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Datum 14 april 2020 
Onderwerp Tijdelijke steunmaatregelen voor advocaten binnen het stelsel van 

gefinancierde rechtsbijstand in verband met de 
 
 
Geachte heer De Leest, 
 
Onder verwijzing naar uw brief van 30 maart jl. waarin u om extra 
steunmaatregelen vraagt voor advocaten binnen het stelsel van de gesubsidieerde 
rechtsbijstand in verband met de coronacrisis, bericht ik u als volgt. 
 
Ik herken uw standpunt dat door de coronacrisis de financiële positie van 
advocaten in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand onder druk kan komen 
te staan. Daarbij is het wel noodzaak om te bezien welke maatregelen nodig zijn, 
in hoeverre al gebruik kan worden gemaakt van bestaande generieke 
maatregelen, maar ook om in te schatten wat de interactie is tussen de 
verschillende maatregelen. 
 
Vanuit mijn stelselverantwoordelijkheid hecht ik aan een voldoende aanbod van 
advocaten die deelnemen aan het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Een 
drietal maatregelen voor de korte termijn is al door de raad voor rechtsbijstand in 
nauw overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten en mijn ministerie 
genomen. De raad voor rechtsbijstand heeft - gelet op zijn wettelijke taak - een 
beleidsregel opgesteld en gepubliceerd waarmee de bijzondere voorschotregeling 
vorm is gegeven (Staatscourant, 19916 7 april 2020). Verrekening met 
toegekende vergoedingen zal pas per 1 januari 2021 gestart worden, verspreid 
over vier maandelijkse termijnen. Mochten de omstandigheden door het COVID-
19 virus daarom vragen, dan kan de raad voor rechtsbijstand bepalen dat er een 
suppletoir voorschot wordt aangeboden, dan wel dat de verrekening over een 
langere termijn verspreid wordt.  
 
Een procedure en een eerste zitting vallen als gebruikelijk onder de forfaitaire 
vergoeding. Wordt in een zaak, door de maatregelen rond COVID-19/corona, een 
tweede behandeling schriftelijk of via een audio/videoverbinding afgedaan waar 
normaal gesproken een zitting zou plaatsvinden, dan kan een zittingstoeslag 
verleend worden. Dit beleid geldt (met terugwerkende kracht) vanaf 16 maart 
2020 tot nader order voor álle rechtsgebieden. Ook de vergoeding in 
vreemdelingenbewaringszaken (art. 14a Bvr) wordt niet gekort als de behandeling 
schriftelijk wordt afgedaan waar normaal gesproken een zitting zou plaatsvinden. 
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Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
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Daarnaast heeft de raad voor rechtsbijstand de declaratiemogelijkheden in extra 
urenzaken uitgebreid. Normaliter kan in deze zaken pas aan het einde van de 
zaak (of als een vervolgverzoek daartoe wordt ingediend) een vergoeding worden 
uitgekeerd. De raad voor rechtsbijstand heeft nu ook mogelijk gemaakt dat 
tussentijds gedeclareerd kan worden.  
 
De aankondiging van de Raad voor de Rechtspraak dat het aantal te behandelen 
zaken weer wordt uitgebreid, biedt enige lucht. De raad voor rechtsbijstand 
monitort de komende periode de ontwikkelingen op de diverse rechtsgebieden 
nauwlettend. Parallel hieraan onderzoekt mijn ministerie op dit moment de 
mogelijkheden om aanvullende maatregelen te nemen die bijdragen aan de 
financiële continuïteit van advocaten werkzaam in het stelsel voor gesubsidieerde 
rechtsbijstand.  
 
Ik verwacht nog deze maand hierover in nader overleg met u en de raad voor 
rechtsbijstand te treden. Ook over het vervolg zal ik u nader per brief informeren. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Sander Dekker   
 

 
 


