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Voorwoord

De minister van Justitie draagt verantwoordelijkheid voor het functione-
ren van het rechtsbestel. De toegankelijkheid en betrouwbaarheid van het 
rechtsbestel zijn daarmee belangrijke beleidsthema’s. Burgers en bedrij-
ven moeten de overtuiging hebben dat een betrouwbare en kwalitatief 
goede juridische infrastructuur ter beschikking staat die rechtsbescher-
ming biedt als dat nodig is. En als burgers een beroep moeten doen op de 
juridische infrastructuur, mag hiervan niet worden afgezien om oneigen-
lijke redenen, zoals een gebrek aan dienstverleners, complexiteit van het 
stelsel of te hoge kosten.

De juridische vrije beroepen hebben een onafhankelijke rol in het rechts-
bestel. Om de toegankelijkheid en kwaliteit van hun dienstverlening te 
borgen, zijn deze beroepen – advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaar-
derij – wettelijk gereglementeerd. De minister van Justitie is verantwoor-
delijk voor het functioneren van dit stelsel. Voor de Directie Rechtsbestel 
zijn de trendrapportages bedoeld als thermometer, om fricties en 
onvolkomenheden in de beroepsuitoefening te signaleren en te agende-
ren. Aandachtspunten zijn vooral ontwikkelingen op het gebied van de 
toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.

Het onderhavige rapport is de eerste trendrapportage voor de advoca-
tuur en maakt deel uit van het thema ‘periodieke informatievoorzie-
ning rechtsbestel’. In dit kader zijn eerder door het WODC gepubliceerd: 
trendrapportages voor het notariaat en gerechtsdeurwaarders, de moni-
tor mediation en ‘Geschilprocedures en rechtspraak in cijfers 2005’. De 
ontwikkelingen in de advocatuur zullen ook in de toekomst worden 
gevolgd. Daarmee kan worden bezien of de trends die in dit rapport zijn 
beschreven, zich hebben doorgezet of dat er wellicht nieuwe ontwikkelin-
gen aan de horizon verschijnen.

Mede namens de auteurs wil ik mijn dank uitspreken aan de begelei-
dingscommissie onder voorzitterschap van Freek Bruinsma (zie bijlage 1) 
en aan andere personen en instanties die hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit rapport. Tevens bedank ik collegae Roland Eshuis 
en Corine van Ginkel voor hun commentaar op eerdere versies van het 
rapport.

Prof. dr. Frans Leeuw
Directeur WODC
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Advocaten geven juridisch advies en vertegenwoordigen cliënten in juri-
dische procedures. In het belang van de rechtspleging en rechtsbedeling 
is het beroep van advocaat bij wet gereglementeerd. De Minister is verant-
woordelijk voor een goed functionerend stelsel dat de toegankelijkheid en 
de vereiste kwaliteit van de dienstverlening van advocaten waarborgt. Om 
op de hoogte te blijven van de werking van het stelsel, wil het ministerie 
tweejaarlijks een overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen op 
het gebied van de a) toegankelijkheid, b) continuïteit en c) kwaliteit van 
de dienstverlening.

Onderzoeksvragen
Deze rapportage over de advocatuur geeft inzicht in de stand van zaken en 
ontwikkelingen van de volgende aspecten van de dienstverlening:
– de toegankelijkheid (vraag naar diensten, aanbod advocaten, hoogte 

tarieven);
– de continuïteit (in- en doorstroom studenten en stagiairs, man-vrouw-

verhouding, leeftijdsverdeling);
– de kwaliteit (kwaliteitsborging, klachten en tuchtrechtzaken, beroeps-

ethiek en tevredenheid cliënten).

Methode van onderzoek
Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van a) gegevens van diverse instan-
ties (NOvA, CBS, raden van discipline, hof van discipline), b) bestaand 
onderzoek en c) literatuurstudie.

Resultaten

Toegankelijkheid
– Bij het aanbod van de dienstverlening zien we ontwikkelingen die zich 

al enkele decennia voltrekken: het aantal advocaten en advocatenkan-
toren neemt elk jaar toe. Wel zien we een kentering in de trend naar 
schaalvergroting. Als we deze afmeten aan het gemiddelde aantal advo-
caten per kantoor, heeft zich vanaf 2003 een daling ingezet.

– De vraag naar procesvertegenwoordiging is tussen 2000 en 2005 toe-
genomen. Of dat ook zo is in de adviespraktijk valt bij gebrek aan gege-
vens niet te zeggen.

– Er is vooralsnog geen tekort aan advocaten die toevoegingszaken willen 
doen.

– De tarieven die advocaten rekenen verschillen per kantoor, advocaat, 
cliënt en soort zaak. Het standaarduurtarief is tussen 2002 en 2005 met 
13% gestegen. Het is niet bekend of die stijging verschilt voor de parti-
culiere en zakelijke markt.

– Onderzoek onder burgers met rechtsproblemen laat zien dat een 
hogere prijs voor een advocaat wel tot vraaguitval leidt, maar dat die 
uitval niet groot is. Dit wordt veelal toegeschreven aan de beperkte 

Samenvatting
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 keuzevrijheid die rechtzoekenden hebben, omdat de gang naar de 
rechter en vaak daarmee de inschakeling van een advocaat in bepaalde 
zaken onvermijdelijk is. Ook blijkt de invloed van de prijs op het al dan 
niet inschakelen van een advocaat over de jaren heen minder te wor-
den. Een mogelijke verklaring hiervoor is het toegenomen gebruik van 
rechtsbijstandverzekeringen.

Continuïteit
– De instroom van stagiairs en nieuwe advocaten lijkt voldoende om de 

continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.
– Over de jaren heen zien we een gestage toename van het aandeel 

vrouwelijke advocaten. In 2006 bestaat 38% van de balie uit vrouwen. 
 Vrouwelijke advocaten kiezen vaker dan mannen voor de rechtsgebie-
den die verbonden zijn met particulieren en zijn vaker geïnteresseerd 
in personen- en familierecht en arbeids- en ambtenarenrecht. Vrou-
welijke advocaten werken mede daardoor ook relatief vaker op toevoe-
gingsbasis dan mannelijke advocaten.

– Nieuwe ontwikkelingen zijn (a) veranderingen in de juridische struc-
tuur van kantoren: een toenemend aantal kantoren vervangt de maat-
schap door een nv en (b) de opkomst van de hbo-jurist. Er zijn echter 
nog te weinig hbo-juristen afgestudeerd om een beeld te krijgen van de 
gevolgen die dit heeft voor de advocatuur en de werkverdeling op advo-
catenkantoren.

Kwaliteit
– Particulieren zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening 

van hun advocaat. Wel vindt men advocaten duur.
– Zakelijke cliënten zijn over het algemeen redelijk positief over de kennis, 

vaardigheden en service van advocaten, al is een kwart wel van mening 
dat de prijs-kwaliteitverhouding de afgelopen jaren is verslechterd.

– Er zijn geen exacte cijfers over het aantal en de soort klachten die bij 
de dekens binnenkomen, omdat klachten verschillend worden geregis-
treerd en er gegevens ontbreken. Grofweg lijkt het jaarlijks om ruim 
2.500 klachten te gaan. Tussen 2000 en 2005 is het aantal klachten dat 
naar de raden van discipline is gegaan, gestegen van 699 naar 875. Die 
stijging hangt samen met de groei van de balie en van de vraag naar 
juridische dienstverlening. In het jaar 2005 is ongeveer eenderde van de 
klachten die bij de dekens binnenkwamen doorgegaan naar de raden 
van discipline. De raden oordelen in ongeveer 40% van de zaken dat de 
klacht gegrond is. De laatste drie jaar zijn tussen de 233 en 257 zaken in 
hoger beroep gegaan. Het hof bekrachtigt in ongeveer de helft van de 
zaken de uitspraak van de raad.

– De meeste klachten zijn afkomstig van particulieren. Het zijn meestal 
zaken waar persoonlijke en emotionele belangen mee gemoeid zijn en 
die daardoor klachtgevoelig zijn, zoals echtscheiding, huurconflicten, 
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11Samenvatting

arbeidsconflicten en letselzaken. Over advocaten van kleine kantoren 
komen vaker klachten binnen dan over advocaten van grote kantoren.

– De afgelopen jaren is 71% van de kantoren geaudit op basis van de kwa-
liteitsstandaard van de Orde. Van de eenpersoonskantoren is echter 
iets minder dan de helft niet geaudit, terwijl dit juist de kantoren zijn 
die minder vaak een kwaliteitszorgsysteem hebben dan grote kantoren. 
Ook hebben ze vaker particulieren tot klant die de kwaliteit zelf moei-
lijk kunnen beoordelen.

– Voor een betere borging van de kwaliteit worden in de literatuur ver-
schillende maatregelen geopperd, zoals a) de introductie van een balie-
breed kwaliteitszorgsysteem, b) hogere eisen stellen aan de beroeps-
opleiding en permanente educatie, c) aanpassing van het tuchtrecht 
door onder andere het uitbreiden van de op te leggen maatregelen en 
één doorverwijzingsloket voor tuchtrecht en klachten en d) verandering 
van de regelgevende structuur van de NOvA zodat ook andere belang-
hebbenden zoals consumenten en bedrijven, zeggenschap krijgen in de 
regelgeving voor de advocatuur.
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1.1 Achtergrond

Het recht op toegang tot de rechter vormt een fundamenteel onderdeel 
van onze samenleving. Om een goede rechtsbedeling te bevorderen, is 
een belangrijke rol aan de advocaat toegekend als de poortwachter tot 
en de begeleider op de weg naar het recht.
De advocatuur heeft de laatste decennia grote veranderingen meege-
maakt. Het aantal advocaten is sterk gestegen en kantoren zijn groter 
geworden. Bovendien is de diversiteit binnen de beroepsgroep toegeno-
men. Was de praktijk een aantal decennia geleden nog vrij uniform: kleine 
kantoren, vooral generalistisch, een lokale markt, tegenwoordig zien we 
een geheel ander beeld. De omvang van kantoren varieert van klein tot 
zeer groot, er zijn allerlei specialismen en deelspecialismen en er wordt 
regionaal, nationaal en internationaal geopereerd. Bovendien heeft de 
overheid de laatste jaren de marktwerking bij de juridische beroepen 
(advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders) gestimuleerd. Daarbij 
dient zich de vraag aan welke gevolgen dit heeft voor de publieke belan-
gen die deze beroepsbeoefenaren dienen en in hoeverre hun kernwaar-
den, zoals onafhankelijkheid en deskundigheid, behouden blijven.
De veranderingen binnen de advocatuur hebben onder andere binnen de 
politiek aanleiding gegeven tot vragen over de rol en positie van de advo-
catuur in de huidige samenleving. In 2003 diende Tweede Kamerlid Klaas 
de Vries hierover een motie in. Naar aanleiding daarvan stelde de Minister 
van Justitie de Commissie Advocatuur in die in 2006 haar advies heeft 
uitgebracht.
In het belang van een goede beroepsuitoefening van advocaten is het 
beroep wettelijk gereguleerd. De Minister van Justitie is verantwoorde-
lijk voor het beheer van deze regelgeving. Daarbij is het van belang of die 
regelgeving de toegankelijkheid en de vereiste kwaliteit van de diensten 
van advocaten voldoende waarborgt. Om op de hoogte te blijven van 
ontwikkelingen en voor het waarborgen van de publieke functie van de 
advocatuur wil het ministerie van Justitie tweejaarlijks een overzicht in de 
stand van zaken en ontwikkelingen op de volgende terreinen:
– de toegankelijkheid van de dienstverlening;
– de continuïteit van de dienstverlening;
– de kwaliteit van de dienstverlening.

Het onderhavige rapport is de eerste trendrapportage voor de advocatuur. 
Over het notariaat en de gerechtsdeurwaarders zijn al trendrapportages 
verschenen (zie Ter Voert & Van Ewijk, 2004; Ter Voert & Van Ewijk, 2006).

Inleiding1
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14 Trendrapportage advocatuur 2006

1.2 De taken van de advocaat

Advocaten hebben twee belangrijke taken. Ten eerste geven advocaten 
juridisch advies. Zij informeren cliënten over hun juridische situatie en 
adviseren over het voorkomen of oplossen van problemen. Ten tweede 
vertegenwoordigen zij cliënten in juridische procedures en conflicten. 
Advocaten verdedigen de belangen van cliënten, verlenen rechtsbijstand 
en waken voor een behoorlijk procesverloop (Commissie Advocatuur, 
2006). Advocaten hebben daarbij de exclusieve bevoegdheid voor de 
belangen van cliënten op te komen in zaken waarin procesvertegenwoor-
diging verplicht is (procesmonopolie). Het procesmonopolie is gebaseerd 
op de gedachte dat voor de meer complexe zaken deskundige juridische 
bijstand nodig is. Kennis en ervaring op het gebied van termijnen, compe-
tentievragen, bewijsvoering en processuele incidenten worden als nood-
zakelijk gezien om goed toegerust als procespartij te kunnen optreden. 
Bovendien kan een partij zonder deskundige bijstand in het nadeel zijn als 
de andere partij zich wel door een deskundige laat bijstaan. Deskundige 
rechts bijstand in complexe zaken wordt hiermee als een noodzakelijke 
voorwaarde gezien om een effectieve toegang tot de rechter te waarborgen 
en recht te doen aan het beginsel van equality of arms en fair trial in de 
zin van artikel 6 EVRM (Commissie van Delden, 1997; Kamerstukken ll, 
 vergaderjaar 2004-2005, 29 279, nr. 20, p. 3).
De Commissie Advocatuur (2006) heeft verschillende kernwaarden 
benoemd, waaraan advocaten voor de goede vervulling van hun taak 
zouden moeten voldoen. Dat zijn onafhankelijkheid, partijdigheid, 
 integriteit, vertrouwelijkheid, deskundigheid en publieke verantwoorde-
lijkheid voor de goede rechtsbedeling (Kamerstukken ll, 2005-2006, 30 
300 Vl, nr. 144). Voor het waarborgen van de rechtspositie van de cliënt is 
het van belang dat de cliënt in vertrouwen zijn zaak kan uitleggen, zodat 
zijn belangen zo goed mogelijk behartigd kunnen worden. Van advocaten 
wordt verwacht dat zij opereren vanuit een onafhankelijke positie maar dat 
zij partijdig zijn in de belangenbehartiging van hun cliënten. Een advocaat 
moet zijn beroep in vrijheid en onafhankelijkheid kunnen uit oefenen. 
Dit betekent niet alleen dat hij onafhankelijk moet zijn ten opzichte van 
derden en van de overheid, maar ook ten opzichte van zijn cliënt. De 
 advocaat moet handelen in het belang van zijn cliënt, maar vanuit een 
zelfstandig professioneel en kritisch oordeel, en moet niet ‘slaafs’ diens 
instructies volgen (Commissie Advocatuur, 2006). De eenzijdige belangen-
behartiging behoort te gebeuren binnen de grenzen van het recht.
Advocaten hebben, evenals notarissen, artsen en geestelijken, een zwijg-
plicht ten aanzien van geheimen die hen zijn toevertrouwd uit hoofde 
van hun beroep of ambt. Deze geheimhoudingsplicht brengt met zich mee 
dat iedereen in de samenleving hulp kan vragen aan vertrouwensperso-
nen, zonder de angst te hebben dat dit openbaar wordt gemaakt. In het 
verlengde hiervan hebben advocaten een verschoningsrecht. Ze hebben 
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15Inleiding

de  mogelijkheid voor de rechter een getuigenis te weigeren of bepaalde 
vragen niet te beantwoorden. Of een advocaat zich in een zaak kan beroe-
pen op zijn verschoningsrecht is ter beoordeling van de rechter.
Advocaten hebben tevens een publieke verantwoordelijkheid (Commissie 
Advocatuur, 2006). Dit houdt onder meer in dat advocaten hun specialis-
tische kennis ter beschikking stellen tegen een honorarium, dat niet aan 
de toegang tot de rechtsbedeling in de weg staat. Bovendien mag de maat-
schappij verlangen dat de advocaat bijdraagt aan de kwaliteit en doelma-
tigheid van de rechtsbedeling tegen redelijke, transparante voorwaarden. 
Het is de taak van de advocatuur die rechtsbedeling te dienen door rech-
ten te effectueren – onder meer door het voeren van processen – en zo bij 
te dragen aan de handhaving van de rechtsorde.

1.3 De regulering van vrije beroepen

Het advocatenberoep wordt ook wel omschreven als een professie: een 
beroep dat is gebaseerd op de toepassing van gespecialiseerde, theo-
retische kennis op individuele gevallen (Groenewegen e.a., 2007). Een 
professie wordt vaak uitgeoefend als vrije beroepsbeoefenaar. Een vrije 
beroepsbeoefenaar is een beoefenaar van een professioneel beroep die 
dat beroep voor eigen rekening en risico uitoefent. Vrije beroepsbeoefe-
naren hebben een hybride status. Enerzijds kennen deze beroepsgroepen 
overheidsbescherming, bijvoorbeeld door het toekennen van domeinmo-
nopolies, vanwege het publieke belang1 dat ze dienen, anderzijds zijn zij 
ondernemers. Deze beroepen zijn in een bepaalde mate door wetgeving 
gereguleerd – vaak in combinatie met zelfregulering door de beroepsor-
ganisatie – om de borging van het publieke belang niet alleen aan de wer-
king van de markt over te laten.
Een zekere mate van regulering van de professionele diensten kan nodig 
zijn indien er sprake is van de volgende kenmerken (Europese Commissie, 
2005):
– de beroepsbeoefenaren hebben een hoog niveau van kennis waarover 

de consumenten niet noodzakelijk beschikken (informatiekloof );
– externe gevolgen, dat wil zeggen de diensten kunnen gevolgen hebben 

voor derden die niet rechtstreeks betrokken zijn;
– en het feit dat bepaalde professionele diensten ‘semi-publieke goede-

ren’ voortbrengen die een waarde hebben voor de samenleving in het 
algemeen, zoals een goede rechtsbedeling.

1 Er is sprake van publieke belangen als de overheid de eindverantwoordelijkheid voor maatschappelijke 
belangen op zich neemt, op grond van de overtuiging dat dit belang anders niet goed tot zijn recht komt. 
Belangen zijn maatschappelijke belangen als hun behartiging voor de samenleving als geheel gewenst is 
(WRR, 2000). 
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Effecten van regulering
Voorstanders van restrictieve regels voeren aan dat deze regels bedoeld 
zijn om de kwaliteit van de professionele diensten te waarborgen en de 
consumenten te beschermen tegen kwade praktijken. De laatste jaren 
wordt de regulering van de vrije beroepen echter kritisch bekeken en 
wordt nagegaan of bepaalde regels noodzakelijk of proportioneel zijn voor 
het doel dat ze beogen te beschermen (zie Europese Commissie, 2004, 
2005; Baarsma e.a., 2004; Baarsma en Felsö, 2005; Van den Heuvel Rijnders 
e.a., 2004; MDW-operatie; NMA, 2006). Hierbij wordt onder andere 
gekeken naar regels over toetredingsbeperkingen, prijsregulering, reclame 
en de ondernemingsstructuur. Vanuit een economisch perspectief kunnen 
dergelijke regels de concurrentie tussen dienstverleners verhinderen of 
beperken, zodat de beroepsbeoefenaren minder worden gestimuleerd om 
kosteneffi ciënt te werken, de prijzen te verlagen, de kwaliteit te verbeteren 
of innovatieve diensten aan te bieden (Europese Commissie, 2004). Zelfre-
gulering door juridische beroepen en mededingingsbeperkingen kunnen 
volgens rechtseconomen bijvoorbeeld tot de volgende verstoringen van de 
markt leiden (Den Hertog, 2000; Stephen & Love, 2000):
– Kartelvorming: door toegangsbeperking en tariefregulering kunnen 

leden van de beroepsgroep een hoog inkomen bedingen; reclamebe-
perkingen zorgen ervoor dat de interne markt in balans blijft.

– Rent seeking: regulering is het gevolg van lobbyactiviteiten door belan-
gengroepen. Als belangengroepen erin slagen de autoriteiten te beïn-
vloeden, kan dit tot gevolg hebben dat regulering vooral het belang van 
deze groepen dient en niet het algemeen belang.

– Marktfalen: de markt functioneert niet optimaal omdat er sprake is van 
een gebrek aan concurrentie, publieke goederen, externe effecten of 
een informatiekloof.

De informatiekloof tussen de cliënt en dienstverlener houdt in dat de 
cliënt door gebrek aan kennis de kwaliteit van de dienstverlening niet 
kan beoordelen. Levert de dienstverlener vertrouwensgoederen, dan kan 
de cliënt zowel vooraf als achteraf de kwaliteit niet goed beoordelen; bij 
ervaringsgoederen is de kwaliteit na aankoop wel te beoordelen. Als de 
cliënt noch vooraf noch achteraf kan toetsen of de geboden kwaliteit goed 
is, kan hij ook niet beoordelen of de prijs-kwaliteitverhouding in balans is. 
Dit kan leiden tot de volgende processen:
– Negatieve selectie: in een markt waarin de kwaliteit van de dienstver-

lening niet goed is te beoordelen, wordt alleen geconcurreerd op basis 
van tarieven en niet op basis van de kwaliteit van de dienstverlening. 
In een dergelijke markt is het risico groot dat de aanbieders van lage 
kwaliteit tegen een lage prijs de aanbieders van hoge kwaliteit uit de 
markt concurreren.

– Moral hazard: dienstverleners bieden een lage kwaliteit of brengen 
meer diensten in rekening dan strikt noodzakelijk, omdat de cliënt 
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toch geen inzicht heeft in de eisen die aan de dienstverlening kunnen 
worden gesteld. Voor de cliënt is het moeilijk te beoordelen of de tijd die 
een advocaat in rekening brengt in verhouding staat tot de geleverde 
prestatie. Dit wordt het principaal-agent-probleem genoemd. Agenten 
(advocaten) kunnen gebruikmaken van de informatiekloof door tot op 
zekere hoogte hun eigen doelstellingen te verwezenlijken en niet die van 
de principaal (cliënt).

– Free rider-gedrag: omdat het verschil in geboden kwaliteit niet zichtbaar 
is, bestaat het gevaar dat professionals die een gemiddelde of slechte 
kwaliteit leveren toch hoge tarieven in rekening kunnen brengen, omdat 
zij ‘meeliften’ op het gemiddelde kwaliteitsniveau van de groep.

De genoemde vormen van marktfalen gelden vooral voor niet-frequente 
gebruikers, zoals individuele klanten en huishoudens. Als vrije beroepsbe-
oefenaren zaken doen met het bedrijfsleven of de openbare sector, vinden 
zij doorgaans professionele partijen tegenover zich die regelmatig gebruik-
maken van hun dienstverlening, zodat de informatiekloof in mindere mate 
geldt. Bovendien heeft de professional er belang bij een goede reputatie op 
te bouwen bij frequente gebruikers. Als cliënten echter niet vaak gebruik-
maken van de betreffende dienstverlening, werkt het reputatiemechanisme 
niet goed.
Juridische diensten van advocaten kunnen zowel ervaringsgoederen als 
vertrouwensgoederen zijn, afhankelijk van de complexiteit of afnemer van 
de dienst. Vooral bij niet-frequente gebruikers met per definitie weinig erva-
ring, is er sprake van vertrouwensgoederen. Daarbij komt dat er een verschil 
kan bestaan tussen de kwaliteit van de geleverde dienst enerzijds en het 
resultaat ervan anderzijds. Een advocaat kan bijvoorbeeld kwalitatief goed 
werk hebben verricht maar toch de rechtszaak verliezen of omgekeerd. Aan 
het resultaat kan de cliënt dus niet vanzelfsprekend aflezen of de advocaat 
zijn werk goed heeft gedaan. De dienstverlening is veelal geen ‘confectie-
werk’, maar maatwerk. Er is sprake van een specifiek product, gericht op 
een individuele afnemer met zijn specifieke vragen, problemen en omstan-
digheden. Het is maatwerk dat aan de vraagstelling van de individuele 
rechtzoekende moet worden aangepast (Huls & Laclé, 2006). Huls en Laclé 
(2006) concluderen dat er weinig onderzoek is verricht naar de vraag of vrij-
ere mededinging in het voordeel van de consument werkt en die schaarse 
onderzoeken wijzen ook niet in één richting. Voor het ontwikkelen van 
beleid dat gericht is op de introductie van meer marktwerking in de advoca-
tuur zou in hun ogen meer empirisch onderzoek moeten worden verricht.

Regulering advocatuur
Advocaten verdedigen de belangen van cliënten, verlenen rechtsbijstand 
en waken voor een behoorlijk procesverloop. De overheid heeft het publiek 
belang geborgd door de volgende instrumenten (zie onder andere Baarsma, 
e.a., 2005; Huls & Laclé, 2006):
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– het instellen van verplichte procesvertegenwoordiging door advocaten 
(domeinmonopolie); dit is een beperkt domeinmonopolie omdat pro-
cesvertegenwoordiging bij kantonrechtsprocedures en in het bestuurs-
recht niet verplicht is;

– het instellen van de Nederlandse Orde van Advocaten (hierna de Orde 
genoemd) die als publiekrechtelijke beroepsorganisatie de mogelijk-
heid heeft om met zelfregulering invulling te geven aan de beroepsuit-
oefening door verordeningen;

– het instellen en beheer van gesubsidieerde rechtsbijstand;
– overige regelingen ten aanzien van de advocatuur (Advocatenwet).

1.4 Ontwikkelingen binnen de advocatuur

Variëteit
De samenstelling van de beroepsgroep is de laatste jaren ingrijpend ver-
anderd. Het aantal advocaten is tussen 1980 en 2005 ruim drie keer zo 
groot geworden. Daarmee is ook de variëteit binnen de beroepsgroep 
toegenomen. Dit geldt voor de inhoud van het werk, de vorm van prak-
tijkvoering, de soort cliënten die men bedient en de kenmerken van de 
beroepsbeoefenaren zelf.
De inhoud en aard van de dienstverlening is zeer divers. Er zijn specia-
listische en generalistische kantoren en proces-, advies- en gemengde 
praktijken. De praktijkvoering varieert van eenpersoonskantoren met 
een lokale functie die veelal voor particulieren werken, tot grote inter-
nationaal opererende kantoren die het bedrijfsleven als cliënt hebben. 
De kantoororganisatie verschilt van eenpersoonskantoren, maatschap-
pen, kostenassociaties tot praktijkvennootschappen. De verscheidenheid 
geldt ook voor de tarieven die worden gerekend voor de dienstverlening, 
lopende van een forfaitair bedrag van € 99 voor een toevoeging in de 
gesubsidieerde rechtsbijstand aan particulieren tot bedragen als € 500 per 
uur bij commerciële dienstverlening aan het bedrijfsleven (Van Otterlo & 
Dijkstra, 2006).
De laatste decennia is tevens de samenstelling van de beroepsgroep 
veranderd doordat er steeds meer vrouwen werkzaam zijn als advocaat 
(KSU, 2005; Niemeijer & Ter Voert, 2005).

Specialisatie
Specialisatie van advocaten is een verschijnsel van de afgelopen twee of 
drie decennia (Bannier en Fanoy, 2005). Voor die tijd hadden advocaten 
voornamelijk een algemene praktijk en waren ze niet gespecialiseerd. 
Tegenwoordig onderscheiden Bannier e.a. (2005, p. 89) sectorspecialisten, 
onderdeelspecialisten en superspecialisten. Een sectorspecialist is een 
advocaat die zich toelegt op een brede, maar duidelijk afgebakende sector 
van het recht, zoals het strafrecht of bestuursrecht. De  onderdeelspecialist 
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is een advocaat die zich speciaal bezighoudt met een onderdeel van een 
dergelijke sector. Binnen het civiele recht kan gedacht worden aan bijvoor-
beeld arbeids-, ondernemings-, huur-, onroerend goed-, of intellectuele-
eigendomsrecht. De superspecialist heeft zich weer toegelegd op een 
afgebakend stukje van een onderdeel. Voorbeelden zijn de octrooiadvocaat 
binnen het intellectuele-eigendomsrecht en de ‘ladingadvocaat’ binnen 
het vervoersrecht.
Daarnaast bestaat er nog specialisme naar type opdrachtgever. De advo-
caat doet dan uitsluitend zaken voor bijvoorbeeld de farmacie, IT-wereld 
of huurders.
Er is dus sprake van een groeiende specialisatie in de dienstverlening van 
advocaten. Steeds meer advocaten leggen zich op één of enkele rechts-
terreinen toe, waardoor ze gespecialiseerde diensten kunnen leveren. 
Specia lisatie heeft als positief gevolg dat de kwaliteit van de dienstverle-
ning verbetert. De wetgeving is de laatste decennia in die mate uitgebreid 
dat niet één jurist in staat is het hele terrein nog te overzien (Bannier e.a., 
2005, p. 90). Ook is de vraag vanuit de maatschappij naar meer diepgaande 
juridische bijstand toegenomen. Inmiddels bestaan er 23 specialisatiever-
enigingen2 waar individuele advocaten lid van kunnen zijn (zie bijlage 2).
Naast de specialisten zijn er nog steeds advocaten die een algemene 
(generalistische) praktijk voeren. De advocaat-generalist houdt zich 
zelden met het hele vakgebied bezig maar zal wel verschillende onderde-
len ervan beoefenen. Deze advocaten bedienen een markt waarbij het niet 
gaat om diepgravende, specialistische adviezen, maar doorgaans om het 
oplossen van veelvoorkomende dagelijkse problemen (Bannier, e.a., 2005).

Schaalgrootte
Wat betreft de omvang van kantoren doen zich twee processen voor. Ten 
eerste heeft er schaalvergroting plaatsgevonden bij de (inter)nationaal 
georiënteerde kantoren en toonaangevende regionale kantoren die veelal 
door fusies zijn ontstaan.
Ten tweede blijft ook kleinschaligheid kenmerkend voor de advocatuur 
doordat ook het aantal alleenwerkende advocaten is toegenomen. De 
laatste tien jaar bestaat iets minder dan de helft van de kantoren uit één 
advocaat. Tevens is de trend van de laatste jaren dat partners van grote 
kantoren een klein, eigen kantoor oprichten dat zich geheel toelegt op één 
rechtsgebied. Deze zogenoemde nichekantoren zijn sterk gespecialiseerd, 
leveren hun diensten vaak tegen lagere tarieven dan grote kantoren en er 
is een directer contact tussen advocaat en cliënt (KSU, 2005, 2006a).

2 Er zijn 23 specialisatieverenigingen, waarvan er zes gericht zijn op arbeidsrecht. In totaal zijn er dus 
18 verschillende soorten specialisaties. 
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Marktwerking en commercialisering
De advocatuur is, net als andere vrije beroepen, onder invloed van 
maatschappelijke ontwikkelingen vercommercialiseerd. Als gevolg van 
toenemende concurrentie vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw deed 
het winstoogmerk in de advocatuur nadrukkelijker zijn intrede (Otterlo, 
De Sonnaville & Jansen, 2002).
Onder invloed van Engelse kantoren die zich op de Nederlandse markt 
hebben begeven, is er meer nadruk komen te liggen op marketing, auto-
matisering, efficiency en financieel management (Economisch Bureau 
ING, 2003).
Ook is sinds het eerste paarse kabinet de marktwerking gestimuleerd. In 
1995 verscheen in het kader van het traject Marktwerking, Deregulering 
en Wetgevingskwaliteit (MDW) een rapport van de ‘interdepartemen-
tale werkgroep domeinmonopolie advocatuur’ (werkgroep Cohen). In 
1997 volgde het advies van de ‘Commissie Herijking omvang verplichte 
procesvertegenwoordiging (Commissie Van Delden)’. Als vervolg op deze 
rapporten werd het in 1997 mogelijk advocaat in loondienst van een niet-
advocaat te worden en werd in 1999 het procesmonopolie afgezwakt door 
de competentiegrens tussen de kantonrechter en de rechtbank te verho-
gen van 5.000 naar 10.000 gulden (tegenwoordig 5.000 euro). Dit betekent 
dat in zaken met een financieel belang dat lager is dan 5.000 euro proces-
vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht is. Er zijn dus meer-
dere organisaties die juridische diensten op dit terrein kunnen aanbieden. 
Bovendien hebben advocaten geen monopolie op het verstrekken van juri-
disch advies. De belangrijkste concurrenten van advocatenkantoren zijn 
rechtsbijstandverzekeraars, deurwaarderskantoren en juridische advies-
bureaus. Bovendien hebben grotere bedrijven veelal een eigen juridische 
afdeling voor rechtskundig advies.
Door deze ontwikkelingen is de concurrentie toegenomen. Advocaten 
moeten zich zowel staande zien te houden binnen de eigen beroepsgroep, 
als ten opzichte van andere juridische dienstverleners.

Internationalisering
In het voetspoor van de internationalisering van de economie is een deel 
van de advocatenkantoren internationaler gaan opereren. Niet alleen 
de klanten, maar ook de concurrentie is internationaal van karakter 
geworden. Internationalisering heeft vooral vorm gekregen door allerlei 
mogelijke samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse 
kantoren, door het openen van een vestiging in een ander land of door 
overnames van, c.q. fusies met gevestigde kantoren. In het laatste geval 
zijn het meestal Nederlandse kantoren die zijn overgenomen in plaats van 
andersom. De trend naar internationalisering is echter afgenomen in die 
zin dat er de laatste jaren geen fusies met buitenlandse kantoren meer zijn 
geweest (KSU, 2005).
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Daarnaast bestaan er tientallen internationale netwerken waarvan 
kantoren lid kunnen worden. Het zijn vooral de middelgrote kantoren die 
door een lidmaatschap hun voordeel kunnen doen met contacten in het 
buitenland. Grotere kantoren hebben vaak hun eigen buitenlandse part-
ners of vestigingen (KSU, 2005). De reden voor de meeste kantoren om lid 
te worden van een internationaal netwerk is om cliënten internationaal 
van dienst te kunnen zijn doordat ze cliënten makkelijker kunnen door-
verwijzen naar een kwalitatief betrouwbaar kantoor in het buitenland 
(KSU, 2005).

Samenwerkingsverbanden
Naast de hiervoor genoemde vormen van internationale samenwerking 
zijn er de laatste decennia ook ontwikkelingen op nationaal niveau. Er zijn 
nationale samenwerkingsverbanden tussen advocatenkantoren ontstaan 
(Huis Advocaten, Advocatennet, Netlaw, Rechtshulp Nederland) die op 
basis van verschillende formules allianties zijn aangegaan (bijvoorbeeld 
franchise, kennissamenwerking, onderaanneming). Ook zijn advoca-
tenkantoren formele samenwerkingsverbanden aangegaan met andere 
beroepsgroepen zoals notarissen, belastingadviseurs en octrooigemach-
tigden. De samenwerkingsverordening van de Orde stelt wel bepaalde 
eisen aan samenwerkingverbanden met andere beroepsgroepen: het 
mag geen afbreuk doen aan de partijdigheid en onafhankelijkheid van de 
advocaat en de vertrouwensrelatie met de cliënt.

Informatie- en communicatietechnologie
Automatisering is een belangrijke trend binnen de advocatuur (Gold smith, 
2005). Steeds meer documenten worden elektronisch afgehandeld en er 
komen steeds meer on-line diensten. Juridische diensten worden steeds 
meer via internet aangeboden, ook door niet-juristen. De concurrentie 
neemt daardoor toe. Voor cliënten hebben de ICT-ontwikkelingen als 
positief effect dat ze via internet zelf makkelijker juridische informatie 
kunnen krijgen, waardoor de informatiekloof tussen professional en cliënt 
afneemt (Arts e.a., 2001; Groenewegen e.a., 2007).

Verandering in wet- en regelgeving
Natuurlijk zijn ook veranderingen in wet- en regelgeving van invloed op 
de dienstverlening van advocaten. Hierbij gaat het om wet- en regelge-
ving vanuit de overheid, de Orde of vanuit Europa. Vanuit de overheid zal 
onder andere naar aanleiding van het advies van de Commissie Advoca-
tuur de Advocatenwet worden aangepast. Onder meer de kernwaarden 
van de advocatuur en het verbod op no cure no pay zullen wettelijk worden 
vastgelegd.
Een belangrijke wijziging in 2004 was de stelselwijziging gesubsidieerde 
rechtsbijstand (zie box 1). Toekomstige veranderingen zijn onder andere 
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de afschaffing van het verplicht procuraat (zie box 2) en de plannen om 
het tuchtrecht te wijzigen (Werkgroep tuchtrecht, 2007).

Box 1 Stelselwijziging gesubsidieerde rechtsbijstand

Het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is in 2004 op een aantal punten 
sterk gewijzigd. De Bureaus Rechtshulp zijn verdwenen en daarvoor in de plaats 
zijn 30 Juridisch Loketten gekomen. In tegenstelling tot de Bureaus verstrek-
ken de Juridisch Loketten geen gesubsidieerde rechtshulp in de vorm van 
toevoegingen. Daarvoor wordt verwezen naar de advocatuur. Toevoegingszaken 
worden dus alleen nog door advocaten gedaan. Tevens mogen advocaten alleen 
nog gesubsidieerde rechtsbijstand verlenen als zij een positieve auditverklaring 
volgens de Kwaliteitsstandaard van de Orde kunnen overleggen. Om te stimule-
ren dat voldoende advocaten (blijven) deelnemen aan het stelsel is de vergoe-
ding van advocaten omhooggegaan. Om deze kosten te fi nancieren is de eigen 
bijdrage die rechtzoekenden moeten betalen met 35% verhoogd. 

Box 2 Afschaffi ng verplicht procuraat

In 2008 wordt het verplicht procuraat afgeschaft. Nu is het nog zo dat een 
persoon die een zaak aanhangig wil maken bij een rechtbank of gerechtshof, 
zich moet laten vertegenwoordigen door een procureur. Procureurs nemen 
bij civiele rechtbankzaken bepaalde voorbereidende en administratieve 
procesverrichtingen voor hun rekening. Een advocaat kan alleen in het eigen 
arrondissement als procureur optreden. Voor een procedure buiten het eigen 
arrondissement moet een collega-advocaat in het betreffende arrondisse-
ment worden ingeschakeld. De gedachte achter het wetsvoorstel is dat met de 
huidige moderne communicatiemiddelen het verplichte procuraat overbodig is 
en ook onnodig de kosten van de procesvertegenwoordiging verhoogt. Als de 
wet in werking treedt, kan een advocaat voortaan bij iedere rechtbank en bij 
elk gerechtshof alle proceshandelingen verrichten en is tussenkomst door een 
procureur buiten het eigen arrondissement niet meer nodig. Er komt een lande-
lijk register met de gegevens van alle advocaten in Nederland. Door de invoering 
van een landelijke inschrijving bij de Orde (in plaats van de huidige inschrijving 
bij de arrondissementsrechtbank) hoeft een advocaat bij een kantoorverplaat-
sing niet opnieuw te worden ingeschreven en beëdigd in het nieuwe arrondisse-
ment. Een kennisgeving van de verhuizing volstaat. 

Voor de juridische beroepen geldt dat de koersbepaling zich in toene-
mende mate van Den Haag verplaatst naar Brussel en Luxemburg. Het Hof 
in Luxemburg doet met enige regelmaat uitspraken over fundamentele 
vragen die direct de praktijkvoering en de beroepsuitoefening raken (o.a. 
samenwerking advocaten en accountants, geheimhoudingsplicht advoca-
ten en antiwitwasregelgeving, verschoningsrecht versus mededingings-
recht). In Brussel wordt vooral aandacht besteed aan de marktwerking. 
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De professionele beroepsgroepen worden voornamelijk als ondernemers 
gezien. Welke rol zij hebben te vervullen in het rechtsbestel lijkt minder 
relevant. In het Monti-rapport van de Europese Commissie wordt aanbe-
volen de vrije beroepen, waaronder de advocatuur, verregaand te libe-
raliseren en wordt kritisch gekeken naar regelingen die de juridische 
beroepsbeoefenaren in hun gedragingen op de markt beperken. Ook de 
NMa bekijkt momenteel voor de advocatuur of de mededingingsbeperkin-
gen als gevolg van zelfregulering noodzakelijk of proportioneel zijn voor 
het te beschermen belang.
Inmiddels zijn op Europees niveau ook tegengeluiden te horen. Zo heeft 
in 2006 het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarmee meer 
afstand wordt genomen van het ‘less regulation, better regulation’-prin-
cipe en waarin het belang van ‘the protection of the rule of law in the EU’ 
ter sprake wordt gebracht. Het Europees Parlement pleit voor een meer 
diepgaande analyse van de gevolgen die meer marktwerking binnen de 
juridische beroepen heeft (zie Bruinsma, 2006a).3

Economische en maatschappelijke factoren
Ook verschillende economische en maatschappelijke ontwikkelingen 
hebben invloed op de vraag naar en het aanbod van dienstverlening. 
Veranderingen in de omvang van werkgelegenheid, faillissementen of 
fusies van bedrijven, schulden, echtscheidingen, criminaliteit zullen hun 
weerslag hebben op specifi eke vormen dienstverlening door advocaten. 
Maar ook processen als verdergaande individualisering en een toene-
mende mondigheid van burgers kunnen ertoe leiden dat juridische 
 middelen sneller worden ingezet om geschillen op te lossen.
Voor de continuïteit van de professie of van specifieke soorten dienst-
verlening is tevens de ontwikkeling in de samenstelling van de beroeps-
bevolking van belang. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de 
leeftijdsopbouw en man-vrouwverhouding.

1.5 Doelstelling en vraagstelling

De hiervoor beschreven veranderingen hebben de afgelopen jaren ook op 
het beleidsterrein voor de nodige ontwikkelingen gezorgd. In 2003 diende 
Tweede Kamerlid Klaas de Vries naar aanleiding van de discussie over het 
WRR-rapport ‘De toekomst van de nationale rechtsstaat’ (2002) een motie 
in, waarin hij een onderzoek naar de rol en de positie van de advocatuur 
vraagt. De motie verwijst naar de grote veranderingen die de afgelopen 
jaren plaatsvinden met betrekking tot de advocatuur en die aanleiding 

3 Tekst van de resolutie is te vinden op www.ccbe.org (Conseil des barreaux européens / Council of Bars 
and Law Societies of Europe). 
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moeten zijn daaraan een diepgaande analyse te wijden. Die analyse zou 
onder meer aandacht moeten geven aan de volgende punten:
– de advocaat als vertegenwoordiger van een cliënt in een rechtsgeding;
– de advocaat als adviseur in de (internationale) adviespraktijk;
– de advocaat toekomende privileges zoals procesmonopolie en verscho-

ningsrecht;
– de toegang tot rechtshulp voor particulieren;
– de betekenis van de internationalisering van de advocatuur;
– het functioneren van toezicht, klacht- en tuchtrecht.

Als vervolg hierop heeft de Minister van Justitie de Commissie Advoca-
tuur ingesteld (Kamerstukken ll, vergaderjaar 2004-2005, 29 279, nr. 20). 
Aandachtspunten voor de Commissie waren onder meer: ‘voldoet de 
advocatuur in haar huidige constellatie nog wel aan de eisen van de 
samenleving en het rechtsbestel’, ‘als een advocaat niet meer procedeert, 
hoe kan hij dan zijn vakmatige bekwaamheden op peil houden en is het 
dan nog gerechtvaardigd dat hij diverse privileges geniet’, en ‘past de 
huidige (50 jaar oude) organisatievorm van de beroepsgroep nog wel bij 
de werkelijkheid van heden?’. In 2006 heeft de commissie haar advies 
uitgebracht. Naar aanleiding van dat advies heeft het kabinet onder 
andere besloten de kernwaarden van de advocatuur vast te leggen in de 
Advocatenwet, het procesmonopolie ongewijzigd te laten en een wettelijk 
verbod op no cure no pay te bevorderen (Kamerstukken ll, vergaderjaar 
2006-2007, 30 800, nr. 13).
Niet al de hiervoor genoemde veranderingen en discussiepunten binnen 
de advocatuur zullen in dit rapport aan bod komen. Wel dienen ze als 
achtergrond voor de beschrijving van bepaalde ontwikkelingen.

Doelstelling
In het licht van de genoemde veranderingen en de mogelijke gevolgen die 
ze kunnen hebben op de dienstverlening van de advocatuur, is het vanuit 
maatschappelijk en beleidsmatig perspectief van belang zicht te houden 
op de toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de advocatuur. Het is 
niet het doel van deze studie om de invloed van verschillende factoren op 
de toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit na te gaan. De huidige studie 
is voornamelijk beschrijvend van aard en richt zich niet op de verklaring of 
voorspelling van bepaalde aspecten van de dienstverlening. De hiervoor 
geschetste ontwikkelingen dienen er voornamelijk toe de gegevens in een 
context te plaatsen.
De overheid is verantwoordelijk voor het wettelijke stelsel van de advoca-
tuur. In verband met beleidsvorming en beleidsverantwoording is het 
daarom nodig zicht te houden op de ontwikkelingen in de praktijk van de 
beroepsbeoefening. De inventarisatie van gegevens in de vorm van een 
tweejaarlijkse trendrapportage moet een beeld geven van de toegankelijk-
heid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.
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Vraagstelling
De vraagstelling van het onderzoek is uitgesplitst in de volgende deelvragen.
1 Hoe is de stand van zaken en welke ontwikkelingen doen zich voor op 

het gebied van de toegankelijkheid van de advocatuur?
– vraag naar dienstverlening door advocaten (soorten cliënten, vraag 

naar verplichte procesvertegenwoordiging, vraag naar gesubsidieerde 
rechtsbijstand);

– aanbod van advocaten (aantal advocaten, advocaten in loondienst, 
buitenlandse advocaten, aantal kantoren, kantoorgrootte, advocaat-
dichtheid en spreiding) en soort dienstverlening (specialisaties en 
gesubsidieerde rechtsbijstand).

– financiële toegankelijkheid (declaratiemethoden, tarieven);
– perceptie van toegankelijkheid;

2 Hoe is de stand van zaken en welke ontwikkelingen doen zich voor op 
het gebied van de continuïteit van de advocatuur?
– instroom en uitstroom rechtenstudenten, advocaat-stagiairs; man-

vrouwverhouding; leeftijdsverdeling;
– hbo-juristen;
– bedrijfseconomische situatie van kantoren.

3 Hoe is de stand van zaken en welke ontwikkelingen doen zich voor op 
het gebied van kwaliteit?
– definitie kwaliteit;
– kwaliteitsborgende instanties;
– instrumentele kwaliteitsborging;
– functioneren van het toezicht, klacht-, tuchtrecht en geschillenrege-

lingen;
– ethische dilemma’s;
– oordelen over kwaliteit.

Gegevensbronnen
Voor de rapportage is gebruikgemaakt van bestaande gegevens die bij 
diverse instanties zijn opgevraagd. Het gaat om gegevens van de Orde, het 
CBS, de plaatselijke dekens en de raden en het hof van discipline. Daarnaast 
zijn studies over de advocatuur geïnventariseerd op het terrein van toegan-
kelijkheid, continuïteit en kwaliteit.

In de volgende hoofdstukken komen achtereenvolgens de toegankelijkheid 
(hoofdstuk 2), de continuïteit (hoofdstuk 3) en de kwaliteit van de dienst-
verlening aan de orde (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 sluiten we af met de 
samenvatting en conclusies.

WODC 261_6.indd   Sec7:25WODC 261_6.indd   Sec7:25 14-1-2008   10:40:0214-1-2008   10:40:02



WODC 261_6.indd   Sec7:26WODC 261_6.indd   Sec7:26 14-1-2008   10:40:0214-1-2008   10:40:02



De toegankelijkheid van de advocatuur wordt in beeld gebracht aan de 
hand van de vraag naar diensten van advocaten en het aanbod van dien-
sten. Tevens wordt een beeld geschetst van de financiële toegankelijkheid 
(tarieven) en de perceptie van cliënten over de toegankelijkheid.
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe de stand van zaken en 
ontwikkelingen zijn ten aanzien van de volgende aspecten:
1 De vraag naar diensten van advocaten:

– soorten cliënten;
– procederen en adviseren;
– vraag naar verplichte procesvertegenwoordiging;
– vraag naar gesubsidieerde rechtsbijstand.

2 Het aanbod van diensten van advocaten:
– aantal advocaten;
– aantal advocatenkantoren;
– advocatendichtheid en spreiding van advocatenkantoren;
– soort dienstverlening;
– andere juridische dienstverleners.

3 Financiële toegankelijkheid:
– declareermethoden;
– tarieven;
– perceptie van toegankelijkheid.

2.1 Vraag

De klanten van advocaten zijn particulieren, bedrijven, stichtingen of de 
overheid. De diensten die advocaten leveren verschillen al naar gelang 
de aard van het probleem, de soort hulpvraag en het soort klant. Met het 
complexer worden van de samenleving is de vraag naar juridische dienst-
verlening specialistischer en diverser geworden. Bovendien is de vraag 
toegenomen. Dit blijkt onder andere uit de hiernavolgende paragrafen 
waarin wordt beschreven dat het aantal rechtszaken, het aantal afgege-
ven toevoegingen en aantal advocaten zijn toegenomen. De groei van de 
juridische dienstverlening wordt onder andere toegeschreven aan ontwik-
kelingen zoals juridisering (de toename van wet- en regelgeving en het 
‘verzakelijken’ of ‘juridiseren’ van relaties), economische ontwikkelingen, 
individualisering en een groeiend bewustzijn bij burgers van hun rechten 
en toename van claimgedrag (Rijkschroeff e.a., 2001; van Velthoven, 2002).

2.1.1 Soorten cliënten

Particulieren, bedrijven, stichtingen en de overheid zijn potentiële klan-
ten voor de advocatuur. Onderzoek uit 2001 toont aan dat bedrijven de 
grootste afnemers zijn van diensten. De advocatuur verricht 63% van 
haar werkzaamheden voor bedrijven, 27% voor particulieren, 5% voor 

2 Toegankelijkheid
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 stichtingen en andere non-profitorganisaties en 5% voor de overheid 
(Vogels, e.a., 2002).
Particuliere cliënten schakelen veelal een advocaat in voor advisering of 
gerechtelijke procedures in familiezaken, arbeidsovereenkomsten, woon-
aangelegenheden en geschillen rond koopovereenkomsten (Vogels, e.a., 
2002). Het aantal mensen dat een beroep doet op een advocaat is de afge-
lopen jaren gestegen. Volgens het CBS heeft in 2004 6,6% van de Neder-
landers van 18 jaar en ouder een beroep gedaan op de diensten van een 
advocaat. Tussen 1993 en 2001 schommelde dat percentage nog tussen de 
5% en 6%, daarna neemt het toe (zie tabel 1). Uit WODC-onderzoek blijkt 
dat 46% van de mensen die de afgelopen vijf jaar een civiel- of bestuurs-
rechtelijk probleem hebben gehad, deskundige personen of organisaties 
heeft ingeschakeld voor hulp. Van het totale aantal mensen dat hulp zocht, 
deed 11% een beroep op een advocaat (Van Velthoven & Ter Voert, 2004).

Tabel 1 Beroep op rechtshulp door personen van 18 jaar en ouder 1993-2004 (%)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Advocaat 5,9 5,1 6,0 5,2 5,5 5,8 5,9 6,0 5,9 6,2 6,3 6,6
Bureau rechtshulp 6,4 5,7 4,9 4,8 5,2 5,7 5,9 5,3 5,3 5,4 5,4 4,7
Semi-particuliere organisatie 8,6 7,8 6,4 8,0 8,4 9,3 9,5 9,1 9 10,4 10,6 9,6
Notaris 13,9 15,1 17,2 16,5 17,0 18,3 20,8 19,4 16,9 16,9 17,6 17,6
Rechtshulp totaal* 26,1 27,4 26,7 27,9 29,1 30,9 32,9 31,3 29,2 30,0 31,0 30,2
* geen optelsom van de kolom omdat burgers per jaar meerdere rechtshulpverleners kunnen inschakelen
Bron: CBS

Bedrijven raadplegen advocaten vooral voor advisering bij geschillen 
met personeel, klanten of leveranciers, voor gerechtelijke procedures, 
preventieve advisering en advisering bij fusies en reorganisaties (Vogels 
e.a., 2002). Uit een onderzoek in 2000 onder bedrijven met ten minste vijf 
werkzame personen blijkt dat 62% de voorafgaande twee jaar juridisch 
advies had ingewonnen en dat het merendeel hiervan (87%) een advocaat 
raadpleegde (Vogels e.a., 2002). Verder blijkt dat ten opzichte van twee 
jaar eerder vier activiteiten merkbaar in belang zijn toegenomen, namelijk 
procederen, preventieve advisering en advisering bij fusies en reorgani-
saties, en het voorbereiden van het opmaken van akten (door de notaris). 
Dit heeft waarschijnlijk vooral te maken met het grote aantal fusies en 
reorganisaties van de laatste jaren.
De overheid doet verhoudingsgewijs weinig beroep op de advocatuur. Bij 
bestuursrechtelijke procedures is vertegenwoordiging door een advocaat 
niet verplicht. Bij civielrechtelijke procedures is de overheid niet vaak 
betrokken. In 2003 blijkt de overheid bij 1,8% van de bodemzaken in de 
civiele sector als eiser betrokken te zijn en in 2,1% als gedaagde (Eshuis, 
2005). In deze zaken was procesvertegenwoordiging door een advocaat 
verplicht.
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Tabel 2 Procederen, adviseren en overig: verdeling van de gewerkte 
uren per praktijk in procenten, 2001

Praktijk Procederen Adviseren Overig

Personen- en familierecht 69 25 6
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht 52 43 5
Wonen, onroerend goed en bouwrecht 45 49 6
Schade en aansprakelijkheid 50 43 7
Goederenrecht 37 57 6
Ondernemingspraktijk 25 69 6
Intellectuele eigendom 36 57 7
Mededingingsrecht 27 67 5
Bank- en effectenrecht, financiering 21 71 8
Bestuursrecht, ruimtelijke ordening en milieu 56 39 5
Belastingrecht 29 67 4
Transportpraktijk 61 31 8
Faillissementen, insolventie 23 37 40
Incasso 68 26 7
Strafrecht en tuchtrecht 87 12 1
Vreemdelingenrecht 72 25 3
Procuraten 80 2 18
Arbitrage 79 16 6
Totale praktijk 51 41 8

Bron: Vogels e.a., 2002, p. 14

2.1.2 Procederen en adviseren

In tabel 2 wordt per praktijk weergegeven welk gedeelte van de tijd advo-
caten besteden aan a) procederen en direct aan het proces gelieerd advies, 
b) adviseren en c) overige taken. Onder de categorie ‘procederen en direct 
aan het proces gelieerd advies’ vallen tevens alle zaken die te maken heb-
ben met vrijheidsbeneming, zoals piketwerkzaamheden, voorgeleiden 
voor de Rechter-Commissaris en Bijzondere Opnemingen Psychiatrische 
Ziekenhuizen (BOPZ). Overige werkzaamheden hebben veelal betrekking 
op de taken van bewindvoerder of curator. Deze zijn vooral relevant voor 
de faillissementen en insolventiepraktijk.
Over de hele praktijk bezien is in 2001 de gemiddelde advocaat ongeveer 
de helft van de tijd bezig met aan procederen gerelateerd werk (Vogels, 
e.a., 2002). Er zijn echter grote verschillen per praktijkgebied. Vooral bij de 
rechtsgebieden die betrekking hebben op dienstverlening aan bedrijven, 
zoals bank- en effectenrecht, ondernemingsrecht, mededingingsrecht 
en intellectueel eigendom, ligt het accent op de adviserende rol. Bij deze 
praktijkgebieden besteden advocaten gemiddeld 57% tot 71% van hun tijd 
aan advisering, terwijl dat bijvoorbeeld in de personen- en familiepraktijk 
gemiddeld 25% is. De kleinste en grootste kantoren blijken verhoudings-
gewijs het minste aantal uren aan procesgerelateerd werk te besteden. 
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Eenmanskantoren besteden 41% van hun tijd aan procesgerelateerde 
werkzaamheden en kantoren met meer dan 20 medewerkers ongeveer 
46%. Voor de middelgrote kantoren met twee tot 20 medewerkers ligt dat 
percentage op ongeveer 55% (Vogels, e.a., 2002, p. 15).

2.1.3 Vraag naar (verplichte) procesvertegenwoordiging

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat in 2001 advocaten gemiddeld 
genomen ongeveer de helft van hun tijd aan procederen of direct daar-
aan gelieerd advies hebben besteed. Om na te gaan hoe de vraag naar 
procesvertegenwoordiging zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld of 
eventueel zal ontwikkelen, zullen we gegevens presenteren over het aantal 
rechtszaken. Hoe vaak advocaten gevraagd worden om als procesverte-
genwoordiger op te treden is niet bekend. Wel kan een ondergrens worden 
gegeven voor zaken waarin procesvertegenwoordiging door een advocaat 
verplicht is. In het civielrecht is er geen verplichte procesvertegenwoor-
diging voor rechtszaken in de kantonsector; deze is wel verplicht voor de 
overige zaken in rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad.
In het strafrecht is procesvertegenwoordiging niet noodzakelijk, maar als 
verdachten hier wel voor kiezen – wat doorgaans het geval is – kunnen ze 
alleen een advocaat inschakelen.4 In het bestuursrecht is procesvertegen-
woordiging door een advocaat niet verplicht.

Civiele zaken
In 2000 zijn bij de sector civiel van de rechtbank ongeveer 180.000 dagvaar-
dingen en verzoekschriften ingestroomd. In 2005 is dat aantal gestegen 
naar 200.000 (zie fi guur 1). In diezelfde periode is de instroom bij gerechts-
hoven gestegen van 8.800 naar 14.300 en bij de Hoge Raad afgenomen van 
1.300 naar 1.070 (Van Erp, 2006). In totaal komt dit neer op een stijging van 
het aantal civiele zaken waarin bijstand van een advocaat verplicht is van 
ongeveer 190.000 zaken in 2000 naar ongeveer 215.000 zaken in 2005.

Naast de verplichte procesvertegenwoordiging staan advocaten natuur-
lijk ook cliënten bij in rechtszaken waar procesvertegenwoordiging niet 
verplicht is. Bij de sector kanton is de instroom van dagvaardingen en 
verzoekschriften gestegen van 425.000 in 2000 naar 680.000 in 2005. Dit is 
onder andere toe te schrijven aan de toename van ontslagzaken, incasso-
zaken en de competentiegrensverschuiving in 2002 (Van Erp, 2006). 

4 In het strafrecht is procesvertegenwoordiging alleen verplicht in cassatiezaken, sinds 1 oktober 2000. 
Op deze datum trad de Wet uitsluiting beroep in lichte overtredingszaken en invoering verplichte 
schriftuur van een advocaat in werking.
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Figuur 1 In- en uitstroom rechtbank, sector civiel, 2000-2005
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Bron: Van Erp (2006, p. 13)

Hoe vaak advocaten zijn ingeschakeld bij deze zaken is onbekend. Er zijn 
alleen gegevens voorhanden van een onderzoek naar de competentie-
grensverschuiving bij handelszaken. Daaruit blijkt dat in het jaar 2000 
in civiele handelszaken bij het kanton, 16% van de eisers en 26% van de 
gedaagden een advocaat had ingeschakeld (Eshuis & Paulides, 2002).
Uit de analyses die zijn verricht in het kader van de prognosemodellen 
civiele en bestuursrechtelijke keten wordt duidelijk dat de toename van 
civiele zaken samenhangt met economische omstandigheden (zoals een 
toename van het aantal werkloosheidsuitkeringen). Een verhoging van de 
kosten (bijvoorbeeld griffierechten) heeft een negatief effect op het aantal 
handelszaken in de sector civiel en op het aantal verzoekschriften arbeid 
in de sector kanton (Leertouwer e.a., 2005, p. 77 en 85).

Strafzaken
In de boxen 3 en 4 staat kort weergegeven wanneer een verdachte een 
advocaat krijgt toegewezen en welke rol de advocaat bij het politieverhoor 
vervult.
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Box 3 De piketadvocaat

Als de politie een verdachte van een strafbaar feit in verzekering stelt, brengt 
zij de dienstdoende ‘piketadvocaat’ op de hoogte dat de verdachte voor een 
bepaald strafbaar feit is aangehouden. De piketadvocaat zal daarop de verdachte 
op het politiebureau bezoeken. Alle advocaten binnen een bepaalde regio die 
zich bezighouden met het strafrecht, staan op een zogenoemde piketlijst en 
dienen om beurten ‘piketdiensten’ te draaien. Op die manier is verzekerd dat een 
verdachte op ieder tijdstip hulp kan krijgen van een advocaat. De ‘piketadvocaat’ 
die tijdens zijn dienst de verdachte bezoekt, verleent kosteloos rechtsbijstand 
(ambtshalve toevoeging). Wanneer de verdachte daarmee instemt, blijft de 
piketadvocaat ook in het vervolg van de procedure de verdachte (kosteloos) 
bijstaan. Maar als de verdachte dat wenst, kan hij ook een andere advocaat 
kiezen. Als het inkomen en vermogen van de verdachte onder de grens voor 
de Wet op de Rechtsbijstand vallen, kan hij voor deze advocaat een reguliere 
toevoeging aanvragen (zie ook paragraaf 2.1.4). De verdachte betaalt in dat 
geval een eenmalige eigen bijdrage. Komt de verdachte niet voor gesubsidieerde 
rechtsbijstand in aanmerking, dan komen de kosten voor de advocaat geheel 
voor rekening van de verdachte.

Box 4 Advocaat bij politieverhoor

Tijdens de aanhoudingstermijn wordt de verdachte verhoord door de hulpoffi cier 
van justitie. De advocaat van de verdachte mag hier in beginsel bij aanwezig 
zijn. De hulpoffi cier is echter niet verplicht om de (piket)advocaat vooraf over 
het verhoor in te lichten. Daarom wordt de verdachte in de praktijk tijdens dit 
verhoor niet door een advocaat bijgestaan. Wanneer echter de verdachte vóór 
zijn aanhouding zijn eigen advocaat van zijn aanhouding op de hoogte heeft 
kunnen stellen en die advocaat aanwezig wil zijn bij het verhoor door de hulpoffi -
cier, moet aan dit verzoek worden voldaan. Het kan zijn dat in de toekomst de rol 
van de advocaat tijdens het politieverhoor belangrijker wordt. In december 2006 
heeft de Minister van Justitie ingestemd met een experiment ‘waarin de advocaat 
tijdig de mogelijkheid aangeboden krijgt aanwezig te zijn bij het eerste politie-
verhoor in zaken waarbij de verdachte wordt beschuldigd van een levensdelict 
(onder andere moord en doodslag).’ Hij heeft daarmee uitvoering gegeven aan 
de motie-Dittrich c.s. (Kamerstukken II 2006–2007, 30 800 VI, nr. 14), waarin de 
Tweede Kamer naar aanleiding van de Schiedammer Parkmoord vroeg om een 
tijdelijk systeem om advocaten tijdens het eerste politieverhoor aanwezig te laten 
zijn (brief 11 december, 2006).

Gegevens over het aantal politieverhoren en strafzaken laten zien dat het 
beroep op de advocatuur in vergelijking met tien jaar geleden is toegeno-
men. Tussen 1995 en 2004 is het aantal verdachten dat door de politie is 
verhoord sterk gestegen van 247.000 naar 356.000 (Van der Heide, 2006). 
In diezelfde periode is het aantal ingeschreven strafzaken bij het OM 
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toegenomen van 258.000 naar 274.000 zaken: een stijging van 6% (zie 
figuur 2). Aanvankelijk daalde het aantal strafzaken vanaf 1995, maar na 
het jaar 2000 is het aantal zaken tot 2004 weer toegenomen met 17%. Bij 
de gerechtshoven is het aantal strafzaken tussen 2003 en 2005 gestegen 
van 19.000 naar ruim 25.000 zaken (Van der Heide, 2006, p. 43). Het aantal 
zaken dat de Hoge Raad de afgelopen jaren behandelde varieerde tussen 
de 2.400 en 4.500 zaken.

Figuur 2 Ontwikkeling ingeschreven strafzaken en afdoeningen, 
1995-2004
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Bron: Van der Heide (2006, p. 36)

Prognosemodellen voorspellen dat het aantal strafzaken en daarmee het 
beroep op strafrechtadvocaten zal toenemen. Volgens ramingen zal het 
aantal transacties in de periode 2004-2011 met circa 3% stijgen en het 
aantal dagvaardingen en schuldigverklaringen met circa 6%. Het aantal 
sepots zal navenant afnemen. De stijging in het aantal transacties en 
dagvaardingen leidt tevens tot een evenredige groei van het beroep op 
de rechtsbijstand, in het bijzonder de ambtshalve toevoegingen in straf-
zaken, die met 5% zullen stijgen. De reguliere toevoegingen in strafza-
ken zullen echter met 7% dalen, omdat door de toenemende koopkracht 
minder mensen hiervoor in aanmerking komen (Moolenaar, 2006). Deze 
prognoses zijn gebaseerd op demografische ontwikkelingen (zoals aantal 
12- tot 18-jarigen in de samenleving), economische ontwikkelingen 
(zoals omvang niet-werkzame beroepsbevolking, koopkrachtontwikke-
ling) en maatschappelijke ontwikkelingen (het aantal liters alcohol dat de 
gemiddelde Nederlander per jaar consumeert, het aantal drugsverslaaf-
den) in de samenleving (Moolenaar, 2006). Voornoemde prognoses zijn 
beleidsneutraal. Ze geven aan wat er zou kunnen gebeuren indien er niets 
verandert. Door onverwachte gebeurtenissen en wijzigingen in wet- en 
regelgeving en beleid zullen de ramingen afwijken van de werkelijkheid.
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2.1.4 Vraag naar gesubsidieerde rechtsbijstand

Advocaten hebben de afgelopen jaren meer cliënten bediend die gebruik-
maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Om te voorkomen dat burgers 
vanwege de kosten afzien van juridische bijstand is er een subsidiestel-
sel ontwikkeld, dat sinds 1 januari 1994 is ondergebracht in de Wet op 
de rechtsbijstand (Wrb). Op grond van deze wet krijgen rechtzoekenden 
met een inkomen en vermogen onder een bepaalde grens5, verdachten in 
strafzaken die in hechtenis zitten en asielzoekers, gesubsidieerde rechts-
bijstand aangeboden. Advocaten die rechtzoekenden op basis van een 
toevoeging helpen, krijgen per zaak een forfaitaire vergoeding. In 2005 
bedroeg het puntentarief € 99.6

Figuur 3 Aantal afgegeven toevoegingen in het straf-, vreemde-
lingen-, civiel en bestuursrecht, 1997-2005
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Bron: Broenink (2004), Jungmann e.a. (2005), Combrink-Kuiters e.a. (2006)

Het totale aantal afgegeven toevoegingen is gestegen van ruim 283.000 
in 1997 naar ruim 351.000 in 2005 (zie figuur 3). Het aantal afgegeven 
toevoegingen in het civiele recht en het bestuursrecht is over de jaren 
redelijk stabiel gebleven. Door de afname van het aantal asielzoekers 
is het aantal toevoegingen in het vreemdelingenrecht sinds 2002 afge-

5 De inkomensgrens is in 2005 voor gehuwden/samenwonenden/eenoudergezinnen € 2.135 en voor 
alleenstaanden € 1.518 netto per maand. De vermogensgrens ligt voor alleenstaanden op € 7.500 
en voor gehuwden/samenwonenden/eenoudergezinnen op € 10.500. 

6 Aan een bepaalde zaak en aan bepaalde processuele omstandigheden zijn punten toegekend. De 
hoogte van de vergoeding voor de advocaat wordt bepaald door het aantal toegekende punten voor de 
betreffende zaak te vermenigvuldigen met het puntentarief.
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nomen. Het aantal straftoevoegingen is tussen 1997 en 2005 met 45% 
gestegen. De meeste straftoevoegingen zijn ambtshalve toevoegingen (zie 
paragraaf 2.1.3). In 2000 werden ongeveer 65.000 ambtshalve straftoevoe-
gingen afgegeven en ongeveer 30.000 reguliere straftoevoegingen. In 2005 
zijn die aantallen toegenomen tot meer dan 98.000 ambtshalve toevoegin-
gen en 39.000 reguliere straftoevoegingen (Combrink-Kuiters e.a., 2006).

2.2 Aanbod

Gelijk met de vraag naar diensten van advocaten, stijgt ook het aanbod 
van advocaten. In de hiernavolgende paragrafen is te zien dat zowel het 
aantal advocaten als het aantal advocatenkantoren in Nederland blijft 
groeien. Ook de advocaatdichtheid (het aantal advocaten per 100.000 
inwoners) neemt nog steeds toe. Die toegenomen advocaatdichtheid 
 concentreert zich wel voornamelijk in de grote steden en economisch 
belangrijke regio’s en niet in de minder stedelijke gebieden.

2.2.1 Aantal advocaten

Het advocatenberoep kan worden uitgeoefend als zelfstandig onder-
nemer of in loondienst. Eind 2006 telde Nederland 14.274 advocaten 
(Nederlandse Orde van Advocaten, 2007). Vanaf het moment dat de aan-
tallen advocaten zijn bijgehouden is er altijd een groei geweest van het 
aantal advocaten, deze groei varieert echter wel per jaar. In figuur 4 is te 
zien dat die groei tussen 1995 en 2006 varieerde van 3,3% tot 7% per jaar.

Figuur 4 Aantal advocaten en jaarlijkse procentuele toename in de 
periode 1995-2006
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Advocaten in loondienst
Sinds 1 mei 1997 is de Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrek-
king van kracht. Deze verordening maakt het voor juristen in dienstbetrek-
king bij niet-advocaten, zoals juristen in dienst van bedrijven, overheden 
en non-profi torganisaties, mogelijk om onder bepaalde voorwaarden toe 
te treden tot de advocatuur. Deze verordening is aangenomen om, met 
behoud van kwaliteit, de marktwerking in de advocatuur te bevorderen. 
Verondersteld werd dat de animo onder (bedrijfs)juristen om toe te treden 
groot was (De Kemp, Klijn, Lijessen & Cozijn, 1997). Kostenoverwegin-
gen en het verkrijgen van een verschoningsrecht zouden de belangrijkste 
drijfveren vormen. De verwachting was dan ook dat er grote groepen 
(bedrijfs)juristen gebruik zouden gaan maken van de nieuwe verordening. 
Uit onderzoek blijkt dat er in 2002 minder juristen van de verordening 
gebruik hebben gemaakt dan werd verwacht (Gunst & Bruinsma, 2002). 
Op 31 december 2001 telde Nederland 280 advocaten in dienstbetrekking 
bij niet-advocaten. Dit betrof bedrijfsjuristen, bureaujuristen, overheids-
juristen en stichtingsjuristen. Deze advocaten zijn onder meer werkzaam 
bij rechtsbijstandverzekeringen, de Consumentenbond, vakbonden en 
gemeenten. De beslissing om tot de advocatuur toe te treden werd vrijwel 
altijd geïnitieerd door de advocaat in spe en niet door diens werkgever. De 
eigen ontplooiing speelde daarbij de belangrijkste rol. Ook motieven als 
‘op gelijke voet als de vrij gevestigde advocatuur behandeld willen worden’ 
en ‘volwaardiger gesprekspartner willen zijn in de communicatie met 
externe advocaten’ scoorden bovengemiddeld hoog. Aan werknemers-
zijde werd de mogelijkheid om te kunnen procederen hoog gewaardeerd, 
vooral door overheidsjuristen en stichtingsjuristen. Hoeveel advocaten in 
loondienst er momenteel werkzaam zijn, is niet bekend.

Buitenlandse advocaten
De komst van buitenlandse advocaten heeft in eerste instantie vooral 
gevolgen voor de grotere advocatenkantoren. Voor de middelgrote en 
kleine kantoren is voornamelijk de nieuwe Vestigingsrichtlijn, die in 2002 
is geïmplementeerd in de nieuwe Advocatenwet, van belang. Volgens 
deze EU-richtlijn is vrije beweging van advocaten tussen verschillende 
lidstaten in de EU mogelijk. In theorie zijn buitenlandse advocaten uit de 
EU vrij om in Nederland hun beroep uit te oefenen, maar in de praktijk 
blijft de emigratie van advocaten nog altijd beperkt door de grote verschil-
len in rechtsstelsels. In 2006 zijn er ongeveer 50 buitenlandse advocaten 
werkzaam in Nederland die hun oorspronkelijke landstitel hebben behou-
den (EU-artikel-3-advocaten). In totaal zijn er drie verschillende regelin-
gen op basis waarvan buitenlandse advocaten werkzaam kunnen zijn als 
advocaat in Nederland.
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2.2.2 Aantal advocatenkantoren

Eind 2006 telde Nederland 3.656 advocatenkantoren (Nederlandse Orde 
van Advocaten, 2007). Tussen 1996 en 2006 is het aantal advocatenkan-
toren voortdurend toegenomen (zie fi guur 5). De jaarlijkse procentuele 
toename varieert van 0,6% tot 6,7%.

Figuur 5 Aantal advocatenkantoren en procentuele toename in de 
periode 1996-2006
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Schaalvergroting
In deze paragraaf bekijken we of er binnen de advocatuur sprake is van 
twee vormen van schaalvergroting:
a) een toename van het gemiddelde aantal advocaten per kantoor;
b) een toename van het aantal grote kantoren ten opzichte van kleine 

kantoren.

In figuur 6 is te zien dat het gemiddeld aantal advocaten per kantoor vanaf 
1960 gestaag is toegenomen naar gemiddeld 4,2 advocaten per kantoor in 
2002. Na 2003 heeft zich een daling ingezet. In 2006 ligt het gemiddelde 
aantal advocaten per kantoor op 3,9.

Uit figuur 7 blijkt dat tussen de jaren zestig en negentig van de vorige 
eeuw sprake was van schaalvergroting: verhoudingsgewijs nam het aantal 
kleine kantoren af en het aantal grote kantoren toe. Vanaf 1997 is er echter 
geen sprake van een toename van grote kantoren ten opzichte van klei-
nere. In de verhouding van de kantoren naar omvang is de afgelopen jaren
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Figuur 6 Gemiddeld aantal advocaten per kantoor 1960-2006
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niet veel veranderd. In 2006 telt iets minder dan de helft van deze kanto-
ren (46%) één advocaat en 38% heeft een omvang van twee tot en met 
vijf advocaten. Ongeveer 14% van de kantoren bestaat uit zes tot en met 
20 advocaten, 2% heeft 21 tot en met 60 advocaten en minder dan 1% 
bestaat uit meer dan 60 advocaten (zie ook tabel 1 bijlage 4). In figuur 7 is 
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te zien dat deze verdeling naar kantoorgrootte de laatste tien jaar vrij 
constant is. De grootste kantoren zijn overigens gevestigd in de vier grote 
steden en hierin is in totaal ruim 16% van alle advocaten in Nederland 
werkzaam. Bij de eenpersoonskantoren is 12% van alle advocaten werk-
zaam (zie figuur 1 bijlage 4). Ook is in figuur 1 van bijlage 4 te zien dat de 
grootste veranderingen in de verdeling van het aantal werkzame advoca-
ten bij grote en kleine kantoren tussen de jaren zestig en negentig van de 
vorige eeuw hebben plaatsgevonden. In 1960 was bijvoorbeeld 40% van de 
advocaten werkzaam bij een eenpersoonskantoor en waren er nog geen 
kantoren met meer dan 20 advocaten.

De verschillende kantoren bedienen wel verschillende markten. In tabel 
3 en Box 5 is daar een overzicht van gemaakt. Hierin is te zien dat het 
aandeel van de particuliere cliënten afneemt met het toenemen van de 
omvang van het kantoor (Vogels e.a., 2002). Particulieren komen vooral bij 
de kleine kantoren (tot 20 advocaten). De middelgrote kantoren bedienen 
vaak (middel)grote ondernemingen, maar ook particulieren. De grote 
kantoren richten zich doorgaans vooral op het (inter)nationale bedrijfsle-
ven. Hier wordt veel advieswerk gedaan en de advocaten werken meestal 
in gespecialiseerde secties (Baarsma & Felsö, 2005). Ook bedienen de 
grote kantoren relatief vaak de overheid.

Tabel 3 Verdeling van werkzaamheden per type cliënt (in %) naar kantoorgrootte

Kantoorgrootte (aantal advocaten)
Type cliënt 1 2 t/m 5 6 t/m 20 21t/m 60 >60 Totaal
Particulieren zonder toevoeging 31 28 27 20 7 18
Particulieren met toevoeging 18 25 16 7 1 9
Grootbedrijf 12 11 13 32 55 34
MKB (tot 100 medewerkers) 28 31 36 32 23 29
Not-for-profit, stichtingen 8 4 5 5 4 5
Overheid 2 1 3 4 9 5
Totaal 100 100 100 100 100 100

* Bron: Vogels, e.a. (2002, tabel 13)
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Box 5 Kantoortypen

Op basis van kernactiviteit, marktactieradius, omvang van een kantoor, aantal 
vestigingen, soort klanten en het spectrum van dienstverlening kunnen advoca-
tenkantoren in een vijftal kantoortypen worden ingedeeld (Economisch Bureau 
ING, 2003, p. 14-15).

Internationale kantoren
– er zijn ongeveer tien internationale kantoren in Nederland;
– zijn bijna allemaal gelieerd aan Engelse kantoren;
– cliënten zijn een relatief beperkt aantal zeer grote, internationaal actieve 

ondernemingen;
– werkzaamheden hoofdzakelijk op het terrein van fusies, overnames, bank- en 

effectenrecht en intellectuele eigendom;
– tarieven liggen op (een hoog) internationaal niveau.

Nationale kantoren
– zijn vooral op de Nederlandse markt gericht;
– zijn eventueel aangesloten bij internationale netwerken om hun cliënten in het 

buitenland van dienst te kunnen zijn;
– hebben bijna allemaal een afdeling notariaat;
– cliënten zijn veelal de grotere Nederlandse ondernemingen;
– werkzaamheden hoofdzakelijk op het gebied van ondernemingsrecht;
– uurtarieven liggen gemiddeld genomen lager dan bij internationale kantoren.

Regionale kantoren
– enkele kantoren hebben een combinatie met notariaat of meerdere 

vestigingen;
– cliënten zijn grote bedrijven, het midden- en kleinbedrijf (mkb), en 

(vermogende) particulieren;
– werkzaamheden op vele rechtsgebieden;
– uurtarieven liggen gemiddeld genomen onder die van nationale kantoren.

Nichekantoren
– ongeveer 50 kleinere advocatenkantoren;
– richten zich op één (deel)rechtsgebied of branche;
– cliënten zijn bedrijven (uitgezonderd kantoren gespecialiseerd in strafrecht).

Eenmanskantoren
– generalisten met de nadruk op arbeids-, familie- en strafrecht;
– cliënten zijn particulieren (al dan niet op basis van toevoegingen) en mkb.
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Figuur 8 Aantal advocaten per 100.000 inwoners in Nederland naar 
jaar
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2.2.3 Advocaatdichtheid en spreiding

Om het aanbod van advocaten over de jaren heen in beeld te bren-
gen is het van belang rekening te houden met het aantal inwoners van 
Nederland. In figuur 8 is te zien dat het aantal advocaten per 100.000 
inwoners vooral de laatste twaalf jaar sterk is gestegen tot inmiddels ruim 
84 advocaten per 100.000 inwoners. Bij de oprichting van de Orde in 1952 
waren dat er 19. De advocaatdichtheid is in 52 jaar tijd dus ruim vier keer 
zo groot geworden. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat ook in 
1975 niet meer dan 19 advocaten per 100.000 inwoners werden geteld. De 
verviervoudiging van de advocaatdichtheid is dus pas de laatste 30 jaar 
gerealiseerd.
De relatieve spreiding (vergeleken met het aantal inwoners) van advoca-
ten over Nederland is per postcodegebied behoorlijk scheef. Advocaten 
zijn voornamelijk gevestigd in de belangrijke economische gebieden. 
Noordoost-Nederland moet het doen met relatief weinig advocaten: bijna 
de dichtheid die ruim 50 jaar geleden voor heel Nederland gold. In de 
grote steden en dan vooral in de postcodegebieden waar ook de rechtban-
ken zitten, is de advocaatdichtheid hoog, met meer dan 100 advocaten per 
100.000 inwoners.
Wanneer we deze cijfers in internationaal perspectief plaatsen, heeft 
Nederland relatief weinig advocaten per inwoner. Uit gegevens over 2004 
van de Raad van Europa (CEPEJ, 2006) blijkt dat Nederland relatief weinig 
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advocaten per 100.000 inwoners heeft (81). De advocaatdichtheid van 
verschillende Europese landen varieert van 6 tot 319 per 100.000 inwoners. 
Spanje (259), Italië (259) en Engeland en Wales (200) hebben bijvoorbeeld 
een hoog aantal advocaten per 100.000 inwoners. Daarentegen hebben 
Finland (33) en Noord-Ierland (32) een lage advocaatdichtheid. Bij deze 
vergelijking moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de definitie 
van ‘advocaat’ en diens bevoegdheden aanzienlijk kan verschillen tussen 
de landen.

2.2.4 Soort dienstverlening

Specialisaties
Er is sprake van een groeiende differentiatie en specialisatie in de dienst-
verlening. De maatschappij en de daarbij behorende wet- en regelgeving 
worden steeds complexer, wat consequenties heeft voor de advocatuur. 
Inmiddels bestaan er 23 specialisatieverenigingen waar ongeveer 4.300 
advocaten lid van zijn (zie bijlage 2). Ervan uitgaande dat advocaten van 
slechts één specialisatievereniging lid zijn, betekent dit dat ongeveer 
eenderde van de advocaten is aangesloten bij een specialisatievereniging.
De specialisatieverenigingen richten zich op het bevorderen van deskun-
dige dienstverlening op een bepaald rechtsgebied dan wel het leveren 
van betere kwaliteit. De voorwaarden voor lidmaatschap zijn per vereni-
ging verschillend. Ze variëren van een minimaal aantal werkzame jaren 
als advocaat, het zich overwegend (al dan niet procentueel vastgelegd) 
bezighouden met juridische vraagstukken op een bepaald deelterrein, 
het hebben van specialistische kennis tot het voltooien van een specia-
listische opleiding (Huls & Laclé, 2006: p. 56-57). Hoewel specialisatie 
de kwaliteit bevordert, kan het tegelijkertijd een prijsopdrijvend effect 
hebben. Ook kan van verdergaande specialisatie en de organisatie van 
specialisten in specialisatieverenigingen het gevaar van ‘closed-shop’ en 
beperkte toegang uitgaan (Huls & Laclé, 2006).
Veel specialisten zijn echter geen lid van een specialisatievereniging. De 
trend naar specialisatie is ook af te lezen aan de ontwikkeling van het 
aantal rechtsgebieden waarop advocaten werkzaam zijn. In 1981 consta-
teerde Klijn (1981, p. 43) aan de hand van een postenquête onder advo-
caten dat het aantal rechtsgebieden waarop advocaten werkzaam waren 
gemiddeld vijf bedroeg. Gunst en Bruinsma (2004) constateren dat het 
gemiddelde aantal rechtsgebieden in 2002 varieert tussen ruim twee en 
bijna vijf al naar gelang de grootte van het kantoor. Het aantal rechtsge-
bieden waarop advocaten werkzaam zijn neemt af, naarmate de grootte 
van het kantoor waarop ze werkzaam zijn, toeneemt. Het percentage 
advocaten dat werkzaam is op slechts één rechtsgebied, concentreert zich 
in hoge mate bij de grootste kantoren. Ongeveer 60% van deze onderdeel- 
of superspecialisten (zie paragraaf 1.4) is werkzaam bij een kantoor met 
meer dan 60 advocaten (Gunst & Bruinsma, 2004, p. 1021).
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Een ander voorbeeld van specialisatie zijn de nichekantoren die de laatste 
jaren zijn ontstaan. Deze kleine kantoren richten zich volledig op enkele 
specifieke rechtsgebieden. Ze kennen een hoge mate van specialisatie en 
bieden hun product aan als kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Er 
zijn naar schatting minimaal 50 nichekantoren in Nederland en het aantal 
zal vermoedelijk blijven groeien (KSU, 2005).

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Om gesubsidieerde rechtsbijstand aan te mogen bieden, moet een rechts-
bijstandverlener ingeschreven staan bij een van de raden voor rechts-
bijstand. Het aantal ingeschreven advocaten geeft slechts een beperkte 
indicatie van het potentiële aanbod van gesubsidieerde rechtsbijstand. 
Ten eerste zijn er nauwelijks advocaten die alléén gesubsidieerde rechts-
bijstand verlenen; bijna alle ingeschreven advocaten verlenen zowel 
commerciële als gesubsidieerde rechtsbijstand. De potentiële omvang 
van het aanbod van gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van de 
verhouding waarin de advocaten commerciële en gesubsidieerde rechts-
bijstand verlenen. Ten tweede hebben veel advocaten zich op bepaalde 
rechtsterreinen gespecialiseerd. Dit heeft als consequentie dat niet 
alle advocaten alle rechtzoekenden kunnen helpen. De mate waarin er 
voldoende aanbod is van gesubsidieerde rechtsbijstand, is ook direct 
afhankelijk van de mate waarin de specialisaties van de ingeschreven 
advocaten aansluiten op de vraag.
Niet alle ingeschreven rechtsbijstandverleners verlenen in de praktijk 
gesubsidieerde rechtsbijstand (Broenink, 2004). In het vervolg van deze 
paragraaf zullen we het hebben over het aantal advocaten dat daadwer-
kelijk rechtsbijstand verleent, de zogenoemde ‘actieve rechtsbijstandver-
leners’. Het aantal actieve rechtsbijstandverleners schommelt de laatste 
negen jaar tussen ongeveer 6.000 en 6.500 (zie figuur 9). In 2002 zakte 
het aantal rechtsbijstandverleners tot net onder de 6.000. Daarna is het 
aantal weer gestegen. In 2005 verleenden 6.339 advocaten gesubsidieerde 
rechtsbijstand, dat is ongeveer 46% van alle bij de balie ingeschreven 
advocaten.7 Ten opzichte van het totale aantal advocaten dat bij de balie 
is ingeschreven, neemt het aantal advocaten dat gesubsidieerde rechtsbij-
stand verleent verhoudingsgewijs af (van 67% in 1997 naar 46% in 2005, 
zie figuur 9).

7 In het overzicht zijn alleen de advocaten die rechtsbijstand verlenen meegeteld en zijn de deurwaarders 
en mediators achterwege gelaten.
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Figuur 9 Absoluut en relatief (%) aantal advocaten dat actieve 
rechtsbijstand verleent, 1997-2005
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Verder blijkt uit onderzoek van Combrink-Kuiters e.a. (2006) naar de 
kenmerken van gesubsidieerde rechtsbijstandverleners het volgende:
– Ongeveer 86% verleende in de gehele periode 2000 tot en met 2005 

gesubsidieerde rechtsbijstand.
– Het percentage vrouwelijke rechtsbijstandverleners is toegenomen. 

In 2000 is 38% vrouw, in 2005 is dat 43%. In 2002 en 2005 was respec-
tievelijk 35% en 38% van alle advocaten die bij de balie stonden inge-
schreven vrouw. Vrouwen zijn dus iets oververtegenwoordigd onder de 
rechtsbijstandverleners.

– Het gemiddeld aantal toevoegingen per rechtsbijstandverlener is geste-
gen van 44 in 2000 naar 53 in 2005.

– Het gemiddelde aantal ervaringsjaren is toegenomen. In 2005 zijn 
advocaten die gesubsidieerde rechtsbijstand verlenen gemiddeld bijna 
elf jaar beëdigd. In 2000 lag dat gemiddelde op tien jaar. Hoe langer 
rechtsbijstandverleners zijn beëdigd, hoe meer toevoegingszaken zij 
gaan behandelen. Vooral de eerste vijf jaar na hun beëdiging stijgt het 
aantal toevoegingen: van gemiddeld 18 in het eerste jaar naar 55 in het 
vijfde jaar.

– In 2005 is 75% tussen de 0 en 20 jaar beëdigd en 3% meer dan 31 jaar. 
Gezien deze verdeling is er geen aanleiding te veronderstellen dat er op 
afzienbare termijn een grote groep het stelsel zal verlaten vanwege het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
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– Jungmann en Combrink-Kuiters (2005) concluderen dat er vooralsnog 
geen tekort is aan advocaten die toevoegingszaken willen doen en dat 
vraag en aanbod in de gesubsidieerde rechtsbijstand op elkaar aanslui-
ten.

2.2.5 Andere juridische dienstverleners

Er is een grote verscheidenheid aan personen en instanties waar recht-
zoekenden met een juridisch probleem voor advies en hulp terecht 
kunnen (Van Velthoven e.a., 2004). Behalve bij advocaten kunnen ze 
– afhankelijk van de aard van het probleem en de soort hulp die ze zoe-
ken – onder andere aankloppen bij rechtsbijstandverzekeraars, vakbon-
den en beroepsverenigingen, consumentenorganisaties, rechtskundig 
adviesbureaus of deurwaarders. Voor dienstverlening die buiten het 
domeinmonopolie ligt, krijgen advocaten in toenemende mate te maken 
met concurrentie van andere juridische dienstverleners. Vooral rechts-
bijstandverzekeraars krijgen jaarlijks steeds meer cliënten. Tussen 2000 
en 2005 is het aantal gezinspolissen gestegen met 85% en het aantal 
polissen voor bedrijven met 100% (zie tabel 4). Tussen 2000 en 2005 is de 
claimfrequentie per 100 gezinspolissen vrij stabiel, maar omdat het totale 
aantal polissen sterk is gestegen, is het absolute aantal claims gestegen. 
De meeste zaken die rechtsbijstandverzekeraars afhandelen, liggen op het 
gebied van arbeidsrecht en verkeerszaken.

Tabel 4 Rechtsbijstandverzekeringen

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Aantal verzekeringsmaatschappijen 93 92 89 90 86 79

Aantal polissen (index 2000=100)
Gezins 100 112 130 146 148 185
Motorrijtuigen 100 106 111 110 88 100
Bedrijven 100 109 112 114 131 200

Claimfrequentie (aantal per 100 polissen)
Gezins 13 13 13 13 14 11
Motorrijtuigen 6 6 6 6 5 5
Bedrijven 27 27 25 26 26 15

Bron: Centrum voor verzekeringsstatistiek (2005, 2006)

Vanuit economisch perspectief wordt het openstellen van het domeinmo-
nopolie voor niet-advocaten (procesjuristen) bepleit. Het huidige domein-
monopolie wordt ter discussie gesteld omdat het tot te hoge prijzen en 
gebrek aan innovatie zou leiden (Baarsma & Felsö, 2005). Of het toelaten 
van anderen tot het procesmonopolie resulteert in lagere prijzen is echter 
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de vraag. Verschillende buitenlandse onderzoeken tonen aan dat de dien-
sten van gespecialiseerde niet-juristen van dezelfde kwaliteit zijn als de 
diensten die advocaten verlenen, maar dat de prijsverschillen tussen de 
juristen en niet-juristen verwaarloosbaar zijn (zie Huls & Laclé, 2006).

2.3 Financiële toegankelijkheid

De advocatuur kent geen vaste tarieven. Voor 1997 hanteerde de Orde een 
uniform declaratiesysteem op basis van een calculatieschema en een refe-
rentietarief. Sinds 1997 worden, op aanbeveling van de Commissie Cohen, 
de tarieven en het calculatieschema niet meer gepubliceerd om de markt-
werking binnen de advocatuur te bevorderen. De Gedragsregels (26, lid 1) 
gebieden advocaten de financiële consequenties van een opdracht met de 
cliënt te bespreken en inzicht te geven in de wijze waarop en de frequentie 
waarmee zij zullen declareren.

2.3.1 Declareermethoden

Advocaten en cliënten kunnen verschillende beloningswijzen overeenko-
men zolang deze niet in strijd zijn met de beroeps- en gedragsregels van 
de advocaat. De keuze van declareermethode hangt af van de voorkeur 
van de advocaat of diens kantoor, van de mogelijkheden die de markt 
biedt en van de wensen van de cliënt (zie www.advocatenorde.nl).
In het huidige systeem is de meest gebruikelijke declareermethode dat 
advocaten per uur worden betaald. Afhankelijk van onder meer de erva-
ring van de advocaat, de benodigde deskundigheid, spoedeisendheid, 
aard en belang van de zaak en draagkracht van de cliënt kan dat uurbe-
drag hoger of lager zijn. Het uurtarief kan ook afhankelijk zijn van het 
resultaat. In dat geval wordt er bijvoorbeeld een laag tarief per uur bere-
kend wanneer het beoogde resultaat niet wordt bereikt en een verhoogd 
uurtarief bij een positief resultaat. Afspraken op basis van een percentage 
van het behaalde resultaat (quota pars litis) of no cure no pay zijn op 
grond van de Gedragsregels en de Verordening op de praktijkuitoefening 
niet toegestaan (zie Box 6). Dit is alleen toegestaan bij het incassotarief 
dat hierna aan de orde komt. Nadelen van het declareren per uur voor de 
consument zijn dat de totale kosten lastig zijn te voorspellen. Bovendien 
ligt het risico voor de tijdsduur uitsluitend bij de cliënt, de advocaat heeft 
geen prikkel om efficiënt te werken.
Een tweede declareermethode is werken voor een vaste prijs. Advocaat 
en cliënt komen in dit geval vooraf een totaalbedrag (aanneemsom) over-
een voor de gewenste bijstand. Voor advies- en proceswerkzaamheden 
die vooraf goed te definiëren en in tijd af te bakenen zijn, is een vaste 
prijsafspraak goed bruikbaar. In bepaalde praktijken zal het daarom 
mogelijk zijn bepaalde werkzaamheden, zoals het opstellen van een 
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 arbeidsovereenkomst of huurcontract, in de vorm van een ‘standaardpro-
duct’ voor een vaste prijs aan te bieden. De voordelen van deze declareer-
methode voor de cliënt zijn onder meer dat de declaratie voorspelbaar is, 
prijsvergelijking beter mogelijk is en dat het de efficiency bevordert. Voor 
de advocaat kan het nadelig zijn omdat hij meer risico loopt als de omvang 
van de zaak toeneemt en als de zaak meer tijd vergt dan verwacht. Ook 
wordt het resultaat niet per definitie gehonoreerd.

Box 6 No cure no pay in letselschadezaken

In het buitenland krijgen advocaten soms alleen een vergoeding voor hun werk 
als zij de zaak winnen. Dit systeem staat bekend als no cure no pay en is in 
Nederland niet toegestaan. De Orde besloot in 2005 een experiment te starten 
met no cure no pay in letselschadezaken. Bij letselschadezaken is de toegang 
tot recht problematisch vanwege de hoge fi nanciële drempels, zoals de kosten 
van de advocaat, medische deskundigen, arbeidsdeskundigen en de mogelijke 
veroordeling in de proceskosten. De Minister van Justitie verbood echter de 
proef met no cure no pay, omdat advocaten dan een direct fi nancieel belang 
hebben bij de uitkomst van de zaak en dit de onafhankelijkheid van de advocaat 
in gevaar brengt. Om de leemte in de toegang tot het recht in letselschadezaken 
te verhelpen, heeft hij een voorziening getroffen met betrekking tot deskun-
digenberichten in letselschadezaken. De voorziening bestaat uit twee compo-
nenten: medische haalbaarheidsonderzoeken en een voorschotregeling voor 
deskundigenkosten (Kamerstukken II, 2004-2005, 29 800 Vl, nr. 109). Particulie-
ren die buiten het bereik van de Wet op de Rechtsbijstand vallen, kunnen hier 
echter geen beroep op doen.
De Commissie Advocatuur (2006) heeft voorgesteld om in situaties waarbij 
de toegang tot het recht structureel beperkt is bij wijze van experiment een 
vorm van resultaatgerelateerde beloning in te voeren die niet de nadelen kent 
van afspraken op basis van (een percentage van) het behaalde resultaat, het 
zogenoemde no win no fee. Dit is een conditional fee-systeem naar Engels 
model waarbij het honorarium niet uit een deel van de opbrengst bestaat maar 
gebaseerd blijft op de gewerkte uren, met bepaalde opslagen op het honorarium 
bij winst en kortingen bij verlies. In haar reactie op het advies heeft het kabinet 
laten weten dat ze een wettelijk verbod op no cure no pay-afspraken wil 
bevorderen. Het kabinet heeft geen principieel bezwaar tegen een experiment 
met een zekere vorm van resultaatgerelateerde beloning in gevallen waarin een 
leemte in de rechtshulp aantoonbaar zou zijn. Dit wel op voorwaarde dat het niet 
tot aantasting van de onafhankelijkheid van de advocaat leidt (Kamerstukken 
II, 2006-2007, 30 800, nr. 13). De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) 
bekijkt momenteel of het verbod op no cure no pay in strijd is met de Europese 
en Nederlandse mededingingsregels, omdat het advocaten beperkt in hun 
vrijheid om zelf hun declaratiemethode te bepalen.
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Ten derde zijn er nog verschillende resultaatafhankelijke declareermetho-
den. Een mogelijke declareermethode is om de waardebepaling achteraf 
te laten plaatsvinden. Bij deze declareermethode stelt de advocaat de 
uiteindelijke declaratie achteraf op, na overleg met de cliënt. De exacte 
hoogte van de declaratie wordt afhankelijk gemaakt van de waarde die de 
dienst van de advocaat, achteraf beoordeeld, voor de cliënt heeft verte-
genwoordigd. Hier is de declaratie dus mede afhankelijk van het resultaat. 
Voordelen van deze methode zijn de efficiency en het feit dat het resultaat 
wordt gehonoreerd en de honorering volledig op maat gemaakt wordt op 
basis van het uiteindelijke resultaat van verrichte werkzaamheden. Deze 
declareermethode heeft echter ook nadelen. De totale kosten blijven tot 
het einde onzeker en er is geen prijsvergelijking mogelijk voor de cliënt. 
Voor de advocaat kan het betekenen dat de bestede tijd niet per se wordt 
gehonoreerd, bovendien ontvangt de advocaat pas laat zijn vergoeding.

Een andere declareermethode waarbij de declaratie afhankelijk is van het 
resultaat is het incassotarief. Hierbij komen de advocaat en cliënt vooraf 
een vergoeding overeen ter grootte van een percentage van het geïncas-
seerde bedrag. In de incassopraktijk, waarin veelal sprake is van de inning 
van talrijke geldvorderingen van gelijke aard zonder dat sprake is van een 
te verwachten diepgaand juridisch geschil, is het sinds jaar en dag moge-
lijk een incassotarief af te spreken dat een percentage vormt van het te 
incasseren bedrag. Het is mogelijk het tarief te ‘staffelen’, afhankelijk van 
de hoogte van de geldsom in kwestie.
Ten slotte zijn er declaraties op basis van een jaarcontract dan wel kader-
afspraak. Hierbij stellen advocaat en cliënt (veelal een bedrijf of organi-
satie) een contract op voor de prijs van juridisch advies gedurende een 
bepaalde periode of over de declaraties van bepaalde diensten.
Combinaties van de hierboven genoemde methoden zijn ook mogelijk, 
evenals andere methoden die niet zijn genoemd, uiteraard zolang deze 
niet in strijd zijn met de beroeps- en gedragsregels van de advocaat. 
Volgens Huls en Laclé (2006) wordt er minder dan voorheen volgens één 
systeem gedeclareerd.
Buitenlands onderzoek naar het effect van verschillende declareermetho-
den op de prijs voor de consument geven geen harde resultaten, aangezien 
zaken met verschillende prijsafspraken vaak niet vergelijkbaar zijn (De 
Mot & De Geest, 2004).

2.3.2 Tarieven

In de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden dat de tarieven die 
advocaten rekenen zeer divers zijn. Het uurbedrag kan bijvoorbeeld per 
kantoor, per advocaat, per cliënt en/of per soort zaak behoorlijk verschil-
len.
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De tarieven voor gesubsidieerde rechtsbijstand liggen wel vast. Aan 
ambtshalve toevoegingen in het strafrecht en asieltoevoegingen zijn geen 
kosten verbonden voor de cliënt. Voor de overige toevoegingen moeten 
Wrb-gerechtigden een eigen bijdrage betalen. In 2005 varieert die bijdrage 
van € 13,50 voor een lichte adviestoevoeging tot een eenmalige inkomens-
afhankelijke bijdrage die ligt tussen de € 90 en € 677 bij reguliere toevoe-
gingszaken. De forfaitaire vergoeding die advocaten van de overheid 
krijgen voor toevoegingszaken, bedraagt in 2005 € 99 per punt (zie noot 6 
bij paragraaf 2.1.4).
Voor degenen die buiten de Wrb-grenzen vallen, gelden commerciële 
tarieven. Voor particulieren blijkt de mediaan van de kosten voor een 
advocaat tussen de € 170 en € 200 per uur inclusief btw8 te liggen. Voor het 
bedrijfsleven gelden doorgaans hogere tarieven. Op specialistische terrei-
nen zijn bedragen tussen de € 300 en € 400 per uur niet ongebruikelijk. 
Voor curatoren en bewindvoerders bestaat er wel een salarisrichtlijn; in 
2006 bedraagt die € 172 per uur (zie www.advocatenorde.nl).
Uit cijfers van het CBS blijkt dat de standaarduurtarieven in de advoca-
tuur tussen 2002 en 2005 met 13% zijn gestegen (www.statline.cbs.nl). 
Onduidelijk blijft of die stijging voor het gehele marktsegment geldt of 
verschilt voor de particuliere en ondernemersmarkt.

2.4 Perceptie van toegankelijkheid

Het algemene beeld onder de bevolking is dat advocaten duur zijn. Bijna 
70% vindt dat advocaten te veel geld vragen voor het werk dat ze doen 
(Van Velthoven & Ter Voert, 2004), 88% is van mening dat advocaten veel 
verdienen en het meest genoemde negatieve punt over advocaten is dat 
ze duur zijn (Blauw Research, 2006). Toch laten verschillende onderzoe-
ken onder burgers zien dat de invloed van de prijs op het inschakelen 
van advocaten in civiele zaken gering is. Een hogere prijs leidt dus wel tot 
vraaguitval, maar die uitval is beperkt (Van de Torre, 2005). Een van de 
verklaringen hiervoor is de keuzevrijheid van cliënten. De prijsgevoelig-
heid van diensten neemt over het algemeen af naarmate er minder alter-
natieven zijn en de consumptienoodzaak groter is. Bij de rechtsbijstand 
kan er sprake zijn van een zekere vorm van ‘rechtnoodzaak’. Zo zal bij-
voorbeeld bij echtscheidingen een advocaat ingeschakeld moeten worden.
Een andere bevinding uit deze onderzoeken is dat de omvang en signi-
ficantie van de prijseffecten in de loop der tijd lijkt af te nemen. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is het toegenomen gebruik van rechtsbij-
standverzekeringen (Van de Torre, 2005).

8 Mondelinge mededeling van de Orde.
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Onderzoek onder grotere zakelijke cliënten zoals bedrijven (meer dan 
50 medewerkers), not-for-profit instellingen en belangenorganisaties 
(branche-, beroeps-, vak- en consumentenorganisaties) laat zien dat deze 
cliënten het over het algemeen niet moeilijk vinden om een geschikt advo-
catenkantoor te selecteren. Ongeveer 65% heeft hier geen moeite mee en 
23% wel (Vogels, 2006). Voor een deel kunnen ze die keuze goed maken 
omdat ze vaak zelf een juridische afdeling hebben.
Ongeveer 60% van de middelgrote bedrijven (tussen de 50 en 200 mede-
werkers) en belangenorganisaties werkt veel met één vast kantoor. Grote 
bedrijven hebben vaak een ‘short list’ met een aantal kantoren, die zij 
afwisselend inzetten. Ongeveer 12% van de zakelijke cliënten werkt niet 
met een lijst of een vast kantoor, maar kiest steeds verschillende advoca-
ten. Organisaties die zelf geen jurist in dienst hebben doen veelal zaken 
met één of enkele vaste advocatenkantoren.
De selectiecriteria die zakelijke cliënten belangrijk vinden voor de keuze 
van een advocatenkantoor verschillen per type organisatie. De kleinere 
organisaties gaan vaak af op de reputatie van het kantoor, specialisaties 
en eigen ervaringen. De grotere bedrijven, instellingen en belangenorga-
nisaties kijken veel naar de aanwezigheid van specialisten op het kantoor. 
Bij de grootste bedrijven kijkt 23% ook naar de hoogte van tarieven, terwijl 
dit door 10 tot 17% van de andere organisaties van belang wordt gevon-
den. Aantoonbare kwaliteitsinitiatieven zoals certificering, keurmerken, 
klachtensysteem en lidmaatschap van specialisatieverenigingen tellen in 
de selectie niet mee. Wel kijken klanten naar minder harde zaken zoals de 
persoonlijke verstandhouding en de toegankelijkheid van de advocaat of 
het kantoor (Vogels, 2006, p. 26).
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Om zicht te houden op de continuïteit van de dienstverlening van advoca-
ten zal in dit hoofdstuk de in- en doorstroom van advocaat-stagiairs en de 
bedrijfseconomische ontwikkeling van de advocatenkantoren aan de orde 
komen. Meer concreet zal de continuïteit worden gepeild aan de hand van 
de stand van zaken en ontwikkelingen op de volgende gebieden:
– in- en uitstroom van rechtenstudenten;
– in- en doorstroom advocaat-stagiairs;
– man-vrouwverhouding;
– leeftijdsverdeling;
– hbo-juristen;
– bedrijfseconomische situatie van kantoren.

3.1 Instroom en uitstroom rechtenstudenten

De titel van advocaat is beschermd. Wie zich in Nederland als advocaat 
wil vestigen, moet worden ingeschreven op het tableau van de plaatselijke 
rechtbank. Daarvoor gelden specifieke wettelijke eisen, waaronder de eis 
dat een universitaire juridische opleiding met succes is afgerond. Vanaf 
het studiejaar 2004/2005 kennen alle rechtenfaculteiten de bachelor-mas-
terstructuur (BaMa) die tot doel heeft de verschillende opleidingen in de 
EU-lidstaten beter op elkaar te laten aansluiten en de mobiliteit tussen de 
verschillende universiteiten en internationale uitwisselingen te vereen-
voudigen. Daarnaast zou de BaMa-structuur het gemakkelijker maken om 
Nederlandse diploma’s in het buitenland te laten erkennen. Met ingang 
van 2002 is het propedeuse-doctoraalprogramma komen te vervallen 
(KSU, 2005). Om toegang te krijgen tot de advocatuur moet een bachelor 
Rechten en master Rechten op een Nederlandse universiteit zijn afgerond 
(artikel 2 Advocatenwet – Besluit beroepsvereisten advocatuur).
De graad van bachelor ontvangen studenten als ze een bacheloropleiding 
in het hoger beroepsonderwijs (hbo, vier jaar voltijdse studie) of in het 
wetenschappelijk onderwijs (drie jaar voltijdse studie) met succes afron-
den. Daarna kan een één- of tweejarige masteropleiding worden gevolgd, 
mits aan de toelatingseisen is voldaan. De mogelijkheden voor wo-studen-
ten om na de bachelor over te stappen naar een andere universiteit voor 
het masterprogramma zijn uitgebreid. Voor de student levert dit meer 
keuzevrijheid op (KSU, 2005).
De instroom van het aantal rechtenstudenten groeide de laatste jaren 
gestaag. Na een daling in het studiejaar 2005-2006 is de instroom in het 
studiejaar 2006-2007 weer gestegen. In september 2006 telt Nederland in 
totaal 7.184 eerstejaarsrechtenstudenten (zie figuur 10).9 Na het  studiejaar 

9 De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van KSU (2006; 2007); bij het CBS en de universiteiten staan 
andere cijfers weergegeven. Dat de cijfers van elkaar verschillen heeft te maken met de verschillende 
telmethoden (wat betreft vol- en deeltijd en bijvakstudenten) die de verschillende organisaties hanteren. 
KSU rekent zowel de vol- als deeltijdstudenten mee, evenals de bijvakstudenten.

Continuïteit3
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2003-2004 is het aantal afgestudeerden (doctoraal en master) echter 
gedaald van bijna 3.300 naar iets meer dan 2.000.
Ongeveer eenderde van de afgestudeerden kiest voor de advocatuur. Veel 
juristen vinden de advocatuur een aantrekkelijk beroepsperspectief. 
Onder beginnende juristen met een baan blijkt 40% een voorkeur voor de 
advocatuur te hebben en onder afstudeerders, die nog geen baan hebben, 
blijkt 35% voorkeur te hebben om in de advocatuur te werken (KSU, 2005). 
Ook onder rechtenstudenten met een duidelijke beroepsvoorkeur, kiest 
bijna de helft voor de advocatuur (Van Hooft, 2006).

Figuur 10 In- en uitstroom aantal rechtenstudenten 2001-2006
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Het aantal niet-westerse allochtonen onder de rechtenstudenten neemt 
overigens toe. In het studiejaar 2006-2007 is 17% van deze studenten van 
allochtone afkomst (CBS Statline). Mogelijk neemt het aantal allochtone 
advocaten in de toekomst dus toe. Hun aandeel in de huidige balie is nog 
gering. In 2006 is niet meer dan 1,5% van alle advocaten niet-westers 
allochtoon (Jaarverslag NOvA 2006).

3.2 Advocaat-stagiairs

Instroom
Zoals gezegd, kiezen niet alle rechtenstudenten voor de advocatuur. Een 
meer correcte weergave van de instroom in de advocatuur is dan ook de 
instroom van het aantal advocaat-stagiairs. Als rechtenstudenten zijn 
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afgestudeerd en in de advocatuur willen gaan werken, moeten zij drie 
jaar een stagetraject doorlopen onder toezicht van een ervaren advocaat, 
de zogeheten patroon. Een patroon mag gelijktijdig niet meer dan twee 
advocaat-stagiairs begeleiden. Bij aanvang van de stage wordt de begin-
nende advocaat beëdigd en door de griffi er van de Rechtbank voorwaar-
delijk ingeschreven op het tableau. Advocaat-stagiairs mogen vanaf het 
moment van inschrijving zelfstandig procederen. In de driejarige stagepe-
riode combineren zij de praktijk met het volgen van de Beroepsopleiding 
(BO) en de Voortgezette Stagiaire Opleiding (VSO). Na een succesvolle 
afronding van de stageperiode wordt de voorwaardelijke inschrijving bij 
de balie omgezet in een onvoorwaardelijke inschrijving.
Het aantal beëdigde stagiairs schommelt vanaf 1999 tussen ruim 900 en 
ruim 1.100 per jaar. In 2006 zijn 1.151 stagiairs beëdigd (zie figuur 11).

Figuur 11 Aantal jaarlijks beëdigde advocaat-stagiairs 1999-2006
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Doorstroom
Hoeveel advocaat-stagiairs uiteindelijk een positieve stageverklaring 
krijgen en in de advocatuur instromen is onbekend. Uit een onder-
zoek onder patroons en stagiairs blijkt dat in 2006 gemiddeld genomen 
ongeveer 44% van de stagiairs een medewerkersovereenkomst kreeg 
aangeboden (Spoelstra, e.a., 2006). Die kans neemt toe naarmate het 
kantoor kleiner is. De kans op een medewerkersovereenkomst bij kleine 
kantoren (80%) is bijvoorbeeld twee keer hoger dan bij advocatenkantoren 
met meer dan 60 medewerkers (40%).
De redenen waarom geen medewerkersovereenkomst wordt gegeven, 
lopen uiteen. Dit heeft onder andere met de kwaliteit van de stagiair te 
maken: men vindt de stagiair niet geschikt voor de advocatuur (68%) of 
voor het kantoor (68%). Maar ook met de keuze van de stagiair zelf: deze 
wil niet binnen de advocatuur werkzaam blijven (43%) of niet op het 
betreffende kantoor (39%). Er zijn ook hier weer grote verschillen naar 
kantoorgrootte. In vergelijking met kleine kantoren vinden grote kantoren 
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vaker dat de stagiair uiteindelijk niet geschikt is voor de advocatuur of het 
kantoor ofwel de stagiair wenst zelf niet meer binnen de advocatuur te 
blijven werken. Daarentegen komt het bij kleine kantoren vaker voor dat 
de stagiair niet bij het betreffende kantoor wenst te blijven.

Motivatie voor de advocatuur
Onderzoek uit 2006 laat zien dat 71% van de beginnende advocaten geen 
of weinig moeite heeft gehad om een kantoor te vinden. De belangrijk-
ste beweegredenen om voor de advocatuur te kiezen zijn ‘het oplossen 
van juridische vraagstukken’ (30%), ‘persoonlijke contact met de cliënt’ 
(27%) en ‘de fi nanciële beloning’ (23%). De advocaten die in rechtsge-
bieden werken die verbonden zijn met particuliere rechtshulp – zoals 
strafrecht, personen- en familierecht, vluchtelingen- en vreemdelingen-
recht, arbeids- en ambtenarenrecht – worden vaker gemotiveerd door het 
‘leveren van een maatschappelijke bijdrage’, het ‘hebben van persoonlijk 
contact met hun cliënt’ en het ‘oplossen van juridische vraagstukken’. 
De advocaten die vooral voor ondernemingen werken, worden vaker 
gemotiveerd door de ‘fi nanciële beloning’ en ‘spanning en dynamiek’. Een 
meerderheid (56%) van de beginnende advocaten gaf aan dat zij het tot 
hun plicht vinden horen om cliënten te helpen op pro deo basis of op basis 
van toevoegingen (Van Hooft, 2006).
De beginnende advocaten die voor ondernemingen werken, lijken minder 
tevreden te zijn met hun werk dan advocaten die voornamelijk voor parti-
culieren werken. Ze zijn er minder zeker van dat ze over vijf jaar nog in de 
advocatuur werkzaam zijn. De advocaten die – in meer of mindere mate – 
toevoegingswerk doen, zijn er ‘zekerder’ van dat zij over vijf jaar nog 
 advocaat zullen zijn (Van Hooft, 2006).

3.3 Man-vrouwverhouding

Het aandeel vrouwelijke advocaten neemt gestaag toe. In 2006 is 38,4% 
van de advocaten vrouw. In 1999 lag dat percentage nog op 32,9% (zie 
figuur 12). De stijging van het aandeel vrouwelijke advocaten is onder 
meer te danken aan een sterke toename van het aantal vrouwelijke rech-
tenstudenten die daardoor voor een grotere instroom in de advocatuur 
zorgen. Maar ook verbeterde kinderopvang en de mogelijkheid om part-
time te kunnen werken spelen een rol. Wel blijft de doorstroom van vrou-
wen in de advocatuur naar bijvoorbeeld het partnerschap, achter bij de 
instroom (KSU, 2005). In 2006 is 41,6% van het totale aantal advocaten op 
de top-10-kantoren vrouw. Deze vrouwen maken echter veel minder vaak 
deel uit van de maatschap. De verhouding mannelijke-vrouwelijke maten 
bij deze kantoren is 12:1 (KSU, 2006).
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Figuur 12 Percentage vrouwelijke advocaten, 1999-2006
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Voor de toekomst kan de wijzigende man-vrouwverhouding consequen-
ties hebben voor de instroom in bepaalde rechtsgebieden. Er bestaan 
aanzienlijke sekseverschillen tussen verschillende specialisaties. Zo is 
het personen- en familierecht een typisch vrouwelijke specialisatie en 
het ondernemingsrecht een typisch mannelijke specialisatie (Gunst & 
Bruinsma, 2002). Vrouwelijke advocaten en vrouwelijke rechtenstudenten 
kiezen ook vaker dan mannen voor de rechtsgebieden die verbonden zijn 
met particulieren en zijn vaker geïnteresseerd in personen- en familie-
recht en arbeids- en ambtenarenrecht. Vrouwelijke advocaten werken 
daardoor ook relatief vaker op toevoegingsbasis dan mannen, terwijl 
vrouwelijke studenten positiever aankijken tegen gesubsidieerde rechts-
hulp. Mannelijke advocaten en rechtenstudenten zijn vaker dan vrouwen 
werkzaam in of geïnteresseerd in rechtshulp voor ondernemingen, zoals 
fiscaal recht en ondernemingsrecht (Van Hooft, 2006).

3.4 Leeftijdsverdeling

In 2006 is de gemiddelde leeftijd van advocaten ruim 40 jaar. De leeftijds-
verdeling in figuur 13 laat zien dat het een relatief jonge beroepsgroep 
is. Bijna 60% van de advocaten is jonger dan 40 jaar. Advocaten gaan 
niet, zoals deurwaarders en notarissen, met functioneel leeftijdsverlof. 
Zo zijn 125 advocaten (1%) nog na hun 65e werkzaam. De cijfers geven 
geen aanleiding om te veronderstellen dat er de komende vijf jaar een 
tekort aan advocaten dreigt omdat ze met pensioen gaan, of omdat er 
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te weinig instroom is. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de in- en 
uitstroom binnen de beroepsgroep van advocaten dynamischer is dan 
binnen de beroepsgroepen van notarissen en gerechtsdeurwaarders. 
Verhoudingsgewijs zullen waarschijnlijk veel jonge advocaten het beroep 
weer verlaten.

Figuur 13 Leeftijdsverdeling advocaten, 2006
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3.5 Hbo-juristen

Sinds 2002 zijn acht hbo-opleidingen gestart met het aanbieden van een 
studie Rechten. Deze opleidingen zijn vooral bedoeld voor het opleiden 
van goedgeschoolde, praktische juridische dienstverleners voor functies 
als juridisch medewerker of als ‘assistent’ van een advocaat of notaris.
De nieuwe opleiding trekt veel studenten. In het studiejaar 2005-2006 
stonden 4.726 studenten ingeschreven, van wie 2.748 eerstejaars. In 2004-
2005 schreven zich 2.185 studenten in. Het studentenaantal is dus meer 
dan verdubbeld. Het aantal afgestudeerden lag in 2004-2005 op 96. Aange-
zien de opleiding pas in 2002 is begonnen, hadden niet veel meer studen-
ten hun diploma kunnen behalen (KSU, 2006).
Waarschijnlijk zal de enorme aanwas van hbo-juristen zorgen voor een 
andere werkverdeling op advocatenkantoren. Zo kunnen standaardzaken 
zoals formele ontbindingen in het arbeidsrecht, niet-conflictueuze echt-
scheidingen en schuldsaneringen in de toekomst mogelijk door een grote-
re inzet van hbo-juristen goedkoper worden afgehandeld (Unger, 2005).
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Hbo-juristen kunnen echter via een schakelprogramma of verzwaard 
traject ook doorstromen naar een universitaire master. Volgens de hbo-
instellingen zijn er inmiddels ongeveer 70 hbo’ers naar de universitaire 
opleiding doorgestroomd, meestal na het propedeusejaar (KSU, 2006). 
Deze doorstroommogelijkheid wordt niet door iedereen toegejuicht, omdat 
men een academische scholing voor de togaberoepen een vereiste vindt.

3.6 Bedrijfseconomische situatie van kantoren

Recente bedrijfseconomische gegevens over de advocatuur zijn niet 
beschikbaar. CBS-gegevens reiken niet verder dan het jaar 2001. Anders 
dan deurwaarders en notarissen zijn advocaten niet verplicht om hun jaar-
rekening te presenteren. Op steeds meer kantoren rust wel de wettelijke 
plicht een jaarrekening openbaar te maken omdat zij de traditionele maat-
schap hebben omgezet in een naamloze vennootschap.10 De laatste jaren 
veranderen vooral de top-50-kantoren hun rechtsvorm. De top-50 telt in 
2006 27 maatschappen, 15 nv’s, 3 bv’s en 4 LLP’s. Een klein aantal kantoren 
heeft een niet-advocaat als directeur (KSU, 2006).
De privatisering van de Bureaus Rechtshulp in 2005 heeft inmiddels voor 
één advocatenkantoor niet goed uitgepakt. Eind 2006 is een kantoor failliet 
gegaan dat was ontstaan uit de oude Bureaus Rechtshulp. Het bureau was 
2005 geprivatiseerd en omgevormd in een advocatenstichting en Stichting 
Juridische Dienstverlening Zuid-Holland Zuid. Er waren te hoge kosten en 
te weinig omzet. De precieze oorzaak is nog onduidelijk, maar mogelijk 
speelt ook de overgang naar een ondernemerscultuur mee.11 In hoeverre 
andere geprivatiseerde kantoren het moeilijk hebben, is onbekend.

10 In de ‘Stand van de advocatuur’ zijn van enkele kantoren financiële gegevens te vinden (KSU, 2006, p. 47).
11 Zie www.advocatie.nl ’Vest Advocaten bankroet’, 8 januari 2007; ‘Rampspoed voor Vest Advocaten: het 

vervolg’, 21 januari 2007.
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Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen is de advocatuur 
wettelijk gereguleerd en kent het tevens een afgebakende zelfregulering 
door de beroepsorganisatie. In dit hoofdstuk worden de stand van zaken 
en ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening 
beschreven. De volgende zaken komen hierbij aan de orde:
– definitie van kwaliteit;
– kwaliteitsborgende instanties;
– instrumentele kwaliteitsborging;
– functioneren van het toezicht, klacht-, tuchtrecht en geschillenregeling;
– beroepsethiek en ethische dilemma’s;
– oordelen over kwaliteit.

4.1 Definitie kwaliteit

Evenals bij de trendrapportages voor het notariaat en de gerechtsdeur-
waarders worden drie kwaliteitscomponenten onderscheiden. De eerste 
component is de deskundigheid van de advocaat. De deskundigheid ver-
wijst naar de vakinhoudelijke kennis en de mate waarin de advocaat zijn 
vak beheerst. De tweede is de integriteit. Daarmee wordt zowel het naleven 
van professionele ethische standaarden bedoeld, als het naleven van alge-
mene ethische standaarden (zoals niet omkopen, stelen of bedriegen). De 
derde component is de commerciële dienstverlening van de advocaat. Dit 
verwijst naar de manier waarop de advocaat zijn cliënten ten dienste staat, 
zoals de wijze van communicatie bij de intake en tijdens de voortgang van 
de zaak, de kantooradministratie en verdere organisatie van het kantoor.
De Commissie Advocatuur (2006) benadrukt het belang van de kernwaar-
den van de advocatuur, dat wil zeggen de onafhankelijkheid, partijdigheid, 
integriteit, vertrouwelijkheid, deskundigheid en publieke verantwoorde-
lijkheid voor de goede rechtsbedeling. Deze kernwaarden zijn volgens de 
commissie van grote betekenis voor de kwaliteit van de rechtsbijstand, 
voor het functioneren van het rechtsbestel en het vertrouwen in een 
stabiele maatschappij in het algemeen. De kwaliteit van de rechtsorde en 
van de rechtspleging zijn publieke belangen die door de overheid geborgd 
moeten worden. Het kabinet is voornemens, in navolging van het advies 
van de Commissie Advocatuur, de kernwaarden vast te leggen in de wet 
(Kamerstukken ll, vergaderjaar 2006-2007, 30 800, nr. 13).
Vanuit economisch perspectief wordt betoogd dat marktwerking de prijs-
kwaliteitverhouding gunstig kan beïnvloeden daar waar de cliënt zowel de 
prijs als de kwaliteit kan beoordelen.
Het marktmechanisme is volgens het kabinet echter niet geschikt om de 
kernwaarden veilig te stellen, omdat afnemers van advocatendiensten in 
eerste instantie geïnteresseerd zijn in de afloop van hun eigen zaak en 
minder geïnteresseerd zijn in het algemeen belang. De overheid vindt het 
voor zowel particuliere als bedrijfsmatige klanten van belang dat ze weten 

4 Kwaliteit
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dat een advocatenkantoor aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet en wil 
daarom een verordening op de kwaliteit bevorderen die voor alle kantoren 
moet gelden. Een kwaliteitssysteem zou in ieder geval aan de volgende 
eisen moeten voldoen:
– het waarborgt een basisniveau van adequate rechtshulpverlening;
– kwaliteit, capaciteit en competentie worden inzichtelijk gemaakt;
– voorkeursgebieden en specialisaties worden gespecificeerd;
– intercollegiale en vakinhoudelijke toetsing met dossieronderzoek vindt 

toepassing;
– de tevredenheid van cliënten wordt gemeten;
– de resultaten van alle kwaliteitsmetingen zijn inzichtelijk en vergelijk-

baar.

4.2 Kwaliteitsborging

4.2.1 Instanties

De advocatuur wordt deels wettelijk en deels door de eigen beroepsgroep 
gereguleerd. Er zijn verschillende instanties die over kwaliteit moeten 
waken. Hieronder worden deze instanties belicht.

Nederlandse Orde van Advocaten
De Orde is een publiekrechtelijk lichaam met verordenende bevoegd-
heid waar alle advocaten verplicht lid van zijn. De wettelijk vastgelegde 
kernfunctie van de Orde is de zorg voor de kwaliteit van advocatendien-
sten. Die kwaliteit wordt onder meer gewaarborgd door het opstellen van 
verordeningen voor advocaten (zie bijlage 3), opleidingsprogramma’s en 
voorlichting en dienstverlening aan de leden.

Deken
Alle 19 arrondissementen hebben een plaatselijke deken. De deken is de 
voorzitter van het bestuur van de plaatselijke orde, de raad van toezicht. 
De deken houdt toezicht op de naleving van de verordeningen en heeft de 
bevoegdheid om mogelijke misstanden aan de raad van discipline voor te 
leggen. Tevens onderzoekt hij klachten die binnenkomen over advocaten 
en probeert te bemiddelen tussen klager en advocaat. Iedere klacht komt 
in eerste instantie bij de plaatselijke deken terecht en iedere tuchtzaak 
begint bij de deken van het betreffende arrondissement. Zo vervult de 
deken een belangrijke zeeffunctie voor het aantal klachten dat uiteindelijk 
het tuchtrecht binnenstroomt. De beslissing om een klacht alsnog te laten 
behandelen door de raad van discipline ligt echter altijd bij de klager zelf; 
de deken heeft niet de bevoegdheid om een klager tegen te houden of een 
klacht ongegrond te verklaren.
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Raden van discipline en hof van discipline
Vijf raden van discipline en – in hoger beroep – het hof van discipline 
oefenen de tuchtrechtspraak uit. Advocaten zijn aan tuchtrechtspraak 
onderworpen ‘ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg 
die zij als advocaat behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier 
belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen, ter zake 
van inbreuken op de verordeningen van de Nederlandse orde en ter zake 
van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt’ 
(Artikel 46 Advocatenwet). In de raden van discipline worden tuchtzaken 
behandeld door vier advocaten en een voorzitter die afkomstig is uit de 
rechterlijke macht. Het hof van discipline bestaat uit drie leden van de 
rechterlijke macht en twee advocaten. De raden en het hof kunnen de 
volgende maatregelen opleggen: enkele waarschuwing, berisping, schor-
sing voor de duur van hoogstens een jaar en schrapping van het tableau.

Raden van toezicht
Alle 19 arrondissementen hebben een raad van toezicht, met als voorzit-
ter de plaatselijke deken. De raad van toezicht beoordeelt of iemand tot de 
balie wordt toegelaten. Voor klachten over de hoogte van een declaratie 
in een civiele zaak, kan de deken de betrokken advocaat verzoeken zijn 
declaratie ter ‘begroting’ bij de raad van toezicht in te dienen. De raad van 
toezicht beoordeelt dan of de declaratie, alle omstandigheden in aanmer-
king genomen, redelijk is.

Geschillencommissie
Als een klant en een advocaat een confl ict niet samen kunnen oplossen, 
is het mogelijk om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommis-
sie Advocatuur. Dat kan als het advocatenkantoor is aangesloten bij die 
Geschillencommissie. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt over 
klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat, de 
hoogte van de declaratie in alle soorten zaken en schadeclaims met een 
maximum van € 10.000. Advocaten kunnen hun declaraties ter incasso aan 
de commissie voorleggen. De Geschillencommissie is eind 2003 ingesteld12 
en bestaat uit vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, consumen-
tenorganisaties en de advocatuur.

4.2.2 Instrumenten

Er zijn verschillende instrumenten voor de kwaliteitsborging van de juri-
dische deskundigheid, de integriteit en de commerciële dienstverlening. 
Enerzijds is die borging wettelijk vastgelegd of door de Orde geregeld, 
anderzijds zijn er ook initiatieven vanuit de beroepsbeoefenaren zelf.

12 In juni 1999 is de Geschillencommissie Advocatuur, bij de start van de pilot, geïnstalleerd. Deze pilot 
duurde drie jaar, tot juni 2002. Sinds eind 2003 is de Geschillencommissie voor onbepaalde tijd ingesteld.
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Juridische deskundigheid
De juridische deskundigheid wordt bewaakt door de toetredingseisen voor 
de advocatuur en het systeem van permanente educatie. Om als advocaat 
bij de Orde ingeschreven te kunnen worden, moet iemand een universi-
taire juridische opleiding met succes hebben afgerond. Gedurende drie 
jaar is de beginnend advocaat eerst stagiair, staat hij onder toezicht van 
een patroon en volgt de Beroepsopleiding Advocatuur (BO) en de Voort-
gezette Stagiaire Opleiding (VSO). Na een positief advies van de patroon 
verleent de raad van toezicht de stagiair na drie jaar een stageverklaring, 
waarmee hij onvoorwaardelijk kan worden ingeschreven als advocaat. 
Op grond van de Verordening Permanente Opleiding 2000 (VPO) is iedere 
advocaat na het behalen van zijn stageverklaring verplicht jaarlijks 
16 opleidingspunten te behalen (artikel 3 VPO). De Orde controleert 
overtredingen op deze verordening. De betreffende deken kan een ambts-
halve bezwaar indienen tegen een advocaat die zijn opleidingspunten niet 
heeft behaald.
Er zijn diverse signalen dat de selectie aan de poort en de borging van de 
inhoudelijke deskundigheid beter zou moeten. Uit onderzoek blijkt dat 
59% van de ondervraagde patroons vindt dat het niveau van de afgestu-
deerde juristen in de afgelopen jaren is gedaald (Spoelstra, e.a., 2006). 
Tevens worden in hetzelfde onderzoek vraagtekens gezet bij het stage-
advies dat patroons aan de raden van toezicht geven. De indruk bestaat 
dat advocaat-stagiairs die niet geschikt worden bevonden voor het eigen 
kantoor of de advocatuur toch een positieve stageverklaring meekrijgen. 
Harde cijfers hierover zijn echter niet voorhanden.
Ook de kwaliteit van de beroepsopleiding en de cursussen van perma-
nente educatie staan ter discussie. Zo vindt 31% van de advocaten dat 
de opleidingseisen om toe te treden tot de advocatuur en de eisen voor 
de permanente educatie hoger moeten. Daarbij moet het niet alleen om 
inhoudelijke kennis gaan, maar ook om het trainen van vaardigheden. 
Ook rechters vragen om minder vrijblijvende en zwaardere eisen met 
betrekking tot de permanente opleiding (Vogels, 2006).
De Commissie Advocatuur (2006) heeft voorgesteld om een balie-examen 
in te voeren waarmee de stage en beroepsopleiding worden afgerond. De 
Orde heeft inmiddels voorstellen gedaan voor een vernieuwde beroepsop-
leiding, waarin meer dan voorheen aandacht zal zijn voor vaardigheden 
en beroepsethiek. Tevens zal er meer dan voorheen op vaardigheden en 
kennis worden getoetst en krijgen stagiairs een opleidingsaanbod dat 
beter aansluit bij hun kantoorpraktijk en hun persoonlijke professionele 
ontwikkelingstrajecten. Door de verbeteringen die de Orde in de beroeps-
opleiding wil doorvoeren, heeft het kabinet afgezien van het invoeren van 
een apart balie-examen (Kamerstukken ll, vergaderjaar 2006-2007, 30 800, 
nr. 13).

WODC 261_6.indd   Sec5:62WODC 261_6.indd   Sec5:62 14-1-2008   10:40:1014-1-2008   10:40:10



63Kwaliteit

Integriteit
Instrumenten om de integriteit van de advocaat te borgen zijn onder 
andere de advocateneed, de wettelijke voorschriften, de gedragsregels en 
verordeningen van de Orde en het klacht- en tuchtrecht. Gedragsregels 
brengen normen onder woorden die naar de heersende opvatting in de 
kring van advocaten in acht genomen moeten worden bij de uitoefening 
van hun beroep. Deze regels kunnen als richtlijn dienen bij het uitoefenen 
van de praktijk en kunnen als richtsnoer dienen voor de tuchtrechter. Het 
bestaan van regels wil echter nog niet zeggen dat ze worden nageleefd. Zo 
wijst onderzoek naar het gebruik van derdenrekeningen uit dat de advoca-
tuur, in vergelijking met het notariaat en de gerechtsdeurwaarderij, de 
minste voorzorgsmaatregelen neemt om een juist gebruik van de derden-
rekening te borgen (IOO, 2006). Het vereiste van een tweede handtekening 
(Boekhoudverordening 1998) voor het doen van een overboeking van de 
derdenrekening wordt slecht nageleefd. In iets meer dan de helft van de 
gevallen wordt deze tweede handtekening gezet. Veel advocaten vinden dit 
vereiste ‘lastig’.

Commerciële dienstverlening
De kwaliteit van de commerciële dienstverlening wordt onder andere 
geborgd door de in 2004 verschenen kwaliteitsstandaard van de Orde. Deze 
heeft betrekking op de kwaliteit van de werkprocessen op het advocaten-
kantoor. De kwaliteitsstandaard bevat criteria waaraan bedrijfsproces-
sen dienen te voldoen, zoals wat bij een intakegesprek aan de orde moet 
komen; hoe tijdens de opdracht moet worden gecommuniceerd, geadmi-
nistreerd en gearchiveerd; hoe moet worden geëvalueerd (cliënttevreden-
heidsonderzoek, intercollegiale toetsing) en hoe klachten moeten worden 
behandeld. Advocaten die werkzaam zijn binnen de gesubsi dieerde rechts-
bijstand moeten vanaf 1 januari 2004 over een auditverklaring beschik-
ken. Een door de Orde erkende auditor voert de audit uit en beoordeelt de 
kantoororganisatie op basis van de kwaliteitsstandaard. Een auditverkla-
ring is geldig voor drie jaar. Als uit de audit blijkt dat niet aan alle normen 
van de kwaliteitsstandaard wordt voldaan, heeft de auditverklaring een 
geldigheidsduur van één jaar en moet de advocaat of het kantoor de 
werkwijze op één of meerdere punten aanpassen. Aan het eind van dat jaar 
vindt dan opnieuw een audit plaats. In 2004 zijn 1.376 auditverklaringen 
afgegeven, waarvan in 130 gevallen (9%) voor de duur van één jaar. In vijf 
gevallen week de werkwijze te veel af van de voorschriften en is er geen 
positieve auditverklaring afgegeven (Jungmann, e.a., 2005, pp. 116-117).
Voor kantoren die geen gesubsidieerde rechtsbijstand verlenen, gelden 
de auditvereisten niet. Wel zijn er kantoren die vrijwillig worden  geaudit. 
In figuur 14 is te zien dat tussen 2004 en 2006 71% van de kantoren is 
geaudit. Dit geldt voor 54% van de eenpersoonskantoren. Kantoren met 
twee tot vijf medewerkers zijn bijna allemaal aan een audit onderworpen 
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(90%), vervolgens neemt dat percentage af naarmate de kantooromvang 
toeneemt. Van de grootste kantoren is 40% geaudit.

Figuur 14 Percentage kantoren dat is geaudit naar kantoorgrootte 
over periode 2004-2006
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Klacht- en tuchtrecht
Over de hele breedte van de kwaliteitsborging zijn het klacht- en tuchtrecht 
belangrijke instrumenten voor het bewaken van de dienstverlening. De 
doelstelling van het tuchtrecht is primair het waarborgen van het belang 
van een behoorlijk niveau van beroepsuitoefening. Alle drie de aspecten 
van kwaliteit zijn hierbij van belang: de deskundigheid, de integriteit en 
de commerciële dienstverlening van de advocaat. Behalve een repressieve 
werking heeft het tuchtrecht ook een preventieve werking. Belangrijk is dat 
de samenleving overtuigd is dat de beroepsgroep over voldoende zelfrei-
nigend vermogen beschikt. Via het tuchtrecht kan men laten zien dat de 
leden van de beroepsgroep elkaar niet de hand boven het hoofd houden 
en dat misstanden ook daadwerkelijk worden aangepakt. In paragraaf 4.3 
wordt de werking van het klacht- en tuchtrecht beschreven.

Initiatieven op kantoorniveau en binnen de beroepsgroep
Naast deze algemene instrumenten vanuit wet- en regelgeving, zijn er nog 
vrijwillige initiatieven binnen kantoren en binnen de beroepsgroep.
Het bestaan van de hiervoor genoemde kwaliteitsinstrumenten bete-
kent niet per definitie dat de kwaliteit gewaarborgd is. Het is belangrijk 
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dat kantoren de vereisten goed opnemen in het bedrijfsproces. Binnen 
kantoren kan er sprake zijn van een meer of minder uitgewerkt kwali-
teitszorgsysteem. Kleinere kantoren hebben iets minder vaak een kwali-
teitszorgsysteem opgezet dan grote kantoren (Vogels, 2006). Volgens het 
betreffende onderzoek beschikte 55% van de kantoren over een oplei-
dingsplan voor advocaten, onderging 50% een periodieke audit door 
externen, voerde 47% een periodiek klanttevredenheidsonderzoek uit en 
beschikte 52% over een klachtenregeling.13

Van Oostrum (2002) heeft verschillende maatregelen in kaart gebracht die 
kantoren hebben ontwikkeld om de integriteit van advocaten en kwali-
teit van de geboden diensten op peil te houden. Voorbeelden van deze 
maatregelen zijn het codificeren van ethische regels in een handboek, het 
bespreken van tuchtzaken, het onderzoeken van referenties en antece-
denten van nieuwe cliënten en nieuwe medewerkers, het toetsen van de 
ethische kennis van medewerkers en het sanctioneren bij misslagen. Van 
Oostrum concludeert dat de bestaande maatregelen niet toereikend zijn 
om de kwaliteit en integriteit van advocaten te bewaken en stelt vast dat 
het aan het licht komen van misslagen veelal afhankelijk is van ‘toeval-
lige weetbaarheden’. Binnen de beroepsgroep is geen sprake van syste-
matische controle, toetsing en sanctionering. Een aanzienlijk deel van 
de moreel laakbare handelingen haalt de tuchtrechter niet volgens Van 
Oostrum.
Voorbeelden van kwaliteitsinitiatieven binnen de beroepsgroep zijn onder 
andere de specialisatieverenigingen en Stichting Viadicte.
De voornaamste doelstelling van specialisatieverenigingen is deskundig-
heidsbevordering door het aanbieden van cursussen en het uitwisselen 
van ervaringen. Het staat advocaten vrij zich bij een specialisatievereni-
ging aan te sluiten. De toelatingseisen van de specialisatieverenigingen 
verschillen onderling sterk van elkaar en variëren van een minimum-
aantal ervaringsjaren tot het voltooien van specialistische cursussen. 
Over het algemeen hebben ze echter hoge eisen voor het lidmaatschap 
van de vereniging. Het totale aantal leden van alle specialisatievereni-
gingen samen komt neer op ruim 4.000 (zie bijlage 2).
Stichting Viadicte is een samenwerkingsverband van ongeveer 20 advo-
catenkantoren. Doel van deze stichting is het bevorderen van toetsbare 
kwaliteit van de dienstverlenende advocaten alsook de certificering daar-
van. Viadicte ontwikkelt kwaliteitsinstrumenten voor advocatenkantoren, 
zoals een kwaliteitszorg- en bewakingssysteem (kwaliteitskeurmerk: 
Met Recht Tevreden), IT-modules voor cliënttevredenheidsonderzoeken, 
klachtenbeheer en instrumenten voor audit en intercollegiale consultatie. 
De stichting biedt tevens begeleiding bij de implementatie van kwaliteit. 

13 Deze percentages zijn mogelijk niet representatief voor het geheel van advocatenkantoren. EIM vermeldt 
niet hoe representatief de steekproef is voor het totale aantal advocatenkantoren. Zo zegt bijvoorbeeld 
38% van de kantoren aangesloten te zijn bij de GCA, terwijl feitelijk in december 2006 17% van alle 
advocatenkantoren hierbij is aangesloten. 
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Kwaliteit kenmerkt zich volgens de stichting door de volgende elementen 
(zie www.viadicte.nl):
– het voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de cliënt;
– een adequate prijs-kwaliteitsverhouding;
– integriteit en onafhankelijkheid;
– vakbekwaamheid, te toetsen aan en door collega’s met afstemming op 

de partners in de keten;
– kantoor is voorzien van instrumentaria voor meting van output en 

outcome, zoals cliënttevredenheidsonderzoek, verplichte klachten- en 
geschillenregeling, toetsing door een externe auditor of ketenpartners;

– auditing langs eenduidige en goed uitgewerkte normen.

4.3 Functioneren van toezicht, klacht- en tuchtrecht en 
geschillenregelingen

4.3.1 De Orde

De positie van de Orde wordt vanuit verschillende invalshoeken kritisch 
bekeken.
De Orde is zowel regelgever en verantwoordelijk voor de bevordering van 
een goede praktijkuitoefening van Nederlandse advocaten, als belangen-
behartiger van haar leden. De Orde is gevangen in de spanningsboog van 
enerzijds het belang van de goede beroepsuitoefening en anderzijds het 
belang van de beroepsgroep (Commissie Advocatuur, 2006). Van buitenaf 
wekt dit de schijn van tegenstrijdige belangen.14 Er zijn van diverse zijden 
aanbevelingen gedaan voor een nieuwe regelgevende structuur waarin 
ook niet-advocaten zijn vertegenwoordigd (Commissie Advocatuur, 2006; 
Huls & Laclé, 2006; Bruinsma, 2006).
Een ander punt van zorg vormt de toegenomen heterogeniteit van de 
beroepsgroep. De vraag rijst of de Orde het gesegmenteerde advocaten-
beroep nog wel kan vertegenwoordigen of dat het verschil tussen grote 
en kleine kantoren en verschillende specialismen te groot is geworden. 
Uit een enquête uit 2002 blijkt dat het in de perceptie van advocaten 
nogal aan de belangenbehartigingstaak schort. Evenveel advocaten 
menen dat de Orde hun belangen wel (33%), dan wel niet (35%) naar 
behoren vertegenwoordigt (Gunst & Bruinsma, 2002).

4.3.2 Dekens en raden van toezicht

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij de deken van de orde 
waartoe de aangeklaagde advocaat behoort. Elke belanghebbende kan 

14 Het Europese Hof bepaalde in het arrest Wouters dat zelfregulering de mededinging mag beperken als 
dat noodzakelijk en proportioneel is, maar ook dat de Orde een ondernemingsvereniging is.
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een klacht over een advocaat indienen. Belanghebbenden kunnen 
(ex-)cliënten van de aangeklaagde advocaat zijn, de wederpartij, maar ook 
bijvoorbeeld de advocaat van de wederpartij, een officier van justitie of 
een rechter. De binnengekomen klachten kunnen op verschillende manie-
ren afgehandeld worden. Na tussenkomst van de deken kan de klacht wor-
den ingetrokken, geschikt of doorgestuurd naar de raad van discipline.

Schema 1 Verloop van klachten

Klachten over advocaten

Klachten bij kantoren 

Klachten bij dekens

Klachten bij
Geschillencommissie

Begrotingsprocedure
 raden van toezicht

Tuchtzaken bij 
raden van discipline

Appelzaken bij 
hof van discipline

Aantal klachten
Het aantal klachten dat bij de plaatselijke dekens binnenkomt, varieert 
sterk per arrondissement. In bijlage 5 staat een overzicht van het aantal 
klachten dat tussen 2000 en 2005 is ingediend bij de plaatselijke dekens. 
Omdat niet alle arrondissementen gegevens hebben verstrekt en omdat 
niet alle arrondissementen die gegevens hebben verstrekt complete 
overzichten hebben gegeven of identieke registraties voeren, is het niet 
mogelijk om een totaaloverzicht te geven van het aantal klachten dat de 
afgelopen jaren bij de dekens is ingediend. De gegevens van 18 arrondis-
sementen (van de 19) geven weer dat er elk jaar ruim 3.000 klachten en 
bemiddelingsverzoeken bij dekens worden ingediend.15 Het grootste 
gedeelte hiervan betreft klachten (ruim 2.500), terwijl het andere gedeelte 
bemiddelingsverzoeken betreft.16

15 Van één arrondissement hebben wij hierover geen gegevens gekregen en enkele arrondissementen 
hebben geen volledig overzicht gegeven, dus deze 3.000 is een ruwe schatting.

16 Exacte cijfers zijn niet te geven omdat sommige arrondissementen wel, andere geen onderscheid maken 
tussen klachten en bemiddelingsverzoeken. Ook kan het zijn dat een bemiddelingsverzoek uiteindelijk 
als klacht wordt geregistreerd als de bemiddeling vastloopt. 
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Er is geen duidelijke trend waar te nemen in de omvang van het aantal 
klachten tussen 2000 en 2005. Bij sommige arrondissementen wijzigt het 
aantal klachten over de jaren heen niet of nauwelijks, andere laten een 
stijging zien van klachten en weer andere een daling (zie tabel 1 bijlage 5).
Over de afhandeling van de klachten kan cijfermatig weinig worden 
gezegd. Op basis van gegevens van 16 arrondissementen blijkt ruwweg 
dat een kwart van de zaken doorgaat naar de raad van discipline. Hier 
zit echter grote variatie in tussen arrondissementen. De percentages van 
zaken die naar raden van discipline worden doorgestuurd lopen uiteen 
van 6% tot 56%. Die grote verschillen kunnen onder andere te maken 
hebben met de verschillen in registratie van klachten en de wijze waarop 
een deken zaken afhandelt. De ene deken kan bijvoorbeeld actiever of 
vaardiger zijn in het bemiddelen dan een andere deken.

Klagers
Uit onderzoek in 1997 blijkt dat 65% van de klachten afkomstig is van 
particulieren, 7% van bedrijven of instellingen, 11% van advocaten, 7% 
van dekens, 1% van offi cieren van justitie en 0,5% van rechters (Doornbos, 
e.a., 1997). Recente cijfers hierover zijn er niet. Wel blijkt uit interviews met 
een drietal dekens dat nog steeds de meeste klachten afkomstig zijn van 
particulieren.17 Grote ondernemingen komen zelden met klachten. Indien 
dat wel het geval is, gaat het vaak over het overtreden van gedragsregel 6 
of 7 (confl icterende belangen). Ondernemingen handelen klachten veelal 
zakelijk af. Als er klachten binnenkomen van bedrijven, zijn dat meestal 
kleine ondernemers. Omdat kleine advocatenkantoren over het algemeen 
vaker particulieren bedienen dan grote kantoren, komen meer klachten 
binnen over kleine advocatenkantoren. Daarnaast werken grote kantoren 
vooral voor ondernemingen, waardoor het aantal klachten tegen grote 
kantoren ook minder groot is.
Klachten van dekens gaan onder andere over te weinig opleidingspunten, 
hoofdelijke omslag niet betalen, onverzekerd zijn en brieven van de deken 
niet beantwoorden. Officieren van justitie en presidenten van rechtban-
ken dienen vaak geen formele klachten in maar brengen wel problemen 
ter sprake tijdens periodieke overleggen met de deken.

Soort zaken
Klachten kunnen volgens een van de geïnterviewde dekens grofweg 
worden ingedeeld in klachten over de kwaliteit van de dienstverlening, 
klachten over integriteit en klachten over collegialiteit. Het grootste deel 
gaat over de kwaliteit van de dienstverlening. Veelgehoorde klachten zijn 
dat cliënten vinden dat hun advocaat te weinig inzet toont, de prijs-kwali-
teitverhouding niet naar behoren is en dat de communicatie en bejegening 
niet naar behoren verlopen. De randvoorwaarden zijn voor  particuliere 

17 Alle drie de dekens hebben ook te maken met enkele ‘veelklagers’ die regelmatig met klachten komen.
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klagers over het algemeen belangrijker dan de inhoudelijke zaken, mogelijk 
ook omdat zij hier minder kijk op hebben.
Bij klachten over integriteit gaat het over de betamelijkheid van de advocaat 
of het naleven van gedragsregels. Ook dekenbezwaren vallen hieronder.
Klachten over collegialiteit betreffen conflicten tussen advocaten onder-
ling, zoals over onderlinge betalingen met betrekking tot toevoegingen.
De rechtsgebieden met veel klachten zijn vooral het familierecht, waar 
emoties een grote rol spelen. Die klachten gaan vaak ook over de advocaat 
van de wederpartij. Maar ook in het strafrecht komen veel klachten voor 
(bijvoorbeeld over toegevoegde advocaten die niet komen opdagen, over 
declaraties of over afspraken die niet worden nagekomen).
Daarnaast is er een kleine groep advocaten waar frequent klachten over 
binnenkomen. Dit kan onder meer te maken hebben met ziekte, overspan-
nenheid of persoonlijke problemen van de betreffende advocaat. Over een 
grote groep advocaten komen nooit klachten binnen.

Doorlooptijden
De doorlooptijd van de onderzoeksfase van de klachtbemiddeling bij 
de deken ligt tussen de drie en zes maanden. Complexe zaken vergen 
doorgaans meer tijd. Na de onderzoeksfase gaan klachten al dan niet door 
naar de raad van discipline. De gemiddelde doorlooptijd van een klacht 
zegt niet zoveel, omdat er grote variatie zit in de doorlooptijden. Het deken-
onderzoek omvat doorgaans twee schriftelijke rondes18 aangevuld met 
eventuele vragen of een onderhoud met de klager om deze in staat te stellen 
zijn klacht toe te lichten. Indien de klacht zich daartoe leent, worden alle 
betrokken partijen uitgenodigd om te onderzoeken of wellicht een minne-
lijke regeling mogelijk is.

Uniformiteit
Een kritiekpunt op de klachtenbehandeling van dekens is, dat deze niet 
uniform is. De 19 dekens hebben allen hun eigen werkwijze waarop zij 
klachten behandelen. Verschillen kunnen zitten in de termijnen waarbin-
nen klager en advocaat over en weer op elkaars stuk mogen reageren, de 
mate waarin informatie wordt verstrekt over het verloop van de procedure 
of de activiteit en vaardigheid die de deken aan de dag legt om te bemidde-
len (Bouma, 2005). Momenteel wordt er veel gesproken over het oprichten 
van een landelijk bureau ter ondersteuning van dekens, zodat de handel-
wijzen van de verschillende arrondissementen gelijkgetrokken kunnen 
worden. De meeste dekens zijn het hier niet mee eens, omdat het de 
‘feeling’ met de advocaten in het eigen arrondissement verkleint. De signa-
len van buitenaf kunnen op deze manier minder goed aankomen, omdat 

18 De betreffende advocaat wordt aangeschreven en die heeft een termijn van drie weken om te reageren. 
Daarna wordt de klager opnieuw aangeschreven en vervolgens weer de advocaat en nog eenmaal de 
klager. 
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het landelijk bureau over te veel advocaten waakt. Veel kennis gaat op deze 
manier verloren. Om de uniformiteit te bevorderen vindt er tweemaal per 
jaar een dekenoverleg plaats met alle 19 dekens, waarin afspraken worden 
gemaakt (bijvoorbeeld over de manier van handelen over het niet halen 
van opleidingspunten). Bovendien streeft men naar een algemene richt-
lijn voor alle arrondissementen, bijvoorbeeld over bepaalde procedures 
(advocaten moeten binnen drie weken reageren op een klacht).

Begrotingsprocedure
Ook over begrotingsprocedures bij de raden van toezicht is het lastig 
om duidelijke cijfers weer te geven. 16 van de 19 arrondissementen 
hebben gegevens verstrekt over begrotingsprocedures, maar ook weer 
niet allemaal volledig. Bij deze 16 arrondissementen samen zijn per jaar 
tussen de 200 en 300 begrotingsprocedures in behandeling.
Een begrotingsprocedure is omslachtig en tijdrovend. Het hele dossier 
moet bij de raad van toezicht worden ingeleverd. De raad van toezicht 
bekijkt de tijd die advocaten aan een zaak hebben besteed. Vaak komt 
de rekening van de advocaat hierdoor lager uit, omdat alleen die uren 
worden gerekend waar ook een verslag van is. Als er een bespreking is 
geweest waarover niets is opgeschreven, zullen deze uren simpelweg niet 
meegerekend worden.
De begrotingsprocedure zal op termijn worden afgeschaft. In navolging 
van het advies van de Commissie Advocatuur acht het kabinet het van 
belang dat de geschillencommissie advocatuur de bevoegdheid krijgt zich 
uit te laten over declaratiegeschillen. De regeling van de begrotingsproce-
dure in de Wet tarieven burgerlijke zaken kan dan vervallen (Kamerstuk-
ken ll, vergaderjaar 2006-2007, 30 800, nr. 13).

4.3.3 Tuchtrecht

De werking van het tuchtrecht vormt een belangrijke graadmeter voor het 
zelfreinigend vermogen van de advocatuur, oftewel de mate waarin de 
beroepsorganisatie in staat is advocaten die misslagen begaan te corrige-
ren. Een klacht valt pas onder de tuchtrechtspraak zodra de plaatselijke 
deken de klacht heeft doorverwezen naar een raad van discipline.

Raden van discipline
Het aantal tuchtzaken bij de raden van discipline is tussen 2000 en 2005 
gestegen van 699 naar 875, een groei van 25% (zie fi guur 15). Dit wil niet 
per defi nitie zeggen dat de kwaliteit van de rechtshulp achteruit is gegaan. 
Verschillende ontwikkelingen binnen en buiten de beroepsgroep kunnen 
samenhangen met deze toename.
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Figuur 15 Aantal binnengekomen zaken bij de raden van discipline, 
2000-2005
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Bron: Raden van discipline 2006

Eén van die ontwikkelingen is dat het aantal diensten en advocaten 
toeneemt en daardoor ook de kans op klachten stijgt. Een andere veel-
genoemde verklaring is dat burgers mondiger en kritischer zijn geworden 
ten opzichte van aangeboden diensten en daardoor eerder dan voorheen 
klachten indienen. Bovendien is niet elke klacht gegrond. Het aantal 
zaken dat door de raad gegrond wordt bevonden, is wel toegenomen: van 
226 in 2002 naar 290 in 2005, maar relatief gezien zijn er over de jaren 
heen geen grote verschuivingen. Jaarlijks oordeelt de raad in ongeveer 
40% van de tuchtzaken dat de klacht gegrond is. De overige zaken worden 
ingetrokken, verwezen of de voorzitter of de raad beslist dat de klacht 
ongegrond is (zie tabel 5).
Opvallend is de toename tussen 2004 en 2005 van het aantal gegrond 
bevonden klachten waar geen maatregel op volgt (van 43 naar 75). De 
waarschuwing wordt het meest frequent opgelegd. Het gaat hier om 
zaken waarin een advocaat tekort is geschoten in de zorg die van hem 
wordt verlangd, of de grenzen van hetgeen betaamt heeft overschreden. 
Het geeft echter ook aan dat van hem verwacht wordt dat dit gedrag in 
de toekomst niet meer zal voorkomen (Boekman, 2003). Een berisping 
wordt meestal gegeven als sprake is van recidive of als de tuchtrechter van 
oordeel is dat een enkele waarschuwing niet in verhouding staat tot de 
ernst van wat is voorgevallen. Een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke 
schorsing wordt voornamelijk toegepast om iemand een kans te geven 
orde op zaken te stellen om zo aan een schrapping van het tableau te 
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ontkomen. Schrapping wordt meestal door een aantal (on)voorwaardelijke 
schorsingen voorafgegaan (Boekman, 2003). In tabel 5 is te zien dat het 
aantal schorsingen in de periode 2002-2005 varieert tussen de 41 en 57 en 
het aantal schrappingen tussen 2 en 16. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat de maatregel van schorsing of schrapping meerdere malen is uitge-
sproken naar aanleiding van diverse klachten tegen dezelfde advocaat. In 
2003 waren bijvoorbeeld zes advocaten bij de 16 schrappingen betrokken 
en in 2004 twee advocaten, van wie aan één zes maal de maatregel van 
schrapping is opgelegd (Pirinu, 2005). In 2005 is 12 maal een schrapping 
opgelegd, waarvan zeven maal aan dezelfde advocaat (Pirinu, 2006).
De indruk bestaat dat de tuchtrechter meer en meer rekening houdt met 
recidive en in dergelijke gevallen zwaardere maatregelen oplegt (Pirinu, 
2005, p. 501).

Tabel 5 Afgehandelde zaken raden van discipline 2002-2005

2002 2003 2004 2005

Ingetrokken 77 69 103 67
Verwijzing 27 22 29 28
Voorzittersbeslissing* 100 128 178 189
Beslissingen raad incl. verzetsbeslissingen 405 488 554 613

Waarvan:
ongegrond/niet ontvankelijk 177 233 291 319
gegrond, geen maatregel 34 36 43 75
gegrond, waarschuwing 78 94 110 95
gegrond, berisping 55 46 61 64
gegrond, (voorw.) schorsing/ ex art. 60b AW 57 50 41 44
gegrond, (voorw.) schrapping 2 16 7 12
tenuitvoerlegging schorsing 2 8 1 4
overige (na wraking) 2 3 2 2
tussenbeslissing 0 3 9 5

*  geen exacte gegevens, maar een ondergrens. De afzonderlijke Raden hebben verschillende 
registraties en onderscheiden ‘voorzittersbeslissingen’ of voorzittersbeslissingen met of zonder 
verzet

Bron: Raden van discipline 2006

Hof van discipline
Het aantal appelzaken dat binnenkomt bij het hof van discipline laat een 
wat wisselend patroon zien, maar is wel in de loop der jaren gestegen (zie 
fi guur 16). Tussen de 50% en 60% van de zaken bij het hof is afkomstig van 
de oorspronkelijke klagers en ongeveer 30% tot 40% van de verweerders 
(zie tabel 1 bijlage 4).
Tussen 1993 en 2005 heeft het hof van discipline in ongeveer de helft van 
de zaken de beslissing van de raden van discipline bekrachtigd.
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Figuur 16 Aantal binnengekomen zaken hof van discipline en het 
aantal door het hof en de voorzitter van het hof gewezen 
uitspraken, 1993-2005
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Soort zaken
Het zijn meestal dezelfde gedragsregels die bij de tuchtrechter aan de orde 
worden gesteld: Gedragregel 6 (geheimhouding), 7 (tegenstrijdige belan-
gen), 8 (informeren cliënt), 12 (confraternele correspondentie), 30 en 31 
(onjuiste en grievende uitlatingen) en 37 (informatieplicht advocaat). De 
naleving van de verordening op de Permanente Opleiding is een punt van 
zorg (Pirinu, 2005, p. 498).
Relatief veel zaken vloeien voort uit echtscheidingszaken. De klacht is 
dan vaak tegen de advocaat van de wederpartij gericht. Verder wordt er 
regelmatig geklaagd over financiële aangelegenheden, zoals excessief 
declareren, al dan niet in combinatie met klachten over de kwaliteit van 
de dienstverlening (Pirinu, 2005, p. 498).
Uit onderzoek naar tuchtzaken in de jaren 1992 tot 1995 blijkt dat kanto-
ren met meer dan 20 medewerkers het minst in aanraking komen met 
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het tuchtrecht. Het aantal gegrondbevonden klachten neemt bovendien 
af naarmate de kantooromvang groter wordt (Doornbos & De Groot-
van Leeuwen, 1997). Dat advocaten op grote kantoren minder met het 
tuchtrecht in aanraking komen kan verschillende oorzaken hebben. Ten 
eerste bestaat hun cliëntenkring voornamelijk uit (grote) bedrijven en die 
dienen zelden klachten in. Bedrijven hebben veelal contractuele afspra-
ken met advocaten en zullen klachten op een andere manier oplossen, 
bijvoorbeeld door naar een ander advocatenkantoor te stappen. Advoca-
ten zullen zich ook eerder naar de wensen van bedrijven voegen om geen 
grote klanten te verliezen. Ten tweede hebben grotere kantoren vaak meer 
interne controlemogelijkheden op de kwaliteit zoals een formele klachten-
procedure of intercollegiale toetsing.

Doorlooptijden
Wil het tuchtrecht goed werken dan is het zaak dat ingediende klach-
ten ook snel worden afgehandeld. Gegevens over doorlooptijden van 
tuchtrechtzaken zijn er echter niet. Uit gesprekken komt naar voren dat 
de doorlooptijden bij de raad van discipline heel wisselend zijn. Soms 
duurt het lang voor een zitting gepland kan worden. De deken kan echter 
wel specifi ek vragen om een snelle afhandeling van een bepaalde zaak. 
Voorzittersbeslissingen gebeuren veel sneller vanwege de vaste termijn 
(30 dagen).

Effectiviteit
In literatuur worden diverse tekortkomingen geconstateerd of aanbevelin-
gen gedaan om het klacht- en tuchtrecht te verbeteren.
– Momenteel wordt het tuchtrecht gebruikt voor uiteenlopende zaken. 

Zowel ernstige tuchtrechtelijke vergrijpen, als het niet halen van 
opleidingspunten worden met hetzelfde stelsel afgehandeld. Het zou 
efficiënter zijn om deze zaken te splitsen en voor het laatste type zaken 
een boetebeleid op te stellen. Het kabinet heeft de Orde geadviseerd 
de mogelijkheid te bieden kleine, veelal administratieve of technische, 
overtredingen van verordeningen te laten afdoen met een bestuurs-
rechtelijke sanctie (Kamerstukken ll, vergaderjaar 2006-2007, 30 800, 
nr. 13).

– De Commissie Advocatuur concludeert dat er een lappendeken aan 
procedures is die niet inzichtelijk is voor consumenten en pleit ervoor 
de positie van de consument te verbeteren. Er zou één loket moeten 
komen dat consumenten adequaat kan doorverwijzen. Ook wordt 
gepleit voor het verplicht stellen van de toepassing van de Klachten- en 
Geschillenregeling advocatuur (Bouma, 2005).

– Schorsingen en schrappingen moeten gepubliceerd worden. Publicatie 
van tuchtrechtuitspraken is momenteel anoniem. De raden van disci-
pline en het hof kunnen er wel voor kiezen om een uitspraak openbaar 
te maken, maar doen dat niet standaard bij alle ernstige overtredingen.
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– Om de schijn van ‘juristen die elkaar de hand boven het hoofd houden’ 
weg te nemen, kan worden overwogen een niet-jurist, bijvoorbeeld een 
lid van een consumentenorganisatie, in de raad van discipline op te 
nemen (Bouma, 2005).

– Een betere registratie van klachten en tuchtrechtzaken (Doornbos e.a., 
1997).

4.3.4 Geschillencommissie Advocatuur

Het aantal advocatenkantoren dat zich heeft aangesloten bij de 
Geschillencommissie is de afgelopen jaren gestaag gegroeid van 78 (607 
advocaten) in 2000 naar 624 kantoren (3.177 advocaten) in 2006 (NOvA, 
2007). De instroom van klachten is dan ook toegenomen vanaf 2000. In 
2005 is er echter een lichte daling waar te nemen. Deze komt voort uit 
een efficiëntere intakeprocedure, wat leidde tot reductie van het aantal 
nieuwe geschillen.

Tabel 6 Aantal zaken Geschillencommissie Advocatuur 2000-2006

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
SGC* SGC* SGC* SGC* SGC + SGB SGC + SGB SGC + SGB

Nieuwe zaken 14 37 92 116 230 199 228

Verzonden uitspraken 1 11 9 40 57 98 99

Bind. 
advies

Arbitr. 
vonnis

Bind. 
advies

Arbitr. 
vonnis

Bind. 
advies

Arbitr. 
vonnis

39 18 45 53 51 48
Waarvan:
klacht gegrond - 3 2 11 12 11 7 33 9 27
klacht gedeeltelijk gegrond 1 2 4 13 11 2 8 3 10 5
klacht ongegrond - 5 3 12 16 3 29 11 30 6
schikking - - - 2 - 2 1 3 1 10
niet bevoegd - 1 - 1 - - - 3 1 -
niet ontvankelijk - - - 1 - - - - - -

Gemiddelde behandelingsduur (mnd) 6 4,6 2,8 5,2
Schadevergoeding toegewezen - - - - 4 - 2 - 5 1

Soort geschil:
Prijs-kwaliteit 1 8 8 29 32 4 41 4 44 10
Declaratie-incasso door advocaat - 3 1 11 7 14 4 49 7 38

* SGB onbekend
Bron: NOvA, jaarverslagen NOvA 2005, 2006

In 2005 zijn 199 geschillen bij de Stichting Geschillencommissies voor 
Consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor 
Beroep en bedrijf (SGB) aanhangig gemaakt. Bij de 53 arbitragezaken 
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die in 2005 zijn afgehandeld was het vier maal een zakelijke cliënt die de 
Geschillencommissie inschakelde en 49 maal een advocaat. In dat laatste 
geval ging het om onbetaalde declaraties die ter incasso werden aangebo-
den. De gemiddelde behandelingsduur was 4,6 maanden.
Bij de 45 bindende adviezen was het 36 keer de particuliere cliënt die de 
Geschillencommissie benaderde, terwijl advocaten negen maal een onbe-
taalde declaratie ter incasso aanboden. De gemiddelde behandelingsduur 
van deze geschillen was een half jaar (NOvA, 2006). In 2006 is de door-
looptijd echter afgenomen naar bijna drie maanden.
In totaal zijn er tussen 2000 en 2006 916 klachten binnengekomen. 
In ongeveer eenderde van de klachten (315) heeft de commissie een 
uitspraak gedaan.

4.4 Beroepsethiek en ethische dilemma’s

De Commission Consultative des Barreux Européens (CCBE, 2006) behar-
tigt op Europees niveau de belangen van nationale beroepsorganisaties. 
De CCBE benadrukt dat advocaten niet alleen morele verplichtingen ten 
aanzien van hun beroepsgroep en cliënten hebben, maar ook naar de 
samenleving, rechtbanken en andere ketenpartners.

‘His duties do not begin and end with the faithful performance of what 
he is instructed to do so far as the law permits. A lawyer must serve 
the interests of justice as well as those whose rights and liberties he 
is trusted to assert and defend and it is his duty not only to plead his 
client’s cause but to be his adviser. A lawyer’s function therefore lays on 
him a variety of legal and moral obligations (sometimes appearing to 
be in conflict with each other) towards:
– the client;
– the courts and other authorities before whom the lawyer pleads his 

client’s cause or acts on his behalf;
– the legal profession in general and each fellow member of it in parti-

cular; and
– the public for whom the existence of a free and independent profes-

sion, bound together by respect for rules made by the profession 
itself, is an essential means of safeguarding human rights in face of 
the power of the state and other interests in society’. (CCBE, 2006, 
pp. 2-3).

Deze verschillende morele verplichtingen kunnen met elkaar in conflict 
komen. De Groot-van Leeuwen en Schuyt (1992) voegen hier nog de 
persoonlijke moraal van de advocaat aan toe. Zij stellen dat veel ethi-
sche dilemma’s in de advocatuur voortkomen uit een spanning tussen 
de persoonlijke moraal, de beroepsmoraal en het algemeen belang. Een 

WODC 261_6.indd   Sec5:76WODC 261_6.indd   Sec5:76 14-1-2008   10:40:1314-1-2008   10:40:13



77Kwaliteit

botsing tussen het opkomen voor de belangen van de cliënt en het alge-
meen belang doet zich bijvoorbeeld voor indien een verdachte die heeft 
bekend op grond van vormfouten op vrije voeten wordt gesteld. Ook bij 
het gebruikmaken van processuele rechten om de procesgang te vertragen 
of helemaal spaak te laten lopen bestaat wrijving tussen het algemeen 
belang en het behartigen van de belangen van een cliënt (Spronken, 2001).
In deze paragraaf bespreken we enkele ethische dilemma’s die momenteel 
in de beroepsgroep een rol spelen.

Profijt en professie
Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen is de advocatuur 
steeds commerciëler geworden. Advocaten kennen enerzijds een wette-
lijke bescherming omdat zij publieke belangen dienen, anderzijds zijn ze 
ondernemer. De advocaat moet zich zowel staande zien te houden binnen 
de eigen beroepsgroep, als ten opzichte van andere juridische dienstverle-
ners. Vooral in economisch moeilijke tijden kan het fi nanciële belang van 
een kantoor zwaarder gaan wegen dan de kwaliteit van het geleverde werk 
en de zorg voor de cliënt. In een situatie van toenemende concurrentie kan 
tevens de werving en het behoud van cliënten belangrijker worden. Dit 
kan de onafhankelijkheid van de advocaat in gevaar brengen. Kantoren 
moeten zich hoeden voor een te grote afhankelijkheid van grote cliënten. 
Hierdoor zou hun partijdigheid zover doorgevoerd kunnen worden dat zij 
deel worden van de partij zelf.

Belangenverstrengeling
Gedragsregel 7 stelt dat ‘de advocaat zich niet met de behartiging van de 
belangen van twee of meer partijen mag belasten indien die belangen 
van deze partijen tegenstrijdig zijn of een daarop uitlopende ontwikke-
ling aannemelijk is’. De advocaat mag vertrouwelijke informatie die hij 
in een bepaalde zaak heeft gekregen niet tegen de cliënt zelf gebruiken 
of ten gunste van een ander. Deze verplichting geldt ook voor alle andere 
advocaten binnen hetzelfde kantoor. Door de groei van kantoren, fusies en 
veranderingen in het netwerk van cliënten kan het voorkomen dat kanto-
ren lucratieve zaken moeten laten lopen omdat er tegenstrijdige belangen 
in het geding zijn. Als gevolg hiervan is gedragregel 7 in 2005 versoepeld 
zodat men gemakkelijker tegen een (voormalige) cliënt kan optreden. Deze 
wijziging lijkt er vooral op gericht een oplossing te bieden voor commerci-
ele problemen.

Verstrekken van informatie uit strafdossiers
Strafzaken staan in de belangstelling van de media. In het verleden is het 
voorgekomen dat informatie uit strafdossiers aan derden werd verstrekt. 
De Orde heeft daarom gedragsregel 10 over het verstrekken van informa-
tie aan derden aangepast. Bij het verstrekken van informatie moeten de 
belangen van de cliënt voorop staan, maar er moet ook rekening worden 
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gehouden met de gerechtvaardigde belangen van derden – zoals het recht 
op persoonlijke levenssfeer van getuigen of slachtoffers – en van de rechts-
pleging. De advocaat mag pas informatie verstrekken na een evenwichtige 
belangenafweging.

Heterogeniteit advocaten en gemeenschappelijke ethiek
Er bestaat een toenemende spanning tussen de toegenomen diversiteit 
binnen de advocatuur en een gemeenschappelijk gedragen ethiek. Er is 
een groot verschil waar te nemen tussen enerzijds de praktijkgerichte, 
generalistische advocaat die alleen praktijk voert en voornamelijk parti-
culieren als klant heeft en anderzijds de adviesgerichte, gespecialiseerde 
advocaat op een groot commercieel kantoor die voornamelijk grote onder-
nemingen bedient. Kan er nog wel over ‘dé advocaat’ worden gesproken 
wanneer de beroepsgroep zo gesegmenteerd is? Is er nog wel een gemeen-
schappelijke ethiek en zijn er nog wel gemeenschappelijke normen en 
waarden?

Wet MOT en WID en integriteit en vertrouwelijkheid
Op 1 juni 2003 zijn de wijzigingen van de Wet Melding ongebruikelijke 
transacties (Wet MOT) en de Wet identifi catie bij dienstverlening (WID) in 
werking getreden. Doelstelling van deze wetten is niet alleen bestrijding 
van witwassen van drugsgelden, maar ook bestrijding van terrorisme-
fi nanciering. De wetswijzigingen van Wet MOT en WID hebben in de 
advocatuur veel commotie veroorzaakt. Er bestaat een tegengesteld belang 
tussen de wenselijkheid van een zuiver betalingsverkeer en het belang 
van de geheimhoudings- en verschoningsplicht van advocaten. Beide 
wetswijzigingen zouden de integriteit en de vertrouwelijkheid van de 
advocaat kunnen ondermijnen en brengen de vertrouwelijke relatie tussen 
cliënt en advocaat in gevaar. In een aantal gevallen moet de advocaat 
immers zijn cliënt op de in de WID voorgeschreven wijze identi fi ceren 
en soms moet hij voorgenomen transacties van zijn cliënt melden bij het 
Meldpunt ongebruikelijke transacties. Voor de geheimhoudingsplicht 
van de advocaat kan dit een probleem vormen. De verplichtingen hebben 
daarnaast niet alleen administratieve gevolgen, bij het niet voldoen aan 
deze plichten kunnen de advocaat en zijn kantoor hiervoor civielrechtelijk, 
tuchtrechtelijk en zelfs strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.
Advocaten hebben in het eerste volledige meldjaar van de Wet MOT 
– vanaf 1 juni 2004 zijn advocaten meldplichtig – 18 ongebruikelijke 
transacties gemeld aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties (MOT, 
2006). Volgens het Meldpunt is het aantal meldingen van de beroepsbeoe-
fenaars ‘niet per se teleurstellend’. Wel bestaat ‘de sterke indruk dat zich 
in werkelijkheid een veelvoud aan ongebruikelijke transacties in de sector 
voordoet. Dubieuze vastgoedtransacties, faillissementsfraude en andere 
vormen van belastingontduiking zijn slechts enkele voorbeelden van 
malversaties die veelvuldig voorkomen en binnen het werkgebied van de 
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 beroepsbeoefenaars niet onopgemerkt moeten blijven’. Het Bureau Finan-
cieel Toezicht (BFT) is belast met het toezicht op de naleving van de Wet 
MOT en WID. Met de Orde zijn echter bij wijze van experiment afspraken 
gemaakt om het toezicht op de naleving zelf vorm te geven. De Orde heeft 
in dit kader toegezegd jaarlijks bij 250 advocaten onderzoek te verrichten 
(BFT, 2006).

Betalingen aan advocaten
De advocaat die een betaling aanvaardt wegens rechtsbijstand aan een 
cliënt is strafbaar op grond van heling en/of van witwassen, als hij weet 
of redelijkerwijs kan vermoeden dat het honorarium afkomstig is uit 
besmette bron, dat wil zeggen: uit de opbrengsten van criminele hande-
lingen. In dergelijke situaties is sprake van een spanningsveld tussen twee 
grondbeginselen van de rechtsstaat. Enerzijds moeten misdrijven zoals 
heling en witwassen bestreden worden. Anderzijds heeft een ieder recht 
op rechtsbijstand door een advocaat, die niet het risico behoort te lopen 
voor zijn werk ofwel geen adequate beloning te ontvangen ofwel, als hij 
dat wél doet, in strijd met de wet te handelen. Dit dilemma bestaat zowel 
bij advocaten in strafzaken als in de civiele rechtspraktijk (Werkgroep 
betalingen aan advocaten, 2004).
Om het advocaten beter mogelijk te maken binnen dit spanningsveld 
te functioneren heeft de Orde in 1995 de ‘Bruyninckx-richtlijnen’ opge-
steld. Volgens de werkgroep ‘betalingen aan advocaten’ (2004) dragen de 
huidige richtlijnen wel bij aan goed en zorgvuldig betalingsverkeer, maar 
moet er meer duidelijkheid komen over de naleving en handhaving van de 
betalingsvoorschriften en de positie van de advocaat. De bestaande situa-
tie verschaft de advocaat onvoldoende helderheid over de vraag in welke 
gevallen betalingen acceptabel zijn en dus niet leiden tot strafrechtelijke 
vervolging.

Verschoningsrecht en waarheidsvinding
In de huidige tijd waarin het veiligheidsdenken voorop staat, komt de 
verhouding tussen het professionele verschoningsrecht en het belang van 
waarheidsvinding en criminaliteitsbestrijding onder druk te staan. Met de 
afkalvende privacybescherming lijkt ook een beroep op het verschonings-
recht minder vanzelfsprekend aanvaard te worden (Spronken, 2007).

4.5 Oordelen over de kwaliteit

Zelfevaluatie vormt ook één van de aandachtspunten van het kwali-
teitsbeleid van de Orde. Via tevredenheidsonderzoeken wordt periodiek 
de kwaliteitsbeoordeling van consumenten en ketenpartners over de 
dienstverlening van advocaten in kaart gebracht. Maar er zijn ook andere 
onderzoeken die een beeld geven van de tevredenheid van klanten en 
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ketenpartners over de (dienstverlening) van de advocatuur. Hierbij kan 
onderscheid worden gemaakt tussen degenen die regelmatig diensten 
afnemen of daarmee te maken krijgen, zoals de grotere zakelijke cliënten, 
advocaten zelf of ketenpartners zoals rechters en officieren van justitie, 
en degenen die niet vaak of sporadisch van die diensten gebruikmaken, 
zoals particulieren. Deze verschillende actoren zullen verschillende kwa-
liteitsaspecten goed of minder goed kunnen beoordelen. De ketenpartners 
zoals rechters en officieren van justitie kunnen de vakinhoudelijke des-
kundigheid van advocaten goed beoordelen, maar zullen minder kijk heb-
ben op de commerciële dienstverlening. Dit laatste kunnen particulieren 
wel beoordelen, terwijl zij juist minder zicht hebben op de vakinhoude-
lijke deskundigheid van de advocaat. Grote bedrijven daarentegen nemen 
vaak regelmatig diensten af en bouwen daardoor ervaring op.
Grote bedrijven zijn bovendien minder kwetsbaar dan particulieren of 
kleine bedrijven, omdat ze financieel gezien belangrijke klanten zijn 
voor advocaten. Advocaten hebben er dus belang bij om dit type cliënten 
aan zich te binden en een goed imago bij deze sector neer te zetten. Het 
midden- en kleinbedrijf en particuliere cliënten hebben minder inzicht 
in de prijs en kwaliteit van de dienstverlening. Ook hebben deze cliënten 
minder mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de prijs of de kwaliteit 
van de geleverde diensten.

Advocaten
In opdracht van de Orde heeft het EIM onderzoek verricht naar de beoor-
deling van de dienstverlening van de advocatuur door zakelijke cliënten 
en ketenpartners (zie Vogels, 2006). Ook advocaten zelf zijn ondervraagd. 
Zij zijn van mening dat het voor cliënten niet eenvoudig is advocaten-
kantoren op essentiële onderdelen te beoordelen. Cliënten kunnen alleen 
redelijk goed vergelijken welke prijsverschillen er tussen kantoren zijn. 
Kwaliteitsverschillen en de geschiktheid van een kantoor om een zaak 
aan te nemen zijn volgens hen voor cliënten nauwelijks te beoordelen. 
Advocaten met meer dan 80% ondernemingspraktijk verschilden hierover 
nauwelijks van mening met advocaten die voornamelijk particulieren 
als klant hebben. Volgens 65% van de advocaten maakt kennis, vooral op 
juridisch gebied maar ook van het dossier, het verschil tussen een goede 
en minder goede advocaat. Daarnaast noemt 43% de inzet voor de  cliënt 
– worden echt de belangen van de cliënt behartigd? – als belangrijkste 
onderscheidingscriterium.
Op de vraag of ze in de eigen praktijk of bij collega’s concrete problemen 
hebben geconstateerd op het terrein van kennis en vaardigheden, attitude 
of service, antwoordde bijna de helft van de advocaten dat ze regelmatig 
of vaak te maken te hebben met collega’s die traag reageren op verzoeken. 
Wat betreft de kennis en vaardigheden schieten de pleitvaardigheid en 
het zich voldoende verdiepen in de zaak volgens ongeveer 40% regelmatig 
of vaak tekort. Bij de attitude constateert ongeveer 40% van de advocaten 
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vaak tot regelmatig problemen bij het optreden richting wederpartij, het 
traag reageren en de bereidheid op te treden voor niet-draagkrachtige 
cliënten. Ruim 15% zegt zelfs vaak te zien dat advocaten niet willen optre-
den voor niet-draagkrachtige cliënten. Ten aanzien van de service noemt 
ongeveer eenderde de snelheid van handelen, de prijs-kwaliteitverhou-
ding en de bereikbaarheid voor de cliënt als regelmatig of vaak voorko-
mend probleem.
Advocaten zijn positief over de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en 
dienstverlening de afgelopen jaren. Wel ziet 38% een merkbare verslechte-
ring van de attitude van advocaten.
Ongeveer 56% vindt dat er extra maatregelen nodig zijn om de kwaliteit 
van de advocatuur op peil te houden. Maatregelen die worden genoemd, 
zijn het verhogen van de toetredingsdrempels aan de poort, strengere 
eisen voor permanente educatie en kwaliteitscontroles in verschillende 
vormen. De ondervraagde advocaten zien het lidmaatschap van speciali-
satieverenigingen in dit kader als het meest effectieve instrument.

Particulieren
Uit de Geschilbeslechtingsdelta blijkt dat 80% van de mensen die in aanra-
king is geweest met een advocaat vindt dat diens adviezen (zeer) bruikbaar 
waren. Ook denkt bijna 72% van deze mensen in een soortgelijke situatie 
opnieuw de hulp van een advocaat in te roepen (Van Velthoven & Ter 
Voert, 2004).
Verder blijkt uit hetzelfde onderzoek dat er een algemeen beeld onder de 
bevolking heerst dat advocaten duur zijn. Bijna 70% van de respondenten 
was het (helemaal) eens met de stelling dat advocaten te veel geld vragen 
voor het werk dat ze doen. Verder blijkt dat bijna de helft van de bevolking 
vindt dat advocaten betrouwbaar en eerlijk zijn. Ook uit onderzoek dat 
de Orde heeft laten verrichten, kwam naar voren dat het imago van de 
advocaat redelijk te noemen is in vergelijking met de rechtspraak in het 
algemeen en andere juridische beroepsgroepen. Niet iedereen heeft een 
uitgesproken beeld van advocaten. Ongeveer eenderde van de mensen 
heeft geen positieve of negatieve associaties met de advocatuur. Wanneer 
mensen wel een mening hebben over advocaten, typeren zij deze beroeps-
groep het meest als duur. Mensen die ervaring hebben met advocaten zijn 
over het algemeen positiever over deze beroepsgroep en kenmerken advo-
caten vaker als kundig, behulpzaam, zorgvuldig en betrouwbaar.
Cijfers van de laatste jaren laten zien dat de tevredenheid van cliënten 
over de dienstverlening van toevoegingsadvocaten gemiddeld genomen 
positief is (Jungmann & Combrink-Kuiters, 2005). In 2005 beoordeelden 
toevoegingsgebruikers de dienstverleningsaspecten wachttijd, behulp-
zaamheid, deskundigheid, duidelijkheid advies, nakomen van afspraken, 
mondelinge en schriftelijke communicatie gemiddeld met een 7,5 tot een 
7,7 (op een schaal van 0 tot 10). De laagste waardering van gemiddeld 7,2 
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krijgen ‘tussentijdse informatieverschaffing’ en ‘snelheid van werken’. 
Onderzoek uit de voorgaande jaren laat een soortgelijk beeld zien.
Een onderzoek naar de gesubsidieerde rechtsbijstandsverlening aan 
vreemdelingen laat echter zien dat er een kleine groep advocaten is die 
onder de maat functioneert. Ze verschijnen bijvoorbeeld herhaaldelijk en 
zonder bericht van verhindering niet op zitting, tonen geen enkele kennis 
van zaken of werven met valse voorwendselen nieuwe cliënten (Jacobs, 
Bruinsma & Van Haaf, 2006).

Zakelijke cliënten
Zakelijke cliënten (organisaties met minimaal 50 werkzame personen) 
zijn over het algemeen redelijk positief over de kennis, vaardigheden, 
attitude en service van de dienstverlening van advocaten (Vogels, 2006). 
Wat zakelijke cliënten als meest problematisch zien is de factuur. Ongeveer 
37% ervaart problemen over de hoogte, de specifi catie of vindt dat ze te 
lang op een rekening moeten wachten. Daarnaast worden ondeskundig-
heid (21%) en het niet voortvarend aan de slag gaan met een opdracht 
(17%) het meest vaak als belangrijk probleem genoemd.
Volgens 28% van de zakelijke relaties is de prijs-kwaliteitverhouding de 
laatste jaren verslechterd. Wel zijn de kennis, vaardigheden, attitude en 
service er volgens hen gemiddeld genomen op vooruitgegaan.

Ketenpartners
Rechters oordelen kritischer over advocaten dan zakelijke relaties (Vogels, 
2006). Het belangrijkste probleem van de advocatuur is volgens rechters 
de deskundigheid van advocaten. Tussen de 30% en 50% van de rechters 
constateert regelmatig tot vaak dat advocaten zich onvoldoende verdiepen 
in de zaak, de jurisprudentie niet (goed) bijhouden, de waarde van bewijs-
materiaal niet goed beoordelen of onvoldoende pleitvaardigheden hebben. 
De laatste drie jaar is volgens 10% van de rechters vooral de attitude van 
de advocaat verslechterd. De accenten die rechters leggen, variëren per 
rechtsgebied. In het civiele recht springen het optreden naar de wederpar-
tij en het traag reageren op verzoeken van collega’s eruit in negatieve zin. 
Bestuursrechters signaleren vaker problemen ten aanzien van de kennis 
van de rechtsmiddelen en het bewaken van termijnen in procedures. 
Strafrechters zien meer problemen bij de beoordeling van de waarde van 
bewijsmiddelen en de pleitvaardigheid.
Een specifiek rechtsterrein waarop de laatste jaren kritiek is geuit is de 
kwaliteit van advocaten in cassatiezaken. De Commissie Hoge Raad der 
Nederlanden/Balie civiele cassatie-advocaten heeft in haar eindverslag 
(2002) haar bezorgdheid hierover geuit. De Commissie cassatie-advoca-
tuur (2004) heeft dit beeld bevestigd door een kwantitatief overzicht te 
presenteren van niet-adequaat behandelde zaken binnen de cassatie-
advocatuur. Zij heeft in 2004 een rapport aan de Minister van Justitie 
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aangeboden met het voorstel om in de toekomst alleen gekwalificeerde 
advocaten in civiele cassatiezaken te laten optreden.

Het Openbaar Ministerie ziet de pleitvaardigheid als het meest voorko-
mende probleem: 60% signaleert hier regelmatig of vaak tekortkomingen 
(Vogels, 2006). Ook de kennis van de jurisprudentie, de beoordeling van 
de waarde van bewijsmiddelen, het zich verdiepen in de zaak en het 
optreden richting rechterlijke macht worden als veelvoorkomende proble-
men genoemd.
Het Openbaar Ministerie noemt vooral de omgang met de cliënt als 
probleem. Daarbij gaat het niet alleen om het bewaren van de zake-
lijke distantie maar ook om dienstverlening en klantgerichtheid. Er zijn 
bijvoorbeeld advocaten die duidelijk laten merken dat het budget op 
is en dan maar niet meer verschijnen bij de uitspraak. De gebrekkige 
omgangsvormen met de verschillende partijen noemt 28% van de officie-
ren van justitie problematisch. Er wordt in toenemende mate ‘op de man 
gespeeld’, vooral richting het Openbaar Ministerie. Verder passen advoca-
ten vertragingstactieken toe, bijvoorbeeld door enorme aantallen getuigen 
op te roepen; 19% noemt problemen in deze categorie.
Bijna 30% van de officieren van justitie is van mening dat de attitude van 
advocaten de afgelopen drie jaar merkbaar slechter is geworden. Dit komt 
onder andere tot uitdrukking in een verharding van de omgangsvormen 
tussen partijen tot op het vijandige toe.
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De Trendrapportage Advocatuur heeft tot doel een beeld te geven van de 
staat van de dienstverlening door advocaten. Daarvoor zijn de stand van 
zaken en ontwikkelingen in kaart gebracht ten aanzien van de toeganke-
lijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. De bevindingen 
worden in dit hoofdstuk kort samengevat. De cijfers in deze conclusie 
worden voornamelijk gepresenteerd over de periode 2000-2005, omdat 
daar de meest volledige gegevens over beschikbaar zijn. In de voorgaande 
hoofdstukken worden, voor zover voorhanden, echter ook gegevens over 
2006 en over de periode voor 2000 vermeld.

5.1 Toegankelijkheid

Bij het aanbod van de dienstverlening zien we ontwikkelingen die zich al 
enkele decennia voltrekken: het aantal advocaten en advocatenkantoren 
neemt elk jaar toe. Wel zien we een kentering in de trend naar schaalver-
groting. Als we deze afmeten aan het gemiddeld aantal advocaten per 
kantoor, heeft zich vanaf 2003 een daling ingezet. De vraag naar proces-
vertegenwoordiging is toegenomen. Of dat ook zo is in de adviespraktijk 
valt bij gebrek aan gegevens niet te zeggen.
De tarieven die advocaten rekenen verschillen per kantoor, advocaat, 
cliënt en soort zaak. Het standaarduurtarief is gestegen en er is meer 
variatie ontstaan in wijzen van declareren. De invloed van de prijs op 
het inschakelen van een advocaat blijkt gering te zijn. Verder zien we een 
toename van het aantal rechtsbijstandverzekeringen.

Vraag naar diensten
De vraag naar diensten van advocaten is de afgelopen jaren toegenomen. 
Dit blijkt onder andere uit de stijging van het aantal rechtszaken met 
verplichte procesvertegenwoordiging en het aantal afgegeven toevoe-
gingen.
Concentreren we ons – voor zover gegevens beschikbaar zijn – op de 
 periode 2000-2005, dan zijn de volgende ontwikkelingen te signaleren. 
Het aantal civiele rechtbankzaken met verplichte procesvertegenwoor-
diging is tussen 2000 en 2005 met ongeveer 13% gestegen en het aantal 
strafzaken is tussen 2000 en 2004 met 17% toegenomen. Het aantal afge-
geven toevoegingen is tussen 2000 en 2005 met 20% gestegen, waarvan de 
ambtshalve toevoegingen het meest (52%).
Hoe de vraag naar diensten van advocaten in de adviespraktijk of bij 
rechtszaken zonder verplichte procesvertegenwoordiging zich heeft 
ontwikkeld, is niet bekend.
Tussen 2000 en 2004 is het aantal burgers van 18 jaar en ouder dat een 
advocaat in de arm heeft genomen, gestegen van 6,0% naar 6,6%. Het 
bedrijfsleven is echter de grootste klant. Uit onderzoek in 2002 blijkt dat 
advocaten de meeste werkzaamheden verrichten voor bedrijven (63%) en 
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dat ze minder uren besteden aan particulieren (27%). Non-profitorganisa-
ties (5%) en de overheid (5%) sluiten de rij.

Aanbod van diensten
Niet alleen de vraag naar dienstverlening is toegenomen, maar ook het 
aantal advocaten en advocatenkantoren is gegroeid. Tussen 2000 en 2005 
is het aantal advocaten toegenomen met 25% en het aantal kantoren met 
19%. In dezelfde periode is het aantal advocaten per 100.000 inwoners 
gestegen van 69 naar 84.
Na een jarenlange stijging is het gemiddeld aantal advocaten per kantoor 
vanaf 2003 afgenomen van gemiddeld 4,2 naar 4,0 in 2005. In de verhou-
ding tussen de omvang van grote en kleine kantoren is echter de laatste 
jaren weinig veranderd. In 2005 is iets minder dan de helft van de kantoren 
eenpersoonspraktijken, 37% bestaat uit twee tot zes advocaten, 13% uit 
zes tot 20 advocaten en 3% heeft meer dan 20 advocaten. Over het algemeen 
hebben de kleinere kantoren particulieren en kleine bedrijven als klant en 
voeren ze een generalistische praktijk met nadruk op arbeids-, familie- en 
strafrecht. De grotere kantoren richten zich op het (internationale) bedrijfs-
leven. Advocaten zijn er meestal werkzaam in gespecialiseerde secties. Het 
aantal rechtsgebieden waarop advocaten werkzaam zijn, neemt over het 
algemeen af naarmate de grootte van het kantoor waar ze werkzaam zijn, 
toeneemt. Uitzondering vormen de nichekantoren die gespecialiseerde 
dienstverlening aanbieden. Dit zijn kleine kantoren die gestart zijn door 
gespecialiseerde advocaten, afkomstig van grote kantoren.
Gelet op het totale aanbod van rechtsbijstandverleners is er vooralsnog 
geen tekort aan advocaten die toevoegingszaken willen doen en sluiten 
vraag en aanbod in de gesubsidieerde rechtsbijstand op elkaar aan. Wel is 
verhoudingsgewijs het aantal advocaten dat gesubsidieerde rechtsbijstand 
verleent, afgenomen van 67% in 1997 naar 46% in 2005.

Tarieven
Advocaten kunnen met hun cliënten verschillende beloningswijzen 
overeenkomen zolang deze niet in strijd zijn met de beroeps- en gedragsre-
gels. Er wordt minder dan voorheen volgens één bepaald systeem gedecla-
reerd. Declaraties kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op een uurtarief, een 
vaste prijs of afhankelijk worden gesteld van het resultaat. Elke declareer-
methode heeft voor- en nadelen die voor verschillende typen cliënten en 
zaken verschillend kunnen uitpakken. Of de cliënt de kosten vooraf goed 
kan schatten, hangt af van de afspraken die cliënt en advocaat hierover 
maken. Bij bepaalde afspraken zijn die kosten vooraf duidelijk, bijvoor-
beeld als een vaste prijs wordt afgesproken. Bij andersoortige afspraken 
zijn de kosten voor de cliënt vooraf minder inzichtelijk, bijvoorbeeld als op 
uurbasis wordt gedeclareerd.
De tarieven die advocaten rekenen verschillen per kantoor, advocaat, 
cliënt en soort zaak. Cliënten die onder de Wrb vallen, betalen voor 
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 reguliere toevoegingszaken een eenmalige inkomensafhankelijke bijdra-
ge die in 2005 lag tussen de € 90 en € 677. Voor particulieren die commer-
ciële tarieven moeten betalen, liggen de kosten voor een advocaat meestal 
tussen de € 170 en € 200 per uur. De tarieven voor het bedrijfsleven zijn 
veelal hoger. Op specialistische terreinen zijn bedragen tussen de € 300 
en € 400 per uur niet ongebruikelijk. Vooral de sterk gespecialiseerde 
advocaten hanteren hoge tarieven. Deze advocaten werken veelal voor 
de zakelijke markt die deze prijs kan of wil betalen. Het is echter de vraag 
of dergelijke advocaten ook betaalbaar zijn voor kleine bedrijven met 
beperkte financiële middelen.
Volgens CBS-cijfers zijn de standaarduurtarieven in de advocatuur tussen 
2002 en 2005 met 13% gestegen. Het is niet bekend of die stijging verschilt 
voor de particuliere en zakelijke markt.
Onderzoek onder burgers met rechtsproblemen laat zien dat een hogere 
prijs voor een advocaat wel tot vraaguitval leidt, maar dat die uitval niet 
groot is. Dit wordt veelal toegeschreven aan de beperkte keuzevrijheid die 
rechtzoekenden hebben, omdat er vaak sprake is van een zekere vorm van 
‘rechtsnoodzaak’. In dat geval is een rechterlijke uitspraak noodzakelijk 
en het inschakelen van een advocaat onvermijdelijk (bijvoorbeeld bij echt-
scheiding). Ook blijkt de invloed van de prijs over de jaren heen minder te 
worden. Een mogelijke verklaring hiervoor is het toegenomen gebruik van 
rechtsbijstandverzekeringen. Tussen 2000 en 2005 is het aantal gezinspo-
lissen gestegen met 85%. Daarbij moet er wel rekening mee worden gehou-
den dat niet alle soorten rechtsproblemen door een verzekering worden 
gedekt (echtscheidingen bijvoorbeeld niet). Ook een toenemend aantal 
bedrijven is voor rechtsbijstand verzekerd. Tussen 2000 en 2005 is het 
aantal polissen voor bedrijven gestegen met 100%.

5.2 Continuïteit

De instroom van nieuwe advocaten lijkt voldoende om de continuïteit van 
de dienstverlening te waarborgen. Over de jaren heen zien we een gestage 
toename van het aandeel vrouwelijke advocaten. Nieuwe ontwikkelingen 
zijn de opkomst van de hbo-jurist en veranderingen in de juridische struc-
tuur van kantoren: een toenemend aantal kantoren vervangt de maat-
schap door een nv.

In- en uitstroom
Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat er op korte termijn een tekort 
aan advocaten zal zijn. De aantrekkelijkheid van de advocatuur onder 
studenten blijkt groot te zijn. Jaarlijks studeren ongeveer 3.000 rechten-
studenten af. Ongeveer eenderde daarvan kiest voor de advocatuur. 
Dat betekent dat er jaarlijks tussen de 900 en 1.000 nieuwe stagiairs 
zijn. Hoeveel stagiairs uiteindelijk een positieve stageverklaring en een 
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 medewerkersovereenkomst krijgen, is onbekend. Wel weten we dat per 
saldo de in- en uitstroom in de advocatuur resulteert in een jaarlijkse 
toename van ongeveer 5%.

Vrouwen
Het aantal vrouwelijke rechtenstudenten is de afgelopen jaren toegeno-
men en dit heeft ook gevolgen voor de samenstelling van de balie. Was in 
2000 35% van de advocaten vrouw, in 2005 is dat gestegen naar 38%. Voor 
de toekomst kan de wijzigende man-vrouwverhouding consequenties 
hebben voor de instroom in bepaalde rechtsgebieden. Vrouwelijke advoca-
ten en vrouwelijke rechtenstudenten kiezen vaker dan mannen voor de 
rechtsgebieden die verbonden zijn met particulieren en zijn vaker geïnte-
resseerd in personen- en familierecht en arbeids- en ambtenarenrecht. 
Vrouwelijke advocaten werken daardoor ook relatief vaker op toevoe-
gingsbasis dan mannen, terwijl vrouwelijke rechtenstudenten positiever 
aankijken tegen gesubsidieerde rechtshulp. Het percentage vrouwen onder 
gesubsidieerde rechtsbijstandverleners is gestegen van 38% in 2000 naar 
43% in 2005.

Hbo-juristen
De nieuwe hbo-rechten opleiding trekt veel studenten. Er zijn echter nog te 
weinig studenten afgestudeerd om een beeld te krijgen van de gevolgen die 
dit heeft voor de advocatuur en de werkverdeling op advocatenkantoren in 
het bijzonder.

Bedrijfseconomische situatie
In 2001 is het CBS gestopt met de registratie van bedrijfseconomische 
gegevens van advocatenkantoren en er zijn geen recente cijfers hierover 
beschikbaar. Gezien de stijgende vraag naar diensten van advocaten is er 
echter geen reden om aan te nemen dat zich problemen gaan voordoen in 
de bedrijfseconomische situatie van advocatenkantoren.
Een nieuwe trend is de verandering van de juridische structuur van advo-
catenkantoren. Om aansprakelijkheidsrisico’s te beperken, hebben de 
laatste jaren vooral de grote kantoren de traditionele maatschap omgezet 
in een naamloze vennootschap. De komende jaren zullen waarschijnlijk 
nog meer kantoren hiertoe overgaan. Dit geeft blijk van een verdere verza-
kelijking van de samenwerking tussen partners.

5.3 Kwaliteit

Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, is de advocatuur 
wettelijk gereguleerd en kent het tevens een afgebakende zelfregulering 
door de beroepsorganisatie. Een transparant kwaliteitsbeleid is vooral 
belangrijk voor cliënten die zelf die kwaliteit niet goed kunnen beoordelen 
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en niet over de mogelijkheid beschikken om invloed uit te oefenen op de 
prijs of de kwaliteit van de geleverde diensten. Dit zijn cliënten voor wie 
het reputatiemechanisme niet werkt en die ook geen ervaring opbouwen. 
Cliënten kunnen vooral de juridische deskundigheid en integriteit van de 
advocaat moeilijk beoordelen. De commerciële kwaliteit van de dienstver-
lening, zoals bereikbaarheid en wijze van communicatie, kunnen ze wel 
bepalen.

Oordeel over kwaliteit
Uit enquêteonderzoek blijkt dat particulieren over het algemeen tevreden 
zijn  over de dienstverlening van hun advocaat. Wel vindt men advocaten 
duur.
Uit klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat zakelijke cliënten over het 
algemeen redelijk positief zijn over de kennis, vaardigheden en service 
van de dienstverlening van advocaten, al is een kwart wel van mening dat 
de prijs-kwaliteitverhouding de afgelopen jaren is verslechterd. Opmer-
kelijk is dat maar voor een beperkt aantal ondernemingen (10% tot 23%) 
de prijs een rol speelt bij de selectie van een advocaat. De grotere onder-
nemingen (meer dan 50 medewerkers) letten bij de keuze van een advo-
catenkantoor vaak ook niet op kwaliteitsinitiatieven zoals certificering, 
keurmerken, klachtensysteem en lidmaatschap van specialisatievereni-
gingen. Wel kijken ze naar minder harde zaken als de toegankelijkheid 
van en de persoonlijke verstandhouding met advocaat en kantoor.

Klachten en tuchtrechtzaken
De ontwikkeling van het aantal klachten en tuchtrechtzaken geeft 
eveneens een beeld van de wijze waarop naar de kwaliteit van de dienst-
verlening wordt gekeken. Door verschillen in registratie van klachten 
door dekens of het ontbreken van gegevens kunnen geen exacte cijfers 
gegeven worden van het aantal en de soort van klachten die bij de dekens 
binnenkomen. Grofweg lijkt het jaarlijks om ruim 2.500 klachten te gaan. 
Tussen 2000 en 2005 is het aantal klachten dat naar de raden van discipline 
gaat, gestegen van 699 naar 875. Die stijging hangt samen met de groei 
van de balie en de vraag naar juridische dienstverlening. In het jaar 2005 
is ongeveer eenderde van de klachten die bij de dekens binnenkwamen 
doorgegaan naar de raden van discipline. De raden oordelen in ongeveer 
40% van de zaken dat de klacht gegrond is. De laatste drie jaar zijn tussen 
de 233 en 257 zaken in hoger beroep gegaan. Het hof bekrachtigt in 
ongeveer de helft van de zaken de uitspraak van de raad.
De meeste klachten zijn afkomstig van particulieren. Het zijn meestal 
zaken waar persoonlijke en emotionele belangen mee gemoeid zijn 
en die daardoor klachtgevoelig zijn, zoals echtscheiding, huurconflic-
ten, arbeidsconflicten en letselzaken. Verder blijken kleine kantoren 
vaker klachten te krijgen dan grote kantoren. Dit kan met verschillende 
factoren te maken hebben. Ten eerste kan dit samenhangen met het 
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 cliëntenbestand. Kleine kantoren verlenen vaker diensten aan particulie-
ren en dan spelen vaak persoonlijke emoties een rol. Omdat ze geen repeat 
players zijn, werkt het reputatiemechanisme bij particulieren ook minder. 
Grote bedrijven hebben meer ervaring en juridische kennis, en door de 
financiële belangen is de advocaat meer gedreven om goed te presteren. 
Ten tweede kan het samenhangen met de soort werkzaamheden die 
verricht moeten worden. Grote kantoren verlenen minder procesgerela-
teerde en meer adviserende diensten. Juridisch advieswerk is meer gericht 
op conflictpreventie, terwijl proceswerk zich kenmerkt zich door een 
conflictsituatie. Bij advieswerk is er veelal geen wederpartij, bij proces-
werk wel. Advocaten die veel procederen lopen in die zin een grotere kans 
dat ze te maken hebben met een tegenpartij die ook door een advocaat 
wordt bijgestaan en die kan beoordelen of iets door de beugel kan of niet. 
Ten derde hebben grote kantoren vaak een eigen klachtenprocedure, meer 
sociale controle van kantoorgenoten, meer specialistische kennis en meer 
ondersteunende medewerkers, wat kwaliteitsbevorderend kan werken.

Kwaliteitsborging
Voor een betere borging van de kwaliteit worden in de literatuur verschil-
lende maatregelen geopperd.
– Aan de beroepsopleiding en permanente educatie moeten hogere eisen 

worden gesteld.
– De introductie van een baliebreed kwaliteitssysteem. Advocaten die 

werkzaam zijn binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand moeten vanaf 
1 januari 2004 over een auditverklaring beschikken. Een dergelijk 
systeem zou voor alle kantoren moeten gelden. Overigens laten kanto-
ren zich ook vrijwillig auditen. De afgelopen jaren is 71% van de kan-
toren geaudit. Van de eenpersoonskantoren is echter iets minder dan 
de helft niet geaudit, terwijl dit juist de kantoren zijn die minder vaak 
een kwaliteitszorgsysteem hebben dan grote kantoren. Ook hebben 
ze vaker particulieren tot klant die de kwaliteit zelf moeilijk kunnen 
beoordelen.

– Het lidmaatschap van specialisatieverenigingen stimuleren. Een nadeel 
hiervan kan echter weer zijn dat dit een prijsopdrijvend effect heeft en 
er een ‘closed shop’ ontstaat.

– De kwaliteit van het tuchtrecht verbeteren door onder andere a) het 
uitbreiden van de op te leggen maatregelen met de mogelijkheid van 
boetes/financiële sancties; b) één doorverwijzingsloket voor tuchtrecht 
en klachten en c) het kenbaar maken van tuchtrechtuitspraken.

Tevens wordt de positie van de Orde kritisch bekeken omdat ze zowel 
verantwoordelijk is voor de bevordering van een goede praktijkuitoefe-
ning van advocaten, als belangenbehartiger is van haar leden. Van buiten-
af wekt dit de schijn van tegenstrijdige belangen. Er zijn van diverse zijden 
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aanbevelingen gedaan voor een nieuwe regelgevende structuur waarin 
ook niet-advocaten zijn vertegenwoordigd.

Advocaten hebben niet alleen morele verplichtingen ten aanzien van hun 
beroepsgroep en cliënten, maar ook naar de samenleving. De samen-
stelling van de beroepsgroep is pluriformer geworden. Er bestaan grote 
verschillen in kantooromvang, specialisatie van het werk, de aard van het 
klantenbestand en de manier waarop kantoren georganiseerd zijn. Markt 
en beroepsethiek staan op gespannen voet met elkaar. Het nastreven van 
economisch gewin kan het hooghouden van ethische beginselen in gevaar 
brengen. Dit hooghouden is in belangrijke mate afhankelijk van het 
belang dat advocaat en cliënt hechten aan elkaars reputatie en de daarop 
gebaseerde belangen. De kans op tegenstrijdige belangen neemt toe door 
de mobiliteit van advocaten, de groei van kantoren, veranderingen in het 
netwerk van cliënten zoals fusies en overnames.
Daarnaast is het de vraag of het draagvlak van sommige beroeps- en 
gedragsregels binnen de beroepsgroep niet aan erosie onderhevig is 
omdat de beroepspraktijk steeds verder uiteenloopt. Door de toegeno-
men verschillen lijkt het steeds lastiger een gehele beroepsgroep in een 
algemene regeling te reguleren. Voor het vertrouwen in de juridisch vrije 
beroepen is echter het naar buiten toe uitdragen van een collectieve 
beroepsmoraal en het handhaven van die moraal van groot belang. Zeker 
in een tijd waarin het niet langer vanzelfsprekend is dat de moderne 
burger zonder meer vertrouwen in de professional stelt.
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2006 Legal profession trend report
Accessibility, continuity and quality of services

Lawyers give legal advice and represent clients in legal proceedings. 
The legal profession is legally regulated in the interest of the proper 
administration and dispensation of justice. The Dutch Minister of Justice 
is responsible for ensuring that there is a legal system that functions 
properly and safeguards the accessibility and required quality of the 
services provided by lawyers. In order to remain informed about how the 
system is functioning, the Ministry of Justice requires a biennial overview 
of the state of affairs and developments in respect of a) accessibility; 
b) continuity; and c) the quality of the services.

Issues being investigated

This report on the legal profession provides an overview of the state of 
affairs and the developments in respect of the following aspects of the 
services provided:
– accessibility (demand for services, supply of lawyers and rates 

charged);
– continuity (the inflow and mobility of students and trainees, the ratio 

of men to women and the disparity in age); and
– quality (quality assurance, complaints and disciplinary proceedings 

and professional ethics and client satisfaction).

Method of investigation

The following sources were used in conducting the investigation: 
a) information from various agencies (the Dutch Bar Association, Statistics 
Netherlands, the Disciplinary Boards and the Disciplinary Appeals 
Tribunal); b) existing investigations; and c) a review of the professional 
literature.

Results

Accessibility
– In respect of the supply of services we have ascertained that there 

are a number developments that have already been underway for a 
number of decades: each year the number of lawyers and law firms has 
increased. However, we have seen a turn in the trend in respect of the 
increase in scale. If we assess this on the basis of the average number of 
lawyers at each firm, there has been a decrease since 2003.

Summary
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– The demand for representation in legal proceedings increased between 
2000 and 2005. It is not possible to determine whether that was also the 
case in respect of consultancy practice, as insufficient information is 
available in that respect.

– At the present time there is no lack of lawyers who are willing to 
undertake legal aid cases.

– The rates charged by lawyers vary depending on the firm, the lawyer, 
the client and the type of case. The standard rate increased by 13% 
between 2002 and 2005. Whether that increase differed in respect of 
the private and commercial markets is not known.

– An investigation among members of the public having legal problems 
has shown that if a lawyer charges high prices there is a decline in 
demand, but that decline is not significant. This is generally attributed 
to the limited freedom of choice that persons requiring legal services 
have, because in some cases legal proceedings and the need to engage 
a lawyer are unavoidable. It also appears that the influence of price on 
the decision whether or not to engage a lawyer has decreased over the 
years. The increased use of legal expenses insurance could explain that 
trend.

Continuity
– The inflow of trainees and new lawyers appears to be sufficient to 

safeguard the continuity of the provision of services.
– Through the years we have seen a steady increase in the percentage of 

female lawyers. In 2006, 38% of the bar consisted of women. Female 
lawyers tend to choose fields of law that are related to private persons 
more often than male lawyers and are more often interested in the law 
of persons, family law, employment law and public servants law. As a 
result female lawyers work on legal aid cases relatively more frequently 
than male lawyers.

– New developments include a) changes in the legal structure of 
firms: an increased number of firms are replacing the partnership 
structure with the a public limited liability company (nv) structure; 
and b) the emergence of legal professionals who have completed a 
higher professional education (hbo) rather than a university education 
(so called hbo-juristen). However, there are not yet enough legal 
professionals who have completed such training to ascertain what 
consequences that will have for lawyers and the distribution of work 
among law firms.

Quality
– Private persons are generally satisfied with the services provided by 

their lawyers. However, lawyers are considered to be expensive.
– Commercial clients are generally reasonably satisfied with the 

knowledge, skill and service provided by lawyers, although 25% are of 
the opinion that the price/quality ratio has decreased in recent years.
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– There are no exact figures in respect of the number and types of 
complaints received by the deans, because they register complaints 
in different ways and do not distinguish between sorts of complaints. 
Roughly speaking it appears that somewhat more than 2,500 
complaints are submitted each year. Between 2000 and 2005, the 
number of complaints that were forwarded to the Disciplinary Boards 
increased from 699 to 875. That increase is related to the growth of 
the bar and the demand for legal services. In 2005 approximately 
one-third of the complaints received by the deans were forwarded 
to the Disciplinary Boards. In approximately 40% of those cases, 
the Disciplinary Boards ruled that the complaint in question was 
well founded. In the last three years between 233 and 257 appeals 
were brought. The Appeals Tribunal upheld the Board’s judgment in 
approximately one-half of those cases.

– Most complaints are submitted by private persons, usually in cases 
involving personal and emotional matters, which are therefore more 
susceptible to complaints, such as divorces, rent disputes, labour 
disputes and cases involving personal injury. More complaints are 
received in respect of lawyers from small firms than lawyers from large 
firms.

– In recent years, 71% of the firms were audited on the basis of the Dutch 
Bar Association’s quality standards. However, slightly less than one-
half of the one-man firms were not audited, although those firms are 
precisely the ones that are less likely to have a quality assurance system 
than the large firms. Those firms also have more private persons as 
clients, and it is more difficult for private persons to assess the quality 
of legal services themselves.

– The professional literature suggests various measures to better 
safeguard the quality of legal services, such as a) introducing a 
bar-wide quality assurance system; b) setting higher standards for 
professional training and continuing education; c) modifying the 
disciplinary rules, among other things by expanding the disciplinary 
measures and creating a single contact point for disciplinary matters 
and complaints; and d) changing the regulatory structure of the Dutch 
Bar Association so that other interested parties, such as consumers and 
companies, have a voice in the rules governing the legal profession.
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Er zijn 23 specialisatieverenigingen door de Balie erkend. Hieronder is een 
tabel weergegeven van alle erkende specialisatieverenigingen en het aan-
tal (aspirant)leden dat ze hebben. Uiteraard zijn er voortdurend mutaties 
gaande binnen de ledenbestanden. Daarom zijn onderstaande gegevens 
slechts een indicatie van het aantal leden in 2005 of 2006.

Tabel 1 Alle specialisatieverenigingen en het aantal (aspirant-)leden

Specialisatievereniging Aantal (aspirant)leden

Nederlandse Vereniging van Advocaten-
Belastingkundigen (NVAB)

80

Vereniging Advocaten Agrarisch Recht (VAAR) 40
Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. 370
Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Arnhem 120

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda 
en Den Bosch

140

Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten 140

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Arr. Maastricht 
en Roermond

63

Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten 
(VRAA)

169

Vereniging Asieladvocaten en –Juristen Nederland 
(VAJN)

159

Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) 350

Vereniging van Familierecht Advocaten en 
–Scheidingsbemiddelaars (VFAS)

747

Vereniging Huurrecht Advocaten (VHA) 170 (incl. asp.)
Vereniging van Incasso Advocaten (VIA) 130
Vereniging Informatica Recht Advocaten (VIRA) 80
Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) 524 (incl. asp)
Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) 61

Nederlandse Vereniging van Mediation-Advocaten 
(NVvMA)

197

Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA) 109 (incl. asp.)
Vereniging van Onteigenings-Advocaten (VOA) 65

Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht 
Advocaten (SSZ)

44

Nederlandse Vereniging van Strafrecht-Advocaten 
(NVSA)

337

Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van 
Personenschade (ASP)

75

Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht 
Advocaten

111

Totaal 4.281

Bron: Nederlandse Orde van Advocaten (2005), websites van specialisatieverenigingen (2005) 
en telefonisch contact (2006)

Bijlage 2
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De volgende verordeningen zijn door de Orde opgesteld:
1 De verordening op de beroepsaansprakelijkheid 1991 inzake de verplich-

ting voor advocaten het risico voor aansprakelijkheid te verzekeren.
2 De boekhoudverordening 1998 inzake de verplichting van advocaten de 

administratie op een zodanige wijze in te richten dat te allen tijde de 
rechten en verplichtingen kunnen worden vastgelegd alsmede de ver-
plichting een Stichting Derdengelden ter beschikking te hebben.

3 De verordening op de financiële bijdrage inzake de verplichte kostenbij-
drage van stemgerechtigde advocaten ter dekking van de kosten van de 
Orde.

4 De verordening op de praktijkrechtspersoon inzake het uitoefenen van 
de advocatenpraktijk in het verband van een rechtspersoon (ven-
nootschappen met aandelen op naam, stichtingen of coöperaties) en 
de verplichting het bestuur dan wel de aandelen louter in handen te 
laten zijn van de in de praktijkrechtspersoon werkzame advocaten en 
andere (door de Orde toegestane) vrije beroepsbeoefenaren.

5 De verordening op de praktijkuitoefening inzake de resultaatgerelateer-
de beloning.

6 De verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking inzake de 
praktijkuitoefening in loondienst.

7 De verordening op publiciteit inzake advertentierestricties die advoca-
ten in acht moeten nemen. (is in het voorjaar 2007 vervallen)

8 De samenwerkingsverordening 1993 inzake de wijze waarop advocaten 
een samenwerkingsverband mogen aangaan met andere advocaten en 
door deze verordening toegestane beoefenaren van andere disciplines.

9 De verordening op de Permanente Opleiding 2000 inzake de permanen-
te educatie van advocaten.

10 De stageverordening 1988 inzake de driejarige stage en beroepsoplei-
ding.

11 De verordening op de proeve van bekwaamheid als bedoeld in de alge-
mene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s, inzake de erken-
ning en toelating van advocaten uit EU-landen.

Bijlage 3
Verordeningen
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Tabel 1 Aantal advocatenkantoren uitgesplitst naar grootte in de 
periode 1996-2006

Kantoorgrootte (aantal advocaten)
Totaal 1 2 – 5 6 – 20 21-60 > 60
aantal % % % % %

1996 2.404 912 38 1.178 49 277 12 24 1 13 1
1997 2.566 1.188 46 1.051 41 287 11 27 2 13 1
1998 2.711 1.296 48 1.057 39 317 12 34 1 16 1
1999 2.817 1.306 46 1.134 40 327 12 34 1 16 1
2000 2.885 1.371 48 1.119 39 336 12 41 1 18 1
2001 2.927 1.404 48 1.095 37 362 12 47 2 19 1
2002 2.944 1.390 47 1.093 37 388 13 54 2 19 1
2003 3.047 1.444 47 1.121 37 405 13 58 2 19 1
2004 3.216 1.534 48 1.182 37 418 13 63 2 19 1
2005 3.428 1.618 47 1.257 37 470 13 62 2 21 1
2006 3.656 1.693 46 1.378 38 495 14 69 2 21 1

Bron: Jaarverslagen NOvA, jaarlijkse peildatum 31 december

Figuur 1 Aantal advocaten naar kantoorgrootte in de periode 1996-
2006
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Bronnen: Jaarverslagen NOvA, jaarlijkse peildatum 31 december; Klijn e.a. (1992)
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Bijlage 5
Tabellen bij hoofdstuk 4

Tabel 1 Aantal ingediende klachten bij dekens per arrondissement, 
2000-2005

Arrondissement 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Alkmaar - 68 75 97 67 76
Almelo* - - 39 51 52 53
Amsterdam 719 638 603 660 594 563
Arnhem 93 117 107 134 108 113
Assen 46 61 41 39 46 53
Breda 16 85 134 166 228 153
Den Bosch 74 74 81 62 67 94
Den Haag* 221 208 183 227 208 221
Dordrecht 64 46 40 55 37 28
Groningen** 69 87 93 91 69 78
Haarlem* 119 126 142 164 153 183
Leeuwarden* - 50 54 43 43 44
Maastricht 208 212 209 162 169 164
Middelburg** - - 49 85 86 110
Roermond - - - - - -
Rotterdam 226 208 169 216 166 158
Utrecht 160 186 170 176 177 178
Zutphen* 68 62 70 50 66 69
Zwolle/Lelystad* - - - - 91 75
Totaal*** 2.083 2.228 2.259 2.478 2.427 2.413

– geen gegevens bekend
*  De arrondissementen Den Haag, Haarlem, Zwolle/Lelystad, Zutphen, Almelo en Leeuwarden 

gebruiken voor hun klachtregistratie geen kalenderjaren maar ordejaren. Een ordejaar loopt van 
september tot september. De cijfers staan gerapporteerd onder het laatstgenoemde ordejaar. 
Gegevens uit het ordejaar 2000/2001 staan in deze tabel dus gerapporteerd onder het jaar 2001.

**  De arrondissementen Zwolle/Lelystad, Groningen en Middelburg registreren hun bemiddelings-
verzoeken ook als klacht. Het aantal klachten dat hier staat weergegeven betreft dus zowel klach-
ten als bemiddelingsverzoeken. De andere arrondissementen registreren bemiddelingsverzoeken 
apart (Rotterdam, Den Haag, Den Bosch en Alkmaar), of van hen is niet bekend of het aantal 
klachten ook bemiddelingsverzoeken betreft of niet.

***  Gezien de bovenstaande noten moet het totaal aantal klachten worden gezien als een ondergrens 
of een ruwe benadering. Klachten worden niet uniform geregistreerd en niet alle arrondissementen 
hebben gegevens geleverd (over alle jaren).
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Tabel 2 Binnengekomen zaken hof van discipline 1993-2005 naar insteller hoger 
beroep

jaar
Insteller hoger beroep 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93
Beroep van de klager 141 143 119 88 129 123 142 104 125 100 106 86 63
(waarvan advocaten) 5 6 7 5 3 2 3 9 9 8 11 7 1
Beroep van de verweerder 54 81 77 67 68 72 93 77 61 52 59 49 44
Beroep van klager en verweerder 3 9 13 3 2 9 2 2 5 13 2 3 1
Beroep van de landelijke deken 5 1 1 1 1 1 1 2 1
Verwijzingen 15 10 18 11 10 16 12 15 9 14 4 6 1

Voorzittersbeslissing zonder 
verzet 6 5 8 6 10 5 9 8 5 9 9 9 4
Beklag tegen verzet inschrijving 4 2 3 1 6 4 2 5 - 2 1 7 2

Beklag tegen beslissing deken 
ex art. 13/67 Advocatenwet 6 3 18 11 5 8 7 2 8 8 5 3 5
Totaal 233 254 257 187 230 237 268 214 214 199 186 165 121
Ingetrokken zaken 8 8 9 7 4 4 9 3 2 4 7 10 5
Totaal 225 246 248 180 226 233 259 211 212 195 179 155 116

Bron: hof van discipline
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