
 

 

     Petitie voor een redelijke vergoeding voor de sociale advocatuur 

     

     Ondanks duidelijke aanbevelingen van diverse commissies is er nog steeds geen zicht op een redelijke vergoeding voor sociaal   

       advocaten. De NOvA heeft een overbruggingsregeling gevraagd van 25 tot 30 miljoen euro voor een aantal jaren om de  

       acute nood te lenigen. Die oproep is door de minister genegeerd. Meer dan 70 procent van de sociaal advocaten overweegt  

       inmiddels te stoppen. Hierdoor kunnen mensen met een laag inkomen straks niet meer de hulp van een advocaat inroepen.  

       Binnen de gehele Nederlandse balie zijn inmiddels acties aangekondigd: in de eerste twee weken van januari 2020 hebben  

       advocaten zich massaal verhinderd gemeld voor piket. 

De advocatuur, vertegenwoordigd door de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten, 

roept de minister voor Rechtsbescherming en alle politieke partijen op hun verantwoordelijkheid voor 

een goede rechtsbedeling te nemen, de toegang tot de rechter te blijven waarborgen en voor volgend 

jaar eindelijk een redelijke vergoeding voor de sociale advocatuur te regelen. 

        

Den Haag, 7 november 2019 

     De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten 

 

Deze petitie is mede ondertekend door de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA), Nederlandse Vereniging van Jonge 

Strafrecht Advocaten (NVJSA), Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN), Vereniging van Familierecht Advocaten 

Scheidingmediators (vFAS), Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland 

(vPAN), Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA), Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht Advocaten (SSZ), Vereniging van 

Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS), Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA), Vereniging Asieladvocaten en -juristen 

Nederland (VAJN),  Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA,) Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA), 

Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA), Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP), 

Rotterdamse Vereniging BOPZ Advocaten (RVBA), Nederlandse Vereniging van Vervoerrecht Advocaten (NVVA), Vereniging 

Insolventierecht Advocaten (INSOLAD), Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten (VARSA), Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en 

Zedenslachtoffers (LANGZS), Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten 

(Disciplina) 


