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More Power to the Consumer? 
 
Problems and possibilities to improve the Price-Quality relation in the delivery of legal services by the 
Dutch Bar 
 
Een essay voor de commissie Van Wijmen 
  
NICK HULS & ZAYÈNNE LACLÉ 
 

“Every profession is a conspiracy against the laity1” 
 
 

1. Die vermaledijde zeventiger jaren  
 
De kritische aandacht voor het functioneren van de balie komt in golven. In 1969 werd een 
driedimensionale leemte geconstateerd. De balie was te procesgericht, had te weinig specialisatie in 
huis voor de gewone burger en was gevestigd op locaties die de burger niet graag betrad. Thans, na 
de stelselherziening van de gefinancierde rechtsbijstand, constateert de minister van Justitie dat de 
balie heel goed kan voorzien in de rechtshulpbehoeften van de burger, de Wet rechtsbijstand biedt 
een voorziening voor circa de helft van de bevolking en het toevoegingsysteem honoreert de niet 
procesgerichte rechtshulp adequaat. 
De strijdkreet uit de zestiger jaren was ‘access for all’ en als we de ontwikkelingen sindsdien 
overzien, kunnen we constateren dat de balie daaraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd. De 
politieke drijfveer achter de kritiek op de balie was destijds de emancipatie en ‘empowerment’ van de 
burger door middel van het recht. In de behoefte aan rechtshulp van de gewone burger diende de 
overheid en advocatuur zonder meer te voorzien. 
 
Vanuit een geheel andere hoek kwam de kritiek van Van Braam en Surie. Deze sociologen hekelden 
vooral het gildeachtige karakter van de advocatuur. De analyse was gericht op de balie als geheel. 
De onderzoekers typeerden de balie als een gilde, als een standsorganisatie met een sterk 
verouderd waardepatroon. Hun advies was dat het vrije beroep met zijn tijd moest meegaan. Als 
subsysteem van het veelomvattende maatschappelijk systeem kon de balie zich niet aan de 
algemene maatschappelijke trends onttrekken. De eerste richting die moest worden ingeslagen was 
de commercialisering, zowel qua waardepatroon als qua organisatie. Een tweede richting was 
specialisering. Het beeld van de advocaat als ‘alleskunner’ was achterhaald voor de complexe 
samenleving. Een derde richting was de schaalvergroting, de kantoren moesten groeien in omvang. 
Ten slotte moesten de bestaande grenzen worden doorbroken. In de eerste plaats moesten kantoren 
zich niet meer beperken tot het eigen arrondissement, maar landelijk gaan werken, terwijl de 
internationalisering van het bedrijfsleven noopte tot het overstijgen van de landsgrenzen, ook voor de 
advocatuur. Voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) werd de structuur van een PBO-
organisatie (artikel 134 Grondwet) wenselijk bevonden om zowel de concurrentie als de 
samenwerking te reguleren.  
 
Ruim dertig jaar later kunnen we vaststellen dat dit advies niet aan dovemans oren was gericht. De 
advocatuur is in rap tempo gecommercialiseerd en heeft een groot aantal kenmerken van een 
besloten standsorganisatie achter zich gelaten. Er wordt uitbundig geadverteerd met juridische 
dienstverlening er zijn veel specialisatieverenigingen werkzaam en de gemiddelde omvang van de 
kantoren is sterk gestegen. Veel kantoren hebben een landelijke dekking en een aantal grote 
kantoren participeert volop in de juridische dienstverlening aan het internationale bedrijfsleven. De 
Europese richtlijnen inzake de vrije vestiging en de erkenning van diploma’s zijn in de Advocatenwet 
verankerd en de eerste Europese advocaten deden hun intrede in de Nederlandse advocatuur. Ook 
hebben verschillende Nederlandse advocatenkantoren zich in andere EU-lidstaten gevestigd. Er is 
sprake van een stijgende instroom van nieuwkomers en er is een permanent opleidingssysteem 
ontwikkeld. Ook de roep van de Commissie Cohen tot verruiming van de toetredingsmogelijkheden 
tot het advocatenberoep evenals de heroverweging en intrekking van een aantal 
mededingingsbeperkende verordeningen, richtlijnen en gedragsregels, is door de Orde ingewilligd.  
                                                
1  George Bernard Shaw 1911 
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Een eerste conclusie is dat de balie in de zeventiger jaren goed geluisterd heeft naar de kritiek vanuit 
de samenleving. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat het niet gelukt is om de gebruikers meer 
inzicht, laat staan zeggenschap, te geven over de kwaliteit van de geboden dienstverlening. Burgers 
en kleine bedrijven hebben slechts enkele malen in hun leven te maken met een advocaat en zijn 
daarom moeilijker blijvend te organiseren dan bijvoorbeeld in de gezondheidszorg 
 
 

2. De markt voor juridische dienstverlening anno 2006 
 
De afgelopen decennia is sprake geweest van een verviervoudiging van de balie. In 1980 waren 
3726 advocaten lid van de Orde, anno 2004 zijn er 13.111 advocaten in Nederland werkzaam, van 
wie 4598 vrouw zijn. 3500 Van deze advocaten werken bij de 30 grootste kantoren in ons land, terwijl 
zo’n 1500 advocaten als ‘éénpitter’ het vak uitoefenen. 
 
Verdeling aantal kantoren en aantal advocaten naar kantoorgrootte (%) 

Kantoorgrootte 
(aantal advocaten) 

% aantal type kantoor/ aantal 
kantoren in Nederland 

% aantal werkzame advocaten 
per type kantoor/ aantal 
werkzame advocaten in 
Nederland 

Klein (1-20) 84 39 
Middelgroot (21-60) 15 45 
Groot (> 60) 1 16 
Bron: NOvA jaarverslag 2004 
 
De Nederlandse advocaten zijn werkzaam in de strafrechtelijke, civielrechtelijke en 
bestuursrechtelijke praktijk. De wijze waarop het vak wordt uitgeoefend is sterk gedifferentieerd. Aan 
de ene kant van het spectrum is sprake van een gespecialiseerde adviespraktijk in de commerciële 
markt, aan de andere een door de overheid gefinancierde procespraktijk gericht op particulieren. 
Hiertussen zijn er verschillende vormen van gemengde praktijken, waarbij sprake is van zowel 
juridisch advies als procesvertegenwoordiging voor zakelijke cliënten en particulieren. 
 
Verdeling van werkzaamheden per type cliënt (in procenten) naar kantoorgrootte 
 Kantoorgrootte (aantal advocaten) 
Type cliënt 1 2-5 6-20 21-60 >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: EIM 2001, De balie in beeld tabel 13 
 
Bij de kleine kantoren (1-20 advocaten) vormen de particulieren zonder toevoeging en het midden- en 
kleinbedrijf de belangrijkste afnemers van diensten. Bij dit type kantoor maken de particulieren met 
toevoeging ook een deel uit van de clientèle (18, 25 en 16%). Bij de middelgrote kantoren (21- 60 
advocaten) betreft de grootste groep cliënten het midden-, klein- en grootbedrijf. Op deze kantoren 
wordt een deel van de praktijk besteed aan toevoegingzaken, maar dit percentage ligt aanmerkelijk 
lager dan bij de kleine kantoren (7%). Bij de grote kantoren (meer dan 60 advocaten) worden de 
meeste diensten geleverd aan het grootbedrijf. Een kleiner percentage van de diensten wordt 
afgenomen door het midden- en kleinbedrijf (23%). Particuliere cliënten behoren tot de minderheid 
(7% zonder toevoeging, 1% met toevoeging). 
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Advocaten hebben een procesmonopolie, maar dat betekent niet dat zij zonder concurrenten zijn. 
Veel grote organisaties, zowel binnen het bedrijfsleven, de non-profit sector als de overheid 
beschikken over ‘inhouse legal counsel’. Rechtsbijstandverzekeringen winnen snel aan betekenis. 
Sinds 1996 bestaat  ook de mogelijkheid voor advocaten om bij anderen dan advocaten in loondienst 
te zijn en als zodanig te procederen.  
Het rechtsbedrijf is een ‘booming business’ die profiteert van de toegenomen rijkdom (mensen 
hebben meer te verliezen), de proliferatie van mensenrechten, rechtsbescherming tegen de overheid 
(‘Total Justice’) en niet in de laatste plaats de toegenomen politieke belangstelling voor veiligheid die 
leidt tot een grotere nadruk op strafrechtelijke interventies. 
Er is veel kritiek op de claimcultuur en de juridisering van de samenleving. Ook worden op 
verschillende terreinen alternatieven ontwikkeld voor juridische procedures (convenanten, ADR). 
Advocaten zijn bijzonder creatief om ook op deze ontwikkelingen in te spelen. 
 
 

3. Een der notabele beroepen 
 
De advocaat behoort met onder anderen de accountant, de notaris en de arts tot de beoefenaren van 
vertrouwensberoepen. Zij hebben een notabele traditie. In de beroepensociologie stonden ze bekend 
als de ‘betere’ beroepen, ondernemers met een publieke roeping. 
 
Een ordelijke vorm van geschilbeslechting vormt een fundamenteel element van onze samenleving. 
Het recht op een effectieve toegang tot de rechter maakt hier onlosmakelijk deel van uit. Dit houdt in 
dat niet de toevallige marktposities en individuele welstand de toegang tot de rechter dienen te 
bepalen. Bij het recht op toegang tot de rechter zijn rechtvaardigheidsoverwegingen uitdrukkelijk in het 
geding. Het treffen van maatregelen ter bevordering van de toegang tot de rechter wordt in de 
Grondwet uitdrukkelijk tot een taak van de overheid gerekend. Een toegankelijk stelsel voor de 
verlening van rechtsbijstand voor hen die niet over voldoende financiële middelen beschikken wordt 
eveneens tot een taak van de overheid gerekend. Hierbij geldt met name het verdragsrechtelijke 
beginsel van "equality of arms", hetgeen impliceert dat degenen die zeer wel in staat is om de kosten 
van rechtsbijstand te betalen niet bevoordeeld mag worden door de afwezigheid van de 
onvermogende gedaagde die vanwege de kosten verstek laat gaan. Bij dit aspect geldt enerzijds dat 
rechtsbijstand dikwijls een middel is om toegang tot schaarse goederen te verkrijgen (huisvesting, een 
uitkering e.d.). Anderzijds is rechtspleging zelf een schaars (collectief) middel, waarmee zuinig moet 
worden omgegaan. Ter bevordering van een goede rechtsbedeling is een belangrijke rol aan de 
advocaat toegekend als de hoeder van deze rechtsbedeling en poortwachter op weg naar het recht. 
 
Van oudsher draagt de advocaat - door middel van het verlenen van rechtsbijstand en juridisch 
advies - bij aan de ontwikkeling van het recht in interactie met de wetgever, rechter en justitiabele. , 
De advocaat heeft hierbij een publieke taak tot bevordering van een goede rechtsorde en is niet 
alleen gehouden de belangen van de cliënt in acht te nemen, maar moet ook rekening houden met 
de gerechtvaardigde belangen van de tegenpartij en de publieke belangen van een eerlijk proces en 
‘equality of arms’.  
 
De klassieke conceptie van de advocaat is de jurist-generalist die autonoom zijn/haar2 beroep 
uitoefent, humanistisch geïnspireerd is en een bijzondere expertise heeft op het gebied van de 
juridische casuïstiek. De beroepsethische pijlers van de advocatuur zijn de onafhankelijkheid en 
geheimhoudingsplicht, het verschoningsrecht en de eenzijdige belangenbehartiging. De advocaat 
dient onafhankelijk te zijn ten opzichte van de overheid, rechter en cliënt. Om deze onafhankelijkheid 
te waarborgen heeft de advocaat een geheimhoudingsplicht en een daarvan afgeleid 
verschoningsrecht. Ook is de advocaat gehouden belangenconflicten zoveel mogelijk te voorkomen 
en bij het optreden van conflicterende belangen zijn onafhankelijke positie te bewaren. Kenmerkend 
voor de advocatuur is ook de eenzijdige behartiging van het partijbelang van de cliënt. De advocaat 
beheerst tevens het verloop van het proces, de cliënt is hierbij lijdelijk (het paternalistische concept 
van ‘dominus litis’). 
 

                                                
2       Wij zullen in de mannelijke vorm naar ‘de advocaat’ refereren. 
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Volgens het klassieke model is de advocaat een vrije beroepsbeoefenaar. Dit betekent dat hij 
individueel en (financieel) onafhankelijk zijn beroep uitoefent, waarbij hij verantwoordelijk 
(professionele autonomie) is voor de verleende intellectuele diensten. Hij heeft een academische titel, 
de beroepsopleiding met succes afgerond en moet daarnaast aan bepaalde vormen van permanente 
educatie voldoen. Hij is aan tuchtrecht onderworpen en zijn professioneel handelen wordt beheerst 
door beroepsethische regels die de kwaliteit, professionaliteit en vertrouwensrelatie tussen de 
professional en cliënt waarborgen. 
De afgelopen decennia is dit klassieke beeld van advocaten echter aan erosie onderhevig. De 
“loyaliteit van advocaten wordt tegenwoordig in hoge mate bepaald door commerciële motieven”, 
“internationalisering en andere ontwikkelingen zorgen voor nieuwe spanningen tussen commercie en 
deontologie”, er is sprake van “gedaalde moraliteit, verschraling van de publieke betekenis van de 
advocatuur” en “verharding van de professionele verhoudingen” evenals “morele ontsporingen”, zoals 
de ontwikkelingen in de advocatuur door advocaten en rechtsgeleerden getypeerd worden. De 
advocaat-notabele (de procederende functionaris van de rechtsstaat) van weleer heeft plaatsgemaakt 
voor de advocaat-entrepreneur die zich behalve op beroepsethiek ook oriënteert op 
ondernemerswaarden en zich (bijna uitsluitend) richt op het verlenen van juridisch advies. Al in 1925 
stelde de Orde van Advocaten zich de vraag of de wijzigingen in de advocatuur ertoe brachten dat de 
dienstverlening door advocaten een nobilum officium was of zaak van ‘negotie’. 
 
Vrije beroepen, waaronder de advocatuur, zijn de afgelopen decennia blootgesteld aan de toename 
van de macht van de staat en de markt, het afnemende vertrouwen in het zelfregulerende vermogen 
van vrije beroepen, de opkomst van schaalvergroting, specialisatie en de bureaucratische organisatie 
in het werkveld van professionals, de toegenomen invloed van de informatie- en 
communicatietechnologie, alsmede de geografische uitbreiding van vrije beroepen en de 
toegenomen concurrentie met aanpalende beroepsgroepen. De interdisciplinair samenwerkende en 
internationaal opererende kantoren deden hun intrede en de hiërarchische kantoororganisatie 
(stagiair, medewerker en partner) waarbij het niet voor iedereen is weggelegd om de top te bereiken 
is gemeengoed in de advocatenpraktijk.  
De hiervoor geschetste ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de invulling die door de 
advocaten aan de beroepsethiek wordt gegeven. Door de differentiatie die zich middels specialisatie 
en schaalvergroting in de advocatuur heeft geopenbaard, verkeert de beroepsgroep in een kloof 
tussen de voor- en achterhoede waarbij het streven naar een ongedeelde beroepsethiek die door de 
gehele beroepsgroep wordt gedragen en van bovenaf door de NOvA wordt opgelegd, wordt 
bemoeilijkt. Het toegenomen belang van de markt en commercie bergt tevens gevaren in zich voor de 
traditionele beroepsethische pijlers. In een sterk competitieve omgeving waarbij het handelen in het 
publieke belang direct wordt afgewogen tegen geldelijk gewin, ontstaat het gevaar dat het moreel 
handelen door individuele beroepsbeoefenaren op de achtergrond geraakt bij het meedoen in de 
concurrentiestrijd. De dreiging bestaat dat het handelen van advocaten in het belang van een goede 
rechtsbedeling plaats maakt voor het handelen in eigen belang. Niet alleen kan de niet commercieel 
getinte ereplicht als verouderd worden geïnterpreteerd, ook worden onrendabele gebieden van de 
traditionele dienstverlening afgestoten. 
In de advocatuur openbaarden deze wijzigingen van beroepsmoraal zich in de polarisatie in het 
strafrecht tussen het Openbaar Ministerie (OM) enerzijds en de advocaten anderzijds, de langzame 
dood van de eervolle pro deo advocaat, de ontwikkeling van een minimumethiek (als het niet 
verboden is, is het dús toegestaan) en de commerciële oriëntatie van de grote kantoren waarbij eigen 
kwaliteitsnormen worden ontwikkeld die niet altijd in overeenstemming zijn met de beroepsregels van 
de NOvA (bijvoorbeeld de introductie van zogenaamde Chinese Muren die op grond van de 
gedragsregel over belangenconflicten niet zijn toegestaan). Ook is als gevolg van de complexiteit van 
de commerciële praktijk recentelijk de aloude regel inzake belangenverstrengeling versoepeld zodat 
men ook gemakkelijker tegen een (voormalige) cliënt kan optreden.3  
 
 

4. What’s the situation now? 
 
We moeten een analyse maken van het politieke klimaat als we de motie De Vries op zijn juiste 
waarde willen schatten. 

                                                
3  De Chinese Muren zijn evenwel nog steeds niet toegestaan.  
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Een eerste ijkpunt is de kritiek op de graaicultuur en belangenverstrengeling na de ENRON affaire. 
Het ethische gehalte van de top van het bedrijfsleven staat – ook in Nederland –  ter discussie (Code 
Tabaksblat). De rol van accountants en advocaten hierbij is onmiskenbaar: zijn zij onderdeel van het 
probleem of van de oplossing? Het debacle van Arthur Andersen staat symbool voor het 
vertrouwensberoep dat de onafhankelijkheid ten opzichte van de cliënt verkwanseld heeft omwille 
van de eigen omzet en de hebzucht van enkele partners in een grote accountantsmaatschap. De 
affaire heeft geleid tot ingrijpende wijzigingen in de regulering van het accountantsberoep, onder het 
motto ‘vertrouwen is goed, controle is beter’. Een mooiere illustratie van de collectieve actie aspecten 
van het vertrouwensberoep kan men zich niet wensen: als de interne regulering faalt, kunnen enkele 
prominenten de gehele beroepsgroep in diskrediet brengen.  
Een tweede kenmerk van de huidige politieke cultuur vatten wij samen onder de noemer 
‘consumerism and populism’. De bestaande instituties van de representatieve democratie en 
rechtsstaat zien zich alle geconfronteerd met de kritiek dat zij niet direct uitdrukking geven aan 
hetgeen de burger wil. De belastingbetaler wil waar voor zijn geld van de overheid, net zoals de 
consument op de markt. In Engeland wordt in de beleidsstukken rond Clementi sterk de nadruk 
gelegd op het aspect dat de consument een lage prijs en transparantie wil. Monopolies en bijzondere 
posities voor deskundigen worden vanuit dit perspectief met de nodige argwaan bezien.  
Ten derde wordt de juridische discipline de maat genomen door de economen. De rechtseconomie 
formuleert op tal van onderdelen indringende kritiek op de bestaande juridische doctrines en 
instituties. Voor de geprivilegieerde positie van de advocatuur zijn de volgende aspecten van belang. 
 

- kartel: door toegangsbeperking en tariefregulering kunnen leden van de beroepsgroep een 
hoog inkomen bedingen; reclamebeperkingen zorgen ervoor dat de interne markt in balans 
blijft. Kartels leiden tot inefficiëntie (overhead en interne bureaucratie), het hooghouden van 
de kosten voor de dienstverlening en extra kosten voor het behoud van de monopoliepositie 
(kosten voor PR-functionarissen, lobby’s bij de overheid e.d.) 

-  regulering in eigen belang: dit leidt tot ‘rent-seeking’ (meer geld verdienen aan monopolie 
dan noodzakelijk is om een goede kwaliteit te garanderen) en ‘regulation via capture’ (de 
regulerende instantie heeft een zodanige marktmacht en kennis in handen dat hij door eigen 
beslissingen het marktevenwicht kan verstoren en moeilijk gecontroleerd kan worden door de 
wetgever; de regulerende instantie heeft de wetgever op een zodanige manier in zijn greep 
dat niet het algemene belang maar het groepsbelang de doorslag geeft). 

- marktfalen: de markt functioneert niet naar behoren omdat er sprake is van publieke 
goederen, externe effecten, informatieasymmetrie of een gebrek aan concurrentie. 

 
Met betrekking tot marktfalen in de markt voor juridische diensten is met name de problematiek 
inzake de informatieasymmetrie van belang. Er is sprake van een discrepantie tussen het 
kennisniveau van de dienstverlener en dat van de afnemer. Kenmerkend voor rechtsbijstand is dat 
geen homogene dienst is, er is veelal sprake van een specifiek product, gericht op een individuele 
afnemer (bedrijfsleven, overheid, non-profit, particulier) met zijn specifieke vragen, problemen en 
omstandigheden. Daarbij is rechtsbijstand niet altijd een confectiepak, maar maatwerk dat aan de 
vraagstelling van de individuele rechtzoekende moet worden aangepast, bijvoorbeeld, omdat de 
tegenpartij en de rechter onzekere factoren zijn, waarvan de invloed op voorhand moeilijk is in te 
schatten. De juridische dienstverleners beschikken over specialistische kennis waarover de cliënt niet 
beschikt terwijl dit gebrek aan voldoende juridische expertise juist de reden is dat de juridische 
dienstverlener wordt ingeschakeld. Dezelfde discrepantie leidt ertoe dat de consument noch vooraf 
noch achteraf kan toetsen of de geboden kwaliteit goed is en of de prijs-kwaliteit verhouding in balans 
is. Dit kan zowel leiden tot extra kosten voor de rechtzoekende als voor de overheidsrechtspleging. 
Met betrekking tot de markt voor diensten van advocaten betogen rechtseconomen dat de 
informatieasymmetrie de volgende consequenties met zich meebrengt: 

- negatieve selectie (adverse selection): in een markt waarin niet duidelijk is wat het niveau 
van de geboden kwaliteit is en waarin evenmin kenbaar is welke de verschillen tussen 
dienstverleners zijn, wordt enkel 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. 

- aanbod geïnduceerde ‘moral hazard’: het meer tijd schrijven voor een dienstverlening dan 
strikt noodzakelijk of het bieden van een lage kwaliteit omdat de cliënt toch geen inzicht heeft 
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in de eisen die aan de dienstverlening kan worden gesteld. Hoe groter het vertrouwen is van 
de cliënt in de advocaat en hoe kleiner het vertrouwen is in de eigen kennis, des te sterker 
worden consumptiebeslissingen bepaald door het advies van de advocaat. Gelet op de hoge 
informatieasymmetrie bij de rechtsbijstandverlening aan particulieren leidt dit ertoe, dat 
ondanks dat de cliënt een soevereine beslisser is, in de praktijk deze cliëntensoevereiniteit 
sterk in het gedrang komt (consumer’s ignorance). In veel gevallen resulteert het vragen naar 
informatie, dus feitelijk in een delegatie van de beslissingsmacht aan de advocaat als 
belangenbehartiger (agent) van de cliënt. Gebrek aan informatie en kennis aan de zijde van 
de rechtzoekende maakt dat de gang van zaken op de markt voor rechtsbijstandverlening 
afwijkt van die bij andere vormen van dienstverlening. Consumenten die een vraag naar 
rechtsbijstand uitoefenen zijn niet zozeer geïnteresseerd in de rechtsbijstand als zodanig, 
maar in de oplossing van een (juridisch) probleem (arbeidsconflict, echtscheiding een 
bouwvergunning etc.). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Free rider gedrag: omdat het verschil tussen de door de diverse advocaten (of 
advocatenkantoren) geboden kwaliteit niet zichtbaar is, treedt het gevaar op dat sommige 
advocaten die een gemiddelde of slechte kwaliteit leveren toch hoge prijzen kunnen vragen 
door mee te liften op het gemiddelde kwaliteitsniveau van de groep. 

 
Toegepast op de Nederlandse situatie richt de rechtseconomische kritiek zich op wetgeving en 
zelfregulering die de mededinging beperken. Aan de advocatuur is toegekend een wettelijk 
domeinmonopolie van procesvertegenwoordiging voor advocaten; wel is dit domeinmonopolie 
betrekkelijk omdat procesvertegenwoordiging bij kantonrechtsprocedures en in het bestuursrecht niet 
verplicht is. De toegang tot het beroep van advocaat wordt in de Advocatenwet en middels 
zelfregulering geregeld. Een advocaat moet de universitaire titel meester in de rechten hebben 
behaald en de advocaat-stage met goed gevolg hebben afgerond. De titel van advocaat is wettelijk 
beschermd; alleen de juristen die zijn ingeschreven op het tableau mogen zich advocaat noemen. De 
orde legt in de beroepsregulering beperkingen op, bijvoorbeeld ten aanzien van van de 
bedrijfsorganisatie. Zo mogen Nederlandse advocaten niet samenwerken met accountants, mag de 
samenwerkingstructuur weliswaar een vennootschap zijn maar geen andere dan aandelen op naam 
uitgeven en dient de eigendom en het bestuur van het samenwerkingsverband te bestaan uit 
advocaten dan wel andere door de NOvA toegestane beroepsbeoefenaren (die allen in het 
samenwerkingsverband werkzaam zijn). Daarnaast zijn vormen van resultaatafhankelijke beloning 
(contingency fees) – behoudens een beperkte uitzondering – niet toegestaan. Ten slotte zijn er 
beperkingen betreffende werving en adverteren op basis van de Verordening op de Publiciteit 
(verbod op vergelijken van diensten of tarieven met andere advocaten, verbod op onrechtstreekse 
benadering van clientèle, verbod op vermelding succespercentage). 
 
Terwijl juristen zichzelf graag zien als onontbeerlijke krachten voor het goed en vreedzaam 
functioneren van de samenleving, staat de omgeving tegenwoordig veel kritischer tegenover de 
bijdrage die het recht en juristen levert. Na de rechterlijke macht en het notariaat staat nu de 

 
Dit probleem wordt door Quinn (1982) het principaal/agent probleem genoemd. De 
advocaat verenigt twee rollen: die van agent (vertegenwoordiger van cliënt) en 
dienstverlener (aanbieder van juridische diensten). Als agent dient de advocaat de 
belangen van zijn cliënt te onderkennen en strategieën te bedenken. Dat wil zeggen 
die keuzes te adviseren die de cliënt ook zou maken indien hij over dezelfde kennis 
en informatie als de advocaat zou beschikken. Tegelijkertijd is de advocaat 
aanbieder van diensten en wordt van hem verwacht eveneens op rationele wijze een 
doelinkomen te genereren. Als dienstverlener dient de advocaat zijn technische 
expertise toe te wenden om de gekozen strategie te implementeren. Door de 
combinatie van deze twee rollen bestaat het gevaar dat de advocaat gedreven door 
het geldelijke belang diensten gaat aanbieden die op zichzelf niet noodzakelijk zijn 
om het probleem van de cliënt op te lossen (supplier induced demand) of dat de 
advocaat onnodig veel tijd in het adviseren van de cliënt investeert. In beide 
gevallen dient de cliënt meer te betalen, terwijl de cliënt niet kan toetsen of de 
aangewende strategieën of de geïnvesteerde tijd overeenkomen met zijn/haar 
belang.  
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advocatuur in de publieke belangstelling. Bepleit wordt het domeinmonopolie voor advocaten te 
beperken of in zijn geheel af te schaffen en de zelfregulering door de NOvA in te dammen door 
vormen van co-regulering dan wel competitieve zelfregulering te introduceren. Anderen bepleiten de 
verruiming van de toetreding tot het domeinmonopolie zodanig dat andere beroepen of 
beroepsorganisaties tot het monopolie worden toegelaten dan wel door toetreding afhankelijk te 
stellen van specialisatie (al dan niet in de vorm van verplicht lidmaatschap van een 
specialisatievereniging of door accreditatie). De mate waarin beperking van het monopolie dan wel 
verruiming van de toegang daartoe daadwerkelijk bevorderlijk is voor de consument is niet 
onomstreden. Uit onderzoek blijkt dat rechtsbijstand door leken niet persé van mindere kwaliteit is 
dan bijstand door advocaten. Hetzelfde onderzoek stelt echter vast dat ook het tarief van 
lekenbijstand op hetzelfde niveau ligt als bij advocaten. Ook wordt betoogd dat specialisatie 
weliswaar bevorderlijk is voor de kwaliteit, maar tegelijkertijd ook prijsopdrijvend kan werken. Immers 
worden de kosten voor het lidmaatschap van en beroepsopleiding bij een specialisatievereniging in 
de prijs verwerkt, terwijl het tevens gemakkelijker is voor een specialist een hoger uurtarief te 
bedingen dan een ‘general practicioner’.  
 
Een antwoord op marktinefficiëntie dat ontstaat door informatieasymmetrie is zelfregulering. Voor de 
Nederlandse markt van juridische dienstverlening geldt dat de advocatuur via zelfregulering de 
toegang tot het beroep heeft beperkt en gedragsregels heeft geïntroduceerd om misbruik van het 
informatievoordeel tegen te gaan en incompetente en/of onethische verstrekkers van rechtsbijstand 
buiten de deur te houden. De vraag blijft echter bestaan of het belangenconflict een rol speelt bij 
informatieverstrekking door advocaten. Dit aspect heeft uiteraard belangrijke implicaties voor de 
bruikbaarheid van de conventionele economische marktanalyse. Als aanbieders (advocaten) vragen 
van cliënten manipuleren ten behoeve van hun eigen belangen, betekent dat, dat de vraag naar 
rechtsbijstand niet langer als autonoom kan worden beschouwd, maar afhankelijk wordt van het 
aanbod. Van een normaal evenwichtherstellende werking van vraag en aanbod is dan geen sprake 
meer. Anderzijds kunnen de corrigerende effecten van het reputatiemechanisme een rol spelen bij het 
bereiken van een goede evenwicht. Een gedurende vele jaren opgebouwde reputatie van het 
advocatenkantoor kan een belangrijke prikkel zijn om goede dienstverlening tegen redelijke kosten te 
blijven bieden en af te zien van uitsluitend korte termijn winst. Toch wordt onder anderen door de 
Europese Commissie verondersteld dat het probleem van informatieasymmetrie blijft bestaan ten 
aanzien van de dienstverlening van advocaten aan particulieren en het midden- en kleinbedrijf. Critici 
poneren dan ook dat enige ingrijpen gewenst is om de markt voor juridische diensten goed te laten 
functioneren. Tevens is hier een braakliggend terrein voor consumentenorganisaties om de markt 
toegankelijker en transparanter te maken voor het MKB en de particuliere consumenten. Ingrijpen in 
de markt kan vorm krijgen in de introductie van een baliebrede transparante kwaliteitsbeleid. Om ‘free 
rider-gedrag’ en het ‘moral hazard-probleem’ te overkomen wordt bepleit om beter inzichtelijk te 
maken welke kwaliteitsverschillen bestaan tussen de verscheidene advocaten middels het 
introduceren van een systeem van kwaliteitszorg en –borging. Negatieve selectie kan worden 
tegengegaan door te selecteren aan de poort (de toegang tot de markt wordt dan beperkt tot 
uitsluitend actoren die een hoge kwaliteit bieden) dan wel door het vaststellen van minimumnormen 
van kwaliteit waaraan alle beroepsbeoefenaren moeten voldoen om tot het beroep te kunnen 
toetreden. Deze minimumnormen moeten bij voorkeur niet door de beroepsgroep zelf worden 
vatgesteld en niet te hoog worden ingezet, anders ontstaat het gevaar van het versterken van de 
bestaande monopoliepositie. Ook kan gedacht worden aan vormen van certificering.  
 
Ook de tarievenstructuur van de Orde staat ter discussie. De tarievenstructuur zou inzichtelijker 
kunnen en andere declaratiemethoden (resultaatafhankelijke beloning) zijn denkbaar. Of 
resultaatgerelateerde beloning daadwerkelijk de consument ten goede zal komen is op basis van 
bestaand empirisch materiaal niet te voorspellen. Het uurtarief kan stimuleren tot grote inzet van de 
advocaat, hetgeen werk van vakinhoudelijke kwaliteit oplevert maar ook een hoge declaratie. Een 
vast tarief kan tot doelmatigheid prikkelen, maar ook tot minder inzet. Transparantie in de honorering 
door middel van referentietarieven kan gepaard gaan met prijsopdrijving. Maar ook komt het 
declareren ónder het referentietarief in de praktijk als concurrentiemechanisme voor. Betreffende 
resultaatgerelateerde beloning wordt wel gesteld dat tarieven die afhankelijk zijn van het te behalen 
resultaat (‘contingency fees’) eerder leiden tot het aansturen op een minnelijke schikking dan andere 
vormen van declaratie (‘non-contingency fees’). Ook wordt gesteld dat de dienstverlening bij het 
procederen minder duur is. Recent onderzoek toont echter aan dat het sneller aansturen op een 
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schikking en een gunstige declaratie vooral afhankelijk zijn van de procescultuur van een land en niet 
persé kunnen worden toegeschreven aan het gebruik van ‘contingency fees’.  
Zoals Frank Stephen tijdens zijn presentatie op de negende november zal toelichten is weinig 
empirisch onderzoek verricht naar de houdbaarheid van economische markttheorieën in de praktijk 
van juridische dienstverlening. Op basis van het bestaande materiaal is het moeilijk zo niet 
onmogelijk harde conclusies te trekken over de mogelijke gevolgen van het introduceren van meer 
mededinging in de markt van juridische dienstverlening.  
 

5. Sterkte-zwakte analyse van de Nederlandse advocatuur 
 
De Nederlandse advocatuur is in een aantal opzichten sterk veranderd. In het onderstaande geven 
wij de sterke en zwakke kanten aan van de huidige situatie. 
 
 

Sterk 
 
‘Access to Justice’  
De advocatuur werkt goed mee aan het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand. De Orde heeft 
sinds 1998 consequent ingezet op de strategie ‘value for money’. Als de overheid een goede 
gefinancierde rechtsbijstand wil voor minder draagkrachtigen, dan moet zij daarvoor betalen. Dit heeft 
geresulteerd in een verhoging van het uurtarief tot € 99. Voor dat gematigde tarief is een behoorlijk 
deel van de balie thans bereid deel te nemen aan het stelsel. 
Wel bestaat enige zorg voor de toekomst. De in de sociale rechtsgebieden gespecialiseerde 
advocatuur is grotendeels verdwenen en het is de vraag of er voldoende nieuwe aanwas van 
advocaten is die zich willen toeleggen op niet of minder renderende rechtsgebieden. Voorkomen 
moet worden dat er een tweedeling in de advocatuur ontstaat. We moeten niet terug naar de situatie 
dat de gefinancierde rechtsbijstand het terrein wordt van stagiairs en éénpitters. 
 
‘Access to the bar’ 
Er is een permanente aanwas van nieuwe advocaten. De toetredingsbarrières tot de markt zijn in de 
praktijk niet erg groot. De kosten van de opleiding kunnen overigens wel een barrière vormen voor 
kleine kantoren om nieuwkomers aan te trekken  
De balie kent (nog) geen eigen balie-examen.4 Anders dan het notariaat hoort men de balie niet 
klagen over de toegenomen marktwerking en concurrentie. Nieuwkomers worden op grote schaal 
geabsorbeerd. Per jaar worden zo’n 950 nieuwe advocaten beëdigd. Nog altijd stijgt per jaar het 
aantal advocaten in Nederland gestaag (3,3% in 2003 en 2004). Ook binnen de advocatuur worden 
discussies gevoerd om beperkingen in de mededinging op te geven en de toelating tot het 
procesmonopolie uit te breiden.  
Met de uitstroom van grote groepen HBO-juristen (paralegals) rijst binnenkort de vraag in hoeverre 
de advocatuur een academisch beroep moet en zal blijven, of dat delen van de praktijk op HBO 
niveau kunnen worden afgehandeld. 
 
Openheid 
Het elitaire karakter van de advocatuur is grotendeels verdwenen en ook vrouwen veroveren hun 
plaats. De Nederlandse balie kent een grote mate van variëteit. De schaalvergroting leidt tot nieuwe 
kantoorcombinaties en type advocaten.  
 
Zo kennen we sinds 1996 de advocaat in loondienst van respectievelijk advocaten, andere vrije 
beroepsbeoefenaren, verzekeraars, ideële instellingen, bureaus voor rechtshulp en advocaten in 
dienst van andere werkgevers dan hiervoor genoemd (o.a. de zogenaamde uitzendadvocaten en 
interim juristen). 
Het type kantoor waarbinnen het advocatenberoep wordt uitgeoefend varieert van eenmanskantoren, 
kostenassociaties tot praktijkvennootschappen. Bij de laatste variant dient aangetekend te worden 
dat praktijkvennootschappen gegoten in een naamloze of besloten vennootschap alleen aandelen op 
naam mogen uitgeven en slechts in eigendom en bestuur mogen zijn van advocaten dan wel andere 

                                                
4   De wens om tot een normerend examen te komen is in 2004 geuit (Jaarverslag NOvA 2005). De wens om tot een 

dergelijk examen te komen is door de Universiteiten opgepakt. Thans zijn de voorbereidingen in Maastricht in volle gang .  
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(selecte) vrije beroepsbeoefenaren (waarmee samenwerking is toegestaan op grond van de 
samenwerkingsverordening) die in de praktijkvennootschap werkzaam zijn.  
Advocaten kunnen tevens hun beroep uitoefenen binnen een samenwerkingsverband waarbij de 
kantoorruimte, faciliteiten en eventueel omzetgarantie worden geleverd. De advocaat is voor het 
gebruik van deze faciliteiten periodiek een vergoeding verschuldigd. Voorbeelden van organisaties 
die faciliteiten aan advocaten ter beschikking stellen zijn DAS rechtsbijstand en Danthas. 

 
De tijd dat men zijn gehele beroepsleven bij één kantoor werkzaam was, is grotendeels verleden tijd. 
Maten vliegen – al dan niet horizontaal – in en uit, er ontstaan niche kantoren, terwijl ook de 
internationale praktijk steeds zichtbaarder wordt. Nieuwe managementtechnieken (HRM) doen hun 
intrede en hier en daar verschijnen de eerste niet-juristen in de bestuurstructuur van 
advocatenkantoren.5 
 
Innovatie 
De advocatuur is een innovatieve beroepsgroep. ICT-toepassingen worden op grote schaal ingezet. 
De opkomst van paralegals, zal met de bachelor/master-structuur verder gestalte krijgen. Door zijn 
ondernemingsgewijze opzet zoekt de advocatuur voortdurend naar kostenbeheersing, ook in de 
personele sfeer.  
Een fraai voorbeeld van het innovatieve vermogen van de advocatuur biedt de DEXIA-zaak. Twee 
advocatenkantoren riepen een stichting in het leven. Door een goede samenwerking met de 
massamedia, een PR-bureau en een professionele IT-organisatie konden in korte tijd de belangen 
van 100.000 teleurgestelde beleggers gebundeld worden en de Stichting werd een serieuze 
gesprekpartner die een akkoord met DEXIA wist af te dwingen. Buiten de bestaande kaders van de 
gefinancierde rechtsbijstand om is een veelbelovende format ontwikkeld die consumenten machtiger 
maakt tegenover grote instituties. 
 
Specialisatie en specialisatieverenigingen 
De Advocatuur kent een sterke ontwikkeling in specialisaties en specialisatieverenigingen, die werken 
aan kwaliteitsverbetering. Zo wordt goed ingespeeld op de behoeften in de markt. De advocatuur 
betoont zich hier vernieuwend en aanpassingsgericht. 
 
Beeldvorming 
Advocaten hebben hun weg naar de massamedia eerder en beter gevonden dan bijvoorbeeld de 
rechterlijke macht. Bekende advocaten verschijnen prominent in de media en voor veel juridische 
studenten is de advocatuur het vanzelfsprekende beroepsperspectief. Evenwel verschijnt de 
advocatuur in de politieke beeldvorming niet op een onverdeeld gunstige wijze. Er bestaan twijfels 
over de reikwijdte van het verschoningsrecht bij criminele praktijken. Ook worden vraagtekens 
geplaatst bij de situatie dat sommige kantoren in het geheel niet meer werkzaam zijn ten behoeve 
van gewone burgers. Bovendien vinden veel mensen dat advocaten te duur zijn. Deze keerzijde van 
de positieve wijze waarop advocaten de media opzoeken, brengt ons tot het behandelen van de 
zwaktes van de advocatuur.  
 
 

 
Zwaktes 

 
De problemen van de balie manifesteren zich in de organisatie van het bestuur en de zelfregulering 
van de Orde. De balie is zo groot qua omvang en zo divers qua kantoororganisatie geworden dat de 
bestaande structuren niet toereikend meer zijn om de professie te reguleren en te representeren.  
 
Orde als bestuursstructuur  
De Nederlandse Orde van Advocaten is sinds 1952 een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (PBO) 
met verordenende bevoegdheden. De PBO-status voorziet in een eigen verantwoordelijkheid van de 
Orde die onafhankelijk van het justitiële systeem functioneert. De NOvA is als publiekrechtelijke 
beroepsorganisatie vooral verantwoordelijk voor het opstellen van regelgeving ter bevordering van 

                                                
5       Bijvoorbeeld managers en recruiters. Het is voor niet-juristen overigens niet toegestaan om toe te treden tot het bestuur 

van de maatschap of de praktijkvennootschap.  
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een goede praktijkuitoefening van Nederlandse advocaten, en daarnaast komt de NOvA op voor de 
belangen van haar leden, voorzover die stroken met het algemeen belang. Op landelijk niveau kent 
de NOvA de volgende organen. De Algemene Raad, die voorgezeten wordt door de landelijke deken, 
en het college van Afgevaardigden. Op lokaal niveau kennen de negentien arrondissementen elk een 
eigen, plaatselijke Orde met een Raad van Toezicht,  voorgezeten door de plaatselijke deken. Deze 
bestuursstructuur is – ook vanuit de beroepsgroep zelf – aan kritiek onderhevig vanwege haar 
inefficiëntie en gebrek aan slagvaardigheid. Schaalvergroting en professionalisering worden bepleit, 
door de plaatselijke orden met behoud van de ‘local knowledge’ op hofressortniveau te organiseren.  
 
Behalve kritiek op de structuur van de Orde wordt ook kritisch gekeken naar het hybride karakter van 
de Orde. Enerzijds is de Orde de hoeder van een behoorlijke uitoefening van de rechtshulpverlening 
en stelt zij hiertoe verordeningen vast. Anderzijds is de NOvA een belangenvereniging van 
ondernemers in de zin van 81 EG-verdrag. Uit een enquête uit 2002 blijkt dat het in de perceptie van 
advocaten nogal aan de belangenbehartigingstaak schort. Evenveel advocaten menen dat de NOvA 
hun belangen wel (33,3%) c.q. niet (35,4%) naar behoren vertegenwoordigt. In juni 2001 werd zelfs 
een motie tegen de Orde ingediend door advocaten die menen dat de Orde zich ook moet “laten 
leiden door materiële en andere gerechtvaardigde belangen van advocaten als zodanig”. Binnen het 
beroep van advocaten is tevens sprake van verminderde cohesie en een toegenomen differentiatie 
tussen beroepsbeoefenaren. Het lijkt moeilijk de inbreng van advocaten in de beroepsorganisatie te 
garanderen. 
In deze context rijst de vraag of de Orde in haar huidige vorm kan blijven bestaan. Is het houdbaar 
dat de NOvA zowel regulerende als vertegenwoordigende functies heeft? Kan de NOvA het 
gesegmenteerde advocatenberoep vertegenwoordigen of wordt het verschil tussen de voor- en 
achterhoede van de advocatuur te groot?  
 
Orde als centrale machtsfactor 
Diverse marktontwikkelingen zoals de opkomst van nieuwe aanbieders van juridische diensten, de 
toegenomen invloed van ICT en de toegenomen mondigheid van burgers hebben het werkveld van 
advocaten ingrijpend veranderd. Nederlandse advocatenkantoren zijn de afgelopen decennia 
coalities aangegaan met buitenlandse advocatenkantoren alsmede met andere disciplines in 
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Deze coalities hebben met hun gerichtheid op 
bedrijfsmatigheid en centrale aansturing de praktijkuitoefening van advocaten ingrijpend veranderd. 
De Orde is veel minder de centrale beleidsbepalende factor geworden, die de lijnen uitzet, waarna de 
rest volgde. Tegenwoordig ligt er veel meer organiserende macht op het kantoorniveau, vooral bij de 
grote kantoren. De organisatorische innovaties vinden vooral daar plaats. 
 
Kracht van zelfregulering 
Naast de publiekrechtelijke verordeningen kent de NOvA verschillende niet-publiekrechtelijke regels 
waaronder ook de voor de praktijkuitoefening zeer belangrijke beroeps- en gedragsregels.  
 
Schema 4.1 Typologie van beroeps- en gedragsregels van advocaten 
Regels betreffende de cliënt-professional verhouding: Geheimhoudingsplicht, 
Onafhankelijkheid (verboden nevenbetrekkingen), Partijdigheid, Opstelling advocaat (geen onjuiste gegevens, niet 
onnodig grievend uitlaten), (Financiële) Vrijheid waarborgen (provisieverbod) 
 

Regels omtrent de dienstverlening: Eigen verantwoordelijkheid (Instaan voor ingehuurde expertise), 
Rechtsbedeling (primair aansturen op minnelijke schikking, procesregels) Zorgvuldigheidsplicht (cliënt (schriftelijk) 
op de hoogte houden van ontwikkelingen), Belangenconflicten (belang cliënt voor eigen belang, geen tegenstrijdige 
belangen van twee partijen behartigen)  
 
Regels betreffende de financiën van advocaten: Verzekeringsplicht, Administratie, Ontvangst contanten 

Regels die de cohesie van de beroepsgroep dienen: Imago beroepsgroep (gedrag mag vertrouwen in 
beroepsgroep niet schaden) 
 
Regels omtrent de kantoororganisatie: Samenwerking, Naar buiten optreden, Publiciteit, Omgang met 
kantoorgenoten 
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De status van de gedragsregels - die voor de wijze van uitoefening van het advocatenberoep 
essentieel zijn - is echter ambigue. Het karakter van deze niet-publiekrechtelijke normen is vrijblijvend 
omdat deze niet toetsbaar zijn voor de tuchtrechter wat ertoe leidt dat het onttrekken aan deze regels 
niet gesanctioneerd kan worden. Dit leidt tot onduidelijkheid over de verbindendheid van deze 
normen.  
Wij menen dat de vrijblijvende status van de beroeps- en gedragsregels niet stand kan houden in de 
huidige tijd. Het moet voor de consument, maar ook voor de advocaten zelf, duidelijk zijn aan welke 
regels advocaten zijn onderworpen. Deze transparantie is niet alleen belangrijk omdat hiermee 
duidelijk is wat advocaten over en weer van elkaar kunnen verwachten, maar ook wat cliënten van 
advocaten kunnen verwachten. 
Ook is het van belang dat cliënten weten op welke wijze en bij welke instanties zij advocaten kunnen 
aanspreken op niet normconform handelen. Thans divergeert het klachtrecht en tuchtrecht teveel en 
is de waaier aan bevoegde instanties6 ondoorzichtig. 
 
 
 
Ondoorzichtigheid beloning 
Voor 1997 hanteerde de Orde een uniform kostenberekeningsysteem aan de hand van een 
calculatieschema en een referentietarief. Sinds 1997 worden de tarieven en het calculatieschema niet 
meer gepubliceerd op aanbeveling van de Commissie Cohen ter bevordering van de marktwerking 
binnen de advocatuur. Thans zijn binnen de advocatuur verschillende declaratiemethoden 
gebruikelijk, zoals: 

• de declaratie op basis van een uurtarief: het uurtarief kan per kantoor en per categorie 
advocaat verschillen, afhankelijk van opgebouwde expertise en ervaring van de medewerker 
alsmede de specialisatie van het kantoor. Het uurtarief varieert thans tussen de € 99 per uur 
voor toevoegingzaken tot € 500, - per uur bij commerciële praktijken. Het uurtarief kan tevens 
afhankelijk worden gesteld van de draagkracht van de cliënt. Ook kan er sprake zijn van een 
verhoogd of verlaagd uurtarief dat geldt bij het behalen van een positief respectievelijk 
negatief resultaat. De minister heeft de wijziging van de verordening praktijkuitoefening van 
de NOvA - waarbij in geval van letselschadezaken ook het vragen van een percentage van 
het behaalde resultaat (‘quota pars litis’) en de variant ‘no cure no pay’ worden toegestaan –
geschorst, terwijl de NMa juist het verbod op no cure no pay heeft aangevochten. Het laatste 
woord over deze vorm van resultaatgerelateerde beloning is nog niet gezegd; 

• het werken voor een vaste prijs: advocaat en cliënt spreken van tevoren een totaalbedrag af 
voor de gewenste rechtsbijstand. Deze declaratiemethode is gebruikelijk bij 
standaardproducten; diensten van de advocaat waarvan vooraf goed te definiëren is wat de 
kosten voor de gewenste rechtsbijstand zullen zijn. Voorbeelden zijn het opstellen van 
arbeidsovereenkomsten of huurcontracten; 

• op basis van een incassotarief: cliënt en advocaat maken afspraken over de inning van 
geldvorderingen. De retributie van de advocaat is een percentage van het geïncasseerde 
bedrag.  

• het bepalen van de waarde van de werkzaamheden achteraf: de hoogte van de declaratie 
wordt afhankelijk gesteld van de waarde die de dienstverlening in redelijkheid voor de cliënt 
heeft vertegenwoordigd. Een voorbeeld: een tijdig en bruikbaar advies en goede begeleiding 
bij onderhandelingen, waar op zich niet veel tijd mee gemoeid is, levert de cliënt een tevoren 
niet ingeschat miljoenenvoordeel op. In overleg met de cliënt wordt achteraf de hoogte van 
de rekening van de advocaat vastgesteld.  

• op basis van een jaarcontract dan wel kaderafspraak: advocaat en cliënt stellen een 
contract op inzake de prijs voor juridisch advies gedurende een bepaalde periode of over de 
declaraties van bepaalde vastgestelde diensten. De tarieven kunnen ondermeer gebaseerd 
zijn op ervaringen opgedaan in vorige zaken van de cliënt.  

 
Door de ondoorzichtigheid in de tarievenstructuur is het voor de cliënt niet vooraf te bepalen wat de 
inschakeling van een advocaat voor kosten met zich mee zal brengen. Marktonderzoek toont aan dat 

                                                
6  O.a. de civiele rechter, tuchtcolleges en klachten- en geschillencommissies, elk met aparte regels met betrekking tot de 

ontvankelijkheid van de klagers, de sanctiemogelijkheden en de competenties van de instanties om kennis te nemen van 
de ingediende klacht.  
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voor rechtzoekenden de onvoorspelbaarheid van de declaratie een drempel vormt bij het inschakelen 
van een advocaat. Dit kan de toegang tot het recht illusoir maken.  
 

6. ‘The Way Forward’ 
 
Zelfvertrouwen uitstralen: advocaten doen het vooral goed 
Er is alle reden om na te denken over de toekomst van de advocatuur, gelet op de huidige 
denkbeelden over de betekenis van het recht en juristen in de samenleving. De advocaat als 
partijdige maar onafhankelijke belangenbehartiger kent niet alleen een rijke traditie, maar heeft ook 
een veelbelovende toekomst. 
Wij zien echter twee belangrijke tekortkomingen in de huidige situatie die de komende tijd veranderd 
moeten worden: De structuur van de orde en de zwakke aspecten van de zelfregulering.  
 

I. Splitsing Orde en Regulator 
Wij zien een belangrijke vooruitgang in het splitsen van de belangenbehartigingstaak en de 
regulerende functie van de NOvA. Een tweedeling zoals ook door Clementi is voorgesteld ten 
aanzien van de Engelse markt voor juridische dienstverlening vinden wij een wenkend perspectief.  
De NOvA zou zich dan moeten concentreren op de belangenbehartiging. Daarnaast zou er een 
Regulator moeten komen waarin de advocatuur wel vertegenwoordigd is, maar geen dominante 
positie meer heeft. De Regulator dient een bredere bevoegdheid te krijgen dan de Orde thans heeft. 
Dan kan de Regulator – binnen een wettelijk kader – regels en beleid ontwikkelen tot verbetering van 
kwaliteit en beschikbaarheid van juridische dienstverleners  in de verplichte 
procesvertegenwoordiging en wellicht ook daarbuiten. 
De beheersstructuur van de NOvA dient inzichtelijker en efficiënter te worden gemaakt. Een 
bestuurlijke herindeling waarbij de lokale orden op hofressortniveau worden georganiseerd achten wij 
daarom wenselijk. Het zou van grote waarde zijn om de bestaande specialisatieverenigingen door 
deze bestuurlijke herindeling in te bedden. Dit komt de belangenbehartigingstaak van de NOvA ten 
goede.  
 
Vanuit het perspectief van de consument wordt de huidige PBO-structuur met argwaan bekeken. De 
maatschappelijke acceptatie van belangengroeperingen die hun eigen regels opstellen neemt af. Wij 
menen dat het daarom ook vanuit het belang van de consument wenselijk is om de PBO-structuur af 
te schaffen en te vervangen door een structuur waarin een nieuw op te richten Regulator een centrale 
positie heeft. Deze zou tevens de resterende taken van de huidige Raden voor Rechtsbijstand over 
kunnen nemen.  
 

II. Zelfregulering in het belang van de consument 
 
Het is een kenmerk van professionele beroepsgroepen dat zij moeilijk van buitenaf te reguleren zijn. 
Er zal ook na de introductie van een Regulator ruimte zijn voor zelfregulering. Deze moet echter wel 
aan bepaalde eisen voldoen, wil zij de toets der kritiek van de mededingingsautoriteiten kunnen 
doorstaan. Wij menen dat het begrip ‘wettelijke geconditioneerde zelfregulering’’ hier goede diensten 
kan bewijzen. De wet bepaalt aan welke voorwaarden van algemeen belang de door de 
beroepsgroep ontwikkelde zelfregulering moet voldoen en de Regulator ziet er op toe dat de 
voorwaarden ook daadwerkelijk in acht worden genomen.  
 
Kwaliteitsbeleid 
Wij achten het onacceptabel dat het thans bestaande kwaliteitsbeleid van de Orde louter betrekking 
heeft op de gefinancierde rechtshulp.  
De Orde ziet toe op een behoorlijk niveau van de beroepsopleiding en de permanente 
beroepsopleiding. Wij menen echter dat met name de permanente educatie tekortschiet in het 
aanbod van cursussen die gericht zijn op kwaliteit en integriteit. Het is te overwegen om het huidige 
beroepsopleidingexamen verder te ontwikkelen tot een stevig ‘bar-exam’, niet om de toetreding te 
beperken maar juist om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te garanderen. Overigens zou een 
dergelijke kwaliteitstoets als voorwaarde voor het toetreden tot het beroep ook plaats kunnen vinden 
middels de toetreding tot een specialisatievereniging. 
Het is tevens van belang om de geboden dienstverlening en kantoororganisatie aan vormen van 
gestructureerde toetsing – zoals intercollegiale toetsing en cliënttevredenheidsmeting – te 
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onderwerpen. Wij achten procesbeheersing en zelfevaluatie op kantoorniveau van groot belang om te 
reflecteren op de eigen dienstverlening. Om van een optimale kwaliteitszorg en -borging te spreken 
menen wij dat audits het benodigde sluitstuk van het kwaliteitsbeleid zijn. Derhalve pleiten wij voor 
een baliebreed kwaliteitsbeleid dat sterk geïnspireerd is op de benadering van de Stichting Viadicte.  
Ook is het zeer belangrijk dat kwaliteitsinitiatieven zoals het éénpittersoverleg in Rotterdam (waarbij 
sprake is van zaakbesprekingen en vergaderingen inzake organisatorische, bedrijfsmatige en 
kwaliteit aspecten van de praktijkuitoefening) ondersteund worden, om de lasten voor de kleinere 
kantoren bij de implementatie van een degelijk kwaliteitsbeleid enigszins weg te nemen.  
 
Achterhaalde beperkingen laten vallen 
Het wettelijke domeinmonopolie van procesvertegenwoordiging voor advocaten staat nog steeds 
overeind. Dit procesmonopolie is in Nederland in feite vrij beperkt – bij kantonrechtsprocedures en in 
het bestuursrecht is procesvertegenwoordiging niet verplicht – maar bepaalt voor een groot deel wel 
de inrichting van de Nederlandse procespraktijk. Wij vinden het een goed idee om ook andere juristen 
te laten procederen mits zij aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als advocaten. Ook achten wij het 
gewenst dat paralegals worden toegelaten tot het werkterrein waar thans academisch gevormde 
juristen een monopolie hebben. De Regulator kan binnen zijn wettelijke bevoegdheid over toelating 
beslissen en daaraan voorwaarden stellen. 
De door de Orde opgelegde beperkingen ten aanzien van reclame achten wij achterhaald en uit de 
tijd. Thans profiteren alleen ‘celebrity strafadvocaten’ van de mogelijkheden die de publiciteit biedt. 
Om de bestaande informatieasymmetrie tegen te gaan is het voor de consument van groot belang 
om inzicht te krijgen in enerzijds het verschil in prijs tussen kantoren en anderzijds het verschil in 
kwaliteit. Van toegenomen transparantie kan een betere prijs-kwaliteit verhouding uitgaan. Wij zien 
hierbij een rol voor consumentenorganisaties om als intermediairs bij te dragen aan een verhoogde 
inzichtelijkheid in kwaliteit.  
Ook pleiten wij voor de inbreng van niet-juristen in de bestuursstructuur van advocatenkantoren. De 
huidige restricties op het gebied van bedrijfsorganisatie voldoen niet aan de eisen van de tijd waarin 
het beleid ten aanzien van het personeel en de kantoororganisatie niet langer in handen is (of zou 
moeten zijn) van de advocatenpartners.  
 
No cure no pay relativeren 
Thans is de Orde in een conflict gewikkeld met de minister over no cure no pay. Wij menen dat alle 
argumenten gewisseld zijn en dat wij niet veel nieuws aan het debat kunnen toevoegen. Toch willen 
wij wijzen op een onderbelicht aspect in de discussie. In de praktijk is het vrij eenvoudig om het 
verbod te omzeilen. Zo blijken er in de eerder genoemde DEXIA-affaire advocaten te zijn die zich 
(tijdelijk) uitschrijven van het tableau om op basis van no cure no pay te kunnen opereren.  
 
Wij menen dat advocaten de eigen onafhankelijkheid serieus moeten nemen en uit dien hoofde niet 
op basis van no cure no pay dienen te declareren. Wij zijn geen tegenstanders van alle vormen van 
resultaatgerelateerde beloning maar menen dat een minimuminkomen gegarandeerd moet worden 
wil de advocaat niet als eigen belangenbehartiger bij het proces betrokken worden. Op basis hiervan 
achten wij de vormen van resultaatafhankelijke beloning, waarbij de advocaat bedingt geen enkel 
honorarium te ontvangen bij verlies, onwenselijk.  
 
Tucht- en klachtrecht inclusief schadevordering geconcentreerd onderbrengen bij rechterlijke 
macht 
Wij zien voordelen in het integreren van tuchtcolleges in reguliere gerechten met de -het tuchtrecht 
kenmerkende - deelname van beroepsgenoten. 

Vanuit het perspectief van de consument is het belangrijk dat er ÉÉN adres is waar alle klachten 
omtrent advocaten kunnen worden gedeponeerd, ongeacht het oogmerk van klager en ongeacht het 
karakter van de norm die is overtreden (privaat-, publiek- of tuchtrechtelijk). Hierbij denken wij ook 
aan schadeclaims. Een adequate en efficiënte afdoening is nodig; samenloop moet vermeden 
worden. Dat vergt gelijktijdige afdoening van alle belangen: van de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening (het algemeen belang), van de beroepsbeoefenaar, van de beroepsorganisatie 
en bovenal van de consument. Wij menen dat de kosten primair op de beroepsgroep dienen te 
rusten, maar ook de overheid zal moeten investeren in deze vernieuwing. 
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 Drie stellingen 

1. Wettelijk geconditioneerde zelfregulering doet zowel recht aan de noodzaak van vernieuwing 
waartoe de rechtseconomische analyse noopt, als aan de waardevolle elementen van de 
‘morale professionel’ waarop sociologen wijzen. 

2. Het huidige kwaliteitsbeleid van de Orde is te vrijblijvend en dient een krachtige impuls te 
krijgen. 

3. De consument van juridische dienstverlening is het meest gediend bij één loket voor al zijn 
klachten en vorderingen 

 
 
 


