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Dringende oproep deelname aan enquête ten behoeve van de Commissie Van 

der Meer  

 

In onze nieuwsbrieven van 31 januari en 1 februari jl. is al uitvoerig aandacht besteed 

aan de vorderende werkzaamheden van de Commissie Van der Meer. In aansluiting 

daarop hebben wij nog een verzoek tot medewerking van alle Amsterdamse advocaten 

en advocatenkantoren waarvan de praktijk geheel of gedeeltelijk bestaat uit zaken op 

basis van gefinancierde rechtshulp. 

 

Zoals u weet heeft de commissie drie taken:  

 

1. Het op onafhankelijke wijze evalueren van de puntentoekenning in het stelsel van 

gefinancierde rechtshulp;  

 

2. Te adviseren over mogelijke negatieve dan wel positieve prikkels in de 

puntenaantallen teneinde de doelmatigheid van het stelsel te bevorderen; 

 

3. Op basis van de onder 1) en 2) verkregen informatie een voorstel te doen hoe de 

punten binnen het stelsel van gefinancierde rechtshulp toegekend kunnen worden zonder 

verhoging van de uitgaven. 

 

In verband met deze taken heeft de commissie dringend behoefte aan financiële 

informatie van advocaten/kantoren die gefinancierde rechtshulp verlenen. De commissie 

heeft geen toegang tot deze gegevens. Daarom heeft overleg plaatsgevonden tussen de 

commissie, de Nederlandse orde van advocaten (Nova) en de lokale dekens en is 

besloten daartoe een beroep te doen op de advocaten die werkzaam zijn in de 

gefinancierde rechtshulp. 

 

De Amsterdamse orde zal de commissie de generieke informatie verschaffen die wij aan 

de door ons gehanteerde categorie-indeling voor de vaststelling van de hoogte van de 

jaarlijkse hoofdelijke omslag kunnen ontlenen. Daarbij zal uiteraard aan de commissie 

worden aangegeven dat daaruit niet meer dan een zeer globaal beeld kan worden 

afgeleid. Teneinde de informatie van zoveel mogelijk individuele advocaten/kantoren te 

kunnen beoordelen ontvangt de commissie graag een overzicht van de door u/uw 

kantoor gegenereerde omzet op basis van de gefinancierde rechtshulppraktijk, de kosten 

die hierop ten behoeve van deze praktijkuitoefening in mindering worden gebracht en het 

bedrag dat uiteindelijk als resultaat uit de gefinancierde rechtshulppraktijk resulteert.  

 

 

Hiermee wil ik u, mede namens de Nova, verzoeken om aan dit onderzoek mee te 

werken door genoemde gegevens over de afgelopen twee jaar aan mij te verstrekken. 

Het gaat hier om een getalsmatige opgaaf. U hoeft geen stukken mee te sturen. Wel 

wordt u verzocht aan te geven met hoeveel advocaten u een eventuele kantooromzet in 

de gefinancierde rechtshulppraktijk genereert, hoe hoog de persoonlijke omzet is en 



welke kosten daarvoor worden gemaakt. Daarnaast wordt u verzocht ook aan te geven 

hoeveel procent van uw praktijk, uiteraard bij benadering, toegerekend kan worden aan 

werkzaamheden in de gefinancierde rechtshulppraktijk. De van u te ontvangen gegevens 

zullen volledig door mij geanonimiseerd aan de Nova worden verstrekt die deze uit alle 

arrondissementen afkomstige geanonimiseerde informatie in één keer aan de commissie 

ter beschikking zal stellen. Ik zal de van u te ontvangen informatie vernietigen. 

 

Gemakshalve kunt u voor uw reactie gebruik maken van onderstaande tabel.  

 

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk advocaten die in de gefinancierde 

rechtshulppraktijk werkzaam zijn positief op dit verzoek reageren. In de eerste plaats 

krijgt de commissie alleen daardoor de beschikking op de door de commissie uiterst 

relevant geoordeelde informatie maar ook wordt met een zo groot mogelijke respons 

geïllustreerd dat de commissie door de advocatuur in de uitvoering van haar 

werkzaamheden wordt ondersteund nu de uitkomst van de onderzoeken voor de 

advocatuur van groot belang zullen kunnen zijn. 

 

Mede namens de Nova dank ik allen die aan deze oproep gehoor geven voor hun 

bijdrage.  

 

Hoogachtend, 

 

P.N. van Regteren Altena  
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