
Samenvatting: Tariefregulering in de 
advocatuur  

 

 Aanleiding 

In het kader van de beleidsvoornemens rond het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, heeft de 
staatssecretaris verzocht de mogelijke voor- en nadelen van tariefregulering te onderzoeken. Dit om 
de toegang tot het recht voor alle rechtzoekenden te verbeteren. Het verschil in kosten die een 
rechtzoekende moet dragen buiten het stelsel ten opzichte van de rechtzoekende binnen het stelsel, 
is groot. Daarnaast is het voor de rechtzoekende lastig in te schatten wat de uiteindelijke kosten van 
de procedure kunnen worden; de voorspelbaarheid is daarmee laag. 
 
Dit onderzoek ziet op de mogelijkheden van tariefregulering buiten het stelsel van gesubsidieerde 
rechtsbijstand. Er zijn verschillende varianten van tariefregulering mogelijk. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk maximumtarieven voor veelvoorkomende zaken vast te stellen, vergelijkbaar met 
tariefregulering voor ambtshandelingen in de familiepraktijk voor notarissen. Tariefregulering kan 
ook in de vorm van maximum-uurtarieven of minimum-uurtarieven.  

Onderzoeksvragen en –activiteiten 

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 
 

“Wat zijn de voor- en nadelen van het reguleren van tarieven in de Nederlandse 
advocatuur gelet op de toegankelijkheid, betaalbaarheid en verzekerbaarheid van de 
rechtshulp, een goed verlopende marktwerking en kwaliteit en vernieuwing van de 
advocatuur en wat kan in dat opzicht van ervaringen elders en bij andere 
beroepsgroepen worden geleerd?” 

 
De onderzoeksvraag is naast het uitvoeren van document- en literatuurstudie, beantwoord door 
vergelijkend onderzoek uit te voeren naar de advocatuur in Nederland, Duitsland en Zweden en 
eveneens door een vergelijking met het (deels) afbouwen van de tariefregeling in het Nederlandse 
notariaat. De vier cases verhelderen het zicht op de voor- en nadelen die tariefregulering of het 
ontbreken daarvan heeft. 
 
Bij alle casestudy’s zijn de volgende deelvragen beantwoord: 

1. Wat zijn relevante kenmerken van de bestudeerde gevallen? 
A. Structuur van de beroepsgroep 
B. Geldende (overheids)regulering 



C. Tariefregulering 
 

2. Wat kan van de bestudeerde gevallen worden geleerd? 
A. Ervaringen  tariefregulering, dan wel het ontbreken of afbouwen daarvan  
B. Gevolgen van de introductie, afbouw, ontbreken van tariefregulering 
 

3. Wat is de relevantie van de vier bestudeerde casestudy’s voor eventuele tariefregulering van 
de advocatuur in Nederland? 

 
Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden heeft een documentstudie en een 
literatuurstudie plaatsgevonden aan de hand waarvan de context van het voornemen is geschetst en 
de theoretische voor- en nadelen zijn geschetst. Daarnaast is per casestudy relevante literatuur 
bestudeerd en is met minimaal tien relevante organisaties of personen gesproken.  

Kader 

Het kader voor dit onderzoek bestaat uit een bespreking van de relevante theoretische 
rechtseconomische invalshoeken, jurisprudentie over de vrije advocaatkeuze en het 
mededingingsrecht.  
 
In het economisch theoretisch kader zijn via twee theoretische benaderingen de karakteristieken van 
de relatie tussen advocaat en consument beschreven. De eerste benadering is de standaard micro-
economische benadering van de markt voor advocaatdiensten en de invloed die tariefregulering op 
een dergelijke markt zal kunnen hebben. In een standaard micro-economische benadering leidt het 
vastzetten van de prijs van een dienst ertoe dat op een deelmarkt de dan geldende evenwichtsprijs 
niet meer tot stand zal kunnen komen. Wordt in de advocatuur een systeem van maximumtarieven 
ingevoerd dan zal het tarief beneden de huidige marktprijs voor een uur advocaatdienst dienen te 
worden vastgezet. Een lager tarief vertaalt zich in minder aanbod aan diensten en een hogere vraag. 
De tweede benadering ziet op de gevolgen van informatie-asymmetrie en agency problemen. e 
informatie asymmetrie ziet op het feit dat het voor de rechtzoekende consument moeilijk is inzicht te 
verkrijgen in de tariefstelling van advocaten, mede omdat prijsverschillen te wijten kunnen zijn aan 
kwaliteit in de dienstverlening. Deze informatie asymmetrie wordt verergerd door het agency 
probleem. Hoeveel uren gemaakt moeten worden en op welke wijze de inspanning wordt gepleegd 
(welke kwalificaties heeft de dienstverlener op het onderhavige terrein), is moeilijk in te schatten en 
is moeilijk voor de consument om objectief te beoordelen Omdat er weinig literatuur voorhanden is 
over tariefregulering in de advocatuur, heeft het economisch kader een verkennend en hypothese-
vormend karakter. In het kader zijn zowel de effecten op de marktwerking besproken wanneer 
sprake is van een maximumtarief als wanneer er sprake van een minimumtarief zal zijn.  
 
Vervolgens is ingegaan op de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie (het Hof) over de vrije 
advocaatkeuze. Uit de uitspraken van het Hof komt naar voren dat het recht op een vrije 
advocaatkeuze nauwelijks beperkt mag worden door rechtsbijstandsverzekeraars. 
 
Het mededingingsrecht ten slotte bespreekt de ‘nuttig effect’ doctrine. Uit deze jurisprudentie komt 
naar voren dat overheidsingrijpen in de markt altijd objectief gerechtvaardigd moet zijn en een 
publiek belang moet dienen. Wanneer de minister het tarief wil reguleren, is het vanuit het 
mededingingsrecht belangrijk dat alle marktpartijen in de besluitvormingsprocedure betrokken 
worden. Een ander Europees aspect aan de invoering van tarieven, is het vrij verkeer van diensten. 
Uit de jurisprudentie blijkt onder andere dat minimumhonoraria voor advocaten een belemmering 
van het vrije verkeer van diensten kan opleveren. Ook hier kan de eventuele belemmering van het 
vrije dienstenverkeer objectief worden gerechtvaardigd, wanneer overtuigend wordt aangetoond dat 
de tariefregulering inderdaad bijdraagt aan de doelstelling van algemeen belang en niet verder gaat 
dan wat noodzakelijk is ter bereiking van dit doel. 



De vier casestudy’s  

Er zijn ten behoeve van dit onderzoek vier casestudy’s uitgevoerd; de Nederlandse advocatuur, het 
Nederlandse notariaat, de Duitse advocatuur en de Zweedse advocatuur. Doel was het achterhalen 
van de voor- en nadelen van tariefregulering of het ontbreken daarvan. Elk rechtssysteem heeft een 
eigen geschiedenis en kent daarmee een andere structuur van de beroepsgroep en andere 
wetgeving. Tijdens de gesprekken blijkt dat in Zweden en Duitsland, met elk dus een afwijkend 
systeem, de meerderheid van de geïnterviewde respondenten het eigen systeem als prettig ervaart. 
Er is daarbij sprake van ‘padafhankelijkheid’; de gebeurtenissen en keuzes die in het verleden zijn 
gemaakt, hebben gezorgd voor het rechtssysteem zoals het op dit moment is. De specifieke context 
en structuur van het rechtssysteem zorgt ervoor dat ervaringen die in het ene land opgedaan zijn, 
niet zomaar toegepast kunnen worden in het andere land. 
 
Het Nederlandse stelsel van juridische dienstverlening kent een procesmonopolie voor bepaalde 
delen van het recht, waardoor alleen advocaten in dat deel van de markt de klant kunnen bijstaan. 
Het stelsel kent verder een uitgebreid stelsel van kwaliteitseisen en toezicht. Bij de regulering gaat 
het voornamelijk om zelfregulering door de Orde van Advocaten, waarbij de overheid via de 
Advocatenwet de kaders heeft aangegeven. Het tarief dat advocaten voor hun dienstverlening 
mogen vragen is vrij; de enige voorwaarde is dat het gaat om een ‘redelijk’ tarief.  
 
In het Nederlandse notariaat is met de wetswijziging van de Wna in 1999 tariefregulering 
afgebouwd. De tot dan toe geldende tariefregulering dateerde uit 1842. De tarieven werden 
vastgesteld door de KNB in een tarievenboekje. Omdat dit leidde tot weinig marktwerking en hoge 
tarieven, zijn de tarieven vanaf 1999 stapsgewijs losgelaten. In het begin werden de bedragen die 
golden tijdens de tariefregulering aangehouden – notarissen waren daarmee vertrouwd – maar vanaf 
2005 gingen – mede door de economische crisis – de tarieven naar beneden. 
 
In het stelsel van juridische dienstverlening van Duitsland neemt tariefregulering een belangrijke 
plaats in. Het systeem van tariefregulering bestaat sinds 1879. Op basis van het 
Rechtsanwaltsvergutungsgesetz (RVG) en de bijlagen van deze wet wordt het honorarium van de 
advocaat bepaald. In de wet worden minimumtarieven per zaak bepaald op basis van de waarde van 
de zaak. In overeenstemming met de klant mag bij contract afgeweken worden van de RVG en dat 
gebeurt ook. Het grootste gedeelte van de (consumenten)zaken wordt via de RVG-tarieven 
afgehandeld. Het Duitse stelsel wordt verder gekenmerkt door een markt waar alleen advocaten 
juridische diensten mogen verrichten. Er zijn veel advocaten op de markt. Verder is opvallend dat het 
Duitse stelsel geen toezicht kent en weinig kwaliteitseisen. De transparantie ten aanzien van de prijs 
en kwaliteit in het Duitse stelsel is zeer beperkt; consumenten hebben nauwelijks inzage in  wat de 
kosten zijn van het inhuren van een advocaat.  
 
De belangrijkste kenmerken van het Zweedse stelsel van juridische dienstverlening zijn het 
ontbreken van een procesmonopolie voor advocaten, een uitgebreid stelsel van alternatieve 
geschilbeslechting voor consumenten, de rol van verzekeraars voor dekking van juridische kosten 
voor consumenten en een wettelijk vastgesteld uurtarief voor door de staat gefinancierde 
rechtsbijstand dat uitstralingseffecten heeft naar de hele markt. Bijna alle Zweden worden gedekt 
voor de kosten van rechtsbijstand door de opname van een rechtsbijstandverzekering in andere 
verzekeringsproducten. Langs deze weg hebben veel consumenten toegang tot het recht, echter met 
de aantekening dat er wel een eigen bijdrage moet worden betaald. Deze eigen bijdrage, gekoppeld 
aan een door de verzekeraar gesteld maximum aan de dekking, maakt dat voor veel zaken de 
consumenten de kosten van rechtsbijstand (deels) kunnen verhalen, maar ook dat er een prikkel is 
tot schikken.  

Voor- en nadelen van tariefregulering 

De voor- en nadelen van tariefregulering dan wel het ontbreken daarvan zijn in de rapportage 
besproken per thema.  



 Toegankelijkheid en betaalbaarheid  

Een belangrijk verwacht voordeel van de invoering van tariefregulering in Nederland is dat het zal 
leiden tot een lager tarief voor advocaatdiensten waardoor de betaalbaarheid wordt vergroot. 
Vergelijking van de verschillende casestudy’s wijst echter uit dat tariefregulering niet per definitie tot 
lagere prijzen en een betere toegankelijkheid lijkt te leiden. Alleen wanneer het vastgestelde tarief 
een tarief is onder het geldende markttarief, zal het leiden tot een vergroting van de betaalbaarheid 
en daarmee de toegankelijkheid. 

Transparantie 

Een verwacht voordeel van een systeem van tariefregulering is dat er duidelijkheid bestaat over het 
tarief dat gevraagd mag worden voor de juridische dienstverlening. Van de casestudy’s Duitsland en 
het Nederlandse notariaat kan echter geleerd worden dat dit effect vooral zichtbaar is voor partijen 
die veelvuldig met juridische procedures in aanraking komen, zoals de advocaat zelf, grote bedrijven 
en de overheid. Voor consumenten zorgt tariefregulering in de bestudeerde casestudy’s niet voor 
een vergroting van de prijstransparantie. Ook op het punt van kwaliteit vergroot tariefregulering de 
transparantie niet. 

Efficiëntie 

Een verwacht voordeel voor de Nederlandse advocatuur is dat de tarieven door de introductie van 
regulering naar beneden zullen gaan, waardoor als positief effect te verwachten is dat er meer 
kostenbewust gewerkt zal worden. Als negatief effect daarbij wordt verwacht dat er minder uren aan 
een zaak besteed zullen worden, waardoor de kwaliteit mogelijk achteruit gaat. Of een systeem van 
tariefregulering voordelen met zich meebrengt, zal mede afhankelijk zijn van het soort 
tariefregulering. In de twee bestudeerde casestudy’s met tariefregulering is in beide gevallen sprake 
van een tarief per zaak/akte. Daaruit blijkt dat het effect op de efficiëntie afhankelijk is van het 
niveau waarop de prijs wordt vastgesteld. Uit de casestudy notariaat blijkt dat het niet altijd tot 
kostenbewuster werken hoeft te leiden. In het Duitse systeem treedt dit gevolg wel op, maar dit kan 
ook als nadeel hebben dat het ten koste gaat van de kwaliteit doordat (te) weinig uren worden 
besteed aan een zaak. 

Kwaliteit 

Over het algemeen is de kwaliteit van de juridische dienstverlening in de verschillende casestudy’s 
weinig inzichtelijk en moeilijk meetbaar. Doordat de kwaliteit ondoorzichtig is, bestaat de kans dat 
concurrentie – wanneer er een tarief is vastgesteld – voornamelijk op prijs zal plaatsvinden. In de 
gesprekken is de verwachting uitgesproken dat dit kan leiden tot het aanbieden van 
advocaatdiensten onder de kostprijs, waardoor er weinig ruimte is voor kwaliteit. Het is niet 
eenvoudig de kwaliteit van juridische dienstverlening in Zweden, Duitsland en Nederland met elkaar 
te vergelijken. In alle drie de casestudy’s wordt aangegeven dat er kwaliteitsproblemen zijn, dat de 
door de beroepsgroep gestelde eisen moeilijk te handhaven zijn en dat de consumenten die 
incidenteel gebruik maken van de diensten van een advocaat vrijwel geen zicht kunnen krijgen op de 
geleverde kwaliteit. 

Verzekerbaarheid 

Als voordeel van tariefregulering is genoemd dat het de verzekerbaarheid zal vergroten. Wij hebben 
in dit onderzoek geen relatie gevonden tussen de verzekerbaarheid en tariefregulering. In Duitsland 
– waar een systeem van tariefregulering geldt – vindt men dat de verzekerbaarheid groot is, maar dit 
hoeft niet te betekenen dat het invoeren van een systeem van tariefregulering in Nederland als 
effect zal hebben dat de verzekerbaarheid wordt vergroot. Het voordeel in Duitsland – dat de 
poliskosten goed in te schatten zijn – doet zich namelijk ook al voor in Nederland; de statistische 
gegevens die rechtsbijstandsverzekeraars in Duitsland en Nederland gebruiken zijn vergelijkbaar. 



Innovatie 

De verwachting in de Nederlandse advocatuur is dat tariefregulering zal leiden tot meer innovatie. 
Door lagere tarieven en daarmee een lagere winstmarge zullen advocaten genoodzaakt zijn andere 
verdienmodellen te ontwikkelen. Uit de casestudy’s Duitsland en het notariaat blijkt niet dat 
tariefregulering leidt tot meer innovatie. 

Concurrentie 

In Nederland is er op dit moment weinig concurrentie op prijs in de advocatuur. De verwachting is 
dat tariefregulering zal leiden tot lagere prijzen en tot meer concurrentie. In principe worden van 
concurrentie met name voordelen verwacht, maar doordat de concurrentie voornamelijk op prijs zal 
plaatsvinden kan het ook een nadeel met zich meebrengen doordat er daardoor minder aandacht 
voor de kwaliteit is. De bevindingen uit de casestudy’s geven geen aanleiding om te denken dat 
tariefregulering de concurrentie bevordert.  

Conclusie 

De belangrijkste conclusie die uit de vergelijking kan worden getrokken, is dat in geen van de 
bestudeerde stelsels de belangrijkste problemen – namelijk het niet transparant zijn van prijs en 
kwaliteit – wordt opgelost. Een tweede conclusie is dat maximumtariefregulering niet of nauwelijks 
voorkomt in Europa, terwijl wel vormen van minimumtariefregulering voorkomen. Voorbeelden zijn 
het notariaat in Nederland tot 1999 en de advocatuur in Duitsland. Een derde conclusie is dat zelfs bij 
het ontbreken van tariefregulering er de facto een systeem kan ontstaan dat lijkt op een systeem van 
minimumtarieven. Hiervan is het Zweedse systeem het voorbeeld, waar de gestelde tarieven in de 
gesubsidieerde rechtsbijstand door de rechtsbijstandsverzekeraars als maatgevend zijn gesteld voor 
de vergoeding van juridische bijstand.  
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