1ste bach rechten

Sociologie en Rechtssociologie
Samenvatting

Q

uickprinter
Koningstraat 13
2000 Antwerpen
www.quickprinter.be

R

R04

7,00 €
p

Online samenvattingen kopen via
www.quickprintershop.be

Matthew Corion

Sociologie en Rechtssociologie

2018-2019

Inhoudsopgave
1 Sociologie: een wetenschap van de samenleving..............................................................................6
1.1 Op ontdekkingstocht door een bekend gebied? Over de eigen aard van de samenleving.........6
1.1.1 Een beeld van een titel.......................................................................................................6
1.1.2 Dagelijks leven…door bril van socioloog..........................................................................8
Over eten en drinken..............................................................................................................9
Emoties...................................................................................................................................9
Over sport.............................................................................................................................10
Over lifestyle en lijfstijl........................................................................................................10
Over Liefde...........................................................................................................................10
1.1.3 Nog een stap verder..........................................................................................................11
Echtscheiding.......................................................................................................................11
Zelfdoding............................................................................................................................11
Arbeid...................................................................................................................................12
Ziekte en dood......................................................................................................................13
‘Blue zones’..........................................................................................................................14
1.1.4 Conclusie..........................................................................................................................14
1.2 De samenleving is een veld van tegengestelde krachten.........................................................14
1.2.1 Individu en samenleving: een strijd tussen goed en kwaad.............................................15
1.2.2 De samenleving een vat vol mogelijkheden en beperkingen...........................................18
1.2.3 Solidariteit versus strijd...................................................................................................18
Solidariteit en cohesie..........................................................................................................18
Strijd en conflict...................................................................................................................20
1.2.4 Ongelijkheid versus gelijkheid.........................................................................................21
1.2.5 Conclusie..........................................................................................................................22
1.3 Waarmee zijn sociologen bezig? Sociologen doen aan sociologie.........................................22
1.3.1 Sociologie en wetenschap?..............................................................................................22
Meer wetenschap dan enkel natuurwetenschap....................................................................23
Laat de samenleving experimenten toe?..............................................................................24
1.3.2 Zijn sociale feiten eerbiedwaardig?.................................................................................25
1.3.3 Een eerste definitie van sociologie...................................................................................28
1.3.4 Sociologie structureert de empirische werkelijkheid.......................................................29
1.3.5 Sociologie ontdekt en verruimt........................................................................................30
1.3.6 Conclusie:.........................................................................................................................30
1.4 De ene bril is de andere niet. Van dagelijkse naar wetenschappelijke waarneming................31
1.4.1 We dragen allemaal een bril over selectieve waarneming...............................................31
1.4.2 Referentiekaders...............................................................................................................32
1.4.3 Breekpunt tussen common sense en wetenschap.............................................................32
Strikte kwaliteitscontrole......................................................................................................33
Waar staan paradigma’s voor?..............................................................................................33
De empirische cyclus............................................................................................................33
1.4.4 Fundamenten....................................................................................................................34
Positivisme...........................................................................................................................34
Interpretivisme......................................................................................................................36
Kritisch realisme...................................................................................................................36
Antropologie.........................................................................................................................37
1.5 Methoden.................................................................................................................................38
1

Matthew Corion

Sociologie en Rechtssociologie

2018-2019

1.5.1 Historische methode.........................................................................................................38
1.5.2 Observatie........................................................................................................................39
1.5.3 Survey..............................................................................................................................40
2 Sociale ongelijkheid wordt georganiseerd over sociale klassen, macht en mobiliteit en organisaties
............................................................................................................................................................41
2.1 Ongelijkheid is van alle tijden.................................................................................................41
2.1.1 Verscheidenheid en ongelijkheid: een raamwerk.............................................................42
2.1.2 Breuklijnen brengen ons nog een stap verder..................................................................43
2.1.3 Vier types sociale verschillen...........................................................................................43
Sociale differentiatie.............................................................................................................43
Sociale fragmentering...........................................................................................................44
Sociale ongelijkheid.............................................................................................................44
Sociale uitsluiting.................................................................................................................44
2.1.4 Georganiseerde vormen van ongelijkheid........................................................................44
2.1.5 Standen, kasten en klassen...............................................................................................45
Is een ongelaagde samenleving mogelijk?...........................................................................45
De klassensamenleving........................................................................................................46
2.2 Samenvatting...........................................................................................................................47
3 Over maatschappelijke veranderingen en paradigma’s...................................................................47
3.1 Scholen in de sociologie. Eenheid in verscheidenheid, verscheidenheid in eenheid..............47
3.1.1 Even herinneren: de typologie.........................................................................................47
3.1.2 Symbolisch interactionisme en ethnomethodologie.........................................................48
Grondleggers........................................................................................................................48
Symbolisch interactionisme (interpretivisme)......................................................................50
Etnomethodologie................................................................................................................50
Kritiek...................................................................................................................................51
3.1.3 Structuurfunctionalisme (positivisme).............................................................................51
De Voorvader: Emile Durkheim...........................................................................................52
Talcott Parsons en Robert Merton en Niklas Luhman..........................................................52
3.1.4 Conflictsociologie (of kritisch realisme)..........................................................................52
Enkele voorbeelden uit een staalkaart..................................................................................53
Karl Marx:............................................................................................................................54
3.1.5 Samenvatting....................................................................................................................55
1 Wat is rechtssociologie?..................................................................................................................56
1.1 Inleiding...................................................................................................................................56
1.1.1 Empirische methode:........................................................................................................56
1.1.2 Doctrinaire methode.........................................................................................................56
1.1.3 Waarom Rechtssociologie?..............................................................................................57
1.2 Het belang van de sociologie voor de beoefening van het recht.............................................60
1.2.1 De pleinvrees van juristen................................................................................................60
1.2.2 Sire, il n’y a plus des intellectuels....................................................................................60
1.2.3 Rechtenstudenten zijn niet alleen studenten in het recht.................................................60
1.2.4 De rechtenstudie als beroepsopleiding.............................................................................61
1.2.5 Juristen en sociologen......................................................................................................62
1.2.6 Sociologisch anti-instrumentalisme.................................................................................62
1.2.7 Marginaliteit van de rechtssociologie..............................................................................64
1.2.8 Voor een consequente scheiding van academische en politieke macht............................64
1.3 Een rechtssociologische analyse van de juridisering van de samenleving..............................64
2

Matthew Corion

Sociologie en Rechtssociologie

2018-2019

1.3.1 Inleiding...........................................................................................................................64
1.3.2 Omschrijving....................................................................................................................65
Toenemende juridisering......................................................................................................65
Wereldwijd fenomeen...........................................................................................................65
1.3.3 Determinanten van juridisering........................................................................................66
1.3.4 Dieperliggende oorzaak...................................................................................................67
1.3.5 Gevolgen: negatief...........................................................................................................70
1.3.6 Gevolgen: positief............................................................................................................72
1.3.7 Leven met juridisering.....................................................................................................73
1.3.8 Tot slot..............................................................................................................................73
2 Regelgeving.....................................................................................................................................73
2.1 Inleiding...................................................................................................................................73
2.2 Deregulering als maatschappijvorming een rechtssociologische probleemstelling................76
2.2.1 Vragen bij een debat.........................................................................................................76
“Multiplication abracadabrante des lois?”...........................................................................76
Overregulering?....................................................................................................................78
Deregulering: hoe?...............................................................................................................79
2.2.2 Maatschappelijke probleemstelling gepreciseerd............................................................80
2.2.3 Regulering en instrumentalisering van het recht..............................................................81
Historische duiding...............................................................................................................81
Bredere inbedding................................................................................................................82
2.3 From vision to reality: Ex post evaluation of legislation.........................................................82
2.3.1 Waarom wetsevaluatie?....................................................................................................82
Probleemstelling:..................................................................................................................82
Definitie................................................................................................................................82
Types....................................................................................................................................83
Algemene criteria.................................................................................................................83
Situatie in België en Vlaanderen..........................................................................................83
3 Formele conflictbeslechting............................................................................................................83
3.1 Inleiding...................................................................................................................................83
3.2 Straffen tussen rede en gevoel.................................................................................................84
3.2.1 Straffen is méér dan het bestrijden van criminaliteit.......................................................85
3.2.2 De straftoemeting als betekenende sociale praktijk.........................................................87
3.2.3 Gevangenisstraf en alternatieven.....................................................................................89
3.3 Civil litigation in Belgium: the reconstruction of the pyramid of legal disputes – a
preliminary report..........................................................................................................................90
3.3.1 Inleiding...........................................................................................................................90
3.3.2 Conceptuele beschouwingen............................................................................................90
Het eerste niveau van de pyramide: baseline.......................................................................91
Tweede niveau van de pyramide: dispute assessment process (vaststelling als geschil).....91
Derde niveau: dispute handling process (geschilbeslechting zelf).......................................91
3.3.3 Data..................................................................................................................................92
3.3.4 Reconstructie van de piramide.........................................................................................92
Baseline: aantal ervaren situaties.........................................................................................92
Tweede niveau: dispute assessment process.........................................................................92
Niveau van geschilbeslechting.............................................................................................93
Enkele overwegingen over “drop out”.................................................................................93
3.3.5 Conclusies.......................................................................................................................93
3

Matthew Corion

Sociologie en Rechtssociologie

2018-2019

3.3.6 Correcte piramide.............................................................................................................93
3.3.7 Alternatieve piramide.......................................................................................................94
4 Informele conflictbeslechting..........................................................................................................95
4.1 Inleiding...................................................................................................................................95
4.2 Mediatie, de derde weg..........................................................................................................101
4.2.1 De vlag en de lading.......................................................................................................101
Begrippen...........................................................................................................................101
Grondslagen........................................................................................................................102
Nieuw?................................................................................................................................102
4.2.2 Drie belangrijke uitdagingen..........................................................................................102
Proceduralisering................................................................................................................102
Institutionalisering..............................................................................................................103
Professionalisering.............................................................................................................103
4.2.3 Maatschappelijke trends als achtergrond.......................................................................103
Gediversifieerde multiculturele samenleving.....................................................................103
Internationalisering en globalisering..................................................................................103
Technologisering................................................................................................................103
4.2.4 Besluit............................................................................................................................103
4.3 Wie klaagt bij de ombudsman en wat zijn de effecten van zijn werk?..................................104
4.3.1 Introductie......................................................................................................................104
Taken en bevoegdheden.....................................................................................................104
4.3.2 Geschiedenis: een geschenk uit het noorden?................................................................105
De ombudsman in België en Nederland.............................................................................105
4.3.3 Het profiel van de klager bij de ombudsman.................................................................105
Mattheus-effect...................................................................................................................105
4.3.4 Effecten van het ombudswerk........................................................................................106
Regelgevers plukken de vruchten van ombudswerk..........................................................106
4.3.5 Tot slot: meerwaarde van de ombudsman voor de democratie......................................106
5 Juridische beroepen.......................................................................................................................106
5.1 Inleiding.................................................................................................................................106
5.2 Het recht leidt tot alles, zelfs de balie. Een sociografie van juristen en advocaten...............109
5.2.1 Juridische beroepen algemeen overzicht........................................................................109
1 De rechtenopleiding........................................................................................................109
2 Studenten en afgestudeerden in de rechten aan de universiteit.......................................110
5.2.2 De diverse juridische beroepen......................................................................................111
1 De advocatuur..................................................................................................................111
2 Het notariaat....................................................................................................................115
3 De magistratuur...............................................................................................................115
4 De gerechtsdeurwaarder..................................................................................................117
5 De bedrijfsjurist...............................................................................................................117
5.2.3 Conclusies......................................................................................................................118
6 Handhaving....................................................................................................................................118
6.1 Inleiding.................................................................................................................................118
6.2 Handhaafbaarheid als aandachtspunt bij de totstandkoming van regelgeving......................119
6.2.1 Sociaalwetenschappelijke inzichten...............................................................................119
Perspectief van handhavingsinstanties...............................................................................119
Perspectief van de doelgroepen..........................................................................................121
6.2.2 De tafel van 11...............................................................................................................122
4

Matthew Corion

Sociologie en Rechtssociologie

2018-2019

6.3 Vervormende spiegels tussen politie en gemeenschap...........................................................127
6.3.1 Over- en underpolicing van groepen, niet van buurten..................................................127
6.3.2 Overpolicing van lastige klanten....................................................................................128
6.3.3 Underpolicing en verwaarlozing....................................................................................129
6.3.4 Twee zijden van dezelfde medaille................................................................................131
6.3.5 Aversie tegen COP-discours, en toch ernaar handelen...................................................132
6.3.6 Relatie tussen intern vertoog en aanpak.........................................................................132
7 Rechtshulp.....................................................................................................................................134
7.1 Inleiding.................................................................................................................................134
7.2 Naar een maatschappelijk verantwoorde rechtshulpverlening: juridische bijstand in België
aan een grondige herziening toe?.................................................................................................134
7.2.1 Rechtshulpverlening in veranderende maatschappelijke en politieke context...............134
Historiek.............................................................................................................................134
Welvaartstaat en juridisering: naar een gewijzigde context voor RHV?............................136
Kritische benadering van RHV: meer dan noodzakelijk....................................................137
7.2.2 Maatschappelijk verantwoorde rhv................................................................................138
Publiek of privaat?..............................................................................................................138
Rh en sociaal werk.............................................................................................................138

5

Matthew Corion

Sociologie en Rechtssociologie

2018-2019

Sociologie
1 Sociologie: een wetenschap van de samenleving
1.1 Op ontdekkingstocht door een bekend gebied? Over de
eigen aard van de samenleving
Socio-logie
• Hybride combinatie Latijn en Grieks (‘Barbaars’ volgens Jhr. Mr. J. De Bosch Kemper,
1863)
• Socius= metgezel
• Logos = leer, kunde
 wetenschap van de samenleving
Onderscheid met andere sociale wetenschappen
• Psychologie:
• Antropologie: culturen van ‘primitieve’ volkeren
• Politieke wetenschappen:
• Economische wetenschappen:

1.1.1 Een beeld van een titel
Onze spellen = de afspiegelingen van de manieren waarop we samenspelen en dat de samenleving
het speelveld is waarop die spellen zich afspelen.
• Fundamenteel sociologische verhouding tussen
◦ samenleving
◦ sociale spelregels
◦ maatschappelijke actoren
◦ spellen

Spelregels

Lijnen

Metaforisch speelveld

Werkelijke samenleving

Bepaald door
• nationale en internationale
sportbonden
• goede gewoontes
• informele regels

Bepaald door
• beleefdheidsregels
• personeelsstatuten
• GAS-boetes
• wetten en decreten (ook EU)

Overtreding → sanctie naargelang de
ernst
• gele kaart
• rode kaart

Overtreding → sanctie naargelang de
ernst
• geldboete
• gevangenisstraf

Binnen de lijnen lopen de spelers die
mogen deelnemen

Binnen de lijnen lopen de spelers die
mogen deelnemen
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Buiten de lijnen staan spelers die niet
mogen meedoen
• handelingsonbekwamen
• minderjarigen
• gevangenen

Sommige handelingen mogen mogen Sommige handelingen mogen mogen in
in bepaalde zones wel in andere niet
bepaalde zones wel in andere niet
• geen buitenspel op eigen helft
• publieke ruimte
• nergens handenspel of tackelen
• particuliere ruimte
langs achter
• zwaardere bestraffing in
strafschopzone
Posities

Elke speler bekleed een positie
• flankverdediger
• centrale verdediger
• middenvelder
• doelwachter
• spits

Spelersrollen

Elke positie leidt tot een specifieke
Van sommige beroepen verwachten we
taak
• creativiteit
• keeper: doelpunten voorkomen
• spektakel en risico’s
• verdediger: aanvaller
tegenhouden
Van andere beroepen hopen we van niet
• middenvelders: aanval inzetten
• spits: aanval afmaken

Status

Aanvallers = hoger gewaardeerd dan
verdedigers maar toch iedereen nodig
om het spel te spelen.

Communicatie Spelers communiceren zowel met
eigen spelers als met spelers van de
tegenpartij
• aanmoedigen
• uitschelden
• anticiperen
Taakverdeling Elke ploeg heeft een kapitein die van
en Hiërarchie hogerhand wordt aangeduid

Geheel van posities: beroepsposities →
arbeidsverdeling
• productie voorbereiden
• productie ondersteunen
• productie organiseren
• productie

Flitsende jobs en beroepen die nauwelijks
aandacht krijgen maar toch niet minder
belangrijk zijn.
•
•
•
•

praten
roepen
gesticuleren
bellen en sms’en

Formele leiders die via officiële kanalen
op die positie terechtkomen en informele
leiders

Inspanning

Wie onvoldoende bijdraagt wordt van Wie onvoldoende bijdraagt wordt van het
het veld gehaald
veld gehaald
• kansen missen
• ontslagen
• fouten maken
• op pensioen

Andere
motieven

Winnen = officiële doel
Andere motieven
• winstpremie

Politieke partijen willen politieke macht
bekomen, ondernemingen willen winst,
vakbonden willen de belangen van hun
7
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7 Rechtshulp
7.1 Inleiding
Rechtshulp = het op georganiseerde wijze verlenen van diensten door deskundigen ter voorkoming
van en in probleem- en/of conflictsituaties, die met toepassing van rechtsregels al dan niet met
gebruikmaking van juridische procedures kunnen worden behandeld
• Historische beschrijving: bestudering van de rechtshulpbeweging die aandacht vroeg om
voor de noden van de rechtszoekenden en vaststelden dat er tal van leemtes waren, drempels
die de toegang tot het gerecht belemmeren, wat in de welvaartsstaat na WOII niet meer
aanvaard kon worden
• hangt samen met toenemende mate van juridisering
• in de 6e staatshervorming overgeheveld naar de gemeenschappen
• in Nederland het onderwerp van beleidsmatig sociologisch onderzoek
• internationaal: meer aandacht naar drempels toegang tot en mobilisering van het recht

7.2 Naar een maatschappelijk verantwoorde
rechtshulpverlening: juridische bijstand in België aan een
grondige herziening toe?
7.2.1 Rechtshulpverlening in veranderende maatschappelijke en
politieke context
Juridische dienstverlening
• meestal bestudeerd vanuit positie juridische dienstverleners
• Beperkt zich tot oplossen juridische problemen
• Maar….dagelijkse problemen van mensen zijn niet te herleiden tot hun ‘juridische
component’ maar moeten gesitueerd worden in hun sociale context
 Deze tekst bekijkt ideale rechtshulp als ‘maatschappelijk verantwoord’ (intra- en
interdisciplinair)

Historiek
Rechtshulpverlening ken verschillende gedaanten afhankelijk van de maatschappelijke en politieke
context waarbinnen zij haar bestaansreden vindt
• heeft nood aan maatschappelijk draagvlak met verschillende professionals die op
verantwoorde wijze de potentieel juridisch geladen problemen van rechtszoekenden willen
duiden en aanpakken
• domein waarin juristen en sociaal werk een belangrijke opdracht hebben
• sinds sociale acties ‘60 en ‘70 meer en meer verzakelijkt
• tal van schotten tussen juridische en sociale aanpak van sociaaljuridische problemen
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Rechtshulpverlening in België:
• actiestrategieën van sociale rechtshulpbewegingen die de machtsverhoudingen in het recht
aan de kaak stelden en het recht als een strijd zagen tussen de kapitalistische samenleving
• → wetswinkels, advocatencollectieven die zich toelegden op rechtsdomeinen die niet steeds
door hen werden bestreken
◦ heeft niet geleid tot een fundamentele wijziging van de rechtshulpverlening
◦ in Nederland werden deze bureaus de spil in de sociale rechtshulpverlening
• 1980: de kritische sociale rechtshulpbeweging verdwijnt
◦ specialiseerde zich in bepaalde deeldomeinen (bv. Huurrecht via sociale huurders)
◦ kregen onderdak in sociale centra bemenst met mensen die voorzagen in
rechtshulpverlening
◦ rechtshulplandschap was zeer divers en gefragmenteerd
• wet 23 november 1998 op juridische bijstand
◦ wetgever heeft via de oprichting van commissies voor juridische bijstand geprobeerd om
meer samenwerking en coördinatie te bewerkstelligen tussen de verschillende
rechtshulpverleners (niet gelukt)
◦ in Nederland is rechtshulpverlening van een ideologisch geïnspireerde hulpverlening
geëvolueerd naar een meer verzakelijkte dienstverlening (2005 juridische loketten)
• rechtshulpbewegingen wilden een brug vormen tussen de zwakkere rechtsgebruikers en
effectieve toegang tot het gerecht
◦ stonden voor sociale actie (inspiratie bij sociaal werk voor mensen in nood)
◦ wilden via juridisch bijstand de verbinding leggen tussen zwakkeren in de samenleving
en hun dagdagelijkse juridische vragen en behoeften
• rechtshulp in haar verzakelijkte vorm is nog steeds het domein van juristen (in België en
Nederland)
• beperkte aandacht voor relatie tussen rechtshulp en sociaal werk en de samenwerking tussen
beide
relatie rechtshulp en sociaal werk =/= evident door enkele determinanten die niet onmiddellijk
overbrugbaar zijn maar niet perse moeten leiden tot een onmogelijke verhouding
• het recht is als overheidsinstrument een grote rol gaan spelen in de ontwikkeling van sociale
welvaartsstaat
◦ naarmate sociale verhoudingen vertaald worden in juridisch afdwingbare normen →
toename van de vraag naar rechtshulpbeweging
◦ sociale problemen worden meer in termen van juridische problemen vertaald of wil de
overheid de rechtspositie van haar burgers verbeteren → responsabilisering en activering
◦ juridisering heeft als risico dat het recht zichzelf uitholt
• implicaties voor de rol en functie van rhv in de door de overheid gestuurde publieke ruimte
waartoe ook de rechthulp behoort
◦ juridische bijstand = overheidstaak (art. 23 Gw.) die grotendeels wordt opgeëist door
private professionals en organisatie die ook van de overheid verwachten dat zij de
dienstverleners vergoed
135
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◦ spanning tussen sociale rhv (bv. huurdersbond) en traditionele rhv (bv. Advocaat)
▪ beide manifesteren zich op dezelfde markt (complementair of als concurrenten)
▪ deze markt wint steeds meer aan belang (toenemend aantal juristen)
maatschappelijk verantwoorde rechtshulpverlening wil de rol en de functie van de
hedendaags rechtshulpverlening verantwoorden binnen de sociale context waarbinnen zij
plaatsvindt

Welvaartstaat en juridisering: naar een gewijzigde context voor RHV?
Sociale welvaartsstaat probeert doelstellingen via de uitvaardiging van rechtsregels te realiseren
• Juridisering van de samenleving: belang van het recht neemt toe in de samenleving
◦ verdere uitbouw van de rechtsbescherming van de burger en de toekenning van
subjectief opeisbare rechten
◦ zich in het maatschappelijk verkeer begeven heeft meestal juridische implicaties die niet
om het eerste moment onzichtbaar zijn totdat
▪ regels worden als zichtbaar als mensen zich vragen beginnen te stellen
▪ hun verhouding als juridisch beginnen te omschrijven
▪ hun rechten gaan thematiseren of mobiliseren → toename van de geschillen
◦ ingewikkeldheid van de regelgeving kan er toe leiden dat zwakkere groepen die het
meest nood hebben aan het opeisen van subjectieve rechten hun weg niet meer vinden
• kunnen maatschappelijke of sociale conflicten enkel via het recht een oplossing vinden,
worden andere intermediairs niet uit het oog verloren
◦ paradox: sociale verhoudingen vertaald in juridische normen
▪ hollen zichzelf uit als instrument tot conflictbeslechting
▪ tasten de legitimiteit aan van de normen die worden opgelegd door de rechtsstaat
▪ wijst erop dat de maakbaarheid van de samenleving via het recht niets steeds de
ideale oplossing is
• toenemende juridisering dwingt rechtshulpverlening tot aanpassing van haar dienstverlening
◦ ondanks de sterk uitgebouwde stelsels zijn er nog vele zwakkere groepen die kampen
met sociale problemen met een sterke juridische connotatie
◦ uitsluiting blijft een feit
Het volstaat niet om juridische aspecten verbonden aan sociale problemen van rechtszoekenden te
onderkennen en hieraan te remediëren
• band tussen sociale uitsluiting en rechtshulpverlening
◦ problemen kunnen niet tot hun louter normatief gehalte herleid worden
• juridische bijstand heeft nood aan heroriëntering
◦ situaties met juridische connotatie die niet noodzakelijk een oplossing vinden via recht
• definitie potentieel geladen juridische problemen (Currie, 503)…’possibly more
appriopriately by other means’
◦ eender wel ernstig probleem kan een juridisch probleem worden
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◦ eens het als dusdanig is benoemd vindt het niet onmiddellijk een oplossing via het recht
maar zelfs langsheen het recht
◦ de wijze waarop een probleem wordt gepercipieerd bepaald niet op welke wijze dit
probleem verklaard of opgelost zal worden → er zijn tal van andere wegen
het recht heeft een belangrijke impact op dagdagelijkse handelingen
◦ rhv moet de rechtszoekenden informeren en adviseren over hun rechten, verplichtingen,
procedures en oplossingsstrategieën en hen hierin ondersteunen
◦ hoe eerder een potentieel probleem wordt opgemerkt hoe kleiner de kans op escalatie
◦ zeker van belang omdat potentieel geladen juridische problemen niet eendimensioneel
maar multidimensioneel zijn: vereist samenwerking tussen verschillende actoren
▪ Bv: Verlies werk  huisvesting weg  relatiebreuk….

Kritische benadering van RHV: meer dan noodzakelijk
•
•

•

•

•

1970s: kritische, ideologische (‘marxistisch’) rechtshulp
◦ Sociale actie, wetswinkels, advocatencollectieven
1980s: overheidsgestuurde, pragmatische aanpak
◦ Financiering en inhoud door overheid bepaald
◦ Overheid wil duidelijk meetbare prestaties = neoliberal, instrumenteel
2000s: groeiende kritiek op neoliberaal model (Dominelli)
◦ Leidt tot ‘commodificatie’ van rh
◦ Spanning tussen sociale rechtvaardigheid en marktwerking (V&A)
◦ Nieuwe aandacht voor focus op maatschappij: sociale context, machtsonevenwicht
(klasse, etnicititeit, gender…)
◦ Inspiratie bij sociaal werk: samenleving is een sociale constructie
▪ het speelt zich af in de ervaring tussen mensen, hun verhoudingen en de wijze
waarop zij deze behouden, vormen, ontwikkelen, en bestendigen binnen sociale
instituties maar ik in politieke en collectieve instituties
Kortom, rh vraagt om breder sociaal-juridisch perspectief
◦ Potentieel juridische problemen hebben immers sociale dimensies (bv. Op domein van
welzijn)
◦ Operationeel: globale samenwerking tussen juridische dienstverleners en sociale werkers
▪ 1: Multilegal approach: samenwerken van jur en soc professionals met hun
onderscheiden aanpak binnen een organisatie
▪ 2: Intra-legal approach: integreren van werkmethodes en vaardigheden van beide
soorten professionals (juridisch + clientgericht benadering/kritisch sociaal werk)
◦ positieve en negatieve ontstaansreden
▪ negatief: drempels en een gebrek aan kennis maakten rhv ontoegankelijk
▪ positief: groeiende behoefte om zich te laten bijstaan → beroep op niet-juristen =
noodzakelijk
Maar…..samenwerking niet evident owv wederzijdse waardeoordelen!
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7.2.2 Maatschappelijk verantwoorde rhv
Publiek of privaat?
Juridische markt is zeer verscheiden
• Privaat: advocatuur wil als professie rh behouden bij ‘commodificatie’ van juridische
diensten
• Publiek: art. 23 Gw. (Ook in andere landen neemt overheid de financiering van rh op zich)
• Reactie van juridische professie is sterk:
◦ wil greep behouden op rh
◦ Put kracht uit eigenschappen als ‘professie’ → steeds minder als homogeen gezien
◦ Paradox: ‘private’ juridische professie wil belangen behartigen van de zwakste
rechtszoekenden
◦ Oplossing: erkenning van professionele kwaliteiten van andere beroepsgroepen in
kennismaatschappij  nood aan interdisciplinaire aanpak en samenwerking

Rh en sociaal werk
Mensen met veel problemen zien niet meteen de juridische dimensies van sommige van die
problemen
• Bij identificatie van problemen door welzijnswerkers moet er meer oog zijn voor juridische
component
• Bij oplossing van juridische problemen hoeft niet meteen een juridische oplossing als de
beste gezien worden
• Recht en welzijn
◦ Complementair
◦ Maar recht blijft vertrekpunt (want rhv)
Combineren recht en sociaal werk?
• Sociale werkers zien niet tijdig de juridische probleemdimensie
◦ Toch hebben zij vele rechtsvakken
▪ problemen van mensen analyseren en oplossen via rationeel-technische benadering
▪ werken langsheen het recht via een moreel-ethische benadering
◦ Recht kan een sociale hefboom zijn: grondrechten en mensenrechten
▪ sociale grondrechten: emancipatie op maat en persoonsgericht
• Juristenopleiding is gericht op het individu met zijn huidig juridisch probleem
◦ Maar wat met zwakkere individuen?
• Verschillende ethische en deontologische principes (bv beroepsgeheim)
• Verschillende rolpercepties
◦ Advocacy model = woordvoerder van de belangen van de client (nomocratisch)
◦ Best interest model = wat is best voor de client? (teleocratisch)
◦ Integrale aanpak: niet enkel materiele maar ook immateriele problemen; niet enkel
individuele maar ook maatschappelijke problemen
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Terugkerend naar de rhv: een jurist moet
• Competent zijn in het juridisch vakgebied
• Ook ruimere competenties beheersen  dit is een interdisciplinair perspectief: uitwisseling
van competenties en vaardigheden wordt zowel vanuit juridische als sociale hoek begrepen
• Intradisciplinariteit houdt verder in dat de jurist voeling heeft met globale context van client
en methoden en referentiekaders van sociaal werk worden overgenomen
• Concreet: moet sociale rechtvaardigheid bekomen en niet enkel formele rechtvaardigheid
◦ 1. jurist begrijpt context, begrijpt perceptie van client, bekijkt impact op korte en lange
termijn
◦ 2. problemen zijn niet louter individueel maar vinden plaats in bepaalde gemeenschap
◦ 3. empowerment van cliënt is meer dan enkel juridische problematiek oplossen
Besluit: maatschappelijk verantwoorde rechtshulp houdt in dat zij interdisciplinair is
• uitwisseling van competenties en vaardigheden vanuit zowel juridische als sociale hoek
begrepen en erkend
• jurist of advocaat: juridische dienstverlener die voeling heeft met globale context van zijn
cliënt en de methodieken en het referentiekader van het sociaal werk in zijn handelen
implementeert
• sociaal werker: moet zijn rechtsbewustzijn binnen de sociale context waarin hij handelt
verder aanscherpen om zelf reeds enkele handelingen te kunnen stellen of te kunnen
detecteren dat verdere doorverwijzing en opvolging noodzakelijk is
• hiervoor moet plaats gemaakt worden in de opleiding
• ook in professionele juridisch dienstverlening moet gezocht worden naar een institutionele
verankering van dergelijke vormen van samenwerking
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