
Geachte collegae en confrère's 
  

Oproep advocatenstaking (piket/toevoeging/betalend) in de eerste 
twee weken van juli 2020 en de laatste twee weken van december 2020 
  
De Vereniging Advocatenbelangen doet, namens haar ruim 500 leden, deze oproep. 
  
De VA heeft bij brief van 27 januari jl. (bijlage) de minister gevraagd om een minimale 
tegemoetkoming, namelijk een puntenverhoging bij zaken waar het forfaitaire puntenaantal het meest 
uit de pas is gaan lopen met de werkelijk verrichte werkzaamheden. Daarnaast heeft de VA gevraagd 
om onbetaalde proceshandelingen in strafzaken voortaan te belonen. 
  
Oftewel: er is om maatregelen gevraagd niet om het stelsel te verduurzamen, maar om het overeind te 
houden. 
  
De minister antwoordt bij brief van 28 februari jl. (bijlage) als volgt: 

1.           Hij erkent de scheefgroei van puntentarief ten opzichte van de gemiddelde tijdsbesteding; 
2.           Hij erkent dat het forfaitaire karakter van het stelsel verdwenen is; 
3.           Hij ziet het verhogen van de vergoedingen niet als oplossing, althans niet als ‘enige’ oplossing 
4.           De extra vergoeding is inderdaad bedoeld als een tijdelijke overbruggingsregeling (welke zal gaan 

gelden wanneer deze overbruggingsregeling is afgelopen (en óf er inderdaad alsdan een regeling zal 
zijn) is niet bekend; 

5.           De minister wil eerst de resultaten van de pilots* en de ‘best practices’ afwachten. 
Echter: deze pilots hebben een looptijd tot en met uiterlijk 31 december 2022 (!) waarbij de resultaten 
uiterlijk op 1 maart 2023 moeten worden ingeleverd. Na verwerking van een en ander zal welk nieuw 
beleid dan ook pas in 2024 van kracht zijn. 
De komende vier jaar blijven we dus tegen hetzelfde ontoereikende tarief doorwerken, terwijl onze 
kosten wél stijgen. 
  
Dit is de nekslag voor vele advocaten in de sociale advocatuur. We kunnen simpelweg niet nog eens 
vier jaar wachten op een fatsoenlijke beloning. Tegen die tijd zal immers het stelsel dusdanig zijn 
leeggelopen dat het niet meer functioneert. ~ 
  

Daarom nu actie! 
  
De VA roept alle piketadvocaten (te weten (jeugd-)strafrecht, vreemdelingenbewaring, BOPZ) op om: 
  

1 t/m 14 juli 2020 en 18 t/m 31 december 2020 als verhinderdata op te 

geven. 
  
Alle advocaten, zowel met toegevoegde als betalende praktijk worden opgeroepen om deze 
perioden bij de rechtbanken/hoven als verhinderdata voor zittingen op te geven! 

  
Het is belangrijk dat de advocatuur één front vormt tegen het beleid van minister Dekker. #samensterk 
#alleadvocatenstaken 
  
  
De deadline voor het opgeven van verhinderdata voor de piketroosters is 1 april.   
  
Doe mee! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
Lucien Nix, voorzitter                            Saskia Koerselman, penningmeester 
  
  



Bijlagen: 
-VA-brief aan minister Dekker d.d. 27 januari 2020 
-Brief minister Dekker aan VA d.d. 28 februari 2020 
-VA-brief aan minister Dekker d.d. 8 maart 2020 
  
 * https://www.rvr.org/nieuws/2020/februari/aanvragen-subsidieregeling-stelselherziening-per-1-maart-

2020-open.html 
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