag ben ik inderdaad bij de bijeenkomst met EesyJustice,
leuk om dan even
kennis te makenl
Tot straks.
Met vriendelijke groet,
Q2ç
Juridisch adviseut
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat- Generaal Rerhtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 1471 2511 DP Den Haag 1 J19
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag T1O.2.e J]
www .rijksoverheid.nl/vem
Woensdaa en vriidaamiddaa afwezig
Van: 1O.2.e
[n]ailto:jO.2.e
rvr.orgj
Verzonden: maandag 25 februari 2019 8:03
Aan: 10.2.e
BD/DJOA/JBDZ
Onderwerp: Fwd: Verrekenmodel organisatiekosten
Goedemorgen 10.2.e’,
Zie onderstaand het voorstel van onze controller inzake redelijke project
kosten voor de
pilot consumentenzaken. Benieuwd of dat overeen komt met jouw
idee.
Verder begreep ik van [10.2.e
dat jij morgen bij de bijeenkomst met
Easyjustice bent. Ik ben daar zelf niet bij maar probeer even uit mijn
overleg te
komen om je te ontmoeten. Als het goed is, kom jij 13:00 uur samen
met 10.2.e
-.

-

(

Met vriendelijke groet,
10.2.e

1O.2.e
Raad voor Rechtsbijstand 1 www.rechtwijzer.nl
Email: 1O.2.e
@rnm
Tel: 1O.2.e
Begin doorgestuurd bericht:
Van: 1
102.e
<10.2.e
Datum: 22februari 2019 om 14:52:40 CET
Aan: 1O.2.e
<10.2.e
iyr.gsg>
Kopie: 1O.2.e
<1O.2.e
rvr.ofçt>
Onderwerp: Verrekenmodel organisatiekosten
-

Ha 10.2j
Met 10.2e besproken hoe we verrekening van organisatiekosten met
Achmea zouden kunnen vormgeven.
Moet vooral eenvoudig en niet multi-interpretabel zijn. We kwamen
uit op
het volgende

11.1

Iti
Gr10

T

28
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

10.2e

5DI
80/DRS
RE: concept ntwoorden Kamervragen inzake de rol van
verzekeraars.docx
dinsdag 26 februari 2019 11:15:00

10.2.e’

-

Hol, zie bijlage met wat suggesties.
Qua proces: Kamervragen worden beantwoord door
de inhoudelijke medewerker en
gecoördineerd door iemand van het DJOAcluster Kamer
vragen, in dit geval doet1O.2e.
dat. Dus jij moet zorgen voor antwoorden die 7Îjfl goedge
keurd door Henrike en als je
ze dan bij
.aanIevert, dan zorgt zij er voor dat het in Digiju
2
st de lijn doorgaat en
uitgestuurd wordt.
Groeten!

=281
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2871
i0.2.e aoLe
102e

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

10 2 e
QL10Q1 rrempn drs H ) B
RE: Juridisch advies nav traject RVR pilot consumentenz
aken

BD)DGSenB

vrijdag 1 maart 2019 15:53:42

Gisteren heb ik niet
10 2 e
gehad om de overeenkomstm

—

--

.

een afspraak
f bespre en
11 1
(De vragen die ik vooraf aan de
afspraak met O2.ehad, hebben we gisteren al
telefonisch besproken.)
Wat betreft de overeenkomst
n we de volgende punten meegeven:
i:i
t iêgal(uaïl

Juridisch adviseur
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandha
ving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele
Zaken
Turfrnarkt 147 T 2511 DP 1 Den Haag N19
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag T
1
10.2.e

102e

‘@m1iiu._j

www. rilksoverheid, nl/venj
Woensdan en vriidgQrniridan .vie.icj
Van: 10.2.e
[mailto10.2.e rvr.org]
Verzonden: donderdag 21 februaii 2019 14:42
Aan: I1O.2e
BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Juridisch advies nav traject RvR pilot consum
entenzaken
Dag 10.2e,
Zoals zojuist besproken, bijgaand de overeenkomst
met Achmea; de business case; en
het concept pilot plan (nog in bewerking en niet af).
Wat ik je vertelde over de aanvankelijke tarieven,
klopt niet helemaal. 11.1
-

Bel/mail gerust als je nog vragen hebt. En alvast weer
bedankt!
‘10.2e

Van: ‘10.2.e
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 11:51

(

Van 102 e
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 10:41
Aan: ‘Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB’ <10.2.e

<102e Ç@±_>

.

niJi=D riJ>; Hans Gerritsen

cc 102e
<102e _v> 102e
BD/DJDA/J8OZ<10 2e w
102e
SD/DRB<102e_>102e
<102e 1
..>1O2ë
102e
BD/DRB<102e
fLi>
Onderwerp: RE: Juridisch advies nav traject RvR pilot consurnenten
zaken
Hallo Henrlke,

e

U

F1>

>102e

>102e

Ik neem het hier weeroyer van Hs. Wij kunnen zeker
uit de voeten met het advies!
Ik neem contact op metlO 2 e om verder af te

11 1
stemmen.
Veel dank,
10.2.e

Van Karreman drs H J 8 BD/DGSenB <1 u
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 10:04

e

Aan: Hans Gerritsei <1 0.2.e
cclO2e
<102e i>102e
.402e
BD/DJOA/JBDZ <102e exILJjj> 10 2e
BD/DRB <102 evrn
102e <jOejnn>102e
4 BD/DRB<102

-

—

Onderwerp: FW: Juridisch advies nav traject RvR pilot consumentenz
aken
Beste 9hs
4
Vorige week ontving ik van
10 2
het bericht dat het niet vlot met de
subsidieregeling rond de pilotonsumen
tenzak
en
en
het
verzoe
k om te kijken hoe we
voor 1 maart uit deze dreigende impasse komen
Ik
.
heb
even
laten uitzoeken waar
he stol-t en eb van DJOA crdei staand adies ei regcr
e,e910 e zjn doo
102
2
102e
al telefonisch op de hoogte gebracht, maar vil ook jou
graag even
informeren.
Kunnen jullie met onderstaand advies uit
de
voeten? Kunnen jullie laten weten welke
optie Jullie voorkeur heeft?IO 2e
is bereid om mee te denken b! de verdere
uitwerking Zij werkt 10 2 e
1O2
Groet, lenrike
PS: hoorde goedu verhalen over de sessie die afgelopen
vrijdag met jouw directie is
geweest over de rollen in het stelsel! Fijn.

=268

=268

)

99=

1

2881
Van:
Aan

Kairernan, drs. HJ.8.

EtLt’W

i0,Ze

80

-

BDfDGSenB

JdLE!xO

Cc

B

Onderwerp:
Datum:

RE: Bericht op twitter
vrijdag 1 maart 2019 13:35:30

iD0Pabji, 10 2 e

102e
102 e

EOLOÇ.QLILCIEt

Evelin,
Had dit bericht al gezien. We hebben versLhiltende sets kameii
ragen

over
Ach mea gehad en ik stel voor het daarbij te houden in
de communicatie.
Groet, henrike
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: Petit, E.W.

BD/DCOM/P&B <‘ v;,njl>
Datum: vrijdag 01 mrt. 2019 12:02 PM
Aan: J10.2.e
BD/DRB/SBA <1O.2.e
l10.2.e
lO2_
BD/DRB <10 2 e
mmv I.>, 10 2 e
BD/DRB/RG
< 10 2 e
umlnv,ninI>, Karreman, drs H J B BD/DGSenB
<..10.2.e
ICopie Cgmond, A N van BD/DCOM/P&B <
1i-, 102e
BD/DCOM/C&R <10 2 e
minijenjjil>
Onderwerp: RE: Bericht op twitter
-

-

Ik stuur jullie volledigheidshalve deze tweet ook nog even door,
het gaat om een tweet van
Eolkert Jensma (NRC) met reactie van dezelfde Hans Bugel
uit vorig bericht.
https://twitter.com/folkertjensma/status/120142349397402 6000?s
=12
(En ik zie nu dat ik in de vorige mail het bericht niet heb bijgevoegd,
dus hierbij alsnog)
https://twitter .com/jrbuel/status/i 101 108345140903936?s=12
Met vrienderjke groet,

Wiih kind regards,

Evaline Petit
Woordvoerder lPress Officer

(

...

Ministerie van Justitie en Veiligheid / Ministry of Justice and
Security
Directie Communicatie 1 Communications Department
Turfmarkt 147 T 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 2D01 1 VO Box 20301 1 2500 EH Den Hdg
liie Neiheriands
1
M

.‘D6

i4. !b.
www.riitsv’ii&ii.i/venj

(1) r’g.f
Van: P&tit, E*W. BD/DCOM/P&B
Verzonden: vrijdag 1maart 2019 11:12
Aan 10 2 e tILIIIIi, BD/DRB/SBA
-

10 2 e

Karreman, drs. HiS.

‘

BO/DRB

‘10 2 e

BD/DRB/RG

BD/DGSenB

-

CC: Egmotrd, A.N. vn BD/DCOM/P&S;
10.2,e- BD/DCOM/C&R
Onderwerp: Bericht op twitter
-

Collega,
Via onze social media monitoring kwamen we bijgaand bericht
tegen. Het is vooralsnog niet
enorm veel gedeeld, maar we houden het in de gaten. Het bericht
vindt wel steun bij advocaten

(waaronder de Nova), dus vandaar dat het goed is om
even kritisch naar te kijken.
Vraag aan jullie is of datgene wat er in de blog staat feitelij
k juist is. Mocht dat niet het geval zijn
en er komt meer aandacht voor, dan zou het wellicht
goed zijn om te reageren. We horen het
graag 1
Met vriendelijke groet,

With kind regards,

EfrrmPetlC
Woordvoerder lPress Dffer

Ministerie van Justitie en Veiligheid Ministry of Justice
/
and Security
Directie Communicatie 1 Communications Department
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 P0 Boe 20301 12500 EH Den Haag
1
1 The Netherland
M+3î(Qli20?4?.4C
wwwrijkpverheiçril/yeni

(

289
Van:
Aan:

102e

Cc

T02

Onderwerp:

FW: Communicatie pilot consumenterirecht
maandag 4 maart 2019 16:31:18

Datum:

-

om!5nd A.N

W2W

2e

Dag Henrike,
Zie bericht aan pilotpartners. We houden jullie op deze
manier aangesloten.
Groe
.
2
e
len,lO

Van: 1O.2.é

t

Verzonden: maandag 4 maart 2019 16:20
Aan 102e
, Edwin van den Boom
(10.2.e
@juridischloket.nI) ; 1O.2.e
CC:10.2.e
;10.2.e
Onderwerp: Communicatie pilot consumentenrech
t
Dag allen,
De start van de pilot consumentenrecht heeft geleid tot
(twitter)reacties uit met name
advocatuur en mediators. Ook zijn vanuit de SP opnieuw
vragen aan de Minister
gesteld. Aan onze kant bekijken we nu waar deze reactie
s aanleiding geven om onze
communicatie(boodschap) nader toe te lichten. Mogel
ijk dat we de eerder in
samenspraak met jullie opgestelde Q&A’s nog wat uitbrei
den. In de loop van deze
week zullen we daar naar jullie een voorstel voor doen,
De woordvoering vanuit de Raad verloopt in eerste instant
ie via 10.2.e
102e
Vriendelilke oroet,

1O.2.e
10.2.e
10.2.e

croeselaan 15

(

-

Raad voor Rechtsbijstand

-

10.2.e

-

10.2.e
._..:-

•

3521 BJ Utrecht

•

Postbus 24080

•

3502 MB Utrecht httils://www.ryr.oro/

290

.

Van:
Aan:
Cc

Onderwerp:
Datum:

10.2.e
.:

102e
10.2.e

-F,’/;GR,

102e

jcnp102e

FW: Communicatie pilot consumentenrecht
maandag 4 maart 2019 16:31:18

Dag Henrike,
Zie bericht aan pilotpartners. We houden jullie op deze manier
aangesloten.
Groeten,

301

*:*:.:
-j

1

(

(

293!
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

02.e

BD/DRB/SBA
‘DRB!TR
RE: https://marketing.Iegaldutch .nI/minister-dekker-achmea-coup-advocatuur/
dinsdag 5maart2019 13: 10:36

10.2.e

11.1
Van: 10.2.e
BD/DRB/TR
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 12:05
Aan 102 e
BD/DRB/SBA, 10 2 e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: https://marketing. legaldutch nl/minister-dekker-ach mea-coup-advocatuur/
Met vriendelijke groet,
-

1O.2.e

1
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel
DRb
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag

T 10.2. e
1 O.2.e (mÏn
www. rïjksoverheid.nI/venj
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

296
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

lO.ae
/DRgL9
1O.2.e
RE: Kamervragen schadevergoeding via rechtsbijstandverzekeiing
dinSdag 5 maart 2019 9:48:04
-

Allen 10.1e
, 10.2e, en jij hebben bij mijn weten naar de
concepFitoorc!en qeker Van Fin heb ik nooit
meer een reactie gekregen (zelfs
niet na herhaaldelijk rappelleren). Heb jij daar
misschien een contactpersoon de wel
reageert?
Groet,
::;
1O2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Juridische & Operationele Aangelegenheden
Afd. Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfrriarkt 147 (Noord-Toren, 19e etage)
2511 DP Den Haag
T. 10.2.e

M.1u..e

Aan wezig van maandag tot en met donderdag

Van: ‘10.2.e

-

BD/DRB/SBA

Verzonden: dinsdâg S maart 2019 9:28
Aan: 10.2.e
BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: l(rÏrragan schadevergoeding via
rechtsbijstandverzekering
-

Dank! Is dit inmiddels met Fi afgestemd?

298

t

=

298

=

284

=

284

(

(

1111
10.2.e_____

Groet,
8eleidFnecJewerker
Directie Financiele Markten
Afdeling Marktgeclrag en Effectenverkeer
Ministerie van

:- BD/DJ0A/JB0ZO.2.e
‘>

-——-

2lrij,iji>

l02e

Financien 1 Genral Thesaurie Duectie
Financiele Markten
1
Korte VoorhoLit 7 J Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE Den Haag
1
T: 1O.2el M: 10.2.e I E:1O.2.eiûirii
ntin.n

Van: 10.2.e

jfl2ilP1iiflI>

Verzonden: dinsdag S maart 2019 11:30
Aan: 10.2.e
(BDA/Advies) <P2
:!
CC 1
1
02e
BD/DRB/SBA<1O Ze
10.2 .e

BD/DRB/SBA

Onderwerp: Conceptantwoorden Kamervragen
schadevergoeding via rechtsbijstandverzeker
ing

Hal O.2.e,

Bijgevoegd de conceptantwoorden. Wat betre
ft het antwoord op vraag 6 is 1O.2
.
10 2 e
dossierhouder Ten aanzien van de andere vrag
en heeft 10 2 e
conceptantwoorden aangeleverd.

Z1ïELZïZZ.

Groet,

10.2.

Ministei ie van Justitie en Veiligheid
Directie Juridische & Operationele Aange
legenheden
Afd. Juridiçche, Bestuurlijke en Operationele
Zaken
Turtmarkt 147 (Noord-Toren, 19e etage)
2511 DP Den Haag
T 102e , 1
1
M. 102.è
Aanva7i7naidag toe un rrie( donderdag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor
u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan
u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijder
en. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade,
van
welk
e
aard
ook,
die verband houdt met risicos
verbonden aan het elektronisch verzenden van beric
hten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not
intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the
sender and delete the niessage. The State accepts
no liability for darnage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

(.

(

[

298j
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:

10.1e
102e
fDiJ Q&J6.Q. 10 2 e
RE: Kamervragen schadevergoeding via rechtsbijstend
verzekering
dinsdag 12 maart 2019 10:52:55

Dag i0.2. dat laat ik graag aan jou.
Vriendelijke groet,
Van: l10.2.e
BD/DJOAJ3BOZ
Verzonden dinsdag 12 maart 2019 10 19
Aan: 10.2.e
BD/DRB/SBA; 1O.2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp RE Kamervragen schadevergoeding
via rechtsbijstandverzekering
Beste i10.2.en 10.2e
-

De set Kamervragen inzake de sc:hadevergoeding
via rechtsbijstandverzekeilngen
kwam teiug uit de lijn met een opmerking bij
vraag 6 11 1
jullie hier nog iets over kunnen toevoegen?
Groet,

i1o_

:E_--I

Ministèrid van Justitie en Veiligheid
Directie Juridische 8 Operationeie Aangeiegenh
eden
Afd. Juridische, Bestuurlijke en Operationele
Zaken
Turfrnrirkt J47 (Noord-Toren. 19 riage)
2511 OP Den Haag
T. 2.e
.
M.

Aanwezig van maandag tot en met donderdag

Van: l10.2.e
BD/DRB/SBA
Verzonden: dinsdag S maart 2019 11:54
Aan: I10.2.e
BD/DJOA/JBOZ
cc: 1O.2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: FW: Kamervragen schadevergoeding
via rechtsbijstandverzekering
Dag iO.2.e , hierbij akkoord Henrike. Omdat
ik niet meer onderdeel ben van het
prograrifeam, graag bij vervolgvragen collega 1O2
(in CC) benaderen.
Vriendelijke groet,
-

-

1O.2.e

Van: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 11:51
-BD/DRB/SBA
AanHlQ.2.e
CC: 10.2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: RE: Kamervragen schadevergoeding via
rechtsbijstandverzekering
Lijkt mU prima zo. En dank voor het oppakken
. Mocht het terugkomen uit de lijn, dan
kan het overnemen.
Van: rlo.2.e
BD/DRB/SBA
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 10:15
Aan: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB
Onderwerp: FW: Kamervragen schadevergoeding via
rechtsbijstandverzekering
Henrike,
Bijgaand de antwoorden op de Kamervra
gen over een individuele zaak bij een
rechtsbijstandsverzekeraar. Hot antwoord op vraa
g 6 is van mij. Kennelijk gaat
Financiën over verzekeraars, maar reageren
daar de contactpersonen van DJOA niet.
Hoe het ook zij, ben jij akkoord met deze antw
oorden? Zo niet, aan wie van het
programmateam kan ik dit doorzetten? ©
Groeten,
i1Ø.2.
-

-

-

-

Van: 10.2.e
BD/DJOA/JSOZ
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 9:27
Aan: Ç10.2.e
BD/DRB/SBA
‘-

Onderwerp; RE: Kamervragen schadevergoeding via
rechtsbijstandverzekering
Ha 1O.2.,
Die afwezigheidassistent heb ik gister even over
het hoofd gezien. Bijgevoegd alsnog
de volledige set.
Groet,

IO2e

Mitr7ii)Trffti er\!ilfii

Directie 3uridsche & Operationele Aangelegenh
eden
Afd. Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 (Noord-Toren, 19e erage)
2511 DP Den Haag
T. .1O2e
lvl102.e
Aawezig van maandag tot en met donderdag

-

Van; l1O.2.e- BD/DRB/SBA
Verzonden dinsdag 5 maart 2019 9:21
Aan; 1O.2.e
BD/D)OA/JBOZ
Onderwerp: RE: Kamervragen schadevergoeding via
rechtsbijstandverzekering
Zeker, maar je zag aan mijn afwezigheidsassistent
dat ik er gisteren niet was. Heb je
inmiddels de weg gevond
en? Anders graag even de hele set, dan zet
ik ‘m door naar
Henrike.
-

Groeten

Van: 1O.2.e
-BDJD)OA/jBOZ
Verzonden maandag 4 maart 2019 9 51
Aan: 1O.2.e
BD/DRB/SBA
Onderwerp: RE: Kamervragen schadevergoeding via rechtsb
ijstanclverzekering
Ha
-

Zou jij het antwoord op vraag 6 ‘informeel’ met Henrik
e willen afstemmen? Wij nemen
in principe nooit personen buiten DJOA op in de lijn
in digijust (in het voortraject). De
lijn is bij Kamervragen immers al vrij lang. Ik neem
aan dat Henrike er vandaag weer
is?
Groet,

1O.2.e
N,disterië van Justitie en Veiligheid
Directie Juridische & Operationele Aangelegenh
eden
Afd. Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 (Noord-Toren, 19e etage)
2511 DP Den Haag
T. 10.2.e

M.1u.Le

Aanwezig van maan Jng ct en

=284

284

t,...

=284

300J
Van:
Aan:

Onderwerp:
Datum:

Karreman, drs. H3.,

iO.2.e

-

BDIQÇSj

FW: concept antwoorden Kamervragen Inzake de rol van verzekeraars.doc
dinsdag 12 maart 2019 17:29:36

Veizondcn met BackDerry Work
(www.blackberry.com)
Van: 10.2.e

-

BD/DRB <1O2.e

Datum: donderdag 28 feb. 2019 2:36 PM

Aan: Karreman, drs. H.J.B.

BD/DGSenB<10.2.e
Onderwerp: concept antwoorden Kamervragen inzake cle ro van verzekeraars.
docx
-

Hoi Henrike,
Excuus, in mijn vorige mail over concept antwoorden op kamervragen
van Nispen stond nog een oude tekst
Kan je hiernaar kijken i.p.v. het bestand in mijn mail van vanmiddag?
Groet,

102e

301j
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

10.2.e

Karremail, drs. 11,3.8, BD/DGSenB
RE: Communicatie pilot consumentenrecht
woensdag 13 maart 2019 13:49:15
-

Hal Henrike,
Bedankt! Hier kom ik volgende week aan toe.
Is dat nog op tijd genoeg om input te
leveren aan de Raad?
Groeten 10.2.é
Van: Karreman, drs. H,J.8, BD/DGSenB
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 14:58
Aan: 1102.e
BD/DJOA/JBOZ
Onderwèrp: FW Communicatie pilot consumentenre
cht
Ook weer voor jou, als je gelegenheid hebt vind
ik het fijn als je er met een politieke
bril naar kan kijken.
Van 10 2 e
îiailto 102e
rvr org]
Verzonden d6irdag 7 maart 2019 10 59
Aan: 10.2.e
1O.2.e
10.2.e
BD/DRB; Karreman, drs. H.J.B.
BD/DGSenB
CC: 10.2.e
.10.2.e
10.2.e
Onderwerp: RE:Commûnicatie pilot consumentênre
cht
Dag allen,
Hier de met de pilotpartners afgestemde eind
versie van de Q&A’s,
Ik meld apart nog even dat de passage met
betrekking tot de kwaliteitseisen ta.v. de
juristen van LG is aangepast. Die klopte in
de conceptversie niet.
-

-

.,

-

Groeten,

iO.2

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 6 maart 2019 13:55
Aan 10 2 e
10 2 e
2e
minvenj nl Karreman drs H J B
BD/DGSenB
CC 302e
102e
102e
Onderwerp: FW: Communicatie pilot consume
ntenrecht
Dag allen,
Alvast ter informatie de versie van Q&A’s die
wij zojuist aan onze pilotpartners hebben
verzonden. Hun eventueel commentaar hier
nog niet in verwerkt, maar gezien de
actualiteit leek het ons goed jullie alvast op
deze manier te informeren.
Groet, mede namens 10.2e en 10.2.e
j
,

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 6 maart 2019 13:47
Aan: 10.2.e
10.2.e
achmeârechtsbijstandiii>; Edwin van den Boom
(tiO 2 e )juric1schloket nl) <10 2 e jrischIkeji>
.30 2 e
02e
bachmedrechtsbIJtand fl1>
CC 102e
,02e
ittr>’102e
<102e’1rvrorg>
Onderwerp: RE: Communicatie pilot consumenten
recht
Dag allen,
In aansluiting op onderstaand bericht, bijgaand
de nader uitgewerkte
communicatie/Q&A’s. Zou plezierig zijn als jullie
daar vandaag nog even naar kunnen
kijken. We bieden onze redactie ook aan Rede
sign aan, Zij gebruiken deze o.a. in de
beantwoording van kamervragen.
Groet, 2.eJ
Van:

102e

Verzonden: maandag 4 maart 2019 16:20
Aan 102e
‘aiachmearechtsbijstand nl> Edwin van den Boom
) 102e
02e
aJjuridschloket nI) 102e
ijuridischloket nI> 110 2e
Q2e
c_hmeprechtsbjistpnd ni>
B102e
CC 102e
i)rvrorg> 102e
102e
Onderwerp: Communicatie pilot consurnentenrecht
Dag allen,
De start van de pilot consurnentenrecht heeft qeleid
tot (twitter)reacties uit met name
advocatuur en mediators. Ook zijn vanuit de SP opnieu
w vragen aan de Minister
gesteld. Aan onze kant bekijken we nu waar deze reactie
s aanleiding geven om onze
communicatie(boodschap) nader toe te lichten. Mogel
ijk dat we de eerder in
samenspraak met jullie opgestelde Q&A’s nog wat uitbreiden.
In de loop van deze
week zullen we daar naar jullie een voorstel voor doen.
De woordvoering vanuit de Raad verloopt in eerste instant
ie via jO2e
10.2.e
Vriendelijke groet,
1 102.e

1

110 2e
Croeselaan 15

Raad oor ReciiisbijsIind
10 2 e
352 i BI Urechl Postbus 24080 • 3502 MO Utrecht ittn

102e
w r prs

EJ 10 2 e

.

302j
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

1 0.2.e
102e

102e
102e
±2R0L1i01
Omzetting subsidieregeling consumentenzaken in addendum graag
jullie kritische blik!
woensdag 13 maart 2019 15:23:42
ldendum
-

Hallo 10.2.e 10.2.e 1.ø.’
Jullie zouden me erg helpen als jullie nog even goed naar
dit addendum willen kijken.
Het addendum wordt aan de samenwerkingsovereenkomst
met Achrna gehecht (als
ze het ermee eens zijn..).
Wat ik heb gedaan:

-1111

Graag jullie kritische blik. Ik wil het addendum in concep
t uiterlijk as. maandag (maar
liefst voor het weekend) naar Achmea sturen, en het volgen
de week donderdag te
kunnen afhandelen.
Veel dank.
10.2.e

(

Van:

10 2.e

Aan

102e

Onderwerp:
batum:
Bijlagen:

RE: Omzetting subsidieregeling consumèntenakèn In addendum
woensdag 13 maart 2019 16:06:53
ddendum oom 12ç

1102e

102e

LQaoLo
-

graag jullie kritische blik!

-

Dag 1O.2.e
Ik heb enkele kleine tekstuele aanpassingen. Kijk maar even
wat je ermee doet.
Groet,
O t fl000••D 00fl GO 0

0 00000•S CC CCI fl0 1 DCC CI 1 0

10.2.e

1O.2.e

Raad voor Rechtsbiistand
TellO.2.e
i. Mobiel
10.2.e
E-mail
rvr.org
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0 OOG GO 60

3o4
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Dag

,10.2.e
I10.2.e

1.e
RE: Kamer-vragen schadevergoeding via rechtsbijstandverzekering
maandag 18 maart 2019 10:16:21

10.2e

Ik vroeg me af of Jij nog kans hebt gehad naar het
antwoord op vraaa 6 van cle set
Kamervragen over schadevergoeding via rechtsbijstan
dverzekerjngen te kijken, De set
zit al in de lijn en hangt momenteel alleen nog het
antwoord op vraag 6.
Groet,

1O.2.e
IrnIsterIeartJustitieen Veilrjhèid

Directie Juridische & Operationele Aangelegenheden
Afd. Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 (Noord-Toren, 19e etage)
2511 DP Den Haag
T. 1O.Ze.
M. 102e
Aanwezig van
-

(

(

=

298

=298

=

284

=

(

(

284

3O5

.

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

10.1e
10.2.e
10.1e

1O.2.e
RE: Omzetting subsidieregeling coriumentenzaken in addendum
maandag 18 maart 2019 18:38:40
Aciclendum ocm

-

graag jullie kritische blik!

-

Beste 1112.è,
Hierbij in het bestand van 02.e een aantal aanpassingen
en opmerkingen van mij.
Fijne avond!
Met vriendelijke groet,

Juridisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken
TLlrfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag N19
1
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag T 10.2.e

1O2.e
www rijksoverbiçLxij./yeni
Woensdag en vrildaamiddan afwezio
.
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Van:
Aan:

Cc:
Onderwerp:
Datum:

I1O.2.e

Kerreman, drs H

BDIDGSenB

8DIDRB;1O.2.e

BD/RB
‘BD/DJOAJJBQZ
R: Kamervragen schadevergoeding via rechtsbijstandverzekering
dinsdag 19 maart 2019 16:57:42
-

1D2e

1O.2.e 11.1
Thx

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
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298
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(

3o7
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Karernaii, drs. H.J 6.

BILRR
‘[; 102.e
BD/DRI31SE$A;102e
B[)/DRB
concept antwoorden Kamervragen inzake pilot consumentenzaken LegalGuard.docxlü 2.e.dooc
dinsdag 19 maart 2019 16:24:22
ceflt antr’:oorden Krimervraceii nze Dilot corrsumenten:aken LegrdGuard,doc. i0.2e.docx

1O.2.e

-

Ha102.e :, 1O.2.e en 1O.2.é
Zie mijn opmerkingen bij de antwoorden op de kamervragen. 11.1
1O.2.e
mee kijken en helpen?
Groet, Henrike

-

,

wil jij ook kritisch

308
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:

:1O2.e

8D/OR
D)DRB 1102e
_RFLA
RE: Kamervragen schadevergoeding via rechtsbijstandverzekering
donderdag 21 maart 2019 12:10:00

102e

Hol 10.1e
en
Ik heb een paar zinnen toegevoegd conform het voorstel van
van DBO
ok voor
jullie zo of nog aanvullingen?1 Q.2.e 1 belde al, ze willen ze graag z.s.m. uitsturen.
Dank’
Groeten

=306

1

=

304

=

298

=

(

298

(
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Van:
Aan:
Cc
Onderwerp:
Datum:

Bijlagen:

fl12.é

10.2.e
102e

-BD/DRB

RE: Kamervragen

102e

donderdag 21 maart 2019 12:15:26

imagep0l.ono
irnapeOO2.ono
irnacie003.nnci
imgaeü04.ono
conceøt antwoorden Kamervragen nzake kot consumenteçizaken LegalGuwd comm
:x
102

Dag 10.2.e
Hierbij onze wijzigingen/opmerkingen op de kamervragen retour.
Ook is het nog goed om te weten dat wij de Orde van Advocaten (in de personen van 1
02.e
en
Bernard de Leest) hebben geinformeerd over de pilot inclusief de gehanteerde tarieven (staffel).
De Orde kent
die bedragen en via 10 2 e
mogelijk ook Van Nispen Goed
misschien om te weten. Overigens
is het bedrag voor de projectkosten bewust niet door ons gedeeld, en dat gaan we ook niet doen.
Ook niet in de
WOB-verzoeken.
Hoop dat jullie hiermee vooruit kunnen.
Groet,

Van: 10.2.e
Verzonden: donderdag 21 maart 2019 10:21
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: FW: Kamervragen
10.2. 10 2 e
—
Hierbij de concept-antwoorden op de kamervragen van LegalGuard. Als jullie nog input hebben,
dan graag

vandaag of uiterlijk morgen (zo begreep ik).
i0.2J

Van 10 2 e
BD/DRB <10 2 emlnvnjJi>
Verzonden: donderdag 21 maart 2019 10:11

Aan:1O.2.e______ <10.2.e
Onderwerp: Kamervragen
Beste
Hierbij de concept antwoorden zoals net besproken.
Alvast bedankt voor je hulp.
Met vriendelijke groet,

10.2.é
10 2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Programma Redesigri Rechtsbijstand
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag
T 10.2.

10.2.e
vww. uh

)(
6
mflvcrl.fli
ç urhuiJ .nl/un’

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

3101
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Karreman, drs, HJ.B,

-

BD/DGSen

1O.2.e
RE: Kamervragen schadevergoeding via rechtsbljstandverzekering
vrijdag 22 maaft 2019 15:22:17

Ja, prima
Van: i10.2.e
BD/DRB
Verzonden: vrijdag 22 maart 2019 11:39
Aan: Karreman, drs. H.J,B. P,D/DGSenB
Onderwerp: RE: Kamervragen schadevergoeding via rechsbijstandverzekering
0k zo?
-

306

1

=

(

298

=

(

298

=

t

298

(

(
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.

Van
Aan:
Onderwerp:
Datum:

102e
8D?DRB
iO2.e
BDIDJOA/JBOZ
RE: Kamervragen schadevergoeding via rechtsbijstandverzekej-ing
vrijdag 22 maart 2019 15:28:51

Hoï ;1O.2k hierbij de antwoorden
Groeten 1O2.e
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

=306

304

=

298

-

sorry voor de vertraging!

=

(

298

=

ç

298

298

(.

=298

3131
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

fiQ2e OJ[)JOAIJ8O,
Karreman, di-s, HJ.8. D/DGSen8
l102.e
E0L12B&PL
RE: ncept antwoorden Kamervragen inzake pilot
consumentenzaken LegaiGuard.dccx
maandag 25 maart 2019 18:32:54
conueot antwoorden Kamervraoen nzake ‘!ot consun
ientenzaken LeoaLGuard,iaetstecheckd
-

ocx

Hol Henrike,
Bij deze de meest recente versie van de conc
ep tantwoorcien.
ik heb liet stuk politiek nagelopen en volgens
mij zit het qua scheiding
verantwoordelijkheden Raad/LG goed in elkaar,
Ook de verwijzingen naar de kamerbrieven zijn
opgenomen.
ik heb een paar kleine tekstuele aanpassingen.

Groet 10.2.e

Van 1O2
‘
BD/DRB/RG
Verzoiiden: maandag 25 maart 2019 14:25
Aan: iÔ.2.e
13D/DJOA/JBOZ
Onderwerp: concept antwoorden Kamervragen inzake
pilot consumentenzaken LegalGuard.docx
Hol 10.2.e
Hierbij een nieuwe versie met aanpassingen. Wil
je hem nog een x nalopen?
Laat je even weten als hij naar Henrike kan?
Thanksss
Groet,
-

(

102e

(-.

314
Van:
Aan
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Karreman, drs. H.J.B.

10 2 e

-

BD/DGRR

LLEL5 10 2 e

QLRB 10 2 e
BD/DRB/RG
concept antwoorden Kamervragen inzake pilot consumentenzaken LegalGuard.Iaatstecheck.
docx
dinsdag 26 maart 2019 09:02:48
concenL antwoorden Kimervrcjen inzake

LecialGuardlaatstecheck.docx

Heb nog een paar dingen. Willen jullie ook annelou van egmond meenemen in de
afstemming? Zij is de woordvoerder en zit tamelijk bovenop dit deel van het dossier.

315
Van:
Aan;
Onderwerp:
Datum:

10.2.e
10.2.e
RE: Datum Eerste bijeenkomst klankbordgroep Pilot Consumentenzaken
donderdag 28 maart 2019 9:35:17

Dag l0.2ë,
Danki6f de informatie. Hopelijk tot binnenkort.
Met vriendelijke groet,

10.2.e
DRB/RGO

10.2.e
Van: O.2.e
1
[mailtol 0.2.e rvr.org]
Verzonden: woensdaci 27 maaft 2019 12:55

2
Aari:1
.
e
O.

10.2.e

cc:10.2.e

-

BD/DRB/RG;10.2.e

;10.2.e

;10.2.e

Onderwerp; RE: Datum terste bijeenkômst klankbordgroep Pilot Consumentenzaken
Beste Leden van de Klankbordgroep,
Hierbij ontvangen jullie het Projectplan voor de Pilot en de offerteaanvraag die wij
hebben verzonden aan de beoogde externe auditor.
Intussen is er een datumprikker uitgegaan voor de eerste bijeenkomst, maar het blijkt
lastig om een dag te vinden waarop alle leden van de Klankbordgroep kunnen. Wij
blijven zoeken naar een datum op (redelijk) korte termijn waarop iedereen aanwezig
kan zijn.
Vriendelijke groet,

1 0.2.e
Van: 0.2.e
1
Verzonden: vrijdag 22 maart 2019 10:56
Aan:l 0.2.e
BD/DRB/RG’ <1 O.2.e
@minve
.
2
enj.nl>;IO.
<10.2.e @degeschillencommissie.nl>
cc:10.2.e
<10.2.e
@ser.nl>;l 0.2.e
@zigg
.
2
e
o.nl>;l0.
<10 2e
@rvr.o
.
2
e
rg>,lO.
<1O.2.e
rvr.org>
Onderwerp: RE: Datum Eerste bijeenkomst klankbordgroep Pilot Consumentenzaken
-

Dank, allen, voor jullie snelle reacties. 11 april gaat niet lukken, en kan dus uit de
agenda’s. Volgende week ontvangen jullie een datumprikker.
Vriendelijke groet,
10.2.e

Van 10 2 e
BD/DRB/RG <10 2 e
minvenj ni>
Verzonden: vrijdag 22 maart 2019 08:50
Aan:l 0.2.e
<1 0.2.e
degeschillencommissie,nI>;l 0.2.e
10.2.e (1rvr.org>

10.2e

<10.2.e

@ser.ni>,10.2.e

10 2 e

zggo nI> 10 2 e
<10 2 e
(arvr org> 10 2 e
<10.2.e
rvr.org>
Onderwerp: RE: Datum Eerste bijeenkomst klankbordgroep Pilot Consumentenzaken
Dag 102.e, k kan die middag ook niet. Ik ben van 11 tJm 19 april op vakantie

Groet lO.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 1 0.2.e
<1 0.2.e &degeschillencommissie.nI>
Datum: donderdag 21 mrt. U19 7:49 PM
Aan l02e9
<102e
rvrorg>
Kopie: 1 o.2:e
BD/DRB/RG <10.2.e

-

<10.2.e
ser.nl>,l 0.2.e
minvenj.nl>,l0.2e

zigao.nI>, 10.2e

<10.2.e
O.2.e

<10.2.e

<1O2.e

trvr.org>

rvr.org>,

Onderwerp: Re: Datum Eerste bijeenkomst klankbordgroep Pilot
Consumentenzaken
Dag 10.2e,
Ik kan helaas niet op die middag.
Met vriendelijke Qroet,

10.2.e
10.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 21 mrt. 2019 om 14:13 heeftl
volgende geschreven:

O.2.e

<10.2.e

rvr.org> het

Beste Leden van de Klankbordgroep,
Allereerst hartelijk dank voor jullie bereidheid om deel te nemen aan de
Klankbordgroep Pilot Consumentenzaken, die de Raad voor Rechtsbijstand

per 1 maart is gestart. Binnenkort ontvangen jullie verdere informatie over
de pilot.
We benaderen jullie nu eerst voor een praktisch punt, namelijk een datum
voor de eerste bijeenkomst. Onze concrete vraag is of datum, tijdstip en
plaats: 11 april
van 16,00
18.00 uur te Utrecht past in jullie agenda’s?
Graag jullie reacties; indien deze datum jullie niet schikt, volgt er snel een
datumprikker.
—

—

Dank en hartelijke groet,
Mede namens

1 0.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

Raad voor Rechtsbijstand 1 www. rechtwijzer.n 1
Email:10.2.e
rvc&rg.
Tel:

10.2.e____

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Justice and Security

316
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

102.e
prreryen. drs, HJ.B. BD/DGSenB
Toelichting Kamervragen vraag over vergoeding per zaak
LegalGuard
maandag 1 april 2019 11:35:16
-

Hoi Henrike,
Wat dacht je van deze toelichting voor de minister bij de kamervragen
over de pilot

Groet,
1O2.e

317!
Van;
Aan:
Onderwerp:
Datum:

!1O.2.e
Karrernari, drs. HJ.8,
RE: toelichting bij kamervragen LegalGuard
donderdag 4 april 2019 8:12:31
-

Hoi Henrike,
Zou je nog naar onderstaande mail kunnen kijken?
Zou mooi zijn als de Kamervragen
vandaag uit kunnen.
G ro rt,
Van: 1O.2.e
BD/DRB/RG
VerzoIéh:dihsdag2 april 2019 9:08
Aan: Karrenian,. drs. H.J.B. BD/DGSenB
Onderwerp: toelichting bij kamervragen LegalGuard
Hoi Henrike,
N a v informatie van 102e heb ik de toelichting op antwoo
rd op vraag 4 van de kamervragen
over LegalGuard aangepast. Zie hieronder.
Groet,
-

-

10.2.e

11.1

318j
-

BD/DJOA/JBOZ

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Karreman, drs. H.J.8. BD/DGRR
dinsdag 1 oktober 2019 18:38
10.2.éI BD/DJOA/JBOZ
FW: Samenwerking update experimenten
-

-

-

Van: Karreman, drs. H.J.B. BD/DGSenB
Verzonden: donderdag 13 september 2018 21:38
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: RE: Samenwerking update experimenten
-

-

Mooi! Leuk om te lezen, kleurt het beeld mooi in. Ik ga er zeker uit putten!
Het is inderdaad alweer druk, na de vakantie. Bij jullie vast ook. Ik praat graag bij over
een tijdje.
Kreeg nog een bericht vani O.2.e
waar ik nog niet op gereageerd heb omdat ze me vroeg eerst
met jullie af te stemmen. Hebben jullie een beeld wat ze daarmee bedoelt?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van:10.2.e

<10.2.e

rvr.org>

Datum: woensdag 12 sep. 2018 17:28
Aan: Karreman, drs. I-{.J.B. BD/DGSenB <h.j.b.karreman(minven.nl>
Kopie:
.
2
e
lO.
<1O.2.e
rvr.org
Onderwerp: Samenwerking update experimenten
-

-

Dag Henrike,
Het is alweer even geleden dat we elkaar voor het laatst hebben gesproken over een nauwe
re
samenwerking en onze activiteiten als kwartiermaker. Hopelijk heb intussen je een
fijne vakantie
gehaW Maar nu zit je alweer tot over je oren in het werk, begrijpen wij.
lO.
.
2
een ik dachten toch dat het goed is om je een korte
update te geven van onze activiteiten sinds
juli staccoto en alleen de highlights. We doen dat even per mail vanwege alle drukte
en hectiek.
Mocht je meer willen weten, dan weet je ons te vinden. En doe er waar mogelijk
en gewenst je
voordeel mee.
—

•

Pilot consumentenzaken met LegalGuard, de private tak van Achmea.
o Groen licht van beide directies nav de business case;

o Subsidieregeling (reeds afgestemd) gaat vandaag nog naar het departement ter

goedkeuring;

o 1000 zaken in looptijd van 1 jaar, start 1 november.
o Juridisch Loket zijn we blijven uitnodigen om mee te denken, maar geen reactie
anders

dan dat ze niet kunnen. Nu in kaderbrief opgenomen en jouw suggestie gedaan om
mee
te doen in pilot. Ze spreken er maandag over, horen we zojuist.
o In de bijlage kort het A4-tje (v.0.9) met meer info over de pilot.
o Wat volgt is verkenning met SER en SGC voor consumentenroute.

reikwijdte verzoek

bujten reikwijdte verr

Dat is het voor nu. Succes met de klus, Henrikel
Hartelijke groeten, mede 2
namen,
e
slo.

1O.2.e
1O.2.e
Raad voor Rechtsbijsta nci www. rechtwijzer,nl
mail:1O.2.e
drvr.orQ

Tel: 1O.2.e
1O.2.e
1O.2.e

Raad voor Rechtsbijstand www.rechtwizer.nJ
Email:jO.2,e rvr,orci

Tel:102e

!
2

32O

Raad voor Rechtsbij stand
Contact: 10.2.e

1O.2.e

yi-.org

1O.2.e

Pot Consurnentenzaken
Verkenning pilot

In het kader van het project Versterken regie verkennen de Raad voor Rechtsbijstand en
Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) de mogelijkheid van een pilot consumentenzaken.
Deze verkenning is ingegeven door:
De doelstelling
eerder, sneller
helpen;
De doelstelling
van klanten op

van de Raad om samen met maatschappelijke partners burgers
en goedkoper aan passende oplossingen voor hun problemen te
van SAR (en hun private dienst LegalGuard) om rechtsproblemen
effectieve en efficiënte wijze op te lossen en hen te ontzorgen.

De achterliggende redenen voor de Raad om met een rechtsbijstandverzekeraar een pilot
te doen is drieledig:
1.

2.

3.

Ervaring opdoen met andere aaribieders in het stelsel: Rechtsbijstandverzekeraars

hebben (nog) geen rol in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Niettemin zijn zij
interessante partners vanwege hun ervaring in het behandelen van grote aantallen
geschillen en de inrichting van hun processen, met onder andere geprotocolleerde
intake en behandelprocessen en het gebruik van data.
Uitproberen dienstverlening: Volgens opgave van SAR weten hun juristen in
consumentengeschillen een zeer hoog oplossingspercentage te behalen (in de
meeste gevallen zonder procedure) en een hoge klanttevredenheidsscore te
behalen. De pilot moet inzicht geven in de kwaliteit van de dienstverlening, de
effectiviteit van de oplossing, de klanttevredenheid en de mate van
kostenbesparing ten opzichte van de huidige kosten. Tevens zal uit de pilot
duidelijk worden in hoeverre de dienstverlening van LegalGuard aansluit bij de
behoeften van rechtsbijstandgerechtigde klanten.
Ontwikkelen van een business case met mogelijke kostenbesparing: De business
case die de Raad en SAR heeft ontwikkeld, wijst in de richting van een te behalen
besparing van €1O.1.c
-

Verzamelen van data en begin benchmark: De pilot beoogt door het flinke aantal
zaken (in verband met de aanbestedingsgrens: 750) tevens robuuste data te
produceren over (0e.) kenmerken van zaken/partijen, kosten van
(deel)behandeling/route, doorlooptijden, uitkomsten, klanttevredenheid. Tevens
ken op basis van de data een begin worden gemaakt met het opzetten van een
benchmark voor de behandeling van consumentenzaken.
5. Begin opiossngsoute/rech1shuippakJret: de pilot biedt bovendien kansen om
samen met andere geïnteresseerde spelers (concreet zijn dat SGC, SER en de
Consurnentenbond via de beslishulp op Rechtwjzer) te verkennen of een
oplossingsroute/rechtshulppakket voor consumentengeschillen kan worden
ontwikkeld, Inmiddels is contact gelegd met de SER in verband met de te
ontwikkelen routekaart en de activiteiten die om. de UvA en HiiL in dat kader
ontplooien. Ook wil de Geschillencommissie aangesloten worden op de pilot; zij
heeft toegezegd praktische ondersteuning te kunnen bieden aan de pilot, 0e. door
informatie en laagdrempelige toegang te verzorgen voor de klanten (en juristen)
die gebruik maken van module 1 en 2 van de pilot. Ten derde ken de beslishulp die
Rechtwijzer n samenwerking met de Consumentenbond in het voorjaar van 2019
ontwikkelt, onderdeel zijn van de route/pakket door consumenten te helpen bij het
maken van een geïnformeerde keuze voor het wel of niet ondernemen van actie en
de keuze voor zelfhulp of hulp van een dienstverlener.
4.

Opzet

In de pilot worden drie modules aangeboden:

Raad voor Rechtsbij stand
Contact
1.
2,

3.

102e

-

102e

jyizorg

102e

‘De klant zelf op weg helpen’: De module bestaat uit een juridische analyse van
het probleem en een persoonlijk advies aan de klant. De klant gaat vervolgens zelf
aan cie slag.
De klant buiten rechte naar het gewenste resultaat helpen : De module biedt ook
overleg over de gewenste en haalbare doelstelling en onderhandeling met de
wederpartij. Ook kan de klant geholpen worden bij het vinden van zijn weg naar
de Geschillencommissie.
‘De weg naar de ichtur is onvermideljk’: De module wordt uilgebreid met het
bepalen van een strategie, het opstellen van een dagvaarding en het
vertegenwoordigen van de klant bij de rechter,

De gedachte is dat de zaken door het callcenter van het Juridisch Loket worden ‘omgeleid’
naar LegalGuard. Het geel: daarbij om burgers met consumentengeschillen die normaliter
naar een advocaat worden verwezen én om burgers die het Juridisch Loket benaderen
voor de korting van €50. Tevens zullen rechtszoekenden die op Rechtwijzer zoeken naar
informatie over consumentenrecht naar de pilot worden verwezen. Bovendien worden
partners zoals sociale raadslieden, rechts-en wetswinkels en andere instanties op de
hoogte gebracht over de pilot.
Om burgers te stimuleren om mee te doen in de pilot wordt hen een lagere bijdrage in het
vooruitzicht gesteld. Hiertoe is een subsidieregeling opgesteld, die nog ter goedkeuring
aan de minister wordt voorgelegd.
Het overleg met het Juridisch Loket wordt op initiatief van de programmadirecteur
Redesign op 10 december 2018 herstart om te verkennen of en zo ja, hoe HJL kan
bijdragen aan de pilot.
Start

Als beoogde startdatum wordt gedacht aan het le kwartaal van 2019. De doorlooptijd van
de pilot is 1 jaar of korter, indien het maximum aantal zaken van 750 eerder is bereikt,
Monitoring en evaluatie

Het verloop van de pilot wordt periodiek gemonitord door het projectteam bestaande uit
medewerkers van LegalGuard en de Raad voor Rechtsbijstand. Evaluatie gebeurt door
middel van klanttevrecienheidsonderzoek (uit te voeren door het onderzoeksteam van de
RvR) en door middel van een steekproef waarin een externe expert een aantal afgeronde
zaken reviewt op kwaliteit van de dienstverlening en effectiviteit van de oplossing.
Tenslotte wordt gemeten in hoeverre er sprake is van kostenbesparing.
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