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Voorwoord

Beleidsmakers attenderen op zich aandienende vraagstukken, dat is een van de

taken die het WODC als onderdeel van het ministerie van justitie tot de zijne rekent.

Een taak die het supplement vormt op de veel frequenter voorkomende: het

beantwoorden van door het beleid geëntameerde vragen. Dit onderzoek is een

voorbeeld van die attenderende taak.

Begin 1992 - toen de ambtelijke voorbereiding van het Voorstel tot wet op de rechts-

bijstand nog in volle gang was - werd in een notitie van de zijde van het WODC de

suggestie geopperd tot nader onderzoek. Aanknopingspunt vormde de wettelijke

bepalingen inzake de voorwaarden die de nieuwe raden voor rechtsbijstand zouden

dienen te stellen aan de advocaten die willen deelnemen aan de gefinancierde

rechtsbijstand. De notitie benadrukte de complexiteit van de relatie tussen de

wetsbepalingen enerzijds en de alledaagse praktijk anderzijds. Ter voorkoming van

onvoorziene gevolgen was het, aldus deze WODC-notitie, noodzakelijk om zicht te

krijgen op de feitelijke praktijkomstandigheden van balie, omstandigheden waar-

binnen de wet zou gaan functioneren. De kennis daarvan mocht niet meer als
adequaat beschouwd worden, gebaseerd als deze was op het WODC-onderzoek

uit 1979 (Klijn, 1981).

Binnen het onderzoekprogramma van het WODC is met regelmaat aandacht besteed

aan de rechtsbijstandsvoorziening in ons land. Ten gevolge van de beleidspriori-

teiten is daarbij met name de aandacht gericht geweest op de vraagzijde: de factoren

die van invloed zijn op de frequentie van het beroep op de rechtsbijstand door de

Nederlandse bevolking. Dit resulteerde in onderzoek naar de vraagreducerende

invloed van verscheidene prijsmaatregelen in jaren tachtig. De aanbodzijde is naar

verhouding onderbelicht gebleven.Toch is de organisatie van het professionele

aanbod aan dienstverlening van groot belang voor het functioneren van de rechts-

bijstand. In 1979 vormde de evaluatie van het advocatencollectief - exponent van de

professionele heroriëntatie op de rechtsbijstandsmarkt - aanleiding tot een poging

de praktijkuitoefening van de toenmalige balie in kaart te brengen. Bijna vijftien jaar

later vormt de inwerkingtreding van de Wet op de rechtsbijstand, het wettelijk ant-

woord op het toentertijd aan de. orde gestelde vraagstuk, de aanleiding om de positie

van de 'gefinancierde praktijk' binnen de beroepspraktijk te beschrijven. Zo bezien

vormt de onderhavige studie een vervolg op die uit 1979. De beleidsrelevantie van

dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds geeft deze studie zicht op de huidige situatie

waarin nieuw beleid gestalte dient te krijgen. Anderzijds kan dit beeld als verge-

lijkingspunt dienst doen bij een op termijn noodzakelijke evaluatie van de betekenis

van. de wet voor de gefinancierde praktijk.

Aan dit omvangrijke project hebben velen een bijdrage geleverd. Het is ondoenlijk

ieder daarvoor expliciet dank te zeggen. We beperken ons tot de belangrijkste.



In theoretisch-inhoudelijk opzicht verraadt de hier gekozen aanpak onze verwant-

schap met de `Utrechtse school' binnen het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in

ons land. Met name de inbreng van prof. dr. F. Tazelaar (hoogleraar theoretisch-

empirisch onderzoek, vakgroep Sociologie, Rijksuniversiteit Utrecht) in de beginfase

van de conceptualisering van de vraag verdient in dit verband vermelding.

In dit rapport wordt verslag gedaan van statistische simulaties om de gevolgen van

denkbare maatregelen te concretiseren. Wij zijn Truus Remmelzwaal (consulent

wetenschappelijke automatisering binnen het WODC) zeer dankbaar voor de

creatieve hulp bij het overmeesteren van de technische vraagstukken die zich daar-

bij aandienden. Dank past in dit verband ook de Stichting IRIS en het vroegere Buro

voor Rechtshulp te Rotterdam voor de levering van statistische informatie inzake de

verdeling van toevoegingen onder de balie ten behoeve van de simulaties.

De Raden voor rechtsbijstand zijn we dank verschuldigd voor het verstrekken van

informatie over de door hen gehanteerde inschrijfvoorwaarden en het gevoerde

beleid inzake de inschrijving voor 1994.

Een grootschalige schriftelijke enquête brengt een groot aantal werkzaamheden met

zich. Onze erkentelijkheid geldt in deze het bureau van de Orde van Advocaten voor

de aanlevering van het adressenbestand, collega's bij het WODC die ons behulpzaam

waren bij de steekproeftrekking, en notaris mr. J.H. Gisolf en diens echtgenote mevr.

drs. M.C. Gisolf-Edelman voor het management inzake de anonieme verzending van

de steekproef.

De ontwikkeling van de enquête heeft geruime tijd in beslag genomen. Een belang-

rijke bijdrage daaraan hebben de zestien Utrechtse advocaten geleverd die hun

medewerking verleenden aan het vooronderzoek. In het laatste stadium hebben we

mr. W. Takema (Den Haag) en mr. L. Hamer (Amsterdam) nog bereid gevonden tot

uitvoerige becommentariëring van deze vragenlijst.

Anoniem zijn voor ons gebleven al de advocaten die zich de moeite hebben getroost

onze vragenlijst in te vullen. Hoewel wij kosten noch moeite hebben gespaard het

geheel te gieten in een aantrekkelijk en handzaam formaat, vergde invulling ervan al

spoedig een dik uur. Voor velen bleek dat te veel gevraagd. Het is dankzij de inzet van

een naar verhouding gering deel van de beroepsgroep dat wij in staat waren het

navolgende uitgewerkte portret van de balie vorm te geven.

Tijdens de fase van analyse en rapportage hebben we rijkelijk kunnen profiteren

van de veelzijdige know-how die in het WODC aanwezig is. Met name het kritische

oordeel van de interne leescommissie is in deze van belang geweest. Daarnaast past

ook dank aan onze ex-collega drs. W. Polder en dr. J. Dessens (vakgroep Sociologie,

Rijksuniversiteit Utrecht) voor hun commentaar op de multivariate analyses.

Ten slotte een woord van dank aan de begeleidingscommissie die met een combina-

tie van lankmoedigheid (waar het de tijd betrof die nodig bleek voor de verwerking)

en actieve ondersteuning (op de kritische momenten waar de voortgang van het

onderzoek in gevaar kwam) ons terzijde stond.

De grafische verzorging van dit rapport vond plaats onder verantwoordelijkheid van

Huub Simons (van de bureauredactie van het WODC).
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Samenvatting

Doel en vraagstelling van het onderzoek

Per 1 januari 1994 is de Wet op de rechtsbijstand (WRB; Stb. 1993, nr. 775) in werking

getreden. Deze wet bepaalt dat advocaten die deel wensen te nemen aan de gefinan-

cierde rechtsbijstand zich moeten inschrijven bij de Raden voor rechtsbijstand.

Aan die inschrijving kunnen de raden voorwaarden stellen ter bevordering van de

kwaliteit en de doelmatigheid in de rechtsbijstandsverlening. In de wet worden deze

voorwaarden slechts globaal omschreven; de specifieke invulling ervan is overge-

laten aan de raden. Daarmee zien deze zich voor de vraag gesteld hoe het stellen van

inschrijfvoorwaarden aan advocaten kan bijdragen aan een grotere doelmatigheid en

betere kwaliteit van de voorziening van gefinancierde rechtsbijstand?

Uit gesprekken met de raden en met de balie bleek dat zij over onvoldoende infor-

matie beschikten om deze vraag goed te kunnen beantwoorden. Het onderhavige

onderzoek dient om die lacune aan te vullen. Daarbij krijgt vooral de sturing op

kwaliteit de aandacht want deze vormt een nieuw element in het beleid. In het

verleden was de overheidssturing vooral gericht op de financiële beheersbaarheid

van het stelsel (prijsmaatregelen aan de vraagkant en bezuinigingsmaatregelen

inzake de honorering aan de aanbodkant).

Geïnspireerd door de theoretische uitgangspunten van de socioloog J.S. Coleman

(1990) richten we onze aandacht op de belangrijkste participanten van het stelsel:

de advocaten. We beschouwen de inschrijfvoorwaarden als maatregelen die de

omstandigheden waar advocaten bij de uitoefening van hun praktijk rekening mee

moeten houden, zullen veranderen. Waar het op aankomt is hoe advocaten, onder

deze veranderde omstandigheden, de eigen praktijkuitoefening kunnen en willen

veranderen. Het beleid is succesvol, wanneer hierdoor een meer gewenst deelname-

patroon ontstaat.

Daartoe moet men zich realiseren, aldus parafraseren we de rechtssocioloog

J. Griffiths (1992), dat advocaten in een reeds sterk gestructureerde situatie func-

tioneren zodat die nieuwe inschrijfvoorwaarden niet de enige of de belangrijkste

factoren zijn waarmee ze rekening hebben te houden.

Men kan dit onderzoek opvatten als een ex ante evaluatie van een onderdeel van de

Wet op de rechtsbijstand. Kenmerkend voor beleidsgericht evaluatie-onderzoek is

dat het langs wetenschappelijke weg tracht te komen tot kennis met het oog op de

beoordeling van de inhoud, het proces en/of effecten van een beleid. De relevantie

van dit onderzoek ligt daarin dat het bijdraagt aan het proces van beleidsvorming,

zowel door middel van algemene achtergrondinformatie over de praktijksituatie van

de Nederlandse advocatuur als door informatie over de mogelijke gevolgen van
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verschillende vormen van inschrijfvoorwaarden. In die laatste zin vormt deze studie

een ex ante evaluatie. Tegelijkertijd kan de beschrijving van de huidige situatie

gebruikt worden als nulmeting voor een later te verrichten ex post evaluatie van

de Wet op de rechtsbijstand.

Ten behoeve van het onderzoek is bovenstaande algemene vraag nader gespecifi-

ceerd in de volgende zeven deelvragen:

1 Welke ontwikkelingen in de rechtsbijstandsverlening en de beleidsdiscussie gin-

gen vooraf aan de huidige wettelijke bepalingen inzake de inschrijfvoorwaarden?

2 Hoe is de eerste inschrijfronde (in 1994) verlopen?

3 Hoe ziet het deelnamepatroon aan gefinancierde rechtshulp er anno 1993 uit en

welke factoren beïnvloeden de deelname?

4 Hoe is het gesteld met het draagvlak voor het inschrijfvoorwaardenbeleid?

5 Welke gevolgen zou het stellen van verschillende typen van inschrijfvoorwaarden

teweeg kunnen brengen?

6 Welke opvattingen gelden binnen de advocatuur over doelmatigheid en kwaliteit

in de praktijkuitoefening en hoe hangen die samen met specialisatie?

7 In welke zin en in welke mate is er thans sprake van specialisatie binnen de balie.

Welke factoren zijn van invloed op specialisatie en wat is de betekenis ervan

voor de gefinancierde praktijk?

Onderhavig rapport is beperkt tot de eerste vijf vragen. Het ligt in de bedoeling de

laatste twee vragen in een latere publikatie aan de orde te stellen.

Opzet van het onderzoeksproject

Het onderzoeksproject omvat vier onderdelen. Aangevangen is met een literatuur-

studie. Vervolgens is (in 1991) begonnen met een statistische analyse van registratie-

gegevens over de recente toevoegpraktijk van advocaten. De analyse werd uitgevoerd

voor drie arrondissementen van verschillende omvang: Alkmaar, Arnhem en Rotter-

dam. Op die wijze werd elementair inzicht verkregen in de omvang en de spreiding

van de deelname aan de gefinancierde rechtsbijstand onder sterk verschillende

sociaal-geografische omstandigheden.
Het derde onderdeel was een interviewronde onder een klein aantal advocaten in

het arrondissement Utrecht. Die vond plaats in januari 1993. Behalve ter verdieping

van het inzicht in de totale praktijkcontext, dienden de interviews ook als voor-

bereiding op het vierde onderdeel: de schriftelijke enquête.

Deze enquête werd begin 1994 gehouden onder een omvangrijke aselecte steekproef

uit de advocatuur (ruim 3000 advocaten). De materiaalverzameling duurde tot mei

1994. De uiteindelijk bruikbare respons bedroeg 833 advocaten (25%); deze is

representatief voor de gehele balie (exclusief eerstejaars stagiaires) waar het gaat om

kenmerken als geslacht, ervaring en kantoorgrootte, maar niet geheel representatief

waar het gaat om de spreiding over de ressorten.
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De bevindingen in het kort

In het onderstaande worden de antwoorden op de vijf onderzoeksvragen kort
weergegeven.

3

De achtergrond van de wetgeving (vraag 1)

In de Wet op de rechtsbijstand aan on- en minvermogenden (WROM) vormde de

bevoegdheid tot vaststelling van de hoogte van de vergoedingen de enige sturings-

mogelijkheid van het aanbod voor de overheid. Voor het overige we - rd voor het

bewaken van de doelmatigheid en de kwaliteit de hoop gevestigd op de invisible

hand van de markt - bij uitstek het instrumentarium van het vrije beroep. In de jaren

zestig en zeventig groeide de gefinancierde rechtsbijstand dusdanig sterk dat begin

jaren tachtig de stijgende uitgaven een knellend beleidsprobleem begonnen te

vormen, mede gezien de financieel-economische tegenspoed. Vanaf dan domineert

in het rechtshulpbeleid en in de discussies over (wets)voorstellen de aandacht voor

de kostenbeheersing. Pas bij het in mei 1992 bij de Tweede Kamer ingediende wets-

ontwerp werd expliciet aandacht voor de 'kwaliteitsborging' gevraagd.

De huidige wettelijke bepalingen over inschrijfvoorwaarden kregen hun eerste aan-

zet in het Voorontwerp van wet op de rechtsbijstand uit 1986. In dat wetsontwerp en
meer nog in de daaropvolgende ontwerpen werd de reikwijdte van de voorwaarden

echter beperkt tot het vraagstuk van de doelmatigheid in de zin van 'financiële

beheersbaarheid' van het stelsel. Die beheersbaarheid overschaduwde het overleg

tussen het departement en de balie in de loop der tijd meer en meer, waardoor elke

ruimte voor de kwaliteitsvraag afwezig leek.

Dat de kosten van de gefinancierde rechtsbijstand inderdaad explosief gegroeid

zijn, laten de ontwikkelingen sedert 1968 zien. Opvallend hierin is het verschil in de

groei in reikwijdte van de voorziening waar het civiele (en bestuurlijke) problemen

betreft, versus die in strafrechtelijke zaken. In de afgelopen 25 jaar groeide het

aantal civiele toevoegingen met een factor van 8,5 en het aantal strafrechtelijke

toevoegingen met een factor van 4,5. Wat uitgaven betreft, ligt het beeld net

andersom. In termen van het prijspeil van 1993 blijken de uitgaven in civilibus in

25 jaar ruim het achtvoudige van die in 1968; voor strafrechtelijke bijstand gaat het

om een vijftien- tot zestienvoud.

De eerste fase van de uitvoering (vraag 2)

Conform de wet werden de inschrijfvoorwaarden voor 1994 vastgesteld door de

minister van Justitie. Dat geschiedde in overleg met de Raden voor rechtsbijstand

(in oprichting). Het aldus tot stand gekomen landelijke model is vervolgens door de

raden bij hun eerste inschrijfronde (eind 1993) tot algemeen uitgangspunt genomen,

met hier en daar kleine aanvullingen. Aan de hand van een nauwkeurige beschrij-

ving van de situaties binnen de vijf ressorten kan worden vastgesteld dat er sprake is

geweest van een zeer voorzichtig begin. Voor minder dan een derde van het totaal

aan toevoegingen zijn enigerlei voorwaarden gesteld aan de deskundigheid van
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advocaten die de rechtsbijstand verlenen. Daarbij komt dat van nieuwe voorwaarden

nagenoeg geen sprake is; materieel gezien gaat het ten hoogste om een harmoni-

satie van de piketregels zoals deze door de Bureaus voor rechtshulp (binnen de

betreffende arrondissementen) werden gehanteerd. Uit de door ons verzamelde

gegevens blijkt dat de voorwaarden inzake het minimum- en het maximumaantal

te verrichten toevoegingen niet naar de letter zijn gehandhaafd.

De reden voor dit alles is tweevoudig. Ten eerste hebben de raden aan dit onderdeel

van hun taak nauwelijks enige prioriteit kunnen dan wel willen geven. Dat hield

verband met de grote druk die de opbouw van de nieuwe organisatie en de admini-

stratieve verwerking van de aanvragen en de declaraties met zich meebracht. Die

problematiek leidde tot felle kritiek van de balie op de raden. Het lag onder die
omstandigheden niet in de rede om ook het inschrijfvoorwaardenbeleid procedureel

en/of inhoudelijk aandacht te geven. Daarbij komt, dit ten tweede, dat inzicht in de

richting waarin men zou dienen te sturen en kennis van de factoren waarmee men

rekening zou moeten houden, geheel ontbrak.

Met een zo bescheiden invulling van de inschrijfvoorwaarden valt niet te verwachten

dat ze grote verandering zullen brengen in de praktijkuitoefening van deelnemende

advocaten. Dat beeld wordt door onze schriftelijke enquête bevestigd. In vergelijking

met de situatie in 1993 is het aantal ingeschreven advocaten in 1994 met 5% tot 10%

gereduceerd. Advocaten met een grote toevoegpraktijk hebben zich echter vrijwel

allemaal ingeschreven. Daardoor is de capaciteit (uitgedrukt in het aantal toe-

voegingen dat de ingeschreven advocaten samen bereid zijn te doen) nagenoeg

gelijk gebleven. Tevens blijkt uit de door de raden verstrekte informatie dat veel

niet-ingeschreven advocaten toevoegingen hebben gedaan.

Uit de door advocaten genoemde reden voor niet-inschrijving en uit het aantal toe-

voegingen dat men feitelijk in 1993 deed, valt op te maken dat de reductie doorgaans

een formalisering van een feitelijk al bestaande toestand vormt. Van een `uitval' in

het aanbod om principiële redenen blijkt uit ons onderzoek niets.

Reden tot zorg inzake de deelname lijkt er te zijn gelet op de aspiraties naar de

toekomst. Op een termijn van 5 jaar wil een groot deel van de advocaten die thans

veel toevoegingen doen (150-250 per jaar) hun deelname beëindigen (5%) of ver-

minderen (63%). Valt concentratie van het aanbod in principe te beschouwen als

een gewenst gevolg van de wet, het is de vraag of de aspiratie op de middellange

termijn van deze advocaten - die het merendeel van de toevoegingen doen - wel

als wenselijk opgevat kan worden.

Het deelnamepatroon anno 1993 en het draagvlak voor interventie

(vraag 3)

Wanneer men in een bestaand veld met succes wenst te interveniëren, is het nood-

zakelijk de uitgangssituatie goed te kennen. Vandaar dat we uitgebreid aandacht

besteden aan de situatie vlak voor de aanvang van het inschrijfbeleid: 1993. Om ook

enig zicht te geven op de autonome ontwikkelingen in de beroepsuitoefening, wordt



Samenvatting 5

deze situatie vergeleken met de situatie eind jaren zeventig. Daarvoor maken we

gebruik van een door het WODC uitgevoerd onderzoek in 1979 (Mijn, 1981).

Een eerste belangrijk nieuw gegeven inzake de deelname anno 1993 is dat 20% van

de huidige balie niet meer beschikbaar is voor de gefinancierde dienstverlening.

Eind jaren zeventig was er sprake van een nagenoeg baliebrede deelname (95%). Wel
dient men zich te realiseren dat deze reductie er een van 'relatieve' aard is. Gegeven

de groei van de totale beroepsgroep zijn er nu per saldo tweemaal zoveel advocaten

beschikbaar als toentertijd.

Een tweede bevinding betreft het grote aantal advocaten (26% van de balie) dat in

geringe mate deelneemt (een tijdsbesteding van maximaal 10%). Deze categorie om-

vatte in 1979 nog maar 13% van de balie. Meer dan de helft (54%) van de advocaten

behandelde in 1993 frequent toevoegingen (een tijdsbesteding van meer dan 10%).

In 1979 was dit nog viervijfde deel van de advocatuur. Het aantal advocaten dat zich

geheel of nagenoeg geheel (80% of meer van de werktijd) beperkt tot de gefinancier-

de dienstverlening - de 'sociale advocatuur' - is tussen 1979 en 1993 afgenomen van

16% naar 8% van de balie. Dat betekent een procentuele halvering.

Uit de vergelijking van het deelnamepatroon in 1993 met dat van 1979 valt te

constateren dat de afgelopen vijftien jaar sprake is geweest van een toenemende

'concentratie in het aantal toevoegingen'. Het gemiddelde aantal toevoegingen per

deelnemende advocaat is dan ook toegenomen van 56 (1979) naar 78 (1993) per jaar.

De stijging in het absolute aantal toevoegingen is echter niet gepaard gegaan met

een evenredige groei in de tijd die men eraan besteedt. De bestede tijd is juist sterk

afgenomen: een deelnemende advocaat besteedde in 1979 gemiddeld 52% van zijn

totale werktijd aan toevoegingen, in 1993 is dat nog 38%. Er zijn verschillende

verklaringen voor dit proces denkbaar, zoals de toename van de adviespraktijk, het

in de loop der tijd mogelijk versmalde bereik van de toevoeging en een toegenomen

efficiency in de afhandeling. Niet uit te sluiten valt echter dat er ook sprake is van

een afnemende kwaliteit onder invloed van deze versnelde afdoening.

De gegevens over de tijdsbesteding aan toevoegingen laten enkele duidelijke veran-

deringen in het deelnamepatroon zien. Zo blijken mannen in 1993 naar verhouding

minder tijd te besteden aan toevoegingen dan op grond van de algemene trend

verwacht mocht worden. Vrouwen zijn daarentegen naar verhouding méér tijd gaan

investeren in toevoegingen. Advocaten uit solo- en kleine kantoren (met maximaal 5

advocaten) zijn in de loop der tijd naar verhouding méér tijd aan toevoegingen gaan

besteden doen, de advocaten uit de grotere kantoren (met meer dan 20 advocaten)

naar verhouding minder. Op het punt van de ervaring en de positie die men heeft

binnen een kantoor, is het beeld substantieel gewijzigd. In 1979 besteedden de minst

ervaren advocaten (maximaal 4 jaar ervaring) 29% meer tijd aan toevoegingen dan

advocaten met veel ervaring (12 jaar en meer); in 1993 bedraagt dat verschil nog

maar 11,5%. De laatsten zijn namelijk naar verhouding meer tijd aan toevoegingen

gaan besteden. Partners zijn naar verhouding meer tijd aan de gefinancierde rechts-

bijstand gaan besteden; stagiaires naar verhouding minder! Dit beeld is te begrijpen
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vanuit de toegenomen diversiteit van loopbaantrajecten binnen de balie. Voor een

deel van de balie is de niet-betalende vraag hun `levenswerk', waar dat vroeger voor

zeer velen slechts een fase in hun loopbaan was.

De literatuur biedt drie verschillende antwoorden (theorieën) op de vraag naar het

waarom van deelname aan de gefinancierde rechtsbijstand. Één antwoord verwijst

naar de financiële prikkel die advocaten stuurt; een tweede antwoord legt het

verband met de verschillen in maatschappelijke rolverdeling tussen man en vrouw

op de arbeidsmarkt en een derde antwoord verwijst naar het sociaal-politieke

engagement dat hier een rol zou spelen. Aangetoond wordt hier dat voor alle drie

de argumenten empirische ondersteuning is. Bij een poging tot een vergelijking

met de situatie van 1979, een vergelijking, waarbij we om technische redenen alleen

het financiële antwoord en dat van de seksesegregatie kunnen vergelijken, blijkt dat

beide niet aan kracht hebben ingeboet. Juist met betrekking tot de laatste factor is

dat, gezien de aandacht voor de emancipatie binnen het beroep, een opvallende

bevinding.

Nagegaan is wat op grond van de enquête te zeggen valt over de kwaliteit in de

dienstverlening. Zijn er signalen die erop duiden dat deze tekort zou schieten?

Doet de markt niet zelf haar werk? Op die vraag is langs twee wegen een antwoord

gegeven.Ten eerste valt te wijzen op het oordeel van de respondenten over de rele-
vantie van verschillende door ons voorgelegde deskundigheidscriteria als mogelijke

basis voor inschrijfvoorwaarden. Slechts 7% van de respondenten vindt geen van

deze eisen relevant. Daaruit valt af te leiden dat zeer velen in dergelijke voorwaarden

op z'n minst iets zien. Is dit een indirecte wijze van beantwoording, een tweede

antwoord is meer direct. Het oordeel van advocaten over hun eigen deskundigheid

op rechtsterreinen is gerelateerd aan hun feitelijke werkzaamheden op die terreinen

(in termen van aantal toevoegingen). Daaruit valt af te leiden dat 6% van alle toe-

voegingen in 1993 behandeld is door advocaten die zichzelf op het bewuste rechts-

terrein als `geheel niet' of `matig' deskundig typeerden (daarbij de stagiaires buiten

beschouwing gelaten). Voldoende reden, dunkt ons, om vraagtekens te zetten bij de

kwaliteitsborging via de marktwerking.

Draagvlak voor inschrijfvoorwaardenbeleid (vraag 4)

Tegen deze achtergrond is aandacht besteed aan de mate van steun die er bij de

beroepsgroep bestaat voor inschrijfvoorwaarden. Wanneer men afgaat op de ant-

woorden van advocaten op algemene vragen naar het nut van inschrijfvoorwaarden,

dan blijkt hun houding sterk negatief. Slechts bij een kwart van de advocatuur

ondervindt een dergelijke vorm van sturing (enige) weerklank; 40% is ronduit tegen.

Die opstelling lijkt iets te maken te hebben met een meer algemene houding, want

wij konden geen specifieke subgroepen binnen de balie ontdekken die opvallend

sterker vóór dan wel tégen zijn. Voor zover er enige tekening in de zwakke samen-

hangen zijn te bespeuren, valt te melden dat specialisten en advocaten werkzaam

op de grotere kantoren - juist advocaten die niet of in geringe mate deelnemen

aan de gefinancierde rechtshulp - iets positiever denken over het stellen van voor-
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waarden dan advocaten met een bredere praktijk en advocaten werkzaam in kleinere

kantoren. Het wekt de suggestie dat juist zij die al enigermate gewend zijn aan het

werken onder eisen `van buiten af' minder weerstand hebben tegen het stellen van

voorwaarden.
Dit beeld wordt echter genuanceerder als men vragen stelt naar de zin van specifieke

vormen van sturing, bijvoorbeeld via het aantal toevoegingen dan wel via indica-

toren die betrekking hebben op deskundigheid. Opmerkelijk meer steun is er binnen

de balie voor voorwaarden, wanneer die de concentratie van aandacht stimuleren of

betrekking hebben op bijscholing. Daarbij geldt dat die steun groter is wanneer de

voorwaarden gebaseerd zijn op de gehele praktijk, dan wanneer alleen de toevoeg-

praktijk het referentiekader vormt (aantal toevoegingen, aantal toevoegterreinen).

In die op de toevoegpraktijk gerichte voorwaarden ziet ruim de helft van de balie

niets; voorwaarden van een meer algemene aard (de totale praktijk betreffende)

worden door circa een kwart afgewezen.

Inschrijfvoorwaarden: varianten en hun gevolgen (vraag 5)

De raden verkeren in onzekerheid over de vraag welke voorwaarden men zou

moeten stellen en wat de uitwerking daarvan zou kunnen zijn. Daarom is het nuttig

te kunnen beschikken over een (globale) indicatie van beide. Langs de weg van statis-

tische simulaties is getracht gestalte te geven aan de gedachten achter inschrijving:

bevordering van doelmatigheid en kwaliteit.

Aan de hand van denkbeeldige inschrijfnormen wordt een prognose gegeven van

de mogelijke gevolgen in termen van omvang en samenstelling van het aanbod.

Wanneer het aanbod als gevolg van de inschrijfvoorwaarden zou afnemen, moe-

ten de toevoegingen opnieuw verdeeld worden onder de resterende advocaten.

Deze `herverdelingslast' valt te beschouwen als een indicator voor de sturings-

complexiteit.

Er wordt in dit rapport verslag gedaan van twee simulatie-exercities, die nogal

van elkaar verschillen qua complexiteit, zo men wil levensechtheid. Voor beide

exercities geldt dat ze gebaseerd zijn op veronderstellingen over het gedrag van

advocaten, die de werkelijkheid vereenvoudigen. Dat betekent dat men voorzichtig

moet zijn bij het gebruik van de uitkomsten ervan in de praktijk. Zo hebben wij bij-

voorbeeld geen rekening gehouden met anticiperend gedrag van advocaten, noch

met hun aanpassingsgedrag. Wanneer zij niet aan een door ons geformuleerde

voorwaarde voldoen, sluiten wij advocaten - op papier - van het stelsel uit.

Uiteraard zal een deel van hen in werkelijkheid trachten het eigen gedrag of de

praktijksamenstelling aan de nieuwe voorwaarden aan te passen zodat men kan

blijven participeren.
De eerste simulatieronde was gebaseerd op registratiegegevens omtrent samen-

stelling en omvang van toevoegpraktijken van advocaten in drie arrondissementen

van verschillende omvang. Dit betekent dat gewerkt wordt met informatie over een

variabel deel van de praktijken van advocaten; de betaalde praktijk blijft immers

onbekend. Het betrof de uitwerking van voorwaarden omtrent het maximumaantal
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toegestane toevoegingen, het minimumaantal toevoegingen en de breedte van de

toevoegpraktijk (aantal rechtsterreinen). We construeerden daarbij twee soorten

sturingsmodellen. Het eerste model betreft voorwaarden die uitsluitend betrekking

hebben op het toegevoegde gedeelte van de praktijk. Informatie daarover is bij de

raden eenvoudig beschikbaar, en dergelijke voorwaarden zijn dan eenvoudig

toetsbaar. We noemen dit het'administratieve model'. Bij het tweede model, door

ons het'professionele model' genoemd, dient de totale praktijk als referentiekader.

Dit model zou tot grotere informatielasten bij de raden en deelnemende advocaten

leiden, en brengt ook een grotere controlelast met zich mee.

De herverdelingslast zou bij beide modellen ongeveer even groot zijn. Daarentegen

verschillen ze wel in hun gevolgen voor de omvang en samenstelling van het aanbod.

Bij het administratieve model wordt het aanbod kleiner, neemt het aandeel van de

kleine kantoren toe en het aandeel van.de meer ervaren balie af. Bij het professio-

nele model neemt het aanbod nauwelijks af, en wordt een grotere aandachtsconcen-

tratie in de gefinancierde praktijk bevorderd. In inhoudelijk opzicht lijkt daardoor

met het professionele model de meeste winst te behalen. Voorts illustreren deze

simulaties dat de situatie binnen een arrondissement van grote invloed is op de

gevolgen van een inschrijfvoorwaarde. Een zelfde voorwaarde pakt in een groot

arrondissement heel anders uit dan in een klein arrondissement.

De tweede reeks simulaties is gebaseerd op de via onze enquête verzamelde gegevens

over samenstelling en omvang van de gehele praktijk en de toevoegpraktijk daar-

binnen. Alleen de advocaten die zich voor 1994 hebben ingeschreven bij de raden,

zijn bij de simulaties betrokken. Uit de enquête weten we inmiddels welke voor-

waarden advocaten relevanter vinden voor kwaliteitsbevordering en welke minder

relevant. Vooral aandachtsconcentratie en bijscholing blijken brede steun in de

balie te genieten.

In totaal hebben we zes denkbeeldige inschrijfnormen geformuleerd en de mogelijke

gevolgen daarvan in kaart gebracht. Vier normen hebben betrekking op bevordering

van aandachtsconcentratie (beperking van de praktijkbreedte): daarvan zijn er twee

gebaseerd op de totale praktijk en twee op de toevoegpraktijk. Twee normen hebben

betrekking op stimulering van de bijscholing.

Evenals in de eerste simulatieronde werden de gevolgen voor de omvang van het

aanbod en de herverdelingslast in kaart gebracht. Aanvullend werd nagegaan of de

denkbeeldige inschrijfvoorwaarden zouden bijdragen aan de kwaliteit van het

aanbod.

Concentratievoorwaarden gebaseerd op de gehele praktijk (het professionele model)

blijken op de meeste rechtsterreinen een betere garantie voor kwaliteit op te leveren

dan voorwaarden gebaseerd op de toevoegpraktijk. Dit geldt zowel voor grote

toevoegterreinen als voor terreinen waar weinig toevoegingen op plaatsvinden.

Voorwaarden waarbij de toevoegpraktijk het referentiekader vormt, hebben niet

altijd het gewenste effect; probleem vormen hier met name de kleine terreinen. Wel

zijn dergelijke normen eenvoudig uitvoerbaar. Het draagvlak ervoor is echter gering.

Hoewel voorwaarden aan de deelname aan bijscholing op een groot draagvlak in de
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balie kunnen rekenen, en de orde een duidelijk beleid in deze richting voert, blijkt

toch dat een aanzienlijk deel van de balie (nog) niet aan dergelijke voorwaarden zou

voldoen.

Conclusie

Uit onze resultaten blijkt zowel de noodzaak als de complexiteit van kwaliteits-

borging. De bevindingen leveren geen kant-en-klaar recept voor het formuleren van

inschrijfvoorwaarden. Er blijken spanningen te bestaan tussen de verschillende

vereisten waaraan inschrijfvoorwaarden zouden moeten voldoen: bijdragen aan

kwaliteitsverbetering, handhaven van voldoende aanbod, aansluiten bij de

opvattingen van de beroepsgroep, goede hanteerbaarheid voor de raden (uitvoer-

baarheid en controleerbaarheid) en geringe informatielasten voor zowel de raden

als voor de betrokken advocaten.

Geen enkele van de door ons gesimuleerde inschrijfvoorwaarden is in alle opzichten

bevredigend. Sturing op administratief eenvoudige en daardoor vanuit handhavings-

perspectief te prefereren inschrijfvoorwaarden gericht op de toevoegpraktijk, sluit

slecht aan op de binnen het beroep levende opvattingen en is ook niet altijd een

waarborg voor kwaliteit. Voorzichtigheid is ook geboden met het oog op het behoud

van voldoende aanbod en de implementatielast. De in deze opzichten betere sturing

via voorwaarden gericht op de totale praktijk, lijkt moeilijker uitvoerbaar en contro-

leerbaar. De uitvoerbaarheid van dergelijke voorwaarden hangt af van de mate

waarin raden en balie met elkaar consensus bereiken over de wenselijkheid ervan.
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Inschrijfvoorwaarden voor advocaten

1.1 Het onderwerp van studie

Op 1 januari 1994 trad de Wet op de rechtsbijstand (WRB, 1993) in werking.1 Deze wet

vervangt de Wet op de rechtsbijstand aan on- en minvermogenden (WROM, 1957) die

op 1 januari 1958 in werking trad. De discussie over de nieuwe wet heeft ongeveer

twintig jaar in beslag genomen. De WRB geeft uitvoering aan een in de Grondwet

geformuleerde overheidstaak. In artikel 18, lid 2 van de Grondwet is bepaald dat de

wetgever regels dient te stellen omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder

draagkrachtigen. Vandaar dat de WRB als algemene doelstelling kent hen die zelf over

onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van rechtsbijstand

volledig te kunnen dragen, een aanspraak te bieden op door de overheid betaalde

rechtsbijstand.

Naast deze algemene doelstelling kent de wet drie andere specifieke doelstellingen:

het voorzien in voldoende aanbod van rechtshulpverlening, zorg dragen voor de

budgettaire beheersing van het stelsel en de modernisering van de bestuurlijke

organisatie ervan. Veelal worden de laatste twee doelen samengevat onder de

noemer: bevordering van doelmatigheid en kwaliteit van de dienstverlening.

Uitvoering van de wet is opgedragen aan de ook bij deze wet in het leven geroepen

Raden voor rechtsbijstand.2 Volgens de wet moeten advocaten die toevoegingen

willen behandelen, zich inschrijven bij de raad in hun ressort. De raden kunnen aan

die inschrijving voorwaarden stellen. Deze voorwaarden worden in de wet globaal

omschreven. De specifieke invulling ervan is overgelaten aan de raden. Daarmee

hebben de raden een sturingsinstrument in handen gekregen om de kwaliteit en

doelmatigheid van de gefinancierde rechtsbijstand te bevorderen. Tegelijkertijd

zien zij zich voor de vraag gesteld hoe aan die opgave gestalte te geven. Tegen die

achtergrond moet men de centrale vraag van dit onderzoek3 plaatsen: hoe kan het

stellen van inschrijfvoorwaarden aan advocaten bijdragen aan een grotere doelmatig-

heid en betere kwaliteit van de voorziening van gefinancierde rechtsbijstand?

1 Het voorstel van wet werd op 18 mei 1992 Ingediend bij de Tweede Kamer en aldaar op 1 juli 1993 aange-

nomen. De Eerste Kamer aanvaardde het voorstel op 23 december 1993.

2 In totaal zijn er vijf raden, één in elk ressort: Leeuwarden, Arnhem, Amsterdam, Den Haag en Den Bosch.

3 Het vormt een onderdeel van het door het departement uit te voeren evaluatieprogramma met betrekking

tot de Wet op de rechtsbijstand. Daarnaast wijzen we op het in gang zijnde onderzoek naar het functio-

neren van het besturingsmodel uitgevoerd door F. Leeuw, B. Bulder en H. Flap (Vakgroep Sociologie van

de Rijksuniversiteit Utrecht). Ook het in maart 1995 verschenen rapport van de Werkgroep gebruik ge-

financierde rechtsbijstand 'Met recht bijstand' valt te beschouwen als een onderdeel van dit programma.

Dit laatste rapport betreft de ontwikkelingen aan de vraagzijde.
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Het onderzoek vond plaats in de periode 1993-1995 onder supervisie van een

begeleidingscommissie onder voorzitterschap van prof. mr. Th. de Roos. De samen-

stelling van deze commissie staat vermeld in bijlage 1.

Nader uitgewerkte onderzoeksvragen worden later in dit hoofdstuk toegelicht. Eerst

besteden we aandacht aan het wettelijk instrumentarium zelf en de overwegingen
van de wetgever daarbij.

1.2 Het wettelijk instrumentarium

Rechtsbijstand wordt verleend door bij de raad ingeschreven advocaten, zo stelt

artikel 13, lid 1. Vervolgens krijgt het te ontwikkelen inschrijfbeleid haar wettelijk

beslag in de artikelen 14 tot en met 17, waarvan de tekst hier is weergegeven. De

kern van dit instrumentarium is gelegen in artikel 15. Daarin wordt opgesomd waar

de inschrijfvoorwaarden betrekking op kunnen hebben.

Artikel 14

Alle in het ressort ingeschreven advocaten die de wens daartoe te kennen hebben

gegeven, worden door de raad ingeschreven indien zij voldoen aan de in artikel

15 bedoelde voorwaarden.

Artikel 15

1 De door de raad te stellen voorwaarden kunnen betrekking hebben op:

a het minimum- en het maximumaantal zaken waarvoor een advocaat jaarlijks
zal worden toegevoegd;

b de deskundigheid van de advocaat op bepaalde rechtsgebieden;

c de organisatie van het kantoor waar de advocaat werkzaam is;.

d de verslaglegging door de advocaat omtrent de door hem verleende

rechtsbijstand.

Artikel 16

In bijzondere gevallen kan de raad beslissen dat rechtsbijstand zal worden

verleend door een niet ingeschreven advocaat.

Als bijzonder geval kan worden aangemerkt:

a de uitdrukkelijke en gemotiveerde wens van de rechtzoekende door een

bepaalde advocaat te worden bijgestaan;

b de behoefte aan bijstand door een advocaat die over specifieke deskundig-

heid op een bepaald rechtsgebied beschikt.

Artikel 17

1 De inschrijving wordt door de raad doorgehaald bij verlies van de hoedanigheid

van advocaat.

2 Voorts kan de raad de inschrijving doorhalen:

a indien de advocaat niet voldaan heeft dan wel niet langer voldoet aan de

voor de inschrijving gestelde voorwaarden;



Inschrijfvoorwaarden voor advocaten

b indien naar zijn oordeel genoegzaam is gebleken dat de rechtsbijstands-

verlening door de advocaat niet voldoet aan redelijkerwijs te stellen eisen

van doelmatigheid;

c indien aan de advocaat een maatregel is opgelegd als bedoeld in artikel 48,

tweede lid onder a tot en met c van de Advocatenwet.

13

De Memorie van toelichting geeft enig inzicht in de overwegingen die aan de voor-

waarden ten grondslag liggen (Memorie van toelichting WRB, 1991-1992). Inzake de

minimum-/maximumvoorwaarde wordt gesteld: 'voor het minimum geldt de over-

weging dat nodeloze administratieve handelingen vermeden moeten worden ten

aanzien van advocaten die slechts sporadisch een toevoeging behandelen en dat het

voorschotsysteem niet al te zeer belast moet worden. Een maximum aantal zaken

dient uitwassen te voorkomen'.

Inzake de deskundigheid van de advocaat redeneert de wetgever als volgt. 'Lang-

zamerhand is de opvatting dat een advocaat niet het hele gebied van het recht kan

bestrijken gemeengoed geworden. De inschrijving kan dan ook beperkt worden tot

enkele rechtsgebieden waarop de advocaat wordt geacht deskundig te zijn. Of hij /zij

dat ook werkelijk is kan bijvoorbeeld getoetst worden aan de hand van het aantal op

die gebieden behandelde zaken of het gevolgd hebben van speciale cursussen. Ook

de aanwezigheid op het kantoor van een ervaren advocaat, die binnen de beroeps-

groep geldt als een deskundige op een bepaald terrein, zou voldoende waarborg

kunnen zijn voor kwalitatief toereikende rechtsbijstand op dat gebied door

kantoorgenoten.'

'Ten aanzien van de eisen te stellen aan het kantoor wordt gedacht,' zo leest men,

'aan de verplichting een deugdelijke urenadministratie bij te houden, maar ook aan

de eis dat éénmanskantoren zich slechts kunnen inschrijven als zij een behoorlijke

regeling hebben getroffen om doorverwijzing of continuïteit in geval van ziekte of

vakantie te waarborgen.'

De eisen omtrent verslaglegging (van de werkzaamheden door de advocaat) zijn niet

nader toegelicht. Wel wordt opgemerkt dat deze uiteraard niet zo ver kunnen gaan

dat daarmee het beroepsgeheim van de advocaat in het geding kan komen.

Samengevat: ter bevordering van de doelmatigheid beoogt de wetgever sturing via

voorwaarden als het stellen van een ondergrens aan deelname (minimumaantal

zaken) en formeel-procedurele vereisten aan de wijze van werken (urenadmini-

stratie en verslagleggingscriteria; ter bevordering van de kwaliteit prikkelt men de

professional via het stellen van deskundigheidseisen op bepaalde terreinen, een
maximum aan de deelname (maximumaantal zaken) en vereisten ten aanzien van

de organisatie van de praktijkuitoefening ('kantoorvereisten').

Met dit alles is nog niet duidelijk wanneer er nu sprake is van (te grote) ondoelmatig-

heid en wanneer de kwaliteit in het geding raakt. Dat is op zich niet bezwaarlijk,
aangezien de wet niet meer is dan een geheel aan instructienormen aan de raden.
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Het is aan de raden om concrete voorwaarden te formuleren die advocaten

stimuleren tot een wijze van dienstverlening die van een aanvaardbaar niveau

in kwaliteit en doelmatigheid is.

Wat verstaan wordt onder 'doelmatigheid' ziet men toegelicht bij artikel 17, lid 2b:

'het bij herhaling aanvragen van nodeloze toevoegingen, het in verhouding tot

anderen veelvuldig procederen in plaats van de zaak met advies af te doen of

het in vergelijking tot anderen besteden van onevenredig veel tijd aan zaken'

(Memorie van toelichting WRB, 1991-1992). Zonder dat men behoeft te denken dat

het hier om een limitatieve opsomming gaat, biedt dit de raden in principe een

aanknopingspunt. Langs de weg van registratie van de werkwijze van advocaten

zouden zij zicht kunnen krijgen op de feitelijke situatie in hun ressort om vervolgens

maatregelen te nemen. Op die manier wordt doelmatigheid objectiveerbaar en het
beleid toetsbaar.

Moeilijker ligt de beleidsopgave op het punt van 'kwaliteit'. De wetgever komt hier

vooralsnog niet verder dan het globaal aanduiden van voorwaarden die naar men

verwacht stimuleren tot een dienstverlening van voldoende niveau. In dat kader

wordt gerept over het hanteren van opleidingseisen en het aansluiting zoeken bij de
tendens tot specialisatie in de praktijkuitoefening. Het zicht op concrete inschrijf-

voorwaarden lijkt nog te ontbreken, waardoor het moeilijk toetsbaar is. En dat

terwijl dit vraagstuk, zoals uit hoofdstuk 2 zal blijken, al langer op de agenda prijkt.

1.3 Theoretische uitgangspunten

Leidraad bij de opzet van het onderzoek vormt de stelling van de Amerikaanse

socioloog Coleman (1990, p. 3): '(...) where an intervention is at the level of the

system, such as a policy change made by a nation's government, its implementation

must ordinarily occur at lower levels, and that implementation is what determines

the consequences for the system.' Deze stelling komt erop neer dat macrosociale

veranderingen (in het functioneren van de rechtsbijstandsvoorziening) slechts tot

stand komen via veranderingen in het gedrag van de individuele participanten

(rechtsbijstandverleners en rechtsbijstandzoekers). Anders gezegd: wie wil weten

hoe op macroniveau veranderingen tot stand komen, moet zijn aandacht richten op

het gedrag van de individuele actoren die binnen het stelsel opereren.

Voor het begrijpen van dat gedrag gaan we uit van de rationele-keuzetheorie. Deze

theorie stelt dat mensen bij de inrichting van hun dagelijks bestaan enige vrijheid

hebben en kunnen kiezen uit verschillende gedragsopties. Zij maken daarbij een

afweging van de verschillende voor- en nadelen, en kiezen voor het alternatief dat

voor hen het meest aantrekkelijk is (Becker, 1976).4 Mensen maken hun keuzen

echter niet in een vacuum of in volledige vrijheid. Zij maken afwegingen binnen een

4 We gebruikende theorie als een theorie 'as if'; hetgeen betekent dat we aannemen dat het gedrag van

mensen niet werkelijk zo weloverwogen en rationeel tot stand komt, maar dat dit gedachtenstramien

wel een bruikbaar kader vormt om gedrag van mensen te voorspellen en te begrijpen.
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Figuur 1: Het Coleman-bootje
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maatschappelijke context, die van invloed is op hun mogelijkheden en beperkingen.

Daardoor kunnen bepaalde gedragsopties aantrekkelijker of juist minder aantrek-

kelijk worden.

De betekenis van deze aanname is tweeërlei. Ten eerste beschouwen we de feitelijk

door individuen gekozen gedragingen als de voor hen uiteindelijk meest bevredi-

gende, gegeven hun mogelijkheden en beperkingen. Ten tweede gaan we ervan uit,

dat verandering van omstandigheden alleen zal leiden tot verandering in gedrag

wanneer de gewijzigde omstandigheden de oude gedragsoptie minder aantrekkelijk

maken dan de nieuwe alternatieven. Deze gedachtengang wordt schematisch
weergegeven door het zogenaamde Coleman-bootje (figuur 1).5

Toegespitst op dit onderzoek roept het voorgaande de vraag op welke verandering

van omstandigheden wèl (en in welke mate) en welke niet tot de door de wetgever

gewenste gedragsveranderingen leiden. De in de wet besloten liggende opdracht

aan de raden komt er in feite op neer dat zij de aantrekkelijkheid van alternatieve

gedragskeuzen van advocaten moeten trachten te veranderen. Concreter: sommige

advocaten zouden onder invloed van de inschrijfvoorwaarden minder, anderen

méér aandacht moeten besteden aan specifieke zaken dan voorheen. Het beleid

is succesvol, wanneer het veranderde gedrag van advocaten resulteert in een

rechtsbijstandsverlening die gekenmerkt wordt door grotere doelmatigheid en

betere kwaliteit.

5 Door expliciet beide groepen actoren - rechtsbijstandzoekers en rechtsbijstandverleners - te onder-

scheiden, willen we benadrukken hoezeer de gedragingen van de één de 'omstandigheden' van de ander

vormen. De inschrijfvoorwaarden hebben tot doel het gedrag van advocaten te veranderen. Daar is ons

onderzoek dus in hoofdzaak op gericht. Echter, ook de rechtsbijstandzoekers zijn door de WRB gecon-

fronteerd met veranderde omstandigheden: een prijsverhoging en veranderde toegangsvoorwaarden.

Gedragsveranderingen van rechtsbijstandzoekenden fungeren hier als 'randvoorwaarden' waarmee bij

de toepassing van het instrument rekening moet worden gehouden.
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Op het eerste gezicht zou men wellicht geneigd zijn deze taak van de raden - de

vertaling van de algemene oogmerken van de wet in specifieke inschrijfvoorwaar-

den - als een betrekkelijk eenvoudige te beschouwen. Dat zou het ook zijn indien

men ervan uitgaat dat de situatie waarin raden zich bevinden, zich als volgt laat

karakteriseren. Ten eerste: dat de doelen van de wetgever eenduidig zijn voor de

raden. Ten tweede: dat de raden weten welke gedragsveranderingen van advocaten

zullen leiden het beoogde gevolg. En ten slotte: dat de met maatregelen geconfron-

teerde advocaten in staat zullen blijken om hun gedrag in de door de raden gewenste

richting aan te passen. Het vergt weinig nader betoog dat de feitelijke situatie

substantieel afwijkt van deze karakteristiek. Met name het laatstgenoemde punt:

de situatie van de 'geadresseerde' is een aspect dat in veel wetsevaluatie-onderzoek

nogal eens over het hoofd gezien wordt als we mogen afgaan op de kritiek van de

rechtssocioloog Grifffths (1990, en 1992, pp. 62 e.v.). Naar zijn opvatting ligt aan

veel evaluatie-onderzoek een 'instrumentalistisch perspectief' op wetgeving ten

grondslag. Door simpelweg te kijken naar de mate van gedragsverandering van

individuen na de invoering van nieuwe regels, gaat men er als het ware van uit dat

de betreffende regels een relevante factor zijn in het leven van de betrokkenen en

automatisch aanleiding geven tot veranderingen in het vroegere gedragspatroon.

Aan de betekenis van het bestaande sociale veld met haar eigen interne structuur,

waarin de nieuwe regels hun plaats moeten zien te krijgen, wordt aldus gemakshalve

voorbijgegaan. Toch is het juist de aard van dat sociale veld - de mate waarin het

zich door invloeden van buiten af laat beïnvloeden - die voor de werking van regels

van substantieel belang is.6

1.4 Vraagstelling

Op grond van het voorgaande beschouwen we zowel de bestaande? ,praktijk-

organisatie' - d.w.z. het patroon in werkzaamheden van advocaten en de daarachter

liggende mechanismen - als de binnen dat veld levende opvattingen over kwaliteit

en doelmatigheid als omstandigheden waarmee de beleidsvoerders rekening hebben

te houden omwille van het gewenste resultaat. Daarom komen in dit rapport, ter

beantwoording van de eerder vermelde centrale vraag, de volgende onderzoeks-

vragen aan de orde.

1 Welke ontwikkelingen in de rechtsbijstandsverlening en de beleidsdiscussie gingen

vooraf aan de huidige wettelijke bepalingen inzake de inschrijfvoorwaarden?

6 Hij omschrijft zijn perspectief als: de 'sociale werking' van rechtsregels. Cruciaal element in die

gedachtengang vormt het aan de antropologe Sally F. Moore ontleende concept van het 'semi-autonoom

sociaal veld' als een groep personen die de capaciteit heeft groepsinterne gedragsregels te genereren en

te handhaven.

7 Hier en in het vervolg van het betoog refereren termen als bestaand' of 'huidig' aan de situatie vooraf-

gaande aan de inwerkingtreding van de WRB.
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Aan het uiteindelijk ingediende wetsontwerp zijn in de loop der jaren een aantal

voorstellen voorafgegaan. Deze voorstellen en de commentaren daarop geven,

in samenhang met de gegevens over de feitelijke ontwikkeling van de voor-

ziening, een beeld van de publieke discussie over de inrichting van de rechts-

bijstand en de sturing ervan. Zichtbaar wordt hoezeer de inschrijfvoorwaarden

bezien als sturingsinstrument op kwaliteit een novum vormen in het beleid.

2 Hoe is de eerste inschrijfronde (in 1994) verlopen?

De eerste aanwending van het instrument en de effecten ervan geven een

indicatie voor de mogelijke werking op termijn. Daarom is het relevant een

beschrijving te geven van de wijze waarop de raden in het eerste jaar vorm

gegeven hebben aan hun beleidsopdracht.

3 Hoe ziet het deelnamepatroon aan gefinancierde rechtshulp er anno 1993 uit en

welke factoren beïnvloeden de deelname?

Omdat de bestaande praktijkorganisatie een relevante randvoorwaarde voor de
werkingsmogelijkheden van het inschrijfbeleid vormt, is informatie over de

omvang en de samenstelling van het rechtsbijstandsaanbod anno 1993 een

noodzakelijk element in een ex ante evaluatie. Daarnaast vormt een dergelijke

beschrijving de nulmeting voor een latere (ex post) evaluatie.

4 Hoe is het gesteld met het draagvlak voor het inschrijfvoorwaardenbeleid?

Van belang is zicht te krijgen op de ontvankelijkheid van de balie voor sturings-

maatregelen in de vorm van inschrijfvoorwaarden. Daartoe inventariseren we

de opvattingen bij de balie over de zin van het stellen van voorwaarden in het

algemeen en over mogelijke specifieke invullingen van voorwaarden. Om

mogelijke weerstanden te begrijpen, gaan we ook in op de samenhang van

opvattingen met voor het participatiepatroon belangrijke factoren.

5 Welke gevolgen zou het stellen van verschillende typen van inschrijfvoorwaarden

teweeg kunnen brengen?

De raden zowel als de balie - de meest relevante actoren in dit verband -

verkeren in onzekerheid over de uitwerking van mogelijke inschrijfvoorwaarden.

Via 'gedachtenexperimenten', in de vorm van simulaties, kan deze onzekerheid

enigszins gereduceerd worden. Doorrekening van mogelijke gevolgen van

verschillende invullingen van inschrijfvoorwaarden levert aanknopingspunten

voor verdere beleidsdiscussie zowel over de inhoud en formulering van voor-

waarden als over de uitgangspunten voor sturing en de uiteindelijk gewenste

situatie.
6 Welke opvattingen gelden binnen de advocatuur over doelmatigheid en kwaliteit

in de praktijkuitoefening en hoe hangen die opvattingen samen met specialisatie?

De inhoud en betekenis van de twee centrale doelen - kwaliteit en doelmatig-

heid - is niet eenduidig gedefinieerd. Voor de beleidsvorming is het van belang

dat duidelijk wordt aan welke criteria deze doelen kunnen worden gemeten.

Dit is noodzakelijk wanneer men op termijn bij een evaluatie van de WRB wil

nagaan of de genomen maatregelen tot de gewenste gevolgen hebben geleid.
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7 In welke zin en in welke mate is er thans sprake van specialisatie binnen de balie?

Welke factoren zijn van invloed op specialisatie en wat is de betekenis ervan voor

de gefinancierde praktijk?

Specialisatie wordt blijkens de toelichting op de WRB beschouwd als een belang-

rijke ontwikkeling in de praktijkorganisatie waarbij het inschrijfbeleid zou

moeten aansluiten. Daartoe is het echter van belang te weten wat de praktische

betekenis van specialisatie voor de praktijksamenstelling is. Systematisch

inzicht in aard en omvang van specialisatie en de betekenis ervan voor de

gefinancierde praktijk, ontbreekt vooralsnog.

In dit rapport komen alleen de eerste vijf vragen aan de orde. Met het oog op de

beleidsondersteunende functie van het onderzoek is besloten tot een rapportage

in twee delen. Het leek alle betrokkenen van belang dat de eerste bevindingen op

zo kort mogelijke termijn ter beschikking zouden komen, zodat ze in de verdere

vormgeving van het beleid een rol kunnen spelen.

1.5 Opzet en uitvoering van het onderzoeksproject

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen is langs verschillende wegen informatie

verzameld. Een korte toelichting van de gevolgde werkwijze - in chronologische

volgorde.

1 Literatuurstudie en documentenanalyse. Het betreft een analyse van de belang-

rijkste literatuur over de ontwikkeling van rechtsbijstandsverlening, de parle-

mentaire behandeling van het wetsontwerp en de voorstellen en commentaren

die daar in de loop der jaren aan vooraf zijn gegaan. Ook is gebruik gemaakt van

de algemene correspondentie over inschrijfvoorwaarden tussen het departe-
ment en de raden enerzijds en die tussen de raden en de advocatuur in het

ressort anderzijds.

2 Statistische analyse van landelijke toevoegingsregistratie IRIS.8 Aanvankelijk

oogmerk van dit onderdeel was een beschrijving te geven van de gefinancierde

praktijk in verschillende sociaal-geografische omstandigheden. Begonnen werd

met een klein arrondissement (Alkmaar).9 Daarmee is een begin gemaakt in het

najaar van 1991. Met het inzicht in de gebruiksmogelijkheden van deze data, is

in de loop van 1992 en 1993 aanvullend materiaal verzameld van een groot

arrondissement (Rotterdam) en een middelgroot arrondissement (Arnhem).

Deze gegevens zijn gebruikt voor de eerste simulaties van inschrijfvoorwaar-

den.10 Deze simulaties illustreren de complexiteit van het sturingsvraagstuk.

8 De Stichting Integraal Rechtshulp Informatie-Systeem (IRIS) verzorgt de landelijke registratie van afgifte

en uitbetaling van de gefinancierde rechtsbijstand. Voor een korte uiteenzetting van het verloop van de

toevoegingsprocedure wordt verwezen naar bijlage 2.

9 Het verkennende karakter van deze onderneming verklaart ook het feit dat daarmee begonnen werd nog

vóór het moment dat het voorstel van wet bij de Tweede Kamer werd ingediend.

10 Spyros Markadonnakis (student sociologie, Rijksuniversiteit Utrecht) heeft in het kader van zijn stage bij
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3 Interviews met advocaten. Met een beperkt aantal advocaten, werkzaam in

verschillende praktijksituaties, zijn gesprekken gevoerd. Via deze gesprekken

werd meer inzicht verkregen in de variatie in praktijksituaties en in opvattingen

over het nog weinig systematisch beschreven fenomeen `specialisatie. Daar-

naast had deze gespreksronde een onderzoekstechnisch doel: het uittesten van

een vragenlijst als voorbereiding op een schriftelijke enquête onder de balie.

Op grond van praktische overwegingen is besloten de interviewronde te be-

perken tot het arrondissement Utrecht. De deken van de lokale orde heeft op

ons verzoek namen geselecteerd van twintig advocaten die tezamen een rede-

lijke doorsnee van de balie vormen - in termen van kantoorgrootte, vestigings-

situatie en deelname aan de gefinancierde praktijk. In december 1992 zijn deze

advocaten schriftelijk benaderd met het verzoek tot medewerking; begin 1993

zijn vervolgens zestien advocaten geïnterviewd."

4 Schriftelijke enquête `Praktijkorganisatie advocatuur: Om een beter inzicht te

krijgen in de praktijkorganisatie, de deelname aan de gefinancierde rechtsbij-

stand, specialisatie, het draagvlak voor inschrijfbeleid en opvattingen in de balie

over doelmatigheid en kwaliteit, werd een grootschalige enquête gehouden

onder de Nederlandse balie. Daartoe heeft het buro van de orde eind 1993 een

bestand ter beschikking gesteld van op dat moment ingeschreven advocaten

(in totaal 7.579). Na verwijdering van de eerstejaars stagiaires is daaruit een

landelijke aselecte steekproef getrokken van 3.461 advocaten. De vragenlijst is

in januari 1994 verzonden. Begin mei 1994 werd de dataverzameling afgesloten

met een bruikbare respons van 25% (833 advocaten). Uit de responsanalyse

blijkt dat deze respons representatief is voor de balie wat betreft de kenmerken

sekse, ervaring en kantoorgrootte. Wat betreft de spreiding over de ressorten

wijkt de respons licht af van het feitelijke patroon. De oorzaak is gelegen

in een ondervertegenwoordiging van de respons uit het ressort Amsterdam.

Gedetailleerde informatie over de opzet van de enquête, de wijze van steek-

proeftrekking en de analyse van de representativiteit van de respons treft

men aan in bijlage 3. Hier wordt volstaan met de vaststelling dat de respons

toereikend lijkt voor de voorgenomen analyses.

1.6 Opzet van de rapportage

Bij wijze van leeswijzer volgt hier een korte weergave van de inhoud van de na-

volgende hoofdstukken.
Hoofdstuk 2 biedt ter beantwoording van vraag 1 een uitgebreid overzicht over de

wording van het wettelijke kader van het inschrijfvoorwaardenbeleid. Zichtbaar

het WODC een groot deel van de materiaalverzameling en de eerste simulatieberekeningen voor zijn reke-

ning genomen. Van een aantal bevindingen Is reeds eerder verslag gedaan (Kun en Van Leeuwen, 1994).

11 De organisatie van dit onderdeel lag in handen vanN. Doornbos, die toen in het kader vanhaarstudie

sociologie (Rijksuniversiteit Utrecht) haar stage bij het WODC doorbracht (Doornbos, 1993).
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wordt hoezeer het accent in het sturingsdebat gelegen heeft op de financiële

beheersbaarheid van het stelsel. Pas in laatste instantie is het aspect van de

kwaliteit zichtbaar geworden.

Hoofdstuk 3 is een eerste poging om zicht te bieden op de complexiteit van de

werking van inschrijfvoorwaarden. Lijkt er op het eerste gezicht sprake van een

aantal simpele maatregelen, bij nader inzien is het verre van eenvoudig de daaruit

voortvloeiende veranderingen in de omvang en samenstelling van het rechtshulp-

aanbod te voorzien. Door middel van een aantal simulaties op basis van gegevens,

afkomstig uit de landelijke toevoegingsregistratie worden concrete gevolgen zicht-

baar gemaakt overeenkomstig het gestelde in vraag 5.

Hoofdstuk 4 richt de aandacht op de praktijk van de allereerste toepassing van het

instrumentarium door de raden: de inschrijfronde voor 1994, dit in antwoord op

vraag 2.
Hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 putten uit het materiaal verzameld via de schriftelijke

enquête onder de balie ter beantwoording van de vragen naar de praktijksituatie

aan de vooravond van de inwerkingtreding van de wet (vraag 3) en het draagvlak

voor het inschrijfvoorwaardenbeleid binnen de balie (vraag 4).

Hoofdstuk 7 vervult een zelfde functie binnen het betoog als hoofdstuk 3: door

middel van simulaties, ditmaal op grond van enquêtegegevens, worden mogelijke

effecten van te stellen inschrijfvoorwaarden en de wenselijkheid ervan gegeven

het uitgangspunt van de wet, bezien (vraag 5).

Hoofdstuk 8 vormt de afronding in de vorm van een nabeschouwing.
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Sturing als beleidsopgave

2.1 De wet als instrument: geschiedenis en context

In dit hoofdstuk komt de eerste onderzoeksvraag aan de orde: de ontwikkelingen

in de rechtsbijstandsverlening en de voorafgaande beleidsdiscussies. Beide zijn

van invloed geweest op de totstandkoming van de inschrijfvoorwaarden. In het

vorige hoofdstuk is erop gewezen dat de inwerkingtreding van de WRB niet vanzelf-

sprekend een geheel nieuwe orde in de gefinancierde rechtsbijstand brengt. Nieuwe

regelingen hebben hun wortels in het bestaande beleid en daarmee in de bestaande

sociale organisatie van het veld. Binnen die context zullen ze hun werking moeten

krijgen. In paragraaf 2.2 wordt het ontstaan van de inschrijfvoorwaarden beschreven

via een terugblik op de ontwikkelingen in het denken over de sturing van de gefinan-

cierde rechtshulpverlening. Zichtbaar wordt dat de doelstelling van het beleid - een

doelmatige en kwalitatief goede voorziening - in de loop der tijd niet veranderd is.

Wèl zijn de omstandigheden waaronder deze doelstelling moest worden gereali-

seerd, gewijzigd met alle gevolgen vandien voor de gekozen beleidsinstrumentatie.

In aansluiting op de ontwikkeling in de beleidsdiscussie biedt paragraaf 2.3 een

beeld van de ontwikkelingen in het volume van gebruik van de voorziening en de

daaruit voor de overheid voortvloeiende kosten. Op basis van beide schetsen krijgt

men een indruk van de omvang en de betekenis van de sturingsopgave waardoor de

raden zich gesteld zien.

2.2 Sturing in historisch perspectief

Het instrument van een inschrijfbeleid kent een lange, veelbewogen ontstaans-

geschiedenis. Noch de Memorie van toelichting, noch de parlementaire behandeling

van de wet verraden ook maar bij benadering iets daarvan. Wat voor buitenstaanders

op het eerste gezicht weinig meer lijkt dan een organisatorisch-administratieve be-

paling, vormt in feite de afronding van een ruim veertig jaar voortgaande discussie

in ons land over één en dezelfde beleidsopgave: hoe de kwaliteit en betaalbaarheid

van de gefinancierde rechtsbijstand te waarborgen. Dat dit een centrale opgave was,

daarover heeft nooit enig verschil van mening bestaan bij de gesprekspartners. Dat

doel is verwoord in de Memorie van toelichting bij het in 1953 door Donker ingedien-

de wetsontwerp inzake de Wet op de rechtsbijstand aan on- en minvermogenden

(WROM). Het gaat erom'(...) een regeling te scheppen, die deze tak van sociale zorg

uitbreidt en de beste waarborgen biedt voor deskundige en economische behandeling'

(Schuyt e.a., 1976, p. 23; cursivering toegevoegd). 'Het geschilpunt, dat de gehele

periode (...) de gemoederen heeft bezig gehouden, betrof de wijze waarop de

overheid de nieuwe taak zou gaan uitvoeren,' zo kan men met de laatstgenoemde
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auteurs stellen. Die karakteristiek gold de door hen beschreven periode 1948-1958

en gold naar onze mening evenzeer de daaropvolgende decennia. Deze discussie

over de gewenste organisatie van de gefinancierde rechtsbijstand kan worden op-

gevat als een debat over sturingsopties. Van dat debat wordt hier verslag gedaan.

2.2.1 De jaren vijftig: geld en 'goed vertrouwen'

22

Het aanvankelijke concept van minister Donker inzake een effectieve organisatie van

de gefinancierde rechtsbijstand, een part-time dienstverband van ervaren advocaten

met een afgeperkt werkterrein, bleek na jarenlange debatten voor de beroepsgroep

onaanvaardbaar. Er, is dan ook een groot verschil tussen het wetsontwerp dat in

1953 door hem werd ingediend en de Wet op de rechtsbijstand aan on- en min-

vermogenden (WROM) zoals deze door zijn opvolger Samkalden in 1957 door de

Tweede Kamer werd geloodst. De Kamer, sterk onder invloed van de orde stelde

een andere inrichting voor: '(...) bezoldiging van toegevoegde advocaten (...) met

behoud overigens zoveel mogelijk van de bestaande toestand' (Schuyt e.a., 1976,

p. 26). Donker had echter, naast geld, een ander sturingsmiddel op het oog. De

ontoereikendheid van de rechtsbijstandsvoorziening voor de weinig bemiddelden

in ons land meende hij doeltreffend te kunnen bestrijden door het voorzien in een

rechtsbijstandsaanbod dat min of meer los stond van de betalende praktijk: bureaus

met door de overheid betaalde advocaten in dienst en met een specifiek dienst-

verleningspakket (met name: arbeidsrecht, huurrecht en sociale wetgeving). Op die

wijze vielen, zoals binnen een loondienstverband gebruikelijk is, de kosten en de

kwaliteit te bewaken. Het lijkt erop dat de door hem voorgestane ingreep primair

stoelde op kwaliteitsoverwegingen inzake het aanbod.

Interessant, met name binnen het kader van deze studie, is het door de balie aan-

gevoerde tegenargument dat juist die kwaliteitsverbetering betrof. Anders dan de

minister achtte men die juist niet gewaarborgd binnen een dergelijke opzet. 'De

advocaat-medewerker zal bij de verdeling van zijn arbeidstijd tussen bureau-zaken

en zijn particuliere praktijk relatief meer aandacht schenken aan zijn particuliere

cliënten, omdat hij na beëindiging van zijn functie bij het bureau weer volledig op

hen zal zijn aangewezen' (Schuyt e.a., 1976, p. 27). Anders gezegd: de vraag die

financieel het zwaarst telt, zal hoe dan ook primair de aandacht van de advocaat

krijgen. Per implicatie volgt daaruit de stelling dat de overheid er beter aan doet

de advocaat redelijk te belonen; via het honoreringsmechanisme zal de advocaat

zelf wel zijn aandacht sturen en per saldo zal de gefinancierde rechtsbijstand als
vanzelf de gewenste verbetering te zien geven.

Het uiteindelijke resultaat was een wet die de advocaat aanspraak bood op finan-

ciële honorering. Het enige aangrijpingspunt voor sturing van overheidswege is

de bevoegdheid de hoogte van de vergoedingen vast te stellen. Hoe belangrijk

ook, de minister voorvoelde waarschijnlijk wel dat dit sturingsinstrument alleen

onvoldoende zou zijn om de doelstelling van de wet te realiseren. In de laatste

termijn van de behandeling van het wetsontwerp kon hij weinig anders meer dan
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een klemmend beroep te doen op de goede intenties van de advocaten door het

uitspreken van zijn grote vertrouwen in de beroepsgroep (Schuyt e.a., 1976, p. 34).

Objectief gezien was het echter niet anders dan de hoop vestigen op de invisible

hand van de markt - bij uitstek het instrumentarium van het vrije beroep.

2.2.2 De jaren zestig en. zeventig: 'engagement'en financieel voorschot

23

In de jaren na de invoering van de WROM ziet men een duidelijke toename van het

aantal toevoegingen. Weliswaar bracht die ook een forse groei in de uitgaven met

zich mee, maar procentueel bleef deze post zeer beperkt: om en nabij 1% van het

Justitiebudget. Belangrijker echter dan deze groei in volume is het uitblijven van

substantiële verandering in de samenstelling van het pakket aan dienstverlening.

Het aandeel van de huur- en arbeidszaken blijft nog zeer gering terwijl de familie-

zaken als vanouds de vraag blijft domineren (Schuyt e.a., 1976, p. 22). Een spectacu-

laire verandering hierin diende zich pas aan op het eind der jaren zestig (Kiedrowski

e.a., 1984). Daarover meer in paragraaf 2.3.

Een belangrijke factor ter verklaring van deze ontwikkeling is de totstandkoming

van een specifiek rechtskundig aanbod. Want het aanbod mag dan niet de misère

scheppen, het beïnvloedt wel de arena waarin problemen tot rechtsaanspraken

worden getransformeerd en hun afhandeling krijgen.12 De op het eind van de jaren

zestig 'ontdekte' leemte in de rechtshulp was er hoogstwaarschijnlijk niet op het

individuele vlak. Altijd zijn er advocaten geweest van het type dat Mendoza zo

treffend beschreef in zijn kroniek van het Barcelona ten tijde van de eeuwwisseling.

'De armen, dacht don Humbert Figa i Morera, vormden een braakliggend terrein

dat ontgonnen moest worden; de vraag is alleen hoe. (...) Hij begon de mis-

deelden geregeld te bezoeken; hij bood hen zijn hulp en kennis aan, hij had

speciale kaartjes met gotische letters laten drukken die makkelijker te lezen

waren dan de gebruikelijke kaartjes. Als u zich in de nesten heeft gewerkt, denk

dan aan mij, zei hij tegen de misdeelden en overhandigde hen zijn kaartje.

(...) Hij kreeg de meest hopeloze zaken aangeboden en nam ze graag aan; hij

behandelde zijn cliënten met respect, zonder spot of arrogantie en werkte heel

serieus aan zijn zaken. Tegen alle verwachtingen in won hij het merendeel van

zijn zaken: als geen ander kende hij de kneepjes van het vak en telkens weer wist

hij op listige wijze zijn doel te bereiken; ondanks de algemene verontwaardiging

moesten de rechters en magistraten hem in het gelijk stellen (...). De vrijge-

sproken misdadigers konden ook niet van hun verbazing bekomen: ongelovig

12 Ter toelichting: vaak wordt in dit verband - ter verwerping van de invloed van het aanbod - gesteld

dat natuurlijk het aantal advocaten niet het aantal echtscheidingen beïnvloedt (Schuyt, 1989; p. 509;

Commissie-Polak, 1989, p. 12). Dat is juist, maar niet to the point. Het gaat om de hoeveelheid en de aard

van de uit de afhandeling van scheidingsproblemen voortvloeiende rechtsbijstand: die wordt wel degelijk

beïnvloed door 'het aanbod' zoals blijkt wanneer men variatie in het aanbod beziet In samenhang met de

hoeveelheid recht In de scheidingsafhandeling.
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en oprecht nieuwsgierig vroegen ze hem: waarom helpt u ons, meneer de

advocaat? Ze dachten een heilige voor zich te hebben. Voor het geld antwoordde

hij, opdat ik rekeningen kan versturen' (Mendoza, 1986, pp. 144-146).

Waar het destijds in ons land aan ontbrak, was de erkenning door de balie van de

noodzaak van een sociale advocatuur op een financieel degelijke grondslag. Dat

zo'n aanbod er moest komen, werd de beroepsgroep voorgehouden door de twee

door de Algemene Raad in 1972 als organisatie-adviseurs avant la lettre aangezochte

waarnemers Van Braam en Surie. Hun diagnose (stagnatie in het beroep door een

tweeslachtige beroepscultuur) en therapie (de institutionele scheiding van de

commerciële en sociale praktijk) vonden geen weerklank (Van Braam en Surie,

1972, pp. 31-32). De noodzaak van zo'n aanbod werd ook van binnen uit verwoord

door de rechtshulpbeweging.

Over de oogmerken van dat aanbod was men expliciet, over de financieel-organisa-

torische randvoorwaarden daartoe zweeg men. `Aanvankelijk was er een mentaliteit

dat het vies was om over geld te praten, maar na verloop van tijd blijkt dat toch wel

een erg zware wissel op de toekomst te zijn', aldus De Roos (1981), die daarmee de

onvoorziene gevolgen van dat zwijgen formuleerde. En wat de kwaliteit aangaat:

het engagement van 'het staan voor de goede zaak' - de koevoet waarmee de

gevestigde professie uit balans kon worden gewipt13 - leek voldoende garantie voor

de kwaliteit van het aanbod, zo signaleerde Van Manen in zijn studie over de rechts-

hulpverleners. In de rechsthulpdiscussies speelden kwaliteitsargumenten weliswaar

herhaaldelijk een rol, zo stelt hij, maar de feitelijke kwaliteit van de dienstverlening

en de bewaking van die kwaliteit kregen slechts zeer geringe aandacht (Van Manen,

1978, p. 35).14 De praktijk was georiënteerd op inhoudelijke kwaliteit maar niet op

structuren en objectiveerbare criteria waarmee men de gewenste kwaliteit kon

toetsen en bewaken.15

De sturingsvraag lijkt in deze periode geheel en al naar het tweede plan verschoven.

Dat kon ook in die omstandigheden: de seventies als mooie zomer, zowel wat betreft

het geloof in de (snelle) 'maakbaarheid' van de verzorgingsstaat als wat betreft de

economische groei. Wat de rechtsbijstand aangaat, lijkt de enige duidelijke sturing

13 In dit verband verdient vermelding de gedenkwaardige rede van de minister van justitie ter gelegenheid

van de jubileumvergadering van de orde naar aanleiding van het 25-jarig bestaan (23 september 1977)

waarin het monopolie' van de balie op de rechtshulp doorbroken werd.

14 Hij merkt In dat verband op dat in het kader van de kwaliteitsverbetering de aandacht vooral uitging naar

het aspect van de opleiding. Terecht merkt hij op dat opleiding weliswaar een noodzakelijke maar niet

voldoende voorwaarde is voor kwaliteit In dienstverlening. Die kwaliteit vergt bewaking. Beschouwt hij

de opleiding als'preventieve' kwaliteitsbewakingsstrategie, dan onderscheidt hij vervolgens ook nog de

'simultane' (gedurende het dienstverleningsproces) en de 'repressieve' (post hoc bewaking). Het kost

weinig moeite om in de thans bij wet ingevoerde inschrijfvoorwaarden elementen van alle drie deze

controlemomenten te herkennen.

15 Het is dan ook nauwelijks verbazingwekkend dat al vrij spoedig In de eigen kring kritiek wordt vernomen

die erop neerkomt dat het ene collectief het andere niet'sociaal' genoeg vond. Voor buitenstaanders bleef

die kritiek betrekkelijk slecht objectiveerbaar (waarschijnlijk voor Insiders ook en juist daardoor ook vaak

zo destructief In sociaal opzicht).
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te herkennen in de door Justitie gerealiseerde algemene voorschotregeling. Bedoeld

als een financieringsmaatregel ten behoeve van een specifieke categorie: startende

sociale advocaten, werd de reikwijdte door tussenkomst van de orde verbreed tot

elke advocaat die deelnam aan het stelsel (Ministerie van justitie, 1977). De stijgende

uitgaven vormen echter een spoedig knellend beleidsprobleem in de daarop-

volgende jaren van financieel-economische tegenspoed. In de toelichting op de

Justitiebegroting voor het jaar 1979 treft men daarvan de eerste verwoording aan;

pas in het jaar 1983 wordt de noodklok geluid. De vertraagde doorwerking van de

financiële problematiek is er dan ook de oorzaak van dat het eerste voorontwerp van

de Wet op de rechtsbijstand uit 1980 nog slechts zeer bescheiden is in haar sturings-

opties (Ministerie van justitie, 1980). Hierin wordt het verlenen van gefinancierde

rechtshulp door advocaten gebonden aan inschrijving bij het Bureau voor rechts-

hulp (art. 27 ad a) 16, waarbij als enige beperkende voorwaarde geldt: de pensioen-

gerechtigde leeftijd (art. 30).17 Opvallend is dat juist ten aanzien van de inschrijving

van niet-advocaten enige 'kwaliteitsvoorwaarden' worden gesteld (art. 28), hetgeen

erop wijst dat de wetgever wat betreft haar kwaliteitssturing vertrouwt op het

toelatingsbeleid van de orde. Eenmaal advocaat is men per definitie gerechtigd

tot deelname.

Dat alles lijkt vanuit het perspectief van de wetgever weinig problematisch getuige

het feit dat bij beide artikelen elke vorm van. toelichting ontbreekt. Voor de orde ligt

dat anders. Van die zijde voert men aan dat niet-advocaten die kunnen voldoen aan

de bepaalde inschrijfvoorwaarden, eigenlijk beter advocaat kunnen worden zodat

men de inschrijving tot die beroepsgroep kan beperken. Ook verwerpt men de

voorgestelde leeftijdsgrens als zijnde 'onbillijk jegens de oudere advocaten die in

het verleden jarenlang om niet of tegen veel te lage beloning rechtsbijstand hebben

verleend' (Nederlandse Orde van Advocaten, 1980). Over kwaliteit in dit verband

geen woord.

2.2.3 De jaren tachtig: moduulbesluit en contractsadvocatuur

In de jaren tachtig domineert in het rechtshulpbeleid - evenals in andere sectoren

van de verzorgingsstaat - de aandacht voor de kostenbeheersing; de aandacht voor

de kwaliteit blijft daarbij sterk achter. De concretisering daarvan verloopt via twee

sporen: via de vraagzijde en via de aanbodzijde.18 In het kader van dit betoog zijn

met name de maatregelen gericht op de aanbodzijde relevant.

16 Dit orgaan (waarvan de taken omschreven staan in art. 15) valt te beschouwen als de eerste voorloper van

de huidige Raad voor rechtsbijstand.

17 Voor niet-advocaten geldt tevens nog de voorwaarde dat men niet in dienst mag zijn bij een organisatie

die ten behoeve van haar leden rechtshulp verstrekt of anderszins een functie vervult die twijfel aan de

onafhankelijkheid mogelijk maakt (art. 29, lid 1 ad b).

18 Een uitvoerige weergave van de maatregelen - de eigen bijdrage(verhoging) en de tariefstelling van het

griffierecht - treft men aan in: Klijn en Paulides, 1988, pp. 12-17.
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Van zuiver financiële aard was de sturing die haar beslag kreeg via het Besluit vergoe-

dingen rechtsbijstand, het'Moduulbesluit' (1983). Voordien was de honorering van

de dienstverlening gebaseerd de wijze van afdoening en/of de status van de instantie

waarbij de zaak gediend had. In het nieuwe moduulbesluit werd de aard van de zaak

(en de daaraan gerelateerde tijdsinvestering) het belangrijkste criterium.19 De wijze

van afhandeling vormde een 'correctiefactor' daarop. In aanzet vormde deze opera-

tie geen prijsmaatregel. Bij de aanvang van de operatie was van departementale

zijde de toezegging gedaan dat de wijziging budgettair neutraal zou zijn. Later, toen

het systeem in detail was uitgewerkt, liet de minister weten dat de invoering ervan

gepaard ging met een vermindering van 10% van de gemiddeld uit te betalen ver-

goeding. Zoals te verwachten, riep deze ontwikkeling een golf van negatieve reacties

op.20 Het moduulbesluit trad in juni 1983 in werking.

Het moduulbesluit wordt spoedig gevolg door de inwerkingtreding (per 1 januari

1984) van de Wet tijdelijke voorzieningen rechtsbijstand. Die voorzag, ons hierbij

beperkend tot de aanbodgerichte maatregelen, oorspronkelijk in een bevoegdheid

voor de minister om indien budgetoverschrijding dreigde, per arrondissement een

maximumaantal te verstrekken toevoegingen vast te stellen. Deze 'kabeljauwregeling

van de rechtsbijstand' (Van Dijk, 1987, p. 344), is echter onder druk van de Kamer

geschrapt. Per saldo voegde deze wet derhalve niets toe aan het feitelijk sturings-
instrumentarium; het gebeuren liet echter het sociale klimaat niet onberoerd.

De ontwikkeling vervolgt met de publikatie van een tweede voorstel tot wet, bedoeld

als een discussiestuk (Ministerie van Justitie, 1986). Dit voorstel bevatte de bepaling:

'De raad (voor rechtsbijstand) kan met ingeschreven advocaten overeenkomsten

aangaan waarbij tegen een bijzonder vergoedingentarief de behandeling van een

bepaald aantal zaken per jaar of half jaar worden gewaarborgd' (art. 7, lid 4). Ook
werd bepaald dat'De raad (...) bevoegd (is) een maximum-aantal zaken vast te

stellen waarvoor aan een individuele advocaat een toevoeging kan worden ver-

leend. Het maximum kan per categorie zaken verschillend zijn' (art. 27, lid 2).

In de begeleidende tekst werd gesteld: 'Van de mogelijkheid om met advocaten

overeenkomsten aan te gaan kan een sturende werking op de totale kosten uitgaan.

(...) Een aanzet tot kwalitatieve verbetering van het systeem is vooral gelegen in de

19 De eenheid (het'moduul') die als uitgangspunt voor het systeem werd gekozen, was de echtscheiding op

tegenspraak. Daarvoor stond een tijdsbeslag van 6 uur.

20 Men leze het door de orde uitgegeven persbericht van 10 februari 1983. In de dag- en weekbladpers.waren

inmiddels grote artikelen verschenen waarin breed werd verhaald over het verval van de sociale advoca-

tuur tot de bedelstaf (De Volkskrant, 24 januari 1983) of het geheel verdwijnen van de advocatencollec-

tieven (Trouw, 12 januari 1983). Zie ook Ingelse, 1983. Voor het goede begrip van deze reacties zij

aangetekend dat men de bekritiseerde maatregel moet zien tegen de achtergrond van eerder genomen

prijsmaatregelen zoals de verlaging van het tarief voor toegevoegde procureurs, het achterwege laten van

de trendmatige jaarlijkse verhoging van de vergoeding per januari 1981 en opnieuw per januari 1983,

alsmede de herziening van de voorschotregeling ten behoeve van toegevoegde advocaten datzelfde jaar.

Een uitzondering op de voor de balie negatieve trend vormt de in oktober van 1985 tot stand gekomen

(tijdelijke) verhoging van het moduulbedrag van f 950 naar f 995. Deze verhoging werd per 1 oktober

1987 weer afgeschaft.
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mogelijkheid van bijzondere overeenkomsten voor de tweedelijns rechtsbijstand.

Deze overeenkomsten kunnen immers op bepaalde rechtsgebieden, waarop de

advocaat een bijzondere deskundigheid bezit, betrekking hebben.' 21

Het is duidelijk waar de prioriteit van de overheid lag: de budgettaire sturing.

Vandaar ook de furieuze afwijzing van het contractmodel door de balie. Men zag het

als een perverse combinatie van een aantasting van hun onafhankelijkheid, meer

bureaucratie en verdere bezuiniging. Toch leek het erop dat men van die zijde niet
blind was voor de kwaliteitsimpuls die mogelijkerwijs van zulke contracten kon

uitgaan. Maar dan diende de wet waarborgen te bieden voor een sturing op dat

punt (Nederlandse Orde van Advocaten, 1987, p. 15).

Al terugblikkend kan geconstateerd worden dat hier voor de eerste maal een

expliciete aanzet gegeven wordt in de richting van kwaliteitsvoorwaarden. Tevens

kan men met Van Manen stellen (1987, p. 204) dat het voorstel juist door zijn

vaagheid ampele ruimte voor onderhandeling bood. Toch kwam het daar niet van.

Oorzaak was de dreigende volledige budgettering van de rechtsbijstand. Gedoeld

wordt hier op de discussie inzake de Notitie Toetsingscriteria open-einderegeling

(Ministerie van Financiën, 1988). Deze leek uit te lopen op een volledige patstelling

tussen departement en de balie.

Het was de commissie Toekomstige structuur gefinancierde rechtshulp (commissie-

Polak) die in haar rapport het tot dan toe onverenigbaar geachte leek te verenigen.

Gesteld werd dat de rechtsbijstand als voorziening principieel niet strikt gebudget-

teerd diende te worden maar praktisch wel beter beheersbaar zou kunnen zijn via

een vorm van contractstelsel (Commissie-Polak, 1989, pp. 24 e.v.). De wijze waarop

dat zou kunnen worden gerealiseerd, bleef echter in het midden en de weg ertoe

bleek voor de 'technische commissie' (die in februari 1990 de opdracht kreeg het

rapport uit te werken) uiteindelijk een impasse. Het overleg tussen departement en

balie verzandde. Ten langen leste gaf vervolgens de minister een invulling aan de

gezochte figuur via het openbaar maken van het derde concept-wetsvoorstel in

oktober 1990 (Ministerie van Justitie, 1990).

Materieel gesproken wijkt dit voorstel op het punt van de sturing via contract niet af

van het tweede ontwerp uit 1986; tekstueel echter oogt het geheel meer uitgewerkt.

Zo wordt nu expliciet gesteld dat de raad overeenkomsten kan aangaan met'alle in

het arrondissement kantoor houdende advocaten die de wens daartoe te kennen

hebben gegeven' (art. 20, lid 1). Expliciet is ook de bevoegdheid van de raad om

21 Voor het goede begrip wordt vermeld dat het voorstel een tweedeling Invoerde: de eerstelijns rechts-

bijstand (de advisering en beperkte bijstand, voornamelijk het werkterrein van de Bureaus voor rechts-

hulp) en de tweedelijns rechtsbijstand (bredere bijstand en procesbijstand). Het euvel daarbij was dat de

begrippen niet helder gedefinieerd waren. Een poging van departementszijde om via een ambtelijke

notitie (van 13 november 1986) dat alsnog te doen, gooide alleen olie op het vuur doordat de tweede lijn

(vanouds door de balie beschouwd als het onaantastbare domein) ten dele het toekomstig werkterrein

van de bureaus zou worden.
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naast het stellen van een minimumaantal toevoegingen ook rekening te houden met

`gebleken deskundigheid van advocaten op bepaalde rechtsgebieden' (art. 20, lid 2).

Het jaarplan van de raad zou dienen aan te geven op welke wijze van deze bevoegd-
heid gebruik gemaakt zou worden (art. 20, lid 3). Ook de vaststelling van een

maximumaantal toevoegingen ligt binnen de bevoegdheid van de raad (art. 24,

lid 5 en lid 8).

De legitimatie van dit model staat, afgaande op de concept-Memorie van toelichting,

geheel in het teken van de financiële sturing. Een expliciete referentie aan het

kwaliteitsaspect ontbreekt.22 In die zin is er geen nieuws.

Geen nieuws treft men bijgevolg aan in het commentaar van de orde op dit wets-

ontwerp. Men wijst het juist op het punt van de contracten resoluut af: 'Het concept

bevat geen adequate uitwerking van de door de commissie-Polak bij weg van

(beperkt) beheersinstrument voorgestelde contractsadvocatuur. In plaats daarvan

bevat het (dit wetsvoorstel; red.] een sterk centraal-gestuurd, bureaucratisch èn

kostbaar bezuinigingsinstrument, dat slechts in beperkte mate als zodanig kan

functioneren. De orde stelt als alternatief een eenvoudig voorschotsysteem voor'

(Nederlandse Orde van Advocaten, 1990, p. 4). Deze laatste zin overigens, vormt

onzes inziens een ondubbelzinnige illustratie van het feit dat overwegingen met

betrekking tot de kwaliteit in de discussie omtrent het contractmodel afwezig lijken.

Al met al lijkt het of er geen enkele inhoudelijke voortgang gemaakt wordt in het

debat over sturing op kwaliteit, geblokkeerd als het is door het diepe verschil van

mening over de sturing in financiële zin en de gevolgen daarvan voor de advocatuur.

De gebeurtenissen lijken zich aldus te hebben voltrokken volgens een scenario dat

verwoord is in de in 1986 gepubliceerde studie 'Ombuigen of barsten', waarin naast

een analyse van het tot dan toe gevoerde beleid ook een schets voor een mogelijk

alternatief stelsel werd gepresenteerd. Na geconstateerd te hebben dat het sturings-

vraagstuk in feite veelal gereduceerd wordt tot financiële beheersing, wijst hij op het

niet denkbeeldige gevaar dat 'het overheidsoptreden zich in het kader van het

financiële beheersbaarheidstreven ontwikkelt en uitbreidt tot een ook door de

overheid ongewenste ontwikkeling in de richting van een te centralistisch bestuur'

(P.J.M. van Leeuwen, 1986, p. 9). Van zo'n situatie lijkt uiteindelijk in het begin van de

jaren negentig toch sprake te zijn. De balie voelt zich in alle opzichten tekort gedaan

en vreest van de op stapel staande wetgeving een verdere insnoering; het departe-

ment ziet in die opstelling geen aanwijzing dat de balie bereid is medewerking te

verlenen aan de noodzakelijk geachte herstructurering anders dan via dergelijke

contracten. Er lijkt sprake van een klassieke min-minsituatie. De koppen van het

dekencommentaar in het Advocatenblad in die maanden illustreren de situatie

overduidelijk: 'Bonje' (Spigt, 1990a) en'Staatsadvocatuur' (Spigt, 1990b).

22 Bepaald wordt wel dat er ten aanzien vanmogelijke inschakeling vanderden - niet advocaten - waarmee

de raad ook overeenkomsten kan aangaan, sprake is van nader te stellen eisen inzake deskundigheid; ook

hier dient het jaarplan invulling aan te geven.
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2.2.4 De jaren negentig: sturing op afstand
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In het laatste wetsontwerp, zoals dat in mei 1992 bij de Tweede Kamer werd inge-

diend, blijkt het contractmodel verlaten en ingeruild te zijn voor het instrument

van de inschrijfvoorwaarden. De wetgever grijpt hierbij terug op voorwaarden

die al eerder (in 1986) verwoord waren: een minimum- en een maximumaantal

toevoegingen en getoonde deskundigheid. Daarnaast worden er twee nieuwe voor-

waarden aan toegevoegd: voorwaarden omtrent de organisatie van het kantoor en

omtrent de verslaglegging.

De vraag rijst uiteraard waarom het contractmodel verlaten is? De Memorie van

toelichting is betrekkelijk kort van stof op dit punt. Gesteld wordt dat er in de tussen-

liggende periode 'zodanige vorderingen zijn gemaakt met een verbetering van de
controle op het systeem (...) dat wij menen dat de effecten daarvan ruimschoots

zullen opwegen tegen die van de contractsadvocatuur' (Memorie van toelichting

WRB, p. 3). De figuur van de contractsadvocatuur was, zo werd daar gesteld, vooral

ingegeven door de noodzaak tot een betere beheersing van de kosten te komen. Waar

dat laatste bepaald een publiek geheim mag worden genoemd, ligt de betekenis van

deze toelichting klaarblijkelijk in de implicatie dat het voorwaardenbeleid primair

beschouwd moet worden als een instrument ten dienste van het kwaliteitsbeleid.

Het voert hier te ver om een nauwgezette analyse te maken van hetgeen zich feitelijk

afgespeeld heeft op het niveau van de beleidsvorming ten departemente. Vermoede-

lijk hebben de discussie over de 'terugtredende overheid' (die zich beperkt tot

kerntaken) en de scheiding van beleids- en uitvoeringsverantwoordelijkheden

(gekoppeld aan de sturing op afstand via de planning-and-controlcyclus) ruimte

geboden voor het thans wettelijk gerealiseerde sturingsconcept.23

2.3 De gefinancierde rechtsbijstand in cijfers

Tot nu toe is gesproken over sturing in de rechtsbijstand zonder enige empirische

referentie aan de ontwikkeling in het gebruik van de voorziening. In deze paragraaf

gaan we in op de ontwikkeling in de omvang van het beroep en de daaruit voor de

overheid voortvloeiende kosten. Tenslotte vormt die ontwikkeling het concrete

bewijs in welke mate de het beleid erin is geslaagd de beheersing van de collectieve

lasten te realiseren. Voor een latere evaluatie van de verdere bijdrage van de WRB is

dat beeld uiteraard eveneens onmisbaar.
Onderstaand overzicht bestrijkt de periode tussen het einde van de jaren zestig tot

en met het begin van de jaren negentig; dus om en nabij 25 jaar van het in totaal

35-jarige WROM-regime. We gebruiken het jaarlijkse aantal door de overheid gedane

23 Het bestuurlijk model en de daarbinnen te hanteren instrumenten zijn nader beschreven in de door het

departement gepubliceerde Besturingsvisie Rechtsbijstand (Ministerie van justitie, 1993).
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Figuur 2: Het aantal jaarlijks uitbetaalde toevoegingen in civiele en strafrechtelijke zaken in

de periode 1968-1993 per 100.000 Inwoners

aantal

2.000

Bron: Ministerie van Justitie.

uitbetalingen inzake gefinancierde rechtsbijstand (kortweg: uitbetaalde toevoegin-

gen). Dit materiaal stelt ons in staat een nauwkeurig beeld van de ontwikkelingen
in volume en kosten te schetsen.24

2.3.1 Ontwikkeling in reikwijdte

Dat zich sedert de jaren zestig een sterke groei in het gebruik van de voorziening

heeft voorgedaan, is een inmiddels overbekend feit. Zo groeide het totale aantal

uitbetaalde toevoegingen tussen 1968 (46.940) en 1993 (338.600) met een factor

zeven. Een meer informatief beeld biedt figuur 2 waarin de groei voor sectoren -

civiel en administratief versus straf - afzonderlijk is weergegeven. Daarbij is tevens

gecorrigeerd voor de bevolkingsgroei.25

24 Van veel later datum - sedert medio jaren tachtig - dateert een vergelijkbare registratie van 'afgegeven'

toevoegingen. Omdat niet alle afgegeven toevoegingen om verschillende redenen tot uitbetaling komen

en dat aandeel In de loop der tijd nogal aan fluctuatie onderhevig Is geweest, en omdat er sprake is

van tijdsverschil tussen afgifte en uitbetaling (doorlooptijd), lopen beide registraties (en de daarop

gebaseerde volumetrends) niet precies synchroon.

25 De absolute aantallen waarop de figuur gebaseerd is, treft men aan in bijlage 4, tabel 1.

1.739
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Twee opmerkingen ter toelichting. Ten eerste ziet men het verschil in omvang en

de toename daarvan in beide sectoren: het civiele gebruik is in de waargenomen

periode verzevenvoudigd (van 244 naar 1.739 per 100.000 inwoners); het beroep

in strafzaken is ternauwernood verviervoudigd (van 123 naar 469 per 100.000

inwoners). Ten tweede ziet men een opmerkelijk verschil in groeipatroon in beide

sectoren. Het civiele gebruik wordt gekenmerkt door een sterke monotone groei

in de jaren zeventig (1973-1983) (groeifactor 2,9 in 10 jaar), gevolgd door een korte

periode van stabiliteit (1983-1987). Daarna doet zich gedurende ongeveer een zelfde

aantal jaren wederom een groei voor om vervolgens sinds het begin van de jaren

negentig wederom stabiel te blijven.26 Het strafrecht toont een geringe nagenoeg

monotone toename gedurende de gehele periode. Dit verschil in omvang en groei-

patroon illustreert het verschil in de maatschappelijke betekenis van het recht waar-

toe de voorziening toegang verschaft. Het strafrechtelijk gebruik vloeit voort uit de

rechtsstatelijke bescherming van het individu tegen de overheid als handhaver

van de rechtsorde; het civiele (en niet te vergeten: administratieve) gebruik hangt

samen met de rol van de overheid als verdeler van levenskansen. Met de opkomst

en uitbouw van de verzorgingsstaat heeft zich met name de tweede rol meer en

meer accent gekregen en daarmee is ook de functie van het recht voor het individu

substantieel veranderd (Schuyt, 1973 en Schuyt, 1991, pp. 255 e.v.).

Wanneer men de ontwikkelingen in de vraag naar rechtskundige dienstverlening

ziet in samenhang met de groei van de balie, verkrijgt men een beeld van de ont-

wikkeling in de omvang van de van overheidswege gefinancierde markt. Figuur 3

illustreert deze ontwikkeling aan de hand van het gemiddelde aantal toevoegingen

per advocaat, waarbij onderscheid gemaakt is tussen de ontwikkeling in de civiel-

rechtelijke en de strafrechtelijke sector.

Men ziet dat de marktuitbreiding in civiele zaken met name plaatsvond in de jaren

zeventig, met als hoogtepunt een gemiddeld aantal toevoegingen per advocaat dat

driemaal zo groot was als eind jaren zestig (48 in 1982 versus 16 in 1968). De jaren

tachtig laten vervolgens een afname van het gemiddelde en dus een voor advocaten

krimpende markt zien. Anders gezegd: in de jaren zeventig steeg de vraag (het aantal

toevoegingen) sneller dan het aanbod (aan advocaten); in de jaren tachtig was dat

andersom. De strafrechtelijke vraag heeft, anders dan de civiele, steeds gelijke tred

gehouden met de groei van het aantal advocaten.

2.3.2 Ontwikkeling in bestedingen

Dat ook de overheidsuitgaven terzake van de gefinancierde rechtsbijstand sterk

toegenomen zijn, ligt voor de hand. Bij een constant gehouden prijspeil (de prijzen

van 1993) stegen de civiele uitgaven van 24,3 miljoen (in 1968) naar 200 miljoen

26 Zoals inmiddels bekend uit het rapport van de Werkgroep gebruik gefinancierde rechtsbijstand heeft de

WRB met ingang van 1994 voor een forse terugval in het beroep op de voorziening geleid; die is uiteraard

in dit materiaal nog niet zichtbaar.
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Figuur 3: Gemiddeld aantal uitbetaalde toevoegingen in civiele en strafrechtelijke zaken per

op het tableau Ingeschreven advocaat In de periode 1968-1993

aantal

90

10 1

straf

1968 1973 1978 1983 1993

Bron: Ministerie van Justitie

1988

Tabel 1: Reële uitgaven Inzake toevoegingen In de periode 1968-1993 (prijspeil 19931)

1968 1973 1978 1983 1988 19932

toevoegingen civiel

uitgaven (x f 1000) 24.341 64.980 117.123 173.547 173.904 200.800

index (1968=100) 100 267 481 713 715 825

uitgaven per 100.000 inwoners3 190 482 837 1.206 1.175 1.309

index (1968=100) 100 253 440 634 618 688

toevoegingen straf4

uitgaven (x f 1000) 5.762 11.400 40.759 58.455 75.051 89.300

index (1968=100) 100 198 707 1015 1303 1550

uitgaven per 100.000 inwoners3 45 85 291 406 507 582

index (1968=100) 100 188 647 902 1126 1293

1 Deflatie met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

2 Exclusief wijzigingen als gevolg van de nieuwe voorschotregeling. In 1991 is het BTW-tarief verhoogd van 6%

naar 18,5%: hiervoor is niet gecorrigeerd.

3 x f 1000

4 Inclusief inverzekeringstellingen.

Bron: Ministerie van Justitie, Dienst Rechtspleging.
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Figuur 4: Ontwikkeling in justitiële uitgaven In de periode 1968-1993 in reële prijzen (prijs-

peil 1993) (1968=100)

Index uitgaven

13

R- a

1550

toevoegingen straf rechtshulp toevoegingen civiel rechtspleging Justitie totaal
......................... a.......................... ............. p............. .................*.................. ----0----

Bron: Ministerie van Justitie

De weergegeven kostenontwikkeling Inzake 'rechtshulp' omvat naast de uitgaven ter zake van toevoegingen

(betalingen gedaan aan advocaten) ook de uitgaven ten behoeve van de Bureaus voor rechtshulp.

(1993); die voor strafrecht stegen in dezelfde periode van 5,7 miljoen naar 89,3
miljoen (tabel 1). In diezelfde 25 jaar nam ook de bevolking toe. Daarmee rekening

houdend kan men de ontwikkeling als volgt omschrijven. In 1968 kostte de rechts-

bijstand in civiele zaken ongeveer f 2 en die in straf f 0,50 per inwoner. Vijfentwintig

jaar later kost de voorziening ons f 13 respectievelijk f 6 (afgerond). per inwoner.

Wanneer men de ontwikkeling in de kosten van de rechtsbijstand vergelijkt met de

ontwikkeling van het totale justitiebudget, zoals geschiedt in figuur 4, dan blijkt

hoezeer de rechtsbijstand een groeisector was in de afgelopen 25 jaar. In de jaren

zeventig en begin jaren tachtig groeide het budget voor rechtsbijstand sneller dan

het totale justitiebudget. In de jaren erna hielden de groeicijfers voor beide gelijke

tred. Dat illustreert de prioriteit die de voorziening binnen het justitiebeleid gehad

heeft.
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Figuur 5: Ontwikkeling overheidsuitgaven per toevoeging in civiele en strafrechtelijke zaken

in de periode 1968-1993 (prijspeil 1993)

200 ;.....i.........

1088

Bron: Ministerie van Justitie

1973 1978 1983 lo88 1993

Die prioriteitenstelling impliceert overigens niet dat er niet op de voorziening
bezuinigd is. In figuur 5 is de ontwikkeling van de overheidsuitgaven per toevoeging

weergegeven. De 'vette' jaren zeventig laten per saldo een toename van de uitgaven

zien; de jaren tachtig tonen een duidelijke neerwaartse bijstelling.27 Vanuit een strikt

budgettair oogpunt gezien moet worden geconcludeerd' dat Justitie erin geslaagd is

de door de volumevermeerdering steeds toenemende druk op het budget te vermin-

deren door de kosten per toevoeging te verlagen. Overigens niet zonder gevolgen

voor zowel de rechtzoekenden (hogere eigen bijdrage) als de rechtsbijstandverleners

(lagere vergoeding).

2.4 Het kwaliteitsvraagstuk

In het bovenstaande voerde de budgettaire ontwikkeling de boventoon. Daarmee

onlosmakelijk verbonden is het kwaliteitsvraagstuk, immers 'alles heeft z'n prijs'.

Juist in het kader van deze studie is het van belang om expliciet stil te staan bij de

27 Goed zichtbaar wordt in deze figuur de omvang vande structurele aanpassing vande honorering in

strafzaken in 1976.
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vraag naar de consequenties van het bezuinigingsbeleid voor de kwaliteit van de

dienstverlening. Het kan immers nauwelijks toeval heten dat dit aspect in de laatste

fase van het WRB-debat zo duidelijk aan aandacht won.

Het uitgangspunt van het beleid is dat de advocaat een redelijke vergoeding dient

te verkrijgen voor het verlenen van gefinancierde rechtsbijstand. Dit uitgangspunt

stoelt op de veronderstelling dat er een zeker financieel rendement noodzakelijk is

om de dienstverlening in kwantitatief en in kwalitatief opzicht op een gewenst peil

te houden. Dat was het basisargument van Donker bij de invoering van het recht

op de vergoeding, dat is het basisargument van het 'persistente klagen' (de term is

ontleend aan Van Manen, 1978) van de Orde van Advocaten over het te lage niveau

van de vergoedingen in de jaren zeventig. De redenering is eenvoudig: goedkoop

(voor de overheid) is uiteindelijk duurkoop (voor de samenleving) want naarmate

het honorarium achterblijft bij een redelijk minimum, vindt men alleen de kwalita-

tief mindere advocaten bereid tot een dergelijke dienstverlening.

Een dergelijk argument is ook altijd onderschreven door het ministerie van justitie.

Een voorbeeld daarvan vormt de in figuur 5 zichtbare structurele aanpassing van

de vergoeding voor strafzaken in 1976 (uitgebreider daarover: Van Manen, 1978,

pp. 201 e.v.). Die aanpassing was het resultaat van een door het accountantsbureau

Moret en Limperg in opdracht van de orde uitgevoerd onderzoek naar het rende-

ment van de gefinancierde praktijk medio jaren zeventig. Dat resulteerde in de

bevinding dat het rendement in strafzaken beduidend onder dat in civiele zaken

lag. Op grond daarvan besloot de minister tot een correctie. 'De voorgestelde

verhoging beoogt verbetering te brengen in de kwaliteit van de verleende rechts-

bijstand enerzijds, doordat zij specialisatie in strafzaken aantrekkelijker zal maken

en anderzijds doordat deze verhoging het mogelijk zal maken hogere eisen aan de

rechtsbijstand in strafzaken te stellen' (geciteerd bij Van Manen, 1978, pp. 201-202;

cursivering toegevoegd).

Wanneer men ervan uit mag gaan dat deze redenering niet beperkt blijft tot het

strafrecht - en waarom zou het - dan geeft de in figuur 5 geschetste neerwaartse

correctie te denken. Immers deze duidt op een voor de balie teruglopende aan-

trekkelijkheid (of: een toenemende onaantrekkelijkheid) van de gevraagde dienst-

verlening met voorspelbaar kwaliteitsverlies als gevolg. Op dat gevaar is van de

zijde van de orde en meer in het bijzonder van de zijde van de sociale advocatuur

bij herhaling gewezen.28 Of, en zo ja in welke mate, er werkelijk sprake is van kwali-

teitsverlies, is voor zover ons bekend, tot nu toe niet met empirische bevindingen

onderbouwd.

28 Zo becijferde de orde een achterstand van30%. Daartegenover kanmen het in beleidskringen opgeld

doende argument plaatsen dat de orde zich bij deze berekeningen baseert op een niet langer realistisch

te achten tarief. Ter onderstreping daarvan wijst men op de verslechterende concurrentiepositie van de

balie op de commerciële rechtsbijstandsmarkt.
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Hoe het ook zij, indien een dergelijke ontwikkeling zich zou hebben voorgedaan,

zou ook de wetgever dat als een ongewenst gevolg van het honoreringsbeleid

kwalificeren. Dat men met die mogelijkheid rekening houdt valt af te leiden uit

op zijn minst twee zaken. Ten eerste heeft men met de inwerkingtreding van de

WRB de honorering met 25% verhoogd. Daartoe had de commissie-Polak al in

1989 geadviseerd, zij het dat deze (de diplomatiek heeft immers zo haar usances)

de hier beschreven samenhang niet zo expliciet verwoordde. Ten tweede valt dit

af te leiden uit de sterke nadruk die in de WRB gelegd wordt op het belang van het

inschrijfvoorwaardenbeleid. Nu kan men, met een verwijzing naar het hierboven

geciteerde uit 1976, stellen dat een dergelijke papieren opstelling in de praktijk nog

weinig voorstelt. Van Manen merkte in dat verband op (1978, p. 202) dat hem geen

aanwijzing bekend was dat sedert de verhoging van het tarief ook daadwerkelijk

hogere eisen aan de advocaten werden gesteld. Die constatering onderstreept

slechts de noodzaak,van het onderhavige onderzoek naar de mogelijke werking van

concrete voorwaarden die gesteld dienen te worden met het oog op de borging van

de kwaliteit in de gefinancierde rechtsbijstand.
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3.1 Simulaties: wat zou er gebeuren als ...?

In een situatie waar onzekerheid bestaat over de wijze waarop beleidsmaatregelen

uitwerken, is het voorzichtig en tastenderwijs te werk gaan een gebruikelijke weg.

In onderling overleg wordt een koers bepaald die op grond van positieve en nega-

tieve ervaringen wordt bijgesteld. Begrijpelijk, want vooral de niet-voorziene

ongewenste gevolgen die zich na verloop van tijd kunnen aankondigen, vormen

achteraf vaak aanleiding tot kritiek. Niet zelden wordt dan beweerd dat bepaalde

gevolgen eigenlijk voorzien hadden kunnen worden wanneer men zich tevoren

meer uitdrukkelijk had bezonnen op verschillende samenlopen van omstandigheden

en de mogelijke gevolgen daarvan. Zulke kritiek kan men opvatten als een pleidooi

voor het doen van kleinschalige experimenten, dan wel het opzetten van gedachten-

experimenten.

In dit hoofdstuk doen we verslag van een door ons ondernomen gedachtenexperi-

ment in de vorm van een simulatie van door ons geformuleerde inschrijfvoorwaar-

den. We hebben onszelf - met in het achterhoofd de oogmerken van de wetgever -

de opgave gesteld na te gaan wat de gevolgen zouden kunnen zijn van concrete

inschrijfvoorwaarden, gespecificeerd aan de hand van thans beschikbare informatie

over de praktijk van de gefinancierde rechtsbijstand.29

Beantwoording van een dergelijk hypothetische vraag is om meerdere redenen

aantrekkelijk. Ten eerste omdat men zich als het ware spelenderwijs dwingt tot het

expliciteren van anders vaak verborgen blijvende veronderstellingen zowel omtrent

de invulling van voorwaarden als omtrent het gedrag van betrokkenen. Daarnaast

gaat er van de aldus verkregen resultaten - zeker wanneer ze om bepaalde redenen

teleurstellend worden beschouwd - een welhaast onweerstaanbare verleiding uit

om met terugwerkende kracht nog eens te sleutelen aan uitgangsveronderstellingen,

in de hoop op een beter resultaat. Anders gezegd: zo'n exercitie draagt bij tot een

grotere mate van gevoeligheid voor de complexiteit van het proces in kwestie en

vergroot mede daardoor de kwaliteit van de latere beleidsimplementatie. Ten derde

omdat met behulp van de simulaties een beeld gegeven kan worden van richtingen

waarin de rechtshulppraktijk zich zou kunnen ontwikkelen bij verschillende typen

29 Ter herinnering wordt er hier op gewezen dat met dit experiment werd begonnen op het moment dat de

beleidsambtenaren nog doende waren met de formulering van de wettelijke voorwaarden. Op deze wijze

werd beoogd bij te dragen aan de beleidsvorming. De beperking tot het voorhanden zijnde materiaal

vindt haar legitimatie in de overweging dat beslissingen veelal genomen worden op basis van kennis

die men onder handbereik heeft of op betrekkelijk korte termijn kan mobiliseren.



Hoofdstuk 3

Figuur 6: Enkele kengetallen voor de arrondissementen Alkmaar, Amsterdam, Arnhem en

voor Nederland als geheel (1993)

advocaten: 172

dichtheid: 28

kantoren:
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Nederland

advocaten: 7.104

dichtheid: 50

kantoren:

solo: 947

groot: 27

advocaten: 406

dichtheid: 35

kantoren:

solo: 64

groot: 0

Toelichting: dichtheid = aantal advocaten per 100.000 inwoners; groot kantoor = 21 of meer advocaten.

sturing. Op basis van inzicht in mogelijke uitkomsten van verschillende beleids-

invullingen, kan de discussie over de vraag hoe de gewenste situatie eruitziet,

wellicht een stapje verder worden gebracht.

3.2 Data en werkwijze

3.2.1 Drie regio's: Alkmaar, Rotterdam en Arnhem

38

Ten behoeve van de simulatie hebben we voor drie arrondissementen - Alkmaar,

Rotterdam en Arnhem - bestanden opgebouwd. Deze bestanden bevatten gegevens

over de persoon, de werksituatie van de aldaar gevestigde advocaten en de mate en

aard van hun deelname aan de gefinancierde rechtsbijstand. Daartoe is gebruik

gemaakt zowel van de registratiegegevens afkomstig van de Stichting Integraal

Rechtshulp Registratie Systeem (IRIS) als gegevens uit de Gids voor de Rechterlijke

Macht. Daarmee beschikken we over een volledige en betrouwbare weergave van
de situatie in de betreffende arrondissementen, zodat de vraag naar de representa-

tiviteit niet aan de orde is.30
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In zekere zin is de keuze voor deze arrondissementen willekeurig, in opzet is de

keuze doelbewust.31 We wilden namelijk beschikken over duidelijk verschillende

omstandigheden waaronder advocaten handelen: het grootstedelijke arrondisse-

ment Rotterdam, het platteland vertegenwoordigd door het arrondissement Alkmaar

en het arrondissement Arnhem als het tussenliggende 'midden' (figuur 6). Uit de

literatuur is bekend dat verschillen in de organisatie van de aanbodzijde - het

aantal in de regio gevestigde advocaten en de samenstelling van de balie naar

kantoorgrootte - van invloed zijn op de deelname aan de gefinancierde rechts-

bijstand (Van Manen, 1978; Van Tulder, 1990; Groenen e.a., 1992).

3.2.2 Constructie van rechtsgebieden

Het was nodig een indeling te maken in rechtsgebieden waarop een advocaat werk-

zaam was. De gebruikelijke IRIS-indeling van zaken naar rechtsterrein zou niet

voldoen, omdat het een juridische classificatie is, die primair is opgezet voor admini-

stratieve doeleinden. Een voor dat doel bruikbaar instrument is echter niet zonder

meer geschikt voor een geheel andere aanwending: de afbakening van praktijken van

advocaten. Het is een in de onderzoeksliteratuur goed gedocumenteerd feit dat de

praktijk van advocaten inhoudelijk gezien primair gestructureerd is in termen van

de cliëntèle. Het type cliëntèle is bepalend voor de combinatie van rechtsgebieden

waarop een advocaat zijn praktijk richt (Klijn, 1981; Zemans en Rosenblum, 1981;

Heinz en Laumann, 1982). Als men denkt in termen van deskundigheids- en

specialisatievoorwaarden, dient aansluiting gezocht te worden bij in de praktijk

gangbare aandachtsgebieden. Het is dus zaak om te kunnen beschikken over

afbakeningen die aansluiten bij de in de praktijk gegroeide clustering. Om recht

te doen aan dit uitgangspunt hebben wij een analyse gemaakt van het patroon

van de verdeling van toevoegingen.

Vertrekpunt was de indeling op hoofdterreinen zoals gebruikt wordt in de IRIS-

registratie en Rotterdam is als basis gebruikt omdat daar zowel het aantal advocaten

als het aantal toevoegingen zo groot was dat ze voldoende mogelijkheid boden voor

30 Aan de IRIS-bestanden ontleenden we informatie omtrent het aantal en het soort zaken dat advocaten

doen. Op ons verzoek zijn per advocaat nog drie kenmerken toegevoegd: het geslacht, het jaar van

beëdiging en de grootte van het kantoor waar men werkzaam is. Ook de naam van de advocaat is tijdelijk

toegevoegd. Aan de hand daarvan werd het mogelijk gegevens over niet-deelnemende advocaten aan het

bestand toe te voegen. Door de bij IRIS geregistreerden te vergelijken met de In de Gids voor de Rechter-

lijke Macht geregistreerde advocaten konden van de niet-participerende advocaten vervolgens dezelfde

achtergrondkenmerken genoteerd worden. De namen zijn daarna verwijderd. Ook advocaten die minder

dan zes maanden werkzaam waren, zijn verwijderd.

31 Dat wil niet zeggen dat de uiteindelijk gerealiseerde opzet ons van meet af aan zo voor ogen stond.

Integendeel, deze groeide al doende. Vanuit de overweging om simpel te beginnen, is begonnen met

Alkmaar, later is daar - omwille van het contrast - Rotterdam aan toegevoegd en ten slotte is Arnhem

als missing link toegevoegd. Deze ontstaansgeschiedenis verklaart ook het verschil in periode waarover

we via IRIS informatie hebben verzameld: Alkmaar 1990, Rotterdam 1991 en Arnhem 1992. Gelet op het

doel van onze exercitie, lijkt ons dit geen noemenswaardig probleem.



Hoofdstuk 3 40

analyse.32 De analyse resulteerde in vijf goed interpreteerbare gebieden.33 Het

resultaat van Rotterdam is vervolgens toegepast op de andere twee arrondissemen-

ten.34 Om na te gaan of de statistisch verkregen indeling verantwoord was, is ver-

volgens van elk samengesteld gebied een betrouwbaarheidsindex berekend. Deze

was in de meeste gevallen bevredigend.35 Het resultaat is de volgende indeling:

1 vermogen en contracten (koop, verbintenissen, eigen huis, schade, faillisse-

menten, wonen/huren, zakenrecht, onrechtmatige daad);

2 arbeid en sociale zekerheid (arbeidsrecht, sociale zekerheid, sociale voor-

zieningen, ontslag, pensioenen);

3 straf (misdrijf, verdachten, klachten straf);

4 vreemdelingen en verblijf (vreemdelingen, paspoorten);

5 relaties (personen- en familierecht, erfrecht);

6 bestuur en rest (bestuur, belasting, ambtenaren, rechtspersonen, arbeids-

geschillen, uitkering, klacht, psychiatrisch patiënten, onderwijsrecht, studie-

financiering, civiel rest, overig, onbekend).

3.2.3 Vier (hypothetische) inschrijfnormen

Een volgende stap was de formulering van inschrijfvoorwaarden waarmee verdere

exercities gedaan konden worden. Deze hypothetische inschrijfvoorwaarden, die

we ter vermijding van misverstanden voortaan aanduiden als `normen,' hebben

deels betrekking op de hoeveelheid zaken die advocaten doen (normen 1 en 2),

deels op de terreinen waarop de advocaat werkzaam is (normen 3 en 4). Omvang

en aard van deelname waren immers de enige gegevens waarover we konden

beschikken om inschrijfnormen na te bootsen. De naam van elke norm geeft aan
welk oogmerk als uitgangspunt gold. De vier normen en de daarbij door ons

gemaakte veronderstellingen over het gedrag van advocaten worden hieronder

nader toegelicht.

32 Hiertoe is gebruik gemaakt van exploratieve factoranalyse, waarbij gestart is met een zo verfijnd

mogelijke codering. Vanwege het grote verschil in het absolute aantal toevoegingen per advocaat is voor

elke advocaat de relatieve aandacht voor een terrein binnen de toevoegpraktijk berekend. Omdat bij een

klein absoluut aantal toevoegingen dergelijk relatieve cijfers al snel extreem worden, is besloten alleen

advocaten met 15 toevoegingen per jaar of meer in de factoranalyse te betrekken. Vervolgens zijn de

scores, met het oog op de scheve verdeling van de frequenties, logaritmisch getransformeerd. Vier rechts-

gebieden met een zeer klein aantal toevoegingen zijn buiten de analyse gehouden.

33 Gebieden die buiten de analyse gelaten werden, en gebieden die niet bij één van de vijf factoren aan-

sloten, zijn in een restcategorie ondergebracht.

34 Hierbij deed zich het probleem voor dat de administratieve indeling niet in alle drie de arrondissementen

gelijk was. Kleine verschillen in onze Indeling vielen daarom niet te vermijden.

35 De betreffende Index- de Cronbach Alpha - wordt bij complexe begrippen als redelijk adequaat

beschouwd als deze 0,60 of hoger is. In de volgende gevallen was sprake van een lagere alpha: het gebied

'relaties' (Rotterdam: a=0,21; Arnhem: a=-0,13; Alkmaar: a_0,27). Het gebied'straf (Rotterdam: a=0,55;

Alkmaar: a=0,57).
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Vooraf tekenen we hierbij het volgende aan. De simulaties zijn gebaseerd op een

aantal assumpties ten aanzien van het gedrag van de advocaten, die we hier expliciet

willen vermelden. Daarbij zijn we uitgegaan van een sterk vereenvoudigde werkelijk-

heid. Ten eerste wordt verondersteld dat alle advocaten de voorwaarden kennen èn

zich naar de letter ervan zullen gedragen. Ten tweede veronderstellen we dat de

advocaten hun deelnamegedrag, zoals we dat kennen uit de registratie, verder in

geen enkel ander opzicht zullen wijzigen. 36 De bij de simulaties gebruikte normen

zijn de volgende.

Norm 1: doelmatigheidsnorm: per deelnemende advocaat minimaal

10 toevoegingen per jaar

Deze norm zorgt voor minder druk op de administratieve organisatie en bespa-

ring op het voorschotsysteem. Beide oogmerken zijn expliciet in de toelichting

op het wetsontwerp aan te treffen. Er zijn geen directe effecten op de kwaliteit

beoogd.37

We gaan ervan uit dat advocaten die niet aan deze norm voldoen (d.w.z. advocaten

die in het registratiejaar minder dan 10 toevoegingen deden) zich niet zullen
inschrijven bij de Raden voor rechtsbijstand en derhalve niet meer beschikbaar

zijn voor gefinancierde rechtsbijstand. Er is dus een uitval aan de zijde van het

aanbod te verwachten.

Norm 2: kwaliteitsnorm: per deelnemende advocaat maximaal 250

toevoegingen per jaar
Het niet afraffelen van zaken bevordert de kwaliteit. Dat is de gedachte achter het

stellen van een bovengrens aan de participatie. Bij deze norm is de dienstverlening

in inhoudelijk opzicht primair object van beïnvloeding. Uitgaande van de gemid-

delde tijdsbesteding per toevoeging en de omvang van een full-time werkweek is

een maximumaantal zaken bepaald op 250.

We gaan ervan uit dat advocaten die meer dan 250 toevoegingen doen, onder het

nieuwe systeem blijven participeren maar hun aantal terugbrengen tot 250 per jaar.

Van uitval is derhalve op grond van deze norm geen sprake.

36 Ofwel: hun gedrag van morgen is dat van gisteren en de werkelijkheid is die van de rekenmachine. Dat de

werkelijkheid complexer zal zijn, dat weten we bij voorbaat. Zo valt te verwachten dat advocaten zullen

anticiperen op regelgeving. Wanneer zij willen blijven participeren aan het stelsel van gefinancierde

rechtsbijstand en niet geheel aan de voorwaarden voldoen, kunnen zij hun praktijk trachten aan te

passen. Ook is het niet uitgesloten dat advocaten, hoewel zij aan de voorwaarden zouden voldoen,

toch besluiten hun deelname te beëindigen.

37 Voor de operationalisering van zowel deze doelmatigheidsnorm als de volgende kwaliteitsnorm hebben

we aansluiting gezocht bij de denkbeelden die toentertijd leefden bij de betrokken beleidsambtenaren.

Deze zijn later - daarover in hoofdstuk 4 meer - in de wettelijke regeling opgenomen.
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Norm 3: deskundigheidsnorm: per deelnemende advocaat minimaal 9

toevoegingen per rechtsgebied en minimaal 10 toevoegingen per jaar

Meer ervaring met bepaald soort rechtsvragen werkt kwaliteitsbevorderend, zo luidt

de algemene opinie. Ter stimulering van die in de praktijk veronderstelde tendens

tot aandachtsconcentratie moet derhalve in de formulering van een norm die

concentratiegedachte tot uiting komen. Vandaar de hier gekozen operationalisering.

Deze norm beoogt dus directe kwaliteitseffecten op de dienstverlening; kosten-

effecten zijn hoogstens indirect, aangenomen dat deskundigheid leidt tot een

efficiëntere werkwijze.

We gaan er hierbij van uit dat advocaten alleen toevoegingen zullen blijven doen op

gebieden waar zij thans minimaal 9 toevoegingen per jaar doen en dat zij er totaal

per jaar minimaal 10 doen. Toevoegingen op andere gebieden staan ze dus af.

Advocaten die minder dan 10 toevoegingen overhouden, vallen - conform norm 1 -

geheel af.

Norm 4: specialisatienorm: per deelnemende advocaat toevoegingen

op maximaal 3 rechtsgebieden

Concentratie van aandacht op een beperkt aantal rechtsgebieden is bevorderlijk

voor de kwaliteit. Stoelt de invulling van de voorgaande deskundigheidsnorm op

een idee van terreinspecifieke ervaring in de toevoegingensfeer (uitgedrukt in een

minimumaantal per deelterrein) als basis voor deskundigheid, bij de onderhavige

norm is voor een andere te verdedigen opvatting omtrent de basis aandachts-

concentratie gekozen. Aangenomen wordt dat specialisatie `breder' opgevat kan

worden. Zo kan het werken op terreinen buiten de gefinancierde rechtsbijstand

wel degelijk van belang zijn voor de dienstverlening op datzelfde terrein binnen

de gefinancierde sector. Vanuit die overwegingen is het slechts van belang dat

de aandacht geconcentreerd wordt op rechtsterreinen en is het aandeel van de

toevoegingen binnen deze aandacht niet zo relevant. Gegeven het hierboven

onderscheiden zestal rechtsterreinen waarop advocaten werkzaam kunnen zijn,

beoogt deze specialisatienorm de advocaten zich te beperken tot maximaal drie

gebieden daarbinnen.

We gaan ervan uit dat advocaten die werkzaam zijn op meer dan drie gebieden, de

drie grootste behouden en de toevoegingen op de overige gebieden afstaan.

3.2.4 Beoordelingsmaatstaven: participatie en herverdelingslast

Bij het beoordelen van de gevolgen van bovenstaande interventies is het goed om

naar twee kanten te kijken: enerzijds naar de gevolgen voor de aanbieders van

rechtsbijstand (hier: de advocaten) en hun produkt (de toevoegingen), anderzijds

naar die voor het beleid (sturingscomplexiteit). Het eerste perspectief komt erop

neer dat men zich afvraagt in welke mate de resultaten zich laten begrijpen als een

stap op weg naar een aanbod dat qua omvang en structuur de doelmatigheids- en

kwaliteitsdefinitie van de wetgever benadert. Het is de vraag naar de batenkant. Het
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tweede perspectief belichaamt de kostenzijde. Het stelt de vraag naar de inspanning

die realisering van een en ander met zich brengt.

Ten aanzien van de gevolgen voor de balie kan een nader onderscheid gemaakt

worden tussen de gevolgen voor advocaten individueel en die voor de balie als

geheel. Voor de individuele advocaat dienen zich - naast het op gewone voet

doorgaan - twee nieuwe opties aan. Overeenkomstig onze veronderstellingen zullen

advocaten die niet aan de minimumnorm voldoen hun deelname aan de gefinan-

cierde rechtsbijstand beëindigen: exit-optie. Wanneer het gaat om het overschrijden

van de maximumnorm, zullen ze het gedeelte van hun praktijk dat niet aan deze

voorwaarden voldoet, afstoten: concentratie-optie. De samenstelling van de aan

het stelsel deelnemende balie kan een interessante indicator zijn voor de kwaliteit

en de efficiency van het aanbod. Ten gevolge van de exit-optie kan de samenstelling

op collectief niveau veranderen. De gevolgen laten zich weergeven in termen van

een zich wijzigende `ervaringsgraad' van de participerende balie, terwijl daarnaast

gelet kan worden op de verandering in de spreiding van de kantoorgrootte of op de

man-vrouwratio.

Wanneer advocaten hun deelname aan de gefinancierde rechtsbijstand beëindi-

gen of verminderen, zal hun werk door de overgebleven advocaten overgenomen

moeten worden.38 We noemen dit de herverdelingslast.39 Deze maten tezamen

vormen een indicatie voor de sturingscomplexiteit: hoe meer zaken per advocaat

moeten worden overgeheveld en hoe meer advocaten geheel of gedeeltelijk uit-

gesloten worden van het stelsel, hoe groter de kans dat men bij de invoering op

problemen kan stuiten.

3.3 Gevolgen van interventies

Na al deze voorbereidende stappen gezet te hebben, belanden we bij de hamvraag

zelf: het nagaan van de gevolgen van de verschillende inschrijfvoorwaarden. Hier-

onder sommen we ze op, waarbij we eerst kijken naar de effecten van elke norm

afzonderlijk en vervolgens naar de effecten van een tweetal combinaties van

normen die model staan voor twee denkbare beleidsvarianten.

38 Hierbij is uitgegaan van de aanname dat de omvang van de vraag naar rechtsbijstand ongewijzigd blijft.

Dat is een veronderstelling die indruist tegen de expliciete doelstelling van de wet en, blijkens de later

beschikbaar gekomen bevindingen (Werkgroep gebruik gefinancierde rechtsbijstand, 1995), ook met de

werkelijkheid. Daarmee is de exercitie overigens niet geheel tot Spielerei gedegradeerd; immers bij een

teruglopende werkgelegenheid doen zich ingrepen als hier beschreven nog scherper voelen, hetgeen de

eventuele weerstand daartegen bepaald niet bij voorbaat vermindert.

39 Deze herverdelingslast is gelijk aan het totale aantal afgestane toevoegingen gedeeld door het aantal

overgebleven advocaten. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat zaken herverdeeld binnen het arrondisse-

ment waar ze vrij komen. Ook geldt dat zaken per rechtsgebied gelijkelijk worden herverdeeld onder de

op dat gebied overgebleven advocaten. We hebben steeds de gemiddelde herverdelingslast per advocaat

berekend.
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Figuur 7: Gevolgen van doelmatigheidsnorm (norm 1) in tertsen van participatie en

herverdelingslast
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Norm 1: de doelmatigheidsnorm (per deelnemende advocaat minimaal

10 toevoegingen per jaar)

Deze minimumnorm leidt op het individuele niveau tot exit-effecten, die groter zijn

naarmate de regio meer verstedelijkt is. In Rotterdam valt liefst 35% van de partici-

perende advocaten af, in Arnhem 20%, terwijl Alkmaar slechts 5% exit oplevert

(figuur 7).

De herverdelingslast van deze norm is daarentegen overal zeer gering. Zelfs de grote

uitstroom in Rotterdam veroorzaakt slechts een herverdelingslast van 2 zaken per

advocaat (op een gemiddelde toevoegpraktijk van 52 zaken); in Arnhem 1 (op de 73)

en in Alkmaar slechts een kwart (op de 87).

Wat betreft de samenstelling van de balie, zijn de gevolgen per arrondissement
verschillend: in Rotterdam en Arnhem is uitval het grootst onder advocaten van

grote en middelgrote kantoren, in Alkmaar verdwijnen relatief veel advocaten met

veel ervaring.
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Figuur 8: Gevolgen van kwaliteitsnorm (norm 2) In termen van participatie en herverdelings-

last
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Norm 2: de kwaliteitsnorm (per deelnemende advocaat maximaal 250

toevoegingen per jaar)

Deze norm treft veel minder advocaten dan de voorgaande norm. In elk arron-

dissement ziet men bij 1% tot 3% van de advocaten een concentratie in aandacht

optreden. Er is in het geheel geen exit-effect (figuur 8). Voor de herverdelingslast

geldt per saldo hetzelfde: deze is gering in omvang; 1 zaak per deelnemende advo-
caat in Rotterdam en Arnhem, 3 in Alkmaar zouden moeten worden herverdeeld.

100

87

Norm 3: de deskundigheidsnarm (per deelnemende advocaat minimaal

9 toevoegingen per rechtsgebied en minimaal 10 toevoegingen per jaar)

De invoering hiervan zou voor bijna alle thans deelnemende advocaten gevolgen

hebben; slechts 5% van hen zou ongestoord door kunnen werken. De exit is het

grootst in Rotterdam (48%), maar is ook in de kleinere arrondissementen substan-

tieel (Arnhem 28%, Alkmaar 14%). De overige advocaten worden geconfronteerd

met een concentratie-effect (figuur 9).

De gevolgen voor de samenstelling van de balie op collectief niveau - de mate van

ervaring en de spreiding van de kantoorgrootte - gaan in dezelfde richting als bij de
doelmatigheidsnorm (norm 1), maar zijn nu nog wat sterker. De herverdelingslast is

substantieel groter; deze varieert met de mate van verstedelijking. In Rotterdam gaat

het per advocaat om 13 zaken, in Arnhem om 10 en in Alkmaar om 8.
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Figuur 9: Gevolgen van deskundigheidsnorm (norm 3) in termen van participatie en herver-

delingslast
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Norm 4: de specialisatienorm (per deelnemende advocaat toevoegingen
op maximaal 3 rechtsgebieden)

Evenals de kwaliteitsnorm (norm 2) leidt deze alleen tot concentratie-effecten, maar

nu in veel sterkere mate. Ruim de helft (56%) van de advocaten in Rotterdam en

bijna driekwart van de advocaten in Arnhem en Alkmaar (resp. 72% en 73%) moeten

hun aandacht concentreren. Omdat er geen exit optreedt, verandert de balie ook

niet qua samenstelling (figuur 10).

De herverdelingslast is bij deze norm min of meer vergelijkbaar met de vorige (norm

3): 6 tot 9 zaken per advocaat zouden moeten worden herverdeeld.

3.3.2 Twee beleidsvarianten

In het voorgaande zijn de gevolgen van normen afzonderlijk bezien. Zoals beleid in

het algemeen bestaat uit een samenhangend geheel van maatregelen, zo geldt dat

ook voor een inschrijfvoorwaardenbeleid. Dat vergt een samenstel van normen.

Vandaar dat we met behulp van de bovenstaande vier normen twee verschillende

combinaties hebben samengesteld, combinaties die model staan voor twee

varianten van beleid. Enerzijds is er een vorm van beleid denkbaar waarbij men

uitgaat van een sturing op min of meer gedetailleerde criteria, anderzijds is het

denkbaar te sturen op afstand aan de hand van globale normen die meer ruimte
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Figuur 10: Gevolgen van specialisatienorm (norm 4) in termen van participatie en herver-

delingslast
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laten voor variabele invulling door de beroepsgroep zelf. Het is interessant om na te

gaan wat de consequenties zijn van beide varianten.
Wie kiest voor het eerste beleidstype, neemt de toevoegpraktijk als op zichzelf

staande praktijk tot uitgangspunt. Het is dit deel van de praktijk waar de overheid,

door haar financiering, enig recht van spreken heeft en waarover gedetailleerde
informatie beschikbaar is. Dit administratieve model bestaat uit de combinatie van

de normen 1, 2 en 3: de doelmatigheidsnorm (een minimum), de kwaliteitsnorm

(een maximum) en de deskundigheidsnorm (minimum per terrein). Het aantrekke-

lijke van deze vorm van sturing voor de overheid is dat daarvoor uitsluitend infor-

matie over de toevoegpraktijk nodig is. Dit laatste sluit aan bij de mogelijkheden die

het registratiesysteem van de toevoegingen biedt. Normen die hierop gebaseerd zijn,

zijn daardoor gemakkelijk te formuleren en te toetsen.
Het tweede type van sturing zoekt aansluiting bij de gehele praktijk: zowel de

betaalde als de gefinancierde. Dit is dan zinvol wanneer er in de praktijk een samen-

hang te verwachten valt tussen de `betalende' en de `niet-betalende' praktijk. Als

er bij wijze van spreken een vorm van inhoudelijke kruisbestuiving bestaat tussen

de activiteiten voor gefinancierde en betalende cliënten. Efficiency, kwaliteit en

deskundigheid worden dan bereikt door concentratie op een beperkt aantal rechts-

terreinen, ongeacht de wijze van financiering van de zaken. Omdat hier het vertrek-

punt ligt bij de normering vanuit de beroepspraktijk zelf, noemen we dit het



Hoofdstuk 3

Figuur 11: Gevolgen van het administratieve model (normen 1+2+3) in termen van partici-

patie en herverdelingslast
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Het administratieve model

Het administratieve model heeft grote gevolgen voor de participatie omdat het leidt

tot een omvangrijke uitstroom. Deze is het grootst in de verstedelijkte gebieden.

Daarmee lijkt de administratieve variant efficiencywinst te bieden aangezien het

aanzienlijk kleinere aantal deelnemende advocaten minder administratieve hande-

lingen in het kader van het voorschotsysteem behoeven te worden verricht door de

Raden voor rechtsbijstand. Het merendeel van de overblijvende advocaten krijgt te

maken met aandachtsconcentratie. Doordat zoveel advocaten uit het stelsel weg-

vallen, is de herverdelingslast aanzienlijk: 10 tot 16 toevoegingen per advocaat.

Opgemerkt kan worden dat deze wijze van sturing (onbedoeld) aandachtsconcen-

tratie binnen de balie bevordert langs de lijn van de financieringswijze. Een groeiend

deel van de balie zal zich uitsluitend op de betalende (de commerciële) markt

begeven terwijl bij een ander deel van de beroepsgroep de praktijk meer en meer

zal bestaan uit dienstverlening op de niet-betalende (de gefinancierde) markt.

Figuur 11 brengt de gevolgen in beeld.

Naast een reductie van de omvang van het rechtskundig aanbod als gevolg van dit

model, doen zich ook veranderingen voor in de samenstelling van dat aanbod zowel
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Figuur 12: Gevolgen van het professionele model (normen 2+4) in termen van participatie en

herverdelingslast
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in termen van ervaringsgraad als kantoororganisatie. In Alkmaar (als representant

van een kleinschalig aanbod) neemt het aandeel van de advocaten met minder dan

gemiddelde ervaring toe hetgeen betekent dat een zekere mate van deskundigheid

aan de gefinancierde praktijk onttrokken wordt. In Rotterdam (het grootstedelijke

aanbod) en Arnhem (de doorsneesituatie) ziet men dat het aandeel van solo- en

kleine kantoren binnen de participerende balie duidelijk toeneemt.

Het professionele model

De effecten van het professionele model zijn minder rigoureus, maar daarmee nog

niet onbelangrijk (figuur 12). Ten eerste vindt er geen aanboduitval plaats en daar-

mee ook geen wijziging in de samenstelling van het aanbod. Daarmee lijkt echter

'ingeleverd' te worden waar het gaat om efficiency in termen van de omvang van

het voorschotsysteem. Ten tweede wordt ongeveer de helft tot drie kwart van de

participerende advocaten aangezet tot aandachtsconcentratie op een beperkter

aantal rechtsterreinen. Deze variant bevordert specialisatie in de balie langs de

lijnen van in de praktijk gangbare combinaties van rechtsgebieden. In het groot-

stedelijke arrondissement, waar de specialisatie het verst is gevorderd, zijn de

effecten kleiner dan in de overige twee arrondissementen. Wanneer aansluiting bij

de autonome ontwikkeling binnen de beroepsgroep tot specialisatie naar rechts-

gebied de belangrijkste drijfveer vormt, dan lijkt het professionele model dus een

aantrekkelijker perspectief. Uitstroom blijft bij deze benadering uit, zodat de

100

87
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samenstelling van de participerende balie niet wijzigt en alle ervaring in variabele

mate beschikbaar blijft ook voor de gefinancierde rechtsbijstand. Daarbij komt dat

de herverdelingslast van het professionele model wat kleiner is: 7 tot 9 toevoegingen

per advocaat moeten worden herverdeeld. Dat betekent voor de advocatuur minder

last, zodat het vinden van draagvlak voor het beleid minder inspanning zal vergen.

Daartegenover staat dat een goede uitvoering vergt dat de raden inzicht hebben in
de totale praktijksamenstelling, dus ook van het niet door de overheid gefinancierde

gedeelte. Om voor de hand liggende redenen is dit inzicht niet zonder meer voor-

handen en dat maakt deze wijze van aansturing dus complexer.

3.4 Ter afsluiting

De uitkomsten illustreren op treffende wijze de vaak lastige afweging waarvoor

het beleid kan komen te staan.In dit geval betreft het beoordeling van exit- en

concentratie-effecten. Een substantiële uitval leidt tot een kleiner en daardoor goed-

koper functionerend voorschotsysteem, maar: wat wint men erbij als een dergelijke

afslanking gepaard gaat met verlies aan ervaring en specialistische deskundigheid?

Kortom: de afweging tussen efficiency en kwaliteit.

Vooropgesteld dit: het is uitgesloten dat bovenstaande beelden de (toekomstige)

werkelijkheid weergeven. Ten eerste omdat we ons baseren op 'halve' advocaten:

we konden alleen afgaan op informatie over hun gefinancierde praktijk. Ten tweede

deugt onze weergave van het beleid ook niet in zoverre we normen hebben geformu-

leerd die in werkelijkheid waarschijnlijk nooit zo als inschrijfvoorwaarden zullen

worden gehanteerd.40 Daarbij komt dat in werkelijkheid de ontwikkeling van voor-

waarden een kwestie zal zijn van kleine stappen en niet van een verandering in één

keer, zoals hier het geval lijkt.

Wat is dan de betekenis van het voorgaande? Zoals eerder gezegd: de exercitie maakt

de complexiteit van de materie tastbaar. Zichtbaar is gemaakt hoe ingewikkeld de

gevolgen kunnen zijn zelfs in het geval van een sterk gereduceerde werkelijkheid.

Duidelijk is gemaakt dat het van belang is rekening te houden met de verschillen in

de structuur van het aanbod. Als gevolg daarvan kan een zelfde inschrijfvoorwaarde

in concreto nogal op verschillende wijze uitwerken. Ook heeft deze op het eerste

gezicht wellicht als Spielerei aandoende oefening de risico's van maatregelen in het

vizier gebracht. Grote reductie-effecten en herverdelingslasten kunnen de conti-

nuïteit van de voorziening in gevaar brengen. Tevens is al doènde geïllustreerd dat

simulaties behulpzaam zijn bij een discussie over het gewenste doel van beleids-
maatregelen. Welke vorm van specialisatie wil men als raad bevorderen en welke

vorm van sturing heeft met het oog daarop de voorkeur? Het zijn juist dergelijke

discussies die dit onderzoek beoogt te stimuleren.

40 De eerste twee normen zijn in 1994 daadwerkelijk tot inschrijfvoorwaarden verheven, de derde en de

vierde niet.
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Het inschrijfbeleid 1994

4.1 Een landelijk model

Het vooruitzicht op de grootschalige wijziging die de nieuwe Wet op de rechts-

bijstand zou brengen met betrekking tot de bestuurlijke en administratieve

organisatie van rechtsbijstandsverlening, deed de minister besluiten tot het

oprichten van een projectbureau genaamd LiBRA.41 Doel daarvan was het treffen

van voorbereidingen in de administratief-organisatorische infrastructuur (van

Algemene Maatregelen van Bestuur tot het sociale plan voor de medewerkers van

de raden in oprichting) noodzakelijk voor de implementatie van de wet zodra deze

het parlementaire fiat zou hebben gekregen. Een van de taken vormde dè oprichting

van de Raden voor rechtsbijstand. De eerste raad (i.o.) ging per september 1992

van start in het ressort Arnhem, dit in het kader van het zogenaamde pilotproject.

Successievelijk volgde de oprichting van de andere raden. Bij de inwerkingtreding

van de WRB per 1 januari 1994 fungeerden alle raden.

De oprichting van de raden verliep niet zonder kritiek van de zijde van de advoca-

tuur. Enerzijds was er kritiek van formeel-procedurele aard: in feite werd de wet

uitgevoerd alvorens deze aangenomen was.42 Anderzijds klonk er kritiek op de

gevreesde vergroting van de bureaucratische ballast die het hele `toevoegingsproces'

zou gaan kenmerken. Die laatste kritiek werd in de loop der tijd sterker en sterker,

onder invloed van de perikelen bij de administratieve verwerking van de.afgifte en

declaratie van toevoegingen. Met name de raden te Den Haag en Amsterdam kregen

daarmee te kampen.43 Deze gang van zaken heeft onmiskenbaar de verhouding

tussen raden en balie negatief belast.

41 Het projectbureau ging per 1 oktober 1991 van start; als streefdatum voor de inwerkingtreding van de wet

gold 1 januari 1993.

42 Die kritiek werd door het departement gepareerd met de stelling dat verandering toch al nodig was zelfs

al zou de wet die niet vereisen en dat men liever het risico liep (achteraf onverhoopt) iets te veel gedaan

te hebben dan bij aanname anderhalf jaar te moeten wachten op feitelijke inwerkingtreding (zie Meurs,

1991, in het eerste nummer van het door LIBRA uitgegeven blad Toegevoegd).

43 Deze ergernis heeft zijn neerslag gevonden in verscheidene bijdragen; men leze: Prins en Zuldema (1994).

Voor repliek (van de zijde van de raad te Amsterdam) .en duplieken: Advocatenblad jrg. 74, 1994, nr. 10,

pp. 435-440. Voorts: Van den Biesen (1994). De landelijke deken van de orde wendde zich op 14 april 1994

per brief tot de minister (Spigt, 1994) om zijn beklag te doen over de te lange duur van de afgifteprocedure

in met name Den Haag en Amsterdam. De minister van Justitie heeft deze de kritiek van de balie onder-

schreven (brief van de minister van Justitie dd. 11 mei 1994). In hetzelfde nummer van het Advocatenblad

waarin de deken zijn beklag deed, treft men de mededeling dat 38 advocaten uit het arrondissement

Utrecht de Raad voor rechtsbijstand Amsterdam in kort geding gedaagd hadden de afhandelingsduur

van aanvragen op korte termijn tot een redelijke termijn (vijf werkdagen) terug te brengen.
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Nagenoeg stilzwijgend voltrokken zich tegelijkertijd de voorbereidende werkzaam-

heden in het kader van het inschrijfbeleid. Zoals eerder opgemerkt: de wet geeft de

raden de bevoegdheid zelf een beleid te voeren, zij het dat de voorwaarden ter goed-

keuring aan de minister van Justitie dienen te worden voorgelegd als onderdeel van

het jaarplan van de raad. Bij wijze van overgangsregeling werd bepaald dat de aller-

eerste maal deze voorwaarden door de minister zouden worden bepaald (art. 64, lid

4). Overleg tussen het departement, de raden en de Orde van Advocaten resulteerde

in de herfst van 1993 in een landelijke regeling die echter de afzonderlijke raden een

zekere mate van vrijheid liet om de regels verder toe te spitsen al naar gelang de

situatie in hun 'verzorgingsgebied'. 44 Vervolgens hebben de raden de advocatuur in
de maanden oktober en november 1993 schriftelijk benaderd met de vraag of men

zich wilde inschrijven.

In het onderstaande treft men een beschrijving aan van de specifieke voorwaarden

die door de verschillende raden gehanteerd werden.45

4.2 De uitvoering: inschrijfvoorwaarden anno 199446

4.2.1 Voorwaarden omtrent minimum-/maximumaantal toevoegingen

Conform het landelijke model hebben alle ressorten dezelfde voorwaarden gesteld:

minimaal 10 en maximaal 250 toevoegingen per jaar. Van dat maximum kan worden

afgeweken in geval van een gemotiveerd verzoek. In de toelichting bij deze voor-

waarden formuleerden drie van de vijf raden - Den Bosch, Den Haag en Arnhem -

een richtlijn waarbinnen een dergelijk verzoek zou worden bezien: uitzonderingen

zouden slechts worden toegestaan bij sterk gespecialiseerde praktijken op het

terrein van asiel-/vluchtelingenrecht en vreemdelingenrecht, in Den Bosch en Den

Haag daarnaast ook bij gespecialiseerde praktijken op het gebied van strafrecht

(tabel 2).47 De raad van Amsterdam heeft in een later stadium een soortgelijke

beleidslijn geformuleerd.48

44 Op 13 oktober 1993 verzond het departement aan elke raad afzonderlijk een uitgebreid schrijven waarin

de voorwaarden voor 1994 binnen dat betreffende ressort werden vastgesteld. Tevens werd aangegeven

op welke punten men afweek van het als bijlage Ingesloten 'landelijke model'.

45 Alle raden hebben uitzonderingsbepalingen opgenomen voor voorwaardelijke inschrijving door

stagiaires, beginnende advocaten en voor advocaten die voor het eerst deelnemen. Bij de beschrijving

gaan wij daaraan voorbij omdat deze als 'uitzonderingen' op de algemene regel te beschouwen zijn.

46 Opgemerkt wordt dat de hier beschreven situatie ook voor 1995 opgeld doet; de inschrijfvoo rwaarden zijn

voor zover wij weten nergens substantieel gewijzigd.

47 Onder een gespecialiseerde praktijk wordt verstaan dat minstens de helft van de toevoegingen op dat

gebied ligt. Als maximum geldt daarbij een totaal van 300 toevoegingen.

48 Overigens doet zich hier een complicatie voor. Niet in alle ressorten wordt op een zelfde manier omge-

gaan met de 'ambtshalve' - d.w.z. door de rechtbank aan advocaten 'opgelegde' - straftoevoegingen. Dat

heeft consequenties voor de eventuele overschrijding van het maximum. Zo meldt Den Haag dat men bij

de bepaling van het maximum welde ambtshalve toevoegingen meetelt; in Den Bosch gebeurt dat niet.
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Tabel 2: Inschrijfvoorwaarden omtrent het minimum- en maximumaantal toevoegingen

(1994) per ressort

inschrijfvoorwaarden

minimumaantal toevoegingen 1993

minimumaantal toevoegingen 1994

maximumaantal toevoegingen 1994

bij uitzondering hoger maximum tot

toelichting op hoger maximum

uitzondering tot 300, indien 50% of

meer toevoegingen op terrein:

asielzoekers

vreemdelingen

strafzaken

53

A'dam Arnhem Den Den L'warden

Haag Bosch

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

250 250 250 250 250

300 300 300 300 300

ja ja ja ja nee

- X X X -

- X X X -

- - X X -

Al met al gaat het op dit punt slechts om graduele verschillen die liggen op het vlak

van de interpretatie; de formele regeling zelf is in alle vijf ressorten gelijk.

De wet maakt het mogelijk dat advocaten die minder dan 10 toevoegingen per jaar

doen, toch in aanmerking komen voor een toevoegingsvergoeding wanneer zij

daartoe een verzoek indienen. Uit de context valt duidelijk op te maken dat het,

althans wat de wetgever betreft, tot uitzonderingen beperkt zou dienen te blijven.

Drie raden (Amsterdam, Leeuwarden en Den Bosch) riepen advocaten die zich niet

wilden laten inschrijven omdat het minimum van 10 voor hen te hoog was, toch

uitdrukkelijk op zich bij de raad te laten'registreren'. De achterliggende overweging

daarbij was dat de raad aldus over alle voor de afhandeling van een toevoegings-

verzoek relevante gegevens beschikte zodat men'in geval van' op efficiënte wijze

administratief kan voortgaan. Den Haag en Arnhem houden om dezelfde reden,

zonder dat men een soortgelijke oproep heeft gedaan, op eigen initiatief een

registratie van bedoelde advocaten bij.

Bovenstaande geeft ons aanleiding tot een kanttekening. Het lijkt erop dat men hier

een mooi voorbeeld aantreft van een vorm van regeltoepassing waarvan de gevolgen

tegengesteld kunnen zijn aan de oogmerken van de regelgever (of op zijn minst:

niet direct in lijn daarmee zijn). De oorzaak daarvan moet gezocht worden in de

verschillende uitgangspunten van beide astoren. Omdat het departement ernaar

streefde het voorschotsysteem zo min mogelijk te belasten, wilde men de deelname

beperken tot die advocaten die regelmatig en met een zekere frequentie deelnemen.

De raden letten bij de organisatie van de inschrijving primair op de efficiency in de

dagelijkse afhandeling. Zowel om zuiver administratieve redenen als omwille van

'de goede verhoudingen' ligt het vanuit het gezichtspunt van de raad voor de hand
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Tabel 3: Terreinen waarvoor inschrijfvoorwaarden Inzake deskundigheid zijn gesteld (1994)

naar ressort

rechtsterreinen A'dam Arnhem Den Den L'warden

Haag Bosch

asiel-/vluchtelingenrecht X X X X X

vreemdelingenrecht X X X
strafrecht X X X X X

psychiatrische-patiëntenrecht X X X X X

AAW/WAO X - -
ambtenarenrecht X - -

om 'niet moeilijk te doen' in die gevallen. Een dergelijke 'soepele houding' biedt
beide partijen voordeel.

4.2.2 Voorwaarden omtrent deskundigheid op bepaalde rechtsterreinen

Alle raden hebben voorwaarden omtrent de deskundigheid geformuleerd, maar het

aantal terreinen waarop zij dat gedaan hebben en de inhoud van de voorwaarden

verschillen (tabel 3).49 Voor vier terreinen hebben de meeste raden voorwaarden

geformuleerd: asielrecht, vreemdelingenrecht, psychiatrische-patiëntenrecht en

strafrecht. Deze vier terreinen omvatten ongeveer 32% van het totale aantal in

1992 afgegeven toevoegingen. De raad Den Haag heeft als enige daarnaast nog

deskundigheidsvoorwaarden gesteld voor de terreinen: AAW/WAO (ongeveer 2,3%)

en ambtenarenrecht (0,3%). Daarmee komt de reikwijdte voor Den Haag op 35%

van de toevoegingen.50 Duidelijk is dat grote rechtsterreinen - het terrein van het

personen- en familierecht (27%), het arbeids- en ontslagrecht (8%) en verbinte-

nissenrecht (7%) - buiten schot zijn gebleven. Een bescheiden begin dus.

Kijkt men per rechtsgebied naar de precieze invulling van deze voorwaarden, dan

zijn er vele verschillen tussen de diverse regelingen te onderkennen.

49 Een kanttekening ter vermijding van een misverstand. In het landelijke model wordt voor deskundigheids-

eisen verwezen naar de criteria opgenomen in de binnen het ressort geldende piketregeling(en). Nu is het

doen van 'piketten' niet gelijk te stellen met het doen van 'toevoegingen'. Formeel is er, aldus gerede-

neerd, geen sprake van deskundigheidscriteria ten behoeve van toevoegingen. Echter uit de betrokken

stukken valt heel duidelijk op te maken dat de piketcriteria hier als deskundigheidscriteria voor het doen

van toevoegingen worden opgevat.

50 Deze beleidslijn bouwt voort op de toevoegpraktijk In het arrondissement Rotterdam. De opstelling van

de raad - die geheel aansluit bij de oogmerken van de wetgever - heeft tot bezwaren geleid van de zijde

van de Raden van toezicht van de arrondissementen Den Haag en Middelburg. De minister achtte,

blijkens zijn schrijven van 13 oktober 1993, deze bezwaren niet zo zwaarwegend om van het door de

raad voorgestane beleid af te wijken. Wel tekende hij daarbij aan dat de raad bij de toepassing de lokaal

verschillende omstandigheden uitdrukkelijk in het oog zou houden.
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Tabel 4: Deskundigheidsvoorwaarden op het terrein van asiel-/vluchtelingenrecht (1994)

per ressort

deskundigheidsvoorwaarden

a landelijke regeling

b onvoorwaardelijk ingeschreven advocaat

c cursus vluchtelingenrecht

d ruime ervaring

e lid werkgroep
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A'dam Arnhem Den Den L'warden

Haag Bosch

X X - X X

X X X X X
X X Xof X X

- - Xof - -

X X X X X

f minimumaantal zaken vorig jaar 5 5 12 5 5

1 'X' betekent dat de voorwaarde onverkort en cumulatief geldt.

'Xof betekent dat het geen cumulatieve els betreft maar een facultatieve: of/of.

Asiel-lvluch telingen recht
Vier van de vijf ressorten hebben op dit terrein aansluiting gezocht bij de deskundig-

heidseisen zoals geformuleerd in het landelijk geldende `Model voor een arrondissé-

mentsgewijze regeling van de rechtsbijstand aan asielzoekers'.51 Alleen het ressort

Den Haag kent een eigen regeling.

De deskundigheidseisen in dit landelijke model behelzen de voltooide beroeps-

opleiding 52, het gevolgd hebben van een cursus op het gebied van het vluchtelingen-

recht, en het behandeld hebben van tenminste 5 zaken betreffende het vluchte-

lingenrecht in het jaar voorafgaand aan het verzoek tot deelname (zelfstandig of

observerend). Ten slotte is lidmaatschap van de Landelijke werkgroep rechtshulp

aan vluchtelingen vereist. Voor advocaten die in de periode 1985-1987 tenminste 20

vluchtelingenzaken zelfstandig behandeld hebben, geldt de inschrijfvoorwaarde ten

aanzien van de beroepsopleiding niet.

De raad in Den Haag vereist onvoorwaardelijke inschrijving als advocaat. Daarnaast

moet men een cursus vluchtelingenrecht gevolgd hebben of over ruime ervaring

beschikken, en de advocaat moet minimaal 12 (in plaats van 5) vluchtelingenzaken

in het voorgaande jaar behandeld hebben. In het ressort Den Haag is lidmaatschap

van een werkgroep op het terrein van vluchtelingenrecht vereist.

Tabel 4 geeft een overzicht.

51 Deze regeling is In 1991 In het kader van het asielbeleid opgesteld door de Nederlandse Orde van Advo-

caten (NOVA), de Landelijke Organisaile Buro's voor Rechtshulp (LOB), de Vereniging Sociale Advocatuur

Nederland (VSAN) en Vluchtelingenwerk Nederland.

52 Dit dient gelezen te worden als het gevolgd hebben van de beroepsopleiding van de orde, tenzij daarvan

vrijstelling is verleend. Voor advocaten die beëdigd zijn voordat deze opleiding werd ingevoerd, geldt

dat zij destijds de door de Raad van toezicht voor het eerste jaar verplicht gestelde basiscursus moeten

hebben gevolgd, dan wel beschikken over een stageverklaring.
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Tabel 5: Deskundigheidsvoorwaarden op het terrein van vreemdelingenrecht (1994) per

ressorts

deskundigheidsvoorwaarden

a deskundigheidseisen of deelname

vreemdelingenpiket

b onvoorwaardelijk ingeschreven advocaat

c beroepsopleiding van de orde2

d cursus vreemdelingenrecht

e ruime ervaring

f lid werkgroep

g minimumaantal zaken meelopen met senior

h minimumaantal zaken gedaan in 1993

i minimumaantal zaken per jaar
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A'dam Arnhem Den Den L'warden

Haag Bosch

- - - X Xof

- - X - -

- - X X -

- - Xof X -

- - Xof - -

- - X - -

- - 12 10 -

- - 12 - -

- - - - loof

t 'X' betekent dat de voorwaarde onverkort en cumulatief geldt.

'Xof betekent dat het geen cumulatieve eis betreft maar een facultatieve: of/of.

2 Of stageverklaring of verplichte basiscursus le jaar.

Vreemdelingenrecht

De Raden voor rechtsbijstand in Amsterdam en Arnhem hebben geen deskundig-
heidseisen als inschrijfvoorwaarde voor dit terrein gesteld.53 Den Bosch en

Leeuwarden hebben de deskundigheidseisen ontleend aan de bestaande piket-

regelingen voor vreemdelingenrecht. Deze zijn voor Den Bosch op ressortniveau

geharmoniseerd, in Leeuwarden is dit niet gedaan. Deelname aan de piketregeling is

niet verplicht. Den Haag heeft ook een regeling, deze is ontleend aan de deskundig-

heidseisen die sinds 1987 in het arrondissement Rotterdam gehanteerd werden. Een

overzicht van de deskundigheidseisen die per ressort gesteld worden, treft men aan

in tabel 5.

Strafrecht

In alle ressorten gelden er deskundigheidseisen voor het doen van strafzaken. Op

het oog is er nogal wat variatie in die eisen maar het is voor buitenstaanders niet

goed doenlijk na te gaan inhoeverre dat inhoudelijk ook het geval is. Zo wekt tabel 6

op het eerste gezicht de indruk dat Amsterdam (en ook Leeuwarden) slechts één

voorwaarde stelt, maar voor Amsterdam gaan onder deze bepaling een variatie aan

regelingen op arrondissementsniveau schuil (weergegeven in de onderste helft van

tabel 6). De betreffende piketregelingen zijn in 1994 nog niet geharmoniseerd.

53 Arnhem heeft wel een piketregeling gefinancierde rechtsbijstand vreemdelingenrecht maar hiernaar

wordt niet verwezen in de inschrijfvoorwaarden.
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Tabel 6: Deskundigheidsvoorwaarden op het terrein van strafrecht (1994) per ressorten

arrondissement)

deskundigheidsvoorwaarden per ressort

a deskundigheidseisen of deelname strafpiket

b stageverklaring

c onvoorwaardelijk ingeschreven advocaat

d onderdeel strafrecht in beroepsopleiding

e (recente) cursus strafrecht

f doctoraal richting strafrecht

g ervaring

h aantal zaken meegelopen met senior

deskundigheidsvoorwaarden per arrondissement

b beroepsopleiding afgerond

d tentamen strafrecht beroepsopleiding

e piketcursus

e VSO-cursus strafrecht

e VU-actualiteitencursus strafrecht

h aantal zaken meegelopen met senior

i aantal zaken onder begeleiding senior
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A'dam Arnhem Den Den L'warden

Haag Bosch

X X - X X

- Xof - - -

- - Xof - -

- Xof X X -

- - Xof X -

- - Xof - -

- - Xof - -

- 2 2 - 9 3 -

A'dam Utrecht Haarlem Alkmaar

X

X X X

X X

X

- - X -
5

4 8 6

1 'X' betekent dat de voorwaarde onverkort en cumulatief geldt.

'Xof betekent dat het geen cumulatieve eis betreft maar een facultatieve: of/of.

2 1 Inverzekeringstelling en 1 inbewaringstelling.

3 4 keer bezoek politiebureau aan in verzekering gestelde cliënt, 3 keer behandeling vordering Inbewaringstelling

bij de rechter-commissaris, 2 keer vordering gevangenhouding bij de Raadkamer.

4 De eisen voor deelname aan het strafpiket in Amsterdam luiden: gedurende 1 dag piketdienst meelopen met

een ervaren advocaat en zodoende een aantal bezoeken afleggen aan in verzekering gestelde verdachten. De

betreffende advocaat dient ook de nabesprekingen met de mentor bij te wonen.

5 In de toekomst 3 keer bijwonen: 1 keer zitting Raadkamer, 1 keer politierechter, 1 keer meervoudige kamer.

6 5 keer inverzekeringstelling en 3 keer inbewaringstelling.

Psychiatrische- pa tiën ten recht

Ook voor het zeer kleine rechtsterrein waar het hier om gaat, hooguit 1 % van het

landelijke totaal aan toevoegingen in 1993, hebben alle raden voor 1994 inschrijf-

voorwaarden geformuleerd (tabel 7). Met uitzondering van Den Haag hebben zij

daarbij aansluiting gezocht bij de bestaande deskundigheidsvoorwaarden zoals deze

opgenomen waren in de piketregeling psychiatrische patiënten, waarbij overigens

geldt dat het niet verplicht is deel te nemen aan de piketdiensten om op dit terrein

toevoegingen te doen. De piketregelingen zijn, voor zover er verschillen tussen de

arrondissementen waren, thans overal op ressortniveau geharmoniseerd. De rege-

lingen in Amsterdam, Arnhem en Den Bosch zijn vrijwel gelijkluidend en afgeleid

van het 'Model voor een arrondissementsgewijze regeling van de gefinancierde

rechtsbijstand aan psychiatrische patiënten' (wederom een regeling die in het

verleden door betrokken partijen is opgesteld).
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Tabel 7: Deskundigheidsvoorwaarden op het terrein van psychiatrische-patiëntenrecht

(1994) per ressorts

deskundigheidsvoorwaarden

a 'deskundigheidseisen of deelname pp. piket

b onvoorwaardelijk ingeschreven advocaat

c beroepsopleiding afgerond 2

d minimumaantal jaren ervaring als advocaat

e minimumaantal jaren ervaring als procureur

f cursus psychiatrische-patiëntenrecht

g ruime ervaring

h minimumaantal zaken meelopen met senior

i lid werkgroep

j minimumaantal zaken per jaar

k minimumaantal zaken geen termijn

1 minimumaantal zaken gedaan in 1993
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A'dam Arnhem Den Den L'warden

Haag Bosch

X X - X Xof

- - X - -

X3 X - - -

- - 1 3 -

- - - 3 -

X X Xof X -

- - Xof - -

3 3 12 3 -

- - X - -

10 10 - - loof
- - - 10 -

- - 12 - -

1 'X' betekent dat de voorwaarde onverkort en cumulatief geldt.

'Xof' betekent dat het geen cumulatieve els betreft maar een facultatieve: of/of.

2 Of een stageverklaring of verplichte basiscursus eerste jaar.

3 Behalve arrondissement Haarlem.

AAWIWAO

Als enige heeft de raad van Den Haag deskundigheidseisen geformuleerd voor

gefinancierde rechtshulpverlening AAW/WAO. Om toevoegingen te doen op dit

terrein moet een advocaat onvoorwaardelijk zijn ingeschreven, daarnaast moet

men (recentelijk) een cursus over dit onderwerp gevolgd hebben of over ruime

ervaring op dit terrein beschikken en men moet in het jaar voorafgaand aan het

verzoek tot toelating minimaal 12 AAW/WAO-zaken behandeld hebben (zelfstandig

of onder begeleiding).

Ambtenarenrecht

Ook op dit terrein is de raad van Den Haag de enige die deskundigheidseisen

heeft geformuleerd. De eisen zijn analoog aan die op het terrein van de AAW/WAO.

Om toevoegingen op het gebied van het ambtenarenrecht te behandelen, dienen

advocaten onvoorwaardelijk te zijn ingeschreven, men moet recentelijk een cursus

over dit onderwerp gevolgd hebben of over ruime ervaring op dit terrein beschikken

en men moet in het jaar voorafgaand aan het verzoek tot toelating minimaal 9

ambtenarenzaken behandeld hebben (zelfstandig of onder begeleiding).

4.2.3 Voorwaarden omtrent kantoororganisatie

De inschrijfvoorwaarden omtrent de kantoororganisatie zijn voor alle vijf de raden

nagenoeg identiek. Overal wordt telefonische bereikbaarheid (inclusief fax en
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antwoordapparaat), aanwezigheid tijdens kantooruren van de advocaat of een

secretariaat en vervanging van de advocaat bij ziekte en vakantie gevraagd. In Den

Bosch is als aanvulling hierop nog een voorwaarde opgenomen die een deugdelijke

inrichting van de toevoegingsaanvraag en declaratie eist.

4.2.4 Voorwaarden omtrent verslaglegging

De geformuleerde voorwaarden omtrent de verslaglegging zijn eenvoudig en basaal

te noemen. Alle vijf raden hebben als voorwaarde in de regeling opgenomen dat

voorwaardelijk ingeschreven advocaten verslag dienen uit te brengen over de wijze

waarop zij voldaan hebben aan de inschrijfvoorwaarden. Vier van de vijf raden

(Den Bosch uitgezonderd) hebben in de inschrijfvoorwaarden vastgelegd dat

ingeschreven advocaten desgevraagd informatie dienen te verstrekken ten behoeve

van de evaluatie van beleid. De raad van Den Bosch heeft de eis omtrent verslag-

legging anders geformuleerd, namelijk dat ingeschreven advocaten op verzoek van

de raad verslag dienen te doen van de afhandeling van zaken.

4.3 De inschrijving: enkele resultaten

Totaal aantal ingeschreven advocaten voor 1994

Op ons verzoek hebben de raden een overzicht gegeven van het aantal voor 1994

(definitief en voorwaardelijk) ingeschreven advocaten.54 Het bleek voor de meeste

raden niet mogelijk een nadere onderverdeling van dit totaal te maken naar rechts-

terrein of kenmerken als geslacht, jaar van beëdiging, kantoorgrootte en dergelijke.

Daarin voorziet de wijze van registratie niet.

Men ziet (tabel 8) dat om en nabij twee derde van het totale aantal op het tableau

ingeschreven advocaten zich bij de raden heeft ingeschreven.55 Dit betekent overi-

gens niet dat een derde van de beroepsgroep zich met ingang van 1994 heeft terug-

getrokken uit de gefinancierde rechtsbijstand. Immers het aantal 'geregistreerde'

advocaten is niet in de tabel opgenomen. Tevens dient men zich te realiseren dat

ook vóór 1994 al een deel van de balie niet beschikbaar was voor de gefinancierde

rechtsbijstand. Op dit punt komen we in hoofdstuk 5 nog uitgebreid terug.

Handhaving bepaling inzake minimum-/maximumaantal toevoegingen

We zagen dat de raden aan advocaten de mogelijkheid boden om bij uitzondering

dispensatie te krijgen van de bepalingen inzake het minimum- dan wel het

54 Deze Informatie is door ons opgevraagd gedurende het jaar 1994 en bij het afronden van het rapport is

aan alle raden gevraagd de hier vermelde cijfers te controleren. We gaan ervan uit dat dit de situatie eind

1994 weergeeft.

55 De advocatenwet bepaalt (in art. 1) dat advocaten zich bij vestiging dienen in te schrijven op het tableau

van de rechtbank in het arrondissement waar ze zich vestigen. Deze inschrijving moet niet verward

worden met de inschrijving waarover wij het hier hebben.
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Tabel 8: Ingeschreven advocaten biJ de Raden voor rechtsbijstand (1994) per ressort

ressort
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definitief voorwaardelijk percentage van

ingeschreven ingeschreven gevestigde balie

Amsterdam 1.050 507 53,8

Arnhem 526 180 76,7

Den Bosch 858 126' 80,6

Den Haag 1.209 125 62.6

Leeuwarden 270 70 79,6

totaal 3.913 1.008 64,8

1 De 61 juristen van het Bureau voor rechtshulp blijven bulten beschouwing.

maximumaantal dat als voorwaarde bij inschrijving geldt. Vanuit een oogpunt van

handhaving is het interessant na te gaan hoe de raden met hun bevoegdheid zijn

omgegaan. Daartoe beschikken we over door de Stichting IRIS verstrekte informatie

over het aantal advocaten naar het aantal in 1994 afgegeven toevoegingen per

ressort (tabel 9). Daarbij is geen onderscheid gemaakt naar het al of niet (voor-

waardelijk) ingeschreven staan van de betrokken advocaten.

Hoger dan maximum

Desgevraagd lieten de raden weten dat zij met het toestaan van een overschrijding

van het maximum uiterst terughoudend zouden omgaan. In totaal hebben zij aan

56 ingeschreven advocaten toestemming verleend om meer dan 250 toevoegingen

te doen.56 Uit de gegevens van IRIS (tabel 9) blijkt dat het totale aantal advocaten

met een praktijk van meer dan 250 toevoegingen in 1994 beperkt is gebleven tot 95

advocaten (1 à 2% van de deelnemers. Het beleid van de raden lijkt dus aanmerkelijk

soepeler te zijn geweest dan men zich had voorgenomen. Onbekend is of dit een

bewust beleid is geweest dan wel een gevolg van de geringe aandacht voor de

feitelijke handhaving.

Al met al lijkt het niet waarschijnlijk dat de invoering van dit criterium tot substan-

tiële wijzigingen in de reeds bestaande situatie heeft geleid.

Lager dan minimum

De wet biedt (we schreven dat reeds eerder) advocaten die niet zijn ingeschreven bij

uitzondering de mogelijkheid toevoegingen te doen (bv in geval van een specifieke

voorkeur aande kant vande cliënt of in verband met specifieke deskundigheid op

een terrein). juist omwille van een snelle afdoening van deze uitzonderingen is door

56 In Amsterdam is volgens de Raad aan 29 advocaten toestemming verleend; In Den Haag betreft het 9

(van de 29 gedane verzoeken); In Den Bosch is aan 7 advocaten, in Leeuwarden aan 6 en In Arnhem aan

5 advocaten' dispensatie' verleend.
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Tabel 9: Aantal advocaten naar totaal aantal afgegeven toevoegingen (1994) per ressort

61

toevoegingen 1 t/m 9 10 t/m 250 251 t/m 300 meer totaal

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

Amsterdam 745 36 1.305 63 19 1 15 1 2.084 100

Arnhem 244 27 633 71 7 1 4 - 888 100

Den Bosch 295 26 799 72 10 1 12 1 1.116 100

Den Haag 609 38 960 61 13 1 4 - 1.586 100

Leeuwarden 68 17 311 78 4 - 7 2 390 100

totaal 1.961 32 4.008 66 53 1 42 1 6.064 100

Bron: IRIS, 1995.

de raden een zogenaamd 'registratiebeleid' ontwikkeld. De meeste raden lieten ons

weten dat zij met verzoeken in dit verband ruimhartig zouden omgaan. Uit de ons

verstrekte informatie valt af te leiden dat dit inderdaad het geval geweest is.

Tabel 9 laat zien dat ongeveer een derde van de aan de gefinancierde rechtsbijstand

deelnemende advocaten in 1994 minder dan 10 toevoegingen heeft gedaan.57 Tegen

de achtergrond van de wet is dit een fors aantal. We vermoeden dat de houding van

de raden de belangrijkste factor daarbij is geweest; het is niet de enige. Ook de reduc-

tie in het beroep op de rechtsbijstand als gevolg van de in de WRB besloten liggende

reductiefactoren (inperking, controle en prijs) en de voorwaardelijke inschrijving

(van de stagiaires) kunnen ter verklaring worden aangedragen. Hoe dan ook, het

stellen van een minimum blijkt in 1994 niet veel verandering te hebben gebracht

in de feitelijke gang van zaken.

Deskundigheidseisen

Advocaten moesten bij inschrijving zelf aangeven of ze aan de deskundigheidseisen

voor specifieke rechtsterreinen meenden te voldoen. Twee van de vijf raden bleken

niet in staat aan te geven hoeveel advocaten zich hadden ingeschreven per terrein

waarvoor deskundigheidseisen golden. Dat betekent dat zij geen inzicht hebben

op de omvang en de deskundigheid van het aanbod op deze terreinen. Onduidelijk

is in hoeverre er controle werd uitgeoefend op de juistheid van de door advocaten

verstrekte informatie. Ook is het de vraag of bij toewijzing van een toevoegingsaan-

vraag wordt nagegaan of de betreffende advocaat voor dat terrein ingeschreven is.

57 In dit kaderis de oproep van de werkgroep 'Seniores non seniles' (Advocatenblad, jrg. 75, 1995, nr. 16,

p. 747) opmerkelijk. De werkgroep protesteert tegen de klaarblijkelijke poging van raden om advocaten

(in het bijzonder de'oudjes' boven de 70 jaar) die niet aan het minimumaantal komen, van inschrijving

uit te sluiten.
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4.4 Het inschrijfbeleid: de mate van sturing
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Op basis van de in het voorafgaande gegeven beschrijving van de eerste ervaringen

met het inschrijfbeleid in 1994 dringt zich de vraag op naar de betekenis van de

gekozen beleidslijn in termen van 'sturingsstringentie'. Immers het beleid zoals

aangekondigd in de wet brengt de samenleving de boodschap dat van nu af aan

'eisen' gesteld gaan worden aan een situatie die voorheen `ongeregeld' was en die

omwille van de kwaliteit ook duidelijk regulering behoeft. Voor advocaten betekende

die boodschap een aangekondigde beperking van de hun voorheen gegunde vrijheid

van handelen. In welke mate valt het gevoerde beleid te kenschetsen als een werke-

lijke beperking voor advocaten? En, een tweede vraag, in welke mate zijn er verschil-

len te bespeuren tussen arrondissementen/ressorten onderling?

Het antwoord op die vragen is afhankelijk van vier zaken. Ten eerste de stringentie

van de voorwaarden op zich, ten tweede de mate waarin de voorwaarden feitelijk

een verandering inhouden ten opzichte van de daarvoor geldende situatie ter

plekke, ten derde de handhaving en ten vierde de mate waarin de voorwaarden

ingrijpen op de specifieke situatie van de individuele advocaat. Op dit laatste komen

we in hoofdstuk 6 nader te spreken.

Wat de stringentie van de nieuwe 'eisen' betreft, lijkt er tussen de verschillende

ressorten geen opvallend groot verschil. Het meest opvallende verschil is dat inzake

de deskundigheid waar Den Haag 'strengere' voorwaarden heeft gesteld op sommige

terreinen. Maar tegelijkertijd is aangekondigd dat deze, waar dat tot problemen zou

kunnen leiden, minder stringent zullen worden toegepast. Men vreest dat er anders

te weinig aanbod overblijft en cliënten te ver moeten reizen voor rechtsbijstand.

In hoeverre vormen de gestelde voorwaarden nu een breuk met het verleden? In de

praktijk is vaak aansluiting gezocht bij reeds bestaande eisen, meestal neergelegd in

de piketregelingen. Bescheiden veranderingen hebben zich voorgedaan als gevolg,

van harmonisatie van bestaande piketregelingen (Den Bosch,Den Haag en Arnhem),

waarbij deze voor het ene arrondissement groter waren dan voor het andere.58

Kortom, het beleid van de raden voor 1994 kan nauwelijks worden aangemerkt als

een inperking van bestaande vrijheid van handelen.

Voor zover wij konden nagaan, hebben daarbij twee overwegingen een rol gespeeld.

Ten eerste ontbrak de informatie op basis waarvan men een doelgericht beleid kon

voeren. Omdat men wist dat juist het onderhavige onderzoek daarin zou pogen te

voorzien, is voor een afwachtende opstelling gekozen. Ten tweede,kreeg de beleids-

vorming op dit punt ook nauwelijks enige prioriteit: de vervulling van andere taken

had voorrang. Daarbij moet met name gerefereerd worden aan de problemen met de

tijdige verwerking van de toevoegingsaanvragen en declaraties. Waar het directe

58 In het arrondissement Rotterdam golden al sinds 1987 deskundigheidsvoorwaarden op de bedoelde

rechtsterreinen en bleef alles bij het oude. Voor de overige arrondissementen binnen het ressort Den

Haag was de verandering groter.
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functioneren van de voorziening in gevaar komt, ligt het niet erg in de rede om de

inschrijfvoorwaarden (die op termijn pas gaan spelen) met grote voortvarendheid

ter hand te nemen. Dat geldt te meer als deze kwestie bij de balie bepaald niet op

veel instemming kan rekenen. Op dat laatste punt komen we later in deze studie

uitgebreid terug.

63
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Deelname aan de gefinancierde

rechtshulp

5.1 Ontwikkelingen in het rechtshulpaanbod

Twee zaken krijgen in dit hoofdstuk aandacht: de beschrijving van het deelname-
patroon in de gefinancierde rechtsbijstand anno 1993 en een analyse van het

'waarom' van die situatie. Over de noodzaak van die beschrijving is in hoofdstuk 1

reeds opgemerkt dat kennis zowel voor ex ante als ex post evaluatie nodig is.

Overigens heeft een dergelijke beschrijving ook geheel buiten het kader van een

evaluatie betekenis voor het beleid. De verantwoordelijkheid van de overheid voor

de rechtsbijstandsverlening vergt een regelmatige actualisering van de kennis van

het functioneren ervan. Dat geldt de vraagontwikkeling; dat geldt niet minder de

aanbodontwikkeling. Op basis van objectieve gegevens kan men zich noch een beeld

vormen van de juistheid van de steeds luider geuite klacht over de 'leegloop van de

sociale advocatuur' (De Roos, 1980 en 1992), noch over de eventuele consequenties

daarvan. Daarmee loopt de overheid het risico dat men de ernst van de situatie

onderschat, met als mogelijk ongewenst gevolg een hernieuwde aanbodleemte.

Immers de sociale advocatuur werd eertijds gezien als een belangrijke verworven-

heid van onze rechtscultuur (Blankenburg en Klijn, 1987).

De beschrijving van 1993 is er een in tweevoud: enerzijds een beeld van de situatie

op zichzelf dat jaar (paragraaf 5.2), anderzijds een vergelijking daarvan met die van

eind jaren zeventig (paragraaf 5.3). Op die manier worden de autonome ontwikke-

lingen in de tussenliggende periode zichtbaar. Zonder die kennis loopt men het

gevaar dat veranderingen die het gevolg zijn van zich voortzettende ontwikkelingen

ten onrechte worden aangemerkt als gevolgen van de wet.

Eenmaal bekend met het 'hoe' van het heden en verleden, wordt in paragraaf 5.4

uiteengezet welke mechanismen van invloed zijn op het beslissingsgedrag van

advocaten om zich al dan niet beschikbaar te stellen voor de gefinancierde

rechtsbijstand. Drie in de literatuur aan te treffen antwoorden worden op hun

bruikbaarheid beproefd.

5.2 Het participatieprofiel anno 1993

5.2.1 Omvangen intensiteit

Een eenduidige indicator voor de grootte en de betekenis van de gefinancierde

praktijk voor advocaten ontbreekt. Daarom is op verschillende manieren aan
advocaten gevraagd die praktijk over het jaar 1993 in beeld te brengen. Gevraagd
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Tabel 10: Indicatoren voor deelname aan gefinancierde rechtsbijstand (1993)

typering intensiteit

deelname door advocaat

geheel niet

bij hoge uitzondering

in geringe mate

frequent

totaal
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aantal advocaten aantal toevoegingen % tijds-

b di gt

% omzet

totaal gemiddeld

es e n

gemiddeld gemiddeld
abs. % (n=545) (n=545) (n=657) (n=586)

108 13,0 nvt nvt nvt nvt

59 7,1 nvt nvt nvt nvt

273 32,8 4.254 20,7 10,2 _ 10,4

393 47,2 38.165 112,4 56,8 56,6

833 100 42.465 77,9 38,0 39,9

is in hoeverre men zichzelf typeert als deelnemer, hoeveel toevoegingen men dat

jaar deed, hoeveel tijd binnen de totale praktijk daarmee gemoeid was en welk

aandeel de omzet uit de gefinancierde praktijk vormde van de totale eigen omzet.59

Elke indicator heeft naast aantrekkelijke kanten ook beperkingen. Het aantal toe-

voegingen is aantrekkelijk want eenvoudig te meten; naarmate het absolute aantal

hoger is, vormt het ook een meer valide instrument ter typering van de praktijk.

Problematisch is echter dat de ene toevoeging de andere niet is waar het om tijds-

investering gaat; de ene omvat een advies van twee uur, de andere een uitgebreide

procedure met een veelvoud aan werkzaamheden. Vandaar de tweede mogelijkheid:

de aan toevoegingen bestede tijd. Beperking hierbij is dat de ene advocaat sneller

werkt dan de andere. Een derde mogelijke indicator vormt de opbrengst van het

werk. Het nadeel hierbij is de variatie in honorering; op het ene rechtsterrein is

deze hoger dan op het andere. Wat de waarde van de verschillende indicatoren is,

kan slechts blijken uit een vergelijking van de drie maten onderling zoals geschiedt

in tabel 10.

Uit de tabel blijkt dat om en nabij 20% van de huidige balie zich niet of bij hoge

uitzondering met de gefinancierde rechtshulp inlaat.60 Ongeveer een derde van de

balie participeert naar eigen zeggen in geringe mate, bijna de helft (47%) typeert

zichzelf als frequente deelnemer. Wat een dergelijke typering empirisch betekent,

59 Het aantal toevoegingen dat men doet, is afgeleid uit de vraag om bij benadering aan te geven hoeveel

men er In 1993 gedaan heeft op 14 gespecificeerde rechtsterreinen aangevuld met een - zelf te specifi-

ceren - categorie 'overigen'. Daarnaast is gevraagd aan te geven wat het aandeel van de gefinancierde

praktijk binnen de persoonlijke praktijkomzet was. Het tijdsbeslag is afgeleid uit de beantwoording van

de vraag naar het aandeel van vijf typen van cliënten; particulieren op toevoegingsbasis vormde daar

één van.

60 Dit percentage valt te beschouwen als een minimumindicator. Afgaande op de oorspronkelijke 'aangifte'

hadden 223 respondenten (27%) desgevraagd verklaard in het geheel niet of slechts bij hoge uitzondering

deel te nemen. Een aantal van hen gaf echter elders te verstaan, toch een aantal zaken of een bepaald

percentage van hun tijd te besteden aan toevoegingen. Bijgevolg hebben we hen alsnog als deelnemer

gecodeerd (doorgaans in de categorie 'in geringe mate').
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valt eveneens af te lezen. `Gering' achten advocaten een deelname die bestaat uit

een toevoegpraktijk van jaarlijks gemiddeld 21 zaken, die om en nabij 10% van

de tijdsbesteding en omzet vormt. `Frequent' staat voor een toevoegpraktijk die

gemiddeld ruim vijfmaal zo omvangrijk is: 112 zaken en 57% van de tijdsbesteding

en van de totale praktijkomzet.61

67

Alvorens verslag te doen van nadere inhoudelijke analyses is het goed hier eerst nog

even stil te staan bij de vraag in hoeverre op grond van dit materiaal een representa-

tief beeld geschetst kan worden van de situatie in ons land eind 1993. Op grond van

de in bijlage 3 beschreven toetsing op representativiteit mag men daarvan uitgaan.

Maar de naar onze mening betrekkelijke waarde die men aan die beperkte toetsing

moet toekennen, maakt het niet overbodig om juist ten aanzien van de omvang en

intensiteit van de deelname (voor dit onderzoek van cruciaal belang) eens expliciet

na te gaan hoe onze respons zich verhoudt tot de landelijke situatie.

Kijken we eerst naar het deelnamepercentage onder advocaten anno 1993. Op grond

van de enquête valt te stellen dat dit moet liggen tussen de 80% (minimum) en 87%

(maximum). Het minimum betreft het aantal advocaten dat meer dan incidenteel

toevoegingen doet, bij het maximumpercentage zijn ook die advocaten meegeteld

die bij hoge uitzondering beschikbaar zijn. Landelijke cijfers over 1993 zijn niet

beschikbaar; we moeten dus via een omweg het landelijke beeld reconstrueren. Uit

de in het vorige hoofdstuk vermelde informatie (tabellen 8 en 9) blijkt dat het aantal

voor de gefinancierde rechtsbijstand beschikbare advocaten in 1994 ligt tussen 76%

(minimum) en 80% (maximum).62 Gelet op de onder invloed van de WRB in 1994

opgetreden reductie in de vraag ligt het in de rede dat het aantal deelnemers in 1994

kleiner is dan in 1993. Het valt dus aan te nemen dat het maximumpercentage deel-

name in het IRIS-bestand voor 1993 boven de 80% zou liggen. Dat geldt des te meer

als men net als bij de enquête de eerstejaars stagiaires buiten beschouwing zou

laten. 63 Al met al komt het ons voor dat het beeld dat de enquête biedt op dit punt

een tamelijk accurate benadering van de landelijke situatie aan de vooravond van

de WRB vormt.

Een tweede punt van aandacht betreft de intensiteit van deelname in termen van

het aantal toevoegingen per advocaat. Van de 833 respondenten participeren ten

61 De Koning (1991, p. 12) stelt op basis van de toevoegingsregistratie van de eerste helft van 1987 in

Rotterdam Noord dat een toevoegpraktijk van gemiddeld 120 zaken per jaar voor een full-time werkende

advocaat een reële werklast vormt. Op basis van onze gegevens zou een aanmerkelijk hoger aantal

toevoegingen - namelijk 196 - een full-time werklast betekenen.

62 De minimumschatting verkrijgt men door het aantal deelnemende advocaten (6.064) te delen op het

aantal eind 1994 op het tableau ingeschreven advocaten (7.928); de maximumschatting verkrijgt men

door het aantal eind 1993 op het tableau ingeschreven advocaten (7.595) als deler te hanteren. De

maximumschatting is dunkt ons de beste benadering.

63 Van de 7.595 eind 1993 ingeschreven advocaten waren er dat jaar 524 voor het eerst beëdigd. Exclusief

deze eerstejaars resteert een balie van 7.071 advocaten. De 6.064 beschikbare advocaten van 1994 vormen

daar 86% van.
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Figuur 13: Aantal toevoegingen per deelnemende advocaat (n=665)
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hoogste 725 advocaten. Van hen doen 59 slechts incidenteel toevoegingen; aantal

en tijdsbesteding is aan hen niet gevraagd. Van de resterende 666 participanten, aan

wie zowel het aantal toevoegingen als het percentage tijdsbeslag gevraagd is, weten

van 121 advocaten niet het aantal, maar wel hun tijdsbesteding. Op grond van de

verhouding tussen aantal en tijdsbesteding van de (545) participanten die beide

vragen wèl beantwoord hebben, viel bij benadering het aantal toevoegingen van

deze advocaten te berekenen.64 Op basis van de enquête zou dit omgeslagen per

advocaat (n=833) neerkomen op een gemiddelde van 59 toevoegingen in 1993. Dat

moet afgezet worden tegen het landelijke cijfer. Daartoe kan men gebruik maken van

twee registraties: de afgifteregistratie en de uitbetalingsregistratie. De eerste benade-

ring lijkt ons beter aan te sluiten bij de vraagstelling in de enquête.

Op basis van het aantal in 1992 afgegeven toevoegingen (377.361) komt het gemid-

delde aantal toevoegingen per advocaat op 55 à 56. 65 Het beeld dat de enquête biedt

- met een opwaartse afwijking van gemiddeld 3 à 4 toevoegingen per advocaat -

lijkt derhalve een redelijke benadering van de werkelijkheid te bieden wanneer

men, zoals wij doen, de `reguliere deelname' in kaart brengt. Het is die categorie

die immers beleidsmatig het meest interessant geacht kan worden.66

Na dit intermezzo nu aandacht voor de intensiteit van de deelname. Het gemiddelde

aantal toevoegingen per deelnemende advocaat anno 1993 bedroeg 78. Figuur 13

geeft vervolgens een gedetailleerd beeld van de spreiding in deelname-intensiteit.

64 Gesommeerd bij het totale aantal opgegeven door de 545 participanten (42.455 toevoegingen) levert dit

een totaal aantal toevoegingen van 49.000.

65 Het eerste getal is gebaseerd op het aantal ingeschreven advocaten medio 1992 (6.910); het tweede op

het aantal advocaten eind 1991 (6.716).

66 Waar In het vervolg van dit rapport gesproken wordt van'deelnemers', bedoelen we die advocaten die

'in geringe mate' tot'frequent' deelnemen. De advocaten die bij hoge uitzondering' deelnemen, blijven

buiten beschouwing.
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Figuur 14: Percentage tijd besteed aan toevoegingen per deelnemende advocaat (n=657)
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Ongeveer 16% van de participanten doet minder dan 10 toevoegingen, iets meer

dan 1% doet er meer dan 250.67

De spreiding in tijd besteed aan toevoegingen, blijkt uit figuur 14. De overgrote

meerderheid van de deelnemende advocaten heeft een 'gemengde praktijk' (van

zowel betalende als niet-betalende zaken): twee derde van hen besteedt een

substantieel deel van de tijd (meer dan 10%) aan toevoegingen. De gemiddelde

hoeveelheid tijd besteed aan de gefinancierde praktijk bedraagt ongeveer 40% (vgl.

tabel 10). Een kwart van de advocaten zit daar ruim boven met een tijdsbesteding

van meer dan 60%.

Het beeld van het financiële belang van de toevoegingen (aandeel van de totale

persoonlijke omzet) is sterk vergelijkbaar met de tijdsbesteding (tabel 1, bijlage 5).

Voor bijna drie kwart van de deelnemers vormt de omzet uit toevoegingen een

substantieel deel, dat wil zeggen meer dan 10%, van de persoonlijke omzet. Dat

betekent dat ongeveer de helft van alle in ons land gevestigde advocaten voor hun

inkomen mede-afhankelijk is van de niet-betalende markt; voor 9% van de balie

geldt dat ze financieel vrijwel geheel afhankelijk zijn van de toevoegingsmarkt

(80% of meer van de omzet afkomstig uit de gefinancierde praktijk).

De drie bovengenoemde indicatoren hangen met elkaar samen. Het gemiddeld

aantal toevoegingen hangt sterk samen met de tijdsbesteding aan toevoegingen en

het aandeel van de toevoegpraktijk in de totale praktijkomzet.68 De tijdsbesteding.

67 In combinatie met het cijfer dat voor 1994 werd vermeld (paragraaf 4.3) vormt dit laatste cijfer wederom

een aanwijzing ten gunste van de stelling dat het beleid van de raden inzake de toepassing van het aantal-

criterium als soepel gekenmerkt kan worden. Er lijkt immers in 1994 t.o.v. 1993 niets veranderd.

68 Uitgedrukt in statistische termen: de (Pearson) correlatiecoëfficiënt tussen aantal toevoegingen en

hoeveelheid tijdsbesteding bedraagt 0,71; die tussen aantal toevoegingen en het aandeel van de toevoeg-

praktijk in de praktijkomzet: 0,73. Ter toelichting: de coëfficiënt kan variëren van -1,0 tot + 1,0; hoe

dichter de correlatie nadert tot 1 of -1, hoe sterker de samenhang tussen de twee variabelen.
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Tabel 11: Aantal advocaten, aantal toevoegingen en concentratiemaat per rechtsterrein

70

(1993)

rechtsterrein aantal advocaten aantal toevoegingen concentratiegraad

d tvoor a voca en
abs. % abs. % met toevoegingen

administratief/bestuursrecht 200 36,7 1.638 3,9 0,67

ambtenarenrecht 70 12,9 261 0,6 0,87

arbeidsrecht 412 75,6 5.612 13,2 0,47

consumentenrecht 215 39,4 1.377 3,2 0,64

faillissernentsrecht 102 18,7 272 0,6 0,81

gezondheidsrecht 69 12,7 710 1,7 0,87

huurrecht 324 59,4 2.179 5,1 0,52

intellectueel eigendom / media 5 0,9 14 0,0 0,99

ondernemingsrecht 67 12,3 278 0,7 0,88

personen- en familierecht 445 81,7 11.839 27,9 0,44

sociale-zekerheidsrecht 272 49,9 3.584 8,4 0,63

strafrecht 357 65,5 7.168 16,9 0,51

verzekeringsrecht/aansprakelijkheid 238 43,7 1.436 3,4 0,61

vluchtelingen-/asielrecht 51 9,4 2.295 5,4 0,91

vreemdelingenrecht 96 17,6 2.073 4,9 0,84

handel, vermogen, contracten 17 3,1 152 0,4 0,97

anders/overige 53 9,7 1.577 3,7 0,91

alle terreinen 545 100 42.465 100 0,35

aan de gefinancierde rechtsbijstand en het aandeel van die praktijk in de omzet

hangen zelfs zo sterk met elkaar samen (correlatie 0,93), dat het niet zinvol is beide

indicatoren naast elkaar te blijven gebruiken. In het vervolg zal daarom de tijds-

besteding als indicator voor deelname gebruikt worden.69

5.2.2 De aard van de deelname

Met behulp van twee aspecten kan de aard van de deelname worden getypeerd: de

omvang van de vraag op specifieke terreinen van het recht (het aantal toevoegingen

per terrein), en de omvang van het aanbod (het aantal advocaten dat zich met

specifieke terreinen bezighoudt). Tabel 11 geeft een overzicht van beide aspecten.

De vraag naar rechtsbijstand, uitgedrukt in het aantal toevoegingen, is geconcen-

treerd op het familierecht (28%), strafrecht (17%), arbeidsrecht (13%), vreemde-

lingen- en vluchtelingenrecht (10%) en sociale-zekerheidsrecht (8%). Deze vijf

69 'Percentage tijd' heeft praktisch gezien twee voordelen boven 'percentage omzet': ten eerste omdat we dit

kunnen relateren aan het totale aantal uren dat de advocaat maakt (hoogte omzet weten we niet), ten

tweede omdat hier minder ontbrekende antwoorden zijn, hetgeen minder kans op vertekening geeft.
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probleemclusters omvatten drie kwart van de totale vraag naar gefinancierde

rechtsbijstand. Het grootste aanbod (50% of meer van de deelnemende advocaten)

ligt op de terreinen familierecht, arbeidsrecht, strafrecht, huurrecht en sociale-

zekerheidsrecht. Het zijn de toevoegterreinen die bij veel advocaten tot hun

werkpakket behoren.

Beide aspecten krijgen reliëf als men ze in onderlinge samenhang ziet. Dan wordt,

zij het nog op een globale manier, duidelijk dat er opvallende verschillen in

concentratie bestaan. Op het ene terrein wordt een groot aantal toevoegingen door

een betrekkelijk klein aantal advocaten gedaan, op het andere terrein is een zelfde

aantal toevoegingen over veel meer verschillende advocaten gespreid.70 Deze mate

van concentratie - te beschouwen als een mogelijke indicator voor 'specialisatie' -

laat zich adequaat uitdrukken in een maat die aangeeft in welke mate de huidige

verdeling van toevoegingen afwijkt van de situatie waarin de toevoegingen op elk

terrein gelijkelijk over alle deelnemende advocaten verdeeld is.71

0,5xE (Ti - Tgem)
concentratiegraad =

Ttot

Ti = aantal toevoegingen op terrein 'x' vanadvocaat'i'
Tgem = gemiddeld aantal toevoegingen op terrein'x' = totaal aantal

toevoegingen op terrein 'x' / totaal aantal advocaten op terrein 'x'
Ttot =. totaal aantal toevoegingen op terrein'x'

Naarmate de maat hoger is, is er sprake van een meer scheve (meer

geconcentreerde) verdeling op het betreffende terrein.

71

Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde concentratiegraad 0,35 bedraagt, hetgeen

betekent dat 35% van alle toevoegingen door andere advocaten zou moeten worden

gedaan, om de toevoegingen gelijkelijk te verdelen over alle participanten. Het

sterkst geconcentreerde aanbod is te vinden op het intellectuele eigendom/media-

recht, handelsrecht en het vluchtelingen-/asielrecht, ondernemingsrecht, gezond-

heidsrecht en ambtenarenrecht. Het valt op dat het hier, het vluchtelingenterrein

uitgezonderd, steeds de kleinere terreinen betreft. Daartegenover staat het sterk

gespreide aanbod op de grote terreinen van het personen- en familierecht, het

arbeidsrecht, het strafrecht en het huurrecht.

70 Sprekend voorbeeld is de vergelijking tussen vluchtelingen-, vreemdelingen- en huurrecht. Op deze 3

terreinen bedraagt de vraag in onze steekproef steeds ruim 2.000 toevoegingen. Deze zijn gespreid over

respectievelijk 9%, 18% en 59% van de deelnemende advocaten.

71 De concentratiemaat geeft aan welk deel van de toevoegingen zouden moeten worden herverdeeld om

deze ideaal-typische situatie te bereiken. Deze maat is analoog aan de seksesegregatie-indexvoor

beroepen (Van Mourik e.a., 1983).
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Naast bovenstaande concentratie op macroniveau (rechtsterreinen) is het ook

mogelijk om concentratie op het microniveau (dat van de individuele praktijk)

te onderscheiden. Daarbij valt te denken aan het aantal terreinen dat advocaten

in hun praktijk betreden. Ze kunnen hun aandacht versnipperen over veel terreinen,

ze kunnen zich ook - gelijk de spreekwoordelijke meester - in hun aandacht

beperken.

Uit tabel 2 in bijlage 5 blijkt dat de gemiddelde toevoegpraktijk 5 tot 6 rechtsterrei-

nen omvat (uitgaande van de hier gehanteerde classificatie in 17 rechtsterreinen).

Ongeveer de helft van de deelnemende advocaten heeft een toevoegpraktijk

bestaande uit 4 tot 7 terreinen; een kwart heeft een meer geconcentreerde praktijk

(van maximaal 3 terreinen), 10% heeft een breed samengestelde praktijk (van

minstens 10 terreinen). De samenstelling van de toevoegpraktijk (aantal terreinen)

in samenhang met de absolute omvang van de toevoegpraktijk geeft een eerste

indruk van de 'praktijkbreedte' van advocaten die zich met de gefinancierde rechts-

bijstand bezighouden. Met name de spreiding bij de categorie advocaten met een

bovengemiddelde toevoegpraktijk (80 of meer toevoegingen in 1993) valt op. Maar

liefst 40% van hen heeft een praktijk van 8 terreinen of meer; minder dan 10% heeft

een praktijk van maximaal 3 terreinen. Dit wijst erop dat de toevoegpraktijk in hoge

mate een 'gemengd' bedrijf is.

5.2.3 Deelnemers versus niet-deelnemers 1993

Keken we tot nu toe slechts naar de deelnemende advocaten, in het onderstaande

vergelijken we deelnemers met niet-deelnemers. Die vergelijking zegt ons in hoe-

verre men bij de toevoegingsadvocatuur met een duidelijk segment binnen de balie

van doen heeft. Daartoe zijn drie soorten kenmerken gehanteerd: kenmerken van

hun persoon (geslacht, leeftijd, ervaring en positie op het kantoor), kenmerken van

hun kantoor (kantoorgrootte, aantal vestigingen, type kantoor) en kenmerken van

hun praktijk (aantal rechtsterreinen, specialisatie, omvang werkweek). De bevin-

dingen staan in detail weergegeven in de tabellen 3-14 van bijlage 5. In het onder-

staande beperken we ons tot een weergave van enkele hoofdlijnen.

Allereerst de persoonskenmerken. Advocaten aan het begin van hun loopbaan

(lagere leeftijd, minder ervaring, lagere positie op kantoor) nemen vaker deel

aan gefinancierde rechtsbijstand dan advocaten die langer in het vak zitten. Van

de beginners doet vrijwel iedereen (98%) toevoegingen; onder de advocaten met

ruime ervaring (12 jaar of meer) is dat aandeel bijna drie kwart.72 Vrouwen nemen

vaker deel dan mannen (93% versus 76%). Dit verschil hangt primair samen met

72 Er is een schijnbare uitzondering op deze regel: onder advocaten ouder dan 60 jaar neemt de deelname

duidelijk toe. l; eze toename leidt echter niet tot een stijging in het aantal toevoegingen dat zij doen.

Integendeel, het gemiddelde aantal toevoegingen blijft dalen met het klimmen der jaren. De betrokkenen

gaan echter geleidelijk minder uren werken en doordat de betaalde praktijk wat sneller in omvang

afneemt dan de toevoegpraktijk, neemt het aandeel toe.
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het feit dat bij vrouwen, anders dan bij mannen, het vorderen van de loopbaan

geen invloed blijkt te hebben op de deelname. We komen hierop nog terug in

paragraaf 5.3.

Méér dan persoonskenmerken hangen kantoorkenmerken samen met de omvang

van de deelname. In het algemeen geldt: hoe groter het kantoor waarbinnen men

werkt, hoe geringer de deelname aan de gefinancierde rechtsbijstand. Van de

solisten neemt 94% deel aan de gefinancierde rechtsbijstand, van de advocaten die

werken op de grote kantoren (kantoren met meer dan 20 advocaten) neemt minder

dan de helft deel. Nog sterker blijkt dit als men kijkt naar het aantal toevoegingen

dat de grote kantoren voor hun rekening nemen: dat bedraagt nog geen 2% van alle

toevoegingen in de steekproef (terwijl daarbinnen 20% van de advocaten werkzaam

is). In kwantitatief opzicht zijn de grote kantoren dus van geringe betekenis voor

de toevoegingsmarkt.73 Dat het al dan niet deelnemen vaneen advocaat aande

gefinancierde rechtsbijstand geen individuele beslissing is, maar in belangrijke mate

samenhangt met het kantoorbeleid, wordt bevestigd door de sterke same:ihang

tussen het financiële belang van toevoegingen voor het kantoor en voor de advocaat

zelf.74 Anders gezegd: wanneer de collega-advocaten weinig toevoegingen doen, is

de kans groot dat dit ook voor de advocaat zelf geldt (en omgekeerd).

Inzake de betekenis van praktijkkenmerken verdient de specialisatie de aandacht:

dat kenmerk heeft een duidelijke samenhang met de deelname. Van advocaten die

zich thans specialist noemen, doet 75% toevoegingen, van degenen die zichzelf niet

als specialist aanmerken is dat 95%. Berust 'specialisatie' hier op een subjectieve

typering door de advocaat zelf gegeven, hetzelfde verband blijkt ook als men specia-

lisatie in objectieve termen (het aantal terreinen in de totale praktijk) meet. Van de

advocaten met een sterk geconcentreerde praktijk (1-3 rechtsterreinen) neemt 50%

deel, bij advocaten met praktijken met 10 of meer terreinen bedraagt de participatie

meer dan 90%. Relevant blijkt ook een kenmerk als de omvang van de werkweek.

Part-timers blijken vaker actief op de toevoegingenmarkt dan full-timers; van de

advocaten met een werkweek van gemiddeld meer dan 50 uur neemt 72% deel, bij

de part-timers is dat 88%. Dus: naarmate men meer uren per week werkt, neemt de

deelname af.

Ter afsluiting van deze paragraaf nog dit. Alle hierboven beschreven verschillen

zijn statistisch significant en substantieel. Daarmee is echter nog niet alles gezegd

want sommige kenmerken (denk aan ervaring en de positie op kantoor of de mate

van specialisatie) hangen samen met andere. Ook een verband tussen geslacht en

omvang van de werkweek ligt voor de hand. Een deel van de gevonden samenhangen

tussen deze kenmerken en de deelname zou daarom een 'schijnverband' kunnen

73 Kantoren met één vestiging in ons land participeren vaker dan de kantoren die meerdere vestigingen

(waaronder een en of meer in het buitenland) hebben.

74 Deze samenhang - Pearson correlatie: 0,80 - tussen omzet afkomstig uit toevoegingen voor de Individuele

advocaat en diens kantoor Is berekend over alle kantoren met uitsluiting van de solokantoren.
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zijn. Om een adequaat beeld van het deelnameprofiel te verkrijgen, moet men deze

schijnverbanden corrigeren met behulp van multivariate analyses. Daarover meer in

paragraaf 5.4 waarin een samenvattend beeld gegeven zal worden.

5.2.4 De toevoegpraktijk binnen de totale praktijk

Schuyt e.a. (1976, p. 166) wezen erop dat het onderscheid tussen de 'betalende' en

de `niet-betalende' dienstverlening. strikt begripsmatig gesproken niet verwijst naar

verschillende typen advocaten maar naar verschillen in financiering van de dienst-

verlening en in financiële positie van de cliënten. Dat is juist. Empirisch gesproken

ligt de zaak anders. Hoe kan het anders dat er volgens alle deskundigen in de praktijk

altijd sprake is geweest van een door niemand toevallig geacht verdelingspatroon

binnen de balie? Juist de consequenties van het verschil in financiële positie van de

cliënten vormt het al vroegtijdig verwoorde argument ten gunste van een institutio-

nele splitsing van deze twee typen dienstverlening: de `commerciële' versus de

`sociale' (Van Braam en Surie, 1972, pp. 37 e.v.). Een dergelijke splitsing zou beide

segmenten betere kansen geven tot ontplooiing; het verweven blijven van beiden

achtten zij een van de redenen voor de stagnatieverschijnselen in het beroep. Tot

die splitsing is het niet gekomen. De overgrote meerderheid van advocaten bedient

beide publieken en speelt (min of meer) een simultaanro1. De prikkelende vraag die

via de enquête beantwoord kan worden, is die naar het meer gedetailleerde beeld

van dit professionele dualisme.

Uit onze gegevens valt af te leiden dat 20% van de respondenten hun dienstverlening

vrijwel uitsluitend tot het betalende publiek beperkt, terwijl het aantal advocaten

dat uitsluitend de niet-betalende markt bedient op de vingers van één hand te tellen

valt. Vier van de vijf advocaten combineren in hun praktijk de rol van toegevoegde

advocaat met die van `betaalde'.

Rijst vervolgens de vraag: hoe het patroon op onderscheiden terreinen binnen één

praktijk eruitziet. Daartoe dient tabel 12, waarin vermeld wordt op hoeveel terreinen

een advocaat gemiddeld werkzaam is in de rol van gefinancierde advocaat en op hoe-

veel terreinen de advocaat uitsluitend betaalde zaken doet.75 Omdat een verband

met de omvang van de participatie voor de hand ligt, hebben we de advocaten

ingedeeld naar hun tijdsbesteding aan toevoegingen.

Hier manifesteert zich een interessant resultaat. Het aantal terreinen waarop de

advocaat een zuiver commerciële rol vervult, blijft betrekkelijk constant, ongeacht

de hoeveelheid tijd die men aan de gefinancierde markt besteedt: 6 tot 7 terreinen.

Een uitzondering op de regel vormt de categorie advocaten die 80% of meer aan

toevoegingen besteedt: de sociale advocatuur. Deze advocaten werken gemiddeld

75 Het feit dat een advocaat op een bepaald terrein gefinancierde zaken doet, laat onverlet dat ook

betalende zaken op dat terrein kunnen worden verricht. Onze gegevens laten niet toe dat men per terrein

een strikte scheiding kan maken. Wel weten we op welke terreinen de advocaat in kwestie uitsluitend

betalende zaken doet.
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Tabel 12: Gemiddeld aantal toevoegterreinen, commerciële terreinen en totaal aantal

praktijkterreinen naar de tijd besteed aan toevoegingen (1993)

75

tijd besteed aan toevoegingen (%) aantal toevoeg-

terreinen

aantal commer-

ciële terreinen'

totaal aantal

terreinen

(n=704) (n=703) (n=829)

geen 0,1 6,7 6,7

1- 10% 3,4 6,2 9,7

11- 20% 4,8 5,6 10,3

21- 40% 6,4 5,5 11,7

41- 60% 6,8 4,7 11,0

61- 80% 7,2 6,7 10,9

81-100% 6,3 1,7 8,1

alle advocaten 4,2 5,3 9,6

1 Op deze terreinen uitsluitend betaalde zaken.

op ongeveer 2 terreinen uitsluitend in de commerciële rol. In dit opzicht beperken

zij heel duidelijk hun activiteiten.

Dit alles impliceert dat het totale aantal terreinen in een advocatenpraktijk door-

gaans voornamelijk afhangt van het aantal toevoegterreinen dat men 'erbij' heeft.

Dat geldt met name voor advocaten die aan beide rollen een substantieel deel

(20%-80%) van hun tijd besteden. Naast de terreinen waarop zij commercieel

werken, bestaat hun praktijk uit 6 tot 7 terreinen waarop zij de rol van toegevoegd

advocaat vervullen, eventueel gecombineerd met die van betaald advocaat. Advo-

caten die zich hoofdzakelijk op één rol concentreren, of dit nu de betalende of de

niet-betalende is, hebben daardoor een minder terreinen omvattende praktijk dan

advocaten die beide rollen in een praktijk combineren.76

In.aansluiting hierop is voor elk rechtsterrein afzonderlijk nagegaan hoe de verhou-
ding ligt tussen het aantal advocaten dat uitsluitend 'betaalde' zaken doet en het

aantal dat ook 'niet-betaalde' zaken doet. Op basis van die verhouding - terreinen

waar tenminste 60% van de daarop werkzame advocaten toevoegingen doet, terrei-

nen waar minder dan 40% van de advocaten toevoegingen doet en de tussenliggende

categorie waar betalende en niet-betalende advocaten in een zeker evenwicht
werkzaam zijn - kan men de plaats van de toevoegpraktijk binnen de totale praktijk

76 Een zelfde beeld manifesteert zich wanneer men de praktijksamenstelling in samenhang met kantoor-

grootte ziet (tabel 15, bijlage 5). Ongeacht kantooromvang werken advocaten uitsluitend commercieel op

om en nabij 5 terreinen. Wel verschillen ze in het totale aantal rechtsterreinen binnen hun praktijk. Advo-

caten in kleine kantoren (met ten hoogste 5 advocaten) besteden aan 11 terreinen aandacht, advocaten in

kantoren met minimaal 21 advocaten daarentegen aan 7 terreinen. Het verschil wordt gevormd door het

aantal terreinen waarop men (mede) toevoegingen doet; dat is bij advocaten werkzaam in kleine kantoren

beduidend groter dan bij de advocaten van de grote kantoren.
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Tabel 13: Gemiddelde tijdsbesteding per rechtsterrein (percentage van de totale tijdsbeste-

ding), naar de omvang van de deelname aan gefinancierde rechtshulp

rechtsterrein advocaten

zonder

toevoegpraktijk

advocaten

met beneden-

gemiddelde

praktijk'

advocaten

met boven-

gemiddelde

praktijk2

(n=166) (n=351) (n=312)

toevoegterreinen

administratief/bestuursrecht 3,0 4,4 4,8
consumentenrecht 0,6 2,3 3,8

gezondheidsrecht 1,3 1,7 2,1
huurrecht 3,6 6,4 6,2
personen- en familierecht 1,4 8,0 21,6

sociale-zekerheidsrecht 0,3 2,2 8,2

strafrecht 0,5 5,0 12,5

vluchtelingen-/asielrecht 0,0 0,5 3,0
vreemdelingenrecht

gemengde terreinen

0,4 0,7 3,8

ambtenarenrecht 0,7 1,4 1,2

arbeidsrecht 11,3 14,9 11,7

bouwrecht 2,4 2,9 1,0

ruimtelijke ordening 1,4 2,2 1,1

verzekeringsrecht/aansprakelijkheid 5,4 7,1 4,7
anders/overige

commerciële terreinen

1,0 1,7 0,6

bankrecht 5,6 1,6 0,3
belastingrecht 3,6 1,5 0,8

computerrecht 1,8 0,6 0,2

distributie/vertegenwoordiging 3,2 2,0 0,6
europees/internationaal recht 3,9 1,9 0,6

faillissementsrecht 9,3 9,2 4,4

intellectuele eigendom / mediarecht 4,1 3,0 0,7

milieurecht 2,7 2,1 0,5

ondernemingsrecht 20,6 10,6 3,1

onroerend-goedrecht 4,7 3,2 1,5

vervoersrecht 5,6 1,4 0,5

handels-/vermogensrecht 1,3 1,2 0,6

totaal 100 100 100

1 Tijdsbesteding aan toevoegingen minder dan 38%.

2 Tijdsbesteding aan toevoegingen 38% of meer.
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lokaliseren. Zoals te verwachten, concentreert zich de 'niet-betalende' praktijk op de

terreinen strafrecht, personen- en familierecht, vreemdelingenrecht, sociale-zeker-

heidsrecht, arbeidsrecht, huurrecht, vluchtelingen-l asielrecht en consumenten-

recht. Dit beeld is gebaseerd op de tweedeling tussen advocaten die wel en niet

beschikbaar zijn voor de gefinancierde rechtsbijstand.

Men kan voor dit doel ook een meer genuanceerde indeling in advocaten hanteren,

waarbij men uitgaat van de omvang van hun totale tijdsbesteding aan de gefinan-

cierde praktijk.77 Op grond hiervan zijn de advocaten ingedeeld in drie categorieën:

advocaten zonder gefinancierde praktijk, advocaten die minder tijd dan gemiddeld

(38%) aan de gefinancierde praktijk besteden en advocaten met een bovengemiddel-

de tijdsbesteding aan toevoegingen. Per categorie is berekend hoeveel tijd men

gemiddeld besteedt aan de diverse rechtsterreinen (tabel 13).

Vergelijkt men de tijd die de drie categorieën advocaten aan een terrein besteden,

dan zijn er drie patronen te ontwaren. Ten eerste zijn er terreinen waaraan de

'betaalde' advocaten gemiddeld meer tijd besteden dan advocaten met een kleine

toevoegpraktijk, terwijl de laatsten op hun beurt daaraan meer tijd besteden dan
advocaten met een grote toevoegpraktijk. Het betreft hier met andere woorden

terreinen waaraan men meer tijd besteedt naarmate men een kleinere toevoeg-

praktijk heeft. Dergelijke terreinen noemen we commerciële terreinen. Daarnaast zijn

er terreinen waar het patroon exact tegenovergesteld is: de toevoegterreinen. Daar-

tussen ligt de categorie terreinen met een patroon bestaande uit ongeveer gelijke

tijdsaandelen voor elk van de drie categorieën advocaten: de gemengde terreinen.

In het vervolg van dit rapport zullen we van deze indeling gebruik maken.

5.3 Het participatieprofiel 1979-1993

Hoe verhoudt de huidige situatie zich tot die in 1979? Om die vraag te beant-

woorden, wordt gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit de dat jaar gehouden

schriftelijke enquête onder de Nederlandse balie (Klijn, 1981). 78 Dat was de eerste

empirische studie waarin op basis van een steekproef uit de totale balie het

participatiepatroon van advocaten aan de gefinancierde rechtsbijstand werd

beschreven.

77 Helaas weten we niet hoe per advocaat per afzonderlijk terrein de tijdsbesteding aan belde rollen is. De

oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat we niet weten hoeveel zaken advocaten op een terrein doen

anders dan toevoegingen. De afgrenzing van het begrip 'zaa' Is een nog steeds onopgelost probleem.

Nog steeds, want ook in het onderzoek uit 1979 stuitten we daarop (Klijn, 1981, p. 35, noot 6). Het verschil

met nu is dat we niet meer genoegen denken te kunnen nemen met de aanpak van toen: de afgrenzing

open laten.

78 Ten behoeve van een adequate vergelijking diende het bestand van 1979 te worden aangepast. Van de

oorspronkelijke 1.226 respondenten (waarop de eerder gepubliceerde analyses berusten) zijn verwijderd:

de eerstejaars stagiaires (128), de advocaten die minder dan 8 uur per week in de advocatuur werkzaam

waren (3) en een bij nader Inzien inconsistente case (advocaat die opgaf wel te participeren maar geen

toevoegingen had). Resteert een bestand van 1.094 respondenten.
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Tabel 14: Indicatoren van deelname aan gefinancierde rechtsbijstand 1979 en 1993 (gemid-

delde scores)

alle advocaten

percentage niet-deelnemers

geringe deelname (max. 10% tijdsbesteding)

frequente deelname (meer dan 10% tijdsbesteding)

sociale advocatuur (meer dan 80% tijdsbesteding)

gemiddeld aantal toevoegingen

gemiddeld tijdsbestedingspercentage toevoegingen

gemiddeld aantal werkuren per week

alleen deelnemers

gemiddeld aantal toevoegingen

gemiddeld tijdsbestedingspercentage toevoegingen

gemiddeld aantal werkuren per week

gemiddeld aantal uren aan toevoegingen per week2

gemiddelde tijd per toevoeging3

1979 1993

(n=1049-1079)1 (n=822-833)1

5% 20%

13% 26%

82% 54%

16% 8%

52,6 59,6

48,8% 30,1%

46,0 49,2

(n=949-1020)1 (n=532-666)1

55,7 77,9
51,5% 37,7%

46,0 48,4

23,7 18,2

26,1 15,9

1 Percentages zijn berekend over totalen die variéren tussen aangegeven waarden

2 Gemiddeld percentage tijd aan toevoegingen x gemiddeld aantal werkuren per week.

3 Uren per advocaat aan toevoegingen per week x 47 gedeeld door het aantal toevoegingen per jaar.

Inmiddels is het een cliché te stellen dat de balie in omvang en samenstelling

grondige wijziging heeft ondergaan. Doorgaans wordt daartoe gewezen op de groei

van de kantooromvang en van het aandeel van de vrouwelijke advocaten (Klijn e.a,

1992; Kester en Huls, 1992). De vergelijking van beide enquêtes in dit opzicht

(tabellen 16-20, bijlage 5) illustreert die verandering. Was de gemiddelde kantoor-

grootte (in de responsgroep) 8,3 advocaten in 1979, in 1994 blijkt deze 20,7. Het

percentage vrouwen bedroeg in 1979 17,3%, in 1994 24,9%. Wat ons hier interes-

seert, is echter of het patroon van de deelname aan de gefinancierde rechtsbijstand

ook veranderd is. Valt de tussenliggende periode in dit opzicht te typeren als een min

of meer stationaire situatie of is er sprake van substantiële veranderingen in het

patroon van deelname? Reeds in hoofdstuk 2 is gewezen op geluiden die repten over

`teloorgang' en `crisis' in de sociale advocatuur. Men vreest dat `er bij gebrek aan een

systematische overdracht van know how, een kwaliteitslacune kan ontstaan (...) met

als gevolg dat een nieuwe achterstand op dat gebied dreigt' (De Roos, 1992, p. 90). In

hoeverre is een dergelijke observatie een correcte weergave van de ontwikkeling?79

79 Overigens is die vraag, gezien de schaarste aan empirisch materiaal, bepaald niet eenvoudig te beant-

woorden. Hiertoe moet men beschikken 0f over longitudinaal onderzoek dat ons informeert over de loop-

baanontwikkeling, df over meerdere vergelijkbare crosssectionele onderzoeken. Beiden zijn in Nederland

schaars. Voor een voorbeeld van het eerste valt te verwijzen naar het loopbaanonderzoek - binnen een
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Het antwoord daarop is van belang omdat de introductie van inschrijfvoorwaarden

juist door de wetgever gelegitimeerd wordt als een middel dat noodzakelijk is om de

kwaliteit van de rechtsbijstandsverlening te waarborgen.

5.3.1 Ontwikkelingen in de omvang van de participatie

Het eerste opvallende verschil met 1979 is het aandeel van de balie dat zich thans

met de gefinancierde rechtsbijstand inlaat. In 1979 bedroeg dat aandeel 95%, in 1993

is dat gedaald naar 80%. Hoewel in absolute zin - gegeven de intussen meer dan

verdubbelde omvang van de balie - anno 1993 per saldo bijna twee keer zoveel

advocaten beschikbaar zijn voor de gefinancierde rechtsbijstand dan in 1979,80 toch

is het feit dat een aanzienlijk deel van de balie zich niet meer voor gefinancierde

rechtsbijstand beschikbaar stelt, een nieuw verschijnsel. Een meer gedetailleerd

beeld presenteert tabel 14 aan de hand van het aantal toevoegingen, het tijdsbeslag

ervan binnen de praktijk en het aantal uren dat men werkt.81 Men ziet dat per

deelnemende advocaat het gemiddelde aantal toevoegingen per jaar toegenomen

is van 56 in 1979 naar 78 in 1993.

Die toename geldt niet voor alle deelnemende advocaten, hetgeen blijkt uit tabel 15.

Het aantal advocaten dat minder dan 10 toevoegingen per jaar doet, is gestegen van

10% in 1979 naar 16% in 1993, terwijl het aantal advocaten met meer dan 80 toevoe-

gingen per jaar sterk is toegenomen van 22% naar 41%. Er heeft zich met andere

woorden ten opzichte van 1979 een proces van 'aantalconcentratie'voorgedaan.

De stijging in absolute aantallen toevoegingen bij de deelnemers is niet gepaard

gegaan met een evenredige groei van de tijd die zij aan toevoegingen besteden; in-

tegendeel de bestede tijd is sterk afgenomen (tabel 16). Een deelnemende advocaat

besteedde in 1979 nog gemiddeld 52% van zijn totale werktijd aan toevoegingen, in

1993 is dat 38%. Een groeiend aantal deelnemers besteedt weinig tijd (maximaal

-10%) aan de toevoegpraktijk. Deze categorie omvatte in 1979 13%, in 1993 is dat

33%. Daarnaast is het aantal advocaten dat meer dan 80% van de tijd aan toevoegin-

gen besteedt, afgenomen van 17% naar 9%.82 Anders gezegd: tegenover een proces

van 'aantalconcentratie' staat een proces van 'aandachtsdeconcentratie'.

samenwerkingsverband van VU/WODC -verricht door Blankenburg en Klijn (Klijn e.a., 1986 en Klijn,

1991). Voor het tweede type valt te verwijzen naar het WODC-onderzoek uit 1979 (Klijn, 1981).

80 In 1979 ging het om94,6% van 3.497 = 3.308 advocaten; in 1993 om 80% van 7.579 = 6.063 advocaten.

81 Betreffende de vergelijking van het aantal toevoegingen wordt het volgende opgemerkt. Anders dan in

1994 is in 1979 niet gevraagd hoeveel toevoegingen men in dat jaar had gedaan, maar hoeveel toevoegin-

gen men op dat moment in behandeling had. Toch menen we dat beide antwoorden met elkaar verge-

leken mogen worden. Daartoe hebben we de enquêteresultaten uit 1979 vergeleken met gegevens uit de

landelijke toevoegingsregistratie. Aan de hand van het aantal ingeschreven advocaten viel over 1980 te

berekenen dat gemiddeld per advocaat 52 toevoegingen per jaar werden gedaan. Het in de enquête van

1979 gevonden gemiddelde aantal bleek 52. Het aantal toevoegingen dat men op het moment van de

enquête in behandeling had, is een goede graadmeter voor het aantal dat men per jaar behandelde.

82 Baliebreed gezien is de omvang vande 'sociale advocatuur' (hier afgegrensd in termen van een tijds-

besteding van 80% of meer aan toevoegingen) tussen 1979 en 1993 dus gehalveerd.
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Tabel 15: Deelnemers aan gefinancierde rechtsbijstand (1979-1993) naar aantal toevoe-

gingen

80

aantal toevoegingen per advocaat 1979 1993

Wo (n=1.020) Mo (n=665)

1- 9 9,6 16,2

10- 79 68,1 42,4

80-149 17,5 28,7

150-250 4,1 11,3

251+ 0,6 1,4

totaal 100 100

X2-toets (NPAR-test): significant, p<0,01.

Tabel 16: Deelnemers aan gefinancierde rechtsbijstand (1979-1993) naar tijdsbesteding

percentage tijdsbesteding 1979 1993

aan toevoegingen % (n=1002) % (n=664)

0- 10% 13,3 32,8

11- 20 9,1 9,5

21- 40 17,7 16,7

41- 60 21,2 16,9

61- 80 22,0 14,8

81-100 16,9 9,3

totaal 100 100

X2-toets (NPAR-test): significant, p<0,01.

Deelnemende advocaten zijn dus meer toevoegingen gaan doen in minder tijd.

We hebben getracht vast te stellen hoeveel uur per week deelnemende advocaten

in 1979 en in 1993 gemiddeld besteedden aan toevoegingen en vervolgens hoeveel

uur dat op jaarbasis per toevoeging bedraagt.83 In 1979 besteedde de gemiddelde

deelnemer bijna 24 uur per week aan toevoegingen. Dat is 26 uur per toevoeging. In

1993 besteedde de gemiddelde deelnemer ruim 18 uur per week aan toevoegingen.

83 De gemiddelde tijd per week is het produkt van het door advocaten zelf (in de enquêtes) opgegeven

algemene percentage tijd dat ze aan de toegevoegde praktijk besteden en het eveneens opgegeven

gemiddelde aantal werkuren per week. Vervolgens hebben we de tijdsbesteding aan toevoegingen per

week vermenigvuldigd met 47 (weken) en dat gedeeld door het aantal toevoegingen per jaar. Dat levert

de gemiddelde tijdsbesteding per toevoeging. Overigens is de gemiddelde omvang van de werkweek

toegenomen. Die bedroeg in 1979 46 uur en in 1993 49 uur. In lijn daarmee is de toename van het aantal

personen met een werkweek van 35 uur en meer. In 1979 bedroeg die 89%, in 1994 91 %. Ter vergelijking:

het vergelijkbare percentage voor de totale sector zakelijke dienstverlening bedroeg 54,9% in 1992 (CBS,

Statistisch jaarboek 1995). Een soortgelijke constatering werd ook in het verslag over de enquête uit 1979

vermeld (Klijn, 1981, p. 32).



Deelname aan de gefinancierde rechtshulp 81

Dat is 16 uur per toevoeging (zie tabel 14). De gemiddelde tijdsbesteding per toe-

voeging is dus in de afgelopen 15 jaar met bijna twee vijfde (39%) teruggelopen. Een

opmerkelijke ontwikkeling die om een poging tot nadere interpretatie vraagt.

Een eerste interpretatie zou men kunnen zoeken in de verandering van de aard van

de rechtskundige dienstverlening. Bekend is dat in de loop der jaren zich een ver-

schuiving heeft voorgedaan in de richting van advies ten koste van procesbijstand.

Was er in 1970 nagenoeg geen sprake van adviesbijstand, in het begin van de jaren

tachtig schommelde dat aandeel tussen de 35% en 40%. Daarna zet de stijging zich

voort om sinds 1989 te stabiliseren rond de 57%. Omdat advies in de regel minder

uren omvat dan procesbijstand, gaat de gemiddelde tijdsbesteding per toevoeging

in vergelijking met 1979 omlaag.84

Een tweede interpretatie zou kunnen aanknopen bij een verandering van de omvang

van het werk. Hier doelen we op de mogelijk opgetreden versmalling van het bereik

van een toevoeging. Dat betekent dat advocaten voor inhoudelijk dezelfde werk-

zaamheden in de loop der tijd meer toevoegingen zijn gaan aanvragen (en kregen).

Daarnaast kan het ook zo zijn dat de behandeling van een zelfde zaak in de loop der

tijd meer onderscheiden stappen vergt waarvoor steeds opnieuw een toevoeging

moest worden aangevraagd. Dat laatste lijkt het geval bij vluchtelingenzaken (asiel/

vergunning tot verblijf). Als bovendien het absolute aantal toeneemt, zoals op dat

gebied het geval is, treedt een cumulatief effect op in de hier bedoelde richting.

Een derde interpretatie gaat uit van een veronderstelde toename in efficiency in de

afdoening (door advocaten en de betrokken instanties) ten gevolge van verbeterde

kantoorfaciliteiten (automatisering), toegenomen specialisatie (aantalconcentratie)

en verzakelijking in de dienstverlening.85 Ter illustratie valt te verwijzen naar de

door ons gemaakte vergelijking van de gemiddelde tijdsbesteding per toevoeging

binnen kantoren van verschillende omvang voor het jaar 1979 en 1993 (tabel 21,.

bijlage 5). In 1979 werd in grootste kantoren minder tijd per toevoeging besteed

dan in kleinere en middelgrote kantoren; solokantoren besteedden aanzienlijk

meer tijd per toevoeging dan de rest. In 1993 besteden de grootste kantoren duide-

lijk meer tijd aan een toevoeging dan in 1979 het geval was, terwijl de tijdsbesteding

per toevoeging in de kleine en middelgrote kantoren ten opzichte van 1979 is

afgenomen. De positie van de solokantoren in anno 1993 ook gewijzigd. Doordat

hun tijdsbesteding per toevoeging in vergelijking met 1979 ongeveer gehalveerd is,

wijken ze niet meer af van de kleinere en middelgrote kantoren.

84 In 1987 bedroeg volgens de IRIS-registratie de gemiddelde adviestoevoeging 5 uur en de gemiddelde

proceduretoevoeging 7 uur en drie kwartier (declarabele uren). In 1992 ging het om respektievelijk 5,5 uur

en bijna 9 uur. We weten dat In deze periode het aantal adviestoevoegingen Is toegenomen. Op grond van

die toename alleen zou de helft van de hierboven geconstateerde afname in de gemiddelde tijdsbesteding

te verklaren zijn. De helft van die afname moet dus door andere factoren veroorzaakt zijn.

85 Vanuit het veld van de advocatuur hoort men geluiden die erop wijzen dat men 'harder' werkt en vooral

meer efficiënt met de tijd omgaat. In dit verband zij ook herinnerd aan het feit dat de sociale advocatuur

zich medio jaren zeventig met de gewenste 'de-juridische' aanpak als een alternatief profileerde voor de

'zakelijk juridische' benadering van de gevestigde balie. Een dergelijke aanpak lijkt thans verlaten.
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Een vierde interpretatie ten slotte zoekt een oorzaak in de afgenomen kwaliteit in

de dienstverlening. Snellere afdoening biedt immers alle gelegenheid tot 'te' snelle

afdoening. Meer nog dan ten aanzien van de vorige verklaringen ontbreekt het ons

hier aan 'bewijsmateriaal': Niettemin lijkt het ons niet aannemelijk deze interpre-

tatie bij voorbaat uit te sluiten. Het limiteren van het aantal toevoegingen door de

wetgever en de nadruk vanuit de beroepskring zelf op de permanente bijscholing

en de aandacht voor de beroepscode, het zijn in dit verband allemaal signalen

waarvan de opkomst niet zonder meer als toeval valt af te doen. Spreken over de

noodzaak van kwaliteitsborging komt voort, zo veronderstellen we, uit oprechte

zorg daaromtrent. We komen daar nog op terug.

5.3.2 Ontwikkelingen in het participatiepatroon
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Zoals gezegd, in 1979 was de participatie onder alle delen van de balie hoog. Niette-

min waren er toch duidelijke nuances te onderkennen. Mannen participeerden

minder dan vrouwen (94% versus 99%), hoog ervaren advocaten (12 jaar of meer)

participeerden minder dan de stagiaires (88% versus 100%). Advocaten uit de kleine

kantoren (maximaal 5 advocaten) participeerden vrijwel allemaal (98% tot 99%),

bij de advocaten uit de kantoren met meer dan 20 advocaten was dat percentage

beduidend lager (variërend van 81% tot 74%).

Ook in 1993 blijkt de deelname onder de mannen lager dan onder de vrouwen

(76% versus 93%). Ook nu participeren hoog ervaren advocaten het minst en laag

ervarenen het meest (74% versus 89%). Van de advocaten uit de kleine kantoren

nemen negen van de tien deel aan de gefinancierde rechtsbijstand, van de advocaten

op het grote kantoor zijn dat er vier à vijf van de tien. In het patroon blijkt bijna

vijftien jaar later dus weinig veranderd, afgezien van het eerder geconstateerde feit

dat het aantal niet-deelnemers is toegenomen en de verschillen ietwat scherper zijn.

Voor de details van de hier beschreven hoofdlijnen wordt verwezen naar de tabellen

22-25 in bijlage 5.

Toch ontstaat een genuanceerder beeld als men let op de intensiteit van participatie.

In hoofdlijnen - de details staan in de tabellen 26-29 in bijlage 5 - ziet het beeld er

als volgt uit. De gemiddelde tijdsbesteding aan toevoegingen is in de periode 1979-

1993 afgenomen van 49% naar 30%; een daling van 38%.86 Tegen deze achtergrond
bezien, blijken mannen naar verhouding nog minder tijd te besteden in 1993 dan

verwacht mocht worden, terwijl vrouwen daarentegen naar verhouding méér tijd

zijn gaan investeren in toevoegingen. 87 Advocaten uit solo- en kleine kantoren

86 Eerder zagen we dat de gemiddelde tijdsbesteding per toevoeging In deze periode gedaald was met 45%.

Omdat het aantal toevoegingen in de betreffende periode is toegenomen, is de gemiddelde tijdsbesteding

per advocaat minder gedaald.

87 Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking. De verhouding tussen de tijdsbesteding aan toevoegingen in 1993

en 1979 is 30,1% / 48,8% = 0,61. Dat betekent een afname van 39%. De gemiddelde tijdsbesteding aan

toevoegingen door mannen anno 1979 bedroeg 44,7%; voor vrouwen bedroeg deze 68,4%. Zouden
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(met maximaal 5 advocaten) zijn in de loop der tijd naar verhouding méér tijd aan

toevoegingen gaan besteden, de advocaten uit de grotere kantoren (met meer dan

20 advocaten) naar verhouding minder. Op het punt van de ervaring en de positie

binnen een kantoor, is het beeld substantieel gewijzigd. In 1979 besteedden de minst

ervaren advocaten (maximaal 4 jaar ervaring) 85% meer tijd aan toevoegingen dan

advocaten met veel ervaring (12 jaar en meer); in 1993 bedraagt dat verschil nog

maar 45% (tabel 27, bijlage 5). De laatsten zijn namelijk naar verhouding meer tijd

aan toevoegingen gaan besteden. Partners zijn naar verhouding meertijd wan de

gefinancierde rechtsbijstand gaan besteden; stagiaires naar verhouding minder! Dit

beeld is te begrijpen vanuit de toegenomen diversiteit van loopbaantrajecten binnen

de balie. Tot aan het midden der jaren zeventig gold voor vrijwel alle advocaten dat

men begon met de niet-betalende praktijk en geleidelijk opschoof in de richting van

de betalende. Dat lijkt anno 1993 duidelijk anders.

5.4 Factoren ter verklaring van de participatie

In het voorgaande is een groot aantal samenhangen beschreven tussen kenmerken

van advocaten (hun persoon, hun kantoor en hun praktijk) enerzijds en het al of niet

beschikbaar zijn voor gefinancierde rechtsbijstand dan wel de intensiteit van die

deelname anderzijds. Die veelheid vraagt om een reductie tot een aantal algemene

mechanismen waarvan men kan zeggen dat ze - in meer of mindere mate - ant-

woord geven op de vraag waarom het participatiepatroon van advocaten eruitziet

zoals hier beschreven. Welke mechanismen zijn dat en is de betekenis van die

mechanismen in de loop der tijd ongewijzigd gebleven?

De beantwoording van die vraag verloopt in drie stappen. Ten eerste omschrijven we'"

drie mechanismen, dat wil zeggen drie aan literatuur en reeds verricht onderzoek te

ontlenen antwoorden (verklaringsfactoren). Vervolgens gaan we aan de hand van het

materiaal verzameld in onze enquête de betekenis na van elk van deze drie voor de

situatie in 1993. Ten slotte gaan we - met behulp van het materiaal uit 1979 - na in

welke mate die factoren ook in 1979 van invloed waren.

Zoals in de aanvang van deze studie vermeld, voor het beantwoorden van de vraag

naar het `waarom' van het gedrag van advocaten gaan we uit van een rationele-

keuzemodel (zie paragraaf 1.3). Aangenomen wordt dat het participatiegedrag van

een advocaat het resultaat is van een door hem/haar bewust gemaakte afweging

gegeven zijn/haar preferenties, de eigen vaardigheden en de mogelijkheden die de

omgeving hem/haar biedt. Het is, anders gezegd, dus voor ieder: `roeien met de

riemen die men heeft' en `zich schikken naar de omstandigheden'. Aldus bezien is

het doen van toevoegingen als een keuze op te vatten. Waardoor die keuze wordt

beïnvloed, valt op drie manieren te beargumenteren.

mannen en vrouwen in dezelfde mate hun tijdsbesteding verminderd hebben, dan zou hun gemiddelde

percentage voor 1993 zijn: 0,61 x44,7 = 27,5% (mannen) en 0,61 x68,4% = 42,1% (vrouwen). Tabel 26 in

bijlage 5 laat zien dat de werkelijke scores respectievelijk 25% (mannen) en 45,5% (vrouwen) bedragen.
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5.4.1. Drie mogelijke antwoorden op de vraag naar: waarom deelname

84

Antwoord 1: de financiële prikkel

Telkens wanneer we in het kader van de `Utrechtse interviews' vroegen naar de wijze

waarop de toevoegingen verdeeld werden binnen het betreffende kantoor, leek het

alsof we vroegen naar de bekende weg. Natuurlijk, het was de honorering van de

dienstverlening die hier van belang was. Één van de respondenten, zelf een ervaren

partner binnen een groot kantoor, formuleerde het volgende antwoord:

`De toevoegingen vormen de lesstof voor de stagiaires; naarmate je meer ervaren
raakt doe je er minder'.

Dit antwoord heeft een lange traditie in de literatuur. Men vindt het al verwoord in

het eerste stagiaire-onderzoek (Bakker-van der A, 1970, p. 6) waar gesproken wordt

over de stagiaires als degenen die de zaken van gering (financieel) belang doen. De

reden is duidelijk: zij zijn de goedkoopste krachten en daardoor de eerst aange-

wezenen voor de gefinancierde rechtshulp. Latere auteurs nemen dit antwoord over

en bij hun analyses blijkt het steeds op te gaan (Schuyt, 1974, p. 475; Klijn, 1981,

pp. 38 e.v.). Hier hebben we te doen met het als algemeen geldend veronderstelde

streven naar inkomens- en prestigemaximalisatie. Om dat te bereiken, moet de

advocaat kiezen in welke mate hij /zij aandacht besteedt aan de `betalende' dan
wel de `niet-betalende' vraag. Wanneer de betaalde vraag in beide opzichten meer

profijt afwerpt, ligt het keuzepatroon op termijn voor de hand. Tenminste, als iedere

advocaat in alle vrijheid kon kiezen; dat is niet het geval. Er zijn beperkende

omstandigheden in de vorm van: de concurrerende confrères (met een zelfde optie)

en de omvang van de markt (de eindige vraag).

Wat die beroepsconcurrentie betreft, welke advocaten zijn naar verwachting de

sterksten op de betalende markt? Waarschijnlijk zij die via hun netwerk gemakkelijk

toegang hebben tot betalende cliënten. Het opbouwen van zo'n netwerk of het

veroveren van een strategische positie binnen een bestaand netwerk vergt tijd.

Daarnaast is niet elk netwerk even waardevol. Grotere netwerken zijn doorgaans

waardevoller dan kleine; niet alleen omdat die meer contactpunten opleveren maar

ook omdat grootte doorgaans samenhangt met sociaal aanzien en naamsbekend-

heid.88 Grotere netwerken bieden ook meer gelegenheid tot arbeidsdeling en dus

tot specialisatie. Waar specialisatie gunstig wordt geacht voor kwaliteit en kwaliteit

haar vraagprijs heeft, komt men ook via die lijn op de voorspelling dat deze

gespecialiseerde advocaten uit grotere kantoren een sterkere concurrentiepositie

op de betalende markt innemen.

88 Dat cliënten bij de keuze van de advocaat veelal afgaan op recommandatie, reputatie en naam, is een

welbekend feit. Uit een in opdracht van de orde door Inter!View Nederland BV gehouden onderzoek

onder particulieren en bedrijven terzake de motieven die men had bij de keuze van de advocaat, scoorden

deze drie bij beide cliënten hoog (voor 55% van de betrokkenen gold een van deze motieven). De grootte

van het kantoor op zichzelf lijkt daarentegen niet een factor van grote importantie (Van der Veen en

Dicke, 1990).
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Niet alleen vanuit het gezichtspunt van de individuele advocaat, ook vanuit het

perspectief van het kantoorbeleid gelden er nutsoverwegingen. Het is rationeel voor

een kantoor om zoveel mogelijk vraag binnen te halen (ook niet-betaalde), als men

tenminste in staat is om via een interne verdeling de produktiekosten af te stemmen

op de opbrengst. Vandaar dat niet-betalende zaken (kunnen) lonen als ze gedaan

worden door de 'goedkoopste' medewerkers. Op die grond valt te verwachten dat

meer praktijkervaring en een hogere positie binnen het kantoor negatief samen-

hangen met de omvang van de gefinancierde dienstverlening.89

Ook de omvang van de markt speelt een rol, zo werd opgemerkt, maar deze is niet

in alle delen van het land gelijk. De advocaat is voor zijn beroepsuitoefening aange-

wezen op de overwegingen die cliënten hebben bij hun keuze. Voor particulieren

speelt daarbij de geografische nabijheid van de advocaat een belangrijke rol (Van der

Veen en Dicke, 1990).90 Dat betekent dat de aard van de praktijk (en daarmee het

aandeel van de niet-betalende praktijk) mede bepaald wordt door de geografische

omgeving. Wie gevestigd is in een gemeente waar de betalende vraag schaars is, is

eerder aangewezen op de niet-betalende vraag.

Deze veronderstelling kan op haar waarde beproefd worden door na te gaan in welke

mate de cliëntèle van de advocaat 'regiogebonden' is. In de enquête is daarnaar

gevraagd (tabel 30, bijlage 5).91 Uit de beantwoording bleek dat bijna de helft van de
cliënten van advocaten afkomstig is uit -de eigen vestigingsplaats of een gebied met

een straal van 5 km; 27% van de cliënten komt uit een gebied met een straal van 6-25

kilometer van het kantoor.92 We verwachten dat de markt voor betaalde zaken groter

is naarmate de vestigingsplaats groter is en de regio waarin het kantoor gevestigd is

meer verstedelijkt is. De verwachting is dat het aantal advocaten dat niet of weinig

deelneemt aan de gefinancierde rechtsbijstand hier groter is.

89 Aangetekend wordt dat er een differentiëring valt aan te brengen tussen de advocaten. Niet voor iedereen

is de nutsprikkel immers even dwingend; voor diegene die zorgplicht voor derden hebben, geldt deze

sterker dan voor de anderen. Dat voert tot de verwachting dat ook hier een negatieve samenhang met de

niet-betalende dienstverlening aangetroffen zal worden. In de enquête Is in verband daarmee gevraagd

naar het aantal personen dat van het inkomen van de advocaat afhankelijk is (waarbij een onderscheid

gemaakt is tussen kinderen tot 18 jaar en personen die ouder zijn. Helaas is uit de beantwoording

gebleken dat de formulering onduidelijk was: een instructie of men zichzelf al dan niet moest meetellen,

ontbrak. Daarmee is de informatie onbruikbaar en dit deel van de toetsing onmogelijk.

90 Voor de empirische tracering van het belang van de factor afstand in de toeloop van particulieren op de

advocaat, zij verwezen naar Niemeijer (1979), Goossens e.a. (1982) en vooral naar het werk van Van

Tulder (in: Groenen e.a., 1992, pp. 125-140).

91 De vraag luidde of men wilde aangeven uit welke regio de cliëntèle afkomstig is. Daarbij werden als regio-

categorieën gehanteerd: afkomstig uit de vestigingsplaats of een straal van 5 km; afkomstig uit een straal

van 6-25 km en afkomstig uit de rest van Nederland.

92 Bij vestigingsplaatsen kleiner dan 10.000 inwoners Is het aandeel van de lokale cliëntèle 26,7% en dat

aandeel loopt op tot 56,1 % in de plaatsen van 50.000 tot 100.000 inwoners. Het loopt terug tot 44,5%

in de plaatsen met meer dan 250.00 inwoners. Het aandeel van de lokale cliëntèle per kantoor hangt

hiermee (uiteraard) samen: bij de kleine (t/m 5 advocaten) en middelgrote kantoren (6 t/m 20 advocaten)

bedraagt dat circa 83 tot 80%, bij de grootste (meer dan 41 advocaten) 49%. Zie de tabellen 30 en 31 In

bijlage 5.
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Antwoord 2: de seksesegregatie

Op de vraag hoe zich haar praktijk en met name het specialisatiepatroon ontwikkeld

had, gaf een Utrechtse advocaat onder meer het volgende antwoord.

'Ik heb een tijdje bouwzaken gedaan en dat ging best goed, alleen het is toch

niet zo'n vrouwenwereld. Dan zit je op een zitting met alleen maar kerels. Nou

vind ik dat helemaal niet erg, maar je moet natuurlijk ook wel voor vol worden

aangezien. Als dan de volgende keer het beter is dat een man dat doet, kan dat

zelfs een argument zijn om het dan over te dragen aan een ander. En dan rolt

die specialisatie-in-wording, die rolt dan bij je weg.'

Een treffende omschrijving van een maatschappelijke 'onzichtbare hand' die de

positionering van mannen en vrouwen op velerlei gebied beïnvloedt. Vrouwen krij-

gen daardoor een preferent aandeel in verzorgende rollen en op de arbeidsmarkt zijn

ze meer vertegenwoordigd in beroepen waarin het verzorgende, dienstverlenende

en emotionele element sterker aanwezig is. Daarentegen werken mannen vaker in

arbeidssectoren waarop instrumentele, technisch-rationele aspecten een groter

stempel drukken. Dergelijke rollen spelen door zowel in het ontstaan van persoon-

lijke voorkeuren voor rechtsterreinen als in het bestaan van maatschappelijke

barrières voor individuen met een roldoorbrekende voorkeur. Vrouwelijke advocaten

komen daardoor uiteindelijk vaker terecht op terreinen waar de aanwezigheid van

vrouwen reeds meer geaccepteerd is, terwijl mannen op sectoren belanden waar zij

vanouds dominant zijn.

Ook dit antwoord treft men in de onderzoeksliteratuur aan, zij het doorgaans in een

in twee opzichten onuitgewerkte vorm. Ten eerste in de zin dat men alleen kijkt naar

de selectievariant van de these. Het argument is dan dat vrouwen, gegeven de hen

toegeschreven grotere vaardigheid op het emotioneel-relationele vlak, juist die werk-

terreinen prefereren waar die vaardigheid het meest wordt aangesproken (bijvoor-

beeld het personen- en familierecht). Ten tweede onuitgewerkt, omdat men door-

gaans alleen de aandacht vestigt op de vrouwelijke dominantie op het personen- en

familierecht en geen aandacht besteedt aan overige terreinen (Klijn, 1981, pp. 39

e.v.). Om de waarde van dit mechanisme vast te stellen, dient men na te gaan in

hoeverre het zo is dat mannen zich naar verhouding vaker bezighouden met rechts-

problemen die zich met name voordoen in arbeidsmarktsectoren waarop mannen

dominant aanwezig zijn: de harde sector, terwijl vrouwen zich bezighouden met

de juridische vraagstukken van de 'zachte' sectoren. Op grond daarvan valt te ver-

wachten dat mannelijke advocaten vaker werkzaam zijn op rechtsterreinen als

bouwrecht, onroerend-goedrecht, computerrecht, bankrecht, faillissementsrecht en

vervoersrecht. Naast het personen- en familierecht verwachten we dat vrouwelijke

advocaten relatief vaker werkzaam zijn op terreinen als gezondheidsrecht, sociale-

zekerheidsrecht, vluchtelingenrecht en asielrecht. Wie met deze verwachting tabel

13 nog eens beziet, zal merken dat de terreinen waarop een mannelijke dominantie

te verwachten valt, vaker behoren tot de commerciële terreinen dan de terreinen

'waarop de vrouwelijke deelname naar verhouding groot is. De inhoudelijke keuze
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voor rechtsterrein is zodoende (indirect) een keuze voor de markt waarop meer

respectievelijk minder betaalde vraag aanwezig is.
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Antwoord 3: een sociaal-politieke keuze

In de jaren zeventig is de gefinancierde praktijk voor het eerst in de geschiedenis

gedefinieerd als een uitdrukkelijke keuze voor een beroepspraktijk. Het was, zo

heette dat, de keuze voor een 'doelgroep': de maatschappelijk zwakkeren. Van die

beweging kon het'advocatencollectief' de exponent genoemd worden (Klijn, 1981,

p. 63; Prakken, 1985, pp. 219 e.v.). Die keuze was primair'politiek'van aard en daar-

mee is een derde mogelijke verklaring voor de participatie benoemd. Een van de

respondenten in de 'Utrechtse interviews' zei het als volgt:

'Je hebt als collectief een aantal afspraken over het soort zaken dat je doet en

het soort zaken dat je niet doet. We treden niet op voor verhuurders, voor werk-

gevers, voor verdachten van seksueel geweld. Bij echtscheidingen traden we

altijd alleen maar op voor de vrouw, maar daar zijn we net van afgestapt. Je

kiest dus specifiek voor de sociaal-economisch zwakkere, om het maar even

in ouderwetse termen te noemen.'

Reeds eerder is aangetoond dat keuzes gemaakt aan het begin van een loopbaan

invloed hebben op het vervolg daarvan. Juristen die in het Amerika van de jaren

zestig aan het begin van hun loopbaan besloten hadden deel te nemen aan her-

vormingsprogramma's bleken ook na verandering van baan een andere praktijk te

hebben dan generatiegenoten die hun loopbaan in de traditionele sector aanvingen

(H^ndler e.a., 1978; Erlanger, 1977). De verklaring daarvoor luidt dat eenmaal

gemaakte keuzes de keuzemogelijkheden die daarna komen, inperken. Het wordt

moeilijker om van een eenmaal ingeslagen koers af te wijken.

Ook in onderzoek verricht onder de balie in ons land is de werking van dat politieke

mechanisme aangetoond. Gebleken is dat de keus van het eerste type kantoor na het

afstuderen - een collectief dan wel een traditioneel kantoor - in de jaren zeventig

samenhing met de aard van het engagement dat men in de studieperiode had

ontwikkeld (Schuijt-Lucassen, 1985; Mijn e.a., 1986). Het is vervolgens de aard van

die startpositie (de aard van de praktijk) die de inhoud van het werk zo'n vijf tot zes

jaren blijkt te beïnvloeden (Klijn, 1991, pp. 174 e.v.).

Ons materiaal biedt de mogelijkheid de empirische waarde van deze verklaring anno

1993 nog eens te toetsen. Daartoe moet allereerst worden nagegaan of het zo is dat

maatschappelijk geëngageerde studenten vaker dan niet-geëngageerden hun loop-

baan in de sociale advocatuur zochten, en vervolgens in welke mate het karakter van

de eerste praktijk van invloed is op de mate van participatie anno 1993.

5.4.2 De antwoorden getoetst

Bovenstaande redeneringen zijn theoretische veronderstellingen waarvan we nu de

empirische betekenis bezien. Dat geschiedt door na te gaan hoeveel invloed er van

(combinaties van) verschillende variabelen - opgevat als operationele vertaling van
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Tabel 17: Verklaring van deelname door advocaten aan gefinancierde rechtsbijstand in 1993

met behulp van multipele-regressie-analyse (pairwise deletion)1

deelname2 tijdsbesteding3

(n=833) (n=666)

financiële-prikkeltheorie

ervaring -0,11 -0,13

positie op kantoor4 0,12

kantoorgrootte -0,21 -0,20

gemeentegrootte vestigingsplaats -0,13

totaal aantal werkterreinen 0,23

specialist5 0,06

aantal werkuren per week -0,09

seksesegregatietheorie

sekse (man-vrouw) 0,16 0,23

sociaal-politieke-keuzetheorie

engagement tijdens studie 0,06

eerste kantoor sociaal 0,26 0,46

eerste kantoor algemeen/familie 0,28 0,35

totale verklaringskracht (R2) 0,46 0,35

t Weergegeven zijn de gestandaardiseerde regresslecoéfficiénten (beta's) die significant zijn bij p<0,05.

2 1=nooit, 2=incidenteel, 3=gering, 4=frequent; alle advocaten zijn in de analyse betrokken.

3 Het tijdsbestedingspercentage aan toevoegingen; hierbij zijn alleen advocaten die deelnamen aan de gefinan-

cierde rechtsbijstand in de analyse betrokken.

4 1=partner, 2=advocaat-medewerker, 3=stagiaire.

5 1 is reeds specialist, 2 Is van plan zich te specialiseren, 3 geen van beide.

een theorie - uitgaat op de participatie van advocaten aan de gefinancierde rechts-

bijstand. Participatie bekijken we op twee manieren: de mate waarin men deelneemt

aan de gefinancierde rechtsbijstand (voortaan kortweg 'deelname' genoemd) en de

intensiteit van deelname in termen van de hoeveelheid tijd die men, gegeven dat

men deelneemt, aan toevoegingen besteedt (voortaan: 'tijdsbesteding'). Hierbij

wordt gebruik gemaakt maakt van multivariate analyses.93

De situatie van 1993

Uit tabel 17 valt af te leiden dat voor elk van de drie bovenstaande antwoorden wat

valt te zeggen. Afgaand op de onderste regel blijkt dat met behulp van de drie theo-

rieën gezamenlijk 46% van de variatie in 'deelname' en 35% van de variatie in 'tijds-

93 De term 'multivariaat' wijst erop dat in dergelijke analyses de invloed van meerdere variabelen tege-

lijkertijd wordt berekend. De invloed van alle afzonderlijke variabelen wordt ceteris paribus bepaald,

d.w.z. onder constanthouding van de overige variabelen. Op die manier worden schijninvloeden

ontmaskerd.
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Figuur 15: De financiële-prikkeltheorie
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besteding' kan worden verklaard (R2 in de tabel). Dat is een bevredigend resultaat.

Het wijst erop dat we met de ons ter beschikking staande informatie over de per-

soon, het kantoor en de praktijk van een advocaat, een redelijke schatting kunnen

geven van de participatie en redelijk kunnen verklaren waarom (en in het indivi-

duele geval voorspellen of) de ene advocaat veel deelneemt en de andere weinig

of niet. We lichten alle drie theorieën nader toe.
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De eerste groep factoren in tabel 17 is afgeleid van definanciële-prikkeltheorie. Deze

factoren blijken allemaal van invloed op de beslissing tot 'deelname'; dat geldt niet

voor de 'tijdsbesteding'. Alle gevonden effecten gaan in de veronderstelde richting.

Naarmate men meer ervaren is, meer gespecialiseerd,94 op een groter kantoor werkt

en men meer uren per week werkt, is de kans kleiner dat men deelneemt aan de

gefinancierde rechtsbijstand. Neemt men echter deel, dan is de tijd die men aan

toevoegingen besteedt kleiner naarmate men meer ervaring heeft en op een groter

kantoor werkt. Dit alles laat zich interpreteren in termen van hogere produktie-

kosten die leiden tot minder deelname omdat die financieel'minder lucratief is.

Anders dan wij verwachtten, blijken positie, specialisatie, de grootte van de vesti-

gingsplaats en het aantal uren dat men werkt, niet van invloed op de 'tijdsbesteding'.

In grotere vestigingsplaatsen is de potentiële markt voor de advocatuur ook groter.

Dat impliceert dat er voor advocaten in de grotere vestigingsplaatsen meer mogelijk-

heden zijn zich een (groter) aandeel van de betaalde markt toe te eigenen. Anders

gesteld: daar zijn de restricties voor het streven naar meer inkomen kleiner. Inder-

daad blijkt dat advocaten die in een grotere plaats gevestigd zijn, minder vaak

deelnemen aan de gefinancierde rechtsbijstand. Nemen zij deel, dan besteden zij

gemiddeld even veel tijd aan toevoegingen als advocaten die in kleinere plaatsen

gevestigd zijn. Dit alles samengevat in figuur 15.

94 Hierbij is zowel gekeken naar het feit of men zichzelf al of niet specialist noemt (subjectieve operatlo-

nalisatie) als naar het aantal werkterreinen in de praktijk (objectieve operationallsatie).
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Figuur 16: De seksesegregatietheorie
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Figuur 17: De sociaal-politieke-keuzetheorie
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Ten tweede de seksesegregatie theorie. De hieruit voortvloeiende verwachting dat

vrouwen vaker en intensiever deelnemen aan de gefinancierde rechtsbijstand dan

mannen, wordt duidelijk door de uitkomsten van tabel 17 ondersteund. We bena-

drukken daarbij dat met deze analysemethode mannelijke en vrouwelijke advocaten

'ceteris paribus' vergeleken worden, hetgeen wil zeggen dat overige kenmerken

(ervaring, omvang van de werkweek, engagement, enzovoort) gelijk gehouden zijn.

Nadat daarmee rekening is gehouden, bedraagt het verschil in tijdsbesteding tussen

mannen en vrouwen 16%.

Die omvangrijkere participatie van vrouwen kan begrepen worden als een resultante

van een maatschappelijk allocatiemechanisme dat zichtbaar wordt in het verschil

tussen mannen en vrouwen in hun actief zijn op onderscheiden rechtsterreinen. In

tabel 32 in bijlage 5 is weergegeven welk percentage mannelijke en vrouwelijke advo-

caten werkzaam is op de verschillende rechtsterreinen. Vrouwen blijken op slechts

op 3 terreinen (statistisch significant) vaker dan mannen werkzaam: het personen-

en familierecht, het sociale-zekerheidsrecht en het vreemdelingenrecht. Dat zijn,

hoogstwaarschijnlijk niet bij toeval, de terreinen die raken aan de persoonlijke

levenssfeer. Het zijn tevens terreinen waarop de gefinancierde rechtsbijstand zich

in hoge mate concentreert.95 Mannen domineren op terreinen waar van geen of

nagenoeg geen gefinancierde rechtsbijstand sprake is. Het gaat om rechtsterreinen

die verbonden zijn met traditionele 'mannelijke terreinen' zoals de bouwwereld

(bouwrecht, ruimtelijke ordening, onroerend goed, milieurecht), het bank- en geld-

95 Uit tabel 11 (paragraaf 5.2.2) valt op te maken dat 40%van de toevoegingen op deze terreinen betrekking

heeft. Deze terreinen zijn getypeerd als toevoegterreinen (tabel 13, paragraaf 5.2.4).
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wezen (bankrecht, belastingrecht), de informaticasector (computerrecht, intellec-

tuele eigendom en media) en het handels- en ondernemingswezen (ondernemings-

recht, faillissementsrecht, Europees en internationaal recht, distributie en vertegen-

woordiging). Onze verwachtingen worden wederom bevestigd.96 Vrouwen kiezen

wellicht niet in de eerste plaats voor toevoegingen, maar komen daar terecht door-

dat zij werkzaam zijn op terreinen waar de toegevoegde markt groter en de betaalde

markt kleiner is. Voor mannen geldt het omgekeerde (figuur 16).

Ten slotte de derde groep factoren in tabel 17, afgeleid uit de sociaal-politieke-

keuzetheorie. In overeenstemming met onze verwachtingen blijkt er inderdaad een

duidelijke invloed van het 'pre-professionele' engagement op de aard van de eerste

praktijk.97 Van degenen die niet geëngageerd waren tijdens hun studie, begon 5%

de loopbaan in de sociale praktijk, van de enigszins en sterk geëngageerden is dat

respectievelijk 13% en 32% (tabel 33 in bijlage 5). Vervolgens blijkt dat de aard van

die eerste praktijk van invloed is op de huidige participatie. Advocaten die hun
loopbaan begonnen op een kantoor met een sociale praktijk dan wel een familie-

of algemene praktijk, participeren in 1993 vaker en intensiever dan advocaten die

begonnen op een commercieel kantoor. Nadat rekening is gehouden met de eerste

praktijk, heeft het engagement tijdens de studie slechts een zwak zelfstandig effect

op 'deelname' en heeft het geen effect op 'tijdsbesteding' in 1993. Dat wil zeggen dat

het engagement vooral invloed heeft via het soort kantoor waarin men de loopbaan

als advocaat start. Al deze bevindingen - in figuur 17 nog eens weergegeven - zijn in

lijn met onze verwachtingen.

Hierboven hebben we de uitkomsten per theorie beschreven en elke theorie blijkt

iets aan de verklaring bij te dragen. Welke heeft nu de meeste verklaringskracht? Dat

valt af te leiden uit tabel 18, waarin de verklaringskracht - uitgedrukt in termen van

'de verklaarde variantie' (R2) - van elke theorie afzonderlijk vermeld staat zowel ten

aanzien van de frequentie als de intensiteit van deelname.

Ten aanzien van de beslissing tot deelname aan de gefinancierde rechtsbijstand

blijkt de financiële-prikkeltheorie het meeste gewicht in de schaal te leggen, gevolgd

door de sociaal-politieke keuze en als laatste de seksesegregatie. Ten aanzien van de

beslissing inzake tijdsbesteding aan toevoegingen door deelnemers blijkt de sociaal-

politieke-keuzetheorie veruit het belangrijkst, gevolgd door de financiële prikkel

en wederom de seksesegregatie als derde in gewicht. Een combinatie van de drie

theorieën levert echter een duidelijke meerwaarde in de zin dat de verklaringskracht

toeneemt. We kunnen concluderen dat de drie elkaar aanvullen.98

96 Al deze terreinen zijn gekenmerkt als gemengde en of commerciële terreinen (tabel 13).

97 In overeenstemming met de werkwijze in eerder onderzoek (Klijn e.a., 1986) is 'engagement' geoperatio-

naliseerd in termen van deelname aan de wets-/rechtswinkel, het lidmaatschap van op maatschappelijke

verandering gerichte organisaties en het lidmaatschap van linkse politieke partijen.

98 Interessant, maar te ver buiten het kader van deze studie, is het om de drie theorieën te integreren tot één

theorie. Dat blijft een opgave voor een latere publikatie.



Hoofdstuk 5

Tabel 18: Verklaring van de deelname door advocaten aan gefinancierde rechtsbijstand

(1993) met behulp van de drie theorieën afzonderlijk (multipele-regressie-

analyse; pairwise deletion)1

92

theorie deelname tijdsbesteding

(n=833) (n=666)

financiële prikkel 0,34 0,12
seksesegregatie 0,05 0,06

sociaal-politieke keuze 0,21 0,25

totale verklaringskracht (R2) 0,46 0,35

1 Weergegeven is steeds de verklaarde varlantie (R2) per afzonderlijke theorie. Bij de berekening daarvan zijn

alleen die factoren opgenomen die significant zijn bij p<0,05.

De vergelijking 1979-1993

We zagen in paragraaf 5.3.2 dat er in het deelnamepatroon in de loop der tijd een

en ander veranderd is. Betekent dat ook dat in de loop der tijd de invloed van de

hiervoor beschreven factoren' op `deelname' en/of `tijdsbesteding' veranderd is?

Indien dat het geval is, zou dat wijzen op een verandering van de positie van de

gefinancierde rechtsbijstand binnen de balie. Het antwoord op die vraag vergt een

vergelijking van de situatie in 1979 met die van 1993. Die vergelijking hebben we

getracht te maken, zij het dat we daarbij beperkt worden in onze mogelijkheden,

omdat de gegevens over 1979 beperkter zijn dan die over 1993. Het belangrijkste

verschil tussen beide gegevensbestanden is dat we voor 1979 niet beschikken over

vergelijkbare informatie over de ideologische achtergrond van het gedrag van de

advocaat (het engagement en de aard van de praktijk van het eerste kantoor). Ook

is de positie op kantoor zo verschillend gemeten dat de gegevens over beide jaren

niet goed vergeleken kunnen worden. Dit alles heeft tot gevolg dat we alleen de

invloed van een aantal factoren afgeleid uit de seksesegregatietheorie (via het

kenmerk geslacht) en definanciële-prikkeltheorie (ervaring, kantoorgrootte,

omvang vestigingsplaats, aantal werkterreinen en de omvang van de werkweek) met

elkaar kunnen vergelijken.99 De uitkomsten van de vergelijkende analyses (weerge-

geven in tabel 19) lichten we nader toe.

De tabel bestaat uit twee delen: het bovenste deel (boven de factor `jaar') bevat de

hoofdeffecten, het onderste deel de zogenaamde interactietermen. In het bovenste

deel vindt men de invloed van de afzonderlijke factoren in beide jaren 1979 en 1993.

Zo blijkt dat voor beide jaren geldt dat de tijdsbesteding aan toevoegingen afneemt

met 1% (-0,92) per ervaringsjaar. Advocaten op grote kantoren besteden in beide

99 Door het ontbreken van informatie waarmee de sociaal-politieke-keuzetheorie in de verklaring kan

worden betrokken, moet op voorhand verwacht worden dat de totale verklaringskracht voor 1993

geringer wordt. Het belang van de analyse is echter dat men de relatieve verschillen in de werking

van de variabelen over de tijd gezien, in beeld kan brengen.
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Tabel 19: Verklaring van deelname door advocaten aan geflnanclerde rechtsbijstand

(1979-1993)1

deelname2 tijdsbesteding

ervaring -0,07 -0,92

kantoorgrootte3

middel -1,64 -18,48

groot -2,43 -35,86

gemeentegrootte vestigingsplaats -0,45

totaal aantal werkterreinen4 0,02

aantal werkuren per week -0,24

sekse (vrouw5) 1,38 15,16

jaar (1979=0, 1993=1) -7,80

interactietermen:

jaar x ervaring

jaar x kantoorgrootte: middel 0,90

jaar x kantoorgrootte: groot -10,99

jaar x gemeentegrootte vestigingsplaats

jaar x totaal aantal werkterreinen -0,12

jaar x aantal werkuren per week -0,04

jaar x sekse (man-vrouw)5

constante 3,89 63,73

totale verklaringskracht 91,08% 0,34

1 Weergegeven zijn de ongestandaardiseerde regressiecoéfficiénten (B's) die significant zijn bij p<0,05.

2 Frequentie van deelname is hier gereduceerd tot 1=nee, 2=Ja

3 In de tabel zijn twee van de drie categorieén 'kantoorgrootte' opgenomen die in de analyse zijn betrokken

('middel': 6 t/m 20 advocaten: 'groot': 21 advocaten en meer). De categorie 'klein' (kantoren met maximaal 5

advocaten) vormt het referentiepunt waarmee de andere twee categorlén worden vergeleken.

4 We hebben hier niet het absolute aantal terreinen gebruikt vanwege het verschil In vraagstelling In de beide

jaren. Ter oplossing van dit probleem zijn voor elk jaar afzonderlijk de percentielscores berekend.

5 Ten opzichte van 'man'.

Toelichting: Anders dan in het voorgaande tabellen steeds het geval is, zijn bij deze tabel twee verschillende

analysetechnieken gebruikt. De verklaring van de deelname berust op een logistische-regressie-analyse (Ilstwise

deletion); de verklaring van de tijdsbesteding berust op een multipele-regressie-analyse. De totale verklaringskracht

(weergegeven in de onderste regel van de tabel) wordt in het geval van deelname tot uitdrukking gebracht door het

percentage 'juiste voorspellingen' en in het geval van de tijdsbesteding door de 'verklaarde variantie' (R2).

jaren 36% minder (-35,86) tijd aan toevoegingen dan advocaten in kleine kantoren.

Vrouwen besteden ongeveer 15% meer tijd aan toevoegingen dan mannen.

De onderste cluster bevat de interactietermen. Deze brengen de verschillen tussen

beide jaren tot uitdrukking. Zo blijken de invloed van sekse en ervaring op de tijds-

besteding niet veranderd ('jaar x sekse' en'jaar x ervaring' niet significant). In drie

opzichten zijn er echter wel veranderingen opgetreden.

Ten eerste is de (negatieve: dus participatie verminderende) invloed van speciali-

satie (aantal werkterreinen) op 'tijdsbesteding' in 1993 wel aanwezig en in 1979 niet.
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Dat wil zeggen dat men in 1993 wat minder tijd besteedt aan toevoegingen naarmate

men meer gespecialiseerd is. In 1979 was er nog niet zo'n duidelijk verschil tussen

specialisten en generalisten. De invloed van specialisatie is dus `nieuw.

Ten tweede blijkt dat de deelname van advocaten uit de middelgrote kantoren in

1979 meer afweek van de kleine dan in 1993 het geval is. Voor beide jaren geldt dat

advocaten uit de middelgrote kantoren minder deelnemen dan die uit de kleine

kantoren, en voor de advocaten uit de grote kantoren geldt dat in nog sterkere mate.

Maar het zijn de middelgrote kantoren waar de kans op deelname in 1993 ietwat

toegenomen (0,90) is. Kleine en middelgrote kantoren zijn dus iets naar elkaar toege-

groeid. Wat de tijdsbesteding betreft: daarin is in de afgelopen periode niets ver-

anderd. Voor elk jaar geldt dat voor elke vier uur die een advocaat langer werkt per

week, de tijdsbesteding aan de gefinancierde rechtshulp afneemt met ongeveer 1%.

Midden in tabel 19 staat de variabele `jaar'. Daarover thans nog dit. De daarbij

behorende coëfficiënt (-7,80) drukt het verschil in participatie tussen beide jaren

uit voor zover dat niet kan worden toegeschreven aan veranderingen in de samen-

stelling van de balie waarover wij informatie hebben. Het is dus zo dat we 8% van

de tussen 1979 en 1993 opgetreden verminderde `tijdsbesteding' van deelnemers

moeten toeschrijven aan die andere, niet door ons gemeten factoren.

Ter afronding van deze analyse tekenen we het volgende aan. Naast bovengenoemde

veranderingen is veel niet veranderd. Een grote mate van continuïteit blijkt uit de

vele niet-significante (met * aangegeven) interactietermen in tabel 19. Waar het de

invloed is van de factoren afgeleid uit de financiële-prikkeltheorie, behoeft dit niet

te verbazen, immers waarom zou men verwachten dat het mechanisme van deze

afweging niet meer telt? Minder vanzelfsprekend is de onveranderde invloed van de

factor geslacht (waarvan de betekenis was afgeleid uit de seksesegregatietheorie).

Ondanks vijftien jaar ontwikkeling waarin de emancipatie van de vrouw in het

algemeen en die in de balie niet minder aandacht heeft gehad, is het verschil in

participatiepatroon tussen mannen en vrouwen in die tijd onveranderd groot

gebleven. Van een vervaging van sekseverschillen in de advocatenpraktijk lijkt in

dit opzicht geenszins sprake. Wanneer men zich realiseert dat het vooral vrouwen

zijn die part-time werken en dat het verschil in participatie tussen part-timers en

full-timers juist toegenomen is, dan kan zelfs eerder een tegengestelde trend

vermoed worden.100

100 Deze constatering wijkt niet af van de eerdere onderzoeksbevindingen (Klijn e.a., 1986).
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Het draagvlak: opinies en

verwachtingen

6.1 De lokalisering van steun en weerstand

Voor succesvolle implementatie van beleid is het van belang te weten in welke mate

er een draagvlak bestaat voor dat beleid en hoe het gesteld is met de weerstanden:

waar deze te lokaliseren en wat is de aard ervan? In dat licht moeten de in dit hoofd-

stuk behandelde vragen bezien worden. Ten eerste is er de kwestie hoe het binnen de

balie gesteld is met het draagvlak voor het inschrijfbeleid in zijn algemeenheid. Dit

komt aan de orde in paragraaf 6.2. Hoe groot is binnen de balie de steun voor dit

concept, hoe groot de tegenstand of afwijzing en hoe omvangrijk het deel dat zich

nog geen mening gevormd heeft? Ten tweede besteden we in paragraaf 6.3 aandacht

aan de opvattingen over de concrete invulling van het sturingsinstrumentarium.

Nagegaan wordt waarop de steun respectievelijk de weerstand berust. In hoeverre

gaat het om een algemene houding (voor of tegen interventie van buiten) dan wel

om weerstanden die samenhangen met de eigen situatie?

Ter beantwoording van beide subvragen zal getracht worden te lokaliseren waar

de voor- en tegenstanders zitten. Het maakt nogal wat uit of het draagvlak vooral

te vinden is bij de advocaten die vrijwel nooit toevoegingen doen dan wel dat het

zich juist onder de sociale advocatuur zou bevinden. De wetgever volgend in diens

legitimatie van het beleid, zou men mogen verwachten dat juist degenen met een

sterk gespecialiseerde praktijk, in het algemeen de invalshoek van dit beleid zullen

ondersteunen, terwijl de typische 'generalisten' hierbij reserves zullen verwoorden.

Een advocaat met een omvangrijke en breed samengestelde toevoegpraktijk zal

voorwaarden immers vanuit een andere optiek bekijken dan een advocaat met

sterk gespecialiseerde praktijk. Advocaten die zich niet beschikbaar stellen voor

de gefinancierde rechtsbijstand zullen, gegeven het feit dat zij geen nadelen want

geen vrijheidsbeperking te vrezen hebben, waarschijnlijk eerder naar een neutraal

of positief standpunt tenderen dan de deelnemers. Ook de kantoorsituatie mag van

invloed worden geacht; een advocaat die op een groot kantoor werkt en daardoor

waarschijnlijk veel meer gewend is zich aan te passen aan de eisen van de 'bureau-

cratische organisatie' (aldus Van Braam en Surie), zal eerder de voordelen van een

sturing zien dan de advocaten die in hun praktijkuitoefening eigenlijk 'vrij man' zijn

en hun onafhankelijkheid aangetast vrezen. Wat betreft persoonskenmerken valt

in dit verband - analoog aan de loopbaanthese die we eerder op bruikbaarheid

toetsten bij de verklaring van de deelname (paragraaf 5.4) - te denken aan een

andere attitude van advocaten die hun loopbaan begonnen zijn in de sociale prak-

tijk. Zij zullen, gegeven het feit dat het fenomeen van de sociale praktijk in feite een
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correctie op de vrije-marktwerking betekent, eerder positief staan ten opzichte

van sturing dan de in de cultuur van het vrije ondernemerschap gesocialiseerde
beroepsgenoten. Dergelijke vermoedens laten zich empirisch beproeven door het

nagaan van samenhangen tussen de mening enerzijds en persbons-, kantoor- en

praktijkkenmerken anderzijds.

6.2 De mening over inschrijfvoorwaarden in het algemeen

96

In de 'Utrechtse interviews' - de gesprekken met advocaten in het kader van de

voorbereiding van dit onderzoek in januari 1993 - is uitvoerig ingegaan op de

inschrijfvoorwaarden als sturingsinstrument. Daarbij bleek dat de meningen sterk

verdeeld waren. Voors en tegens dus, waarbij de laatsten het in aantal en felheid

wonnen. Advocaten hanteerden daarbij argumenten variërend van 'inbreuk op de

algemene beginselen van de beroepsuitoefening' (zoals de vrije advocatenkeuze

en de onafhankelijkheid van de advocaat) tot praktische overwegingen omtrent

het al of niet adequaat zijn van mogelijke specifieke voorwaarden. Twee opinies

ter illustratie.

'Ja, je kunt natuurlijk zeggen van overheid, scheer je weg, dat kan de advocatuur

in eigen kring wel organiseren en dat gebeurt in de praktijk ook met die speciali-

satie. Soms twijfel ik, hoor. Ik hóóp dat we het zelf kunnen doen, de advocatuur,

hè, zo zijn advocaten, die moeten niets van de overheid hebben. Tot nog toe

is dat ook wel aardig gelukt, ik kan alleen niet overzien of dat voor alle rechts-

gebieden geldt.'

'Ik vind het echt verschrikkelijk, hoor. Als dit wordt doorgevoerd dan heb ik

misschien de neiging om te zeggen van laat mij maar van die lijst af gaan, want

dat gezeik, daar heb ik geen zin in. Maar dat betekent dus ook nog eens een keer

vervolgens dat als mijn buurman zegt: ik wil graag dat jij mijn zaak behandelt,

dat ik zal moeten zeggen: ja, ik sta niet op die lijst, dus hoe moet dat nu met de

betaling? Vadertje Staat vindt wel dat je een advocaat moet hebben, maar ik mag

het niet meer doen.'

Hoewel interessant als graadmeter van de diversiteit aan meningen in de balie,

ontoereikend zijn deze interviews voor zover op grond daarvan niet de bandbreedte

van bepaalde meningen in de beroepsgroep vastgesteld kan worden. Juist daartoe

diende de in onze schriftelijke enquête opgenomen tien uitspraken met betrekking

tot vermeende voor- en nadelen van het stellen van inschrijfvoorwaarden. Advo-

caten werd gevraagd aan te geven in welke mate ze het met elke uitspraak eens dan

wel oneens waren.101

De tien uitspraken bestonden uit twee algemene uitspraken; de eerste over het al of

niet gerechtvaardigd zijn van het uitgangspunt dat voorwaarden gesteld worden aan

101 Het ging ons daarbij, zo werd in de toelichting opgemerkt, niet om de specifieke inhoud van de voor-

waarden (die kunnen immers variëren in de loop der tijd), het ging om de mening ten aanzien van het

uitgangspunt in het algemeen.
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Figuur 18: Mening van advocaten over het inschrijfbeleid (afzonderlijke items)
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de deelname aan gefinancierde rechtsbijstand, de tweede formuleerde een algemene

verwachting omtrent de feitelijk te verwachten veranderingdaardoor.'De overige

acht uitspraken hadden betrekking op te verwachten concrete gevolgen. De beant-

woording van de uitspraken is weergegeven in figuur 18. Daarbij zijn oorspronkelijk

negatief geformuleerde items positief geformuleerd zodat het antwoord 'eens'

telkens duidt op ondersteuning van het inschrijfvoorwaardenbeleid.102

Vertrekpunt van de analyse van de antwoorden vormt de veronderstelde consistentie

in de wijze waarop iemand de verschillendé items beantwoordt, omdat men ver-

schillende aspecten vanuit een zelfde grondhouding beschouwt. Daartoe is allereerst

nagegaan of zich een statistische samenhang in het antwoordpatroon van personen

manifesteert. Dat blijkt het geval bij negen van de tien items.103 Een uitzondering

102 De procentuele verdeling van de antwoorden staat vermeld in tabel 1, bijlage 6.

103 Met behulp van twee statistische technieken (factoranalyse en berekening betrouwbaarheidsindex

Cronbachs Alpha) is nagegaan of de antwoorden vanuit een of meer dimensies kunnen worden begrepen.



Hoofdstuk 6 98

Tabel 20: Mening van advocaten over het Inschrijfbeleid (totaalscore items 1 en 3-10)

mening inschrijfbeleid % advocaten

(n=802)

oneens 11,5

deels oneens 32,2

eens noch oneens 30,2

deels eens 21,1

eens 5,1

totaal 100

vormt uitspraak 2; die valt wat buiten de boot en wordt derhalve bij de nadere

analyse achterwege gelaten.104 De andere negen uitspraken behoren blijkens hun

samenhang bij elkaar. Zowel de antwoorden op de vraag naar de algemene legiti-

matie van het beleid als die naar de concrete gevolgen lijken dus door de respon-

denten vanuit een zelfde invalshoek bezien. Op grond daarvan is besloten de scores

op deze negen uitspraken te sommeren en elke respondent via diens gemiddelde

score een plaats op een aldus gecreëerde schaal, die de mening over het inschrijf-

beleid in het algemeen tot uiting brengt, toe te kennen.105

Het scorepatroon op deze schaal (tabel 20) toont aan dat de balie nogal verdeeld

is en dat er meer tegenstanders dan voorstanders van het stellen van inschrijf-

voorwaarden zijn. De afwijzing (geheel of gedeeltelijk: 44%) is ruim anderhalfmaal

zo groot als de aanvaarding (geheel of gedeeltelijk: 26%). Er valt echter steun te

winnen: 30% blijkt op het moment van aanvang van het inschrijfvoorwaardenbeleid

(begin 1994) nog geen uitgesproken mening te hebben.

Niet alleen veronderstellen wij dat mensen een redelijk consistente opvatting

hebben, ook gaan we ervan uit dat er samenhang is tussen iemands mening en

diens persoon, werksituatie en praktijk. Met behulp van multipele-regressie-analyse

is nagegaan welke kenmerken van invloed zijn op de mening over het inschrijfbeleid

in het algemeen. Van de 17 kenmerken die we in de analyse betrokken hebben,
bleken er 8 geen statistisch significante samenhang met de mening inzake het

inschrijfbeleid te vertonen. Daar waar er wel sprake was van statistisch significante

104 Item 2 luidde: 'Inschrijfvoorwaarden zullen weinig verandering inde dienstverlening betekenen.' (De

richting van Item 2 is achteraf omgekeerd: een lage score betekent dat men weinig verandering verwacht,

een hoge score dat men veel verandering verwacht.) Nadere beschouwing leert dat die uitspraak,dubbel-

zinnig is. Wanneer men het inschrijfbeleid steunt verwacht men een verandering ten goede (hoge score).

Ondersteunt men daarentegen het beleid niet, dan kan men van mening zijn dat er geen verandering zal

optreden (lage score) of dat er verandering in een ongewenste richting optreedt (hoge score).

105 De betrouwbaarheid van de schaal wordt uitgedrukt in de coëfficiënt Cronbachs Alpha. Deze bedraagt

0,87; dat is zeer bevredigend.
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samenhangen, bleken deze nogal aan de lage kant. Toch lijkt zich een interpretabel

patroon te manifesteren. Zo blijkt dat specialisten - dat wil zeggen advocaten die

werkzaam zijn op een betrekkelijk klein aantal terreinen (maximaal 4) en degenen

die lid zijn van een specialisatievereniging - iets vaker een positief oordeel hebben

over het inschrijfbeleid dan de anderen. Advocaten uit grotere kantoren (meer dan

20 advocaten) zijn wat vaker voorstander zijn dan hun collega's uit kleinere. Dat lijkt

te wijzen in de richting van een algemene samenhang tussen de mate van aandachts-

concentratie in de praktijk en een maatregel die dat beoogt te stimuleren. Interes-

sant is daarbij het volgende. Er lijkt ook een samenhang te bestaan tussen de mening

en de mate waarin advocaten tijd besteden aan de gefinancierde praktijk. Dit

verband is echter niet rechtlijnig maar kromlijnig. Voorstanders van het inschrijf-

beleid treft men naar verhouding vaker aan bij hen die geen toevoegingen doen en

degene die meer dan 80% van hun tijd daaraan besteden: de sociale advocatuur.

Deze bevinding strookt met de in het voorgaande reeds besproken aandachtsconcen-

tratiethese; beide categorieën zijn daar immers representanten van (zie paragraaf

2.5.4). Het feit dat tussenliggende categorieën advocaten naar verhouding negatief

staan ten opzicht van dit beleid, spoort met de algemene verwachting dat juist zij

het meest te duchten denken te hebben van maatregelen als hier bedoeld.

Maar, zoals opgemerkt, benadrukt dient te worden dat de samenhangen niet sterk

zijn. Dat wijst erop dat er andere; niet door ons gemeten kenmerken belangrijker

zijn ter verklaring van de variatie in de mening. Misschien is het niet al te gewaagd

te veronderstellen dat die opvatting vooral zal samenhangen met de persoonlijke

houding van advocaten inzake het al of niet typische `vrije-beroepskarakter' van

hun werk.

6.3 Opvattingen over de invulling van inschrijfvoorwaarden

Gevraagd is naar de mening over de wijze waarop de raden in overleg met het depar-

tement voor de eerste maal invulling hebben gegeven aan de wettelijke voorwaar-

den. Was dat in de ogen van de advocaten nu te streng of te slap (diplomatieker

gezegd: te ruim)? Daarbij moet men zich bedenken dat op het moment van onder-

zoek het schrijven van de raden nog niet zo lang geleden (oktober 1993) op het

bureau van de advocaten was beland.

Ruim de helft van de advocaten (56%) had zich in het geheel geen oordeel gevormd

zo blijkt uit tabel 21. Bijna een kwart (23%) vond de regeling te streng. Dit laatste

mag, gezien het low profile van het feitelijke beleid (zie hoofdstuk 4), nogal

opvallend genoemd worden. Immers het betrof slechts een beperkt deel van de

toevoegingsmarkt en de deskundigheidseisen waren voor een belangrijk deel

ontleend aan bestaande piketregelingen. Om en nabij een vijfde van de balie

achtte de voorwaarden voor 1994 goed (19%); `te ruim' oordeelde 2%. Er blijkt in

dit opzicht geen verschil tussen de diverse ressorten.
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Tabel 21: Mening van advocaten ten opzichte van Inschrijfvoorwaarden 19941

algemeen oordeel over inschrijfvoorwaarden %

(n=833) (n=371)

te ruim 2,0 4,6

goed 19,1 42,9

te streng 23,4 52,6

geen mening 55,5

totaal 100 100

1 Bij de vraagstelling is gerefereerd aan de voorwaarden die golden voor het eigen ressort

Naast het algemene oordeel vroegen we naar de waardering van twee specifieke

soorten criteria: de sturing via het aantal enerzijds en die via deskundigheids-

kenmerken anderzijds. Beide invalshoeken zijn door ons nader bezien.

6.3.1 Sturing via het aantal

In de toelichting op de wet leest men dat sturing via de omvang van de toevoegprak-

tijk twee doelen dient: de doelmatigheidsvergroting van het stelsel (via het mini-

mumaantal toevoegingen per jaar) en de kwaliteit van de dienstverlening (via het

maximumaantal). Vandaar dat we beide aspecten in de enquête opgenomen hebben.

Allereerst omtrent het minimum: dat was voor 1994 gesteld op 10 toevoegingen. Wat

zou het minimum in 1995 moeten zijn, luidde de vraag? Van de 833 advocaten heeft

35% geen mening en 45% vindt dat er in het geheel geen minimum moet zijn (tabel

2, bijlage 6). Slechts één op de vijf respondenten spreekt zich uit ten gunste van een

minimum waarbij de helft van hen vindt dat het minimum niet hoger moet zijn dan

10. De andere helft zou een hoger minimum wenselijk vinden, waarbij de voorge-

stelde hoogte meestal ligt tussen de 15 en 75.

Het antwoordpatroon bij de vraag naar het voor 1995 te bepalen maximum (thans

gesteld op 250) laat een vergelijkbaar beeld zien (tabel 3, bijlage 6): 38% heeft geen

mening en 36% vindt een maximum overbodig. Het draagvlak voor het stellen van

een maximum is beperkt, zo blijkt. Slechts een kwart van de advocaten spreekt zich

positief uit over dit idee in zijn algemeenheid. Van de voorstanders vindt bijna de

helft (45%) dat het huidige maximum verlaagd moet worden, tegenover de 15% die

het huidige maximum verhoogd wenst te zien. Ook moet, zo blijkt desgevraagd, zo'n

maximum niet te strikt gehanteerd worden; slechts 10% van de respondenten is van

oordeel dat er in (nagenoeg) geen enkel geval een hoger maximum toegekend moet

worden.106

106 De meest onderschreven grond voor het maken vanuitzonderingen op de regel is de (ruime) mate van

ervaring op een specifiek gebied (38%) of in het algemeen (24%) dan wel specialisatie op specifieke rechts-

gebieden (22%). Deze laatste grond wordt thans door de raden gehanteerd.
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Kortom: met in het achterhoofd de vele betogen over de noodzaak tot specialisatie

(en dus concentratie), lijkt er voor een inschrijfbeleid dat daarin haar legitimatie

vindt, geen opvallend grote steun onder de balie; integendeel. Het merendeel van de

balie heeft geen mening over de invulling van het inschrijfbeleid gegeven of is het er

niet mee eens: men vindt de gestelde voorwaarden voor 1994 te streng en vindt het

stellen van een minimum en een maximum overbodig. In het algemeen lijkt het

draagvlak voor het beleid beperkt en voor de verdere aanscherping van de inschrijf-

voorwaarden is dat draagvlak nog beperkter.

Hoe valt die weerstand te verklaren? Speelt hier vooral de algemene houding een rol

(zodat men n'im porte welke aansturing vóór of tegen is) of hangt de mening samen

met specifieke kenmerken van de advocaat of diens praktijk? Indien dit laatste het

geval is, zou er sprake zijn van een duidelijk te lokaliseren oppositie.

Afgaande op onze multipele-regressie-analyse (tabel 4, bijlage 6), blijkt de eerste

veronderstelling bevestigd te worden. Iemands algemene houding ten opzichte v

an het stellen van voorwaarden tot inschrijving weegt het zwaarst. Naarmate men

de uitgangspunten van het beleid meer ondersteunt, vindt men de voorwaarden

voor 1994 vaker goed of te ruim, en is men het vaker eens met het stellen van een

minimum en/of een maximum. Advocaten die negatief staan tegenover het inschrijf-

beleid in het algemeen, vinden de gestelde voorwaarden vaker. te streng en vinden

vaker dat er geen minimum en/of maximum gesteld moeten worden. Wat de invloed

van specifieke kenmerken betreft, is het interessant te melden dat naarmate men

meer tijd besteedt aan toevoegingen, men de in 1994 gestelde voorwaarden vaker

goed of te ruim, terwijl advocaten met een geringere deelname de voorwaarden

vaker te streng vinden.107

6.3.2 Sturing via deskundigheidsindicatoren

De inhoudelijke kern van het inschrijfbeleid lijkt ons gelegen in de bepaling dat de

raad voorwaarden mag stellen aan de deskundigheid op specifieke terreinen (WRB,

art. 15, lid 1b: paragraaf 1.2). Operationeel valt hierbij te denken aan voorwaarden

in termen van (bij)scholing en specifieke praktijkervaring.108 Gelet op het niet te

betwisten belang van dergelijke voorwaarden, hebben we in het onderzoek uitvoerig

geprobeerd inzicht te krijgen in de binnen de beroepsgroep levende opvattingen

omtrent de adequate wijze van `toetsing' daarvan via voorwaarden. Daarom zijn in

de schriftelijke enquête zeven mogelijke deskundigheidscriteria voorgelegd aan de

107 Dat laatste komt treffend tot uiting als men kijkt naar de mening ten opzichte van de minimumeis. Het

meest negatief daarover zijn degene die zelf weinig tijd aan toevoegingen besteden en derhalve meer te

duchten hebben van een dergelijke voorwaarde.

108 De invulling die de raden hieraan tot nu toe hebben gegeven, is beperkt tot het overnemen van reeds door

de balie ontwikkelde voorwaarden voor de deelname aan piketregelingen. In de meeste arrondissementen

was er dus anno 1994 nog weinig nieuws onder de zon.
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Figuur 19: Mening van advocaten over mogelijke deskundigheidsvoorwaarden
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respondenten.' 09 Van elk criterium werd gevraagd hoe relevant dat zou zijn als

inschrijfvoorwaarde met het oog op de kwaliteitsbewaking. De mate van onder-

steuning van de genoemde deskundigheidscriteria (in termen van: enigszins tot

zeer relevant) treft men weergegeven in figuur 19.

Het eerste dat uit de beantwoording opvalt is dat, anders dan bij de voorgaande

vragen over het inschrijfbeleid, het aantal respondenten zonder mening beperkt

(5%) is, terwijl ook het aantal respondenten dat deskundigheidseisen geheel niet

relevant vindt, slechts 7% bedraagt.110 Was het draagvlak voor voorwaarden aan de

omvang van de toevoegpraktijk (minimum en maximum) beperkt, als het gaat om

het stellen van voorwaarden aan de deskundigheid, ligt de situatie gunstiger.

Voor de interpretatie richten we eerst de aandacht op het scorepatroon van de eerste

vier varianten. Alle vier hebben ze met elkaar gemeen dat ze het aspect aandachts-

concentratie' verwoorden. Ze verschillen in zoverre dat de varianten 1 en 4 refereren

aan het toegevoegde gedeelte van de praktijk (via aantal toevoegingen of aantal toe-

voegterreinen), terwijl de varianten 2 en 3 betrekking hebben op de totale praktijk.

Er wordt aan herinnerd dat voor zover de raden thans deskundigheidsvoorwaarden

aan terreinen hebben verbonden, deze eerder van het `toevoegings-' dan van het

109 Tevens werd er ruimte geboden deze zelf aante vullen met andere relevante aspecten.

110 Deze conclusie trekken we als een respondent geen enkel door ons genoemd deskundigheidscriterium

relevant vindt en ook zelf geen ander mogelijk criterium noemt.
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`algemene' type zijn." Dit valt te begrijpen op grond van praktische en formele

redenen: het toevoegingsdeel van de praktijk is immers het enige gedeelte waarmee

de overheid (en dus de raden) formeel bemoeienis heeft en waarvan men uit eigen

administratie de samenstelling kent.

Tegen deze achtergrond valt het op dat bij de respondenten klaarblijkelijk inhoude-

lijke overwegingen zwaarder wegen dan de formele en praktische kanten. De varian-

ten gebaseerd op de toevoegpraktijk blijken namelijk beduidend minder weerklank

in de beroepsgroep te vinden dan de varianten die refereren aan de totale praktijk.

Respectievelijk 60% en 54% van de respondenten ziet niets in voorwaarden van het

'toevoegingstype', terwijl dit in het geval van voorwaarden van het 'algemene type'

slechts geldt voor minder dan een kwart van de balie (23% resp. 24%).

De cruciale vraag die zich onmiddellijk opdringt, is: in hoeverre verschillen beide

typen van voorwaarden in de praktijk van elkaar? Zegt de totale hoeveelheid zaken

op een terrein meer over iemands deskundigheid dan het aantal toevoegingen op

een terrein? En selecteren voorwaarden van het algemene type andere advocaten

dan voorwaarden van het toevoegingstype? Immers voor een substantieel deel van

de advocaten geldt dat het aantal toevoegingen in hun praktijk een betrekkelijk

goede indicator vormt van hun praktische doen en laten op dat terrein (èn zou men

denken: van hun know-how). Dat blijkt uit hun eigen opgave in dit onderzoek. Met

andere woorden, het is de vraag of het verschil tussen voorwaarden van het alge-

mene type enerzijds en van het toevoegingstype anderzijds meer is dan een puur

semantisch onderscheid. We komen op die vraag terug in het volgende hoofdstuk,

waar we trachten via simulatie van voorwaarden de gevolgen van het hanteren van

deskundigheidsindicatoren in beeld te brengen.

Keren we nu terug naar de andere drie aan de advocaten voorgelegde deskundig-

heidscriteria. Uit de analyse blijkt de voorwaarde bijscholing zoals verwoord in

variant 7, op duidelijke steun in de balie te kunnen rekenen. Ruim drie kwart van de

balie vindt dit enigszins tot zeer relevant. Min of meer in het verlengde daarvan ligt

variant 5: de deelname aan werkgroepen. Ook de werkgroepen zijn immers gericht

op het op peil houden van de deskundigheid. Degenen die deelname aan werk-

groepen relevant vinden (totaal 60%), vinden meestal ook periodieke bijscholing

relevant.112 Deze opvattingen kan men, dunkt ons, moeilijk los zien van het

gedurende de afgelopen jaren binnen de Algemene Raad van de orde ontwikkelde

beleid in dezen. 113

111 De raden hanteren op een aantal terreinen een minimumaantal toevoegingen per jaar als inschrijf-

voorwaarde.

112 Ook de vrije rubriek werd door een aantal respondenten benut om het belang van het actueel houden

van de kennis naar voren te brengen: men noemde het bijhouden van jurisprudentie en zelfstudie. Die

middelen werden ook in de 'Utrechtse interviews' vaak als eerste naar voren gebracht.

113 Zie de Verordening permanente opleiding, aanvaard door het College van Afgevaardigden op 16 septem-

ber 1994. Deze is per 1 januari 1996 van kracht geworden. Aangetekend zij dat ook ten aanzien van dit

interne sturingsbeleid grote weerstanden in de beroepsgroep leefden en nog leven.
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Alle hierboven besproken deskundigheidscriteria zijn te beschouwen als interne

zaken, die men alleen van binnen de beroepsgroep uit kan controleren. Vanuit het

'sturingsperspectief van buiten af' hebben we doelbewust een variant gekozen waar-

bij het oordeel omtrent deskundigheid van buiten de beroepsgroep komt (variant 6).

Duidelijk is dat een dergelijke invalshoek niet strookt met het perspectief van de

beroepsgroep: 65% vindt zo'n invulling geheel niet relevant.114 Overigens behoeft

deze afwijzing niet te betekenen dat men elk extern oordeel afwijst. Het is wellicht

de specifieke figuur van een 'commissie' die men niet steunt. Andere vormen van

'externe' beoordeling zijn wellicht wel acceptabel.115

Evenals we dat deden ten aanzien van de weerstand, hebben we ook ten aanzien

van deze deskundigheidscriteria getracht na te gaan in hoeverre er samenhangen

bestaan met de respectievelijke persoons-, kantoor- en praktijkkenmerken. Daartoe

hebben we de beide 'algemene varianten' (items 2 en 3) op grond van hun sterke
samenhang samengevoegd tot één deskundigheidsindicator: 'aandachtsconcen-

tratie'. Hetzelfde geldt voor de bijscholingsvarianten (5 en 7); gezamenlijk vormen

deze de indicator 'bijscholing'. 116 De resultaten van de multipele-regressie-analyse

(waarbij ook de varianten die geen steun hadden meegenomen werden) staan

vermeld in tabel 5 in bijlage 6. Ook nu weer blijkt, zo valt samenvattend te stellen,

dat de mening over de relevantie van de verschillende deskundigheidsvoorwaarden

sterk beïnvloed wordt door de algemene attitude ten opzichte van het inschrijf-

beleid.' 17 Wellicht interessanter. nog dan dit is de aanwijzing in het materiaal dat

naarmate een respondent zelf met meer waarschijnlijkheid aan de betreffende voor-

waarde zou kunnen voldoen, hij /zij die voorwaarde vaker relevant acht. Advocaten
die op een beperkt aantal terreinen werkzaam zijn, vinden aandachtsconcentratie

vaker relevant dan advocaten die hun aandacht spreiden over een groter aantal

terreinen. En advocaten die na hun stage bijscholing hebben gevolgd, vinden

114 Het bewaken van de kwaliteit behoudt de balie dus graag aan zichzelf voor. Begrijpelijk zeker als men

denkt in termen van het zich teweerstellen tegen concrete tekorten. In dat kader past de ook de laatste

jaren sterk gegroeide belangstelling voorde werking (en de mogelijke versterking) van het tuchtrecht

(Doornbos, 1995). In de context van de inschrijfvoorwaarden gaat het echter om een'preventief' aspect

en in dat licht bekijkt de advocaat (gelijk professionals in het algemeen) de controle van buiten af met

grote argwaan.

115 Wij komen daarop omdat twee advocaten wezen op het belang van de mening van cliënten. Voorgesteld

werd een regelmatig te houden enquête onder de cliënten. Dat is een instrument voor kwaliteitsbeleid

dat ook de orde - blijkens de cursus 'Praktijkplan kleine kantoren' - wil bevorderen. Ook'de markt' kan

beschouwd worden als externe kwaliteitsmeter. Misschien is dit wat een respondent bedoelt wanneer hij

'de omvang van de niet-gefinancierde praktijk' als kwaliteitscriterium voorstelt. Dezelfde markt wordt

door anderen aangevoerd als argument om geen verdere eisen aan de deskundigheid te stellen: 'de markt

reguleert zichzelf'.

116 De correlatie tussen variant 2 en variant 3 bedraagt 0,67. De varianten 5 en 7 hebben een correlatie van

0,54. Praktisch gesproken betekent het samenvoegen dat elke respondent op de samengevoegde indicator

de gemiddelde score krijgt van de afzonderlijke twee.

117 Dat valt af te leiden uit de naar verhouding hoge gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten die de

variabele 'algemene attitude' in dit model heeft.
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bijscholing als deskundigheidsvereiste relevanter dan degenen die dat niet gedaan

hebben. En ten slotte: naarmate advocaten meer tijd aan toevoegingen besteden,

vinden ze een minimumaantal toevoegingen per terrein relevanter.118

6.4 Ten slotte: de noodzaak tot regulering

Eenmaal op dit punt in het betoog aangeland, klemt een vraag die een 'buitenstaan-

der' wellicht als eerste gesteld en beantwoord had willen zien: zijn er aanwijzingen

dat de regulering als hier bedoeld noodzakelijk of in elk geval wenselijk is? Immers,

zo niet, dan valt het moeilijk de inertie binnen de balie met argumenten te lijf te

gaan. Dat deze vraag pas nu gesteld wordt, heeft te maken met het feit dat het

beantwoorden van deze eenvoudige vraag nogal wat kennis vooraf veronderstelde.

Er dienen zich twee wegen aan ter beantwoording van de vraag. Ten eerste kan men

rechtstreeks afgaan op het subjectief oordeel van de advocaten inzake die noodzaak.

In paragraaf 6.3 is reeds opgemerkt dat 7% van de respondenten in geen enkel

opzicht nut ziet in het stellen van deskundigheidseisen. Dat betekent andersom

gesteld dat meer dan 90% daar wèl de relevantie van inziet. Het valt moeilijk een

dergelijk grote 'eensgezindheid' niet te duiden als een signaal met betrekking tot

de noodzaak zich om de kwaliteit(sborging) te bekommeren.

De tweede weg sluit ook aan bij het subjectieve oordeel, zij het op een indirecte

wijze. We hebben in de enquête de advocaat namelijk gevraagd om de eigen des-

kundigheid op specifiek genoemde rechtsterreinen te beoordelen op een vijfpunt-

schaal ('geheel niet', 'matig', 'redelijk', 'redelijk goed', 'volledig'). De achterliggende

gedachte hierbij is dat naarmate een groter deel van de advocaten werkzaam op

een terrein zichzelf expliciet als niet/ matig deskundig kwalificeert, er meer aan-

toonbare noodzaak is tot regulering van de kwaliteit van buiten af. Klaarblijkelijk

doet daar 'de markt' niet uit zichzelf datgene wat wenselijk heet. In onze analyse

is gekeken naar het aantal advocaten dat zich niet of matig deskundig achtte op

terreinen waarop zij in 1993 toevoegingen deden. Tabel 22 verschaft informatie

over de percentages per rechtsterrein. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen

'stagiaires' en 'niet-stagiaires' op grond van de overweging dat de eerste categorie

zich qualitate qua welhaast vaak ondeskundig moet noemen. Aangenomen dat
hun ondeskundigheid 'gecorrigeerd' wordt door de situatie waarin ze zich bevinden,

is het in dezen vooral van belang om te kijken naar de omvang van de 'ongecorri-

geerde' ondeskundigheid.
Op elk terrein blijkt een deel der werkzame advocaten zich niet dan wel matig des-

kundig te vinden. Relatief groot is die categorie op het terrein van het bestuursrecht

(39%) en ambtenarenrecht (47%). Tamelijk groot is deze categorie ook bij het

gezondheidsrecht (28%), sociale-zekerheidsrecht (28%), vreemdelingenrecht (21%),

118 Terzijde zij aangetekend dat het beperkte draagvlak voor de beoordeling van de kwaliteit door een

commissie zich vooral blijkt te bevinden onder niet-deelnemers en deelnemers die weinig tijd aan

toevoegingen besteden.
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Tabel 22: Het percentage advocaten - staglares en niet-stagiaires - dat zichzelf niet/matig

deskundig acht naar rechtterrein (1993)

rechtsterrein aantal

advocaten

per

advocaten die zich niet/matig

deskundig achten op het terrein

waarop ze toevoegingen doen

rechts-

terrein

alle

advocaten

niet-

stagiaires

stagiaires

toevoegterrein

administratief/bestuursrecht 187 39,0 32,9 67,6

consumentenrecht 208 16,8 16,2 20,0

gezondheidsrecht 65 27,7 24,1, 57,1

huurrecht 307 14,3 12,0 25,0

personen- en familierecht 422 6,6 5,3 14,8

sociale-zekerheidsrecht 259 27,8 25,6 39,5

strafrecht 348 14,9 13,0 25,9

vluchtelingen-/asielrecht 51 13,7 6,8 57,1

vreemdelingenrecht

gemengd terrein

94 21,3 16,7 46,7

ambtenarenrecht 66 47,0 39,3 90,0

arbeidsrecht 388 8,2 6,7 16,9

verzekeringsrecht/aansprakelijkheid 230 22,2 19,9 33,3

commercieel terrein

faillissementsrecht 94 14,9 12,3 23,8

ondernemingsrecht 60 18,3 11,9 35,3

P",05.

en verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht (22%). Ondernemingsrecht en consu-

mentenrecht wordt gedaan door advocaten waarvan 17 à 18% zichzelf diskwalifi-

ceert. Laag is het aandeel `ondeskundigen' bij arbeidsrecht (8%) en familierecht

(7%).119 Bij de overige terreinen ligt de deskundigheid bij 85% of meer op het niveau

'redelijk' of meer dan dat. Het hier relevante (het ongecorrigeerde) ondeskundig-

heidsaandeel is naar verwachting op vele terreinen substantieel (statistisch signifi-
cant) kleiner. Niettemin varieert de omvang ervan tussen de 5% en 39%.120

119 Natuurlijk speelt bij deze wijze van meting de variatie in het oordeel over de 'specialiteit' van een terrein

een (vertroebelende) rol. Personen- en familierecht zal door vele advocaten nu niet als een 'echt'

juridisch-technisch specialisme gezien worden en is daarmee een terrein waarop iedere advocaat al

snel voldoende deskundig is. Dat beeld treft men ook aan in de 'Utrechts interviews'; het personen- en

familierecht was een van de rechtsterreinen die door de 21 ondervraagde advocaten als niet of nauwelijks

specialistisch werd getypeerd (Doornbos, 1993, p. 12).

120 Uiteraard moet men bij deze percentages letten op de absolute basis. Zo is het grootste aandeel ondes-

kundigen (39%) bij ambtenarenrecht te vinden, waar het totale aantal werkzame advocaten slechts 66

bedraagt. Maar relativering daarvan doet niets af aan het verschijnsel.
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Dit alles is van belang omdat deze 'ondeskundigheid' van het aanbod zich via het

aantal behandelde zaken als het ware in zijn gevolgen 'vergroot'. Zelfs bij een

betrekkelijk klein percentage 'ongecorrigeerde ondeskundigen' kan het aantal

situaties waarin redelijkerwijs aan de kwaliteit van de rechtsbijstand kan worden

getwijfeld, snel een substantiële omvang aannemen. Natuurlijk is het niet zo dat elke

zaak gedaan door een advocaat die zich niet deskundig acht op dat terrein, per defi-

nitie als 'slecht afgedaan' gekwalificeerd mag worden. Anderzijds doet het op zijn

minst nogal pover aan om tegenover de twijfel aan de kwaliteit van de dienstver-

lening dit als argument aan te voeren. Ten gronde berust dat op de veronderstel-

ling dat al die zaken (althans het overgrote deel ervan) nu net die eenvoud hebben

die ze voor niet-deskundigen geschikt maakt (tabel 6, bijlage 6).121 De bevindingen

laten zien dat in totaal 6% (ongeveer 2.500) van alle door de respondenten in 1993

behandelde toevoegingen in handen was van op dat terrein niet of matig bekwame

advocaten. Het overgrote deel daarvan, circa 2.000, wordt gedaan door advocaten

niet-stagiaires, dus ongecorrigeerd 'ondeskundige' advocaten. 122

Zeer weinig (ongeveer 1%) komt dat voor bij toevoegingen op het terrein van vluchte-

lingenrecht/asiel en het familierecht. Ook het arbeidsrecht en het vreemdelingen-

recht blijven, met 3% toevoegingen in handen van'ondeskundigen', onder het sta-

tistische gemiddelde. Het strafrecht benadert dat gemiddelde het dichtst. Betrekke-

lijk hoge percentages (tussen 9% en 15%) treft men aan op de terreinen: huurrecht,

faillissementsrecht, ondernemingsrecht, sociale-zekerheidsrecht, consumenten-

recht, gezondheidsrecht en verzekeringsrecht. Bestuursrecht (20%) en ambtenaren-

recht (25%) bevinden zich op de bovenste sporten van deze ladder (zie tabel 6,

bijlage 6).
Bij gebrek aan een objectieve meetlat zijn deze percentages niet anders te beschou-

wen dan als waarschuwingssignalen. Dergelijke signalen dient men echter serieus

te nemen. Er is reden tot reserve tegenover betogen die een beroep doen op het

vrije spel der marktkrachten, waar het gaat om deskundigheidseisen. Die markt

selecteert, zo blijkt, niet zo vanzelf in die richting als wordt verondersteld.

Afgaande op de opgaven van advocaten zelf en in lijn met hun eigen opvattingen,

valt te stellen dat er redenen zijn om te werken aan de kwaliteitsborging.

121 Nog overtuigender zou het zijn als we zouden kunnen nagaan of het aantal situaties waarin sprake is van

afdoening van zaken door 'ondeskundige' advocaten, op de toevoegingenmarkt groter was dan op de

betaalde markt. Helaas, bij gebrek aan informatie over het aantal betaalde zaken is dat onmogelijk.

122 Afgaande op het landelijke totale aantal afgegeven toevoegingen voor 1992 (377.361) betekent dit dat er

22.500 toevoegingen zijn afgedaan door advocaten die zich niet of matig deskundig achten; daarvan zijn

er 21.510 gedaan door 'ondeskundige' advocaten.
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De werking van inschrijfvoorwaarden

7.1 Feitelijke en gesimuleerde deelname 1994

Voor het jaar 1994 golden voor de eerste maal de door Raden voor rechtsbijstand

geformuleerde inschrijfvoorwaarden. Welke dat precies op papier waren en in hoe-

verre ze verandering inhielden voor de balie ter plekke, is beschreven in hoofdstuk 4.

Duidelijk werd dat de feitelijke invulling van de nieuwe regelgeving slechts in

beperkte mate afweek van de heersende praktijk. Tegen die achtergrond stellen we

in dit hoofdstuk twee zaken aan de orde: het resultaat van de eerste inschrijfronde

(vergeleken met de participatie in 1993) en mogelijke gevolgen van verder strekken-

de inschrijfvoorwaarden.

De Raden voor rechtsbijstand weten desgevraagd te melden hoeveel advocaten

ingeschreven staan, maar hebben weinig of geen informatie omtrent de vraag welke

advocaten deel uitmaken van het aanbod van gefinancierde rechtsbijstand. Ons

onderzoek biedt nadere informatie daaromtrent. In paragraaf 7.2 wordt antwoord

gegeven op vragen als: wie hebben zich wel/niet laten inschrijven en om welke

redenen? Wat zijn de aspiraties van de ingeschrevenen in termen van het aantal

toevoegingen dat zij willen doen, het soort terreinen waarop zij bij voorkeur werken,

en de flexibiliteit in hun praktijkvoering?

De inschrijfvoorwaarden voor 1994 (die nagenoeg ongewijzigd voor 1995 zijn over-

genomen) werden door de raden beschouwd als een eerste stap. Het ligt in de bedoe-

ling de komende jaren het inschrijfvoorwaardenbeleid verder tot ontwikkeling te

brengen. Er is echter nog geen duidelijkheid over de wijze waarop voorwaarden het

best kunnen worden geformuleerd en wat de gevolgen zouden zijn. Juist dat inzicht

in te verwachten gevolgen kan men verkrijgen met behulp van simulaties. Vormden

de simulaties in hoofdstuk 3 oefeningen 'op het droge' wegens gebrek aan materiaal

over de praktijksituatie van de advocaat, in dit hoofdstuk (in paragraaf 7.3) doen we

een meer levensechte poging op basis van het via de enquête verzamelde materiaal.

7.2 Het participatieprofiel anno 1994

7.2.1 Wie neemt (niet) deel en waarom?

Desgevraagd antwoordde drie kwart van de ondervraagden dat men zich voor 1994
heeft ingeschreven bij de raad. Uit informatie verstrekt door de raden blijkt dat 65%

van de advocaten ingeschreven staat. In onze steekproef is dat 75%, een afwijking

van 10%. Amsterdam wijkt het sterkst af met 14% minder ingeschreven advocaten

dan in onze steekproef. De overige ressorten komen uit op een verschil in de orde

van grootte van 5% à 8% (tabel 1, bijlage 7). Hoe dit verschil te begrijpen?
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Tabel 23: Verband tussen Inschrijving door advocaten In 1994 en hun deelname aan gefinan-

cierde rechtsbijstand In 1993 (in %, n=819)

deelname 1993 deelname 1994

ja nee totaal

ja 72,3 7,8 80,1

nee

(blijvers)

2,8

(uitstroom)

17,1 19,9

(instroom) (niet-deelnemers)

totaal 75,1 24,9 100

We vermoeden dat deze cijfers vooral verwijzen naar het verschil tussen de werkelijk-

heid van de wet en die van de praktijk. De wet spreekt slechts van `inschrijving' (al

dan niet voorlopig); de praktijk kent - zoals we zagen in paragraaf 4.2.1 - daarnaast

ook `registratie'. Deze nuance ontbrak in de tekst van onze vraagstelling met als

vermoedelijk gevolg dat op zijn minst een deel van de geregistreerde advocaten

zich als ingeschreven heeft beschouwd. Dat zou de verschillen voor alle ressorten

behalve Amsterdam goeddeels verklaren.123 Voor Amsterdam blijft een onverklaar-

baar deel over.

In hoofdstuk 4 concludeerden we reeds dat de inschrijfvoorwaarden voor 1994

weinig restrictief waren zodat geen grote uitval te verwachten zou zijn. De antwoor-

den van de respondenten bevestigen die verwachting; er is een grote mate van conti-

nuïteit in deelname over de jaren 1993 en 1994. Voor negen van de tien advocaten

brengt 1994 in dit opzicht feitelijk geen verandering in hun situatie ten opzichte van

1993 (tabel 23).

Van de degenen die in 1993 gefinancierde rechtsbijstand leverden (80% van de balie)

hebben de meesten zich ingeschreven (72% van de balie), van degenen die in 1993

niet participeerden (20% van de balie) doet het merendeel dat ook in 1994 niet
(17% van de balie). Er zijn twee categorieën advocaten waarvoor verandering is

opgetreden: advocaten die in 1993 wèl participeerden maar in 1994 niet meer

(de uitstromers) en degenen die in 1993 niet deelnamen maar in 1994 wèl (de

instromers).124 Het is interessant naar beide categorieën te kijken. De uitstroom

123 Dit berust op de volgende overweging. Van de ingeschreven advocaten wenst 7% (5% van alle 817 respon-

denten) in zeer beperkte mate deel te nemen: het maximumaantal toevoegingen dat zij willen doen, ligt

onder de minimumeis van 10 toevoegingen per jaar. Er zijn zelfs enkele respondenten in onze steekproef

die zich wel hebben laten inschrijven, maar in het geheel geen toevoegingen wensen te doen. Naar wij

vermoeden gaat het hier om advocaten die zeggen te zijn ingeschreven, maar in feite geregistreerd staan.

124 Daarbij gaat het niet om stagiaires die qualitate qua nieuw zijn en die zich voorlopig kunnen inschrijven.

Deze zijn namelijk niet opgenomen in de steekproef.



De werking van Inschrijfvoorwaarden

Tabel 24: Door advocaten opgegeven redenen voor niet-Inschrijving In 19941

reden voor niet-inschrijving

111

% niet-ingeschreven

advocaten

(n=204)

geruime tijd geen gefin. zaken / kantoor doet niet mee 52,5

principieel oneens met inschrijfbeleid 5,4

minimum te hoog 23,0

anders nl. toevoegingen (financieel) oninteressant 7,4

anders ni. niet op de hoogte 2,5

anders nI. kantoorbeleid bepaalt wie 2,5

anders nl. overige redenen 2,0

geen reden opgegeven 18,1

1 Meerdere antwoorden per advocaat mogelijk, zodat het totaal hoger Is dan 100%.

omvat 8% van de balie en bestaat hoofdzakelijk uit advocaten met een kleine

toevoegpraktijk: minder dan 25 toevoegingen en een tijdsbesteding tot 10% (tabel-

len 2 en 3, bijlage 7). De advocaten met een grote toevoegpraktijk hebben zich

vrijwel allemaal voor 1994 ingeschreven. De enkeling uit deze groep die zich niet

heeft ingeschreven, geeft wel te kennen in 1994 toevoegingen te willen doen. In

totaal namen de uitstromers in 1993 samen iets meer dan 1% van alle toevoegingen

voor hun rekening, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 8 toevoegingen per

advocaat op jaarbasis. Tegenover deze uitstroom staat een kleinere instroom (3%)

van nieuwe deelnemers. Voor zover we kunnen nagaan, lijkt het hier niet om een

specifieke groep binnen de balie te gaan. Al met al is het aantal advocaten dat in

1994 voor de gefinancierde rechtsbijstand beschikbaar is gedaald met 5% ten

opzichte van 1993.125
Om welke redenen zag men van inschrijving af? Een drietal redenen werden bij wijze

van voor de hand liggende antwoorden in de enquête aangeboden: het feit dat men
al geruime tijd geen toevoegingen meer deed, dat men het principieel oneens is met

het stellen van voorwaarden aan inschrijving, dan wel het gestelde minimum te hoog

vindt (breder te interpreteren als: bezwaar heeft tegen de invulling van de wet). Deze
antwoorden verwijzen naar twee soorten overwegingen: praktische (bezwaren 1 en

3) versus principiële (bezwaar 2). Respondenten konden meerdere antwoorden

geven en er was ook ruimte opengelaten om andere redenen te vermelden. Tabel 24

geeft een overzicht van de opgegeven redenen.

125 Dit is een minimumschatting want als we ervan uit mogen gaan dat onder de ingeschrevenen ook 5%

'geregistreerden' geteld zijn, zou de daling niet 5% maar 10% bedragen. In zekere zin Is het ook een

maximumschatting: de wet voorziet immers in de mogelijkheid dat niet-ingeschreven advocaten op

incidentele basis toevoegingen doen. Het is dan ook niet gezegd dat zij hun deuren voor cliënten op

toevoegingsbasis geheel zullen sluiten.
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De meest voorkomende overwegingen om van inschrijving af te zien, blijken van

praktische aard: men heeft al geruime tijd geen gefinancierde zaken meer in behan-

deling en/of werkt op een kantoor dat geen toevoegingen doet: 53% van de niet-

ingeschreven advocaten. Het te hoge minimum (10 toevoegingen per jaar) wordt

door 23% genoemd. Het gaat hier hoofdzakelijk om advocaten die in 1993 geen of

nagenoeg geen toevoegingen deden, en voor wie de toevoegingen ook slechts een

beperkt onderdeel van de totale praktijk uitmaakten (in tijd en omzet).126

Een klein aantal respondenten (7%) gaf als `eigen' overweging op dat men toevoe-

gingen'oninteressant' vond. Zij wijzen daarbij met name op de te geringe vergoe-

ding voor toevoegingen of stellen dat zij naast een drukke betalende praktijk geen

tijd voor toevoegingen hebben. Het zijn vooral mannelijke advocaten uit grotere

kantoren met een (vrijwel) geheel commerciële praktijk, die deze reden opgeven.
Het mag verondersteld worden dat we hier met het beter betaalde deel van de balie

van doen hebben. Hun bezwaar kan niet gezien worden als een gevolg van de nieuwe

wet. Integendeel, in financieel opzicht heeft deze wet de aantrekkelijkheid van de

toevoeging vergroot, zij het naar het oordeel van velen in de advocatuur te weinig
en te laat.127

Een eveneens kleine groep advocaten (5%) geeft expliciet te kennen principiële

bezwaren tegen de inschrijfbepaling te hebben. Het blijkt dat het daarbij over het
algemeen advocaten betreft die in 1993 al geen toevoegingen meer deden. Dat stelt

hun antwoord toch in een wat ander daglicht, dunkt ons.128

In hoofdstuk 5 hebben we aandacht besteed aan het profiel van deelnemers en niet-

deelnemers aan de gefinancierde rechtsbijstand. We vergeleken beide groepen aan

de hand van persoons-, kantoor- en praktijkkenmerken. Met de grote mate van

continuïteit die het deelnamepatroon te zien geeft, is het niet verwonderlijk dat er

door de eerste inschrijfronde niets aan dit deelnameprofiel veranderd is. De in- en

126 Enkele advocaten die in 1993 net iets meer dan 10 toevoegingen behandelden, gaven ook het te hoge

minimum als reden op om zich niet in te schrijven. Een beperkt aantal advocaten kan moeilijk aan het

minimum van 10 toevoegingen voldoen, terwijl de toevoegingen in tijdsbesteding en omzet wel een

belangrijk deel van de praktijk uitmaken. Het gaat om advocaten met enkele omvangrijke zaken op

toevoegingsbasis en advocaten met een kleine (part-time) praktijk. In de steekproef gaat het om

enkelingen.

127 Na de verlaging van de honorering met 10% als gevolg van het Moduulbesluit, begon de orde in 1983

te lobbyen voor verhoging. Het was de commissie-Polak (reeds gememoreerd in hoofdstuk 2) die in

augustus 1989 met haar advies kwam de honorering met 25% te verhogen. De minister verbond aan

de inwilliging van dit voorstel echter de voorwaarde van de parlementaire aanvaarding van zijn wets-

ontwerp. Van de zijde van de balie werd dit door de deken in zijn gebruikelijke column in het Advocaten-

blad gekarakteriseerd als 'het voorhouden van een worst aan een wel zeer lange stok' (Spigt, 1990a)

waartegen men met verbetenheid geprotesteerd heeft. Enig succes heeft dat wel gehad In de vorm van

de enkele malen (in 1991, 1992 en 1993) uitgekeerde'eenmalige uitkering' voor de sociale advocatuur

(cynisch als 'winterhulp' gekenschetst).

128 Voor slechts twee van hen geldt dat ze, getuige hun situatie in 1993, wèl aan het minimum van 10 zouden

voldoen. Desondanks geven juist deze twee respondenten als tweede reden aandat het minimum van 10

voor hen te hoog Is.
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uitstroom heeft dus niet geleid tot een significant andere samenstelling van de

deelnemende balie. Aangezien geen van de veranderingen significant was, hebben

we geen tabellen opgenomen.

7.2.2 Gewenste praktijk in 1994: omvang en aard

Uit het veld komen in versterkte mate signalen over de 'leegloop' van de sociale

advocatuur onder invloed van de wet. Nu is dat verschijnsel reeds eerder gesigna-

leerd en het is derhalve niet correct om 'de' leegloop als zodanig uitsluitend als

kwalijk gevolg van de Wet op de rechtsbijstand te kwalificeren. Denkbaar is dat er

ten gevolge van de wet een versterking van een bestaande trend is opgetreden, maar

de schaarste aan informatie over de ontwikkelingen in de jaren voorafgaande aan

de invoering van de wet maakt het ondoenlijk hierover empirisch onderbouwde

uitspraken te doen. Niettemin, de zorg voor voldoende rechtskundig aanbod is een

expliciet in de wet verwoorde overheidszorg en de genoemde signalen omtrent het

mogelijk in gedrang komen van die doelstelling, vormen aanleiding om hier nader

op in te gaan. Want juist met het oog op later evaluatieonderzoek is het noodzakelijk

om zicht te krijgen op de huidige situatie.

Daarbij vooraf deze kanttekening. Bij de vergelijking van de deelname 1993-1994

dient men zich het korte-termijnperspectief ervan te realiseren. Een advocaten-

praktijk komt niet van de ene op de andere dag tot stand. Juist daarom valt te ver-

wachten dat het aantal toevoegingen dat men in 1994 wenst te doen, in verband

staat met het aantal dat men er in het voorgaande jaar deed. Grootscheepse ver-

anderingen liggen daarbij niet in de rede. De antwoorden op de vragen naar het voor

1994 gewenste minimum- en maximumaantal toevoegingen, in relatie tot het aantal

toevoegingen dat men in 1993 deed, zijn in beeld gebracht in figuur 20.

Zoals verwacht, is er inderdaad een sterke samenhang tussen het aantal dat men in

1993 deed en het gewenste aantal voor 1994. Gemiddeld willen de'blijvers' in 1994

één toevoeging minder doen dan in het voorgaande jaar. Het totale aantal toevoegin-

gen dat de ingeschreven advocaten in 1994 voor hun rekening willen nemen, wijkt

daardoor nauwelijks af van wat ze in 1993 behandelden, zodat de totale capaciteit
voor gefinancierde rechtsbijstand op macroniveau (de totale balie betreffend) op

nagenoeg hetzelfde peil is gebleven. Op individueel niveau is het beeld anders, zoals

uit tabel 4 in bijlage 7 blijkt. Voor ongeveer 38% van de advocaten geldt dat men geen

substantiële verandering in de omvang van de toevoegpraktijk.beoogt. Meer dan de

helft van de ingeschreven advocaten wenst echter in de eigen praktijk een verande-

ring aan te brengen, ofwel naar boven ofwel naar beneden. De groep die het aantal

toevoegingen wil verminderen, is daarbij net iets groter dan de groep die hun

toevoegpraktijk wil uitbreiden. Per saldo blijkt 33% van de in 1993 deelnemende

advocaten in 1994 minder toevoegingen te willen gaan doen, en 29% wenst de

gefinancierde praktijk uit te breiden (tabel 4, bijlage 7). De grootste 'wens' tot ver-

mindering van de toevoegpraktijk is te vinden bij de zeer kleine categorie advocaten

die in 1993 (ver) boven het voor 1994 geldende maximum van 250 zaten, gevolgd
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Figuur 20: Het aantal toevoegingen in 1993 en het gewenste aantal In 1994, voor de in 1994

ingeschreven advocaten (n=391)

aantal

geen
(n-5)

0

1 - 9 10-24
(n-25) (n-49)

gewenst minimum 1994

25-79
(n-113)

gedaan in 1993

80-149 150-250 251 +
(n-12e) (n-e4) (n-7)

toevoegingen in 1993 (categorién)

gewenst maximum 1994

door advocaten met een toevoegpraktijk van 150-250 toevoegingen (tabel 5 in bijlage

7). Dit gegeven duidt dus eerder op een van beleidswege beoogd effect dan dat er

sprake is van een vertrek uit de gefinancierde rechtsbijstand.

We memoreerden reeds dat het voorgaande een vergelijking op de korte termijn

betreft. Hoe zit het met de aspiraties op de wat langere termijn? Dat beeld lijkt

relevanter voor de discussie. In de enquête vroegen we naar de aspiraties voor de

komende vijf jaar. Zou men méér of minder tijd aan cliënten op toevoegingsbasis

willen besteden of wil men de situatie ongewijzigd laten? Of zou men er in het

geheel mee willen stoppen?

Advocaten die in 1993 niet deelnamen zijn - op een enkele uitzondering na - niet

van plan in de nabije toekomst toevoegingen te gaan doen, zo blijkt. In de toekomst

zal men het aanbod dus vooral moeten zoeken onder de huidige deelnemers of

onder nieuwkomers in de balie: de stagiaires. Advocaten die in 1993 wèl deelnamen,
vallen in twee groepen uiteen: de groep die binnen een termijn van vijf jaar géén

verandering wil in hun toevoegpraktijk (32%), en de groep die de tijd voor toe-

voegingen wil verminderen (48%) dan wel tot nul wil reduceren (18%). Slechts
een uiterst klein deel (2 tot 3%) van de advocaten wil méér tijd aan toevoegingen

gaan besteden.129
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Wie zijn die advocaten die hun gefinancierde praktijk willen verminderen of beëin-

digen? Bij de signalen over 'leegloop' van de sociale advocatuur doelt men meestal

op advocaten die een groot deel van hun tijd aan toevoegingen besteden. We hebben

daarom gekeken naar de aspiraties voor de komende vijf jaar in relatie tot de om-

vang van de deelname in 1993 (tabel 6, bijlage 7). Daaruit blijkt dat van de advocaten

die minder dan het gemiddelde aantal (80) toevoegingen per jaar doen, circa 25%

binnen vijf jaar wil stoppen en 42% wil verminderen. Van de sociale advocatuur (dat

wil zeggen de advocaten met een toevoegpraktijk van 150 tot 250 toevoegingen op

jaarbasis) wil 5% stoppen en 63% verminderen. Er lijkt dus inderdaad bij de cate-

gorie advocaten waarvan de nièt-betalende vraag het kwantitatief gesproken in elk

geval van moet hebben, een duidelijke wens tot 'exit' (in meer of mindere mate).

Dit alles wijst erop dat het op peil houden van voldoende aanbod (kwantitatief en

kwalitatief, in verband met de overdracht van deskundigheid) in de toekomst de

nodige zorg verdient.

Het volstaat in dezen niet om alleen naar de omvang van het aanbod te kijken, van

belang is ook om te letten op het vermogen van advocaten om verandering in hun

praktijkomvang te kunnen opvangen. Afname van niet-betaalde dienstverlening bij

de ene advocaat vergt, andere omstandigheden gelijk houdend, de toename in capa-

citeit bij een andere. In hoeverre hebben advocaten ruimte om dergelijke verande-

ringen op te vangen? Om hierin enig zicht te krijgen, hebben we gekeken naar de

afstand tussen het gewenste minimum en maximum aan toevoegingen (voor 1994)

en dat in samenhang met het aantal toevoegingen dat men in 1993 deed.

Het blijkt dat advocaten die in geringe mate deelnemen, ook een geringe flexibiliteit

hebben. Ten opzichte van 1993 willen ze slechts enkele toevoegingen meer of minder

doen. Naarmate de omvang van de toevoegpraktijk groter is (25 of meer toevoegin-

gen in 1993), is er wat meer ruimte voor verandering, tot gemiddeld 31 toevoegingen

per deelnemende advocaat (tabel 7, bijlage 7).

Ook de inhoud van de deelname verdient in dit verband aandacht. Op welke terrei-

nen, zo vroegen we in de enquête, willen de ingeschreven advocaten bij voorkeur

toevoegingen doen? Als antwoord werden 14 met name genoemde rechtsgebieden

(en de categorie 'anders') geboden.130

Gemiddeld noemt men 4 voorkeurterreinen. Voor 5% van de deelnemers geldt dat ze

in het geheel geen voorkeur voor een bepaald rechtsgebied hebben. Bijna een derde

beperkt zich tot 1 of 2 voorkeurterreinen, terwijl ruim een derde 5 of meer (tot zelfs

11) voorkeurterreinen noemt (tabel 8, bijlage 7). Doorgaans is het aantal opgegeven

129 Overigens is enige terughoudendheid geboden bij het verbinden van praktische consequenties aan derge-

lijke uitkomsten. Het Is immers maar de vraag of het zal lukken aspiraties In de praktijk te realiseren.

130 De genoemde terreinen onder de rubriek'anders, namelijk' is door ons onderverdeeld in (1) intellectuele

eigendom/ mediarecht'(2) handels- en vermogensrecht en (3) rest.



Hoofdstuk 7 116

voorkeurterreinen voor 1994 wat lager dan het aantal terreinen waarop men in 1993

werkzaam was. Ook dat lijkt, vanuit het beleidsperspectief, een wenselijk gevolg.

7.2.3 Bij wijze van tussentijdse conclusie

Voor verreweg het grootste deel van de beroepsgroep geldt dat de implementatie van

de wettelijke inschrijfvoorwaarden door de raden niet heeft geleid tot drastische

veranderingen in de gefinancierde praktijk.131 Voor zover deze bepalingen een aantal

advocaten ertoe heeft gebracht zich niet te laten inschrijven, betekent dit een forma-

lisering van een reeds feitelijk bestaande situatie van zeer geringe betrokkenheid.

Vanuit het beleidsdoel gezien een bepaald niet onbedoeld effect. Bij ten hoogste één

op de acht niet-ingeschreven advocaten leven bezwaren tegen een dergelijke vorm
van regulering, doch het betreft vooral advocaten die in 1993 niet of in zeer beperkte

mate participeerden. Het profiel van deelnemende balie is ten opzichte van 1993

niet gewijzigd. Vastgesteld kan derhalve worden dat het totale aanbod voor gefinan-

cierde rechtsbijstand onder invloed van het inschrijfvoorwaardenbeleid in 1994 niet

noemenswaardig is gewijzigd. De capaciteit in termen van het aantal advocaten is

iets afgeslankt, doch voor de capaciteit in termen van het aantal toevoegingen heeft

dit vrijwel geen gevolgen gehad. De totale capaciteit van het aanbod van gefinan-

cierde rechtsbijstand is daardoor niet problematisch afgenomen.

Bij dit alles past de kanttekening dat de omvang van de vraag naar gefinancierde

rechtsbijstand (aantal afgegeven toevoegingen) in 1994 ten gevolge van de wet fors

is afgenomen. Blijkens het rapport `Met recht bijstand' (Werkgroep gebruik gefinan-

cierde rechtsbijstand, 1995) heeft deze wet geleid tot een reductie in het aantal

toevoegingen van 32% in civiele en 2% in strafzaken.132 De reductie varieert naar

rechtsterrein (tabel 25). Het kan haast niet anders dan dat dit ook voor de aanbieders

van gefinancierde rechtshulp op termijn gevolgen heeft. Er verdwijnt immers een

niet onaanzienlijk deel van hun markt. Over de gevolgen voor de werkgelegenheid

in de sector biedt ons onderzoek geen informatie of aanknopingspunten. Wel zullen

we zo goed mogelijk bij de navolgende simulaties met dit gegeven rekening trachten

te houden.

131 Op Individueel niveau doen zich uiteraard situaties voor die als onbedoeld en wellicht ook ongewenst

getypeerd kunnen worden. Zo zijn er enkele advocaten,die zich niet hebben laten inschrijven terwijl de

toevoegingen in 1993 een belangrijk deel van hun praktijk uitmaakten.

132 Deze 2% is de in 1994 gerealiseerde reductie (t.o.v. het verwachtingsniveau) in strafrecht, waarbij het

ambtshalve gebruik en het niet-ambtshalve gebruik gezamenlijk zijn genomen. Dat is voor onze exercitie,

waar het gaat om werk voor advocaten, relevant. In de analyse van de `vraaguitval' is echter ook gekeken

naar de verschillende ontwikkelingen binnen beide sectoren. Dan blijkt het 'verplichte' beroep toe te

nemen (onder invloed van veranderend vervolgingsbeleid) en het vrijwillig beroep af te nemen (conform

de verwachting).
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Tabel 25: Reductie in afgifte van toevoegingen over het eerste half jaar van 1994 voor civiele

en strafrechtelijke zaken

rechtsterrein reductiepercentage2

civiel 32

wonen/huren 45
arbeid/ambtenaren 29

sociale voorzieningen 16

bestuur 50

personen- en familie 30

privaat3 38

strafrechtelijk 2

1 Buiten beschouwing zijn gebleven de rechtsterreinen vreemdelingen/vluchtelingen (geen reductie verwacht) en

de rubrieken uit de IRIS-registratie 'straf en 'overige zaken'.

2 Het reductiepercentage staat voor het verschil tussen het gerealiseerde gebruik in de eerste helft 1994 ten

opzichte van het voor die periode te verwachten gebruik (d.w.z. afgaande op de ontwikkeling 1989-1992).

3 . Het rechtsterrein 'privaat' omvat de terreinen: gezondheidsrecht, falllissementsrecht, consumentenrecht, Intel-

lectueel eigendom/mediarecht, ondernemingsrecht, verzekering/aansprakelijkheid, handels-/vermogensrecht.

Bron: Werkgroep gebruik gefinancierde rechtsbijstand (1995).
1

7.3 Het inschrijfvoorwaardenbeleid gesimuleerd

7.3.1 Het oogmerk van de simulaties

In hoofdstuk 4 hebben we laten zien hoe de Raden voor rechtshulp in 1994 een

voorzichtig begin. gemaakt hebben met inschrijfvoorwaarden. De beleidsopgave

waar de raden thans voorstaan, is het inschrijfbeleid zodanig tot verdere ontwikke-

ling te brengen dat de beoogde doelen - grotere kwaliteit en doelmatigheid - bereikt

worden terwijl de voorziening in gefinancierde rechtsbijstand in voldoende mate

beschikbaar blijft. In hoofdstuk 6 hebben we aan de hand van de analyse van de

aan advocaten voorgelegde typen deskundigheidsindicatoren (eventueel te hanteren

als inschrijfvoorwaarden) geconstateerd dat er twee typen van indicatoren kunnen

rekenen op een substantieel draagvlak in de beroepsgroep: concentratie van

aandacht enerzijds en bijscholing anderzijds. Tevens kon worden vastgesteld dat

voorwaarden die gebaseerd zijn op de gehele praktijk, op een groter draagvlak in de

balie kunnen rekenen dan voorwaarden van het toevoegingstype. Het ligt voor de

hand dat de raden bij de verdere beleidsontwikkeling aansluiting zullen zoeken bij

de opvattingen die in de balie leven.
Met behulp van de hieronder te bespreken simulaties willen we bijdragen aan dat
beleidsproces, door meer zicht geven op de mogelijke werking van te hanteren

inschrijfnormen. Het gaat erom zichtbaar te maken in welke mate en in welke
situatie bepaalde voorwaarden, indien gehanteerd door de raden, zullen werken in

de beoogde richting, dan wel aan te geven onder welke omstandigheden men wel

haast zeker de verkeerde kant op gaat.
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In hoofdstuk 3 hebben we verslag gedaan van enkele met ditzelfde doel gedane

simulaties op grond van beperkte informatie ontleend aan de toevoegingsregistratie

van de arrondissementen Alkmaar, Arnhem en Rotterdam. Die exercitie had haar

beperkingen, gegeven het gebrek aan inzicht in het commerciële deel van de prak-

tijk, in de mate van specialisatie en in de deskundigheid van advocaten. Dergelijke

beperkingen hebben de enquêtegegevens niet. Bijgevolg ondernemen we nogmaals

een poging.133 Al doende kan een indicatie verkregen worden van te verwachten

gevolgen wanneer het - low-profile - inschrijfbeleid voor het jaar 1994 verder zou

worden aangescherpt. Door het vergelijken van de gevolgen van verschillende typen

van inschrijfvoorwaarden kan ook een meer gefundeerde discussie gevoerd worden

over de (on)wenselijkheid van de verschillende typen van voorwaarden.

7.3.2 De werkwijze van de simulaties toegelicht

Beginnen we met de formulering van te simuleren denkbeeldige inschrijfvoorwaar-

den (wederom ter vermijding van misverstanden voortaan als `normen' aangeduid),

waarvan de consequenties zullen worden nagaan. Voor sturing via de weg van

aandachtsconcentratie op het niveau van de totale praktijk beschikken we over twee

indicatoren: het percentage tijd per rechtsterrein en het totale aantal rechtsterreinen

waarop de advocaat werkzaam is. Omdat de raden slechts zicht hebben op en

bemoeienis met het toegevoegde deel van de praktijk, gaan we tevens na of voor-

waarden gebaseerd op de totale praktijk anders uitwerken dan analoge voorwaarden

gebaseerd op de toevoegpraktijk. Vandaar dat we kijken naar: het aantal toevoegin-

gen per rechtsgebied en het aantal terreinen waarop men toevoegingen doet. Aldus

zullen we vier concentratienormen simuleren. Sturing via de weg van permanente

opleiding simuleren we met behulp van twee indicatoren: de deelname van advo-

caten aan bijscholingsactiviteiten na afronding van de stage en de mate van recente

bijscholing. 134 Al met al resulteert dit in de volgende zes simulatienormen:135

- Concentratienormen:

minimumpercentage tijd besteed per specifiek rechtsterrein;

minimumaantal toevoegingen per specifiek rechtsterrein per jaar;

maximumaantal rechtsterreinen in de totale praktijk;

maximumaantal rechtsterreinen in de toevoegpraktijk.

Bijscholingsnormen:

5 deelname bijscholing na afronding van de stage;

6 recente deelname bijscholing.

133 Vanwege het beperkte aantal respondenten is het echter niet mogelijk de uitwerking in de arrondisse-

menten afzonderlijk na te gaan.

134 Gevraagd is naar de gevolgde aanvullende opleidingen of specialisatiecursussen na afloop van de stage.

Indien die er waren, is gevraagd naar onderwerp en jaar van de drie meest recente cursussen.

135 Bij de simulaties hebben we geen onderscheid gemaakt naar full-time of part-time werkende advocaten:

voor iedereen hebben we dezelfde normen gehanteerd.
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Tabel 26: Basisgegevens voor de simulaties: het aantal beschikbare advocaten, het aantal

toevoegingen dat zij In 1993 behandelden en de reductie van de vraag als gevolg

van de wetswijziging per rechtsterrein

rechtsterrein aantal

advocaten

aantal

toevoegingen

reductie in

toevoegingent

in 1993 % aantal

toevoegterrein

administratief/bestuursrecht 187 1.584 50 792

consumentenrecht 208 1.359 38 516

gezondheidsrecht 65 678 38 258

huurrecht 307 2.144 45 965

personen- en familierecht 422 11.592 30 3.478

sociale-zekerheidsrecht 259 3.547 16 568

strafrecht 348 7.100 2 142

vluchtelingen-/asielrecht 51 2.295 0 0

vreemdelingenrecht

gemengd terrein

94 1.968 0 0

ambtenarenrecht 66 256 29 74

arbeidsrecht 388 5.466 29 1.585

verzekeringsrecht/aansprakelijkheid

commercieel terrein

230 1.393 38 529

faillissementsrecht 94 261 38 99

ondernemingsrecht 60 268 38 102

totaal 502 39.911 22,8 9.108

1 De reductie per terrein Is berekend met behulp van de in het rapport van de Werkgroep gebruik gefinancierde

rechtsbijstand (1995) genoemde percentages.

Toelichting: Buiten beschouwing moet hier noodgedwongen blijven het effect van de prijsverlagende maatregelen

die door de staatssecretaris van Justitie in reactie op het rapport van de Werkgroep gebruik gefinancierde rechts-

bijstand in 1995 zijn getroffen. Naar verwachting zal dat niet zodanig grootschalig zijn dat er van een onaanvaard-

baar hoge herverdelingslast sprake zal zijn.

Als basis voor de simulaties dienen de 502 respondenten die zich voor 1994 hebben

ingeschreven bij de raden en waarvan de omvang en samenstelling van de toevoeg-
praktijk in 1993 bekend is.136 Wat betreft de rechtsterreinen: in ons bestand zijn de

toevoegingen verdeeld over 17 rechtsterreinen. Twee rechtsterreinen zijn te klein

om betrokken te worden in de simulaties: handels-/vermogensrecht (16 advocaten

en 151 toevoegingen) en intellectueel eigendom/mediarecht (5 advocaten en 14

toevoegingen). 137 Tabel 26 biedt een overzicht van dein de simulaties betrokken

136 Dit aantal bedraagt 82% van het aantal ingeschreven advocaten in de respons.

137 We hebben aande omvang van het terrein de volgende voorwaarden gesteld: minimaal50 advocaten

(10% van de respondenten) en minimaal250 toevoegingen in de steekproef. Deze afgrenzing berust op
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toevoegterreinen, het aantal advocaten uit onze steekproef dat daarop werkzaam is,

het aantal toevoegingen dat zij in 1993 per terrein behandelden, en de gevolgen van

de reductie in het beroep op de gefinancierde rechtsbijstand voor het betreffende

terrein.138

De verdere werkwijze bij deze simulaties is grotendeels gelijk aan de in hoofdstuk 3

beschreven aanpak. We gaan weer uit van het meest vèrstrekkende scenario, name-

lijk dat alle advocaten dat deel van hun toevoegpraktijk zullen afstoten dat niet aan

de norm voldoet. Bij het berekenen van de herverdelingslast houden we nu, anders

dan toe, wèl rekening met de teruggelopen vraag naar gefinancierde rechtsbijstand.

De drie criteria waarop de gevolgen van de simulaties door ons beoordeeld worden,

verdienen nog nadere toelichting. Net als in hoofdstuk 3 gaan we na wat de con-

sequenties van de inschrijfnormen zouden zijn voor de omvang van het beschik-

bare aanbod en de mate van uitvoerbaarheid van het beleid. We voegen daar een

derde criterium aan toe: de kwaliteit van het aanbod. Ten aanzien van elk van deze

criteria geldt dat het geen objectieve toetsingsmomenten zijn aan de hand waarvan

zonder meer zou kunnen worden vastgesteld dat een betreffende inschrijfnorm

bijdraagt tot de nagestreefde kwaliteit en doelmatigheid. Ter legitimatie van deze

criteria zoeken we derhalve aansluiting bij de gegevens uit ons onderzoek over de

praktijksituatie.

Het minst gefundeerde criterium lijkt de omvang van het aanbod. Hoe groot het

aanbod van gefinancierde rechtshulp moet zijn, is nooit beleidsmatig vastgelegd.

De omvang van het aanbod moet in elk geval zodanig zijn dat bijvoorbeeld de voor-

ziening voldoende toegankelijk blijft (geografische bereikbaarheid) en het recht van
rechtzoekenden op een vrije advocatenkeus mogelijk is. Vanuit deze invalshoeken

hebben we getracht in te schatten wanneer vermindering van het aantal deelnemen-

de advocaten problemen kan opleveren.139

Aangaande de uitvoerbaarheid hebben we meer vaste grond onder de voeten.

Refererend aan de bovengenoemde flexibiliteit van het aanbod kunnen we rekening

houden met de feitelijke ruimte die advocaten hebben om veranderingen in de

toevoegpraktijk op te vangen. De gemiddelde toevoegpraktijk van de in de simulatie

louter technische gronden; met minder worden de analyses nagenoeg onmogelijk. Op inhoudelijke

gronden Is restcategorie `anders/ overigen' (49 advocaten en 1.558 toevoegingen) buiten de analyse

gehouden.

138 Daarbij zijn de percentages die in het eerder genoemde rapport van de Werkgroep gebruik gefinancierde

rechtsbijstand voor de verschillende hoofdrechtsterreinen zijn berekend ook toegepast op de deelterrei-

nen. Dat is uiteraard een vereenvoudiging van de werkelijke reductie. Bij asiel-/vluchtelingenrecht is geen

rekening gehouden met reductie van de vraag, omdat hier geen sprake is van verhoging van de eigen

bijdrage voor gebruikers en omdat de omvang van de vraag in deze sector sterk door externe factoren

wordt bepaald.

139 Ter concretisering: een beschikbaar aanbod van 9% (van de ingeschreven advocaten) per rechtsterrein

betekent voor het kleinste ressort (in termen van het aantal ingeschreven advocaten) Leeuwarden (340)

een totaal van 10 advocaten op een rechtsterrein. Of anders gesteld: een dergelijk percentage betekent

dat per rechtsterrein In onze steekproef 55 advocaten beschikbaar zijn.
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betrokken advocaten blijkt 6 toevoegingsterreinen te omvatten. Relateert men de

totale 'rek' aan toevoegingen aan het aantal toevoegterreinen, dan resulteert dit in

een gemiddelde, voor advocaten acceptabele, herverdelingslast van 5 toevoegingen

per terrein. Naarmate de herverdelingslast bij een gesimuleerde norm, rekening

houdend met de reductie in het gebruik, méér boven dat gemiddelde ligt, achten

we de norm moeilijker uitvoerbaar.

Ten derde het kwaliteitscriterium. Als er één criterium van belang is in dit verband,

is het dit. Duidelijk is dat inschrijfvoorwaarden acceptabel zijn naarmate ze bijdra-

gen aan een kwalitatief beter aanbod. Ofwel: een norm draagt bij tot de beoogde

gevolgen van de wet wanneer deze de meest deskundige advocaten op een terrein

'binnen het stelsel' houdt en de 'mindere broeders' tot aanpassing van de praktijk-

uitoefening stimuleert. Is dat niet het geval, dan is het stellen van een norm zinloos

en de werking mogelijk zelfs averechts. Van belang is het dus de deskundigheids-

graad van het aanbod vast te stellen. Is dat gedaan, dan kan nagegaan worden in

welke mate en in welke richting een norm uitwerkt.

We maken voor het bepalen van de kwaliteit gebruik van de beoordeling die de

respondenten zelf hebben gegeven van hun deskundigheid op alle onderscheiden

terreinen.140 Wij gaan er hier van uit dat een norm een wenselijke werking heeft

wanneer advocaten die zichzelf 'geheel niet' of 'matig' deskundig achten, op dat

terrein worden uitgesloten. De werking kan vastgesteld worden aan de hand van de

daling van het percentage 'onvoldoende deskundige' advocaten dat onder het

nieuwe regime op een terrein voor toevoegingen in aanmerking zou komen. Naast

deze gewenste selectie aan de onderkant, kan een simulatienorm ongewenste

selectie aan de bovenkant teweegbrengen, namelijk voor zover zeer deskundige

advocaten zouden worden uitgestoten. Dan is er ronduit sprake van kapitaal-

vernietiging. Aangenomen dat van specialisten een dergelijke deskundigheid

verwacht mag worden, kijken we ter beoordeling van de werking ook naar de

mogelijke uitsluiting van 'specialisten'. 141

Een laatste aantekening nog. In hoofdstuk 6 hebben we al laten zien dat advocaten

de ene soort inschrijfvoorwaarde meer relevant vinden dan de andere. Het mag zo

zijn dat een norm werkt in de beoogde richting, van belang is het - vanwege de

acceptatie - dat de norm ook ervaren wordt als een relevante. Nu is het heel wel

mogelijk dat iets wat beroepsmatig gezien relevant heet, beleidsmatig niet of zeer

moeilijk te hanteren valt (bijvoorbeeld wegens gebrek aan beschikbare informatie).

In zo'n situatie is het van belang te weten in welke mate de werking van een wèl te

hanteren beleidsnorm overeenstemt met het professionele oordeel. Ons onderzoek

140 Aan de advocaten is gevraagd om aan te geven hoe deskundig zij zichzelf achten op de 25 met name

genoemde rechtsterreinen. De antwoorden die ze ter beschikking hadden, luiden: 'geheel niet', 'matig',

'redelijk','goed' en'volledig'.

141 Ook hier gaat het om het subjectieve oordeel vanadvocaten zelf. De enquéte vraag luidde: 'Beschouwt u

zichzelf thans specialist op een of meer rechtsterreinen?'
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stelt ons in staat tot een dergelijke vergelijking. We kunnen tevens nagaan in welke

mate het professionele oordeel gesteund wordt door de feiten.

7.3.3 Uitkomsten van de simulaties per norm

Norm 1: een minimumpercentage tijdsbesteding per rechtsterrein

We weten niet op voorhand wat dat minimum exact moet zijn. Om de trend van de

werking aan te geven hebben we drie minimumwaarden gesimuleerd: 5%, 10% en

20% tijdsbesteding per terrein. In hoofdstuk 5 is al gebleken dat de doorsnee-

advocatenpraktijk in ons land thans breed in omvang is. De gemiddelde tijd die

advocaten aan een terrein besteden, is afhankelijk van het terrein en schommelt

per terrein tussen de 5% en 15%.

Aanbod. Voor de meeste terreinen geldt dat een kwart tot de helft van de op het

terrein actieve advocaten minder dan 5% van de werktijd aan dat terrein besteedt.

Zij voldoen dus niet aan de meest bescheiden invulling van deze norm. Gaat men

uit van de 10%-norm dan voldoet slechts op de terreinen familierecht, asiel-1

vluchtelingenrecht en arbeidsrecht meer dan de helft van de advocaten aan die

norm (tabel 9, bijlage 7).142

Herverdelingslast. Ondanks het grote aantal advocaten dat bij een minimum van 5%

tijdsbesteding zou afvallen, zijn er (vrijwel) geen serieuze gevolgen van dit type

norm in termen van herverdelingslast (tabel 10, bijlage 7). Alleen bij het vreemdelin-

genrecht (waar reductie van de vraag niet speelt) nadert de gemiddelde herverde-

lingslast de kritische grens. Bij, wederom als voorbeeld, een 10%-tijdsnorm ontstaat

er een grote herverdelingslast op de terreinen consumentenrecht (15 toevoegingen),

ambtenarenrecht (14), strafrecht en vreemdelingenrecht (beide 11).

Kwaliteitsverbetering. De gevolgen voor de kwaliteit van het aanbod zijn over het

algemeen positief te noemen (tabel 11, bijlage 7). Al bij een minimale tijdsbeste-

dingsnorm van 5% daalt het percentage `ondeskundige' advocaten op alle terreinen

substantieel.143 Ter illustratie: op het terrein bestuursrecht (met veel `ondeskundige'

advocaten) zou dat aandeel dalen van 39% naar 23%. Bij sociale-zekerheidsrecht van

28% naar 15%. Bij vreemdelingenrecht treedt een daling op van 21% naar 5%. Het

aantal specialisten dat door een dergelijke norm ten onrechte getroffen zou worden,

is op alle terreinen laag, met uitzondering van gezondheidsrecht. Bij een norm van

10% tijdsbesteding daalt het aantal `ondeskundige' advocaten nog sterker maar dan

treden er op terreinen als consumentenrecht, huurrecht, strafrecht en vreemde-

lingenrecht ongewenste neveneffecten op in termen van `specialistenuitstoot'.

142 Dat betekent niet dat deze advocaten uitvallen; deze normstelling levert immers geen uitval doch slechts

herverdelingslast op.

143 De veronderstelde samenhang tussen het percentage tijd dat een advocaat aan een terrein besteedt en

diens (zelf geschatte) deskundigheid is op alle terreinen (met uitzondering van het consumentenrecht,

dat op de grens balanceert) significant (p = 0,05). Deze samenhang is ook veel sterker dan die tussen het

aantal toevoegingen en de deskundigheid (tabel 18, bijlage 7).
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Conclusie. Wanneer voor het doen van toevoegingen op een bepaald terrein alléén

advocaten zouden worden toegelaten die op dat terrein minimaal 5% van hun tijd

besteden - dit komt bij een full-time werkweek neer op ongeveer één werkdag per

maand - zou dat de kwaliteit van de gefinancierde rechtshulp ten goede komen. Een

dergelijke norm is haalbaar in die zin dat de niet-beschikbaarheid van een aantal

advocaten op nagenoeg geen enkel terrein een onaanvaardbaar hoge herverdelings-

last oplevert, zeker niet wanneer rekening gehouden wordt met de reeds geconsta-

teerde reductie van de vraag die zich in 1994 heeft voorgedaan. Vervolgens valt te

zien dat een norm gebaseerd op tijdsbesteding op commerciële, gemengde en

toevoegterreinen even goed uitwerkt omdat zowel de tijd die men besteedt aan

toevoegingen als aan betaalde zaken meeweegt.

Norm 2: minimumaantal toevoegingen per specifiek rechtsterrein per jaar

Ook bij deze norm maken we gebruik van een variabele normstelling:. minimaal 5, 10

en 20 toevoegingen per terrein per jaar.

Aanbod. Wat de verschillende invullingen betekenen voor de omvang van dé deel-

name, laat tabel 12, bijlage 7 zien. In het algemeen geldt dat op de terreinen met veel

toevoegingen een groter deel van de advocaten aan een minimumnorm kan voldoen

dan op de kleinere gemengde en commerciële terreinen. Bij deze laatste terreinen

zou zelfs bij een op het oog bescheiden norm van minimaal 5 toevoegingen, al de

helft tot vier vijfde van het huidige aanbod afvallen. Bij een minimum van 10 toevoe-

gingen zouden ook op grote toevoegterreinen zoals huurrecht of sociale-zekerheids-

recht respectievelijk 70% en 50% van de thans op die terreinen werkzame advocaten

geen toegang meer hebben tot dat terrein. Ook bij arbeidsrecht zou bij deze norm

45% van het huidig aanbod voor de toevoegingsmarkt verdwijnen. Alleen op het

sterk geconcentreerde terrein van het vluchtelingen-/asielrecht en op het grootste

toevoegterrein, het personen- en familierecht, kan bij een dergelijke norm 75% tot

80% van het huidige aanbod blijven functioneren. 144

Herverdelingslast. Het aantal toevoegingen dat gedaan werd door advocaten die

niet aan de minimumnorm van 5 toevoegingen voldoen, is op vrijwel alle terreinen

kleiner dan de omvang van de reductie in het gebruik, zodat geen herverdelingslast

ontstaat (tabel 13, bijlage 7). Uitzonderingen vormen de kleinere commerciële
terreinen. Ook op grond van dit beoordelingscriterium blijkt dat dit type norm-

stelling bij commerciële en kleine terreinen al snel onuitvoerbaar wordt.

Kwaliteitsverbetering. De gevolgen voor de kwaliteit van het aanbod zijn redelijk

gunstig te noemen (tabel 14, bijlage 7). De aanvangssituatie laat een percentage

`ondeskundige' deèlnemers zien dat varieert van circa 7% tot 39%. Bij een minimum-

normstelling van 5 toevoegingen daalt dat naar respectievelijk 5% en 30%. Het

aandeel van de onvoldoende deskundigen vermindert doorgaans per afzonderlijk

144 Een nog hogere minimumnorm (20 toevoegingen per terrein per jaar) zou op bijna alle terreinen voor het

merendeel van de advocaten problematisch zijn.
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terrein met een derde.145 Doorgaans, want niet voor alle terreinen geldt dat het

percentage ondeskundigen afneemt met een hogere minimumeis (bv consumenten-

recht en verzekeringsrecht/aansprakelijkheid). Wat betreft het behoud van specia-

listische deskundigheid: deze norm leidt op een deel van de terreinen tot ongewenst

verlies daarvan. Begrijpelijk want vele specialisten blijken slechts een beperkt aantal
toevoegingen te doen.

Conclusie. Een goede uitwerking kan dit type inschrijfnorm slechts hebben op de

terreinen personen- en familierecht, sociale-zekerheidsrecht, strafrecht, vluchte-

lingenrecht en vreemdelingenrecht. Met enige voorzichtigheid kan dit ook voor het

arbeidsrecht gelden. De uitval van advocaten en de herverdelingslast zijn beperkt,

het percentage ondeskundigen daalt met meer dan de helft, terwijl specialisten niet
of nauwelijks uitgesloten zouden worden. Enige voorzichtigheid is wel geboden

want wanneer het minimum te hoog wordt gesteld, dreigt een aanbodtekort,
onuitvoerbaarheid en verlies van specifieke deskundigheid. Bij kleinere gemengde

en commerciële terreinen is dit type norm niet geschikt. Zelfs bij een bescheiden

minimumnorm van 5 toevoegingen per terrein per jaar neemt de omvang van het

aanbod met 40% tot 50% af met als waarschijnlijk gevolg onvoldoende spreiding

van het aanbod. Ook gaat veel specialistische deskundigheid verloren. Toepassing

van dit type norm moet dus maatwerk zijn en is beslist niet geschikt als algemeen

uitgangspunt voor alle rechtsgebieden.

Norm 3: maximumaantal rechtsterreinen in de totale praktijk
Het beperken van de praktijkbreedte is een andere manier om aandachtsconcen-

tratie en daarmee kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. In die zin is deze norm

een variatie op de voorgaande twee. Immers als men het aantal werkterreinen

inperkt, betekent het automatisch dat men aan de resterende terreinen meer tijd

besteedt. In tegenstelling tot de twee voorgaande normen is deze derde norm echter

niet per rechtsterrein geformuleerd, maar op het niveau van de totale praktijk. De

achtergrond ervan is - zie de Memorie van toelichting bij het wetsontwerp - de meer

en meer opgeld doende gedachte dat `het nagenoeg ondoenlijk lijkt op alle terreinen

zodanig thuis te zijn dat de kwaliteit van de rechtsbijstand in redelijkheid gewaar-

borgd is'.

Aanbod. Om goed zicht te krijgen in de mogelijkheden van een dergelijke norm,

moet men zich eerst de omvang van de doorsneepraktijk op dit moment voor de

geest halen. Van de bij de simulaties betrokken advocaten gaat het gemiddeld om

10 tot 11 terreinen.146 De onderlinge verschillen zijn echter groot. Slechts een

145 Verondersteld wordt hier stilzwijgend dat er een samenhang is tussen het aantal toevoegingen per terrein

en de eigen deskundigheid. Die is er ook, zo blijkt uit de statistische toetsing (significantie p=0,05) voor

alle terreinen uitgezonderd: consumentenrecht, gezondheidsrecht, faillissementsrecht en ondernemings-

recht. Als het aantal niet-deskundige advocaten te gering is voor toetsing, staat dit in de tabel (tabel 14,

bijlage 7) aangegeven door middel van de aanduiding n.v.t.

146 Voorde simulatiegroep is het gemiddelde 10,5; voor de totale respons bedraagt het gemiddelde 9,6



De werking van Inschrijfvoorwaarden 125

Tabel 27: Simulatieresultaten norm 3 (maximumaantal terreinen In de totale praktijk):

percentage Ingeschreven advocaten (n=524) dat voldoet, de herverdelingslast in

aantal toevoegingen (n=41.324) en gemiddelde herverdelingslast per advocaat

maximumaantal

rechtsterreinen

geen maximum

maximaal 20 terreinen

maximaal 15 terreinen

maximaal 10 terreinen

% advocaten herverdelingslast, herverdelings-

dat a d l tan e as per

norm voldoet abs. % advocaat

100 0 - -

98,8 651 1,6 1,3

88,8 5.101 12,3 10,9

51,5 20.447 49,5 74,1

Selectieve uitval na norm 3: correlatie norm 3 met ervaring is niet significant; correlatie norm 3 met kantoorgrootte is

-0,13; correlatie norm 3 met sekse Is -0,20.

uiterst klein deel van de advocaten (1%) heeft een praktijk die uit meer dan 20 ter-

reinen bestaat. Stelt men een maximumnorm van 15 terreinen, dan zal 11% van de

betrokken advocaten de praktijkomvang moeten verminderen; stelt men de grens op

10 terreinen (het in de huidige praktijk gemiddelde aantal), dan zal om en nabij de

helft van de advocaten (48%) de praktijk moet aanpassen (tabel 27).147

Herverdelingslast. De omvang van de herverdelingslast is afhankelijk van de reactie

van de advocaten. De meest vèrstrekkende optie is het stoppen met het doen van

toevoegingen ingeval men de eigen praktijk moet inperken. De consequenties daar-

van zijn weergegeven in tabel 27.
Een maximumnorm van 20 terreinen levert nauwelijks een herverdelingslast op en

bij een maximum van 15 terreinen zou 12% van de toevoegingen moeten worden

herverdeeld: gemiddeld per overgebleven advocaat 11 toevoegingen (in totaal). Bij

een norm van maximaal 10 rechtsterreinen neemt de herverdelingslast zeer sterk

toe: 74 toevoegingen per advocaat. Maar, zoals gezegd, dan gaat het.om de meest

verstrekkende optie van advocaten. Waarschijnlijker is het dat advocaten hun

praktijk aanpassen door het aantal terreinen te beperken. Ze zullen zelf moeten

kiezen op welke terreinen zij zich in de toekomst willen concentreren en welke

terreinen zij laten vallen. De cruciale vraag daarbij is: welk soort overwegingen bij

een dergelijke keuze een rol zouden spelen. Bij de Simulaties in hoofdstuk 3 zijn we

uitgegaan van het behoud van de grootste rechtsterreinen. Immers aanpassing in

die richting kost de minste kennisinspanning en levert daarmee relatief het grootste

profijt. Om die reden ligt ook in het onderhavige geval die aanname voor de hand.

terreinen per praktijk. Dit verschil wordt veroorzaakt door het feit dat alle (665) advocaten die (in 1993)

toevoegingen doen, over het algemeen een meer terreinen omvattende praktijk hebben.

147 De omvang van de gevolgen hangen uiteraard ook sterkaf van de wijze waarop de rechtsterreinen worden

ingedeeld.
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Voor de richting waarin deze norm uitwerkt,-valt dan ook te verwijzen naar hoofd-

stuk 3 (herverdeling van 1% tot 5% van de toevoegingen) en naar de bovenstaande

simulaties van norm 1: minimumpercentage tijdsbesteding.148

Kwaliteitsverbetering. Men zou verwachten dat de deskundigheid van advocaten op

hun werkterreinen gemiddeld groter is naarmate ze hun aandacht spreiden over een

beperkter aantal rechtsterreinen. Echter, zo'n samenhang hebben we niet in ons

materiaal gevonden. Advocaten die hun aandacht over een groot aantal terreinen

verdelen, beoordelen hun eigen deskundigheid niet systematisch anders dan

advocaten met een geconcentreerde praktijk. Betekent dit nu ook dat de aanname

inzake de positieve kwaliteitseffecten van concentratie op de helling moet?

Naar onze mening niet. Dat het bedoelde verband niet zichtbaar wordt, is het gevolg

van de subjectieve meting van deskundigheid. Advocaten vergelijken hun eigen

deskundigheid op het ene terrein met hun eigen deskundigheid op het andere. Zij

vergelijken niet hun deskundigheid op een bepaald terrein met de deskundigheid

van andere advocaten op datzelfde terrein. Een objectieve maatstaf ontbreekt zo-

doende en die is hier strikt genomen noodzakelijk. Maar, er zij aan herinnerd dat uit

onze analyse wel blijkt dat er een positieve samenhang is tussen de hoeveelheid tijd
die een advocaat besteedt aan een specifiek rechtsterrein en de mate waarin men

zichzelf op dat terrein deskundig acht. Die tijdsbesteding valt wel als een objectieve

maatstaf te beschouwen. Bij de simulaties van norm 1 (hierboven) hebben we gezien

dat het de kwaliteit van de rechtshulp ten goede zou komen wanneer een minimale

hoeveelheid tijd aan een rechtsterrein wordt besteed.

Conclusie. We persisteren bij de these dat het de kwaliteit van de rechtsbijstand ten

goede zou komen, wanneer advocaten het aantal terreinen waarop zij hun diensten

aanbieden, beperken. De vraag is uiteraard waar men die grens in redelijkheid moet

leggen. Uit tabel 11 in bijlage 7 kan worden opgemaakt dat een tijdsbesteding van

minimaal 10% het merendeel van de advocaten een op zijn minst redelijke deskun-

digheid op bedoeld terrein bezit. Op sommige terreinen, met name arbeidsrecht,

vreemdelingenrecht en personen- en familierecht, geldt dat reeds bij een grens van

5%. Zo doorredenerend zou men als norm een maximum van 10 tot hooguit 12 van
de 25 in onze indeling gebruikte terreinen kunnen hanteren.

Norm 4: maximumaantal rechtsterreinen in de toevoegpraktijk

In paragraaf 5.2.4 is gebleken dat een overzicht van de terreinen waarop men toe-

voegingen doet, geen compleet beeld geeft van de totale praktijksamenstelling. De

gemiddelde deelnemer doet toevoegingen op 4 tot 7 terreinen en werkt daarnaast

op 5 tot 7 terreinen waarop men uitsluitend betaalde zaken doet. Alleen voor de

sociale advocatuur geeft het aantal toevoegterreinen een redelijk, zij het nog steeds

niet compleet, beeld van de totale praktijksamenstelling. Voor toepassing van een

148 Natuurlijk kunnen ook andere overwegingen een rol spelen, zoals de aantrekkelijkheid van een terrein,

persoonlijke Interesse, kantoorbeleid, enzovoort. Over dit soort overwegingen hebben we geen informa-

tie, zodat we niet in staat zijn de gevolgen daarvan te simuleren.
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Tabel 28: Simulatiegevolgen norm 4 (maximumaantal terreinen In de toevoegpraktijk):

percentage advocaten (n=519) dat voldoet, de herverdelingslast in aantal

toevoegingen (n=40.558) en de gemiddelde herverdelingslast per advocaat

maximumaantal

toevoegterreinen

geen maximum

maximaal 12 terreinen

maximaal 10 terreinen

maximaal 9 terreinen

maximaal 8 terreinen

maximaal 7• terreinen

127

% advocaten herverdelingslast herverdelings-

dat aan de l t peras

norm voldoet abs. % advocaat

100 0 - -

99,8 42 0,1 0,1

94,4 3.994 9,8 8,1

89,8 6.733 16,6 14,4

83,3 10.478 25,8 24,1

73,7 15.285 37,7 39,5

Geen selectieve uitval: correlaties met sekse, ervaring en kantoorgrootte zijn niet significant.

norm die gebaseerd is op de hele praktijk (zoals bij de voorgaande norm het geval is)

dienen de raden te beschikken over informatie over de praktijksamenstelling van

een individuele advocaat. Die is niet standaard voorhanden en daarmee krijgt de

raad in kwestie een extra informatielast op de schouders (nog afgezien van de

bereidwilligheid van advocaten deze informatie te verstrekken). Zou men, zoals

bij deze vierde norm het geval is, kunnen afgaan op informatie waarover de raden

wel beschikken, dan wordt uitvoering aanmerkelijk eenvoudiger (voor hen en voor

de advocaten). Het is om deze reden dat we kijken naar de uitwerking van de onder-

havige norm.
Aanbod. Gesteld dat, uitgaande van onze indeling van rechtsterreinen, de toevoe-

gingen over maximaal 7 terreinen (van de 25) gespreid mogen zijn, dan zou dit voor

bijna drie kwart van de advocaten geen consequenties hebben. Ruim een kwart van

de advocaten zou hun toevoegpraktijk meer moeten concentreren. Stelt men de

norm op maximaal 10 terreinen, dan geldt dit voor slechts 6% van de advocaten,

zoals uit tabel 28 blijkt.
Herverdelingslast. De maximale consequenties voor de herverdeling van toevoe-

gingen (in geval van de optie: stoppen met het doen van toevoegingen op een aantal

terreinen) zijn eveneens in tabel 28 weergegeven. Bij een maximum van 10 toevoeg-

terreinen zou 10% van de toevoegingen herverdeeld moeten worden: een herverde-

lingslast van 8 toevoegingen per advocaat (in totaal). Bij een strengere norm, maxi-

maal 7 toevoegterreinen, gaat het om 38% van de toevoegingen en een herverdelings-

last van 40 toevoegingen per overgebleven advocaat.

Kwaliteitsverbetering. Over de gevolgen voor de kwaliteit van de rechtshulp kunnen

we net zo veel en zo weinig zeggen als bij de gevolgen van het beperken van het

totale aantal praktijkterreinen (norm 3). Kortheidshalve doen we het laatste. Ook

hier geldt dat we gééti of slechts een zwakke samenhang vonden tussen het aantal

toevoegterreinen in de praktijk en het oordeel over de eigen deskundigheid op de
onderscheiden terreinen. Desondanks blijft ons vermoeden dat een dergelijke norm
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Tabel 29: Simulatieresultaten bij toepassing van nonnen 5 en 6 (opleidingseisen): percen-

tage advocaten dat aan de norm voldoet en de herverdelingslast per advocaat'

norm 5

opleiding gevolgd

norm t

recente opleiding

gevolgd

% advocaten dat aan de norm voldoet (n=527)

herverdelingslast

85,5% 71,2%

van alle toevoegingen

per advocaat (abs.)

12,4%

11,7

30,0%

35,4

1 Stagiaires blijven buiten beschouwing.

een positieve uitwerking heeft op de kwaliteit. Het bepalen van de grens omtrent het

aantal toevoegterreinen is in dit geval wat lastiger omdat het aantal andere terreinen
waarop een advocaat werkzaam is zonder daarop toevoegingen te doen, varieert.

Norm 5: deelname aan bijscholing

In de enquête hebben we de advocaten - met uitzondering van de stagiaires -

gevraagd naar de drie meest recente cursussen die men na de beëindiging van de

stage heeft gevolgd. Van de advocaten die hun stage hebben afgerond, heeft 17%

nadien geen enkele cursus gevolgd. Onder de ingeschreven advocaten is het beeld

iets positiever: daar betreft het 14%. De meeste gerapporteerde cursussen hebben

betrekking op de periode 1991 tot 1994 en zijn dus vrij recent (tabel 15, bijlage 7).

Genoemde cursussen hebben we onderverdeeld in vier rubrieken (tabel 16, bijlage

7). De meest gevolgde cursussen hebben betrekking op een specifiek rechtsgebied:

84% van de ingeschreven advocaten heeft een of meer van dergelijke cursussen

gevolgd. Op grote afstand in populariteit volgen deelname aan beroepsvaardig-

hedentraining (16%), cursussen automatisering en informatica (10%) en cursussen

management en kantoororganisatie (6%).

Aanbod. Advocaten die na hun stage geen cursussen meer hebben gevolgd, deden in

1993 12% van alle toevoegingen (tabel 29).

Herverdelingslast. Zouden zij zich allen uit de toevoegingsmarkt terugtrekken, dan

zou de herverdelingslast 12 toevoegingen per overgebleven advocaat bedragen (in

totaal).

Kwaliteitsverbetering. Men kan aannemen dat de gevolgen van bijscholing voor de

kwaliteit van de rechtshulp voor de hand liggend zijn. Het belang van scholing kun-

nen we met onze gegevens echter niet aantonen. Advocaten die niets aan scholing

gedaan hebben, beoordelen hun deskundigheid op rechtsterreinen namelijk niet

hoger of lager dan collega's die wel aan bijscholing gedaan hebben. Kennelijk zijn

de niet-cursusvolgers van mening dat hun deskundigheid er niet onder leidt. Ook

hier speelt de subjectieve meting van deskundigheid een rol.
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Norm 6: recente deelname aan bijscholing

Krachtens de in september 1994 door het College van afgevaardigden aangenomen

'Verordening permanente opleiding' zijn advocaten na afronding van hun stage

verplicht elk jaar iets aan bijscholing doen. Dit betekent echter niet automatisch dat

elke advocaat dat ook daadwerkelijk doet. Hierboven zagen we reeds dat anno 1993

17% van de advocaten na hun stage nooit meer iets aan bijscholing via cursussen

heeft gedaan. We hebben daarom gekeken hoeveel ingeschreven advocaten aan zo'n

richtlijn in de praktijk voldoen.

Aanbod. Respondenten hebben onze enquête ingevuld in het eerste kwartaal van

1994. Wie jaarlijks aan bijscholing doet, zou dus tenminste over 1993 of over 1994

een cursus moeten rapporteren. Onder de ingeschreven advocaten blijkt 71% het

beleid van de orde in de praktijk waar te maken. De recentelijk gevolgde cursussen

vormen een breed geschakeerde verzameling onderwerpen. Opvallend is dat de

relatief grote populariteit van de cursussen 'nieuw recht' (17% van alle recente cur-

sussen). Veel advocaten die recente cursussen opgaven, blijken actieve bijscholers te

zijn. Twee derde van hen gaf twee of drie recente cursussen op. Tegenover hen staat

29% van de advocaten (met een afgeronde stage) die geen recente cursus heeft

gevolgd, en derhalve niet voldoet aan de voorwaarde gesteld in norm 6 (tabel 17,

bijlage 7).149

Herverdelingslast. Wanneer als inschrijfvoorwaarde zou gelden dat men jaar-

lijks enige bijscholing volgt, verwachten we dat een deel van de advocaten die dat.

thans niet doet, tot scholingsactiviteiten aangezet zal worden. Zouden zij

dat niet doen, dan zou 30% van de toevoegingen moeten worden herverdeeld (tabel

29). De overige advocaten zouden er dan 35 toevoegingen per jaar bij krijgen

(herverdelingslast in totaal).

Kwaliteitsverbetering. Voor de gevolgen van deze norm voor de deskundigheid

verwijzen we naar hetgeen besproken is bij norm 5. Samengevat komt het erop

neer dat een positieve invloed op de kwaliteit verwacht wordt, maar dat we die

niet aan kunnen tonen.

7.4 De simulaties vergeleken

Tot slot van dit hoofdstuk zullen we de door ons gesimuleerde inschrijfvoorwaarden

aan de hand van de volgende aspecten vergelijken en beoordelen:

1 Normen moeten een positieve invloed hebben op de kwaliteit van het aanbod

van rechtsbijstand.

2 Normen moeten zo goed mogelijk aansluiten bij opvattingen in de balie, zodat

er draagvlak voor is.

149 Interessant is het op te merken dat de aanvaarding vande verordening beschouwd kanworden als een

equivalent vaneen inschrijfvoorwaarde in deze richting. Immers de verordening zou tot een aanzienlijke

stijging van het aantal deelnemers aan cursussen moeten leiden en aldus bijdragen aan een baliebrede

kwaliteitsborging.
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3 Normen moeten een voldoende groot aanbod in stand houden, zodat de voor-
ziening toegankelijk en bereikbaar blijft.

4 Normen moeten binnen de praktijkorganisatie van de balie realiseerbaar zijn,

dat wil zeggen de herverdelingslast moet beperkt blijven.

5 Normen moeten voor de Raden voor rechtsbijstand eenvoudig hanteerbaar zijn,

dat wil zeggen zonder veel administratieve last uitvoerbaar en controleerbaar.

In tabel 30 treft u de vergelijking aan. Aansluitend lichten we per criterium ons
oordeel toe.

Ad 1: bijdragen aan de kwaliteit

Uitgangspunt bij het formuleren van inschrijfnormen 1 tot en met 4 is dat het recht

zo breed is dat men onmogelijk de ontwikkelingen op alle terreinen goed bij kan

houden. Aandachtsconcentratie is vanuit die redenering bevorderlijk voor de kwali-

teit van de rechtsbijstand. Bij sturing op aandachtsconcentratie moet men twee

principiële keuzen maken. Ten eerste of men de gehele praktijk in ogenschouw

neemt dan wel alleen de toevoegpraktijk. Voor vrijwel alle deelnemende advocaten

vormen de toevoegingen slechts een deel van de totale praktijk. De tweede keuze

betreft de vraag of men de normen per terrein stelt (in het spoor van de piket-

regelingen) of dat men grenzen stelt aan de totale breedte van de praktijk.

Uitgangspunt bij inschrijfnormen 5 en 6 is dat de inhoud van het recht en de opvat-
tingen over rechtspleging zo snel ontwikkelen en voortdurend veranderen, dat niet

volstaan kan worden met een eenmalige opleiding aan het begin van de loopbaan.

Permanente opleiding is noodzakelijk.

Nagegaan is in hoeverre `ondeskundige' advocaten bij een norm af zouden vallen

en hoeveel specialisten behouden blijven. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van

de subjectieve beoordeling die advocaten zelf van hun deskundigheid/specialisme

gaven. Een complicatie daarbij vormt het feit dat advocaten hun deskundigheid

op het ene terrein vergelijken met hun deskundigheid op het andere terrein. De

rangschikking die daaruit ontstaat, is naar onze mening betrouwbaar. Echter, een

absolute maatstaf om de deskundigheid op een terrein van advocaat A te vergelijken

met die van advocaat B ontbreekt. De ene advocaat kan zichzelf immers strenger

beoordelen dan de andere.

De invloed op de beschikbare deskundigheid van norm 1 (minimumpercentage

tijdsbesteding per terrein) en norm 2 (minimumaantal toevoegingen per terrein) kan

worden vergeleken met behulp van correlatiematen (tabel 18, bijlage 7). Daaruit

blijkt bijvoorbeeld dat op de terreinen personen- en familierecht en vreemdelingen-

recht het effect van beide normen gelijk is. Het maakt daar dus niet uit of men het

percentage tijd of het aantal toevoegingen als norm kiest. Bij faillissementsrecht en

gezondheidsrecht heeft norm 1 een positieve uitwerking; norm 2 heeft echter geen

enkele zin.
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Tabel 30: Vergelijking van de zes gesimuleerde inschrijfnormen op vijf criteria

criteria

1 bijdrage aan kwaliteit

2 draagvlak bij beroepsgroep

3 omvang van het resterende

rechtshulpaanbod

4 herverdélingslast

totaal

per advocaat (abs.)2

5 eenvoud handhaving
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norm 1 norm 2 norm 3 norm 4 norm 5 norm 6

minimum- minimum- maximum- maximum- opleiding recente

tijd aantal aantal aantal opleiding

per toev. per rechts- toevoeg-

terrein terrein terreinen terreinen

++++ ++/-t ++++? ++/-t +? ++?

76% 40% Z46%? 46% 77%? 77%

43-82% 17-89% 89% 95% 83% 71%

12% 5% 12% 10% 12% 30%

0-13 0-18 11 8 12 35

--- + - ++++ + +

t Voor grote terreinen geldt ++; voor kleine -.

2 Voor normen 1 en 2: het aantal per terrein; voor de overige normen: het totale aantal over alle terreinen.

Overigens is het zo dat op veel terreinen beide normen een positieve uitwerking

hebben. Duidelijk blijkt dat het positieve effect van norm 1 op meer terreinen op-

treedt en meestal sterker is dan dat van norm 2. Het verschil in uitwerking tussen de

twee normen is vooral groter op de commerciële en de kleine gemengde terreinen.

Op deze terreinen is de hoeveelheid toevoegingen die een advocaat doet, een zeer

gebrekkige maatstaf voor de aandacht die een advocaat aan dat terrein besteedt

en daarmee voor diens deskundigheid. Vanuit de gevolgen voor de kwaliteit heeft

het dus sterk de voorkeur de gehele praktijk als uitgangspunt te nemen. Op enkele

grote sociale terreinen doen beide normen het even goed: huurrecht, personen- en

familierecht, strafrecht en vreemdelingenrecht.

De invloed van norm 3 (maximumaantal rechtsterreinen in de totale praktijk) en

norm 4 (maximumaantal toevoegterreinen) op de kwaliteit van de rechtsbijstand is,

als gevolg van de subjectieve meting, door ons niet cijfermatig te toetsen. We kunnen

alleen via de weg van de indirecte bewijsvoering vermoedens uitspreken gebaseerd

op de samenhang tussen aandachtsconcentratie en deskundigheid. Volgens die rede-

nering werkt beperking in aantal terreinen naar verwachting in dezelfde richting als

de eerste twee normen.

Hier dringt zich, net als bij norm 1 en norm 2, bijna als vanzelf de vraag op naar
de mate van parallelle werking van beide. Naarmate daarvan meer sprake zou zijn,

verdient norm 3 vanwege de bredere strekking de voorkeur. Uit onze analyse blijkt

immers dat er in praktijken met jaarlijks meer dan 25 toevoegingen (hetgeen het
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geval is bij drie kwart van de deelnemende advocaten) een sterke samenhang

bestaat tussen het totale aantal terreinen waarop men werkzaam is, en het aantal

toevoegterreinen.l50 Beperking van het totale aantal terreinen kan dus een effectieve

interventie zijn.

Van de bijscholingsnormen (normen 5 en 6) nemen we een positieve uitwerking

aan en ligt het voor de hand daarbij ook de frequentie waarin men deelneemt, te

betrekken. We zijn echter niet in staat dit empirisch te toetsen.

Ad 2: draagvlak binnen de beroepsgroep

In hoofdstuk 6 hebben we gezien dat binnen de balie een stevig draagvlak bestaat

voor inschrijfcriteria die refereren aan deskundigheid in termen van bijscholing en

aandachtsconcentratie, mits gebaseerd op de gehele praktijk. Het draagvlak van de

verschillende normen zoals vermeld in figuur 19 (paragraaf 6.3.2) bestaat uit het

percentage respondenten dat de betreffende norm 'enigszins' of 'zeer relevant' vindt.

In de enquête hebben we niet de mening over de norm 'maximumaantal terreinen in

de totale praktijk' gepeild. We nemen aan dat het draagvlak daarvoor duidelijk groter

is dan voor de norm 'maximumaantal toevoegterreinen'; dit analoog aan het verschil

in draagvlak voor normen 1 en 2.

Ad 3 en 4: voldoende aanbod en aanvaardbare herverdelingslast

Het belang van dit aspect is duidelijk: de voorziening zelf staat of valt met de toe-

gankelijkheid, en de herverdelingslast moet niet onevenredig groot zijn. De omvang

van het aanbod en de hoogte van de herverdelingslast hangen enerzijds af van de

exacte invulling van de norm (hoe stringenter de invulling, hoe kleiner het resterend

aanbod en hoe groter de herverdelingslast) en anderzijds van de mate waarin advo-

caten zich kunnen en willen aanpassen aan nieuwe vereisten. Ter concretisering van

de omvang is in tabel 30 het resterende minimale aanbod vermeld.151 Terverdiscon-

tering van het aanpassingsproces gaan we bij de vergelijking van de normen uit van

'bescheiden' invullingen (bij de normen 1 tot en met 4 respectievelijk: minimaal 5%

tijd per terrein, minimaal 5 toevoegingen per terrein, maximaal 15 terreinen in totale

praktijk en maximaal 10 toevoegterreinen).

Hoewel de normen 1 en 2 per terrein verschillend uitwerken, is het toch zo dat in

het algemeen een groot aantal advocaten daarvan gevolgen zouden ondervinden.

150 Over de totale bij de simulatie betrokken populatie berekend bedraagt de Pearson-correlatie 0,58. Deelt

men deze populatie In kwartielen (waarbij 24 toevoegingen de bovengrens van het onderste kwartiel

vormt) dan blijken de correlaties voor de afzonderlijke kwartielen: 0,44, 0,69, 0,69 en 0,70.

151 Aangetekend wordt hierbij dat wij bij de simulaties steeds uitgegaan zijn van het huidige aanbod: die

advocaten die In 1993 op een specifiek terrein toevoegingen deden en die zich voor 1994 hebben inge-

schreven. Het Is echter mogelijk dat nieuwe advocaten zich zullen aanbieden. De kans daarop is groter

naarmate de markt daartoe meer mogelijkheden biedt. De omvang van dat verschijnsel is door ons niet te

becijferen. Het gaat ons om de signalering van het verschijnsel zelf. Uit de beantwoording van vragen in

de enquête blijkt dat advocaten die hun voorkeur uitspraken voor bepaalde terreinen, niet in alle gevallen

reeds toevoegingen deden op de betreffende terreinen.
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Dat geldt ook voor norm 6 (recente bijscholing). De overige normen (3 tot en met 5)

raken hooguit 5% tot 20% van de deelnemende advocaten.

Voor alle normen is uitgerekend welk percentage van alle toevoegingen in totaal zou

moeten worden herverdeeld. 152 Daarbij is in geval van de normen 1 en 2 wel, en bij

de overige normen niet gecorrigeerd voor de onder invloed van de wet tot stand

gebrachte reductie in de vraag.153 Het herverdelingspercentage varieert van 5% tot

12% van het totale aantal toevoegingen. Alleen bij norm 6 (recente opleiding) ligt de

herverdelingslast veel hoger: 30%.

Ad 5: eenvoudig hanteerbaar door de raden.

Normen gebaseerd op de toevoegpraktijk zijn voor de Raden voor rechtsbijstand

eenvoudiger te hanteren dan voorwaarden die op de gehele praktijk gebaseerd zijn.

Men heeft immers via de thans gevoerde administratie reeds inzicht in de toevoeg-

praktijk van elke advocaat, zodat het-inwinnen van extra informatie niet nodig is. Dit

beperkt de administratieve lasten voor de raden zowel als voor de advocaten. Een

niet onbelangrijk gevolg is tevens dat dergelijke voorwaarden eenvoudig controleer-

baar zijn. Datzelfde geldt voor de normen gebaseerd op bijscholing.

Een tweede aspect is de reikwijdte van de bevoegdheid van de raden. Deze is beperkt

tot de toevoegpraktijk. Het hanteren van inschrijfvoorwaarden die gebaseerd zijn op

de totale praktijksamenstelling, wordt complexer zowel in strikt administratieve als

in juridische, zin (rechtmatigheid). Daar staat een inhoudelijke adequatere aanslui-

ting bij de feitelijke deskundigheid van advocaten tegenover. Recht doen daaraan

lijkt in zekere mate strijdig met de eis tot eenvoud.

Een derde aspect van hanteerbaarheid door de raden is de eenvoud van de regel-

geving. De beperking van het aantal terreinen is veel eenvoudiger dan regels per

rechtsterrein. Hoewel er hoe dan ook een afbakening van gebieden moet plaats-

vinden, brengt het hanteren van normen 1 en 2 ook nog met zich mee dat men per

rechtsterrein de hoogte moet vaststellen en controleren. Bij normen van het type 3

en 4 behoeft dat laatste niet, hetgeen de regelgeving ontlast van detaillerings-

perikelen.

152 Alleen bij de normen 1 en 2 is de herverdelingslast gespecificeerd naar rechtsterrein.

153 Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste is onder invloed van het rapport van de Werkgroep gebruik

gefinancierde rechtsbijstand wijziging aangebracht in de tariefstelling van de eigen bijdrage. Daarnaast

is het aanpassingsgedrag van advocaten niet goed te becijferen. Belde elementen zijn van belang voor de

omvang van de herverdelingslast op termijn.
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'Sturen op kwaliteit', ook bij de beleidsontwikkeling en uitvoering inzake de gefinan-

cierde rechtsbijstand, zal de komende jaren een cruciale opgave blijken. Met de

aanvaarding van de Wet op de rechtsbijstand is de bouwfase van.het instituut

afgesloten en vangt de inrichtingsfase aan. Dat vergt discussies over concretisering

van doelen, over adequate instrumenten en consistente aanwending daarvan. Ten

behoeve van de discussie daarover is deze studie uitgevoerd. De hier gepresenteerde

bevindingen geven ons aanleiding tot de volgende overwegingen.

8.1 De structuur van de praktijkuitoefening als randvoorwaarde

Leidend beginsel van dit onderzoek vormde het aan de literatuur ontleende besef

van hoeveel belang de aansluiting van beleidsinstrumenten bij de denk- en handel-

wijze van de advocaat is. Daarom is in deze studie uitgebreid aandacht besteed aan

het feitelijke participatiepatroon. Op een tot nu toe in de Nederlandse onderzoeks-

literatuur ongekend gedetailleerde schaal is de positie van de gefinancierde praktijk

in samenhang met de totale commerciële rechtsbijstandspraktijk anno 1993

beschreven. Daarnaast is de ontwikkeling van de gefinancierde praktijk over een

langere periode geschetst via een vergelijking van de huidige situatie met die eind

jaren zeventig. Dat was immers het moment waarop de positie van de 'sociale

advocatuur' (in de strikte zin van het woord) als het nieuwe rechtskundige aanbod

op de niet-betaalde markt het meest zichtbaar was.

Het aantal toevoegingen is in de betreffende periode beduidend toegenomen. Daar-

naast is de omvang van de balie verdubbeld. Binnen die omvangrijkere balie is het

aandeel van het commerciële aanbod verviervoudigd (advocaten die niet deelnemen

aan de gefinancierde rechtsbijstand: van 5% in 1979 naar 20% in 1993). De omvang

van de sociale advocatuur is procentueel gehalveerd (van 19% in 1979 naar 8% in
1993).154 Het grootste deel van de balie heeft naar financieringswijze een gemengde

praktijk: de meeste advocaten doen zowel toevoegingen als betaalde zaken.

Gemengd is de doorsnee-advocatenpraktijk ook als we kijken naar het aantal rechts-

terreinen. Gemiddeld bestrijkt een advocatenpraktijk 10 verschillende rechtsterrei-

nen. In de commerciële praktijk is de specialisatie het meest tot wasdom gekomen:

men bestrijkt gemiddeld een kleiner aantal terreinen. Binnen de niet-betaalde

praktijk heeft de 'sociale advocatuur' een zelfde ontwikkeling doorgemaakt. Ook

154 Bij een verdubbeling van de balie resulteert dit in een gelijk gebleven aantal advocaten In de sociale

advocatuur (absolute aantallen).
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daar is het aantal terreinen dat de praktijk beslaat iets kleiner, zij het in minder

sterke mate dan bij de commerciële. De praktijk van de naar financieringswijze

'gemengde' groep daartussen is naar samenstelling (gemiddeld) de breedste. De

algemeen gangbare opvatting is dat men gezien de toegenomen complexiteit van het

recht niet het hele domein kan bestrijken. Specialisatie wordt daarom gezien als een

ontwikkeling die een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de dienstverlening.

Die veronderstelling vormt ook de expliciete legitimering van de inschrijfvoorwaar-

den in de wet.

Van belang zou het daarom zijn meer inzicht te hebben in omstandigheden die een

advocaat aanzetten tot specialisatie en de relatie tussen specialisatie en kwaliteit.

Het voornemen is om dergelijke vragen in een vervolg op dit rapport aan de orde te

stellen. De via de enquête verzamelde gegevens omtrent de samenstelling van de

praktijk in rechtsterrein, de aard van de cliëntèle, de recruterngskanalen die advo-

caten in dit verband hanteren, bieden hiertoe ruime mogelijkheden. De complexiteit

van het vraagstuk is er de oorzaak van dat dit thans buiten beeld moest blijven. Toch

biedt de hier geboden analyse wel enig houvast voor enkele opmerkingen over de

positie van de sociale advocatuur in relatie tot het kwaliteitsvraagstuk.

Of verdere specialisatie in de gefinancierde praktijk van de grond zal komen, is

mede afhankelijk van de aspiraties van de advocaten en de financiële haalbaarheid.

Aangetoond is dat financiële motieven een niet onbelangrijke invloed hebben op

de (intensiteit van) deelname door advocaten. Van belang is het in dit licht dat een

groot deel van de thans participerende advocaten binnen vijf jaar wenst te stoppen

met de gefinancierde rechtsbijstand of de intensiteit van deelname wil verminderen.
Dit is weinig hoopgevend, aangezien deze ontwikkeling het niet waarschijnlijk

maakt dat de beleidsmatig gewenste specialisatie binnen de toegevoegde praktijk tot

stand zal komen. Aangetekend wordt dat het niet aannemelijk is dat deze aspiraties

uitsluitend van financiële omstandigheden afhangen en dat aspiraties niet altijd

daadwerkelijk in praktijk gebracht worden. Hoe dan ook, het risico is dat een

kwaliteitsbeleid gericht op specialisatie onder deze omstandigheden zijn doel

voorbijschiet. Het gevolg kan zijn een reductie van het aanbod van gefinancierde

rechtsbijstand in plaats van een verbetering ervan.

Over het belang van kwaliteitsbeleid is met dit rapport uiteraard niet het laatste

woord gezegd. Integendeel, goed beschouwd zijn de hier gepresenteerde bevindin-

gen empirisch gesproken de eerste aanwijzingen. Er blijkt meer dan incidenteel

sprake van dienstverlening door advocaten op rechtsterreinen waarop zij zichzelf

niet of matig deskundig achten. Vanuit kwaliteitsoogpunt bezien is dat verontrus-

tend. Daartegenover staat dat een groot deel van de balie desgevraagd in hoge mate

mogelijke voorwaarden onderschrijven die in hun ogen bijdragen tot aandachts-

concentratie. Dit valt niet anders op te vatten dan als een impliciete ondersteuning

van sturing in die richting.



Slotbeschouwing

8.2 Wat te doen?

Onze bevindingen leveren geen kant-en-klare gebruiksaanwijzing voor de formu-

lering van inschrijfvoorwaarden. De bevindingen dienen te worden opgevat als

richtingaanwijzers of waarschuwingstekens. Niettemin laten zich, met de nodige

voorzichtigheid, de volgende conclusies formuleren.

137

Het onderzoek wijst op het spanningsveld dat balie en raden kunnen gaan ervaren

waar het gaat om de keuze van het type inschrijfvoorwaarde en daarmee dus het
type aansturing.

In het voorgaande is gebleken dat voorwaarden die aandachtsconcentratie bevor-

deren en die gebaseerd zijn op de gehele praktijksamenstelling (toevoegingen en

betaalde zaken samen), een positief effect kunnen hebben op de kwaliteit. Te denken

valt daarbij aan een voorwaarde als een maximumaantal rechtsterreinen. Het draag-

vlak daarvoor is groot. Waar op een voor hen zinvolle wijze wordt gestuurd, zullen

de aangestuurden deze meer als zelfregulering ervaren en zich er op grond van hun

eigen kwaliteitsoverwegingen naar gedragen, zo valt te verwachten.

Een dergelijke sturing is echter niet eenvoudig tot stand te brengen en te hand-

haven. Omdat ook informatie nodig is over de niet-gefinancierde praktijk kan een

dergelijke sturing alleen functioneren op basis van samenwerking tussen balie en

raden. Een goede samenwerking kan de `handhavingszwakte' van dit soort voor-

waarden compenseren.

Een dergelijke situatie van cooperatie is niet vanzelf en niet op korte termijn een

feit. Het ronduit vijandige klimaat dat de komst van de raden kenmerkte (en dat ook

het verloop van dit onderzoek beïnvloedde), vormt in dit geval een bepaald niet

geringe handicap bij het begaan van deze weg. Hier raken we aan de grens van dit

onderzoek: de onvoorspelbaarheid van het interactieproces tussen raden en balie.

Wanneer bedoelde samenwerking niet haalbaar is, vormen voorwaarden waarbij

slechts de toevoegpraktijk referentiekader is een second best optie. Hierbij is het

de keus of men voorwaarden formuleert per toevoegterrein, of het aantal toevoeg-

teireinen beperkt. Dit laatste levert waarschijnlijk een eenvoudiger regelgeving. Dit

type voorwaarden is handzaam in de uitvoering: eenvoudig en controleerbaar. Dat

pluspunt gaat gepaard met het risico dat ze tekortschieten waar het de inhoudelijke

kwaliteitsborging betreft. Daarbij komt dat ze slechter aansluiten bij de structuur

van de praktijkuitoefening terwijl er ook weinig steun voor is in de balie. Selectief

toegepast op grote toevoegterreinen kan de werking evenwel positief zijn.

Voor inschrijfvoorwaarden in termen van bijscholing is veel draagvlak bij de balie.
Niet door ons aangetoond maar ook niet onaannemelijk is dat ze in de gewenste

richting zullen werken. De implementatielasten hangen ook hier af van de mate

waarin de raden hierin kunnen samenwerken met de Algemene Raad van de orde.

Krachtens de nieuwe Verordening permanente opleiding dient zich bij de orde
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hetzelfde controlevraagstuk aan.155 De ontwikkeling van het permanente opleidings-

beleid is voor het inschrijfbeleid interessant, omdat het als een functioneel equiva-

lent valt te beschouwen, doch met een bredere reikwijdte: de totale beroepsgroep.

Beide ontwikkelingen werken dus in dezelfde richting. De raden kunnen van de

algemene werking profiteren door aansluiting te zoeken bij dit opleidingsbeleid
en hun voorwaarden inzake bijscholing te specificeren, daar waar dat nodig is. De

specifieke implementatiekosten zullen lager zijn naarmate het bijscholingsbeleid
baliebreed meer gestalte krijgt.

De stappen die de Algemene Raad van de orde heeft gezet op de weg naar een

algemeen bijscholingsbeleid, vormen bij wijze van spreken een uitnodiging aan

de raden om bij hun beleid hier in te steken.

Nadrukkelijk willen we stellen dat een zekere mate van 'willekeur' in bovenstaand

oordeel niet valt te vermijden. Dit geldt zowel voor de gekozen invulling van de

aspecten die we in de beoordeling betrekken, als het gewicht dat we aan de verschil-

lende aspecten toekennen. Met behulp van de in dit rapport in detail geschetste

praktijksituatie van de Nederlandse advocatuur, kan de lezer desgewenst zelf

`correcties' op onze beoordeling aanbrengen. Aldus is daarmee bijgedragen aan

de objectiveerbaarheid van de toekomstige beleidsvorming inzake het door de

wetgever nagestreefde waarborgen van kwaliteit.

155 Het voert hier te ver om daarop in te gaan; verwezen kanworden naar de beleidsnota'Permanente

opleiding verplicht' (Nederlandse Orde van Advocaten, 1993).
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Predictable influences of quality

requirements for Dutch legal aid

Iawyers - an ex ante evaluation study

On January first 1994 a new Legal Aid Act came into force in the Netherlands.

According to this law Dutch lawyers who wish to offer legal aid are required to

register at one of the five regional Legal Aid Boards. These boards are empowered

to set requirements which lawyers have to fulfil in order to be registered. Such

requirements relate to the minimum and the maximum number of legal aid cases

a lawyer may handle annually, the lawyer's professional expertise, the office

organization, and record keeping.

This ex-ante evaluation focuses on the possible influences these requirements may

have on the services delivered by Dutch legal aid lawyers. At first glance effects of

such requirements might seem to be rather self-evident. However, we argue that

unforseen consequences in the form of decrease of the total number of participating

lawyers, the possible loss of experience and specialized knowledge, and the Boards'

costs of implementation may be significant. In search to predict the consequences

of the new Legal Aid Act we address the following five issues: (1) the historical

background of legal aid policy; (2) the initial experiences of the Boards with the

implementation of the new law in 1994; (3) the pattern of legal aid participation

among the Dutch bar in 1993 (before the law came into effect); (4) the opinion of

Dutch lawyers about such requirements and (5) the likely effects of such

requirements.

First, our"historical analysis of the Dutch legal aid policy shows the growth pattern

of legal aid during last 25 years. In civil legal aid the number of cases increased

sevenfold; the volume in penal law quadrupled in the same period. The opposite

trend is apparent as far as the expenditures are concerned: expenses (in 1993 prices)

for civil legal aid increased sevenfold during the last 25 years and expenditures for

penal legal aid 13-fold. These developments may explain why Dutch legal aid policy

in recent decades has been primarily focused on budget control. While the 1994 Act

seems to provide the government better financial control over the legal aid system,

the recent changes purport also to increase quality control.

This brings us to the second issue: the initial experiences of the Legal Aid Boards

with the implementation of the new law in 1994. Our study leaves us with the

impression that none of the Boards have committed themselves serlously to
implement the new requirements. This may be attributed to the Boards' concerns

about the possible consequences of such a policy on the participation by lawyers

in the legai aid system.
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In order to get information on participation in legal aid a random postal survey

was conducted among the members of the Dutch bar. The survey examined both

the actual pattern of participation and the effects the new requirements may have

on participation. Questions were included regarding respondents' practice, their

legal aid participation (in 1993) and their attitude towards thé various registration

requirements. Summarizing our findings: There is some evidence that legal aid

participation requires active quality control. Not only do legal aid lawyers generally

seem to be less specialized than those who do not participate in the legal aid system,

they also seem to spend less time on legal aid cases then they did before.

Furthermore, we found that at least 6 percent of all legal aid cases are dealt with

by lawyers who seem to be `incompetent' according to their professional ability

in the respective area of law.

However, in order to be effective such a quality control policy needs a stable support

within the profession. So the fourth item in our study concerns the kinds of

requirements lawyers themselves think will improve the quality of legal aid. From

our survey we conclude that substantial support from the profession is to be

expected to the extent that such possible requirements promote specialization and

professional training. In addition our findings demonstrate that the adequacy of the

requirements in measuring professional quality strongly depends on the degree to -

which they are based on lawyers' total time investment in practice instead of only

taking into account time investment pattern in legal aid. Slightly more than half of

our respondents are opposed to requirements of the latter type, whereas only a

quarter of them reject the former.

In the fifth and final part of this study we consider the possible long-term

consequences of the new law. We present a number of statistical simulations

of the consequences of different possible types of possible requirements. Four of

these concern specialization. Of these four, two are based on lawyers' total practice

and two on only their legal aid participation. Two additional requirements concern

the stimulation of professional training. We examined the consequences of each of

these conditions in terms of its effect on the amount and quality of the legal aid

services offered on the one hand and the implementation costs on the other hand.

Specialization requirements based on lawyers' total practice appear to contribute

more strongly to the ensurance of quality than conditions based on their legal aid
practice. But such requirements appear to have higher implementation costs

because their feasibility strongly depends on the willingness of the local bar to

cooperate with the Boards in providing information about lawyers' total time
investment in practice. Since the relation between the bar and the Boards is

at present tense, such cooperation seems unlikely. Requirements concerning

professional training seem rather attractive because the Boards could rely on

the compulsory professional training policy the Dutch bar has recently initiated.

However, applying such requirements may have rather large implementation

costs because it appears that a large portion of the Dutch bar do not yet meet

such conditions.



Résumé

Etude empirique de ('impact probable

des normes de qualité prévues dans

la loi sur I'assistance judiciaire - une

évaluation ex ante

La Loi sur l'assistance judiciaire, entrée en vigueur Ie Ier janvier 1994 stipule que

les avocats désirant offrir leurs services à l'assistance judiciaire doivent s'inscrire

aux Conseils de I'Assistance judiciaire. La loi stipule en outre - en termes généraux -

les critères que les Conseils peuvent poser en vue de promouvoir 1'efficacité et la

qualité des services; ils concernent le nombre minimum et maximum d'affaires

(commissions d'office) qu'un avocat peut traiter par an, l'expérience professionnelle

de l'avocat, l'organisation de son cabinet et le compte rendu des affaires.

Cette étude se concentre sur la question de savoir comment les critères d'inscription

peuvent-ils influencer positivement la qualité des services des avocats commis

d'office? A première vue, de tels critères ne semblent pas poser de problèmes, mais

on sous-estime facilement les conséquences imprévues tant poer ce qui est du

volume et de la qualité du reste de l'offre que des coflts de mise en oeuvre découlant

d'une telle politique. Pour répondre à la question posée, nous aborderons cinq
aspects: (1) le contexte historique de la politique d'aide judiciaire; (2) l'application

en 1994 des critères d'inscription ; (3) le profil de participation des avocats à l'assis-

tance judiciaire à la veille de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi; (4) le soutien

apporté par le barreau aux critères d'inscription et enfin (5) une estimation des

conséquences possibles des critères d'inscription.

La première partie décrit la politique des pouvoirs publics en matière d'assistance

judiciaire en relation avec le développement de ce service au cours des vingt-cinq

dernières années. 11 apparalt que le nombre de commissions d'office dans les affaires

civiles a été multiplié par sept au cours de la période considérée alors que celui des

commissions d'office dans les affaires pénales a été multiplié par quatre. Pour ce

qui est des dépenses, eest l'inverse qui se produit: selon l'index des prix de 1993,

les dépenses pour les affaires civiles se sont multipliées par sept et celles pour

les affaires pénales par treize. Ces chiffres expliquent qu'au cours des dernières
décades, la politique a été principalement axée sur la maltrise des coats. Comme

la nouvelle loi a déjà donné aux pouvoirs publics des instruments adéquats pour

maltriser les coQts, la politique est maintenant axée sur le controle de la qualité.

Il est ensuite intéressant d'examiner, dans la deuxième partie, queues sont les
premières expériences faites avec l'introduction des critères d'inscription en 1994.
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Il ressort de notre analyse sur la manière dont les Conseils ont appliqué les critères

d'inscription qu'aucun d'entre eux ne leur ont donné la priorité, probablement

parce qu'ils ne savaient pas quelle orientation suivre et quelles en seraient les

conséquences.

La troisième partie de cette évaluation se compose d'une analyse d'une enquête

effectuée auprès des avocats afin de déterminer leur mode de participation á

l'assistance judiciaire en 1993 et leur attitude envers les critères d'inscription. Un

certain nombre de constatations met en évidence la nécessité d'un controle de la

qualité. C'est ainsi que les avocats qui traitent un grand nombre de cas d'assistance

judiciaire sont moins spécialisés que les avocats qui ne fournissent pas cette assis-

tance. 11 apparalt également que le temps consacré à chaque affaire a diminué à la

longue et qu'environ 6% de tous les avocats commis d'office n'étaient, selon leurs

propres dires, pas suffisamment compétents dans Ie domaine juridique concerné.

Un controle efficace de la qualité exige incontestablement un large soutien du

groupe professionnel concerné. C'est pourquoi nous avons examiné quels critères

les avocats estimaient opportuns pour garantir la qualité de l'assistance judiciaire

(la quatrième partie de l'évaluation). L'analyse a mis en évidence qu'il existe un

large soutien au sein du barreau pour les critères qui stimulent la spécialisation

et l'éducation permanente. Le soutien est encore plus grand lorsque les critères

tiennent compte du temps consacré par rapport à la totalité des affaires traitées

que lorsqu'ils ne tiennent compte que du temps consacré aux affaires relevant de

l'assistance judiciaire. Plus de la moitié des avocats ne voient pas l'utilité de critères

ne concernant que les affaires relevant de l'assistance judiciaire; environ un quart

d'entre eux rejettent des critères qui ne tiennent compte que de la totalité des

affaires d'un cabinet.

Pour terminer cette étude nous avons essayé de déterminer, sur la base de simula-

tions statistiques, les conséquences possibles de six types de critères d'inscription.

Quatre critères concernent la promotion de la spécialisation; deux d'entre eux

sont basés sur la totalité des affaires traitées et deux sur les affaires relevant de

l'assistance judiciaire. Deux critères concernent la stimulation de l'éducation

permanente. On a examiné quelles pourraient être les conséquences de chacun

des critères en termes de volume et de qualité de 1'offre d'une part et des coQts
de mise en oeuvre d'autre part. Les critères de spécialisation basés sur la totalité

des affaires traitées semblent fournir une plus grande contribution à la garantie

de qualité dans la plupart des domaines juridiques que ceux basés sur les affaires

relevant de l'assistance judiciaire. Toutefois, il convient de signaler que l'applica-

bilité du premier type dépend de la mesure dans laquelle les Conseils et le barreau

sont disposés à coopérer ouvertement. Cette condition n'est pas remplie à ('heure

actuelle. Les critères relatifs à l'éducation permanente ont pour avantage qu'ils se

situent dans le prolongement des mesures d'éducation permanente obligatoire

lancées par le barreau. Les coftts de mise en oeuvre de tets critères sont toutefois

considérables car une grande partie des avocats ne satisfont pas encore à ces

critères.
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De gang van zaken bij de toevoegingsprocedure

Allereerst iets over het spraakgebruik. De gehanteerde term 'toevoegingen' is ontleend

aan de formulering van het formulier waarin de rechtsbijstandverlener de bevoegde

instantie - in de loop van de historie respectievelijk: het Bureau voor consultatie, het

Bureau voor rechtshulp en nu dan de Raad voor rechtsbijstand - verzoekt te worden

toegevoegd aan cliënt 'X' terzake van een bepaald rechtsbelang.

De onderstaande weergave is een heel globale schets van de doorsneegang van zaken

in doorsneegevallen.' Ook op de gedetailleerde regelgeving inzake de handelwijze van

het Buro van de Raad voor rechtsbijstand - zoals neergelegd in Besluit rechtsbijstand-

en toevoegcriteria (Stb. 1994, nr. 34) en het door de raden vervaardigde Handboek

Toevoegen - wordt niet ingegaan.

Een schriftelijke aanvraag tot toelating dient de volgende gegevens te bevatten.

- Persoonlijke gegevens van de verzoeker (lees: de cliënt); een belangrijk onderdeel

hiervan vormt de zogenaamde Verklaring omtrent inkomen en vermogen (het 'bewijs

van onvermogen' in de volksmond). Dat bewijs wordt afgegeven door 'de gemeente

waar de verzoeker woonachtig is, en wordt beschouwd als een geautoriseerde verkla-

ring van de financiële positie van betrokkene. Op grond daarvan wordt door de raad

bezien of verzoeker gegeven de wettelijke grenzen aan de reikwijdte in aanmerking

komt en zo ja, hoe hoog de verschuldige eigen bijdrage is.

- Een omschrijving van het rechtsbelang waarvoor rechtsbijstand wordt ingeroepen. Die

gaat vergezeld van een juridische kwalificatie van het geschil en een opgave van het

(financiële) belang ervan.

- Aangegeven dient tevens te worden welke vorm van rechtsbijstand verleend wordt

(advies dan wel procesbijstand). Ook de samenhang met eventueel eerdere verstrekte

toevoegingen dient in dit verband vermeld te worden.

De Raad voor rechtsbijstand toetst vervolgens het verzoek. Besloten kan worden tot toe-

lating tot de gefinancierde rechtsbijstand onder oplegging van een eigen bijdrage,2 dan

wel tot afwijzing van het verzoek op financiële of inhoudelijke gronden. Onvolledige ver-

zoeken worden geretourneerd met verzoek tot aanvulling. Tegen de beslissingen van het

Buro van de Raad kan de rechtsbijstandverlener in beroep gaan krachtens de Algemene

1 Referentie vormt de gang van zaken in de civiele sector waarbij de rechtsbijstandverlener als aanvrager

optreedt; de figuur van de door de rechter in strafzaken 'ambtshalve' aangevraagde toevoeging blijft buiten

beschouwing.

2 De beslissing kan ook een voorlopige pn afwachting op nadere financiële bescheiden) of een voorwaardelijke

Qn afwachting op een eventuele wijziging in de financiële positie van de aanvrager ten gevolge van de afloop

van de zaak) toelating behelzen.
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Wet Bestuursrecht? Na toekenning zendt de raad dé beschikking naar de rechtsbijstand-

verlener.

Eenmaal de zaak afgedaan declareert de rechtsbijstandverlener op de daartoe voor-

geschreven wijze de kosten bij de raad. Deze verifieert de declaratie (waarbij in geval
de zaak gediend heeft voor een rechterlijke college de griffie wordt ingeschakeld). Na

vaststelling ervan - waartegen de rechtsbijstandverlener ook in beroep kan gaan -

wordt het verschuldigde bedrag afgeboekt op de rekening courant van de betreffende

rechtsbijstandverlener. In het kader van de Voorschotregeling wordt namelijk viermaal

per jaar een voorschotbetaling geboekt op die rekening. De hoogte van het voorschot is

gebaseerd op de verrichte werkzaamheden gedurende een vastgestelde referentieperiode

uit het verleden.

3 Dat beroep wordt in eerste instantie behandeld door de bezwarencommissie van de raad.



Bijlage 3

De enquête `Praktijkuitoefening Advocatuur' -

opzet, uitvoering en responsanalyse

1 Vooraf

In deze bijlage wordt verslag gedaan van de opzet en de uitvoering van de schriftelijke

enquête gehouden in de periode januari tot mei 1994 onder de in Nederland gevestigde

advocaten met een enigszins substantiële praktijk (minimaal 8 uur per week werkzaam in

de advocatuur) en minimaal 1 jaar praktijkervaring (beëdigd vóór of in 1992).

Alle toetsingsprocedures berusten op de absolute aantallen. Terwille van de leesbaarheid

worden in de meeste tabellen de resultaten weergegeven in percentages. Doel van de

toetsing is na te gaan of de verschillen tussen verdelingen zodanig groot zijn dat ze sta-

tistisch niet aan toeval geweten kunnen worden. Dan heet het verschil significant en mag

de uitkomst gegeneraliseerd worden naar de populatie waar de steekproef uit afkomstig

is. Daarmee is overigens nog niets gezegd over de inhoudelijke relevantie van de

bevinding.

2 De opzet van het vragenformulier

Uitgangspunt bij de constructie van de vragenlijst was dat de invulling ervan maximaalk-i
een uur van de respondent zou mogen vergen. Daarbij diende deze het overgrote deel van

de vragen 'uit het hoofd' te kunnen beantwoorden. Daartoe werd gebruik gemaakt van

gesloten en halfopen vragen, terwijl vaak expliciet naar schattingen werd gevraagd.

Het vragenformulier ten behoeve van de enquête omvatte in totaal 7 rubrieken, waarvan

6 voor alle respondenten identiek: de kantoororganisatie, de eigen praktijkuitoefening en

-samenstelling, specialisatie, de deelname aan de gefinancierde rechtsbijstand, de

mening over het inschrijfbeleid en enkele persoonskenmerken. Één rubriek - rubriek nr. 5

- kende twee versies: een handelde over de doelmatigheid, de ander over de kwaliteit van

de dienstverlening. De ene helft van de steekproef kreeg vragen naar de mening over de

doelmatigheid, de andere helft naar de kwaliteit van de dienstverlening. De reden voor
deze splitsing was gelegen in onze overweging dat het nauwelijks doenlijk is respon-

denten eerst te ondervragen omtrent de betekenis van het begrip 'doelmatigheid' en

vervolgens over het begrip 'kwaliteit', omdat deze blijkens discussies zeer gemakkelijk in

elkaar overlopen. Ook kon daarmee de lengte van de vragenlijst worden bekort) Om

1 In de begeleidingscommissie is overlegd omtrent het al of niet bekend maken van het bestaan van twee

versies, omdat het niet ondenkbaar was dat advocaten, met elkaar over de vragenlijst sprekend, door de

ontdekte verschillen Ietwat achterdochtig zouden worden. De begeleidingscommissie achtte die kans op

ontdekking (en eventueel daaruit voortkomende argwaan) gering. Uit de contacten die we telefonisch met
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Tabel 1: Advocaten) naar arrondissement van vestiging; populatie versus steekproef2
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arrondissement balie steekproef totaal

a bs. abs.

Amsterdam 1.607 787 48,9
Alkmaar 163 89 54,6

Haarlem 245 130 53,1

Utrecht 602 285 47,3

ressort Amsterdam 2.617 1.291 49,3

Den Haag 809 401 49,6

Rotterdam 866 422 48,7

Middelburg 84 46 54,8

Dordrecht 135 70 51,9

ressort Den Haag 1.894 939 49,6

Arnhem 394 200 50,8

Almelo 143 78 54,4

Zutphen 137 67 48,9

Zwolle 182 93 51,1

ressort Arnhem 856 438 51,2

Den Bosch 399 231 57,9

Breda 353 172 48,7

Maastricht 264 130 49,2

Roermond 120 56 46,7

ressort Den Bosch 1.136 589 51,8

Leeuwarden 114 62 54,4

Groningen 179 91 50,8

Assen 98 51 52,0

ressort Leeuwarden 391 204 52,2

totaal 6.894 3.461 50,2

1 exclusief eerstejaars.

2 Geen significante verschillen tussen wel of niet In de steekproef (X2-toets).

Tabel 2: Advocaten naar geslacht en ervaring; populatie versus steekproef.'

balie excl. 1e-jaars steekproef totaal

percentage vrouwen

jaren ervaring

27,4%

11,0

(n=6.886)

(n=6.894)

27,3%

11,0

(n=3.457)

(n=3.461)

1 Geen significant verschil tussen wel of niet in de steekproef (t-toets).

advocaten hebben gehad omtrent de invulling van de enquête, bleek ons in slechts één geval dat een advocaat

het verschil had ontdekt. De toelichting onzerzijds stelde tevreden.
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redenen van de responsbereidheid is veel aandacht besteed aan de lay-out van het

formulier.

3 De steekproeftrekking
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Gebruik is gemaakt van het advocatenbestand van de Nederlandse Orde van Advocaten

per december 1993.2 Dat bevatte in totaal 7.579 advocaten (zie tabel 3). Na verwijdering

van allen die in 1993 voor de eerste maal beëdigd waren (eerstejaars stagiaires), resteer-

den 6.894 advocaten: tezamen de populatie voor de steekproeftrekking (steekproefbasis).3
Hieruit zijn per arrondissement twee aselecte, elkaar niet overlappende steekproeven

getrokken van elk ongeveer 25% (steekproeven 1 en 2). Steekproef 1 kreeg de doelmatig-

heid-versie, steekproef 2 de kwaliteit-versie van het vragenformulier.

Bij de bepaling van deze omvang van de steekproef (50%) golden twee overwegingen. Ten

eerste dat de onderhavige enquête zou fungeren als een zogenaamde 'nulmeting': een

momentopname van de situatie voorafgaande aan de inwerkingtreding van de Wet op de

rechtsbijstand. Om veranderingen ten gevolge van de via deze wet gegeven impulsen te

kunnen meten, zou deze meting over twee of drie jaar gevolgd dienen te worden door een

tweede meting. Rekening houdend met een responsuitval van ongeveer 50% per meting

werd het wenselijk geacht dat de steekproef ongeveer 3.400 advocaten, dus ongeveer de

helft van de balie, zou omvatten. De tweede overweging hield verband met de splitsing

van het enquêteformulier in twee versies.

Met behulp van statistische toetsen4 is nagegaan of de getrokken steekproef representa-

tief is voor de gehele balie, wat betreft de kenmerken geografische spreiding, geslacht en

ervaring.5 De resultaten zijn weergegeven in tabellen 1 en 2.

De getrokken steekproef in zijn totaliteit (steekproeven 1 en 2 samen) wijkt met betrek-

king tot bovengenoemde kenmerken niet statistisch significant af van de totale balie. Dit

betekent dat de steekproef in principe de mogelijkheid biedt om een representatief beeld

van de balie te verkrijgen althans afgaande op deze kenmerken.

4 Het verloop van de dataverzameling

Bij de opzet van de enquête is rekening gehouden met de wens van de Algemene Raad

om de anonimiteit van de deelnemers te garanderen. Gegeven de wens om de aan deze

2 De orde leverde 19 deelbestanden - één voor elk arrondissement - die naast naam, adres en vestigingsplaats

ook gegevens bevatten over het geslacht en het jaar van eerste beédiging van de ingeschreven advocaten.

3 Terwille van de leesbaarheid spreken we in het onderstaande over de 'gehele' balie. Feitelijk verstaan we daar-

onder de balie exclusief de eerstejaars stagiaires; dit is onze steekproefbasis. Bij alle navolgende vergelijkingen

met 'de' balie die hieronder volgen, vormt die steekproefbasis het uitgangspunt.

4 Gebruik is gemaakt van t-toetsen (die berekenen het verschil van gemiddelden) en X2-toetsen (die de afwij-

king tussen verwachte en waargenomen frequenties In categorieén berekenen).

5 Het kenmerk 'spreiding' is afgeleid van het arrondissement van vestiging. Bij de toetsing is echter de spreiding

naar ressort gebruikt omdat het ressort de relevante gebiedsafbakening voor het inschrijfbeleid vormt. Het

kenmerk 'ervaring' is afgeleid van de datum van eerste beédiging.
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Tabel 3: Overzicht van omvang populatie, steekproef en respons

totale balie 7.595

af: 1e-jaars - 685

steekproef basis 6.894

brutosteekproef 3.461

af: in het buitenland gevestigde advocaten - 13

geen (substantiële) praktijk - 69

niet bereikt - 5

nettosteekproef . 3.374 48,9% van steekproefbasis

brutorespons (retour ontvangen enquêtes) 843

af: onbruikbaar, blanco - 9

net terug uit buitenland - 1

netto (bruikbare) respons 833 24,7% van nettosteekproef

schriftelijke enquête-op termijn een mondeling vervolg te geven, diende koppeling moge-

lijk te zijn van het nu verkregen materiaal en de later te verzamelen informatie. Waar-

borgen van de anonimiteit vergde derhalve een constructie die de garantie bood dat de

onderzoekers geen inzicht kregen in de koppeling tussen verkregen informatie en de

persoon van de advocaat. In overleg met de orde is daarom gekozen voor de inschakeling

van een notaris als tussenpersoon bij de verzending en retournering. Door de orde is

notaris J.H. Gisolf te Den Haag aangezocht. In overleg met hem is vervolgens een protocol

opgesteld dat de gewenste anonimiteit garandeert.6

Er zijn 3.450 vragenlijsten verzonden: 1.737 kwaliteit-versies en 1.713 doelmatigheid-

versies.7 De verzending vond plaats in de periode van 22-31 januari 1994..Bij het verzon-

den formulier troffen de geadresseerden twee brieven aan. Een brief was afkomstig van

de Algemene Raad van de orde, ondertekend door de landelijke deken, mr. T. de Waard.

De tweede brief was afkomstig van het WODC als verantwoordelijke instantie voor zowel

het initiatief als de uitvoering

Gepland was dat de dataverzameling eind februari, begin maart zou worden afgesloten;

in werkelijkheid vond deze begin mei plaats. De reden daarvan is gelegen in het trage

verloop van de retourzending. Met het oog op de noodzaak van een respons van vol-

doende omvang om analyse zinvol te doen zijn, is getracht langs verschillende kanalen,

formele zowel als informele, de balie te overtuigen van het belang van deelname.

Enkele dagen nadat de aangeschreven advocaten hun formulier ontvangen hadden,

6 De kern daarvan stond vermeld op de binnenzijde van het enqu®teformuller dat de advocaten kregen toege-

zonden. Vermeld wordt dat op de enqu®teformulieren een respondentnummer was voorgedrukt, dat alleen

door de notaris aan de persoon van de advocaat gekoppeld kon worden.

7 Advocaten met een adres in het buitenland zijn bij verzending uit de steekproeven verwijderd.
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besteedde de landelijke deken (mr. T. de Waard) in zijn openingscommentaar van de op 4

februari 1994 verschenen aflevering van het Advocatenblad aandacht aan het onderzoek

onder de kop: 'Specialisatie'. Vier weken later (in de aflevering van 4 maart 1994) ver-

scheen - onder de kop 'Rappel enquête WODC - een hernieuwde oproep tot deelname

van de hand van de voorzitter van de begeleidingscommissie (prof. Th. de Roos). Ten

slotte werd in de aflevering van 18 maart onder de kop 'Naar aanleiding van de enquête

praktijkuitoefening' onzerzijds nogmaals aandacht voor het onderzoek gevraagd. In de

laatste bijdrage werd ingegaan op een aantal punten waarvan ons gebleken was dat ze

in het veld speelden.

Betrof het hiêr steeds collectieve aansporingen tot deelname, ook individueel zijn de

advocaten benaderd. In de periode 22-24 maart 1994 is aan allen die op dat moment

nog niet gereageerd hadden, een brief ter aansporing verzonden, waarin onder andere

gevraagd is naar de reden voor niet-deelname. Uiteindelijk resulteerde dit alles in een

bruikbare respons van 833 advocaten (24,7%).8 Tabel 3 geeft een overzicht van de opbouw

van de respons.

Alvorens aandacht te besteden aan de analyse van de respons, dient enige aandacht

besteed te worden aan de oorzaken van de traag op gang gekomen en uiteindelijk ook in

omvang geringe respons op de enquête. Eenvoudigheidshalve kan men een tweetal

soorten factoren onderscheiden: interne (direct met de opzet van het onderzoek samen-

hangende) en externe (niet met het onderzoek samenhangende) factoren.

Wat de interne factoren betreft: primair moet hierbij gedacht worden aan de omvang van

de enquête. Ondanks alle zorgen besteed aan vraagstelling en lay-out leek het velen

klaarblijkelijk te veel werk. Een bijkomend aspect dat hier en daar enige aarzeling heeft

veroorzaakt was de niet 100% waterdichte anonimiteit van de deelname (dit als gevolg

van de combinatie van een aantal vragen). De relatie van het WODC met het ministerie

van Justitie blijkt dan voor sommigen een tamelijk verdachte.

Twee externe omstandigheden dienen in dit verband genoemd te worden. Allereerst

vormde de uittreding van de vertegenwoordiging van de Vereniging Sociale Advocatuur

Nederland (VSAN) op het moment van verzending van de enquête een onvoorziene compli-

catie. Daarvan werd op 14 januari 1994 schriftelijk mededeling gedaan. Naar verluidt

berustte die stap op de overtuiging dat de inhoudelijke lading van het onderzoek niet

meer door de oorspronkelijke vlag gedekt werd. Aan de leden van de VSAN is die beslis-

sing schriftelijk kenbaar gemaakt.9 Het ligt in de rede te veronderstellen dat deze brief

van invloed is geweest op'de bereidheid tot deelname van een deel van de advocatuur.

Een tweede externe factor die de respons negatief beïnvloed heeft, is het feit dat de

8 Het is niet zo dat er een absoluut criterium Is waaraan valt af te meten of de omvang niet toereikend is. Wel is

het zo dat de absolute omvang de grenzen bepaalt van de analyses die men kan verrichten. Ter herinnering: de

wat aantal vragen betreft heel wat bescheidener enquéte uit 1979 (Klijn, 1981) had een respons van 37%.

9 In een schrijven aan de leden (d.d. 14 januari 1994) stelde het VSAN-bestuur dat 'Justitie en de Raden voor

Rechtsbijstand de uitkomsten hoogstwaarschijnlijk tegen ons zullen gebruiken.' De brief besluit als volgt: 'U

kunt de enquéte binnen enkele weken verwachten. De VSAN roept u niet op de enquéte in te vullen'.
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Tabel 4: Advocaten naar arrondissement,van vestiging; populatie versus respons'
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arrondissement balie excl. 1e-jaars respons

% (n=6.894) % (n=831)

Amsterdam 23,2 18,7

Alkmaar 2,4 2,2

Haarlem 3,6 3,4

Utrecht 8,7 7,7

ressort Amsterdam 38,0 31,9

Den Haag 11,7 13,0

Rotterdam 12,6 10,5

Middelburg 1,2 1,4

Dordrecht 2,0 2,6

ressort Den Haag 27,5 27,6

Arnhem 5,7 6,5

Almelo 2,1 2,0

Zutphen 2,0 1,8

Zwolle 2,6 4,0

ressort Arnhem 12,4 14,3

Den Bosch 5,8 6,7

Breda 5,1 7,3

Maastricht 3,8 3,6

Roermond 1,7 1,5

ressort Den Bosch 16,5 19,1

Leeuwarden 1,7 2,2'

Groningen 2,6 3,4

Assen 1,4 1,6

ressort Leeuwarden 5,7 7,1

totaal 100 100

t Op arrondissementsniveau significant verschil tussen de balie en de respons ((2-toets, p=0,009).

Op ressortniveau significant verschil tussen de balie en de respons (X2-toets, p=0,002): Amsterdam Is

ondervertegenwoordigd In de respons.

periode van dataverzameling samenviel met de inwerkingtreding van de Wet op de rechts-

bijstand. In twee opzichten werd die wet voor de advocaten in hun praktijkuitoefening

voelbaar: de verhoging van de eigen bijdrage (die remmend werkte op de toeloop) en de

start van de nieuwe Raden voor rechtsbijstand. De raden ondervonden ernstige kritiek

vanuit de balie, kritiek die met name betrekking had op de vertragingen bij de behande-

ling van toevoegingsaanvragen, de strengere toetsing van aanvragen en de toegenomen

'bureaucratie'. De onvrede over dit in de ogen van de advocaten justitiële wanbeleid

ontnam, zo vernamen we telefonisch en schriftelijk, velen elke prikkel tot deelname. In

de bespreking van de bevindingen van de non-responsenquëte komen we op de hier

genoemde factoren nader terug.
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Tabel 5: Advocaten naar geslacht; populatie versus respons'

balie excl. 1e-jaars respons

percentage vrouwen 27,4% (n=6.886) 24,9% (n=822)

t Geen significant verschil tussen de balie en de respons (t-toets).

Tabel 6: Advocaten naar aantal jaren ervaring; populatie versus respons'

jaren ervaring balie excl. 1e-jaars respons

% (n=6.894) - % (n=829)

1-10 56,9 59,5

11-20 30,1 30,6

21-30 8,4 7,2

31 of meer 4,5 2,7

totaal 100 100

gemiddeld aantal jaren 11,0 10,3

1 Significant verschil tussen de balie en de respons (Xz-toets, p=0,035).

5 Representativiteit van de respons

Vormen de respondenten een afspiegeling van debalie, althans van de praktizerende

doelgroep? Het antwoord op vraag verkrijgt men door een vergelijking van de respons

met de totale balie op de eerder gehanteerde kenmerken: geografische spreiding,

geslacht en ervaring.

Uit de vergelijking van de respons (totaal) met de balie met betrekking tot de geogra-

fische herkomst (arrondissement) blijkt dat de respons significant afwijkt (tabel 4). De

omvang van de respons uit het ressort Amsterdam is achtergebleven bij hetgeen verwacht

mocht worden. Voor de overige ressorten is het verschil niet significant.

Een kwart van de respons is vrouw (tabel 5) terwijl in de totale balie hun aandeel 27%

bedraagt. Dit verschil is echter niet significant.

De gemiddelde ervaring binnen de balie is 11 jaar, in de respons is dat 10,3. Om een beter

beeld te krijgen van een eventueel verschil tussen de balie en de respons hebben we een

indeling in ervaringscategorieën gemaakt. Dan blijkt dat de categorie advocaten met een

ervaring van meer dan 30 jaar in respons is achtergebleven (tabel 6). We vermoeden dat

het juist bij deze advocaten meer voorkomt dat men nauwelijks meer een praktijk voert en

slechts pro forma op het tableau staat ingeschreven.10 In dat geval behoren ze niet tot de
onderzoeksgroep. De gevonden verschillen schrijven we daarom eerder toe aan bestands-

10 Dat vermoeden baseren we onder meer op het feit dat veel van de 69 reacties van advocaten die geen substan-

tièle praktijk hadden, tot deze ervaringscategorie behoorden.
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Tabel 7: Advocaten naar kantoorgrootte: balie versus respons'

kantoorgrootte

solopraktijk

2-5 advocaten

6-20 advocaten

21-40 advocaten

41 advocaten en meer

totaal 100

totale balie2 respons

% (n=7.595) % (n=821)

13,4 14,5

35,7 34,8

29,7 31,3

21,2 6,2

13,2

100

1 Geen significant verschil tussen het landelijk beeld en de respons (X2-toets).

2 Alle Ingeschreven advocaten inclusief eerste jaars en advocaten die geen praktijk meer uitoefenen.

vervuiling dan aan een gebrek aan representativiteit van de respons. Wanneer de catego-

rie 'meer dan 30 jaar' buiten beschouwing wordt gelaten, is de respons wel representatief

(X2-toets, p=0,367).

Ten slotte kunnen we de representativiteit van de respons ook nog op het kenmerk kan-

toorgrootte bezien. Omdat dit kenmerk echter niet in het uitgangsbestand opgenomen

was, moeten we de respons vergelijken met de totale balie (dus inclusief de eerstejaars

en de advocaten die geen praktijk uitoefenen). De verschillen naar kantoorgrootte, (tabel

7) zijn gering en tenderen niet in een bepaalde richting.

Het voorgaande samenvattend mag geconcludeerd worden dat de respons afwijkt wat de

geografische spreiding betreft: het ressort Amsterdam is ondervertegenwoordigd. Advoca-

ten met meer dan 30 jaar ervaring zijn in de respons eveneens ondervertegenwoordigd,

vergeleken met de op het tableau ingeschreven advocaten. Naar schatting is echter 5%

van de ingeschreven advocaten niet meer actief (zie de volgende paragraaf) en we ver-

onderstellen dat deze met name te vinden zijn onder de groep advocaten die al heel lang

ingeschreven staan. Volgens deze redenering is de respons een betere afspiegeling van

de actieve advocaten (onze doelgroep) dan de op het tableau ingeschrevenen. Op de ken-

merken sekse en kantoorgrootte mag de respons eveneens representatief geacht worden.

Het toetsingsresultaat lijkt derhalve gunstig. We weten echter niet hoeveel belang we aan

deze kenmerken kunnen toekennen. Dit gevoegd bij de bescheiden omvang van de res-

pons, maakt het van belang om de non-respons nader te bezien.

6 Analyse van de non-respons

Bij het individueel rappel is tevens een korte vragenlijst meegezonden voor die advocaten

die niet bereid waren aan de enquête deel te nemen, waarin gevraagd werd naar de reden

van niet-deelname. Tevens is gevraagd naar kantoorgrootte, de omvang van de gefinan-

cierde praktijk in 1993, de samenstelling van de cliëntèle en het zichzelf al dan niet aan-

merken als specialist (op een of meer rechtsterreinen). Naarmate de non-respons op deze
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Tabel 8: Overzicht van de non-responsenquête

aantal verzonden non-respons enquêtes 2.629

af:

niet bereikt - 9

netto verzending 2.620
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ingevulde non-responsenquêtes 464 17,7% van nettoverzending

kenmerken minder zou afwijken van de respons, lijkt de aanname gewettigd dat de

respons een betrouwbare afspiegeling vormt van de onderzoeksgroep, zo werd

verondersteld.

Van het netto-aantal verzonden non-responsenquêtes (2.620) zijn in totaal 464 (18%)

ingevulde formulieren teruggekomen (tabel 8). Deze geringe omvang" bracht daarmee

eerder een nieuw probleem dan dat deze een bijdrage vormde tot de oplossing van het

eerder gestelde. Immers, we mogen er op voorhand niet van uitgaan dat deze respons een

correcte afspiegeling vormt van de totale niet-responderende balie.

De waarde van de non-responsenquête ligt dan ook primair daarin dat deze inzicht geeft

in de mate waarin mogelijke motieven voor niet-deelname (aan de hoofdenquête) in feite

een rol gespeeld hebben. Daarbij kan, juist omdat de motieven in samenhang gezien

kunnen worden met de gevraagde achtergrondkenmerken, ook duidelijk worden of een

bepaald gedeelte van de balie - bv. juist de categorie die in hoge mate deelneemt aan de

gefinancierde rechtsbijstand - om een specifieke reden heeft afgezien.12

Om het de advocaten enerzijds gemakkelijk te maken en ze anderzijds zoveel mogelijk vrij

te laten in de formulering van hun overwegingen, is bij de vraagstelling gekozen voor een

halfopen formulering. Een aantal op zichzelf voor de hand liggende redenen was reeds

voorgedrukt en daarnaast kon men zelf antwoorden toevoegen. Meerdere antwoorden

waren mogelijk.13 Tabel 9 geeft een overzicht van de - door ons gegroepeerde - over-

wegingen.

Men kan de motieven terugbrengen tot een drietal hoofdzaken. Allereerst blijkt een

gedeelte van de non-respons samen te hangen met het feit dat de respondent niet tot de

doelgroep behoort (overweging 1). Dit geldt voor 10% van de non-respons. Uit de reacties

op de enquête en het rappel blijkt dat ongeveer 5% van de op het tableau ingeschreven

advocaten niet 'praktizerend' is als men daarbij als minimum 8 uur per week hanteert.

11 De advocaten konden gebruik maken van de reeds In hun bezit zijnde retourenveloppe geadresseerd aan de

notaris. Dat betekende: geen kosten. Ook de omvang van de enquête kan nauwelijks een steekhoudende

verklaring zijn voor de lage respons.

12 Dat vermoeden moet uiteraard gezien worden in samenhang met het schrijven van de VSAN.

13 Vooral In de open rubriek hoopten we specifieke motieven - de onvrede over de raden, de anonimiteit, de

VSAN-brief (motieven die ons al via, via ter ore waren gekomen, maar waarvan we de betekenis in omvang

moeilijk konden schatten) - in beeld te krijgen.
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Tabel 9: Overwegingen voor niet deelname aan het onderzoek (n=464)

1 (binnenkort) niet meer werkzaam

2 tijdgebrek, enquête te omvangrijk

3 onvrede met het justitiebeleid

4 onderzoek niet van belang voor balie

5 geen vertrouwen in anonimiteit

6 overige redenen

7 geen opgave van reden
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abs. %

47 10

267 58
33 7

57 12

8 2

53 11

66 14

Van groter belang lijken de overwegingen die verband houden met wat hierboven is

aangeduid als onderzoek-interne factoren. Daarbij valt te denken aan de overwegingen

genoemd onder 2, 4 en 5. Voor ongeveer 70% van de weigeraars heeft een overweging

van dien aard gespeeld. Voor drie vierde van hen (58Gb) is de omvang van de enquête de

steen des aanstoots geweest, zo lijkt het. Deels is dat een begrijpelijk gegeven, daarnaast

vormt dit bezwaar een voor de hand liggend - wellicht zelfs 'makkelijk' excuus voor
welke inspanning dan ook., Het argument zegt iets over het belang dat respondenten

klaarblijkelijk aan dit onderzoek hechten. Daarnaast is er de anonimiteitskwestie; een uit

de aard van de zaak gevoelig punt.14 Het lijkt erop dat, sprekend in termen van omvang

(2%), dit punt t6ch van zeer bescheiden betekenis geacht moet worden ter verklaring van

de niet-deelname.

Ten slotte iets over de betekenis van onderzoek-externe factoren. In zekere zin speelt deze

(on)afhankelijkheid ook daar een rol. We doelen hier op de onder 3 genoemde overwegin-

gen inzake het justitiebeleid. Hiertoe rekenen we uitingen die reppen over onvrede met

het toevoegingsbeleid (de lage toevoegingsvergoedingen en de achterstanden bij de

raden, de extra bureaucratie). Niet zelden werd het niet meedoen aan het onderzoek

gelegitimeerd met de redenering dat men in die situatie niet tot een wederdienst aan het

WODC - als onlosmakelijk verbonden met het bekritiseerde justitiebeleid - bereid is. Noga

een stap verder gaat dezelfde bewering als men daaraan toevoegt dat het onderzoek hoe

dan ook gebruikt wordt voor bezuinigingen en verdere stappen op weg naar de afbraak

van de gefinancierde rechtsbijstand. Voor 70/s van de betrokkenen vormde een dergelijke

overweging een argument.15

Door de opgegeven antwoorden in verband te brengen met de gevraagde 'objectieve'

kenmerken kan men nagaan of de verschillende overwegingen om niet aan het onderzoek

mee te doen samenhangen met bepaalde omstandigheden in de werksituatie. Zo kan

14 In dit verband dient melding gemaakt te worden van het feit dat de landelijk deken door een advocatenkantoor

schriftelijk Is benaderd over dit aspect. Kern van de verwoorde reden tot niet-deelname vormde de overweging

dat de anonimiteit niet strikt volledig was. In combinatie met het feit dat het WODC niet als voldoende onafhan-

kelijk van de minister van Justitie werd beschouwd, achtte men het verstrekken van gegevens te riskant.

15 In dit kader werd ook de verwijzing naar de VSAN-brief als een dergelijk argument beschouwd.
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worden getraceerd of bepaalde bezwaren baliebreed leven of juist onder een specifiek

deel ervan. Wanneer gevonden samenhangen van buiten af als geloofwaardig voorkomen,

ligt het in de rede de respondent ook op diens woord te geloven en niet te snel te denken

in termen van sociaal wenselijke excuses.

De eerste hoofdcategorie betrof respondenten die niet tot de onderzoeksgroep behoren,

omdat zij geen (substantiële) praktijk uitoefenen. Het blijkt om een groep te gaan die

geen dwarsdoorsnede van de balie vormt. Voor zover men een kantoor heeft (gehad)

betrof het meer dan gemiddeld een klein kantoor en noemt men zichzelf minder vaak

specialist. Voor de hand liggend is dat deze advocaten ook vaker opgaven dat zij in 1993

geen toevoegingen hadden gedaan.

De tweede hoofdcategorie, de onderzoek-interne redenen (tijdgebrek en omvang enquête,

onderzoek niet van belang voor de balie, geen vertrouwen in anonimiteit), blijken balie-

breed genoemd te worden. Het is niet zo dat een bepaalde categorie opvallend vaak juist
deze overwegingen geeft. Ook de advocaten die geen reden of overige redenen opgeven,

zijn gelijkelijk over de balie gespreid.

De derde hoofdcategorie, de onderzoek-externe bezwaren zijn wèl uit een specifieke hoek

afkomstig, namelijk van advocaten die in 1993 een bovengemiddeld aantal toevoegingen

(d.w.z. meer dan 60) behandeld hebben. Het zijn dus in zeker zin de 'slachtoffers' van het

beleid die het onderzoek om deze reden 'geboycot' hebben, zo zou men kunnen zeggen.

7 Samenvatting

1 De door ons uit het door de orde beschikbare gestelde adressenbestand is een

steekproef getrokken van ongeveer 50% van de balie. Deze steekproef is wat betreft

de beschikbare kenmerken - arrondissement, geslacht en ervaring - representatief

voor de balie als totaal (exclusief eerstejaars stagiaires).

2 De nettorespons op de enquête bedraagt 25%. De respons is representatief voor sekse,

ervaring en kantoorgrootte. Vastgesteld is dat deze respons geen perfecte afspiege-

ling vormt van de geografische spreiding van de balie: het ressort Amsterdam is

ondervertegenwoordigd.

3 Met behulp van een kleine enquête onder de niet-responderenden is getracht inzicht

te krijgen in de betekenis van de bovenstaande afwijkingen door informatie te ver-

zamelen over een aantal kenmerken waarop beide categorieën vergeleken konden

worden. Die opzet is mislukt door de uitermate geringe respons: 180/a.

4 Laatstbedoelde enquête stelt ons wel in staat zicht te krijgen op de motieven van de

niet aan het hoofdonderzoek deelnemende advocaten. De belangrijkste reden die

men opgaf was de omvang van de enquête en tijdgebrek. Daarnaast speelde de-

onvrede van de balie over het beleid inzake de gefinancierde rechtsbijstand, een niet

te verwaarlozen rol. Vooral voor advocaten die veel toevoegingen doen, bleek dit een

motief tot niet-deelname.
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Tabellen bij hoofdstuk 2

Tabel 1: Aantal uitbetaalde toevoegingen In de periode 1968-1993

19,68

toevoegingen civiel

aantal 31.200

index (1968=100) 100

aantal per 100.000 inwoners 244

index (1968=100) 100

aantal per advocaat1 16

index (1968=100) 100

toevoegingen straf

aantal 15.740

index (1968=100) 100

aantal per 100.000 inwoners 123

index (1968=100) 100

aantal per advocaat1 8

index (1968=100) 100

1973 1978 1983 1988 1993

64.900 119.900 203.900 242.600 266.700

208 384 654 778 855

481 857 1.416 1.639 1.739

197 351 580 672 713

28 37 45 43 35

175 231 281 269 219

18.300 28.300 44.400 57.500 71.900

116 180 282 365 457

136 202 308 388 469

111 164 250 315 381

8 9 10 10 9

100 113 125 125 113

1 Per 31 december op het tableau Ingeschreven advocaten.

Bron: Ministerie van Justitie, maandelijkse opgaven door de gerechten/JUFIS (DGR)
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Tabel 2: Nominale uitgaven aan toevoegingen in de periode 1968-1993
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1968 1973 1978 1983 1988 19931

toevoegingen civiel

uitgaven (x f 1000) 7.900 28.500 75.000 143.100 152.700 200.800

index (1968=100) 100 361 949 1.811 1.933 2.542

uitgaven per 100.000 inwoners2 62 212 536 884 1.031 1.309

index (1968=100) 100 342 869 1.610 1.671 2.121

toevoegingen straf3

uitgaven (x f 1000) 1.800 5.000 26.100 48.200 65.900 89.300

index (1968=100) 100 267 -1.396 2.578 3.524 4.775

uitgaven per 100.000 inwoners2 15 37 187 335 445 582

index (1968=100) 100 254 1.277 2.292 3.046 3.984

1 Exclusief wijzigingen als gevolg van de nieuwe voorschotregeling.

In 1991 is het BTW-tarief verhoogd van 6% naar 18,5%: hiervoor is niet gecorrigeerd.

2 x f 1000.

3 Inclusief Inverzekeringstellingen.

Bron: Ministerie van Justitie, DGR.

Tabel 3: Uitgaven per toevoeging' in de periodeI> 1968-1993

1968 1973 1978 1983 1988 19932

toevoegingen civiel

nominaal 253 439 626 702 629 674

index (1968=100) 100 174 247 277 249 266

reéei3 780 1.001 978 851 716 674

index (1968=100) 100 128 125 109 92 86

toevoegingen straf4

nominaal 119 230 793 913 958 934

index (1968=100) 100 193 666 767 805 785

reéel3 367 524 1.238 1.107 1.091 934

index (1968=1 00) 100 143 338 302 298 255

1 Exclusief de eigen bijdrage.

2 In 1991 is het BTW-tarief verhoogd van 6% naar 18,5%: hiervoor is gecorrigeerd.

3 Deflatie met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

4 Exclusief inverzekeringstellingen.

Bron: Ministerie van Justitie, DGR.
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Tabellen bij hoofdstuk 5

Tabel 1: Deelnemende advocaten naar tijdsbesteding aan en aandeel omzet uit toe-

voegingen (1993)

alle deelnemende advocaten alleen de advocaten die beide

vragen beantwoord hebben

tijdsbesteding

toevoegingen

aandeel omzet

toevoegingen

tijdsbesteding

toevoegingen

aandeel omzet

toevoegingen

(n=657)1 % (n=586)2 % (n=578)3 % (n=578)3

1- 10% 32,1 27,0 27,2 26,3

11- 20% 9,6 12,5 9,7 12,5

21- 40% 16,9 18,6 18,0 18,7

41- 60% 17,0 14,7 18,7 14,9

61- 80% 14,9 15,7 16,1 15,9

81-100%5 9,4 11,6 10,4 11,8

totaal 100 100 100 100

gemiddeld 38 40 41 40

i
2

9 onbekend.

80 onbekend.

3 88 onbekend.

4 7 deelnemers met 0% tijd als missing geteld.

5 2 advocaten besteden 100% van hun tijd aan toevoegingen en 20 advocaten 95% of meer.

Toelichting: Men leze de tabel als volgt. Van alle deelnemende advocaten heeft 32% een tijdsbesteding aan toevoe-

gingen tussen 1-10%, terwijl 27% een omzet heeft die voor 1-10% uit toevoegingen afkomstig is. Van alle advocaten

die beide vragen beantwoord hebben, gaat het respectievelijk om 27% en 26%.



Bijlage S 1 66

Tabel 2: Aantal rechtsterreinen binnen de toevoegpraktijk van advocaten naar omvang van

de toevoegpraktijk (1993)

aantal toevoegterreinen alle deelnemende

advocaten

advocaten met minder

toevoegingen dan

gemiddeld (1-79)

advocaten met meer

toevoegingen dan

gemiddeld (80 of meer)
(n=545) % (n=312) % (n=233)

1 8,6 12,2 3,9

2 8,3 12,8 2,1

3 9,4 14,1 3,0

4 13,9 18,6 7,7

5 11,9 12,8 10,7

6 11,4 7,7 16,3

7 11,9 9,0 15,9

8 9,0 5,8 13,3

9 6,1 3,5 9,4

10 4,4 2,2 7,3

11 3,9 0,6 8,2

12-15 1,3 0,6 2,1

totaal 100 100 100

gemiddeld aantal 5,5 4,4 6,9

Tabel 3: Vergelijking deelnemers - niet-deelnemers aan gefinancierde rechtsbijstand (1993)

naar sekse (in %, n=822)

sekse deelnemers 1993 niet-deelnemers 1993

man

vrouw

75,5

92,7

24,5

7,3

totaal 79,8 20,2

X2-toets: significant, p<0,01.

Tabel 4: Vergelijking deelnemers - niet-deelnemers aan gefinancierde rechtsbijstand (1993)

naar leeftijd (in %, n=823)

leeftijd deelnemers 1993 niet-deelnemers 1993

25-29 jaar 94,4 5,6

30-39 jaar 80,1 19,9

40-49 jaar 79,0 21,0

50-59 jaar 63,9 36,1

60 jaar en ouder 84,4 15,6

totaal 79,8 20,0

X2-toets: significant, p<0.01.
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Tabel 5: Vergelijking deelnemers - niet-deelnemers aan gefinancierde rechtsbijstand (1993)

naar ervaring' (in %, n=829)

ervaring

1- 4 jaar

4-11 jaar

12 jaar en meer

totaal

deelnemers 1993 niet-deelnemers 1993

89,2

78,8

73,5

10,8

21,2

26,5

80,0 20,0

t Ervaring Is gecorrigeerd voor onderbrekingen in loopbaan.

X2-toets: significant, p<0,01.

Tabel 6: Vergelijking deelnemers - niet-deelnemers aan gefinancierde rechtsbijstand (1993)

naar positie op kantoor (in %, n=829)

positie op kantoor deelnemers 1993 niet-deelnemers 1993

partner 76,9 23,1

advocaat-medewerker 81,8 18,2

stagiaire 93,3 6,7

totaal 80,0 20,0

X2-toets: significant, p<0,01.

Tabel 7: Vergelijking deelnemers - niet-deelnemers aan gefinancierde rechtsbijstand naar

grootte van kantoor' (in %, n=822)

kantoorgrootte deelnemers 1993 niet-deelnemers 1993

solo 94,1 5,9

2- 5 91,6 8,4

6-20 84,0 16,0

21-40 47,1 52,9

41 en meer 42,6 57,4

totaal 80,4 19,6

1 Kantoorgrootte - som van aantal partners, aantal medewerkers en stagiaires.

X2-toets: significant, p<0,01.
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Tabel 8: Vergelijking deelnemers - niet-deelnemers aan gefinancierde rechtsbijstand naar

vestigingsituatie1 (n=822)

vestiging in aantal in omvang grootste deelnemers 1993 niet-deelnemers 1993

buitenland? Nederland vestiging k %

nee 1 88,7 11,3

nee meer 1-10 90,2 9,8

nee meer 11 of meer 67,0 33,0

ja meer 39,4 60,6

totaal 79,9 20,1

1 Vestigingesituatie: aantal en omvang grootste vestiging van het kantoor.

X2-toets: significant, p<0,01.

Tabel 9: Vergelijking deelnemers - niet-deelnemers aan gefinancierde rechtsbijstand naar

omvang vestigingsplaats) (in %, n=822)

omvang vestigingsplaats deelnemers 1993 niet-deelnemers 1993

5.000- 20.000 inwoners 91,5 8,5

20.000- 50.000 90,8 9,2

50.000-100.000 95,7 4,3

100.000-150.000 82,4 17,6

150.000-250.000 84,0 16,0

250.000+ 62,2 37,8

totaal 79,7 20,3

t Omvang vestigingsplaats: aantal inwoners.

X2-toets: significant, p<0,01. Variantie-analyse F-toets: significant, p<0,01.

Tabel 10: Vergelijking deelnemers - niet-deelnemers aan gefinancierde rechtsbijstand naar

financieel belang van toevoegingspraktijk voor kantoor' (In %, n=782)

aandeel gefinancierde praktijk deelnemers 1993 niet-deelnemers 1993

in kantooromzet

0% (nam niet deel) 0 100

1- 5% 51,0 49,0

6-20% 83,8 16,2

21-40% 98,4 1,6

41-70% 100 0

71% en meer 100 0

totaal 80,2 19,8

1 Kantooraandeel inclusief eigen aandeel respondent.

X2-toets: significant, p<0,01.
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Tabel 11: Vergelijking deelnemers - niet-deelnemers aan gefinancierde rechtsbijstand naar

specialisatie (in %, n=818)

specialisatie deelnemers 1993 niet-deelnemers 1993

ja, nu

in toekomst

nee

75,2

91,7

95,1

24,8

8,3

4,9

totaal 79,8 20,2

X2-toets: significant, p<0,01.

Tabel 12: Vergelijking deelnemers - niet-deelnemers aan gefinancierde rechtsbijstand naar

aantal werkuren per week (In %, n=828)

aantal werkuren per week deelnemers 1993 , niet-deelnemers 1993

10-34 88,1 11,9

35-50 84,4 15,6

51 of meer 71,9 28,1

totaal 80,1 29,9

X2-toets: significant, p<0,01.

Tabel 13: Vergelijking deelnemers - niet-deelnemers aan gefinancierde rechtsbijstand naar

aantal terreinen In de totale praktijk' (in %, n=831)

aantal terreinen praktijk deelnemers 1993 niet-deelnemers 1993

1- 3 50,0 50,0

4- 6 57,6 42,4

7- 9 79,1 20,9

10-14 90,9 9,1

15-19 97,4 2,6

20-25 94,1 5,9

totaal 80,0 20,0

1 Maximale omvang totale praktijk: 25 terreinen.

X2-toets: significant, p<0,01.
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Tabel 14: Vergelijking deelnemers - niet-deelnemers aan gefinancierde rechtsbijstand naar

aard van de rechtsterreinen waarop men werkzaam Is (n=831)

rechtsterrein deelnemers 1993 niet-deeln. 1993 n X2-toets

% s/o p.

administratief/bestuursrecht 90,3 9,7 473 <0,01

ambtenarenrecht 93,3 6,7 165 <0,01

arbeidsrecht 83,8 16,2 690 <0,01

bankrecht 54,3 45,7 175 <0,01

belastingrecht 81,6 18,4 174 ns

bouwrecht 85,1 14,9 261 0,01

computerrecht 70,4 29,6 98 0,01

consumentenrecht 96,1 3,9 383 <0,01

distributie/vertegenwoordiging 68,8 31,2 231 <0,01

Europees/internationaal recht 68,2 31,8 201 <0,01

failiissementsrecht 82,6 17,4 517 0,02

gezondheidsrecht 90,6 9,4 191 <0,01

huurrecht 90,0 10,0 561 <0,01

intellectuele eigendom/media 79,4 20,6 209 ns

milieurecht 77,9 22,1 181 ns

ondernemingsrecht 75,8 24,2 542 <0,01

onroerend-goedrecht 81,2 18,8 303 ns

personen- en familierecht 95,4 4,6 592 <0,01

ruimtelijke ordening 86,9 13,1 222 <0,01

sociale-zekerheidsrecht 97,8 2,2 416 <0,01

strafrecht 97,4 2,6 463 <0,01

vervoersrecht 76,0 24,0 129 ns

verzekeringsrecht/aansprakelijkheid 98,7 12,3 486 <0,01

vluchtelingen-/asielrecht 98,9 1,1 89 <0,01

vreemdelingenrecht 99,3 0,7 139 <0,01

handels-/vermogensrecht 79,1 20,9 43 ns

anders/overigen 83,0 17,0 - 53 ns

totaal 80,0 20,0 831

ns = niet significant.
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Tabel 15: Gemiddeld aantal toevoegterreinen, commerciële terreinen en totaalaantal

terreinen naar kantoorgrootte (1993)
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kantoorgrootte aantal toevoeg-

terreinen

aantal commer-

ciële terreinen)

totaal aantal

terreinen

1 5,6 5,2 10,8

2- 5 5,8 5,2 11,1

6-20 3,9 5,4 9,3

21-40 1,1 5,6 6,8

41 of meer 1,2 5,2 6,5

alle advocaten 4,3 5,3 9,6

n 696 695 820

t Op deze terreinen uitsluitend betaalde zaken.

Tabel 16: Vergelijking enquêtes 1979-1993 naar sekse

sekse 1979 1993

46 (n=1.090) % (n=822)

man 82,7 75,1

vrouw 17,3 24,9

totaal 100

X2-toets (LAPAR test): significant, p<0,01.

Tabel 17: Vergelijking enquêtes 1979-1993 naar ervaring

aantal jaren praktijkervaring

100

1979 1993

45 (n=1.093) W (n=829)

1- 4 34,2 29,6

5-11 31,5 33,5

12+ 34,3 36,9

1-10 63,2 59,5

11-20 13,6 30,6

21-30 12,1 7,2

31+ 11,1 2,7

totaal 100 100

X2-toets (N PAR test): significant, p=0,018 - p<0,01.
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Tabel 18: Vergelijking enquêtes 1979-1993 naar kantoorgrootte
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kantoorgrootte 1979 1993

% (n=1.077) % (n=821)

1 19,1 14,5

2- 5 41,3 34,8

6-20 28,9 31,3

21-40 8,9 6,3

41+ 1,8 13,2

totaal 100 100

' Kantoorgrootte = sommering van alle binnen het kantoor werkzame advocaten.

X2-toets (NPAR-test): significant, p<0,01.

Tabel 19: Vergelijking enquêtes 1979-1993 naar aantal toevoegingen per advocaat

aantal toevoegingen 1979 1993

% (n=1.079) % (n=712)

geen 5,5 23,5

1- 9 9,1 10,4

10- 79 64,4 33,4

80-149 16,6 21,1

150-250 3,9 10,4

251+ 0,6 1,3

totaal 100 100

X2-toets (NPAR-test): significant, p<0,01.

Tabel 20: Vergelijking enquêtes 1979-1993 naar aandeel tijd besteed aan toevoegingen

% tijd besteed aan toevoegingen 1979 1993

% (n=1.060) % (n=830)

geen 5,6 20,8

1- 10 12,2 25,4

11- 20 8,6 7,6

21- 40 16,8 13,4

41- 60 20,1 13,5

61'- 80 20,8 11,8

81-100 16,0 7,5

totaal 100 100

X2-toets (NPAR-test): significant, p<0,01.
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Tabel 21: Vergelijking enquétes 1979-1993 naar gemiddelde tijd per toevoeging) naar

kantoorgrootte

kantoorgrootte 1979 1993

Wo 4b

1 33,9 15,8

2- 5 25,4 13,5

6-20 22,4 16,2

21-40 25,4 18,4

41+ 20,6 27,6

totaal 26,1 15,9

1 Gemiddelde tijd: aantal uren per advocaat aan toevoegingen per week maal 47 gedeeld door het aantal

toevoegingen per jaar.

Tabel 22: Deelname aan gefinancierde rechtsbijstand,naar sekse, 1979 en 1993

sekse

173

deelnemers 1979 deelnemers 1993

(n=1.090) % (n=822)

man

vrouw

93,7 75,5

98,9 92,7

totaal 94,6 79,8

Tabel 23: Deelname aan gefinancierde rechtsbijstand naar ervaring, 1979 en 1993

aantal jaren praktijkervaring deelnemers 1979 deelnemers 1993

% (n=1.093) % (n=829)

1- 4 99,5 89,2

5-11 96,8 78,8

12+ 87,7 73,5

1-10 98,4 83,4

11-20 90,6 78,3

21-30 85,6 58,3

31+ 87,6 81,8

totaal 94,6 80,0
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Tabel 24: Deelname aan gefinancierde rechtsbijstand naar kantoorgrootte, 1.979 en 1993

kantoorgrootte

174

deelnemers 1979 deelnemers 1993

% (n=1.077) % (n=821)

1 98,1 94,1

2- 5 98,7 91,6

6-20 92,3 84,0

21-40 81,3 47,1

41+ 73,7 42,6

totaal 94,7 80,4

Tabel 25: Deelname aan gefinancierde rechtsbijstand naar positie op kantoor, 1979 en 1993

positie op kantoor deelnemers 1979 deelnemers 1993

% (n=1.074) % (n=829)

partnerldirecteur 92,3 76,9

advocaat-medewerker 95,5 81,8

zelfstandig werkzaam 97,0 nvt

stagiair 99,6 93,3

totaal 94,7 80,0

Tabel 26: Gemiddelde percentage tijdsbesteding aan toevoegingen naar sekse, 1979 en 1993

sekse 1979

Wo (n=1.056)

1993

% (n=819)

man

vrouw

44,7

68,4

25,0

45,5

totaal 48,8 30,1
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Tabel 27: Gemiddelde percentage tijdsbesteding aan toevoegingen naar ervaring, 1979 en

1993

ervaring in jaren 1979 1993

(n=1.059) (n=826)

1- 4 63,5 37,1
5-11 48,5 28,8

12+ 34,3 25,6

1-10 57,0 32,8

11-20 35,1 27,8

21-30 32,7 17,4

31+ 36,3 29,9

totaal 48,8 30,1

Tabel 28: Gemiddelde percentage tijdsbesteding aan toevoegingen naar kantoorgrootte, 1979

en 1993

kantoorgrootte 1979 1993

(n=1.044) (n=819)

1 59,6 47,9

2- 5 56,0 41,2

6-20 41,9 25,9

21-40 23,8 5,4

41+ 10,7 4,1

totaal 48,8 30,3

Tabel 29: Gemiddelde percentage tijdsbesteding aan toevoegingen naar positie, 1979 en 1993

positie op kantoor 1979 1993

(n=1.041) (n=826)

partner/directeur 42,6 29,5

advocaat-medewerker 47,9 28,2

stagiaire 65,2 36,5

totaal 48,7 30,1
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Tabel 30: Geografische herkomst cliëntèle van advocaten naar grootte van plaats waar

kantoor gevestigd is (1993)
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ontvang vestigingsplaats herkomst cliëntèle

% lokaal % uit regio % verder weg % totaal

5.000- 10.000 26,7 61,7 11,7 100 (n= 3)

10.000- 20.000 47,3 33,6 19,1 100 (n= 44)
20.000- 50.000 51,9 31,9 16,2 100 (n=119)

50.000-100.000 56,1 31,4 12,5 100 (n=140)

100.000-150.000 51,6 30,0 18,4 100 (n=131)

150.000-250.000 47,5 29,0 23,5 100 (n= 98)

250.000+ 44,0 19,9 36,0 100 (n=280)

alle respondenten 49,0 27,4 23,6 100 (n=823)

Varlantie-analyse F-toets: significant, p<0,01.

Tabel 31: Gemiddeld percentage cliënten afkomstig uit eigen gemeente of regio naar

kantoorgrootte (1993)

kantoorgrootte % cliënten

lokaal of regio

1 83,2 118

2- 5 82,8 285

6-20 79,9 256

21-40 66,4 49

41+ 49,0 108

totaal 76,5 816

Varlantie-analyse F-toets: significant, p<0,01.
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Tabel 32: Percentage op afzonderlijke rechtsterreinen werkzame advocaten naar sekse'

177

(1993)
t

rechtsterrein % werkzaam significantie-

t t h t

mannen vrouwen

oe s van e

verschilt

toevoegterrein

administratief/bestuursrecht 56,9 56,6 ns

consumentenrecht 45,7 48,3 ns

gezondheidsrecht 21,6 27,3 ns

huurrecht 67,8 65,9 ns

personen- en familierecht 66,5 84,9, s

sociale-zekerheidsrecht 45,4 63,9 s

strafrecht 53,8 61,5 ns

vluchtelingen-/asielrecht 10,6 11,7 ns

vreemdelingenrecht

gemengd terrein

14,8 22,4 s

ambtenarenrecht 21,1 16,1 ns

arbeidsrecht 82,4 84,9 ns

bouwrecht 36,6 15,6 s

ruimtelijke ordening 30,4 14,6 s

verzekeringsrecht/aansprakelijkheid 57,7 60,0 ns

anders/overige

commercieel terrein

6,0 7,8 ns

bankrecht 25,7 7,8 s

belastingrecht 22,6 15,6 s

computerrecht 14,0 5,4 s

distributie/vertegenwoordiging 30,7 19,5 s

Europees/internationaal recht 26,3 18,1 s

faillissementsrecht 66,3' 50,2 s

intellectuele eigendom / media 28,3 16,6 s

milieurecht 25,2 11,7 s

ondernemingsrecht 71,1 47,3 s

onroerend-goedrecht 40,5 24,4 s

vervoersrecht 18,4 6,3 s

handels-/vermogensrecht 4,9 6,3 ns

t De percentages tellen niet op tot 100% omdat elke advocaat op meerdere terreinen werkzaam is.

2 s = significant (p<0,05), ns = niet significant.
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Tabel 33: Samenhang van maatschappelijk engagement tijdens de studie en de keuze van het

type eerste kantoor (1993)

engagement type eerste kantoor

tijdens de studie algemene/

familiepraktijk

sociale

praktijk

commerciële

praktijk

totaal

niet 52,9 4,6 42,5 100 (n=518)

enigszins 54,5 12,8 32,8 100 (n=235)

sterk 48,0 32,0 20,0 100 (n= 50)

totaal 53,1 8,7 38,2 100 (n=803)

X2-toets: significant, p<0,o1.
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Tabellen bij hoofdstuk 6

Tabel 1: Mening van advocaten over het inschrijfbeleid in het algemeen (afzonderlijke

Items)

1 In het algemeen is het gerechtvaardigd dat

deelname aan de gefinancierde rechtsbijstand

aan voorwaarden wordt gebonden (n=819)

2' Inschrijfvoorwaarden zullen veelverandering

in de dienstverlening betekenen (n=814)

3 Inschrijfvoorwaarden stimuleren de

kwaliteit van de dienstverlening (n=817)

4 Inschrijfvoorwaarden leiden niet tot veel extra

administratief werk voor de advocaat (n=817)

5 Inschrijfvoorwaarden maken het aanbod

van de dienstverlening voor de cliënt meer

doorzichtig (n=818)

6 Inschrijfvoorwaarden bevorderen een

efficiëntere dienstverlening (n=817)

7' Inschrijfvoorwaarden drijven goede

advocaten niet weg uit de gefinancierde

rechtsbijstand (n=815)

8' Inschrijfvoorwaarden werken niet

verstarrend op de praktijkontwikkeling van

de advocaat (n=817)

9 Inschrijfvoorwaarden dragen bij tot een

betere organisatie van de gefinancierde

rechtsbijstand (n=818)

10' Het stellen van inschrijfvoorwaarden

vormt geen doublure van de taak van de

Raden van toezicht (n=813)

oneens deels

oneens

eens

noch

oneens

deels

eens

eens

19,4 9,3 9,8 22,0 39,6

28,1 21,5 15,5 16,8 18,1

27,8 12,5 14,1 29,1 16,5

43,3 23,1 17,4 5,6 10,5

32,3 11,7 19,8 20,7 15,6

36,4 12,0 20,4 20,1 11,1

29,3 24,4 17,7 7,6 21,0

28,2 26,8 19,6 8,8 16,6

30,6 9,5 26,5 19,7 13,7

19,6 16,6 32,6 9,1 22,1

' In de vragenlijst waren deze Items omgekeerd geformuleerd: 'weinig' i.p.v. 'veel' (tem 2), 'wel' i.p.v. 'niet' (items

7 en 8), 'een' I.p.v. 'geen' (tem 10).
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Tabel 2: Mening van advocaten over het minimumaantal toevoegingen per Jaar
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mening over minimumngrm alle exclusief wel minimum

respondenten geen mening stellen

% (n=833) % (n=539) % (n=164)

geen minimum 45,0 69,6

wel een minimum-stellen 19,7 30,4 100

namelijk: 1- 10 10,3 16,0 52,4

11- 20 2,9 4,5 14,6

21- 40 3,6 5,6 18,3

50- 75 2,6 4,1 11,4

80-300 0,2 0,4 1,2

geen mening / geen antwoord 35,3

totaal . 100 100

Tabel 3: Mening van advocaten over het maximumaantal toevoegingen per jaar

mening over maximumnorm alle exclusief wel maximum

respondenten geen mening stellen

% (n=833) % (n=514) % (n=215)

geen maximum stellen 35,9 58,2

wel een maximum stellen 25,8 41,8 100

namelijk: 20- 60 0,6 1,0 2,3

100-180 5,4 8,8 20,9

200-225 5,8 9,3 22,3

250 10,6 17,1 40,9

275-300 2,3 3,7 8,8

350-500 1,2 1,9 4,7

geen mening / geen antwoord 38,3

totaal 100 100
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Tabel 4: Verklaring van de mening over de invulling van het inschrijfbeleid vanuit persoons-,

kantoor- en praktijkkenmerken en de algemene mening over Inschrijfbeleid via

multipele-regressie-analyse (pairwise deletion)1

mening over voor-

waarden 19942

mening over

minimum3

mening over

maximum4

algemene attitude to.v. inschrijving5 -0,52 -0,32 -0,23

persoons-/loopbaankenmerken

ervaring in advocatuur

positie op kantoor 6 0,12 0,11

sekse (man-vrouw) 0,14

engagement tijdens studie

eerste kantoor sociaal ' 0,09 '

geen bijscholing gevolgd -0,09 '

kantoor-/omgevingskenmerken

kantoorgrootte

gemeentegrootte

praktijkkenmerken 1993

0,10

deelnemer? '

% tijd toevoegingen advocaat -0,12 -0,23

totaal aantal terreinen '

specialist 8

geen lid specialisatievereniging '

aantal werkuren per week 0,13 '

R2 0,29 0,14 0,06

1 Weergegeven zijn de gestandaardiseerde regressiecoéfficiénten (betá s) die significant zijn bij p<0,05; * is niet

significant.

2 Mening over inschrijfvoorwaarden: 1 = te ruim, 2 = goed, 3 = te streng.

3 Mening over minimum: 1 = voor hoger min., 2 = voor gelijk/ lager min., 3 = neutraal, 4 = tegen minimum.

4 Mening over maximum: 1 = voor lager max., 2 = voor gelijk/ hoger max., 3 = neutraal. 4 ='tegen maximum.

5 Items 1 en-3 t/m 10: hoe hoger hoe meer eens.

6 1 = partner, 2 = advocaat-medewerker en 3 = stagiaire.

7 1 = wel en 2 = geen deelname aan gefinancierde rechtsbijstand.

8 1 = reeds specialist. 2 = van plan zich te specialiseren, 3 = geen van beide.
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Tabel 5: Verklaring van de mening over de relevantie van deskundigheidsvoorwaardent

vanuit persoons-, praktijk- en kantoorkenmerken en de algemene attitude t.o.v.

het inschrijfbeleid via multipele-regressie-analyse2

algemene attitude t.o.v.

inschrijving5

persoons-/loopbaankenmerken

ervaring in advocatuur

positie op kantoor6

sekse (man-vrouw)

engagement tijdens studie

eerste kantoor sociaal

geen bijscholing gevolgd

kantoor-/omgevingskenmerken

kantoorgrootte

gemeentegrootte

praktijkkenmerken 1993

deelnemer?

% tijd toevoegingen advocaat

totaal aantal terreinen

specialist8

geen lid spec.vereniging

aantal werkuren per week

R2

voorwaarden met voorwaarden zonder draagvlak

draagvlak

2 en 3: 5 en 7: 1: aantal 4: aantal 6: oordeel

aandacht3 bijscholing4 toev. toev.terr. commissie

0,38 0,39 0,28 0,30 0,32

0,07 0,12

0,11 0,12 ' • '

-0,08 '

t

0,17 0,08

-0,11 0,23 -0,15 -0,09

-0,13 -0,07 -0,09 '

-0,08

`

'

0,22 0,19 0,15 0,16 0,14

1 Relevantie deskundigheidsvoorwaarden: 1 = geheel niet, 2 = enigszins, 3 = zeer relevant.

2 Weergegeven zijn de gestandaardiseerde regressiecoéfficiénten (betá s) die significant zijn bij p<0,05; * la niet

significant.

3 Minimumpercentage tijdsbesteding en minimumaantal zaken.

4 Deelname aan werkgroepen en bijscholing.

5 Items 1 en 3 t/m 10: hoe hoger, hoe meer eens.

6 1 = partner, 2 = advocaat-medewerker en 3 = stagiaire.

7 1 = wel en 2 = geen deelname aan gefinancierde rechtsbijstand.

8 1 = reeds specialist, 2 = van plan zich te specialiseren. 3 = geen van belde.
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Tabel 6: Aantal toevoegingen per rechtsterrein naar de mate van deskundigheid van de

advocaat (1993)

183

rechtsterrein aantal

toe-

voegingen

% toevoegingen gedaan door advo-

caten die hun eigen deskundigheid

kwalificeren als

niet of redelijk goed of

matig volledig

toevoegterrein

administratief/bestuursrecht 1.584 23,4 32,3 44,3

consumentenrecht 1.359 12,6 43,7 43,7

gezondheidsrecht 678 14,0 37,5 48,5

huurrecht 2.144 9,6 22,3 68,1

personen- en familierecht 11.592 1,4 6,4 92,1

sociale-zekerheidsrecht 3.547 12,2 22,1 65,7

strafrecht 7.100 5,9 18,6 75,5

vluchtelingen-/asielrecht 2.295 0,8 1,9 97,3

vreemdelingenrecht

gemengd terrein

1.968 3,2 8,2 88,6

ambtenarenrecht 256 29,7 19,9 50,4

arbeidsrecht 5.466 3,4 13,0 83,6

verzekeringsrecht/aansprakelijkheid

commercieel terrein

1.393 16,4 31,4 52,1

faillissementsrecht 261 10,0 31,4 58,6

ondernemingsrecht 268 11,2 41,0 47,8

totaal 39.911 6,2 15,7 78,0
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Tabellen bij hoofdstuk 7

Tabel 1: Voor 1994 Ingeschreven advocaten bij de Raad voor rechtsbijstand naar ressort

ressort gegevens Raden voor rechtsbijstand woDC-enquéte

(n=7595) (n=817)

0b abs. %

Amsterdam 53,8 1.557 67,41

Arnhem 76,7 706 83,1

Den Bosch 80,6 984 88,31

Den Haag 62,6 1.334 87,5

Leeuwarden 79,6 340 86,4

Nederland totaal 64,8 4.921 75,01

1 significante verschillen (X2-toets): A'dam (p<0,01), Den Bosch (p=0,02) en Nederland (p<0,01).

Tabel 2: Verband tussen inschrijving voor 1994 en het aantal toevoegingen gedaan in 1993

(n=819)

aantal toevoegingen 1993 % advocaten

ingeschreven in 1994

geen 14,1

1- 9 67,6

10- 24 89,4

25- 79 98,6

80-149 100,0

150 en meer 98,8

onbekend 76,3

totaal 75,1

X2-toets: significant, p<0,01.'
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Tabel 3: Verband tussen Inschrijving voor 1994 en de tijdsbesteding aan toevoegingen In

1993 (n=816)

% tijdsbesteding aan toevoegingen 1993 % advocaten

ingeschreven in 1994

0 15,5

1- 10 75,1

11- 20 93,4

21- 40 97,2

41- 60 100,0

61-100 98,8

totaal 75,1

X2-toets: significant, p<0,01.

Tabel 4: Gewenste wijziging in het aantal toevoegingen in 1994 ten opzichte van 1993

(n=391)

gewenst aantal toevoegingen 1994 t.o.v. 1993 % respondenten

minder 33,0

100-275 minder 1,0

50- 99 minder 5,1

25- 49 minder 10,8

10- 24 minder 16,1

ongeveer even veel (+/- 9) 38,1

meer 28,9

10- 24 meer 12,3

25- 49 meer 11,2

50- 99 meer 3,6

100-155 meer 1,8

totaal 100

gemiddeld 0,9 minder
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Tabel 5: Relatie tussen het aantal toevoegingen gedaan in 1993 en het gewenste aantal

toevoegingen voor 1994 (n=391)

187

aantal toevoegingen gemiddeld gewenst gewenst gemiddelde

in 1993 aantal toe- gemiddeld gemiddeld verandering

voegingen minimum maximum t.o.v.

in 1993 1994 1994 19931

geen 0 6,2 8,2 + 7,2 (n= 5)

1- 9 5,6 8,9 17,6 + 7,7 (n= 25)

10- 24 15,9 12,7 23,9 + 2,4 (n= 49)

25- 79 52,2 37,1 64,4 - 1,5 (n=113)

80-149 110,2 95,4 132,8 + 3,9 (n=128)

150-250 187,5 153,6 202,4 - 9,5 (n= 64)

251+ 340,7 261,3 300,0 -60,1 (n= 7)

totaal 90,3 74,0 104,8 - 0,9 (n=391)

1 +7,2 betekent dat men gemiddeld In 1994 7,2 toevoegingen meer wil doen dan in 1993.

Tabel 6: Persoonlijke aspiratie voor de komende vijf jaar met betrekking tot te besteden tijd

aan particulieren op toevoegingsbasis (n=633)

aantal toevoegingen aspiratie m.b.t. te besteden tijd aan toevoegingen over 5 'jaar

in 1993 stoppen vermin- gelijk uitbreiden totaal

deren blijvend

geen 99,9 nvt nvt 0,1 100% (n=132)

1- 9 38,5 18,5 41,5 1,5 100% (n= 65)

10-79 21,1 49,1 28,4 1,4 100% (n=218)

80 of meer 3,2 61,9 31,2 3,7 100% (n=218)

totaal 15,6 50,7 31,3 2,4 100% (n=501)

X2-toets: significant, p<0,01.
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Tabel 7: Rek In de toevoegingspraktijk van, advocaten naar het in 1994 gewenste aantal

toevoegingen (n=434)
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aantal toevoegingen percentage gewenst gewenst gemiddeld verschil

dat men in 1994 respondenten gemiddeld gemiddeld tussen gewenst

wenst te doen minimum maximum minimum en

1994 1994 maximum

0- 9 5,3 3,3 8,2 4,9 (n= 23)

10- 24 14,7 10,3 19,4 9,1 (n= 64)

25- 79 32,7 35,3 62,9 27,6 (n=142)

80-149 26,7 91,0 130,4 39,4 (n=116)

150-250 18,0 164,9 216,5 51,6 (n= 78)

251-500 2,5 293,5 327,3 33,8 (n= 11)

totaal2 100 74,6 105,9 31,3 (n=434)

1 De zogenaamde 'rek'.

2 Het totale gemiddelde aantal dat men in 1994 wenst te doen, is 90.3.

Tabel 8: Aantal genoemde voorkeurterreinen voor 1994 per advocaat (n=604)

aantal voorkeurterreinen % advocaten

geen voorkeur 5,0

1 voorkeur genoemd 12,7

2 voorkeuren 16,9

3 voorkeuren 16,7

4 voorkeuren 13,9

5 voorkeuren 9,9

6 voorkeuren 9,4

7-11 voorkeuren 15,3

totaal 100

gemiddeld 3,8
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Tabel 9: Percentage Ingeschreven advocaten dat voldoet aan norm 1: een minimumpercen-

tage tijdsbesteding per rechtsterrein

rechtsterrein aantal

advocaten

% dat voldoet aan de norm van

minimaal

(=100%) 5% 10% 20%

toevoegterrein

administratief/bestuursrecht 187 53,3 21,4 9,6

consumentenrecht 208 49,5 15,4 2,4

gezondheidsrecht 65 47,7 24,6 9,2

huurrecht 307 63,5 29,0 6,8

personen- en familierecht 421 81,0 62,7 34,4

sociale-zekerheidsrecht 259 59,8 29,7 9,3

strafrecht 347 76,9 47,3 16,4

vluchtelingen-/asielrecht 50 72,0 64,0 32,0

vreemdelingenrecht

gemengd terrein

.93 60,2 40,9 16,1

ambtenarenrecht 65 43,1 10,8 6,2

arbeidsrecht 388 82,2 58,8 26,3

verzekeringsrecht/aansprakelijkheid

commercieel terrein

230 56,1 27,4 9,6

faillissementsrecht 94 64,9 42,6 19,1

ondernemingsrecht 60 66,7 36,7 13,3
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Tabel 10: Aantal toevoegingen dat maximaal moet worden herverdeeld en herverdelingsiast

per overgebleven advocaat bij toepassing van norm 1 (een minimumpercentage

tijdsbesteding per rechtsterrein)

rechtsterrein aantal aantal toevoegingen die moeten herverdelings-

advo- toevoe- worden herverdeelde bij last per over-

caten gingen norm van minimaal gebleven advo-

(=100%) caat bij norm

5% tijd 10% tijd van minimaal

abs. % abs. % 5% 10%

toevoegterrein

administratief/bestuursrecht 187 1.584 0 - 105 6,6 - 2,6

.consumentenrecht 208 1.359 6 0,4 467 34,3 0,1 14,6

gezondheidsrecht 65 678 0 - 0 - - -

huurrecht 307 2.144 0 - 322 15,0 - 3,6

personen- en familierecht 421 11.567 0 - 0 - - -

sociale-zekerheidsrecht 259 3.547 0 - 699 19,7 - 9,1

strafrecht 347 7.075 493 7,0 1.889 26,7 1,8 11,5

vluchtelingen-/asielrecht 50 2.155 93 4,4 133 6,3 2,6 4,2

vreemdelingenrecht 93 1.888 250 13,2 430 22,8 4,5 11,3

gemengd terrein

ambtenarenrecht 65 253 33 13,3 99 49,9 1,2 14,1

arbeidsrecht 388 5.466 0 - 0 - - -

verzekeringsrecht/ 230 1.393 _ 0 - 264 18,9 - 4,2

aansprakelijkheid

commercieel terrein

faillissementsrecht 94 261 0 - 15 5,7 - 0,4

ondernemingsrecht 60 268 0 - 55 20,6 - 2,5

t na correctie voor vraaguitval.
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Tabel 11: Gevolgen voor de kwaliteit bij toepassing van norm 1: een minimumpercentage

tijdsbesteding per rechtsterrein

rechtsterrein
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aantal % niet/ % niet/matig % specialisten

advo- matig deskundigen dat dat niet voldoet

caten deskun- voldoet aan norml aan norm

(=100%) digen 5% tijd 10% tijd 5% tijd 10% tijd

toevoegterrein

administratief/bestuursrecht 187 39,0 23,0 7,5 5,9 nvt

consumentenrecht 208 16,8 12,6 3,1 nvt nvt

gezondheidsrecht 65 27,7 16,1 nvt 13,3 nvt

huurrecht 307 14,3 10,8 5,6 4,5 13,6

personen- en familierecht 421 6,6 4,7 1,9 1,9 2,8

sociale-zekerheidsrecht 259 27,8 14,8 3,9 0,0 4,2

strafrecht 347 14,9 9,0 1,8 0,0 12,3

vluchtelingen-/asielrecht 50 13,7 nvt nvt nvt 0,0

vreemdelingenrecht 93 21,3 5,4 0,0 3,1 12,5

gemengd terrein

ambtenarenrecht 65 47,0 32,1 nvt nvt nvt

arbeidsrecht 388 8,2 5,3 1,8 1,8 8,9

verzekeringsrecht/ 230 22,2 12,4 9,5 2,9 5,7

aansprakelijkheid

commercieel terrein

faillissementsrecht 94 14,9 nvt 0,0 5,3 5,3

ondernemingsrecht 60 18,3 nvt nvt nvt nvt

X2-toets tijdsbestedingspercentage x deskundigheid: alle terreinen significant bij p=0,05.

X2-toets tiJdsbestedingspercentage x topgroep: alle terreinen significant bij p=0,01, behalve voor consumentenrecht:

p=0,03.

1 nvt betekent dat geen X2-toets uitgevoerd kon worden I.v.m. lege cellen.
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Tabel 12: Percentage Ingeschreven advocaten dat voldoet aan norm 2: een minimumaantal

toevoegingen per rechtsterrein

rechtsterrein aantal

advocaten

% dat voldoet aan de norm van

minimaal

(=100%) 5 toev. 10 toev. 20 toev.

toevoegterrein

administratief/bestuursrecht 187 63,6 29,4 11,2

consumentenrecht 208 55,3 26,9 5,3

gezondheidsrecht 65 52,3 32,3 21,5

huurrecht 307 59,6 29,0 6,8

personen- en familierecht 422 85,8 75,1 57,6

sociale-zekerheidsrecht 259 72,6 48,3 21,6

strafrecht 348 88,5 67,0 38,5

vluchtelingen-/asielrecht 51 82,4 80,4 66,7

vreemdelingenrecht

gemengd terrein

94 76,6 57,4 40,4

ambtenarenrecht 66 22,7 12,1 3,0

arbeidsrecht 388 75,8 55,4 24,7

verzekeringsrecht/aansprakelijkheid

commercieel terrein

230 51,3 23,9 6,1

faillissementsrecht 94 17,0 5,3 0,0

ondernemingsrecht 60 36,7 15,0 3,3
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Tabel 13: Aantal toevoegingen dat maximaal moet worden herverdeeld en herverdelingslast

per overgebleven advocaat bij toepassing van norm 2 (een minimumaantal toevoe-

gingen per rechtsterrein)'

rechtsterrein aantal aantal toevoegingen die moeten herverdelingslast

adv. toev. worden herverdeelde bij per overgeble-

(=100%) norm van minimaal ven advocaat

bij norm van

5 toev. 10 toev. minimaal

abs. % abs. % 5 toev. 10 toev.

toevoegterrein

administratief/bestuursrecht 187 1.584 0 - 0 - - -

consumentenrecht 208 1.359 0 - 24 1,8 - 0,4

gezondheidsrecht 65 678 0 - 0 - - -

huurrecht 307 2.144 0 - 0 - - -

personen- en familierecht 422 11.592 0 - 0 - - -

sociale-zekerheidsrecht 259 3.547 0 - 0 - - -

strafrecht 348 7.100 0 - 378 5,3 - 1,6

vluchtelingen-/asielrecht 51 2.295 17 0,1 23 0,1 0,4 0,6

vreemdelingenrecht 94 1.968 47 2,4 145 7,4 0,7 2,7

gemengd terrein

ambtenarenrecht 66 256 17 6,6 50 19,5 1,1 6,3

arbeidsrecht 388 5.466 0 - 0 - - -

verzekeringsrecht/ 230 1.393 0 - 58 4,2 - 1,1

aansprakelijkheid

commercieel terrein

faillissementsrecht 94 261 47 18,0 107 41,0 2,9 21,4

ondernemingsrecht 60 268 0 - 46 17,2 - 5,1

t na correctie voor vraaguitval.
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Tabel 14: Gevolgen voor de kwaliteit bij toepassing van norm 2: een minimumaantal toevoe-

gingen per rechtsterrein

rechtsterrein aantal % niet/ % niet/matig % specialisten

advoc. matig deskundigen dat dat niet voldoet

(=100%) deskun- voldoet aan norm aan norm

digen 5 toev. 10 toev. 5 toev. 10 toev.

of meerof meer of meerof meer

toevoegterrein

administratief/bestuursrecht 187 39,0 30,3 21,8 29,4 nvt

consumentenrecht 208 16,8 11,3 12,5 nvt nvt

gezondheidsrecht 65 27,7 23,5 9,5 20,0 26,7

huurrecht 307 14,3 9,8 7,9 27,3 45,5

personen- en familierecht 422 6,6 nvt 1,3 3,8 6,6

sociale-zekerheidsrecht 259 27,8 19,7 12,8 0,0 0,0

strafrecht 348 14,9 10,7 6,4 0,0 6,1

vluchtelingen-/asielrecht 51 13,7 nvt nvt nvt nvt

vreemdelingenrecht 94 21,3 nvt 1,9 0,0 3,0

gemengd terrein

ambtenarenrecht 66 47,0 nvt nvt nvt' nvt

arbeidsrecht 388 8,2 5,1 3,7 8,9 21,4

verzekeringsrecht/ 230 22,2 15,3 18,2 34,3 51,4

aansprakelijkheid

commercieel terrein

faillissementsrecht 94 14,9 nvt nvt 68,4 nvt

ondernemingsrecht 60 18,3 nvt nvt nvt nvt

X2-toets aantal toevoegingen x deskundigheid: alle rechtsterreinen significant bij p = 0,05, behalve voor

consumentenrecht, gezondheidsrecht, faillissementsrecht en ondernemingsrecht.

X2-toets aantal toevoegingen x topgroep: alle rechtsterreinen significant bij p = 0,05 en 0,01, behalve voor

consumentenrecht, faillissementsrecht en ondernemingsrecht.

1 nvt betekent dat geen X2-toets uitgevoerd kon worden I.v.m. lege cellen.
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Tabel 15: Jaar waarop de door In 1994 Ingeschreven advocaten gevolgde cursussen

betrekking hebben'

jaar waarin de cursus gevolgd werd

1972-1989

1990

1991

1992

1993

1994

aantal gerapporteerde aantal advocaten met

cursussen cursus in dat jaar
% (n=1.083) %2 (n=4153)

4,2 7,7

3,2 7,7

10,4 24,8

21,1 45,1

50,0 76,4

10,9 24,6

1 Alleen Ingeschreven advocaten die een of meer cursussen gevolgd hebben, exclusief stagiaires. Gevraagd Is

alleen de drle,meest recente cursussen te noemen.

2 Als volgt te lezen: 24,6% van de advocaten meldde een cursus In 1994. De kolom telt op tot meer dan 100%

omdat over meerdere jaren een cursus gerapporteerd kon worden.

3 37 In 1994 Ingeschreven advocaten hebben het jaar van de cursus niet opgegeven.

Tabel 16: Wel of geen cursus gevolgd (norm 5) voor alle advocaten en voor de In 1994

Ingeschreven advocaten (exclusief stagiaires)

type bijscholing alle advocaten in 1994 ingeschreven

advocaten

% (n=718) % (n=527)

geen bijscholing na afronding stage 16,6 14,2

één of meer cursussen gevolgd 83,4 85,8

gevolgde cursussen'

beroepsvaardighedentraining 16,4 15,9

management en kantoororganisatie 5,3 5,5

automatisering en informatica 10,2 10,2

cursus op specifiek rechtsgebied 82,3 83,9

1 Dat deze percentages niet optellen tot 100 komt omdat sommige advocaten aan meerdere soorten cursussen

hebben deelgenomen. Per type cursus Is het percentage Ingeschreven advocaten vermeld dat aan dat type

heeft deelgenomen.
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Tabel 17: Recent (in 1993 en 1994) gevolgde cursussen (norm 6) door Ingeschreven advo-

caten (exclusief stagiaires)

aantal cursussen 1993 1994 1993.en 1994 samen

% (n=527) % (n=527) % (n=527)

geen 32,8 73,6 28,8

1 cursus 27,9 16,5 23,3

2 cursussen 21,8 2,7 20,5

3 cursussen 10,4 0,2 20,3

deelnamejaar onbekend 7,0 7,0 7,0

totaal 100 100 100

Tabel 18: Correlatie tussen eigen deskundigheid (per terrein) en respectievelijk het percen-

tage tijd besteed aan toevoegingen en het aantal toevoegingen (per terrein)'

rechtsterrein correlatiecoëfficiënt2

tijdsbestedingspercentage

met eigen deskundigheid

correlatiecoëfficiënt2

aantal toevoegingen met

eigen deskundigheid

administratief/bestuursrecht

ambtenarenrecht

arbeidsrecht

consumentenrecht

faillissementsrecht

gezondheidsrecht

huurrecht

ondernemingsrecht

personen- en familierecht

sociale-zekerheidsrecht

strafrecht

verzekeringsrecht/aansprakelijkheid

vluchtelingen-/asielrecht

vreemdelingenrecht

0,47

0,45

0,44

0,23

0,52

0,48

0,29

0,44

0,41

0,51

0,42

0,37

0,61

0,52

0,37

'

0,27

'

0,28
'

0,42

0,42

0,35

0,52

0,52

1 Alleen ingeschreven advocaten die toevoegingen op dat terrein deden; pairwise deletion.

2 Alleen de correlatiecoéfficiénten zijn weergegeven die significant zijn bij p<0,01 (' is niet significant).

Toelichting: de tabel moet als volgt worden gelezen. Een norm heeft een positievere Invloed op de kwaliteit op een

terrein naarmate de weergegeven correlatie hoger is. Is de correlatie niet significant, dan heeft een dergelijke norm

geen invloed op de kwaliteit en is het dus niet zinvol. Is de correlatie bij beide normen gelijk, dan werken ze beiden

even goed. Is de correlatie bij norm 2 duidelijk groter dan bij norm 1 (een verschil van 0,10 of meer) dan heeft norm

2 een betere uitwerking dan norm 1.
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