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Geachte,
Deze week hebben wij vernomen dat demissionair minister Dekker op de komende begroting 154
miljoen euro reserveert voor de gefinancierde rechtsbijstand. De Nederlandse orde van advocaten
(NOvA) is zeer verheugd over dit nieuws. De NOvA heeft zich – samen met
advocaten(specialisatie)verenigingen, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, en
de Raad voor Rechtsbijstand – jarenlang ingezet om een redelijke vergoeding voor sociaal
advocaten te realiseren.
Deze noodzakelijke financiële steun wordt gebruikt om scenario 1 van het rapport van de
commissie-Van der Meer (2017) uit te voeren. Na ruim twintig jaar wordt het achterstallig
onderhoud gedaan en worden de puntentallen per zaak geüpdatet. Hierdoor zullen de
vergoedingen voor sociaal advocaten in verhouding komen met het aantal uren dat nodig is om
kwalitatieve rechtshulp te verlenen aan kwetsbare rechtszoekenden. Hopelijk wordt hiermee ook
de uitstroom van sociaal advocaten uit het stelsel een halt toe geroepen, zodat kwetsbare
rechtzoekenden in de toekomst een advocaat kunnen blijven vinden voor bijvoorbeeld hun
echtscheiding, problemen met de Belastingdienst of een conflict met de huurbaas. Deze financiële
steun zien wij als een overwinning voor de toegang tot het recht.
Uw steun hierbij is onontbeerlijk geweest en daarvoor willen wij u hartelijk bedanken. Zonder uw
blijvende aandacht voor dit onderwerp en de steun voor de motie Van Nispen/Azarkan en de
motie Ploumen/Klaver c.s. had het demissionaire kabinet deze stap zeer
waarschijnlijk niet gezet.
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De NOvA gaat verder met de gewenste verbeteringen binnen het stelsel. Een voorbeeld is het
verbeteren van de eerstelijns rechtshulp door de sociale advocatuur, het Juridisch Loket, de Raad
voor Rechtsbijstand en sociaal raadslieden intensiever met elkaar te laten samenwerken en hen
daarvoor ook de juiste tools te geven, zoals in onze pilot Samenwerken in de eerste lijn.1
Ook het project onder leiding van kwartiermaker en oud algemeen deken Walter Hendriksen over
versterking onderlinge solidariteit binnen de balie blijft doorgaan. Wij blijven graag met u in
gesprek over hoe we achterstallig onderhoud in de toekomst kunnen voorkomen. Ten slotte willen
we met u naar de gehele justitieketen (politie, OM, rechtspraak) kijken, om te zorgen dat alle
raderen van de rechtsstaat het naar behoren doen.2
Laten we gezamenlijk de toegang tot het recht blijvend verankeren!

Met vriendelijke groet,
mede namens de algemene raad,

Raffi van den Berg
algemeen secretaris
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