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Soms moet je wel eens een deel van een beoogd voordeel opgeven
om later versterkt en met meer kans een poging te doen om het als-
nog geheel binnen te halen. Dat geldt, vrees ik, ook in de strijd om
de vergoedingen in de gefinancierde rechtsbijstand op een accepta-
bel niveau te krijgen. 

Ondanks de grote druk die is uitgeoefend door de VSAN en de
Orde en ondanks brede steun in de Tweede Kamer is het er tot op
heden niet van gekomen dat die vergoedingen zijn opgetrokken tot
210 gulden per punt. De verhoging die wel binnengehaald is leidt
tot 183 gulden per punt inclusief inflatiecorrectie per 1 januari
2002. Dat is aantoonbaar te weinig en dus onrechtvaardig.
Bovendien is deze beperkte verhoging in strijd met eerder gewekte
verwachtingen.Toch is de Algemene Raad van oordeel dat accepta-
tie van de te beperkte verhoging en van op kwaliteitsborging
gerichte eisen die Justitie daar aan stelt op dit moment verstandiger
is dan een frontale aanval op het systeem. De burger die afhankelijk

is van gefinancierde rechtsbijstand verdient immers bescherming
tegen de uitval van het aanbod van advocatendiensten en de wel
binnengehaalde verhoging ledigt in ieder geval een deel van de
financiële nood waarin veel advocatenpraktijken zich bevinden.
Bovendien rekent de Algemene Raad erop dat medewerking op dit
moment de overheid in een positie brengt waarin een verdere ver-
hoging van de vergoedingen op korte termijn, conform de al in het
verleden gedane toezeggingen, voor diezelfde overheid werkelijk
onontkoombaar wordt.

De Algemene Raad werkt dus onder protest mee aan implemen-
tatie en uitvoering van een kwaliteitstoets en een audit die als voor-
waarden gelden voor het verkrijgen van de verhoging per 1 januari
2002. Onder protest omdat de overheid kennelijk niet behoorlijk
wil betalen voor kwaliteit. Daarnaast verleent de Orde natuurlijk

medewerking omdat kwaliteitsbevordering middels een deugdelijke
kwaliteitstoets geheel in lijn is met de doelstellingen van de Orde
zelf.

In november zal de kwaliteitstoets, gebaseerd op de door de
Orde in het verleden vastgestelde kwaliteitsnormen, met een infor-
matiepakket over de audit aan alle advocatenkantoren worden toe-
gezonden. Zij die in aanmerking wensen te komen voor de hogere
toevoegingsvergoedingen zullen vervolgens vóór 1 januari 2002
moeten opgeven dat zij in aanmerking willen komen voor een audit
op basis van de kwaliteitstoets. Een auditor, die zelf advocaat is, zal
in een halve dag onderzoeken of de advocaat in redelijkheid kan
voldoen aan de door de advocaat in de kwaliteitstoets gedane opga-
ven. Het gaat daarbij niet om een kennistoets of vaardigheidstoets
maar om een toets op de kwaliteit van de praktijkorganisatie. Het
kan zijn dat niet alle audits voor 1 januari 2002 zullen zijn voltooid
maar indien de aanvrage ervoor maar tijdig is geschied zal de hogere
vergoeding zonodig met terugwerkende kracht worden uitbetaald.
Aan de kantoren die aan een audit deelnemen zal een financiële
tegemoetkoming worden betaald.

De audit zal naar verwachting niet in veel gevallen leiden tot uit-
sluiting van de hogere vergoeding maar kan in voorkomende geval-
len wel leiden tot aanbeveling van een verbetertraject. De uitkom-
sten van de audit worden alleen verstrekt aan het advocatenkantoor
zelf. Aan de betrokken Raad voor de Rechtsbijstand wordt slechts
een verklaring afgegeven dat het advocatenkantoor zich kwalificeert
voor een hogere vergoeding. Als door de auditor een verbetertraject
is aanbevolen kan en zal de verklaring slechts een wat kortere gel-
digheidsduur hebben.

De Algemene Raad hoopt dat alle in de gefinancierde rechtsbij-
stand werkzame advocaten aan de kwaliteitstoets en de audit zullen
meedoen. Niet alleen omdat het zonder meer gerechtvaardigd is dat
zij beter dan voorheen zullen worden gehonoreerd en omdat vervol-
gens met des te meer overtuiging en kracht kan worden ingezet op
verhoging van de vergoedingen tot een naar redelijke maatstaven
werkelijk acceptabel niveau, maar ook omdat best inzichtelijk
gemaakt mag worden dat advocaten kwaliteit leveren. n
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