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Betreft: acute nood sociale advocatuur

Geachte minister voor Rechtsbescherming,
Er zijn al genoeg rapporten en kamerbrieven beschikbaar waarin duidelijk wordt uiteengezet
waarom het onderhoud aan de financiering van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand hard
nodig is. De inhoud daarvan zal ik hier niet herhalen omdat ik weet dat die bij uw departement
genoegzaam bekend is. Die rapporten (2O15: Commissie Wolfsen en Commissie Duurzaam
stelsel; 2017: commissie van der Meer) zijn inmiddels al een paar jaar oud. En al die
aanbevelingen ten spijt is er voor de sociale advocatuur nog steeds geen perspectief op redelijke
vergoedingen.
Dit leidt er toe dat sociaal advocaten hun toga aan de wilgen hangen waardoor er straks - na jaren
van pilots en experimenten - wellicht verbeteringen aan het stelsel zijn aangebracht, maar er geen
advocaat beschikbaar is voor rechtzoekenden. U kunt dan mÍsschien wel een stelselwijziging op
uw naam hebben geschreven, maar de uitvoering daarvan zal haperen en de rechtzoekende staat
in de kou.
De vergoedingen aan socíaal advocaten dienen nu op een redelijk niveau te worden gebracht

zodat de toegang tot het recht straks niet slechts een relict is uit vergane tijden maar ook
daadwerkelijk nog bestaat. Dat zou een minister voor rechtsbescherming toch als muziek in de
oren moeten klinken. U kunt hier als stelselverantwoordelijke gelukkig ook de oplossing bieden:
een gewone oplossing voor een gewone sociaal advocaat.
Om die sociaal advocaat voor de rechtzoekende te behouden, nu en in de toekomst, stelt de NOvA
voor om de niet doorgevoerde indexering van het punttarief over de afgelopen jaren met
terugwerkende kracht door te voeren voor advocaten die aan bepaalde voorwaarden voldoen en
de indexering door te trekken tot2024 (de door u beoogde tijdspanne voor de inwerkingtreding van
het door u beoogde vernieuwde stelsel).
Het gaat om een extra vergoeding voor advocaten die jaarlijks tussen de 350 en 1500
Ëezoekadre
punten (reguliere toevoegingen en toeslagen voor extra uren) aan werk voor
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toevoegingenverrichten.De vergoedingzal per1januari2020 moeteningaanvoor
deze (beperkte) groep sociaal advocaten, het gaat hier om ca 34 procent van alle
advocaten die toevoegingswerk verrichten. Voor hen zou het punttarief vanaf dat
moment voor toevoegingswerk binnen de range van 350-í 500 punten, moeten worden
bijgesteld naar 124,70 euro excl. btw (ipv 108,57 euro excl. btw).
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De incidentele kosten hiervoor bedragen aldus tussen de 25-30 mln euro per jaar voor 2020 en de
drie jaren daarna.
Dit is het perspectief dat nu met ingang van 2020 geboden kan worden waardoor ca 2700
advocaten die werken binnen de toevoegingspraktijk niet alleen een redelijke vergoeding wordt
geboden maar ook de armslag hebben om zich te blijven kwalificeren binnen het verbeterde
stelsel. Verbeteringen waar de NOvA graag een bijdrage aan blijft leveren maar wel onder de
conditie dat op zeer korte termijn redelijke vergoedingen geboden worden.
Met vriendel ijke groet,
namens de algemene raad
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